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Розвиток скотарства нині неможливий без подальшої інтенсифікації, по
глибленої спеціалізації та широкого впровадження у практику досягнень сві
тового науково-технічного прогресу. За цих умов зростають вимоги як до те
оретичної, так і особливо до практичної підготовки спеціаліста, його вміння 
творчо використовувати одержані знання, знаходити оптимальні рішення 
найскладніших практичних завдань.

Все це зумовило орієнтацію навчального процесу у вищій школі на його 
активізацію, ефективніше використання навчального часу і, що саме головне, 
збільшення частки самостійної роботи студентів.

В основу даного практикума покладено вимоги кваліфікаційної характе
ристики, навчального плану та програми дисципліни «Технологія виробниц
тва молока та яловичини». Його мета —  максимально конкретизувати й інди
відуалізувати зміст лабораторно-практичних занять із дисципліни, збільшити 
час самостійної роботи студента над завданнями та навчити його самостійно 
аналізувати одержані результати.

Матеріали дисципліни викладено в логічній послідовності. При розробці 
змісту тем і завдань враховано міжпредметні зв’язки загальнобіологічних та 
спеціальних дисциплін. Тому в деяких завданнях передбачено вивчення пи
тань з урахуванням одержаних теоретичних і практичних знань суміжних ди
сциплін. Більшість занять зв’язані між собою логікою їх виконання, де на
ступні є продовженням попередніх. Наприклад, дані з плану осіменіння і 
отелень використовують при плануванні руху худоби, виробництва молока, 
яловичини тощо.

Викладачу лабораторно-практичні заняття слід планувати так, щоб до 
кожного наступного студенти приступали, вивчивши і опрацювавши матері
али попередніх. Частину завдань студенти виконують вдома самостійно, а в 
аудиторії разом із викладачем розглядають і аналізують їх.

Кожне заняття повинне складатися з таких обов’язкових елементів, як 
перевірка підготовки студентів до виконання завдань теми і оцінка їх знань, 
видача і виконання завдань, підбиття підсумків і оголошення теми наступно
го заняття. Форми перевірки знань можуть бути різними, залежно від конкре
тних умов на кафедрі, від традиційних до тестового або тестового програмо
ваного контролю. Залежно від результатів перевірки стану підготовки 
студентів до заняття викладач дозволяє їм виконання завдань теми. Студен
ти, що не одержали дозволу, використовують час заняття для вивчення його 
змісту й методики, а індивідуальне завдання виконують на кафедрі в інший



(до наступного заняття) час під керівництвом і контролем чергового викла
дача.

Вивчаючи теми курсу, студенти повинні постійно працювати з тварина
ми, а більшість завдань виконувати безпосередньо на фермі господарства. 
Звичайно, частина специфічних занять буде виконуватися з використанням 
готових даних і матеріалів. Найкраще, якщо ці матеріали будуть зібрані сту
дентом самостійно під час виробничої практики по кожному конкретному го
сподарству. Це дозволить значною мірою індивідуалізувати процес навчання, 
що сприятиме більшій відповідальності і зацікавленості студентів у виконан
ні завдань, а також активізації всього процесу навчання. При цьому доцільно 
ширше використовувати метод ділових ігор.

З метою максимальної економії витрат часу на технічний бік виконання 
завдань кожному студенту необхідно видати робочий зошит з розробленими 
формами таблиць, графіків та статистичних форм, вказавши в ньому допов
нення й уточнення до методик виконання завдань (якщо вони є), а також спи
сок рекомендованої літератури.

Навчальний посібник розрахований в основному на студентів факульте
тів технології виробництва і переробки продукції тваринництва. Проте час
тина занять може бути використана при підготовці студентів спеціальностей, 
які вивчають курс «Основи тваринництва».

Звичайно, в одному посібнику неможливо повного мірою врахувати спе
цифічні умови всіх вузів України. Тому розроблені завдання слід доповнити і 
конкретизувати відповідно до умов виробництва в зоні розміщення вузу, а 
вибір теми, час, що відводиться для її вивчення, і обсяг завдань визначаються 
викладачем відповідно до навчального плану.



Перед початком занять студентів знайомлять із забудовою і обладнанням 
ферми, технологічним процесом, засобами механізації і електрообладнанням, 
розпорядком та організацією праці обслуговуючого персоналу, організацією 
робочих місць, а також приладами й обладнанням, з якими вони будуть пра
цювати під час занять.

Під час роботи з тваринами студенти повинні мати спеціальний і сані
тарний одяг та дотримувати таких правил:

■ поводитися з тваринами необхідно завжди спокійно й ласкаво, оскіль
ки грубе поводження не дасть змоги виконати завдання, передбачені планом 
заняття; не можна бігати по проходах корівника, голосно говорити й сміяти
ся, оскільки це збуджує тварин і заважає виконанню поставлених завдань; за- 
ходячи в станок (стійло) або наближаючись до тварини, необхідно попереди
ти її рівним спокійним голосом і по можливості дати якийсь смачний корм — 
шматочок хліба, цукор, буряк тощо; не можна підходити до тварини ззаду, 
зненацька, і робити при цьому різкі удари по тілу, викрикувати, викликати у 
неї больові подразнення —  тварина може нанести вам травму;

■ виводити тварин необхідно тільки в спеціальному недоуздку на корот
кому поводі;

■ КАТЕГОРИЧНО забороняється намотувати повід на руку;
■ виводити тварин із стійла чи приміщення, а також заводити назад ли

ше за собою при повністю відкритих і зафіксованих у такому положенні 
дверях, не пропускаючи тварину вперед і тримаючи повід у руці;

■ бугаїв-плідників виводять, незалежно від їхнього норову, використо
вуючи недоуздок і спеціальну палицю-водило завдовжки близько 2 м. Її за
кріплюють за носове кільце, що не дає можливості бугаєві раптово нападати 
на того, хто виводить, чи інших людей;

■ поводитися з бугаями треба спокійно й впевнено, але не грубо. Не мо
жна допускати різких і сильних окриків, а також бити й дратувати їх. Бугаї 
дуже збуджуються, якщо той, хто виводить, одягнений не в звичайний спец
одяг або від нього йде незвичайний запах;

■ вивчати статі, описувати екстер’єр, вимірювати, промацувати вим’я і 
сім’яники краще з правого боку, але можна й з лівого, тільки треба, щоб вас 
добре бачила тварина;

■ оглядаючи ротову порожнину, тварин фіксують за роги або носо-губне 
дзеркало. При фіксації за роги стають біля шиї тварини з лівого або правого 
боку і двома руками беруть за роги так, щоб не виступали їх вільні кінці. Лік-



тем руки, що знаходиться ближче до шиї натискають на неї, а тілом —  на ді
лянку плеча й лопатки тварини. За носо-губне дзеркало худобу можна фіксу
вати при допомозі спеціальних щипців або пальцями рук;

■ П А М Я ТА И ТЕ —  велика рогата худоба б’є задніми кінцівками як на
зад, так і особливо часто —  вбік. Крім того деякі тварини можуть битися ро
гами, особливо це притаманне бугаям, напад яких досить часто буває неспо
діваним, стрімким і може мати трагічні наслідки;

■ закінчивши роботу з твариною, погладьте її, назвіть ласкаво кличку, 
дайте смачного корму.

Вивчивши наведені правила і одержавши інструктаж на робочому місці, 
кожний студент повинен про це розписатися в спеціальному журналі.



ВИРОБНИЧИЙ І ПЛЕМІННИЙ ОБЛІК 
У СКОТАРСТВІ

ЗАНЯТТЯ 1. Присвоєння кличок, нумерація 
та ідентифікація великої рогат ої худоби

Мета заняття. Вивчити правила присвоєння кличок, порядок мічення та 
ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби. Набути практичних навиків 
проведення ідентифікації та оформлення реєстраційних документів на велику 
рогату худобу.

Наочні приладдя та обладнання. Спеціальні щипці для закріплення 
бирок з ідентифікаційним номером на вуха тварині; набір тавр і прилади для 
випалювання номерів на рогах та мічення холодом; бирки; набір документів 
для реєстрації худоби; робочі зошити.

Зміст теми і методика виконання завдань. Одним із елементів зоотех
нічного і виробничого обліку є своєчасне і правильне присвоєння кличок, 
нумерація і ідентифікація худоби.

Тривалий час серед спеціалістів велася дискусія про необхідність прсво- 
єння кличок тваринам. Але зрозуміло, що історія порід і племінної справи без 
кличок тварин була б сухою, нецікавою й незрозумілою. Крім того слід 
пам’ятати, що клички допомагають людині встановлювати з твариною конта- 
ткти, з яких розпочинається одержання рекордних показників продуктивнос
ті. На жаль, і сьогодні питання про те, якими повинні бути клички у тварин і 
який порядок їх присвоєння, повністю не вирішене. Одні спеціалісти вважа
ють, що клички тваринам слід присвоювати за матір’ю, інші —  за батьком. У 
скотарських племінних господарствах найчастіше застосовують спосіб при
своєння кличок за початковою літерою клички матері. Наприклад, всі телята, 
що родилися від корови Нічки, незалежно від статі, будуть мати кличку, що 
розпочинається на «Н» —  Нева, Надія, Нота, Набат, Невід. Прихильники та
кого способу доводять, що це допомагає в селекційній роботі, оскільки за 
кличкою легко визначити, з якої родини походить та чи інша тварина. Інколи 
використовують і такий спосіб, коли всім теличкам присвоюють клички на 
початкову літеру матерів, а бичкам —  батьків.

У товарних господарствах, де походження не відіграє тієї ролі, що у 
племінних, застосовують систему кличок, яка показує вік (рік народження) 
тварин. При цьому весь приплід, що народжується протягом одного року, 
одержує: клички, які починаються на одну літеру— наприклад, «А» (Азбука, 
Айва, Азот і т. д.). У наступному році клички будуть починатися тільки з 
літери «Б» (Бархат, Борець, Білка тощо). У такій системі позитивне те, що 
спеціаліст по кличці знає, скільки років тій чи іншій тварині, а це допомагає 
швидко вирішувати питання виробничого й зоотехнічного обліку.



Досить часто з метою «економії» кличок їх присвоюють тільки телич
кам, а бичкам —  лише ідентифікаційні номери.

В усіх випадках, присвоюючи кличку, слід пам’ятати, що вона має бути 
чіткою і зрозумілою всім, хто працює з тваринами. У племінних господарст
вах кличка, крім того, є своєрідною «візитною карткою». Тому вона повинна 
бути:

► короткою і чіткою, а тому кожну кличку необхідно перевіряти «на го
лос», тобто впевнитися, наскільки добре й чітко її чути;

► пов’язана з яким-небудь, по можливості простим, поняттям чи образом;
► культурною, щоб не ганьбила тварину і спеціаліста, який її присвоював;
► не можна присвоювати клички, утворені від людських імен;
► заборонено присвоювати клички з політичним відтінком чи 

пов’язувати їх з назвами націй, народностей;
► не слід давати клички на місцевому діалекті.
Ідентифікаційний номер присвоюють телятам у день їх народження при 

складанні «Акта на оприбуткування тварин». У практиці найчастіше викори
стовують таку систему, при якій теличкам присвоюють парні, а бичкам — 
непарні номери. Ідентифікаційний номер повинен бути нанесений на тіло те
ляти запровадженим у господарстві способом не пізніше ніж через сім днів 
після народження, але раніше ніж тварина залишить господарство.

Основні вимоги «Положення про ідентифікацію і реєстрацію великої ро
гатої худоби» наступні:

1. Загальні положення

1.2. Положення є обов’зковим для виконання всіма юридичними і фізич
ними особами, що є власниками тварин, займаються їх розведенням, утри
манням, торгівлею, транспортуванням, проводять забій, утилізацію тварин, 
здійснюють ветеринарний контроль, надають сервісні послуги у сфері тва
ринництва та проводять виставки з участю тварин.

1.3. Ідентифікації і реєстрації підлягають усі тварини, які знаходяться, 
розводяться або утримуються на території України.

1.4. Ідентифікація і реєстрація великої рогатої худоби запроваджується з 
метою: одержання оперативної і надійної інформації про поголів’я великої 
рогатої худоби щодо статі, віку, породи та його місцезнаходження для по
ліпшення управління і прогнозування ринків продукції скотарства; охорони 
території України від епізоотичних захворювань; контролю за санітарним 
станом, якістю і походженням продукції скотарства; оптимізації запрова
дження планів ветеринарної медицини щодо попередження (профілактики), 
ветеринарного контролю, лікування та ліквідації інфекційних, інвазійних і 
незаразних хвороб; контролю за переміщеннями тварин усередині країни та 
при їх експорті і імпорті; забезпечення дотримання вимог законодавства з 
племінної справи, включаючи оцінку продуктивності і племінної цінності; 
оптимізації розробки і виконання селекційних програм, організації техноло-



гічних систем у скотарстві та підвищення достовірності інформації при сер
тифікації племінних (генетичних) ресурсів; забезпечення візуальної іденти
фікації кожної тварини в стаді.

1.5. Поняття, що вживаються у «Положенні», мають таке значення: 
власник —  будь-яка фізична чи юридична особа, яка володіє, користу

ється та розпоряджається тваринами;
ідентифікаційний номер —  індивідуальний номер, що присвоюється 

тварині, не змінюється протягом її життя та є унікальним у межах одного ви
ду тварин;
бирка —  вушний знак встановленого зразка з нанесеним ідентифікаційним 
номером, що використовується виключно для ідентифікації визначеного виду 
тварин;

ідентифікація —  процес (робота) з ототожнювання тварини (її нумера
ція та присвоєння клички тощо), що включає прикріплення бирок з ідентифі
каційним номером на кожне вухо тварини, внесення інформації в книгу облі
ку тварин господарства, видачу паспорта великої рогатої худоби та 
ветеринарної картки до паспорта;

реєстрація —  внесення до Реєстру тварин інформації про ідентифікова
них тварин, їх переміщення, власників, господарства та їх ветеринарно- 
санітарний стан тощо, що здійснюється адміністратором Реєстру тварин;

паспорт великої рогатої худоби —  документ суворого обліку, що міс
тить дані стосовно тварини, її переміщення, власників, місцезнаходження і 
реєстрації в Реєстрі тварин, та є супровідним документом при будь-якому пе
реміщенні тварини;

ветеринарна картка до паспорта великої рогатої худоби —  документ 
суворого обліку, що засвідчує дані стосовно ветеринарно-санітарного стану 
господарства, де знаходиться тварина, та стану здоров’я тварини, факт про
ведення вакцинацій, діагностичних досліджень і профілактичних обробок та 
є додатком до паспорта великої рогатої худоби;

Реєстр тварин —  автоматизована інформаційно-аналітична система об
ліку даних про ідентифікованих тварин, їх переміщення, власників, госпо
дарства та їх ветеринарно-санітарний стан тощо, яка забезпечує зберігання 
інформації про тварин, надання такої інформації та її захист від несанкціоно
ваного доступу;

замовлення —  документ, складений власником тварин або уповноваже
ною ним особою для проведення ідентифікації та реєстрації тварин, внесення 
змін у Реєстр тварин;

книга обліку тварин —  документ установленої форми, у який вносяться 
інформація про тварину, її походження, переміщення, забій, утилізацію, за
гибель (падіж) тощо у порядку, встановленому цим «Положенням»;

Адміністратором Реєстру тварин є державне підприємство «Агентство 
з ідентифікації і реєстрації тварин», що здійснює ідентифікацію тварин, їх 
реєстрацію, ведення Реєстру тварин, відповідає за збереження даних у Реєст
рі тварин, приймає запити, надає витяги з Реєстру тварин тощо, а також ви
конує інші функції, передбачені цим «Положенням».



1.6. Ідентифікація і реєстрація великої рогатої худоби включає такі опе
рації: реєстрацію господарства; оформлення замовлення; прикріплення би
рок; облік ідентифікованих тварин у господарстві; реєстрацію ідентифікова
них тварин у Реєстрі тварин; оформлення і видачу паспорта тварини; 
оформлення і видачу ветеринарної картки; реєстрацію в Реєстрі тварин інфо
рмації про переміщення, загибель (падіж), забій, утилізацію тварин тощо.

1.8. «Агентство» здійснює: замовлення, облік і контроль за використан
ням бирок, бланків паспортів тварин та ветеринарних карток, книг обліку 
тварин, бланків реєстраційних карток; забезпечення бланками ветеринарних 
карток державних установ ветеринарної медицини.

1.9. Власники тварин зобов’язані зареєструвати свої господарства в Ре
єстрі тварин перед початком проведення Ідентифікації і реєстрації тварин.

1.10. Для реєстрації господарства власник тварин подає «Агентству» че
рез агента заповнену реєстраційну картку господарства, яке вносить дані ре
єстраційної картки господарства до Реєстру тварин.

У разі зміни даних про господарство, занесених до реєстраційної картки, 
власник повинен в 7-денний термін подати «Агентству» через агента заяву 
про внесення змін до реєстраційної картки господарства.

1.11. Власник відшкодовує вартість бирок, дублікатів бирок, засобів для 
прикріплення бирок, бланків паспортів та ветеринарних карток.

1.12. Для проведення ідентифікації і реєстрації тварин власник зо
бов’язаний подати замовлення у якому зазначаються: реєстраційний номер 
господарства; відомості про власника або уповноважену ним особу; місце
знаходження господарства; обсяг робіт, які необхідно провести з ідентифіка
ції та реєстрації тварин.

Відомості про власника або уповноважену ним особу повинні містити: для 
юридичних осіб —  їх найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код у 
Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі -код 
ЄДРПОУ), банк обслуговування, номер поточного рахунку в банку, МФО бан
ку, індивідуальний податковий номер, номер свідоцтва платника ПДВ;

Під час подання замовлення власник або уповноважена ним особа 
пред’являє паспорт або відповідне доручення.

2. Ідентифікація тварин та їх облік у господарствах

2.1. Усі тварини, що утримуються у господарстві, повинні бути іденти
фіковані за допомогою двох бирок єдиного зразка (рис. 1), які прикріплю
ються на кожне вухо тварини і не знімаються впродовж всього її життя. На 
обох бирках тварини вказується один і той самий ідентифікаційний номер, 
який дозволяє ідентифікувати кожну тварину. Спосіб прикріплення бирок 
визначається «Агентством».

2.2. Видача бирок і засобів для їх прикріплення, реєстрація тварин, офор
млення та видача паспорта тварини, проводяться «Агентством» на підставі 
замовлення.



Власник повинен у встановленому порядку вести облік отриманих бирок
і використовувати їх виключно для ідентифікації тварин, що йому належать.
2.3. Бирки повинні прикріплюватися на кожну тварину, що народилася в гос
подарстві, не пізніше семи днів від моменту її народження, але раніше, ніж 
тварина залишить господарство.

Порожниста частина Вхідна частина

61 іш

- логотип державного підприємства «Агентст
во з ідентифікації і реєстрації тварин»;
- позиції 1,2 номера —  літерний код країни, де 
тварину ідентифіковано;
- позиції 3,4 номера —  цифровий код області, 
де тварину ідентифіковано;
- позиції 5-8 номера —  чотири перших цифри 
номера тварини;
- штрих-код;
- позиції 9-12 номера —  чотири останні цифри 
номера тварини —  робочий номер.

Рис. 1. Б и р к а  для ідентифікації великої рогатої худоби

2.4. Власник може прикріплювати бирки самостійно (за винятком тварин, 
імпортованих з інших країн) або запрошувати для цього агента.
2.5. Ідентифікація імпортованих тварин проводиться виключно агентом.

2.6. Якщо тварину імпортовано з країни, де функціонує система іденти
фікації, що відповідає вимогам Постанови №1760/2000 Європейського Пар
ламенту і Ради від 17 липня 2000 року, заміна бирок не проводиться і тварина 
зберігає свої початкові вушні бирки лише власник зобов’язаний у встановле
ному цим «Положенням» порядку здійснити дії по реєстрації тварини в Ре
єстрі тварин і отримати на неї паспорт та ветеринарну картку.

2.7. Якщо тварину імпортовано з країни, де відсутня вказана система іде
нтифікації то тварина повинна бути ідентифікована та зареєстрована в уста
новленому порядку в термін, що не перевищує ЗО днів з моменту прибуття 
тварини в господарство, але раніше, ніж тварина залишить господарство.

- позиції 1,2 номера —  літерний код краї
ни, де тварину ідентифіковано;
- позиції 3,4 номера —  цифровий код об
ласті, де тварину ідентифіковано;
- позиції 5-8 номера —  чотири перших 
циф-ри номера тварини;
- позиції 9-12 номера —  чотири останні 
цифри номер тварини —  робочий номер.



2.8. Якщо господарством призначення тварини, що імпортується, є забій
ний пункт чи м’ясокомбінат, ідентифікація тварини не проводиться і 
паспорт тварини не видається.

2.9. У кожному господарстві необхідно вести облік тварин. Облік ве
деться шляхом занесення інформації до книги обліку тварин. Облік тварин у 
господарствах юридичних осіб ведеться відповідальною особою господар
ства.

2.10. Книга обліку тварин ведеться на паперових носіях.
2.11. Книга обліку тварин складається з таких частин: зведена картка ха

рактеристик господарства; дані відносно народження та переміщення тварин; 
дані відносно утримання тварин та заходи з догляду за ними.

2.12. До розділу 1 книги обліку тварин вносяться такі дані про наро
дження та переміщення тварин:

► про народження тварин —  ідентифікаційний номер; кличка, стать, 
назва породи, дата народження, походження (ідентифікаційні номери, клич
ки, коди порід матері і батька), серія і номер паспорта тварини;

► про переміщення тварин:
- у разі прибуття тварин в господарство —  ідентифікаційний номер тва

рини, реєстраційний номер, назва та адреса господарства, з якого прибула 
тварина, дата та причина прибуття; у разі імпорту —  назва країни імпорту 
тварини;

- у разі вибуття тварини —  реєстраційний номер, назва та адреса госпо
дарства, в яке вибуває тварина, дата та причина вибуття; дата та причина за
бою, загибелі, утилізації тварини; у разі експорту —  назва країни експорту 
тварини.

2.13. До розділу 2 книги обліку тварин вносяться такі дані відносно 
утримання тварин та заходів з догляду за ними: результати проведених діаг
ностичних досліджень тварин; вакцинації та інші профілактичні обробки; 
призначене та проведене лікування.

Ветеринарний лікар, що веде лікування тварин чи під контролем якого 
знаходиться господарство, повинен під час відвідування господарства розпи
суватися в книзі обліку тварин, вказуючи своє прізвище, дату відвідування, 
перелік і результати досліджень, обробок і лікувальних заходів.

2.14. Після прикріплення бирок на вуха тварини власник зобов’язаний 
внести інформацію про тварину до книги обліку тварин, у встановленому по
рядку зареєструвати тварину в Реєстрі тварин, отримати на неї паспорт тва
рини та ветеринарну картку.

3. Переміщення тварин

3.1. Власник має право на переміщення тварини лише у випадку, якщо 
тварина ідентифікована та зареєстрована у Реєстрі тварин.

3.2. У разі продажу тварини власник зобов’язаний: внести відповідні за
писи до книги обліку тварин; отримати нову ветеринарну картку (при необ-



хідності); заповнити зворотний бік паспорта тварини та передати його ново
му власнику; не пізніше 7-денного терміну після вибуття тварини з господар
ства надіслати «Агентству» через агента заповнену реєстраційну картку пе
реміщення тварини.

Фізична чи юридична особа, яка придбала тварину, зобов’язана: у 
встановленому цим «Положенням» порядку зареєструвати господарство, як
що господарство не зареєстроване; внести відповідні записи до книги обліку 
тварин; заповнити зворотний бік паспорта тварини; отримати нову ветерина
рну картку. При цьому попередня ветеринарна картка вилучається спеціаліс
том державної установи ветеринарної медицини; не пізніше 7-денного термі
ну після прибуття тварини в господарство надіслати «Агентству» через 
агента заповнену реєстраційну картку. Бланк реєстраційної картки власник 
тварини отримує в агента. «Агентство» вносить дані реєстраційної картки в 
Реєстр тварин.

3.3. У разі імпорту тварини (за винятком імпорту тварини з метою її за
бою впродовж ЗО днів) власник зобов’язаний: прикріпити тварині бирки з 
ідентифікаційним номером (за винятком, якщо тварина була імпортована з 
країни, де функціонує система ідентифікації, що відповідає вимогам Євро
пейського Співтовариства); занести дані про прибуття тварини до книги об
ліку тварин; у встановленому цим «Положенням» порядку зареєструвати 
тварину в Реєстрі тварин; отримати на тварину паспорт з ветеринарною карт
кою.

3.4. У разі експорту тварини власник зобов’язаний: внести дані про ви
буття тварини до книгу обліку тварин; заповнити зворотний бік паспорта 
тварини; не пізніше 7-денного терміну від дати вибуття тварини з господарс
тва надіслати «Агентству» через агента заповнену реєстраційну картку пере
міщення тварини. Паспорт та ветеринарна картка передається останнім влас
ником тварини у відповідну регіональну службу державного ветеринарно- 
санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті чи її 
структурний підрозділ, яка заповнює паспорт і передає його «Агентству».

3.6. Якщо тварина відправляється на м ’ясокомбінат, забійний пункт, вет
санзавод, власник зобов’язаний: внести записи про вибуття тварини з госпо
дарства до книги обліку тварин; отримати нову ветеринарну картку (при не
обхідності); заповнити зворотний бік паспорта тварини і передати його на 
м’ясокомбінат, забійний пункт чи ветсанзавод; не пізніше 7-денного терміну 
від дати вибуття тварини з господарства надіслати «Агентству» через агента 
заповнену реєстраційну картку переміщення.

При прибутті тварини на м’ясокомбінат, забійний пункт чи ветсанзавод 
відповідальна особа останнього зобов’язана внести записи про прибуття тва
рини в господарство до книги обліку тварин та заповнити зворотний бік пас
порта.

3.7.При переміщеннях тварини до книги обліку тварин вносяться такі за
писи: дата прибуття чи вибуття тварини; причини прибуття чи вибуття тва
рини; реєстраційний номер, назва та адреса господарства, з якого прибуває 
чи в яке вибуває тварина.



У разі експорту чи імпорту тварини до книги обліку тварин вноситься на
зва країни, куди тварина експортується чи з якої вона імпортується.

3.8. Якщо тварина відправляється на ринок чи виставку, власник 
зобов’язаний забезпечити супроводження тварини паспортом тварини з вете
ринарною карткою та внести відповідні записи до книги обліку тварин.

Відповідальна особа ринку чи виставки зобов’язана внести до книги об
ліку тварин інформацію про перебування тварини і надіслати «Агентству» 
інформацію про перебування тварин на ринку чи виставці.

3.9. При виявленні гострих інфекційних захворювань у господарстві, а 
також, якщо господарство втратило свій статус щодо ветеринарно- 
санітарного благополуччя, обмеження переміщення тварин проводиться у 
відповідності до ветеринарного законодавства України.

4. Забій, загибель, утилізація 
ідентифікованих тварин

4.1. У разі забою тварини на м ’ясокомбінаті чи забійному пункті відпові
дальна особа останнього зобов’язана внести до книги обліку дату забою та 
причину забою, зняти з тварини бирки, заповнити зворотний бік паспорта і в 
7-денний термін від дати забою подати бирки разом з паспортом і ветеринар
ною карткою «Агентству» для їх знищення в установленому порядку та вне
сення в Реєстр тварин інформації про забій.

4.2. У разі забою тварини в господарстві власника, він зобов’язаний зня
ти з неї бирки, внести до книги обліку дату і причину забою, заповнити зво
ротний бік паспорта і в 7-денний термін після забою подати зняті з тварини 
бирки та паспорт з ветеринарною карткою «Агентству», через агента, для їх 
знищення в установленому порядку та внесення в Реєстр тварин інформації 
про забій.
Для фізичних осіб вказані записи в книзі обліку тварин здійснює агент.

4.3. Якщо тварина загинула і відправляється власником на м ’ясо
комбінат, власник зобов’язаний здійснити дії відповідно до пункту 3.6 цього 
Положення. Якщо у разі загибелі тварина на м’ясокомбінат не відправляєть
ся, власник зобов’язаний внести до книги обліку тварин дату встановлення 
факту загибелі та причину загибелі, заповнити зворотний бік паспорта, зняти 
з неї бирки і разом з паспортом та ветеринарною карткою в 7-денний термін 
після встановлення факту загибелі подати їх «Агентству», через агента, для їх 
знищення в установленому порядку та внесення до Реєстру тварин інформа
ції про загибель. Для фізичних осіб вказані записи в книзі обліку тварин здій
снює агент.

4.4. У разі загибелі тварини власник зобов’язаний запросити спеціаліста 
державної установи ветеринарної медицини, який приймає рішення про ути
лізацію тварини в господарстві власника або на ветсанзаводі.

Якщо було прийнято рішення про утилізацію тварини в господарстві 
власника, він зобов’язаний: внести до книги обліку тварин дату встановлення



факту загибелі, причину загибелі та дату утилізації; заповнити зворотний бік 
паспорта; зняти з неї бирки і не пізніше 7-денного терміну передати їх разом 
з паспортом «Агентству» для їх знищення в установленому порядку та вне
сення до Реєстру тварин інформації про загибель та утилізацію тварини.

Якщо було прийнято рішення про відправлення тварини на ветсанзавод, 
власник зобов’язаний здійснити дії відповідно до пункту 3.6 цього «Положення».

Після утилізації тварини на ветсанзаводі відповідальна особа останнього 
зобов’язана внести до книгу обліку дату та причину утилізації, зняти з неї 
бирки, заповнити зворотний бік паспорта і в 7-денний термін від дати утилі
зації подати бирки разом з паспортом і ветеринарною карткою «Агентству» 
для їх знищення в установленому порядку та внесення до Реєстру тварин ін
формації про утилізацію.

5. Обмін бирок, паспортів та ветеринарних карток 
у разі втрати чи пошкодження

5.1. Якщо одну з бирок, прикріплених на вухо тварини, було втрачено чи 
пошкоджено таким чином, що ідентифікаційний номер, нанесений на ній, не 
читається, власник зобов’язаний терміново замовити в «Агентстві» бирку з 
тим самим ідентифікаційним номером і після її отримання прикріпити на ву
хо тварини. Пошкоджена бирка при цьому знімається власником і передаєть
ся «Агентству» через агента.

5.2. Якщо обидві бирки були втрачені чи пошкоджені таким чином, що 
ідентифікаційний номер на обох бирках не читається, власник зобов’язаний 
терміново ізолювати цю тварину та звернутися до агента, який проводить 
звірку ідентифікаційних номерів на бирках інших тварин господарства з кни
гою обліку і паспортами тварин для встановлення ідентифікаційного номера 
тварини, бирки якої були пошкоджені чи втрачені. Після встановлення аген
том ідентифікаційного номера власник повинен замовити в «Агентстві», че
рез агента, бирки з тими самими ідентифікаційними номерами і після їх 
отримання прикріпити їх на обидва вуха тварини. Пошкоджені бирки при 
цьому знімаються власником і передаються «Агентству» через агента.

Якщо втрата чи пошкодження однієї чи обох бирок відбулися на 
м’ясокомбінаті, бойні чи ветсанзаводі заміна бирок не відбувається і тварина 
відправляється на забій чи утилізацію.

Для отримання дублікатів бирок власник заповняє замовлення встанов
леної форми та відшкодовує вартість бирок.

5.3. У разі втрати власником бирок, які не були прикріплені на вуха твари
ни, він після встановлення факту втрати та проведення звірки залишку бирок із 
використаними бирками зобов’язаний повідомити про втрату «Агентство».

5.4. У разі втрати чи пошкодження паспорта тварини чи ветеринарної ка
ртки, їх обмін здійснюється «Агентством» та державною установою ветери
нарної медицини, яка обслуговує господарство, у якому утримується твари
на, в установленому порядку.



6.1. Після прикріплення тварині бирок власник зобов’язаний заповнити 
реєстраційну картку великої рогатої худоби і через агента передати її «Аге
нтству», яке є адміністратором Реєстру тварин і вносить інформацію до Ре
єстру. Датою реєстрації в Реєстрі тварин вважається дата внесення 
інформації до Реєстру.

6.2. Після реєстрації тварини, оформлення паспорту тварини та реєстрації 
його даних у Реєстрі тварин, «Агентство» передає паспорт тварини агенту, 
який у свою чергу передає його відповідній державній установі ветеринарної 
медицини, що обслуговує господарство, у якому утримується тварина.

Державна установа ветеринарної медицини оформляє на тварину ветери
нарну картку і разом із паспортом передає її агенту. Агент передає відповідні 
документи власнику або уповноваженій ним особі.

Оформлення паспорта тварини та ветеринарної картки проводиться у 20- 
денний термін після отримання «Агентством» реєстраційної картки тварини.

У разі виявлення помилок у паспорті тварини та/чи ветеринарній картці 
власник або уповноважена ним особа може впродовж десяти робочих днів 
звернутися через агента до «Агентства» із заявою про внесення змін у Реєстр 
тварин та/або видачі нових паспорта та/чи ветеринарної картки, у яких були 
зроблені помилки.

«Агентство» після отримання заяви про виявлені помилки перевіряє від
повідну інформацію в Реєстрі тварин і в разі підтвердження помилок вносить 
зміни до Реєстру та здійснює обмін паспорта в установленому порядку.

6.3. Внесення змін до Реєстру тварин шляхом внесення нових записів 
після погашення первісних записів у Реєстрі з наступною видачею нового па
спорта тварини та /або ветеринарної картки та/або нової бирки здійснюється 
у випадку: обміну паспорта та/чи ветеринарної картки; втрати паспорта та/чи 
ветеринарної картки та/чи бирок; суттєвих пошкоджень паспорта та/чи вете
ринарної картки та/чи бирок.

При цьому в заяві про внесення змін до Реєстру тварин зазначаються: 
ідентифікаційний код тварини; підстави внесення змін; зміни, що пропону
ється внести у Реєстр; відомості про власника тварини або уповноважену ним 
особу.

6.4. Для отримання інформації з Реєстру тварин подається запит, форма 
якого встановлюється держателем Реєстру. Інформація з Реєстру тварин на
дається «Агентством» шляхом надання витягу з Реєстру або інформаційної 
довідки.

6.6. Будь-яка фізична чи юридична особа може користуватися інформа
цією з Реєстру тварин шляхом підключення до нього через комп’ютерну ме
режу. Підключення здійснюється адміністратором Реєстру на підставі дого
вору про користування Реєстром, що укладається між адміністратором 
Реєстру тварин та користувачем.

Стосовно паспорта великої рогатої худоби то вимоги до його структури і 
оформлення наступні:



1. Загальні положення.
1.2. Бланки паспортів є документами суворого обліку, виготовляються на 

замовлення за формою та технічним описом згідно з рисунком 2 і 3. Замовлен
ня, зберігання, облік та знищення бланків паспортів здійснюється у порядку, 
встановленому Міністерством аграрної політики і продовольства України.

1.3. Паспорт видається на кожну тварину, якій були прикріплені бирки, у 
тому числі імпортовану з країни, де функціонує система ідентифікації і ре
єстрації тварин, що відповідає вимогам Європейського Співтовариства.

Власник має право на переміщення тварини за умови, якщо на тварину 
виданий паспорт та ветеринарна картка до паспорта.

2. Порядок видачі та обміну паспорта.
2.1. Для одержання паспорта на тварину власник чи уповноважена ним 

особа після прикріплення тварині бирок зобов’язані в 7-денний термін запов
нити реєстраційну картку великої рогатої худоби і через уповноваженого 
агента з ідентифікації надіслати її «Агенству», яке після реєстрації тварини в 
Реєстрі, здійснює оформлення паспорта.

2.2. Видача паспорта здійснюється особисто власнику тварини або його пред
ставникові «Агентством» через уповноваженого агента з ідентифікації в 14-денний 
термін після отримання від власника реєстраційної картки великої рогатої худоби.

2.3. Термін дії паспорта є безстроковим.
2.4. Обмін паспорта проводиться у разі, якщо: власником були встанов

лені розбіжності в записах паспорта із записами книги обліку тварин; пас
порт став непридатним для користування.

2.5. У разі втрати паспорта здійснюється оформлення та видача нового 
паспорта «Агентством».

2.7. Для обміну паспорта власник зобов’язаний у встановленому порядку 
подати «Агентству» заяву через уповноваженого агента.

2.8. Паспорт, що видається замість втраченого, містить відмітку «Виданий 
повторно», втраченими вважаються паспорти, які загублені, викрадені тощо.

2.9. Якщо втрата чи пошкодження паспорта відбулися на м’ясокомбінаті, 
забійному пункті чи ветсанзаводі, заміна паспорта не проводиться.

2.10. «Агентство» проводить видачу нового паспорта замість пошкодже
ного або втраченого в 14-денний термін з моменту отримання від власника 
заяви та паспорта, який підлягає обміну.

2.11. Зворотний бік паспорта, який видається в обмін чи замість втраче
ного, містить дані про всі здійснені раніше переміщення тварини. Записи про 
переміщення вносяться «Агентством» і засвідчуються підписом його керів
ника та печаткою.

Після видачі нового паспорта тварини знайдений втрачений паспорт є 
недійсним і власник зобов’язаний повернути його «Агентству» через уповно
важеного агента для знищення.

3. Зміст паспорта.
3.1. Усі записи в паспорті та відомості про тварину, що вносяться до нього, 

виконуються українською мовою, за винятком коду країни, де тварину іденти
фіковано. Цифрова інформація вноситься до паспорта арабськими цифрами.



3.2. Лицьовий бік паспорта заповнюється «Агентством» після реєстрації 
тварини в Реєстрі тварин (рис.2).
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Рис. 2. Ф ормат бланка паспорта (лицьовий бік)
1,2 —  серія і номер паспорта; 3, 4 —  робочий і ідентифікаційний номери тварини; 5 —  
кличка тварини; 6- дата народження тварини; 7 —  код статі; 8,9 —  код і найменування по
роди тварини; 10 —  ідентифікаційний № матері тварини; 11 —  цифра 1 чи 0 (двійня чи 
ні); 12 —  цифра 1 чи 0 (ембріотрансплантант чи ні); 13 —  місце для штрих-коду; 14- іден
тифікаційний № батька тварини; 15 —  кличка батька тварини; 16, 17 —  код породи і на
йменування породи батька тварини; 18 —  ідентифікаційний № матері тварини; 19 —  кли
чка матері тварини; 20, 21 —  код породи і найменування породи матері тварини; 22 —  
ідентифікаційний код власника тварини, реєстраційний номер господарства, де тварина 
народилася, реєстраційний номер та адреса господарства, де тварина утримувалась; 23 —  
найменування підприємства, яке здійснювало оформлення паспорта; 24 -дата заповнення 
паспорта; 25 —  місце для підпису керівника підприємства, яке здійснювало оформлення 
паспорта; 26 —  місце для внесення записів про необхідність утилізації тварини

* Оскільки нумерація полів (зон) паспорта (цифри 1-26 на бланку не друкуються) їх 
необхідно вивчити

3.3. Лицьовий бік паспорта містить поля з такими реквізитами: назва до
кумента, його серія та номер; дані про тварину —  робочий (чотири останні 
цифри ідентифікаційного номера) та ідентифікаційний номери, дата наро-



дження, код статі, код та назва породи, дані про народження (двійня, ембріо- 
трансплантант); дані про власника тварини —  ідентифікаційний код (для 
юридичних осіб —  код ЄДРПОУ, для фізичних осіб —  ідентифікаційний но
мер фізичної особи —  платника податків та інших обов’язкових платежів), 
назва власника (для фізичних осіб —  прізвище, ім ’я, по батькові), реєстра
ційний номер, назва та адреса господарства; реєстраційний номер господарс
тва, де тварина народилася; якщо тварина імпортована, то вказується назва 
країни походження тварини; дані про походження тварини —  ідентифікацій
ні номери, клички, коди та назви порід матері і батька; дані про заповнення 
паспорта —  дата заповнення паспорта та назва «Агентства».

Клички, коди і назви порід та ідентифікаційні номери матері і батька 
вказуються у тому випадку, якщо тварина знаходиться під племінним облі
ком і батьки зареєстровані у документах з племінної справи.

На лицьовому боці паспорта відводиться місце для нанесення штрихово
го коду, який містить ідентифікаційний номер, код породи, код статі, дату 
народження тварини та коди порід матері і батька.

Записи лицьового боку паспорта засвідчуються підписом керівника 
«Агентства» та його печаткою.

У разі, якщо спеціалістом державної установи ветеринарної медицини, 
під контролем якого знаходиться господарство, було прийнято рішення про 
утилізацію (знищення) тварини, то в поле «Особливі відмітки» спеціалістом 
вносяться записи про причину утилізації (знищення) тварини, які засвідчу
ються підписом спеціаліста та печаткою державної установи ветеринарної 
медицини.

3.4. На зворотний бік паспорта вносяться дані про переміщення, заги
бель, забій та утилізацію тварини (рис.З). Записи на зворотний бік паспорта 
вносяться власником або уповноваженою ним особою і можуть здійснювати
ся як від руки (друкованими літерами), так і з використанням персонального 
комп’ютера чи друкарської машинки. Записи зворотного боку паспорта за
свідчуються підписом особи, яка вносила записи.

3.5. При вибутті тварини в інше господарство на зворотний бік паспорта 
власником чи уповноваженою ним особою вносяться дата вибуття та причи
на вибуття.

3.6. У разі забою, загибелі, утилізації тварин у господарстві власника 
на зворотний бік паспорта власником чи уповноваженою ним особою вно
сяться дата та причина забою, загибелі, утилізації.

3.7. У разі забою чи утилізації тварини на м ’ясокомбінаті, забійному 
пункті, ветсанзаводі на зворотний бік паспорта відповідальною особою 
останнього вносяться дата та причина забою, утилізації.

3.8. При прибутті тварини в господарство на зворотний бік паспорта 
власником чи відповідальною особою господарства, в яке прибула тварина, 
вносяться: ідентифікаційний номер (для юридичних осіб —  код ЄДРПОУ, 
для фізичних осіб —  ідентифікаційний номер фізичної особи —  платника по
датків та інших обов’язкових платежів); реєстраційний номер господарства; 
дата та причина прибуття; дані про власника та господарство, в яке прибула



тварина (для юридичних осіб —  назва юридичної особи, назва господарства 
(структурного підрозділу) та місцезнаходження господарства; для фізичних 
осіб —  прізвище, ім ’я по батькові та місцезнаходження господарства).
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Рис. 3. Ф ормат бланка паспорта (зворотній бік).
1 —  реєстраційний номер господарства; 2 —  ідентифікаційний код (для юридичних осіб
—  код ЄДРПОУ, для фізичних осіб —  ідентнфікацініїий номер фізичної особи —  платни
ка податків та інших обов’язкових платежів); 3 —  дата прибуття тварини в господарство;
4 —  причина прибуття; 5 —  дата вибуття тварини з господарства та дата забою, утилізації, 
загибелі; 6 —  причина вибуття, забою, утилізації, загибелі; 7 —  підпис особи, яка вносила 
записи на зворотний бік паспорта; 8 —  назва юридичної чи фізичної особи (прізвище, 
ім’я, по батькові), в господарство якої прибула тварина, назва та адреса господарства.

3.9. Вносити до паспорта записи, не передбачені цим Положенням, забо
роняється.

Поряд із присвоєнням головного ідентифікаційного номера, який нано
ситься на тіло тварини прикріпленням на обидва вуха спеціальних бирок, у 
практиці скотарства використовують цілий ряд додаткових способів мічення. 
Ці способи, як правило, повторюють лише чотири останніх цифри ідентифі
каційного —  робочий номер тварини. Вибір конкретного із них залежить 
від призначення (маточне стадо, бугаї-плідники, ремонтний молодняк, худо-



ба на відгодівлі), строків використання та умов утримання тварин. Врахову
ючи це, всі додаткові способи умовно можна поділити на дві групи:

1. Способи мічення з тривалим збереженням міток.
2. Мічення на порівняно короткий проміжок часу —  перегрупування ху

доби, виділення тварин різного фізіологічного стану (тільні й сухостійні ко
рови, нетелі), рівня продуктивності, при формуванні гуртів для відгодівлі й 
нагулу.

Збільшення розмірів ферм і переведення їх на промислову основу мічен
ню худоби надало особливої актуальності, а його способи повинні відповіда
ти таким вимогам:

► мітки, які використовують для мічення, повинні зберігатися на тварині 
аж до її вибуття;

► мічення й наступне читання міток не повинно потребувати значної кі
лькості часу, праці, а також складного обладнання;

► мітки, які використовують при міченні, мають бути чіткими, щоб їх 
було легко (з відстані 2— 5 м) читати і бажано без фіксації тварин;

► сам спосіб мічення й мітки повинні бути безпечними для людини і 
тварин.

Слід зазначити, що на сьогодні ні один із існуючих додаткових способів 
мічення не відповідає наведеним вимогам.

Мічення татуюванням. Це найпоширеніший у практиці спосіб мічення. 
Для татуювання використовують спеціальні щипці, до яких додається набір 
металевих (пластмасових) голчастих штампів із цифрами від 0 до 9, які при 
міченні вставляють у спеціальні гнізда щипців. Суть способу полягає в тому, 
що відповідне місце на правому вусі проколюють щипцями з необхідним на
бором голчастих штампів і ці проколи фіксують спеціальними барвниками. 
Номер ставлять на внутрішній поверхні вуха, там, де знаходиться найменша 
кількість кровоносних судин.

Спочатку набраний з голчастих штампів номер перевіряють (проколюю
чи листок паперу або картону), чи правильно його набрали, потім добре чис
тять (миють) і дезинфікують (спиртом-денатуратом, 3,5%-им розчином кар
болової кислоти, або 2 %-им розчином фенольного креоліну) вухо. Після 
цього місце, де буде зроблено проколи, намазують спеціальним барвником і, 
стискуючи щипці, наносять відповідний номер. Місце проколу повторно на
мазують барвником і добре втирають його в отвори проколів руками.

При міченні тварин із світлою шкірою використовують голландську са
жу, розтерту з денатурованим або ізоаміловим спиртом і гліцерином до сме- 
таноподібної консистенції (маси), або чорну туш, доведену додаванням зу
бного порошку і гліцерину до такої ж сметаноподібної маси. І. А. Ніконов та 
інші (1979) рекомендують для татуювання мастику такого складу, г: вода — 
170, гідролізований спирт —  ЗО, сажа —  105— 115, палений галун —  9. Для 
тварин з темною шкірою використовують сурик, індиго або сухі пігменти, 
готуючи з них мастику, як зазначено раніше.

Як на недоліки способу слід вказати на деяку трудомісткість нанесення 
міток, певну складність при читанні, погіршення чіткості номерів з віком, що



вимагає постійного контролю за їх станом і своєчасного поновлення. Проте, 
якщо добре зроблено проколи щипцями і фарбу втерто в отвори проколів, 
наведені раніше недоліки усуваються і цей спосіб залишається найбільш на
дійним.

За умов безприв’зного утримання корів досить часто виникає необхід
ність знати їх індивідуальний номер, який у вусі без фіксації тварини немож
ливо прочитати. В таких випадках можна рекомендувати дублювання іден
тифікаційного (робочого) номеру татуюванням на вим’ї. Для цього в першій 
половині сухостійного періоду корову фіксують у станку, вибирають най
більш видне місце на вим’ї, намазують його барвником для мічення, дещо 
відтягують шкіру і татуювальними щипцями роблять проколи. Після цього 
знову намазують барвником і добре втирають руками. Такий номер можна 
наносити як з одного, так і з обох боків вим’я.

Мічення вищипами на вухах Спосіб основано на тому, що за допомо
гою спеціальних щипців на вухах тварин роблять відповідно до значень умо
вного ключа різні за формою (круглі й продовгуваті) вищипи. Перед нане
сенням вищипів на вуха їх чистять (миють) і дезинфікують. Для нанесення 
вищипів на вухах вибирають місця з найменшою кількістю кровоносних су
дин. Потім залежно від ідентифікаційного номера, присвоєного тварині, роб
лять відповідними щипцями необхідну кількість вищипів. Вищипи слід ро
бити через всю товщу вуха, а місця їх нанесення обробити йодом. Умовний 
ключ для мічення великої рогатої худоби запропонував М. Ф. Іванов і в ньо
му кожний вищип має певне числове значення (табл. 1). За цією системою 
можна вести нумерацію до № 4621. Сума всіх вищипів —  чисел на обох ву
хах і буде означати ідентифікаційний (робочий) номер тварини.

1. Умовний ключ для мічення худоби вищипами

Місце і форма вищипу
Числове значення вищипу

на правому вусі на лівому вусі

Верхній край вуха (продовгуватий) 1 10

Нижній край вуха (продовгуватий) 3 ЗО

Кінчик вуха (продовгуватий) 100 200

Середина вуха (круглий) 400 800

Близько до кінчика вуха (круглий) 1000 2000

Примітка: вищипи, що означають числа 1 і 10, можна наносити двічі, а числа 3 і ЗО 
— тричі.

Основні недоліки даного способу: болючість, велике пошкодження вуха. 
З часом вищипи можуть заростати або розриватися, змішуються значення 
круглих вищипів у середині і ближче до кінчика вуха, ускладнюється їх чи
тання.



Мічення холодом. Спосіб оснований на властивості низьких температур 
при певній експозиції руйнувати клітини, які утворюють меланін. Тобто як
що на певну частку шкіри подіяти низькою температурою, то в цьому місці 
буде рости біле волосся.
Для мічення холодом використовують прилади ПТЖ-3, або ПТЖ-4, які ма
ють одно-, дво-, три- або чотириномерний штамп-тавро. Охолоджують його 
за допомогою рідкого азоту, температура якого — 196 °С. Тварину фіксують, 
а місце на тілі, де будуть ставити номер, вистригають, вибривають і змочу
ють спиртом-ректифікатом. Далі набирають у штамп-тавро необхідний номер 
і опускають в рідкий азот на 2— 3 хв. Після цього охолоджений штамп-тавро 
прикладають до підготовленого для нумерації місця. Експозиція для молод
няку —  40— 50, для дорослої худоби — 50— 60 с.

Пам’ятайте, якщо експозиція буде коротшою, то не відбудеться пошко
дження меланінутворюючих клітин, а якщо довшою —  зруйнуються волосяні 
фолікули і оброблене місце буде повністю без волосся. При правильному вико
нанні запропонованого режиму через 2—3 тижні на місці прикладання тавра ви
ростає біле волосся, яке повторює конфігурацію чисел індивідуального номера.

Позитивним у цьому способі є те, що поставлена мітка зберігається 
практично все життя тварини, її добре видно й можна читати з певної відста
ні, не фіксуючи тварину, такий номер не руйнує шкіру. Основний недолік — 
спосіб досить трудомісткий.

Випалювання номерів на рогах. Мічення проводять за допомогою спе
ціальних тавр, на кінцях яких викарбувано цифри від «0» до «8», або елект
ричного приладу ПК-1. Для цього фіксують голову тварини, добре розжарю
ють тавра і на правому розі випалюють її ідентифікаційний (робочий) номер. 
Якщо тварина записана в Державну книгу племінних тварин (ДКПТ), то цей 
номер випалюють на лівому розі. Спосіб не вимагає великих матеріальних 
витрат і часу, мітки добре видно і легко читати, але застосувати його можна 
лише у тварин, що мають добре розвинені роги. Крім того, з часом цифри за
ростають і номери необхідно періодично поновлювати.

Запропоноване останнім часом мічення худоби за допомогою бирок має 
свої як позитивні, так і негативні сторони. Позитивним моментом наведеного 
мічення є те, що тут є можливості досить добре читати мітки, не фіксуючи 
тварину, немає необхідності вивчати значення умовного ключа, воно потре
бує небагато часу і зусиль. Проте широке застосування такого мічення стри
мується двома його негативними факторами: бирки тварини дуже часто губ
лять і потім буває досить дажко відновити їх ідентифікаційний (робочий) 
номер. Крім того, таке мічення вимагає ведення так званого подвійного облі
ку. Тобто, у випадках, коли тварина втратила номер, їй необхідно присвоїти 
новий, а це може повторюватися кілька разів. Щ об уникнути цього бажано 
робочий номер тварини дублювати татуюванням, вищипами на вухах чи мі
ченням «холодом», що звичайно дещо ускладнює виробничий і племінний 
обліку скотарстві.

У м’ясному скотарстві бирки з ідентифікаційним номером можуть закрі
плювати також за шкіру підгруддя.



Завдання до заняття. 1. Використовуючи типові форми реєстраційних 
документів, або подані у робочому зошиті, набути практичні навики запов
нення: реєстраційної картки господарства; замовлення на проведення іден
тифікації і реєстрації тварин; реєстраційної картки переміщення тварин; ре
єстраційної картки великої рогатої худоби; книги обліку тварин; паспорта 
великої рогатої худоби; замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних 
номерів.

2. Татуювальними та спеціальними щипцями, відповідно до значень 
умовного ключа, поставити на картоні номери тварин, вказані викладачем.

3. На навчальній фермі набути практичних навиків з ідентифікації і ре
єстрації тварин та нанесення робочих номерів прийнятим там способом, а та
кож читати нанесені мітки.
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ЗАНЯТТЯ 2. Визначення віку 
великої рогат ої худоби

Мета заняття. Вивчити способи і принципи визначення віку тварин за 
допоміжними ознаками. Набути практичні навички визначати вік за зовніш
нім виглядом, змінами в яснах, пуповині, ратицях, зубній системі.

Наочні прилади та обладнання. Натурні зразки зубів і роги худоби 
різного віку; рисунки зубів і будови зуба; таблиці з характеристикою віко
вих змін ясен, пуповини, ратиць, зубів, ріг; фотографії тварин різного віку; 
носогубні щипці для фіксації худоби; тварини навчальної ферми; робочі 
зошити.

Зміст теми і методика виконання завдання. Ведення виробничого і 
племінного обліку в скотарстві неможливе без знань про вік худоби. Най
більш повну уяву про вік тварин дають записи про дату їх народження. У ви
падках, коли таких записів немає або необхідно перевірити чи уточнити вік 
худоби, можна скористатися іншими способами, які з різним ступенем віро
гідності дозволяють це зробити. До таких способів належать: визначення віку



за зовнішнім виглядом, змінами, що відбуваються в яснах, пуповині, ратицях, 
рогах і зубах.

Визначення віку за зовнішнім виглядом. Вивчаючи зовнішні форми тва
рини, ми можемо лише наближено визначити її вік і визначити, молода це 
тварина, середнього віку чи стара. Молоді тварини рухливіші і за формами 
тіла значно відрізняються від старих: вони високоногіші, мають більш підня
тий зад, менш глибокий, вузький і короткий тулуб, коротку, але широку го
лову. У них добре розвинена щільна мускулатура, шия поступово переходить 
у ділянку лопаток без чітко виражених передплічних жолобів.

З віком значно виразнішими стають недоліки екстер’єру: вади постави 
кінцівок, вузькі груди, викривлення лінії верху, різко виступають маклаки, 
сідничні горби, плечі. У корів чорної масті у 8— 10-річному віці біля очей, 
вух, на шиї і тулубі з’являється сиве волосся. Світлішим стає волосся на кін
цівках, голові, внутрішніх поверхнях вух у рудих і бурих тварин.

Наведених ознак достатньо для того, щоб відрізнити молоду тварину від 
старої.

Визначення віку телят за змінами в яснах. Визначати вік за цим спосо
бом можливо лише у телят до місячного віку. Слід зазначити, що у новонаро
джених телят майже вся поверхня різців покрита яснами і вільними можуть бу
ти лише їх передні кінці. Через деякий час ясна опускаються, почергово 
оголюючи зачепи, внутрішні й зовнішні середні різці, а потім окрайки. За дани
ми П. М. Кулешова, ясна у телят опускаються орієнтовно в такому віці (початок
—  закінчення): на зачепах —  9— 12-й день після народження; на внутрішніх се
редніх різцях —  на 9— 17-й; на зовнішніх середніх різцях —  на 12—21-й і на 
окрайках —  на 15—26-й день. До місячного віку ясна опускаються повністю, 
утворюючи постійний рубець. Отже, широкі межі коливання періоду опускання 
ясен дають лише орієнтовне уявлення про вік теляти.

Визначення віку теляти за змінами в пуповині. У новонародженого 
теляти залишають частину (10— 12 см) пуповини. У перші дні життя вона во
лога і в період від 4— 5-го до 17-го дня поступово висихає, а до 20-го дня від
падає. Після цього на місці пуповини залишається струп, який до місячного 
віку, як правило, зникає.

Визначення віку телят за змінами на ратицях. У новонародженого 
теляти ратиця утворена рихлим первинним рогом, який в перші 4— 5 днів 
життя висихає й зникає, після чого відбувається її роздвоєння. У 5— 7 днів 
можна виявити перші ознаки стирання ратиці. За період з 3-го по 14-й день, 
залежно від здоров’я, умов утримання та годівлі теляти, на верхній частині 
рогової стінки ратиці, на віддалі 4— 6 мм від межі волосся, утворюється так 
зване перше ратичне кільце. Через 14 днів життя воно зникає. У віці 4— 5 
тижнів від первинного рогу стінки ратиці відокремлюється, з’являючись з під 
м’ясного вінчика, справжній ріг, який утворює друге ратичне кільце. Рогова 
стінка поступово наростає і це кільце в різному віці знаходиться на різній 
віддалі від вінчика.

Визначення віку по рогах. Значно точніше, ніж у наведених раніше спо
собах, можна визначити вік молодняку і корів по рогах. Це відносно простий



і точний спосіб, але його дія обмежена, оскільки деякі породи (та й окремі 
тварини) безрогі. Крім того, роги досить часто пошкоджуються і зламуються.

У новонародженого теляти уже закладені рогові горбочки. Десь із 14— 
16-денного віку в місцях утворення майбутніх ріг можна виявити деяке пото
вщення шкіри, а з ЗО— 35-го дня тут випадає волосся, шкіра стає досить твер
дою, відбувається формування рогового ядра, яке до 2-місячпого віку закін
чується. До кінця другого місяця життя теляти роги виростають на 1 см. У 
період від 2- до 17—20-місячного віку роги ростуть майже рівномірно, збі
льшуючись орієнтовно на 1 см за місяць. Тому, якщо виміряти довжину рога 
по зовнішній, великій кривизні від його основи до кінчика та до одержаної 
величини (в сантиметрах) додати одиницю, ми матимемо вік молодняку в мі
сяцях.

Після 20 міс. ріст ріг сповільнюється і становить близько 2,5 мм на мі
сяць. Тому вік молодняку старшого 20-місячного визначити по рогах досить 
важко.

За умов недостатньої годівлі вік молочної корови можна визначити за 
кількістю кілець на рогах. Рогові кільця з’являються у корів у період другої 
половини тільності, коли поживні речовини, які надходять з кормами, в пер
шу чергу використовуються на ріст плода, а роги як орган, що виконує в ор
ганізмі незначну функцію, їх майже не одержують. У зв’язку з цим ріст ріг 
значно порушується, внаслідок чого на них з’являються кільцеві заглиблен
ня. При добрій годівлі корів у період тільності кільця мало помітні або майже 
зовсім не утворюються. Перше кільце з’являється на рогах корови при пер
шому отеленні. Тому, щоб визначити вік корови, необхідно до кількості кі
лець додати 1,5—2 роки (вік першого запліднення). Таким чином, кількість 
рогових кілець дорівнює кількості отелень у корови. У корів від першого до 
сьомого отелення роги ростуть досить рівномірно (2,5 мм за місяць). Отже, 
якщо корова телиться щорічно, то й ширина рогових кілець у неї від першого 
до сьомого отелення буде майже однакова. Починаючи з восьмого отелення, 
кінці ріг стають тонкими, кільця на них утворюються з меншими проміжка
ми, а в ще старшому віці їх майже неможливо підрахувати.

Слід зазначити, що в період яловості віддаль між роговими кільцями 
дещо збільшується (майже в 2 рази) і тому для визначення віку таких тварин 
до кількості кілець додають іще одиницю. Якщо тварина абортувала в перші 
З— 4 міс. тільності, то рогове кільце майже не утворюється, якщо пізніше — 
воно буде менше за розмірами.

За умов дуже поганої годівлі, особливо в зимовий період, можуть утво
рюватися «несправжні» (побічні) рогові кільця, які інколи буває досить важ
ко відрізнити від справжніх вікових кілець.

Визначення віку худоби за змінами у  зубній системі. З усіх допоміжних 
способів це найбільш об’єктивний і точний. Так, від 2 до 5— 6 років вік тва
рин можна визначити з точністю до 0,5— 1 року, а старшого віку —  з точніс
тю до 1— 2 років. Але при цьому слід пам’ятати, що швидкість зміни ознак 
зубної системи, за якими визначають вік, залежить від цілого ряду факторів: 
індивідуальних особливостей, рівня і типу годівлі, умов утримання, скоро-



спілості тварини та її фізіологічного стану. Так, зміна молочних зачепів на 
постійні у тварин скороспілих порід відбувається на 3— 4 міс раніше, ніж у 
середньоспілих. Заміна окрайків у пізньоспілих порід відбувається у 40— 45- 
місячному віці, а у скороспілих —  у 29— 31-місячному. Крім того, згодову
вання грубих або з домішками піску й землі кормів у ранньому віці чи випа
сання на пасовищах призводять до дещо швидшого стирання зубної поверх
ні. До таких же наслідків призводять порушення в мінеральній годівлі та 
захворювання рахітом. Отже, визначаючи вік худоби за змінами зубної сис
теми, слід обов’язково враховувати вплив наведених факторів.

У великої рогатої худоби розрізняють різці (incisivi). передні (несправж
ні) кутні (praemolares), задні (справжні) кутні (molares) зуби. Всі вони, за ви
нятком задніх кутніх, змінюються: до заміни їх називають молочними, а піс
ля заміни —  постійними. Велика рогата худоба має 20 молочних і 32 
постійних зуби. Зубна формула великої рогатої худоби має такий вигляд:

Id 0/4 Cd 0/0 Pd 3/3 —  молочні; (1)

I  0/4 С 0/0 Р 3/3 М  3/3 —  постійні. (2)

Різці у великої рогатої худоби розміщені тільки на нижній щелепі по чо
тири з кожного боку: зачепи, поряд з ними —  внутрішні середні, потім зов
нішні середні й нарешті з краю—  окрайки. На верхній щелепі замість різців 
добре розвинена товста пластина з ороговілого епітелію.

Слід зазначити, що в практиці при визначенні віку за змінами в зубній 
системі найчастіше звертають увагу саме на різці. Лише в окремих випадках
з метою уточнення враховують зміни в кутніх зубах.

Визначення віку великої рогатої худоби за змінами в зубній системі гру
нтується на таких показниках: прорізування молочних різців; стирання пове
рхні молочних різців; заміна молочних різців на постійні та їх вирівнювання; 
стирання зубної поверхні постійних різців; зміни форми поверхні й розмірів 
постійних різців. Можна враховувати також появу і випадання молочних та 
постійних кутніх зубів.

Найтиповіші зміни в зубній системі великої рогатої худоби відбуваються 
впродовж таких вікових періодів (табл. 2; рис. 4).

2. Зміни в зубній системі великої рогатої худоби

Вік тварини Зміни в зубній системі

Новонароджені Телята народжуються з двома, трьома або чотирма парами молочних 
різців, які черепицеподібно заходять один за одного

12— 14 днів Прорізується решта різців, які розміщені прямо і лише окремі черепи
цеподібне заходять один за одного, прорізуються премоляри

20— 21-й день Прорізуються всі молочні кутні зуби

4 тижні Молочні різці вже не заходять один за одного, молочні кутні вирівню
ються між собою



Вік тварини Зміни в зубній системі

6 тижнів Можна виявити сліди стирання на молочних зачепах

8 тижнів Можна виявити сліди стирання на молочних внутрішніх середніх різцях

10 тижнів Можна виявити сліди стирання на молочних зовнішніх середніх різцях

3 міс Можна виявити сліди стирання на молочних окрайках

4— 5 міс Сліди стирання добре видно на всіх різцях

5— 6 міс Прорізується перша пара молярів

9 міс Відбувається вирівнювання першої пари молярів, а між різцями утво
рюються досить широкі щілини

10— 12 міс Стирання поширюється на всю язикову поверхню зачепів, зменшують
ся коронки всіх різців, видно їх шийки

13— 14 міс На внутрішніх і зовнішніх молочних різцях стерто більше половини 
язикової поверхні зубів

15— 18 міс Коронки молочних різців зменшуються, зачепи хитаються, випадають і 
з ’являються постійні; прорізується друга пара молярів

19— 21 міс Вирівнюються постійні зачепи

24 міс Прорізується третя пара молярів

2 роки 7 міс —  
2 роки 9 міс

Випадають молочні зовнішні середні різці і третя пара молочних пре- 
молярів, з’являються перша і друга пари постійних премолярів

3 роки Прорізується третя пара постійних премолярів і всі три пари вирівню
ються

3 роки 3 міс —  3 
роки 6 міс

Вирівнюються зовнішні середні різці

3 роки 7 міс —
4 роки

Випадають і з’являються постійні окрайки, закінчується зміна всіх зу
бів

4 роки Всі різці вирівнюються, розміщені щільно один біля другого, їх корон
ки дещо заходять одна за одну

5 років На зачепах і внутрішніх середніх відбувається значне стирання язико
вої поверхні зубів, починається стирання окрайків, коронки різців роз
ходяться і між ними з ’являються щілини

6 років Язикова поверхня зуба на зачепах і внутрішніх середніх різцях стерта 
до половини

7 років Форма стертої поверхні на зачепах і внутрішніх середніх наближається 
до чотирикутної, з добре видною увігнутістю й гострими зубцями

8 років Поверхня зовнішніх середніх і окрайків стерта до половини. На зачепах і 
внутрішніх середніх поверхня стирання має округлу форму, на зачепах 
добре видно чотирикутні зубні зірочки, оголюються шийки різців



Вік тварини Зміни в зубній системі

9 років На внутрішніх середніх видно чотирикутну, а на зовнішніх середніх —  
чотирикутно-округлу зубну зірочку. З ’являється увігнутість поверхні 
зовнішніх середніх різців

10 років Поверхня стирання зовнішніх середніх різців має чотирикутну форму, 
починає поглиблюватися, добре видно чотирикутні кореневі зірочки на 
всіх зубах, за винятком окрайків

11 років Форма поверхні стирання набуває вигляду круга або оберненого овалу, 
довша вісь якого перпендикулярна напрямку щелепи. Зуби дуже зме
ншуються в розмірах, різці стають пологішими, більше половини їх 
розміру займає шийка зуба, між ними утворюються значні проміжки

12-13 років Стирання зубів наближається до шийки, інколи досягає і до кореня зу
ба, кореневі зірочки великі й круглі

14-15 років Різці стираються до ясен, замість зубів залишаються пеньки

Старші 15 років Зуби починають випадати

Рис. 4. Зміни різців, за  яким и можна визначити вік  худоби:
А —  4-5 міс; В —  6-9 міс; С —  19-22 міс; D— 22-24 міс; Е  —  32 міс; F —  33 міс; G —  38- 
40 міс; Н  —  50-54 міс; К  —  57 міс; L —  5,5 року; М  —  6,5 року; N  —  7 років; О —  8 років; 
Р —  9 років; R  —  11 років; S —  12 років; Т —  14-15 років



Огляд зубів, особливо у дорослої худоби, дещо складний, тому необхід
но дотримувати правил безпеки при виконанні цієї роботи. Оглядати зуби 
необхідно вдвох, один фіксує тварину, а другий тим часом лівою рукою опу
скає нижню губу тварини і вводить кілька пальців правої руки в ротову по
рожнину, відкриває її і оглядає зуби.

Завдання до заняття. 1. Вивчити способи і принципи визначення віку 
худоби. Особливу увагу звернути на переваги й недоліки окремих способів, 
їх доповнення один одним для більш точного визначення віку тварини.

3. Середні строки зміни 
різців великої рогатої худоби

Ознаки змін Зачепи Внутрішні
середні

Зовнішні
середні Окрайки

вік

Прорізування молочних різців

Стирання поверхні молочних різців

Зміна молочних різців на постійні та їх 
вирівнювання

Стирання зубної поверхні постійних рі
зців

Зміна форми поверхні і розмірів по
стійних різців

Примітка: у чисельнику записувати початок, а в знаменнику —  кінець процесу.

2. До робочого зошита записати і розшифрувати зубну формулу тварин з 
молочними і постійними зубами.

3. Записати в таблицю 3 і вивчити середні строки прорізування, зміни, 
вирівнювання й стирання різців у великої рогатої худоби.

4. На навчальній фермі набути практичних навиків визначення віку в 4-5 
корів і 4-5 голів молодняку різними способами. Результати запишіть у табли
цю 4 і зробіть письмовий аналіз.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
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2. Корнееен Г., Лесбр Д. Распознавание возраста по зубам и производным эпите
лия.—  М.: Госиздат, 1932.—  56 с.



ЗАНЯТТЯ 3. Ведення виробничого і племінного 
обліку у  скотарстві

Мета заняття. Ознайомитися із основними формами виробничого і пле
мінного обліку у скотарстві та набути практичні навички правильного їх 
оформлення й ведення.

Наочні прилади та обладнання. Зразки форм племінного і виробничого 
обліку; первинні матеріали, розроблені викладачем або взяті на навчальній 
фермі для заповнення відповідних форм; робочі зошити; мікрокалькулятори.

Зміст теми і методика виконання завдань. Організація ефективної ро
боти ферми на рівні сучасних вимог можлива лише на основі систематичного 
надходження вірогідної інформації про кожну тварину і ретельного її аналізу 
з використанням ЕОМ і ПЕОМ та методів біометрії.Таку інформацію дає по
стійний виробничий і племінний облік.

4. Визначення віку худоби різними способами
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Виробничий облік необхідний для того, щоб постійно знати ситуацію із 
засобами виробництва на фермі, тобто кількість поголів’я, облік виробництва 
та витрачання кормів і продукції, контролю й організації виконання завдань 
по виробництву продукції, планування розвитку ферми і галузі, оплати праці 
робітників ферми тощо. За своїм призначенням їх можна розподілити на: до
кументи обліку поголів’я, обліку продукції та обліку кормів. Відповідно до 
Закону України від 16.07.1999 р. № 996.XIV «Про бухгалтерський облік і фі
нансову звітність в Україні» підприємства можуть самостійно розробляти си
стеми і форми внутрішньогосподарського обліку, звітності і контролю госпо
дарських операцій, але для спрощення організації господарської діяльності 
розроблені та затверджені ряд методичних рекомендацій для господарств і 
типових форм обліку.

Відповідно до сучасних стандартів бухгалтерського обліку, поголів’я 
худоби відноситься до біологічних активів тваринництва, а його облік регу
люється «Методичними рекомендаціями щодо застосування спеціалізованих 
форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологіч
них активів в сільськогосподарських підприємствах» (2008), згідно з якими, 
всі надходження, вибуття і переміщення тварин на фермі обов’язково доку
ментально підтверджуються, для чого заповнюють спеціально розроблені 
форми обліку.

З форм обліку біологічних активів тваринництва в скотарських підпри
ємствах використовують:

прийм ання довгост рокових біологічних акт ивів т варинницт ва  
(формування основного ст ада тварин) (форма №  Д Б А С Г -2 );

►А кт  на оприбут кування приплоду т варин (форма №  П БАС Г-3 );
►А кт  на списання довгост рокових біологічних акт ивів т варинницт ва  

(вибракування т варин) (форма №  Д Б А С Г -4  );
►А кт  на вибут т я пот очних біологічних акт ивів т варинницт ва (забій, 

прирізка, загибель) (форма №  П Б А С Г -б );
►А кт  на переведення т варин з групи в групу в м еж ах пот очних біологі

чних акт ивів (форма №  П Б АС Г-9);
►Відом іст ь зваж ування т варин (форма №  П Б АС Г-10);
►Р озрахунок визначення прирост у (форма №  П Б А С Г -11);
► К нига обліку’руху’ т варин і пт иці на ф ерм і (форма №  П Б АС Г-12 );
► Звіт про р у х  т варин і пт иці на фермі (форма №  П Б А С Г -13 ).
Окрім вищевказаних форм, у скотарських підприємствах ще застосову

ють Ж урнап р еєст рац ії приплоду та вирощ ування м олодняку великої р о га т о ї 
худоби (форма №  П БАС Г-14  та Ж урнап реєст р а ц ії осіменіння корів і телиць  
(форма №  П Б А С Г -15), які дублюють подібні форми племінного обліку.

На кожний випадок надходження, вибуття і переміщення тварин запов
нюються відповідні документи, які затверджуються у відповідному порядку і 
використовуються в подальшому для бухгалтерської звітності і господарсь
ких розрахунків.
Виробничий облік витрат кормів здійснюється згідно «Методичних рекомен
дацій ...» (2007). Оформлення та облік щоденного відпуску кормів (зерна.



відходів, комбікормів, сіна, силосу сінажу та ін.) на ферми зі складів (токів, 
силосних ям, буртів тощо) та інших місць зберігання здійснюється у

► В ідом ост і вит рат и кормів (форма №  ВЗСГ-9).
Для щоденного обліку і видавання кормів для годівлі тварин використо

вується:
► Л ім іт но-забірна картка.
Оприбуткування кормів, згодованих шляхом випасання проводиться згі

дно:
► А кт а на при іт ання пасовищ них кормів.
Показники про фактичне використання кормів записуються до:
► Ж урналу’ обліку’ вит рат и кормів.
Облік виробництва і витрачання молока проводиться у:
^■Відомості р уху  м олока (форма №  114) —  щоденно;
►Ж урналі обліку надою  м олока (форма № 1 1 2 )  —  щоденно;
► Товарно-т ранспорт ній накладній 1-С Г  (молочна сировина) — відправ

лення молока на молокопереробні підприємства, тощо.
Племінна робота неможлива без чіткого ведення зоотехнічно- 

племінного обліку. Він починається із первинних записів у відповідних відо
мостях, журналах, картках, дискетах. Основні форми, які необхідно знати і 
правильно вести у молочному скотарстві такі: картка племінного бугая 
(№1-мол), картка племінної корови (№2-мол), журнал реєстрації приплоду, 
вирощування та бонітування молодняку великої рогатої худоби молочних і 
молочно-м’ясних порід за 20... рік (№3-мол), журнал з відтворення стада ве
ликої рогатої худоби за 20.. р. (№3-врх), акт контрольного доїння корів від
«___»____ 20... року (№4-мол), журнал оцінки вимені корів та інтенсивності
молоковиведення на 20.. р. (№5-мол), відомість вимірювання статей тіла ко
рів (№6-мол), звіт про результати бонітування великої рогатої худоби молоч
них і молочно-м’ясних порід (№7-мол), відомість вимірювання статей тіла 
бугаїв (№8-мол), звіт про племінну цінність та результати використання буга
їв молочних і молочно-м’ясних порід (№9-мол) та у м ’ясному скотарстві: 
картка племінного бугая м ’ясної породи (№ 1-м’яс) картка племінної корови 
(телиці) м ’ясної породи (№ 2-м’яс), журнал з відтворення стада великої рога
тої худоби за 20....р. (№3-врх), журнал реєстрації приплоду та вирощування 
молодняку великої рогатої худоби м’ясних порід за 20...р. (№ 4-м’яс), журнал 
бонітування корів м’ясних порід (№ 5-м’яс), журнал бонітування племінного 
молодняку великої рогатої худоби м ’ясних порід (№ 6-м’яс) та звіт про ре
зультати бонітування великої рогатої худоби м ’ясного напряму продуктивно
сті (№ 7-м’яс).

Своєчасне й правильне ведення зазначених форм дає можливість успі
шно проводити племінну роботу у стаді, оцінювати, відбирати і добирати 
тварин.

Завдання до заняття. 1. Вивчити основні форми виробничого і племін
ного обліку у скотарстві. За наданими викладачем зразками форм ознайоми
тися з їх призначенням і змістом та набути практичних навичок заповнення. 
Результати вивчення запишіть у робочий зошит за формою (табл. 5).



2. Н а фермі навчального (або іншого, що знаходиться поблизу) госпо
дарства ознайомтеся з організацією виробничого і племінного обліку.
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5. Виробничий і племінний облік у скотарстві
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ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДНЯКУ 
ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

ЗАНЯТТЯ 1. Методи обліку і оцінка росту худоби

Мета заняття. Вивчити існуючі методи обліку і оцінки росту худоби. 
Набути практичних навичок правильно контролювати ріст тварин, обробляти 
дані, одержані при систематичних зважуваннях і вимірюваннях, аналізувати 
їх і робити висновки про ріст і розвиток молодняку, його класність та прида
тність до племінного чи виробничого використання

Наочні приладдя та обладнання. Індивідуальні завдання (матеріали 
первинного обліку ферми) для розрахунку показників росту тварин; робочий 
зошит, інструкції з бонітування молочної, молочно-м’ясної і м ’ясної худоби; 
мікрокалькулятори.

Зміст теми і методика виконання завдань. Спрямоване вирощування 
молодняку великої рогатої худоби неможливе без чітких знань про закономі
рності його росту й розвитку. Для цього необхідно орієнтуватися в особливо
стях диференціації окремих органів, тканин і всього організму в цілому в ем
бріональний та постембріональний періоди його життя, знати окремі статі, 
які характеризують напрям розвитку; розрізняти всі випадки ембріоналізму й 
інфрантилізму; мати чітку уяву про особливості росту і розвитку у зв’язку і 
залежно від умов годівлі, утримання, статі й породи тварин. Тільки засвоївши 
ці зміни в процесах росту й розвитку, можна розпізнати боротьбу спадковос
ті, одержаної від батьків, і того нового, що виникає в процесі онтогенетично
го розвитку спадкової основи під дією зовнішнього середовища.

Ріст і розвиток —  це два боки одного і того ж процесу індивідуального 
розвитку кожної тварини. Процес росту виражається кількісним нагрома
дженням в її тілі структурних елементів, в результаті чого відбувається збі
льшення загальної маси (розмірів) організму і окремих його органів та тка
нин.

Під розвитком слід розуміти необхідні якісні зміни клітин, тканин, орга
нів і процесів, що відбуваються в організмі у період від утворення зародка до 
дорослого стану.

У зоотехнічній практиці вивчення і облік росту худоби проводять шля
хом визначення маси, лінійних промірів та об’ємних показників тіла. Віднос
но точним методом обліку величини тіла, а отже, й росту тварин є визначен
ня його маси. Ріст великої рогатої худоби можна визначати: до 2-місячного 
віку —  щодекади; до піврічного —  щомісяця; до 1,5-річного віку —  раз на 
три місяці, а пізніше —  один раз на півроку або рік. Щ об одержувати вірогі
дні результати, зважувати (брати проміри) тварин необхідно в один і той же 
час (найкраще вранці), після тривалого проміжку часу, що пройшов від попе
редньої годівлі і напування. Для точнішого визначення маси (промірів) тва-



рин, починаючи з 6-місячного віку, його проводять у два суміжні дні, з вира
хуванням середнього значення. Масу тіла дійних корів визначають, зважую
чи їх після вранішнього доїння.

Слід пам’ятати, що одержати повну уяву про ріст тварин лише на осно
ві визначення його маси тіла неможливо оскільки організм у процесі росту 
при тимчасовій нестачі поживних речовин може збільшувати розміри свого 
тіла без зміни його маси. Крім того, в процесі росту тварин досить сильно 
змінюються пропорції! тіла, що також не може бути виражено їх масою. А 
тому дані про масу завжди необхідно доповнювати даними про розміри тіла 
тварини.

Лінійний ріст визначають шляхом вимірювання тварин. Точність взятих 
промірів буде залежати від того, наскільки правильно тварина стоїть, а також 
від того, хто і як проводить вимірювання. Тому при вивченні лінійного росту 
необхідно, щоб вимірювання робила завжди одна і та ж особа і по можливос
ті одними й тими ж інструментами. Брати проміри необхідно в ті самі дні, 
коли тварин зважують.

Об’ємний ріст великої рогатої худоби точно визначити практично не
можливо, оскільки правильну уяву про об’єм тіла тварини можна одержати 
лише шляхом вимірювання об’єму витисненої ним води. Проте цим методом 
можна скористатися при визначенні об’ємного росту окремих органів, що 
звичайно і проводять після забою піддослідних тварин і розбирання їх туш.

Дуже важливе господарське значення має визначення швидкості росту 
тварин, оскільки ті з них, що ростуть швидко, витрачають на одиницю при
росту маси тіла значно менше поживних речовин, ніж тварини, які ростуть 
повільно. Швидкість росту худоби визначають за даними її систематичних 
зважувань і вимірювань, а виражають в абсолютних і відносних величинах.

Абсолютною швидкістю росту називають величину приросту (маси, лі
нійного, об’ємного) за відомий проміжок часу і визначають за формулою:

X = W ,- W 0, (3)

де X —  абсолютний приріст; W 0 —  величина параметра на початок періоду; 
Wt —  величина параметра в кінці періоду.

Наприклад, маса новонародженого теляти була 25 кг, а в кінці першого 
місяця життя —  45 кг. Абсолютний приріст живої маси буде: X = Wt — W 0; 
Х= 45—25 = 20; X = 20 кг.

Абсолютний середньодобовий приріст за місяць буде: А = X : t, або 20: 
ЗО = 0,666 кг. Проте абсолютний приріст не дає можливості порівняти сту
пінь напруження швидкості росту у кількох тварин, оскільки не показує вза
ємозв’язку між величиною маси тіла (проміру) тварини і швидкістю росту. 
Тому напруженість росту тварин виражають відносними величинами —  від
носним приростом.

Відносним приростом називають величину приросту тварини за конт
рольний період, виражену у відсотках від величини параметра на початок ко
нтрольного періоду і вираховують за формулою Броді-Шмальгаузена:

К = W, -  Wo / (W, +Wo )/ 2 x 100 (4)



Наприклад, маса новонародженого бичка абердин-ангуської породи ста
новила 20 кг, а в 2-місячному віці —  57,5 кг. Другий новонароджений бичок 
симентальської породи мав масу 42,5 кг, а у 2-місячному віці —  80 кг. Як ба
чимо, їх абсолютний приріст був однаковим —  37,5 кг, як і середньодобовий
—  625 г. Якщо робити висновок за цими показниками, то швидкість росту 
обох бичків була однакова. Проте розрахунок відносного приросту показує, 
що напруженість росту у них була різна:

Кі = W t -W 0 / (W t'+W o)/ 2 х 100 = 57,5 -  20/ (57,5 + 20) / 2 х 100 = 97%;
К2= 8 0 -4 2 ,5 /  (80+42,5)/ 2 х 100 = 61,2%.
«Справжню» швидкість росту тварин можна вирахувати, використовую

чи математичну формулу органічного росту:

C w =  l o g W 2 -  l o g W !  /  ( t 2 _  W  x 0 , 4 3 4 3 ,  (5)

де Cw —  швидкість росту за час t2_ti; ti і t2 —  вік тварини на початок і в кінці
контрольного періоду; Wi і W 2 —  величина параметру на початку і в кінці 
контрольного періоду; 0,4343 —  логарифм основи натуральних логарифмів 
(log! = 0,4343).

При розрахунках абсолютного і відносного лінійних приростів тварин, а 
також визначаючи швидкість їх росту, можна використовувати всі зазначені 
раніше формули, але тільки для однойменних промірів.

Вивчаючи показники росту досить великої групи тварин необхідно про
водити їх статистичну обробку. Це дає змогу вирахувати середні величини, 
мінливість ознак, кореляційну залежність одних показників від інших, визна
чати математичну вірогідність одержаної різниці в порівнюваних величинах.

Більш наочним способом вивчення росту худоби є графічний, де тенден
ції й закономірності його зображують у вигляді кривої. При цьому на осі ор
динат, витримуючи масштаб, відкладають показники віку, а на осі абсцис — 
показники росту. Такі графіки є добрим допоміжним засобом для аналізу 
конкретних матеріалів по росту тварин.

Завдання до заняття. 1. Вивчити методи обліку і оцінки росту молодня
ку великої рогатої худоби.

2. За матеріалами, зібраними під час практики або наданими викладачем 
(взятими із посібника у табл. 6,7), розрахувати абсолютну і відносну швид
кість росту бугайців і теличок кількох порід. Результати записати у таблицю 
7 і зробити письмовий аналіз.

3. Використовуючи дані другого завдання, побудуйте графіки зміни маси 
тіла, лінійного росту, абсолютної і відносної швидкості росту молодняку. 
Порівняйте їх між собою і з вимогами «Інструкції з бонітування...». Зробіть 
письмовий аналіз росту бугайців і теличок однієї і кількох порід.
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6. Розрахунок росту молодняку різних порід і статі
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15 409.6 357.8 353.2 331.4
18 477.3 404.3 386.4 363.0
21 546.4 463.3 469.0 425.7
24 611.2 505.2 515.6 484.0

За період X X X X
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Проміри

Чорно-ряба порода 1/2 чорно-ряба х 
1/2 голштинська

вік, міс

6 12 18 24 6 12 18 24

Висота в холці 97.1 108.1 114.1 121.0 98.3 109.7 119.0 128.2

Коса довжина ту
луба (пали-цею) 103.8 115.3 125.2 134.5 104.3 117.6 128.9 135.7

Глибина грудей 44.1 51.7 56.6 61.3 44.1 52.6 56.9 62.0

Ширина грудей 26.3 32.5 35.5 39.1 27.2 33.0 36.4 39.9

Ширина в макла
ках 29.5 36.1 39.8 43.2 29.1 35.8 40.1 45.0

Ширина в куль
шових суглобах 32.9 38.7 41.0 43.8 33.3 39.1 41.8 46.1

Коса довжина заду 33.8 39.6 41.7 44.0 33.9 39.9 42.2 44.2

Обхват грудей за 
лопатками 129.1 150.0 166.9 175.9 129.2 151.6 167.3 181.9

Обхват п'ястка 14.7 16.5 17.7 19.2 14.9 16.8 18.0 18.9

ЗАНЯТТЯ 2. Планування вирощування молодняку 
великої рогат ої худоби

Мета заняття. Вивчити вплив породи, умов годівлі і утримання, а також 
деяких інших факторів на ріст худоби. Набути практичні навички планувати 
вирощування молодняку різного напряму продуктивності, оцінювати і виби
рати тварин, здатних до високої енергії росту.

Наочні приладдя та обладнання. Експериментальні матеріали про 
вплив породи, годівлі і утримання, маси при народженні та деяких інших фа
кторів на ріст тварин; норми годівлі молодняку великої рогатої худоби; ін
струкції з бонітування худоби; робочі зошити; мікрокалькулятору.

Зміст теми і методика виконання завдань. Еоловним завданням при 
вирощуванні великої рогатої худоби слід вважати створення умов для фізіо
логічної і морфологічної адаптації системи травлення телят до ефективного 
використання об’ємистих кормів, які становлять основу раціону дорослих 
тварин. Це дасть змогу вирощувати міцних, здорових і добре розвинутих 
тварин, здатних проявляти високу продуктивність у технологічних умовах 
сучасних ферм.

Перш ніж розпочати планування вирощування молодняку, слід 
з’ясувати: 1) яку породу розводять у господарстві та її особливості росту й



розвитку в певних умовах годівлі й утримання; 2) з якою метою вирощують 
молодняк —  на плем’я, для ремонту стада чи відгодівлі; 3) якою повинна бу
ти маса тіла в різному віці; 4) на які умови годівлі й утримання можна розра
ховувати в різному віці; 4) на які умови годівлі й утримання можна розрахо
вувати в господарстві.

Слід пам’ятати, що ріст і розвиток великої рогатої худоби залежить, в 
основному, від рівня і типу її годівлі. Погана годівля тварин в постембріона
льний період призводить до недорозвинення, яке називають інфантилізмом. 
При цьому доросла тварина зберігає ознаки молодого організму —  вона ви- 
соконога, з дещо коротким тулубом і піднятим задом. Якщо погані умови го
дівлі й утримання продовжують діяти впродовж кількох поколінь, то вони 
впливають прогресивно погіршуюче на всі наступні покоління. Поряд із тим 
нормована, а інколи навіть щедра годівля не лише дають можливість повто
рити відповідну для даного генотипу норму розвитку, а й без сумніву мають 
тенденцію до стимулювання подальших його стадій.

Плануючи вирощування молодняку великої рогатої худоби, необхідно 
постійно пам’ятати основний закон недорозвитку Чирвінського —  Малігоно- 
ва, який вказує, що страждають від нестачі елементів живлення головним чи
ном ті тканини й органи, які в даний період (тобто в період недостатнього 
надходження поживних речовин) ростуть найбільш інтенсивно. Тому, якщо 
під час найбільш напруженого росту умови годівлі сприятливі, то це найкра
ще використовують ті органи й тканини, які в цей період найбільш інтенсив
но ростуть. Поліпшуючи годівлю в певні періоди вирощування молодняку, 
можна досягти не лише прискореного їх розвитку, а й змінювати його на
прям.

Особливу увагу слід звертати на вирощування молодняку, який плану
ють використовувати для ремонту маточного стада. Тварини, яких плануєть
ся використовувати для поповнення стада, повинні бути пристосовані до 
ефективного і максимального використання місцевих дешевих кормів, мати 
добре розвинену травну, дихальну та серцево-судинну системи, міцний кіс
тяк і кінцівки.

Нині у світовій практиці використовують кілька систем вирощування ре
монтних телиць: 1) інтенсивну при поступовому зниженні рівня приростів ма
си тіла з віком, яка основана на біологічних властивостях молодого організму 
відкладати в тілі активні білкові речовини; 2) вирощування телиць при дещо 
невисоких приростах впродовж перших трьох місяців життя і одержання 
.більш високих у старшому віці. Така система знайшла поширення в СІЛА, 
Канаді, Англії і деяких інших країнах; 3) вирощування телиць із «затримкою» 
їх росту до півторарічного віку і високим рівнем годівлі нетелей. Дана система 
розроблена і запроваджена в Швеції А. Ганссоном; 4) вирощування телиць при 
різних рівнях приростів залежно від пори року: в стійловий період —  помірні, 
в пасовищний —  вищі; 5) вирощування телиць при помірних приростах до ча
су настання статевої зрілості і високих —  у старшому віці.

Більшість дослідників стверджують про необхідність інтенсивного ви
рощування ремонтного молодняку, що є основним фактором при формуванні



тварин з міцною конституцією, здатних тривалий час проявляти високу про
дуктивність. Інтенсивне вирощування забезпечує скорочення періоду непро
дуктивного використання тварин. Крім того, більш рання фізіологічна і гос
подарська зрілість молодняку сприяє виявленню продуктивних якостей в 
молодшому віці, а, отже, дає можливість вирішувати питання про доцільність 
подальшого продуктивного використання тварин (особливо при оцінці бугаїв 
за якістю нащадків). Узагальнюючи наукові дослідження і досвід практики, 
можна рекомендувати такі наближені, залежно від системи вирощування, рі
вні приростів (табл. 8).

8. Орієнтовні плани росту ремонтних телиць і 
нетелей молочних і молочно-м’ясних порід

М аса повнові
кових корів, кг

Добові прирости, г, у віці, міс

ДО 3 3-6 7-9 10-12 13-18 19-24

Інтенсивне вирощування з приростами. що поступово знижуються

500-550 750-850 750-850 550-600 550-600 450-500 450-500

600-750 750-850 750-850 700-750 700-750 600-650 600-650

Помірні прирости оо настання статевої зрілості і високі в пооальтий періоо

500-550 450-500 500-550 500-550 600-650 600-650 600-650

600-750 550-600 550-600 550-600 650-700 650-700 700-750

Помірні прирости в перші три місяці життя

500-550 450-500 650-700 650-700 650-700 550-600 450-500

600-750 550-600 750-800 750-800 750-800 600-650 500-550

Вирощування телиць весняного отелення з помірнішії приростами в стійловий періоо

500-550 650-700 650-700 350-400 350-400 600-650 500-550

600-750 750-850 750-850 400-450 400-450 700-750 600-650

Слід вважати вирощування оптимальним, якщо маса тварин за період від 
народження до 18-місячного віку зросла в 10— 11, а до 24-місячного віку —  в 
12— 13 разів. Вирощування бугайців на плем’я повинне бути спрямоване на 
виявлення здатності молодняку до максимально можливого росту, що надалі 
дозволить по можливості раніше включати їх у процес відтворення. Інтенси
вність приростів маси тіла в період вирощування позитивно впливає на вік 
статевої зрілості бугайців і об’єм еякуляту, що має важливе економічне зна
чення.

Усіх бугайців, які призначені для одержання м ’яса, слід вирощувати 
тільки інтенсивно, використовуючи їхню біологічну властивість інтенсивно
го росту в молодому віці.

Завдання до заняття. 1. Згідно із завданням викладача або за даними 
табл. 9— 12, вивчіть і проаналізуйте вплив деяких факторів на ріст, розвиток і



формування типу худоби. Зробіть відповідні розрахунки та їх письмовий 
аналіз.

2. Розробіть план росту ремонтних телиць______ породи від народження
до____ віку, щоб одержати дорослу корову масою____ кг. Вік першого осіме-
ніння___міс, маса тіла____кг. Масу телиць визначте, виходячи з вимог до неї
у віці при першому паруванні відносно до маси дорослих корів даної породи. 
Визначте, чи забезпечить запропонований вами план вирощування форму
вання типу тварин, здатних на високу продуктивність (табл. 14).

9. Орієнтовні вікові зміни маси тіла молодняку 
деяких порід, кг

Порода тварин

Телички Бугайці

ново-
на-

род-
Ж Є Н І

у віці, міс ново-
на-

род-
Ж Є Н І

у віці, міс

3 6 12 18 3 6 12 18

Чорно-ряба 37 109 180 312 410 41 110 186 333 445

Г олштинська 41 96 166 296 391 45 107 194 367 487

Червона степо
ва 32 94 158 238 349 33 104 162 260 392

Симетальська 42 127 206 313 401 45 129 209 243 611

Швіцька 35 103 169 277 377 37 206 187 373 496

Бура карпатська 37 101 171 228 385 40 107 178 301 421

Г ерефордська 34 99 176 298 365 37 112 184 320 376

Абердин-
ангуська 22 82 151 253 327 23 90 165 312 425

3. Складіть план вирощування племінних бугаїв____ породи від наро
дження до 12-міс. віку з масою тіла_____кг (див. табл. 14).

4. Розробіть план вирощування і відгодівлі бугайців_______породи від
народження до___віку, маса тіла при забої — ___ кг (див. табл. 14).

5. Використовуючи норми годівлі, визначте і запишіть у відповідну табл. 
(13) потребу вирощуваних тварин у елементах живлення і натуральних кор
мах. Письмово обгрунтуйте запропонований вами план вирощування.
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С ередньодобові 
прирости за період 

вирощ ування, г
О б 'єм  еякуляту, см3 А ктивність, ° 0 Концентрація.

млрд/мл

1000 3.24 58.2 0.680

1430 44 8 62.7 0.820

11. Інтенсивність росту ремонтних телиць залежно 
від кількості і тривалості згодовування концкормів 

(за Антал Я.)

М аса тіла залежно від кількості Середньодобові прирости при р із

В ік. міс
згодованих концкормів. кг них витратах концкормів. кг

1 група* II група* III група* І група II група III група

1 59.08 58.72 55.58 - - -

91.66 90.72 85.41 0.543 0.530 0.447
165.71 155.И 133.34 0.823 0.715 0.532
229.81 190.32 162.71 0.712 0.391 0.326

12
15
18

294.41 244.56 215.30 0.718 0.603 0.584
318.27 285.84 266.69 0.265 0.459 0.571
363.30 329.50 311.31 0.500 0.485 0.496

- - - 0.596 0.531 0.501

* Витрачено концкормів: І  група — 550 кг до 12-місячного віку; I I  група — 160 кг до 6- 
місячного віку; I II  група— 35 кг до 4-місячного віку.

12. Динаміка маси тіла кастрованих бичків залежно 
від кількості і якості згодованих кормів

Вік. міс
Групи

дослідна контрольна

Новонароджені 18.5 19.5

8 236.4 176.8
12 334.6 257.5
15 418.3 331.3
17 465.7 374.9

Витрачено кормів за період вирощ ування і відгодівлі: 
обмінної енергії. М Д ж  
перетравного протеїну, кг

32450 28710

322.2 268.3



Періоди 
вирощ у

вання, міс

Корми П отреба на період М іститься в кормах
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До 3 міс: *
*
*

4-6
7-9

10-12
13-15
16-18
19-24

Всього
кормів, кг
*У  перш ий рядок записується кількість корму, в другий —  його енергетична цінність, 
М Д ж , а  в третій  р ядок —  кількість у  ньому перетравного протеїну, кг



14. План вирощування молодняку___
(маса тіла новонародженого.

____ породи
кг)

П оказник
Вік, міс За весь 

період1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

М аса тіла, кг

Абсолю тний приріст, 
кг

Середньодобовий при
ріст, г

Н орма на 1 кг прирос
ту, обмінної енергії, 
М Д ж

Н а 1 М Дж. перетравно
го протеїну, г

Н еобхідно на фактич
ний приріст:

обмінної енергії, М Д ж

перетравного протеїну, 
кг

П отреба на період:

обмінної енергії, М Д ж

перетравного протеїну, 
кг

14. План вирощування молодняку_____________________ породи
(маса тіла новонародженого____________ кг)

П оказник
Вік, міс За весь 

період1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

М аса тіла, кг

Абсолю тний приріст, 
кг

Середньодобовий при
ріст, г

Н орма на 1 кг прирос
ту, обмінної енергії, 
М Д ж

Н а 1 М Дж. перетравно
го протеїну, г

Н еобхідно на фактич
ний приріст:

обмінної енергії, М Д ж

перетравного протеїну, 
кг

П отреба на період:

обмінної енергії, М Д ж

перетравного протеїну, 
кг



ВІДТВОРЕННЯ СТАДА

ЗАНЯТТЯ 1. Оцінка відтворної здатності 
великої рогат ої худоби

Мета заняття. Вивчити методи оцінки відтворної здатності тварин у 
стаді, набути практичних навиків її визначення і розраховувати збитки від 
яловості.

Наочні приладдя та обладнання. Робочі зошити; вихідні матеріали; мі
крокалькулятори або персональні ПЕОМ чи ЕОМ загального користування з 
відповідним програмним забезпеченням.

Зміст теми і методика виконання завдань. Відтворення стада і поліп
шення спадкових якостей тварин методами селекції нерозривно пов’язані 
між собою. Кінцева мета племінної роботи полягає в тому, щоб одержати 
тварин, здатних в конкретних природних і технологічних умовах оплачувати 
з’їдені корми найбільшою кількістю високоякісної продукції при збереженні 
здоров’я та доброї плодючості.

Відтворна функція корів залежить від великої кількості відносно неза
лежних факторів: віку, господарської зрілості, регулярності статевих циклів, 
кількості отелень, тривалості міжотельного та сервіс-періодів, запліднювано- 
сті від першого осіменіння, ембріональної смертності приплоду та деяких 
інших досить мінливих умов зовнішнього середовища. Крім того, оскільки 
відтворна здатність маток залежить від характеру взаємодії особливостей 
відтворної функції чоловічих і жіночих особин, то за плодючістю слід оціню
вати як корів, так і бугаїв-плідників.

Одним із основних показників, що характеризують відтворну здатність ко
рів, є період між отеленнями (міжотельний період). Він визначається триваліс
тю тільності і часу від отелення до запліднення (сервіс-періодом). Міжотельний 
період враховує майже всі випадки порушення відтворної функції у корів.

Недоліком оцінки відтворної функції за величиною міжотельного пері
оду є те, що скористатится ним ми можемо лише після другого отелення. 
Крім того, він не враховує вибракуваних у результаті безпліддя телиць і пер
вісток, а це спотворює дійсний стан фізіологічної функції статевої системи 
корів. Для оцінки міжотельного періоду, крім абсолютного значення, можна 
користуватися формулою Ф.Ф. Ейснера:

ІМОП= 5+(2+0,5N) х cos [(МОПф_тіп/тах -  тіп)] х я, (6)
де ІМОП —  індекс міжотельного періоду, балів; МОПф —  фактична трива
лість міжотельного періоду корови, що оцінюють, днів; min, max —  мініма
льне і максимальне значення тривалості міжотельного періоду в даному ста
ді, днів; N  —  кількість міжотельних періодів у корови, яку оцінюють; 0,5 і 2
—  емпіричні поправочні коефіцієнти; cos —  тригонометрична функція, яка 
перетворює вираз у дужках у бали; я —  математична константа 3,14.



За даним індексом оцінку корів проводять диференційовано —  залежно 
від кількості отелень або МОП. При рівнозначній тривалості міжотельного 
періоду корови, які мають один МОП, можуть одержати максимальний бал
7,5, а мінімальний —  2,5; при двох МОП —  відповідно 8,0 і 2,0; при трьох —
8,5 та 1,5; при чотирьох —  9,0 і 1,0; при п ’яти —  9,5 та 0,5; при шести і біль
ше —  10,0 і 0 балів.

Оскільки тривалість тільності у корів —  показник відносно стабільний, 
то в практиці для характеристики плодючості корів досить часто замість 
міжотельного періоду використовують величину сервіс-періоду. Він більш 
точно, ніж міжотельний період, виявляє фізіологічні можливості відтворної 
здатності корів.

Відтворну здатність окремих тварин і стада в цілому можна оцінювати 
також за допомогою індексу осіменіння тобто за кількістю осіменінь, необ
хідних для запліднення. При цьому оцінюють даний показник як в абсолют
них величинах, так і в балах згідно з формулою (за Ейснером Ф. Ф.):

ІКОС= (0,5 х О + 2) х (КОСср — КОСф)/ (КОСср —  1) + 5, (7)

де ІКОС —  індекс кількості осіменінь, балів; О —  кількість отелень; 0,5 і 
2 —  емпіричні поправочні коефіцієнти; КОСср —  середня кількість осіме
нінь на одне запліднення в даному стаді (породі, популяції), або оптимальне 
його значення; КОСф —  фактична кількість осіменінь корови, яку оцінюють.

Оцінку даного показника проводять за тими ж критеріями, що й міжоте
льного періоду.

Останнім часом для оцінки відтворної здатності корів використовують 
узагальнюючий показник —  індекс плодючості, запропонований свого часу 
(Wilkox С. і Дохі П.). Так, індекс плодючості за Wilkox С. розраховують за 
формулою:

11=365 х (п -  1) х ЮО/Д, (8)
де П  —  індекс плодючості; Д —  кількість днів між першим і останнім оте
леннями; 11 —  кількість отелень.

При добрій плодючості вказаний індекс повинен бути більшим за 100.
Відповідно до пропозиції Й. Дохі, індекс плодючості розраховують за 

формулою:

П= 100 -  (В+ 2 І), (9)
де П —  індекс плодючості; В —  вік корови при першому отеленні, міс; І —
інтервал між отеленнями, міс.

Отже, оцінку плодючості окремої корови (всього стада, групи) визнача
ють так: якщо П  = 48 і більше, плодючість вважають доброю, при П  = 41— 
47 —  середньою і при П = 40 і менше —  низькою.

Оцінюючи відтворну здатність тієї чи іншої тварини або стада, слід завжди 
враховувати рівень їх молочної продуктивності, оскільки між цими показника
ми встановлена від’ємна кореляційна залежність. Вважають, що підвищення 
надоїв на кожні 1000 кг призводить до зниження заплідненості корів у серед
ньому на 10%. Негативний вплив надоїв на плодючість розпочинається з рівня



4000 кг і більше. При цьому за кожні 1000 кг збільшення надоїв насамперед 
знижується запліднюваність від першого осіменіння на 13%, а тривалість сер- 
віс-періоду зростає на 22 дні, міжотельного періоду —  на 10—20 днів.

Однією з визначальних умов раціональної організації відтворення мато
чного поголів’я є ліквідація яловості тварин. Яловість —  поняття господар- 
сько-економічне і визначається кількістю часу, починаючи з 18-го дня після 
отелення корів і з 30-го дня після досягнення парувального віку у телиць, до 
моменту запліднення або вибуття із господарства (маточного стада). До зага
льної кількості ялових тварин відносять таких корів, що отелилися більше як 
за 3 міс тому і не осіменялися або осіменялися, але не перевірені на тільність 
(до ЗО днів після осіменіння).

Ялові корови й телиці завдають господарству значних економічних зби
тків, які складаються із: збитків від недоодержаного приплоду; збитків від 
недоодержаного молока; додаткових витрат на осіменіння і лікування тварин, 
а також збитків на утримання. Розраховуючи збитки від яловості корів, три
валість сервіс-періоду приймають за 80 днів.

Кількість недоодержаного приплоду визначають за формулою:

К„ = 365 -  СП /285, (10)

де СП —  фактична тривалість сервіс-періоду, днів; 285 —  середня тривалість 
тільності, днів.

Розрахунки можна зробити і виходячи з умови, що на один день тільнос
ті припадає 0,0035 теляти (1:285 = 0,0035). Отже, кожний день яловості —  це 
втрата одного дня тільності, або 0,0035 теляти. Знаючи кількість днів яловос
ті по стаду і втрати телят, що припадають на один день тільності, визначають 
кількість недоодержаного приплоду і переводять його, враховуючи продук
тивність корів стада, в недоодержане молоко.

Другий фактор, яким визначаються збитки від яловості корів —  це недо
одержане молоко, кількість якого залежить від тривалості періоду непліднос
ті і продуктивності корів. За основу порівняння прийнято середньодобовий 
надій при оптимальному (365 днів) міжотельному періоді (МОП). Різниця в 
надоях між оптимальною та фактичною тривалістю М ОП і дає величину не
доодержаного за кожний день яловості молока.

Наприклад, при продуктивності стада в 3000 кг молока, надій за один 
день при оптимальному МОП становить 8,22 кг. Збільшення М ОП до 386 
днів призводить до зменшення середньодобового надою до 7,7 кг, тобто 
втрати за день досягають 0,45 кг молока. За весь період неплідності це стано
вить 173,7 кг на корову (386 х 0,45). Аналогічно визначають витрати молока і 
для корів з іншим рівнем продуктивності і періодом неплідності.

Витрати на лікування і осіменіння неплідних корів практично залиша
ються постійними незалежно від їх продуктивності і становлять суму за день 
на одну корову, що еквівалентна недоодержанню 0,13 кг молока. Загальні 
збитки від яловості можна визначити так:

Зя = [3„т + Знм + (0,13 х Д я) х Зц] + Зу, (11)



де Зя —  збитки від яловості однієї тварини, грн.; Зш —  недоодержані телята в 
перерахунку на молоко, кг; З™ —  недоодержане молоко, кг; Дя —  кількість 
днів яловості (визначають відніманням від фактичної тривалості сервіс- 
періоду, 80 днів); Зц —  закупівельна ціна 1 кг молока для даної зони, грн.; 
Зу—  витрати на утримання 1 голови, грн.

Збитки від яловості по стаду можна визначити й іншим способом, оскі
льки підраховано, що кількість недоодержаної продукції та невиробничі ви
трати в перерахунку за один день неплідності на 100 кг молока не залежать 
від рівня продуктивності і становлять 3,29 кг молока. Тому виходячи з цього, 
економічні збитки від яловості можна розрахувати за формулою:

Зя = К х Дя х П х Зц х п, (12)
де Зя—  сума збитків від яловості корів, грн.; К—  постійний коефіцієнт (3,29); 
П  —  середня продуктивність корів стада тис. кілограмів; п —  кількість корів 
стада, голів.

Приклад. Продуктивність корів стада 3850 кг молока, загальна трива
лість неплідності по стаду 25328 днів, закупівельна ціна 1 кг молока Ц грн.

Зя = 3,29 х 25328 х 3,85 х Ц = 000000 грн.
Таким чином, збитки від яловості в господарстві становлять 0000 

тис.гривень.
Завдання до заняття. 1. Використовуючи матеріали практикуму (табл. 

15) або надані викладачем, проведіть оцінку відтворної здатності корів за аб
солютними показниками і в балах, зробіть їх письмовий аналіз.

2. За матеріалами, зібраними під час практики (наданими викладачем), 
визначте збитки від яловості окремих тварин і стада в цілому, зробіть пись
мовий аналіз.

15. Оцінка відтворної здатності корів української 
чорно-рябої молочної породи навчального 

господарства «Великоснітинське»

К личка і ідентифікаційний 
номер корови

Кількість
М ОП

Середня трива
лість М ОП

Середня кількість осі
менінь до запліднення

Су-
ма

балівД Н І В балів число балів

Чайка 938 1 328.5 1.3

Основа 436 2 340.0 1.5

Сосна 1964 3 329.5 1.0

Сойка 2588 4 326.0 1.3

Весела 14 5 334.5 1.6

Ружа 194 6 368.5 1.9

Забава 8 7 352.0 1.6

Середнє по стаду X 356.0 X 1.7 X X
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ЗАНЯТТЯ 2. Планування осіменіння (парувань) 
і  отелення за умов звичайного 

і спеціалізованого господарства

Мета заняття. Оволодіти методикою планування осіменіння (парування) і 
отелення великої рогатої худоби та набути практичних навичок його розроб
лення і на основі цього навчитися керувати процесом відтворення стада.

Наочні приладдя та обладнання. Робочі зошити; мікрокалькулятори; 
таблиця календаря тільності корів; первинні матеріали (дані про щомісячні 
осіменіння і отелення за минулий рік), зібрані в період практики, або індиві
дуальні завдання, видані викладачем.

Зміст теми і методика виконання завдань. Планування осіменіння і 
отелень є одним з найважливіших організаційно-технологічних заходів у 
скотарстві. При його допомозі можна провести вирівнювання отелень по мі
сяцях року, запланувати найраціональніше вирощування ремонтного молод
няку, провести цілий ряд інших робіт.

У молочному скотарстві планують осіменіння і отелення, використову
ючи такі принципи:

► запліднення корів після отелення планують через два місяці на третій, 
рахуючи першим місяць отелення;

► отелення планують через дев’ять місяців на десятий, рахуючи першим 
місяць запліднення;

► всі корови і телиці, які запліднилися до 15— 18 березня поточного ро
ку, отеляться у цьому ж році;

► корів, запланованих для вибракування, у план осіменіня не включають;
► вибракування корів основного стада планують в наступному після за

кінчення лактації місяці або при зниженні надоїв до величини, меншої за се
реднє по стаду;

► величину вибракування встановлюють, виходячи із запланованого рі
вня ремонту стада або ж враховуючи вибракування за останні 3— 5 років.

Розглянемо це на прикладі при умові простого відтворення і ремонту 
стада в обсязі 25 % (табл. 16).
Припустимо, що у листопаді отелилося 32 корови. Виходячи із вказаних 
принципів планування, осіменяти ми їх повинні через два місяці на третій, 
рахуючи першим місяць отелення, а саме —  у січні планового року. Проте, 
враховуючи об’єм ремонту, з отелених 32 корів —  8 (або 25 %) не плануємо



осіменяти, а на їх місце будемо осіменяти (при простому відтворенні) 8 те
лиць. Корови, які заплановані для вибракування (8 голів), після закінчення 
лактації (через 10 або менше місяців) будуть виведені із основного стада і 
переведені в групу «Доросла худоба на відгодівлі». Ця операція буде прове
дена у вересні планового року. Для більш точного планування краще всього 
середню тривалість лактації розрахувати для кожного конкретного стада.

16. План осіменіння, отелень 
і вибракування худоби

М ісяці,
року

У  минулому році У  плановому році
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С ічень 64 56 12 24 8

Лю тий 68 63 15 48 -

Березень 78 13 51 -

Квітень 52 12 58 10

Травень 49 25

Червень 50 28

Л ипень 45 16

Серпень 40 25

В ересень 47 28 8

Ж овтень 36 16 24 8 16

Л истопад 32 8 17

Г  рудень 64 20

У сього за р ік

Після цього плануємо отелення вказаних тварин. Воно відбудеться через 
дев’ять місяців на десятий, рахуючи першим місяць осіменіння, а саме —  у 
жовтні планового року.

Планування осіменіння і отелення проводять у такій послідовності: спо
чатку планують осіменіння всіх тварин, які отелилися, а потім їх отелення, 
потім знову осіменіння і т. д.

Використовуючи наведені принципи планування, можна провести вирів
нювання отелень, а отже, і виробництва молока у стаді. Наприклад, при ма
сових осінньо-зимових отеленнях ви хочете перенести частину їх на весну і 
літо (див. табл. 16). У такому випадку на місце призначених для вибракуван



ня корів і телиць або зовсім не осіменяють, або ж осіменяють, але значно ме
нше запланованої для вибракування кількості корів.Вирівнювання проводять 
у ті місяці, які найкраще відповідають плану (для нашого прикладу це сер
пень, вересень і жовтень минулого року). Відповідно до цього організують 
вирощування ремонтних телиць, щоб вони на 
запланований період мали оптимальну масу і лінійні розміри тіла.

Особливість планування осіменіння (парування) і отелення у м’ясному 
скотарстві полягає в тому, що там проводять турові (ущільнені) як осіменіння, 
так і отелення. Отелення, а отже, і осіменіння (парування) у м’ясному скотарст
ві планують в один, рідше у два тури. Отелення корів в умовах України плану
ють на кінець зими —  початок весни (лютий— березень), а нетелей можна і в 
другий тур —  кінець осені, початок зими (листопад —  грудень). Виходячи із ці
єї умови, планують осіменіння корів у червні—липні, а телиць —у лютому — 
березні. Для ущільнення осіменіння можна застосувати гормональні засоби. Че
рез 2 міс після осіменіння проводять ректальні (УЗІ) дослідження і корів, які не 
запліднилися, вибраковують із основного стада і реалізують на м’ясо.

Завдання до заняття. 1. Вивчити порядок і правила планування осіме
ніння і отелень в умовах звичайного і спеціалізованого господарства.

2. Використовуючи дані, зібрані в період практики, або індивідуальні за
вдання, розроблені викладачем, складіть план осіменіння (парування) і оте
лення для ферми, де розводять молочну і м’ясну худобу (див. табл. 16).

ЗАНЯТТЯ 3. Розрахунок оптимальної структури 
і планування руху поголів’я у  звичайних 

і спеціалізованих господарствах

Мета заняття. Навчитися обробляти первинну виробничо-зоотехнічу доку
ментацію, визначати і розраховувати оптимальну, залежно від спеціалізації і зони 
розміщення, структуру стада, складати перспективні помісячний та річний плани 
руху поголів’я за умов звичайних і спеціалізованих господарств.

Наочні приладдя та обладнання. Заповнені зразки форм виробничого 
обліку у скотарстві; дані, зібрані студентом за період практики, або індивіду
альні завдання, розроблені викладачем; мікрокалькулятори, робочий зошит 
або незаповнені бланки форм помісячного і річного звітів.

Зміст теми і методика виконання завдань. Рух поголів’я у стаді (обо
рот стада) —  це всі ті кількісні та якісні зміни, які відбуваються у ньому 
впродовж відповідного відрізку часу (місяця, кварталу, року). Він є основою 
для розрахунків виробництва валової і товарної продукції ферми та зростан
ня поголів’я худоби. Його складають згідно з існуючими формами як на пер
спективу (на початок кожного року), так і за матеріалами фактичного пере
міщення худоби у вигляді звіту. Рух поголів’я як помісячний, так і річний 
відображають у балансових таблицях (табл. 17, 18), Спочатку розробляють 
помісячний рух поголів’я, оскільки він дає детальніше відображення усіх кі
лькісних та якісних змін у стаді і можливості удосконалення організації ви-



робництва на фермі. Для цього необхідно мати дані про статеві й вікові групи 
тварин на початок та зміни їх на кінець періоду; план осіменіння і отелення; 
завдання фермі з виробництва молока і яловичини; вік переведення тварин з 
однієї вікової чи виробничої групи до іншої; середні показники молочної 
продуктивності та заплановані середньодобові прирости маси худоби різних 
статевих і вікових груп; відсоток вибракування тварин; наявність угод про 
передачу чи продаж тварин впродовж року; завдання на закупівлю племінної 
чи товарної худоби та деякі інші.

У помісячному обороті стада по кожній виробничій, віковій і статевій гру
пах відображають: наявність поголів’я на початок місяця, надходження з моло
дших груп чи придбання з іншого господарства або ферми, вибуття внаслідок 
переведення у старші та інші групи, реалізацію для забою, загибель, передачу 
іншим фермам чи господарствам, інші непередбачені вибуття, залишок на кі
нець місяця. Залежно від вимог перелік показників по кожній групі може бути 
доповнено або скорочено. Крім того, по кожній групі підраховують кількість 
кормоднів, валовий приріст за місяць (за винятком бугаїв і корів), середньомі
сячне поголів’я. Помісячний рух поголів’я на фермі починають із заповнення 
вихідних даних по кожній статевій і віковій групах на початок року (на 1.01). 
Після цього, починаючи із молодших груп, проводять розрахунки за кожний мі
сяць і на кінець року. Так, складаючи рух поголів’я молодняку до 1-го року, ко
ристуються матеріалами плану отелень. По рядку «приплід» записують дані 
щомісячного народження телят (теличок і бугайців, 50 : 50 0 о), потім вказують 
кількість молодняку, переведеного до старших груп («телички старші року», 
«бугайці старші року»), реалізованого чи переданого на інші ферми і в госпо
дарства та інші вибуття. При цьому переводити до старших груп можна лише 
тих тварин, які у даному місяці досягли віку, характерного для старшої групи. 
Так, до старшої групи у січні планового року можуть бути переведені бугайці й 
телички, які народилися впродовж січня минулого року і т. д. Після цього ви
значають поголів’я на кінець і початок кожного місяця.

Поголів’я на кінець місяця дорівнює поголів’ю на початок місяця плюс по
голів’я, що надійшло за місяць (приплід, закуплено, переведено з інших ферм, 
господарств) мінус поголів’я, що вибуло за місяць (переведено до старшої групи, 
реалізовано чи передано до інших ферм та господарств, інші вибуття). Поголів’я 
на кінець одного місяця буде дорівнювати поголів’ю на початок другого.

Для визначення середньомісячного поголів’я розраховують кількість 
кормоднів, тобто кількість днів перебування тварини у даній статевій чи ві
ковій групі, оскільки одні тварини знаходяться у групі впродовж всього міся
ця, інші неповний (надходять чи вибувають). Щоб розрахувати кількість 
кормоднів, спочатку визначають, скільки тварин знаходилося у групі повний 
місяць. Для спрощення розрахунків допускаємо, що тварини вибувають із 
числа тих, які були у групі на початок місяця. За такої умови, вирахувавши із 
поголів’я на початок місяця поголів’я, що вибуло, знаходимо кількість тва
рин, які знаходилися у даній групі повний місяць. Перемноживши це число 
на кількість днів у місяці, визначимо кількість кормоднів тварин, які знахо
дилися у даній статевій чи віковій групі повний місяць.



7. Помісячний рух поголів’я великої рогатої худоби на фермі
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Н адійш ло з інш их груп і ферм: —
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Реалізовано для забою: —* *

*
Інш і вибуття: —J * *

*
Н аявність на кінець місяця: —* *

Кількість кормоднів
Середньомісячне поголів’я, голів

К оро

*
Н аявність на початок місяця: —* *

ви *
Закуплено: —**
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*
Н аявність на початок місяця: —* *

*
Н адійш ло з інш их груп і ферм: —

*
Закуплено: —J **

Бугаї-
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*
Переведено в інші групи і на ферми: —

*
Реалізовано для забою: —* *

*
Інші вибуття: —J * *

*
Наявність на кінець місяця: —* *
Кількість кормоднів
Середньомісячне поголів’я, голів

Нетелі

*
Наявність на початок місяця: —* *

*
Надійшло з інших груп і ферм: —

*
Закуплено: —J **

*
Переведено в інші групи і на ферми: —

*
Реалізовано для забою: —* *

*
Інші вибуття: —* *

*
Наявність на кінець місяця: —* *
Кількість кормоднів
Середньомісячне поголів’я, голів
Валовий приріст, ц

*
Переведено в інші групи і на ферми: —

*
Реалізовано для забою: —* *

*
Інші вибуття: —* *
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Реалізовано для забою: —* *

*
Інші вибуття: —* *

*
Наявність на кінець місяця: —* *
Кількість кормоднів
Середньомісячне поголів’я, голів
Валовий приріст, ц
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Телиці
старші

*
Наявність на початок місяця: —

1 року
*

Надійшло з інших груп і ферм: —

*
Закуплено: —**

*
Переведено в інші групи і на ферми: —

*
Реалізовано для забою: —* *

*
Інші вибуття: —J * *

*
Наявність на кінець місяця: —* *
Кількість кормоднів
Середньомісячне поголів’я, голів
Валовий приріст, ц

Телич-
*

Наявність на початок місяця: —* *

1 року Надійшло з інших груп і ферм: —

П родовж ення табл. 7
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Телиці *
старші Наявність на початок місяця: —
1 року

*
Надійшло з інших груп і ферм: —

*
Закуплено: —J **

*
Переведено в інші групи і на ферми: —

*
Реалізовано для забою: —* *

*
Інші вибуття: —* *

*
Наявність на кінець місяця: —* *
Кількість кормоднів
Середньомісячне поголів’я, голів
Валовий приріст, ц

Телич-
*

Наявність на початок місяця: —* *
*

1 року Надійшло з інших груп і ферм: —



*
Закуплено: —J **

*
Переведено в інші групи і на ферми: —

*
Реалізовано для забою: —* *

*
Інші вибуття: —* *

*
Наявність на кінець місяця: —* *

*
Наявність на кінець місяця: —* *
Кількість кормоднів
Середньомісячне поголів’я, голів
Валовий приріст, ц

Бички 
старші 
1 року

*
Наявність на початок місяця: —* *

*
Надійшло з інших груп і ферм: —

*
Закуплено: —**

*
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*
Реалізовано для забою: —* *

*
Інші вибуття: —J * *
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*
Переведено в інші групи і на ферми: —

*
Реалізовано для забою: —* *

*
Інші вибуття: —J * *

*
Наявність на кінець місяця: —* *

*
Наявність на кінець місяця: —* *
Кількість кормоднів
Середньомісячне поголів’я, голів
Валовий приріст, ц
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*
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Надійшло з інших груп і ферм: —

*
Закуплено: —J **

*
Переведено в інші групи і на ферми: —

*
Реалізовано для забою: —* *

*
Інші вибуття: —* *

*
Наявність на кінець місяця: —* *
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Кількість кормоднів

Середньомісячне поголів’я, голів

Валовий приріст, ц

Бички 
до 1 
року

*
Наявність на початок місяця: —* *

*
Надійшло з інших груп і ферм: —

*
Закуплено: —J **

*
Переведено в інші групи і на ферми: —

*
Реалізовано для забою: —* *

*
Інші вибуття: —J * *

*
Наявність на кінець місяця: —* *

Кількість кормоднів

Середньомісячне поголів’я, голів

Валовий приріст, ц
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Стате
ві і ві
кові 

групи

Показник

С
іч

ен
ь

Л
ю

ти
й

Бе
ре

зе
нь

К
ві

те
нь

Т
ра

ве
нь

Ч
ер

ве
нь

Л
ип

ен
ь

С
ер

пе
нь

В
ер

ес
ен

ь

Ж
ов

те
нь

Л
ис

то
па

д

Гр
уд

ен
ь

На
 

кі
не

ць
 

ро
ку

Ус
ьо

го
 

за 
рі

к

Кількість кормоднів
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Валовий приріст, ц

Бички 
до 1 
року

*
Наявність на початок місяця: —* *

*
Надійшло з інших груп і ферм: —

*
Закуплено: —**

*
Переведено в інші групи і на ферми: —

*
Реалізовано для забою: —* *

*
Інші вибуття: —J * *

*
Наявність на кінець місяця: —* *

Кількість кормоднів

Середньомісячне поголів’я, голів

Валовий приріст, ц
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*
Наявність на кінець місяця: —* *

*
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*
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Наявність на кінець місяця: —* *
Кількість кормоднів
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Валовий приріст, ц
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на від
годівлі

*
Наявність на кінець місяця: —* *

*
Надійшло з інших груп і ферм: —

*
Закуплено: —J **

*
Реалізовано для забою: —* *

*
Інші вибуття: —J * *

*
Наявність на кінець місяця: —* *
Кількість кормоднів
Середньомісячне поголів’я, голів
Валовий приріст, ц
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плідники
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3 Нетел

4 Телиці старші
1 року
Телиці до 1
року

6 Бички старші
1 року

7 Бички до 1
року
Доросла ху

8 доба на відго-
Д1В-Л1

9 Всього
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Кормодні тварин, які надійшли і вибули із даної групи, визначають ви
ходячи з умови, що вибувають вони до 15 числа, а надходять після 15 числа 
кожного місяця. Тобто кожна тварина, яка вибуває, умовно знаходиться у да
ній групі 15 днів, а та, що прибуває —  з 16 числа і до кінця місяця. Сума 
кормоднів тварин, які знаходилися у групі повний місяць і тих, що надійшли 
та вибули із неї, дає загальну кількість кормоднів по групі. Розділивши кіль
кість кормоднів на кількість днів у місяці, одержимо середньомісячне пого
лів’я тварин у даній статевій чи віковій групі.

Маючи показник кількості кормоднів за місяць і запланований середньо
добовий приріст по даній групі, помноживши одне на інше, визначимо вало
вий приріст по даній віковій чи статевій групі за місяць.

Масу поголів’я на кінець місяця визначають, додаючи масу поголів’я на 
початок місяця, масу поголів’я, яке надійшло у дану групу, та валовий приріст 
по групі за місяць і вирахувавши звідси масу всього поголів’я, яке вибуло.

За таким принципом проводять розрахунки по всіх статевих і вікових 
групах. Зробивши підрахунки відповідних рядків по графі «всього за рік», 
маємо матеріали для складання річного руху поголів’я худоби на фермі.

Інколи виникає необхідність складати лише річний рух поголів’я. Річний 
рух поголів’я стада (див. табл. 18) —  це ніби прибутково-видаткова відомість 
по окремих статевих і вікових групах, яка складається із таких розділів: по
голів’я і його маса на початок і кінець року, надходження, видатки. У прибу
тковому розділі показують джерела збільшення кількості худоби у тій чи ін
шій групі (приплід, купівля, переведення з молодших груп, надходження з 
інших джерел —  ферм, господарств); у видатковій частині —  зменшення по
голів’я (переведення до старших груп, передача на інші ферми і в господарс
тва, реалізацію та інші вибуття). Річний рух поголів’я починають складати 
також із молодших груп. Переміщення худоби з однієї вікової групи до іншої 
проводять так: приплід надходить у групу «телички до 1 року» і «бугайці до 
1 року». Молодняк, який на початок року був у групі до року, перейде до 
групи старші 1 року. Крім того, частина теличок цієї групи у плановому році 
досягне 14— 18-місячного віку, буде запліднена і перейде до групи нетелей. 
Телиці з групи старші 1 року, які будуть запліднені у першому кварталі (до 
15— 18 березня), переходять до групи нетелей, а в кінці року, після отелення і 
оцінки —  до групи корів.

Бугайців старших 1 року за умови інтенсивного вирощування у 16-20- 
місячному віці реалізують на м’ясо. Якщо вони не досягають до 24-місячного 
віку запланованої маси тіла, їх переводять у групу «доросла худоба на відго
дівлі». Після завершення руху поголів’я по групах визначають поголів’я у 
кожній із них і в цілому по стаду на кінець року. Для цього до поголів’я у 
групі на початок року додають поголів’я прибуткової і віднімають поголів’я 
вибулої частини. Одержана різниця і буде становити поголів’я на кінець ро
ку. Масу тварин розраховують так само, як і в розрахунках помісячного руху 
худоби.

На підставі даних річного руху худоби визначають продукцію вирощу
вання (виробництва м ’яса) за залежністю:



ПВ = (Вк+Вр) -  (Вн+Вп), (13)
де ПВ —  продукція вирощування, ц; Вк —  маса худоби на кінець року, ц; Вр
—  маса реалізованої худоби, ц; Вн — маса худоби на початок року, ц; Вп — 
маса купленої худоби, ц.

Знаючи валовий приріст маси худоби за рік і масу приплоду (валова про
дукція м ’яса у масі тіла), можна розрахувати вихід м ’яса на одну корову або 
середньорічну голову худоби.

Звітний рух поголів’я худоби показує фактичне переміщення худоби у 
стаді за звітний період. Його складають на основі документів первинного 
зоотехнічного обліку (акти на оприбуткування тварин, акти на переведення 
тварин із групи в групу в межах поточних біологічних активів, акти на ви
буття поточних біологічних активів тваринництва, відомості зважування тва
рин, товарно-транспортних накладних тощо).

Важливе значення для виробництва молока і м ’яса відіграє питома вага 
корів у структурі стада —  співвідношення окремих, статевих і вікових груп 
худоби, виражене у відсотках. Структура стада залежить від напряму скотар
ства, віку реалізації понадремонтного молодняку і змінюється згідно з пито
мою вагою корів. Так, при молочному напрямі скотарства і саморемонті ста
да питома вага корів повинна бути не менше 50 % і не більше 75 %. Якщо 
ремонт проводиться за рахунок вирощування корів у спеціалізованому гос
подарстві (фермі), то їх питома вага у стаді може досягати і 90 ° о.

При м ’ясо-молочному напрямі питома вага корів знижується до 45 °о, а 
при м’ясному —  навіть до 35 %. Більш низька питома вага корів у стаді 
м’ясного напряму небажана, оскільки знижується виробництво м’яса.

Особливості складання руху поголів’я у спеціалізованих господарствах 
буде викладено у відповідних розділах (див. табл. 117, 152).

Завдання до заняття. 1. Використовуючи наявну літературу, засвоїти 
основні положення складання помісячного і річного руху худоби на фермі.

2. Використовуючи матеріали, зібрані під час практики чи надані викла
дачем, складіть помісячний і річний рух поголів’я.

3. Розрахуйте структуру стада і на основі цього визначіть рівень спеціа
лізації, зробіть письмовий аналіз.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Усатова О. Я. Планирование животноводства: Справ, пособие.—  2-е изд., перераб. и 
доп.—  М.: Агропромиздат, 1986.—  С. 17— 57.
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МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ 
ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

ЗАНЯТТЯ і. Методи обліку і оцінка 
молочної продуктивності корів

Мета заняття. Вивчити показники, за якими оцінюють молочну продук
тивність корів, опанувати методи обліку, способи і техніку їх визначення. 
Набути практичні навички з аналізу факторів, що впливають на показники 
молочної продуктивності і їх корегування.

Наочні приладдя та обладнання. Матеріали актів контрольних доїнь та 
інших форм первинного обліку молочної продуктивності корів ферми; робочі 
зошити; мікрокалькулятори.

Зміст теми і методика виконання завдань. Щ об оцінити молочну про
дуктивність корови за той чи інший проміжок часу, визначають кількість і 
якість одержаного від неї молока. Основними показниками, що характеризу
ють продуктивність корів, є надій, вміст жиру і білка в молоці, а також зага
льна кількість молочного жиру і білка в надої.

Індивідуальну молочну продуктивність корів оцінюють за всю лактацію 
(незалежно від її тривалості), за перші 305 днів (стандартизована тривалість) 
лактації, за календарний рік, надій за все життя і вищий добовий надій.

Існує два методи обліку молочної продуктивності корів —  щоденний 
(точний) облік і метод контрольних доїнь. Нині щоденний (точний) облік 
молочної продуктивності проводять при наукових дослідженнях, а також у 
випадках роздоювання корів до рекордних надоїв. Його перевага в тому, 
що він дає можливість швидко виявляти всі порушення в годівлі і утри
манні корови, оскільки вони різко й швидко реагують на це зниженням на
доїв.

Наближено визначити показники молочної продуктивності корів можна 
на основі обліку молочності через певні (7, 10, 15, 30-денні) контрольні про
міжки часу. Звичайно, при коротших проміжках між контрольними днями 
показники продуктивності будуть точніші.

Відповідно до сьогоднішніх вимог надій від кожної корови визначають у 
племінних господарствах шляхом проведення щодекадних, а в інших госпо
дарствах —  не рідше одного разу на місяць контрольних доїнь. Надій корови 
за період між контрольними доїннями визначають множенням величини на
дою в контрольний день на тривалість періоду (днів) між датами контроль
них доїнь. Надій корови за певний період (місяць, рік, лактацію тощо) вира
ховують додаванням надоїв за відповідну кількість контрольних періодів 
(декад, місяців).

Нл = Нк1 х Д! + Нк2 х Д2 +...+ Нкі х Д і , (14)



де Нл —  надій за лактацію, кг; Нк —  надій у день контролю, кг; Д —  кількість 
днів між двома суміжними контрольними доїннями; к[, к2, ^  —  номер контро
льного доїння.

Різниця між надоями за лактацію, визначеними при щоденному контролі 
і на основі контрольних доїнь, не перевищує 3 —  5 0 о, що звичайно майже не 
впливає на результати оцінки тварин.

Вміст жиру і білка в молоці корів визначають не рідше одного разу на 
місяць, а за більш тривалий період —  на основі середнього показника. 
Щ об визначити середній процент жиру або білка в молоці корови за мі
сяць, квартал, рік, лактацію чи 305 днів, необхідно надої за кожний місяць 
(декаду) помножити на вміст жиру (білка) за кожний місяць (декаду) цього 
періоду, тобто одержати так зване однопроцентне, за вмістом жиру чи біл
ка, молоко.

Потім, розділивши суму однопроцентного (за жиром чи білком), одер
жаного за обчислюваний період молока на кількість натурального, надоєного 
за цей же період, одержимо середній процент жиру (білка) в молоці.

Важливим показником оцінки молочної продуктивності корів є загальна 
кількість (кг) одержаного молочного жиру або білка. Для розрахунків загаль
ної кількості молочного жиру (білка), одержаного від корови за той чи інший 
проміжок часу, необхідно кількість однопроцентного (за жиром чи білком) 
молока поділити на 1 0 0 .

При державних обрахунках виробництва, закупівлі і визначенні реаліза- 
ційної ціни молока використовують перерахунок на базовий вміст жиру в 
молоці (для жиру —  це 3,4%, а білка —  3,0%) згідно з наведеною формулою:

К мб= К мфх Ж ф / Ж б, (15)

де К м6 —  кількість молока базисної жирності, кг; К мф —  кількість молока фа
ктичної жирності, кг; Жф —  фактичний вміст жиру в молоці, %; Ж 6 —  базо
вий вміст жиру в молоці, %.

При оцінці продуктивності корови, крім визначення кількісних і якісних 
показників, важливе значення має детальна оцінка самого ходу лактації. Піс
ля отелення в оптимальних умовах надої деякий час (до другого —  третього 
місяця) підвищуються, потім, досягнувши максимальної величини, поступо
во (або різко) знижуються і особливо різко під кінець лактації. Маючи дані 
про надій корови (групи, стада) за окремі місяці лактації, можна побудувати 
так звану лактаційну криву, відкладаючи згідно з вибраним масштабом, на 
вертикальну вісь величину надоїв, а на горизонтальну —  місяці лактації. Ла
ктаційна крива дає можливість наочно бачити і аналізувати хід лактації у 
тварин.

Величина надою за лактацію значною мірою залежить, з одного боку, 
від того максимального добового надою, якого корова досягла під час роздо
ювання, а з іншого від так званого коефіцієнта постійності надою —  здатнос
ті підтримувати впродовж тривалого часу надої на досягнутому досить висо
кому рівні. Його визначають, виражаючи надій наступного місяця у 
відсотках від надою попереднього (надій другого місяця у відсотках від на



дою першого, надій третього місяця у відсотках від надою другого і т. д.), або 
за формулою, запропонованою Б. В. Веселовским:

Х= (А/В X п) х 100 (16)
де А —  фактичний надій за лактацію, кг; В —  найвищий добовий надій, кг; п
—  кількість дійних днів лактації.

Найбільшу кількість молока одержують від корів з рівномірним знижен
ням надоїв по місяцях лактації.

Для характеристики і аналізу продуктивних якостей корів і інтенсивності 
їх експлуатації при виробництві молока також використовують такі показни
ки як надій на одну фуражну корову за відповідний відрізок часу; надій на 
100 кг маси тіла (коефіцієнт молочності); кількість обмінної енергії (МДж), 
витраченої на виробництво 1 кг молока, і кількість молока, виробленого на 
10 0  га сільськогосподарських угідь.

Для визначення надою на одну фуражну корову за певний період необ
хідно валовий надій молока, одержаний від групи чи стада за цей період, по
ділити на кількість фуражних корів. Кількість фуражних корів визначають 
або шляхом підрахунку за вказаний період кормоднів і діленням одержаної 
суми на кількість днів у періоді, або шляхом розрахунку середньої кількості 
корів за період. Для цього додають кількість корів на початок і кінець кожно
го місяця і одержану суму ділять на кількість доданків. Перший спосіб точ
ний, але досить трудомісткий і тому ним найчастіше користуються при ви
значенні кількості фуражних корів за невеликий проміжок часу. В інших 
випадках використовують другий спосіб.

Проте з 1989 р. введено дещо інший спосіб визначення середнього на
дою молока від однієї корови. Він грунтується на тому, що у валовий надій 
включають молоко, одержане від корів основного молочного стада, від виб- 
ракуваних і поставлених на відгодівлю дорослих корів, а також від корів- 
первісток за період оцінки їх фактичної продуктивності, але не більше трьох 
місяців після отелення. Крім того, сюди включають і молоко, одержане від 
корів, переданих в оренду, але не знятих з балансу сільськогосподарського 
підприємтсва.

Не включають у валовий надій молоко, одержане від, м’ясних корів, за
куплене у населення, а також молоко, прийняте (без оплати) в залік 
розрахунку за корів, які продано населенню в кредит.

Отже, продуктивність корів визначають за валовим виробництвом моло
ка, одержаного за звітний період (місяць, квартал, рік), і поголів’ям корів мо
лочного стада, яке було на початок року в складі основних засобів (включа
ючи і переданих в оренду).

Для визначення середнього надою молока від однієї корови необхідно в 
статистичній звітності за формою № 24-сг (місячна) валовий надій молока від 
корів молочного стада (рядок 03) поділити на поголів’я корів, яке числилося 
на початок року в складі основних засобів, не враховуючи кількість корів 
м’ясного напряму продуктивності і корів молочного стада, виділених для 
групового підсисного вирощування телят.



Важливим елементом оцінки інтенсивності використання корови є кое
фіцієнт молочності, який визначають за формулою:

Км = Н х 100/ МТ, (17)

де Км —  коефіцієнт молочності; Н  —  надій за лактацію, кг; МТ —  маса тіла.

Значимість коефіцієнта зумовлена тим, що молочка продуктивність ко
рів значною мірою залежить від їх маси. В кожній породі краща за показни
ками продуктивності частина тварин має більшу масу тіла. Доведено, що для 
кожної породи характерний свій оптимум маси тіла і збільшення її за ці межі 
позитивно не впливає на ріст молочної продуктивності.

Крім маси тіла, на показники молочної продуктивності впливає ще цілий 
ряд факторів. Так, загальна закономірність зміни надоїв з віком та, що споча
тку вони рівномірно до певної максимальної величини збільшуються, а потім 
поступово зменшуються. Це зумовлено тим, що секреторна діяльність моло
чної залози перебуває в залежності від розвитку статевої системи, всіх внут
рішніх органів і тканин, розмірів тіла та загальної життєдіяльності організму.

Для порівняння продуктивності корів різного віку як у нашій країні, так і за 
кордоном, використовують поправочні коефіцієнти. Так, щоб привести надої 
первісток до продуктивності повновікових корів, величину їх надою перемно- 
жають на коефіцієнт 1,33,акорів другого отелення —  на коефіцієнт 1,11.

Проміжок часу від отелення до запліднення називають сервіс-періодом. 
Із зменшенням величини сервіс-періоду зменшується (до 260— 270 днів) три
валість лактації. Доведено, що значно більші надої за лактацію будуть при 
сервіс-періоді 120— 150 днів, ніж при 50— 70 днях. Проте це не може бути 
основою для висновку, що для практики слід рекомендувати подовжений 
сервіс-період. Дуже довгий (80 днів і більше) сервіс-період не тільки змен
шує валовий надій кожної корови за ряд років, а й значною мірою знижує рі
вень молочної продуктивності всього стада уже в наступному році. Проте 
особливо важливим є те, що при довгому сервіс-періоді за один день продук
тивного життя корови ми одержуємо значно нижчий надій, ніж при коротко
му, а це економічно невигідно.

Поряд із зазначеними, на показники молочної продуктивності також 
впливають інтенсивність вирощування корів, величина сухостійного періоду, 
сезон отелення, порода, умови годівлі і утримання, індивідуальні особливості 
тварини і частота доїння.

Завдання до заняття. 1. За даними актів контрольних доїнь, наданих 
викладачем або одержаними в період практики, визначте показники молочної 
продуктивності корови (надій, середній вміст жиру і білка в молоці, кіль
кість, кг, молочного жиру і молочного білка) за всю лактацію, за 305 днів чи 
скорочену закінчену лактацію і за календарний рік. Результати запишіть у 
табл. 19 і зробіть їх письмовий аналіз.

2. Використовуючи матеріали попереднього завдання, накресліть лакта
ційну криву, розрахуйте коефіцієнт постійності лактації і зробіть їх письмо
вий аналіз.



Кличка___________ , ідентифікаційний номер__________ , лактація____ . Дати:
отелення_____ , осіменіння______ , запуску______ . За рік спожито в кормах:
обмінної енергії, МДж_________, перетравного протеїну_______ , кг.
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3. На основі даних (табл. 20), наданих викладачем (ф-2-мол), визначте се
редні показники (надій, вміст жиру і білка в молоці, кількість, кг, молочного 
жиру і білка) по групі корів, закріплених за дояркою. Розрахуйте, скільки моло
ка буде одержано від даної групи корів в перерахунку на базисну жирність.

4. Використовуючи дані табл. 21 (надані викладачем), розрахуйте відно
шення надою за кожну наступну лактацію до попередньої і побудуйте графік 
зміни молочної продуктивності з віком; визначте напрям і розміри цих змін, 
вік, в якому одержано найвищу продуктивність, і тривалість періоду макси
мальних надоїв. Дайте письмовий аналіз одержаних результатів.

5. За даними табл. 22 (наданими викладачем), визначете залежність на
дою корів від їх віку при першому отеленні, проаналізуйте темпи їх роздою
вання і вік при досягненні максимальної продуктивності. При аналізі зверніть



увагу на економічний бік питання: чи можна молоком одержаним від корів, 
що розтелилися у старшому віці, компенсувати додаткові витрати на їх ви
рощування.

6 . Використовуючи матеріали табл. 23, розрахуйте співвідношення надо
їв, проаналізуйте вплив сухостійного періоду на продуктивність у наступну 
лактацію, визначте оптимальну тривалість сухостою і письмово його обгрун
туйте.

7. За матеріалами табл. 24 (наданими викладачем) визначте оптимальну 
величину сервіс-періоду у корів, враховуючи при цьому його вплив на трива
лість міжотельного періоду, середньодобовий надій за рік продуктивного ви
користання та її довічний надій. Дайте письмове обгрунтування вашого рі
шення.

20. Список корів, закріплених за дояркою, 
і показники їх продуктивності
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21. Зміни надоїв і вмісту жиру в молоці корів з 
віком (за Бегучевим А.П.)

Порода Показники
Вік корів у лактаціях

1 2 3 4 5 6 7 8

Чорно-ряба

Надій, кг 3710 4410 4928 5366 5568 5458 5390 5284
До попередньої 

лактації, ° о
Вміст жиру, ° 0 3.74 3.75 3.77 3.74 3.72 3.71 3.68 3.63

Сименталь
ська

Надій, кг 3978 4053 4337 4832 4848 4986 4687 4352
До попередньої 

лактації, ° о

Вміст жиру, ° 0 4.01 3.79 3.69 З.бб 3.67 3.67 З.бб 3.64
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Перша До 27 Надій, кг 3761 100 4548 5103 5400

Друга 27-30

Надій, кг 4502 100 5117 5715 5715
Відносно до 
першої гру- 
пи,%

Третя 30-33

Надій, кг 4312 100 5145 5678 5716
Відносно, %:
до першої 
групи
до другої 
групи

Четверта Старші
33

Надій, кг 4404 100 5376 5637 5702
Відносно, %:
до першої 
групи
до другої 
групи
до третьої 
групи

23. Продуктивність корів за різної величини 
сухостійного періоду

Показник

Групи корів залежно від величини сухо
стійного періоду, днів

до 20 21-40 41-60 61-80 більше
80

Середня тривалість сухостійного періоду, днів 12 32 53 69 111
Середня тривалість між двома сухостійни
ми періодами, днів 304 336 365 380 413

Надій за 305 днів лактації, кг 2796 3129 3509 3387 3270
% 100
Середньодобовий надій між двома сухо
стійними періодами, кг 9.6 9.9 10.1 9.5 8.3

% 100



Показник

Групи корів залежно від величини сервіс- 
періоду. днів

до 40 41-70 71-120 більше
120

Середня тривалість сервіс-періоду,
Д Н І В

ЗО 60 95 130

Надій за лактацію, кг 4087 4995 5104 5188
% 100
Середньодобовий надій за день екс
плуатації. кг 15.96 17.53 15.95 14.61

% 100
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ЗАНЯТТЯ 2. Методи відбору проб молока 
для оцінки його фізико-хімічних показників

Мета заняття. Вивчити вимоги державних стандартів (ДСТУ ISO 
707:2002. ДСТУ ISO 8197:2004. ДСТУ 4834:2007. ДСТУ ISO 5538:2004) і 
методики відбору проб молока для аналізів. Набути практичних навичок з 
стерилізації посуду та відбирання і консервування проб молока для 
аналізів

Обладнання та реактиви. Сушильна шафа; автоклав; спиртівки; міс
ткості з етикетками для відбирання проб; пінцети; розчин етанолу 70% і 
96%; колотівки; трубка-відбірник з внутрішнім діаметром 9 мм; спеціаль
ний кухоль; черпачки з подовженими ручками об’ємом 0,5 або 0,25 дм3; 
УЗМ-1 або УЗМ -1А; піпетки на 1 см3; крапельниці; корки для закривання 
місткостей; молоко; 37-40%-вий розчин формаліну (НСОН); дихромат ка
лію (хромпік, К 2СГ2О 7 ); 30-33%-вий розчин перекису водню (Н 20 2); робочі 
зошити.



Завдання 1. Стерилізація і маркування посуду для зберігання серед
ніх проб молока.

Методика виконання завдань. Вібирати проби має уповноважена осо
ба, підготовлена до застосування відповідних методик. Місткості до яких 
відбирають проби мають бути забезпечені етикетками, де вказують загальну 
характеристику та назву продукту.

Місткості і обладнання для відбирання проб мають бути виготовлені з 
нержавіючої сталі або іншого придатного до стерилізації матеріалу відповід
ної міцності, який не викликає змін у пробі, що зможуть вплинути на резуль
тати досліджування. Його поверхні мають бути гладенькі, а кути закруглені. 
Обладнання перед використанням має бути сухим.

Відповідно до вимог ДСТУ IDF 122С:2003 місткості і обладнання при 
відбиранні проб для мікробіологічного досліджування перед використан
ням мають бути попередньо висушені і простерилізовані. Стерилізацію про
водять одним із вказаних методів:

► Витримування в гарячому повітрі сушильної шафи за температури 
170-175°С впродовж не менше 2 год;

► Витримування в автоклаві за температури 121±1°С впродовж не мен
ше 2 0  хв.

Після стерилізації місткості та обладнання до використання необхідно 
зберігати в стерильних умовах.

За умов коли стерилізація вказаними методами неможлива, можна кори- 
стовуватися альтернативними методами, які є допоміжними і припустимі для 
застосування лише у випадку негайного використання місткостей та облад
нання після стерилізації:

► Витримування в полум’ї, за його контактування з усіма робочими по
верхнями місткості чи обладнання;

► Занурювання в розчин етанолу концентрацією не менше 70 % за 
об’ємом;

► Обпалювання розчином етанолу концентрацією 96 % за об’ємом.
Після стерилізації місткості та обладнання для відбирання проб охоло

джують в стерильних умовах.
Місткості та обладнання при відбиранні проб для хімічного, фізичного 

аналізу та органолептичного дослідження мають бути чистими й сухими і 
не впливати на запах, смак чи консистенцію продукту.

Меткості для проб та їх корки (накривки), а також матеріали, з яких вони ви
готовлені мають забезпечувати належний захист проби і не викликати в ній жод
них змін, які б могли вплинути на результати наступних аналізів і досліджень. Для 
виготовлення місткостей для проб використовують: скло, нержавіючу сталь та де
які пластики (поліпропілен). Бажано, щоб місткості не були прозорими.

М еткості мають бути надійно закриті відповідним корком або гвинтовою 
накривкою з металу чи пластика. Самі корки (накривки) мають бути виготовлені 
з матеріалів, що не абсорбують запаху і смаку, або покриті таким матеріалом.

Місткості з пробами для мікробіологічних досліджень не закривають ко
рками або накривками з корковими прокладками.



Завдання 2. Відбір, консервування та зберігання середніх проб молока.
Методика виконання. Методично вірно відібрана середня проба молока

—  одна з найважливіших умов правильного визначення його якісних показ
ників. ї ї  можуть відбирати безпосередньо у приміщенні ферми, в молочній, у 
пунктах приймання молока тощо. Перш ніж проводити відбір середніх проб 
від окремих тварин чи стада, слід ознайомитися з їх продуктивністю, розпо
рядком дня на фермі та приготувати місце для зберігання пляшок (місткос
тей) під час відбору проб.

Якщо в день відбору спостерігається порушення режиму годівлі або 
розпорядку дня, відбір середніх проб не проводять. При визначенні якісних 
показників молока кожної корови —  їх повинна доїти постійна доярка. При 
відборі середніх проб немає значення, з якого надою розпочинати цю роботу, 
головне, щоб у ній були порції молока від усіх надоїв. Звичайно, якщо аналі
зи будуть проводитися відразу (через 2-2,5 год) після відбирання проб, то 
зручніше розпочинати з обіднього (при триразовому) або вечірнього (при 
дворазовому) доїння. У випадках, коли стадо велике і за один раз відібрати 
проби неможливо, його ділять на декілька груп і розробляють графік їх від
бору.

У відповідності з вимогами державного стандарту для повного аналізу 
відбирають пробу об’ємом близько 0,5 дм3 (л). Якщо ж визначають тільки 
кислотність і вміст жиру —  достатній об’єм проби у 50 см3.

Відбирати проби слід у чисті і сухі пляшки (місткості) з етикетками і ко
рками. Для мікробіологічних досліджень проби відбирають у стерильні про
бірки, пляшечки або колби і закривають ватними корками.

Відбираючи середні проби для аналізів, необхідно дотримуватися 
пропорційності відбору молока відповідно до надою або кількості молока в 
посудині. Пропорційність регулюють встановленням кратності (1, 2, 3), яку 
зберігають при відборі з усього посуду чи надоїв впродовж доби від кожної 
тварини або розрахунком кількості см3 молока, які необхідно відібрати від 
кожного кілограма (літра) у посудині.

Оскільки молочний жир досить швидко піднімається на поверхню то пе
ред відбором середньої проби молоко слід добре перемішати. Після відкри
вання фляг або відсіків молочної цистерни молочний жир, що зібрався на 
кришках і стінках, шпателем знімають і переносять у ці ж фляги чи цистерни 
та старанно, занурюючи зверху і до низу 8 -1 0  разів, перемішують колотів- 
кою. В автомобільних цистернах молоко перемішують впродовж 3-4 хвилин.

Відбираючи проби із посуду однакової форми (рис. 5) (молокоміри, від
ра, фляги), найчастіше використовують металеві або пластмасові трубки- 
відбірники (пробники) з внутрішнім діаметром 9 мм. Металеві трубки, чер
пачки та колотівки, які використовують для цього, повинні бути вкриті анти
корозійним сплавом. Заржавілі, забруднені та зіпсовані інструменти викорис
товувати при відборі проб забороняється.

Перед відбором проби трубку-відбірник слід попередньо ополоснути мо
локом, з якого відбирають пробу. Для цього, не закриваючи верхній її кінець, 
трубку повільно опускають і виймають з молока, а черпачки просто ополіс



кують у молоці. Після перемішування молока трубку повільно занурюють до 
дна посудини так, щоб рівень молока в трубці і посудині весь час був одна
ковим. Трубка заповниться молоком до рівня, який воно займає в посудині. 
Після цього верхній отвір закривають великим пальцем і переносять молоко 
в сухі та чисті пляшки (місткості) з етикетками, на яких
вказують кличку тварини або назву ферми, бригади, прізвище доярки та дату 
відбору середньої проби. Пляшки закривають корками і зберігають у спеціа
льних ящиках.

Рис. 5. Послідовність відбору середніх проб молока
1- колотівка для перемішування молока; 2 —  перемішування молока; 3 —  занурення труб
ки у молоко для відбирання проб; 4 —  положення вказівного пальця руки перед перене
сенням проби; 5 —  виливання молока у пляшку для проб; 6 —  ящик для збереження проб 
молока; 7 —  перемішування середньої проби молока перед проведенням аналізів.

Якщо трубок немає, або молоко знаходиться у різному за формою посу
ді, то середню пробу відбирають шляхом відмірювання мірним 
циліндром або черпачками (кухлем), визначивши пропорційність відбору по
переднім розрахунком. Наприклад: у трьох посудинах міститься 215, 350 і 
520 або 1085 кг молока. Для повного аналізу необхідно відібрати 0,5 дм3 мо
лока, або від кожного кілограма 500 : 1085 = 0,46 см3. Отже з першої посуди
ни слід узяти 99 см3, другої —  161 см3, а третьої —  240 см3 молока. Одержані 
при розрахунках дробні величини для зручності заокруглюють. При відборі 
проб молока від кожної корови в умовах доїння на доїльному майданчику або 
в молокопровід можна використовувати пристрої УЗМ  —  1 чи УЗМ —  1А.

Зберігають пляшки з пробами у спеціальному ящику з гніздами. Пері
одично, щоб не відстоювалися вершки, вміст пляшок збовтують. Якщо проби 
необхідно транспортувати, то пляшки повинні бути заповнені лише на 3/4 їх 
об’єму. Не слід повністю наповнювати пляшки молоком, оскільки перед ана
лізом їх вміст не можна буде перемішати.



За умов одночасного відбору проб для мікробіологічних, фізико- 
хімічних та органолептичних досліджень, проби для мікробіологічних відби
рають у першу чергу, використовуючи стерильне обладнання та місткості.

Існують певні правила при відборі середніх проб молока, які полягають 
в наступному:

► за умови відбору проби з декількох місткостей необхідно дотримува
тися принципу пропорційності відповідно до кількості молока в цих місткос
тях або надоїв впродовж доби;

► з метою рівномірного розподілу жиру в молоці після відкривання фляг 
або відсіків цистерн молочний жир, який осів на кришках і стінках знімають та 
переносять шпателем у ці ж фляги і цистерни та старанно перемішують колотів- 
кою, занурюючи її зверху до низу 8-10 разів. В автомобільних цистернах молоко 
перемішують впродовж 3-4 хв„ домагаючись повної його однорідності;

► для відбору середньої проби молока використовують металеві або 
пластмасові циліндричні трубки-відбірники з внутрішнім діаметром 9 мм або 
спеціальні кухлі, чи черпачки з подовженими ручками місткістю 0,5 або 0,25 
дм3 (л). Перед відбором чергової середньої проби трубку або кухоль попере
дньо обполіскують відбираємим молоком. Після перемішування молока тру- 
бку-відбірник повільно занурюють до дна місткості і, закривши верхній отвір 
трубки пальцем, переносять молоко у суху чисту місткість (пляшку) з етике
ткою, де вказані відповідні реквізити, потім їх закривають корками і зберіга
ють у спеціальних ящиках;

► за умови відбору проби молока з місткості циліндричної форми (фля
ги, молокомір) пропорційність регулюють встановленням кратності відби
рання трубкою-відбірником (1,2,3... разів), яка зберігається при відборі з ко
жної місткості або надою впродовж доби від кожної тварини;

► відбираючи пробу молока з повністю заповнених автомобільних цис
терн з кожної секції беруть однакову кількість молока за допомогою спеціа
льного кухля або трубки-відбірника. Відібрані проби зливають в одну міст
кість, перемішують і одержують об’єднану пробу об’ємом біля 1 ,0  дм3 (л), з 
якої після додаткового перемішування виділяють пробу об’ємом не менше 
0,5 дм3 (л), призначену для аналізу.

► проби молока з місткостей різних форм відбирають, використовуючи 
мірні циліндри, визначаючи попереднім розрахунком пропорційність відбору 
порції. Наприклад: у чотирьох місткостях знаходиться відповідно: 480, 670, 
600 та 750 кг, а всього 2500 кг молока. Для повного аналізу з кожного кіло
грама молока необхідно відібрати по 0,1 см3 (500 :2500), або відповідно 48, 
67, 60 та 75 см3. Якщо при розрахунках одержали дробні величини, то для 
зручності їх необхідно заокруглити;

► за умов доїння корів у молокопровід або в доїльній залі середню про
бу молока від кожної корови відбирають, використовуючи спеціальні при
строї (УЗМ-1, УЗМ-1А чи інші) якими, як правило обладнуються сучасні дої
льні установки.

З метою запобігання зсідання молока використовують декілька способів 
консервування середніх проб. Для нетривалого зберігання відібрані проби



тримають за температури 0-4°С. Термін відправляння таких проб в лаборато
рію має бути мінімальним, але не більше 24 год.

Для тривалого зберігання проб молока використовують наступні консер
ванти:

► формалін (НСОН), 37-40%-вий розчин —  вносять 2-3 краплі консер
ванту на кожні 10 0  см3 молока;

► діхромат калію, хромпік (К2СГ2О7) —  1 см3 1 0  %-вого водного розчи
ну на 10 0  см3;

► 30-33-вий розчин перекису водню (Н2О2).
Консервовані проби молока зберігають у темному місці за температури 

5-20°С впродовжІО діб. Вони не підлягають аналізу на органолептичні пока
зники, кислотність, бактеріальне обсіменіння та біологічні властивості. Мо
локо таких проб не можна згодовувати тваринам.

Зберігати та транспортувати проби слід так, щоб вони не піддавалися 
впливу негативних факторів впродовж визначеного часу.

Перед аналізом консервовані проби молока з відстояним шаром жиру 
нагрівають у водяній бані за температури 48±2°С....35±5°С, а потім охоло
джують до 2 0 ±2 °С.

У проби, призначені для мікробіологічних та органолептичних дослі
джень консерванти не вносять.

Перед відбиранням проб молоко ретельно перемішують шляхом перели
вання з одної місткості до іншої або використовуючи ручні колотівки чи ме
ханічні мішалки. Колотівки для ручного перемішування мають мати достат
ню поверхню для ефективного здійснення цієї операції. Для перемішування 
молока у малих місткостях (відра, бідони) використовують колотівку невели
ких розмірів, а в великих місткостях (танк-охолоджувач, секція автомолцис- 
терни тощо) за розмірами значно більшу.

При використанні механічних мішалок перемішування краще виконува
ти на глибині 70%  від висоти рівня наповнення. Рекомендується нахиляти 
мішалку на кут від 5 до 20°, що забезпечує як вертикальне, так і горизонталь
не перемішування.

Молоко перемішують впродовж, щонайменше, 5 хв до досягнення одно
рідності, за умови якщо проби відбирають не пізніше ЗО хв після наповнення 
місткості. У випадку зберігання молока в цистерні впродовж більш тривалого 
часу, термін перемішування збільшують, принаймні до 15 хв. Якщо цистерна 
обладнана програмованою системою перемішування періодичної дії, то від
бирання проб можна проводити після більш короткого часу перемішування 
( 1 - 2  хв).

Об’єм місткості для проб має бути такою, щоб вона майже повністю за
повнювалася пробою молока, дозволяла ефективне його перемішування пе
ред дослідженням, але не допускала «збивання масла» при транспортуванні.

У великих місткостях із зливним патрубком у дні або краном для відби
рання проб, їх відбирають через люк. Якщо для цього використовують злив
ний патрубок або кран, то слід злити деяку кількість молока для одержання 
середньої проби всього об’єму.



Температуру молока в цистернах вимірюють у кожній секції окремо. 
Якщо це неможливо зробити в цистерні, то температуру вимірюють у спеціа
льних кухлях тримаючи їх над молоком. У цьому разі кухоль слід попередньо 
потримати впродовж не менше 20 с в молоці, температуру якого вимірюють. 
Температуру молока у флягах вимірюють вибірково: для партії до 15 фляг — 
у двох, від 15 і більше —  у трьох флягах.

У випадках різких відхилень якісного складу молока від загальновідомих 
показників (підозра на фальсифікацію) відбирають так звану стійлову пробу. 
Відбирають її безпосередньо у корівнику відразу після закінчення видоювання 
корів, але не пізніше ніж через дві доби після досліджень контрольної проби. 
Умови при відборі стійлової проби повинні бути аналогічними, як і при відборі 
контрольної. Пляшки з пробами у присутності представника господарства опеча
тують, охолоджують і відправляють для аналізу. Різниця в показниках стійлової і 
контрольної проб по вмісту жиру в молоці не повинна перевищувати 0,3° о.

Якщо середні проби не піддають аналізу відразу, а залишають на 
наступний день, то їх зберігають при температурі 3-5°С (ставлять у холодну 
воду, на лід або у холодильник). При більш тривалому зберіганні проб (особ
ливо влітку) їх консервують. Консерванти додають до молока, як правило, 
двічі: у день відбору і в процесі зберігання (на 3-5 добу).

Для консервування проб молока використовують насичений розчин дих
ромату калію (К2Сг207), 36-40° о-вий розчин формаліну та 30-33° о-вий розчин 
перекису водню.

Консервування дихроматом калію полягає в тому, що у молоці він розклада
ється, утворюючи хромовий альдегід, який, будучи сильним окислювачем, по
рушує протоплазму мікроорганізмів і окислює їх білки. При цьому кислотність 
молока підвищується на 7°Т і навіть більше. Консервуючи проби для визначення 
вмісту жиру на кожні 100 см3 молока, додають 1 см3 (10-15 крапель) 10%-вого 
розчину К2Сг207. При консервуванні проб молока, призначених для визначення 
густини, на кожні 100 см3 додають 2 см3 5° o-вого розчину дихромату калію.

Консервування формаліном полягає в тому, що він, маючи сильні бакте
рицидні властивості, утворює міцні сполуки з білками клітин бактерій і пара
лізує їх життєдіяльність. Вступаючи в реакцію з білками, він руйнує амінну 
групу, внаслідок чого окислюються білки і підвищується на 6-7°Т кислот
ність молока. Цю взаємодію можна бачити з такої схеми:

NH2P(COOH)6 + НСОН -> Н20 + NHCHB(COOH)6 
білок молока метилований білок

На кожні 100 см3 проби молока додають 2-3 краплі 36-40° o-вого форма
ліну. Слід пам’ятати, що більше вказаного об’єму консерванта додавати не 
бажано, оскільки сполуки казеїну з формаліном погано розчиняються у сір
чаній кислоті, а це ускладнює визначення вмісту жиру у молоці.

Консервування перекисом водню полягає в тому, що під впливом фер
ментів молока (пероксидази і каталази) він розкладається з утворенням ато
марного кисню, який проникає у бактеріальні клітини і викликає їх загибель.



Дія консерванта відбувається за схемою: Н20 2 —> Н20  + О. На кожні 100 см3 
проб молока додають 1-3 краплі 30-33° o-вого розчину перекису водню.

Проби, законсервовані дихроматом калію, формаліном та перекисом во
дню, зберігають у темному місці при температурі 5-20°С впродовж 8-10 діб. 
Проби молока консервовані К2Сг207 та НСОН, не можна використовувати як 
корм для тварин. Проби ж, консервовані перекисом водню, після кип’ятіння 
можна згодовувати тваринам.

Запам’ятайте, консервовані проби не можна використовувати для 
оцінки органолептичних показників, а також визначення кислотності, бакте
ріальної забрудненості та біологічних властивостей молока.

Важливо не лише правильно відібрати, а й підготувати одержані проби 
для аналізу. Температура проб молока під час аналізів має бути в межах 
20±2°С. Якщо проби досліджують відразу ж після відбору, то їх слід добре 
перемішати. Для цього щільно закриті пляшки 4-5 разів перевертають або 3-4 
рази переливають з однієї пляшки в іншу. При цьому переливати слід так, 
щоб молоко текло по стінках, не утворюючи піни, яка негативно впливає на 
точність відмірювання молока піпеткою. Якщо проби відібрано після перека
чування молока насосом, то для видалення з нього повітря їх слід спочатку 
нагріти до 35-40°С, а потім охолодити до 20±2°С. Консервовані проби, що 
зберігалися тривалий час, слід також підігріти до 35-40°С, добре перемішати 
і охолодити до 20±2°С. Для цього проби спочатку ставлять у ванну з водою, 
температура якої 46-50°С, а охолоджують у воді температурою 12-15°С.

Завдання до заняття. 1. Вивчити методики та правила і набути практи
чних навичок відбору проб молока для аналізів.

2. Набути практичних навичок стерилізації місткостей і обладнання для 
відбору проб молока.

3. Набути практичних навичок консервування середніх проб молока ви
користовуючи різні консерванти.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. ДСТУ ISO 707:2002. Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб.
2. ГОСТ 13928-84. Молоко та вершки, що заготовляють. Правила приймання, методи 

відбирання проб та готування їх до аналізу.
3. Технологія переробки молока. Навчальний посібник для вищих аграрних навчаль

них закладів/ А.Я. Маньковський, Р.И. Кравців, Г.О. Богданов. —  Сполом.Львів.-2003. — 
С. 315.

ЗАНЯТТЯ 3. Оцінка органолептичних показників 
та визначення густини молока

Враховуючи Директиву Ради Європи 85/397/ЄЕС від 5 серпня 1985 
року з проблем охорони здоров’я, що стосується торгівлі молоком, підданого 
тепловій обробці, в межах Співтовариства, з поправками, що внесені Дирек-



тивою 89/662 СЕС, і особливо Статті 10 (2), що приписує Комісії встановити 
методи аналізу і тестування, які можуть бути використані для контролю від
повідності стандартам сирого молока та молока, підданого тепловій обробці;

Приймаючи до уваги необхідність встановлення методів контролю сиро
го молока, особливо визначення кількості колоній бактерій, кількості сома
тичних клітин, точки замерзання та наявності антибіотиків;

Приймаючи до уваги, що для пастеризованого молока необхідно встано
вити методи контролю відсутності патогенів, визначення кількості коліформ, 
кількості колоній бактерій, точки замерзання, контролю наявності фосфатази, 
пероксидази, антибіотиків;

Приймаючи до уваги необхідність встановлення методів аналізу стерилі
зованого та ультрапастеризованого молока, особливо визначення кількості 
колоній мікроорганізмів та відсутності антибіотиків;

Враховуючи, що за технічних причин на початковому етапі доцільно 
встановити рекомендовані методики аналізу і тестування, забезпечивши їх 
відповідність визначеним стандартам; зокрема, необхідно продовжити ви
вчення умов, в яких повинен здійснюватись щоденний догляд за обладнан
ням, а також методів аналізу і тестування що використовуються; при цьому 
до одержання результатів цього дослідження на державах-членах Співтова
риства лежить відповідальність за використання методик, що забезпечують 
відповідність стандартам, викладеним в Директиві 85/397 ЄЕС;

Приймаючи до уваги, що встановлення рекомендованих методик аналізу 
і тестування передбачає визначення аналітичних процедур, що підлягають 
виконанню, та обгрунтування критеріїв точності, що забезпечують однознач
ну інтерпретацію результатів;

Оскільки заходи, що передбачені в даному Рішенні, відповідають реко
мендаціям Постійного Комітету Ветеринарної Медицини Комісія Європей
ського Співтовариства ПОСТАНОВЛЯЄ:

Стаття 1. Рекомендовані процедури аналізу і тестування сирого молока 
повинні бути наступними:

► визначення точки замерзання;
► підрахунок кількості мікроорганізмів за числом колоній, вирощених за

30°С;
► підрахунок кількості соматичних клітин;
► визначення антибіотиків та сульфаніламідів.
Завдання 1. Оцінка органолептичних показників молока (ДСТУ 

3662-97, FOCT 28283-89). Щ об визначити якість і віднести одержане молоко 
до певного сорту у відповідності з вимогами державного стандарту, прово
дять його органолептичну оцінку. При цьому встановлюють колір, запах, 
смак, консистенцію молока та наявність пороків.

Обладнання та реактиви. Проби досліджуваного молока; циліндри; тер
мометри ртутні або спиртові з діапазоном вимірювань від 0 до50°С і ціною поді
лки шкали 0,5-1,0°С; стакани хімічні місткістю 150-200 см3; робочі зошити.

Методика виконання. Нормальне молоко, одержане від здорових корів 
має білий або дещо жовтуватий (кремовий) колір, який залежить від вмісту



каротину та ліпохромів у молочному жирові. Колір молока визначають у 
скляному циліндрі при хорошому денному світлі.

Питне молоко має специфічний приємний запах. При цьому воно пови
нно мати температуру в межах 20±5°С. Охолоджене молоко необхідно піді
гріти у закритій посудині. Запах визначають, переливаючи молоко з однієї 
посудини в іншу або відкриваючи посудину, в якій воно зберігалося. Щоб 
зробити правильний висновок про запах молока, слід робити короткі вдихи 
через носову порожнину.

Молоко здорових корів дещо солодкувате на смак. Визначають смак так: 
візьміть молока у рот і намагайтеся змочити ним всю його поверхню аж до 
кореня язика. Набираючи в рот молоко, постарайтеся вдихнути якомога бі
льше повітря, а потім повільно його видихайте через ніс. Слід мати на увазі, 
що при температурі молока вищій 36°С ступінь сприймання кислого, гіркого 
і деяких інших присмаків погіршується, а при температурі нижче 15°С утру
днюється виявлення солоного присмаку. Тому бажано при визначенні смаку 
молока мати його температуру в межах 20±5°С.

Консистенція нормального молока однорідна, без слизу, пластівців біл
ка, нетягуча. Молоко, розбавлене водою або збираним молоком, має дуже рі
дку, водянисту консистенцію. ї ї  визначають, повільно переливаючи молоко з 
однієї посудини в іншу.

Відхилення органолептичних показників молока від нормальних класи
фікуються як пороки. Вони зумовлюються різними факторами; захворюван
нями тварин, неправильною технікою одержання, обробки і зберігання моло
ка, порушеннями у годівлі тварин тощо (табл. 25). При цьому пороки 
кормового походження проявляються відразу ж після одержання, а бактеріа
льного —  у процесі зберігання молока.

25. Пороки молока та фактори, що їх зумовлюють

Пороки молока Фактори, що зумовлюють пороки молока
Колір:

блакитно-синюватий Розвиток Розвиток у молоці пігментоутворюючих мікроор
ганізмів, дріжджових і пліснявих пліснявих грибів; згодо
вування у великій кількості гречки, люцерни, вики, буркуну 
і деяких лікарських рослин; мастити та туберкульоз вим’я, 
розведення молока водою та збираним молоком, часткове 
сепарування, зберігання молока у цинковому посуді.

Надмірно жовтий Захворювання корів ящуром, сибіркою, жовтяницею, гній
ним маститом, лептоспірозом та ін.; високий вміст жиру в 
молоці; медикаменти; корми —  морква, кукурудза, зубрів
ка, шафран; молоко перших 7-ми діб після отелення

рожево-червоний Гемоспорідіоз, пастерельоз, сибірка, мастит, туберкульоз; по
рушення правил машинного доїння; згодовування у великій 
кількості жовтецю, молочаю та хвошу, кормової капусти, 
осоки, буряків; отруєння; пігментоутворюючі організми



Пороки молока Фактори, що зумовлюють пороки молока
Запах

аміачний Тривале зберігання молока у відкритому посуді в корівни
ку у погано вимитому та непродезінфікованому посуді; 
розвиток специфічних бактерій.

медикаме-нтозний Зберігання молока у приміщенні, де знаходяться або зна
ходилися креолін, скипидар, карболова кислота, дьоготь, 
дезінфікуючі засоби.

гнильний Згодовування гнилих, запліснявілих кормів; розвиток у 
молоці гнильних мікроорганізмів

хлівний, затхлий Фільтрування молока безпосередньо у корівнику, попадан
ня у молоко гною, підстилки; тривале зберігання неохоло- 
дженого молока у закритому посуді

рибний Мікроорганізми; випасання на заливних луках; згодову
вання коровам рибної муки та інших рибних кормів; збері
гання молока в металевому посуді або ж  у тому приміщен
ні, де знаходиться риба,

кормовий Згодовування коровам у великій кількості капусти, буряків, 
патоки, гірчиці, ріпаку, дикого часнику та цибулі чи інших 
кормів, що мають різкий запах.

силосний Зберігання молока, молочного посуду, фільтрувальних ма
теріалів у приміщенні, де знаходиться силос (особливо не
якісний).

С м ак
гіркий Захворювання печінки та травного тракту; мастити; ендо

метрити; ящур; розвиток мікроорганізмів, окремих видів 
грибів; згодовування коровам полину, люпину, гірчиці, бу
ркуну, сирої картоплі, гнилих буряків, льняної макухи; ста- 
родійне молоко та молозиво; тривале зберігання при низь
ких температурах тощо.

терпко-солоний Молоко, одержане на початку лактації та в період запуску; 
розлади травлення, мастит; маслянокислі мікроорганізми; 
прямі сонячні промені; висока температура повітря; трива
ле зберігання при низьких температурах.

мильний Зберігання свіжоодержаного, неохолодженого молока у за
критому посуді, випасання на пасовищах, багатих польовим 
хвощем; нейтралізація молока содою; туберкульоз вим’я; 
зберігання молока, в яке попали гнильні бактерії при тем
пературі нижче 10°С.

кормовий Згодовування у великій кількості буряків, хрестоцвітних, 
люцерни, буркуну та інших рослин, що містять ефірні мас
ла, які переходять у молоко.

металевий Зберігання та транспортування молока в лудженій, іржавій 
чи мідній тарі; напування корів водою з високим вмістом 
окислів заліза; згодовування бурякової гички, жому, барди, 
патоки; розвиток бактерій групи кишкової палички



Пороки молока Фактори, що зумовлюють пороки молока
Консистенція

тягуча Клінічні форми маститу; мікроорганізми; при аерації молока 
та зберіганні при температурі 20-25°С; наявність у молоці 
фібрину і лейкоцитів; при охолодженні молока в охолоджу
вачах.

слизувата Наявність у молоці слизеутворюючих молочнокислих та 
гнильних мікроорганізмів, молозива; деякі форми маститу; 
ящур, гостра форма лептоспірозу; тривале зберігання при 
температурі нижчій 10°С; згодовування коровам гнилих і 
пліснявілих кормів.

піниста Згодовування коровам недоброякісного силосу, тривале збе
рігання при
низькій температурі сирого, пастеризованого або пере
кип’яченого молока.

водяниста Туберкульоз, катаральне запалення вим’я; згодовування у 
великій кількості водянистих кормів —  барди, жому, буря
ків, капусти, гички, турнепсу та ін.; розведення молока во
дою; однотипна годівля корів лише грубими кормами пога
ної якості (солома, хвощ, осока).

сирниста Розвиток у молоці пептонізуючих рас молочнокислих стре
птококів та ін., які виробляють сичужний фермент; мастит; 
наявність молозива або стародійного молока; висока кисло
тність молока.

ЗАВДАННЯ 2. Визначення густини молока 
ареометром (ДСТУ 6082:2009)

Одним із важливих показників фізичних властивостей молока є його густина. 
У відповідності з вимогами державного стандарту густина —  це маса молока 
при 20,:,С, яка міститься в одиниці об’єму, кг/м3, г/см3. Показник густини ви
користовують: при перерахунках кількості молока вираженої у в кілограми і 
навпаки, щоб визначити його натуральність, для розрахунків за формулами і 
спеціальними коефіцієнтами вмісту сухої речовини, сухого знежиреного мо
лочного залишку та інших компонентів.

Густина натурального коров’ячого молока знаходиться в межах 1027- 
1032 рідше —  1026-1034 кг/м3. Молозиво має дещо вищу густину —  1038- 
1040, як і знежирене молоко —  1033-1035 кг/м3, а густина вершків, залежно 
від вмісту жиру, наближається до одиниці (1005-1020 кг/м3). Густину збірно
го молока прийнято за постійну величину, яка дорівнює 1030 кг/м3. Щоб ви
значити густину молока, користуються ареометрами (лактоденсиметрами) 
типу AM  з ціною поділки шкали 0,5 кг/м3 або типу АМТ з ціною поділки 
шкали 1,0 кг/м3. Густину натурального молока визначають при температурі 
20±5°С, але не раніше ніж через 2 години після видоювання. Досить часто 
густину молока виражають у так званих градусах ареометра ( А). Для цього у



показнику густини визначеного за допомогою ареометра відкидають дві пе- 
рші цифри. Наприклад, густина молока дорівнює 1028 кг/м3, у градусах аре
ометра це буде становити 28°А. Густина молока, подана у градусах ареомет
ра, значно спрощує розрахунок поправок на температуру. Якщо визначають 
густину молока у консервованих пробах, де відстоялися вершки, то їх необ
хідно підігріти у водяній бані до 30-40°С, добре перемішати і охолодити до 
20±2°С.

Обладнання та реактиви. Пляшки (місткості) з пробами молока; арео
метри типу AM  з ціною поділки шкали 0,5 кг/м3 або типу АМТ з ціною поді
лки шкали 1,0 кг/м3; циліндри скляні на 250 см3; термометри ртутні або спир
тові з діапазоном вимірювань від 0 до 50°С і ціною поділки шкали 0,5-1,0°С; 
малюнки і схеми; серветки або рушники, робочі зошити.

То

Рис. 6. Визначення густини молока:
а —  наповнення циліндра молоком; б —  занурення лактоденсиметра в молоко; г —  ци
ліндр з молоком і зануреним у нього лактоденсиметром; в, д —  зняття показників густини 
і температури молока.

Методика виконання. Щ об визначити густину молока, у циліндр по 
стінці (рис.6) наливають 150-200 см3 добре перемішаного молока і ставлять 
на горизонтальну поверхню. Після цього чистий, сухий ареометр повільно 
занурюють у молоко до поділки на шкалі 1030 і залишають у спокої на 1-2 
хв. при цьому ареометр не повинен торкатися стінок циліндра. Перший раз 
показник густини і температури визначте через 3 хв після того, як ареометр 
зупинився нерухомо. На верхній шкалі, з точністю до 0,5°С, визначте темпе
ратуру, а на нижній, з точністю до половини найменшої поділки шкали, зу-



пинився нерухомо. На верхній шкалі, з точністю до 0,5,:,С, визначте темпера
туру, а на нижній, з точністю до половини найменшої поділки шкали, густи
ну молока. Показник знімають по верхньому меніску, який повинен знаходи
тися на рівні очей. Після цього ареометр обережно піднімають до рівня 
баласту, знов опускають у молоко і повторно визначають показники темпера
тури і густини. Різниця між повторними визначеннями густини в одній пробі 
не повинна перевищувати 0,5 кг/м3. Показник густини даної проби при ви
значеній температурі молока дорівнює середньому арифметичному двох ви
мірювань.

При масових визначеннях густини допустимо після визначення густини в 
одній пробі вийняти ареометр з циліндра і після стікання основної маси мо
лока швидко перенести у циліндр з новою пробою, не допускаючи висихання 
ареометра.

Якщо ареометр не має термометра, то температуру молока визначають з 
допомогою ртутних або спиртових скляних термометрів. Температуру моло
ка визначають з точністю до 0,5°С, але не раніше ніж через 3-4 хв після зану
рення термометра у молоко. При температурі молока 20°С його густина від
повідає одержаному на шкалі ареометра показнику. Якщо ж температура 
вища або нижча 20°С, то вводять поправку ( 0,2°А на кожний градус її зміни 
або ж густину визначають при допомозі значень табл.26. При температурі 
молока нижчій 20°С поправка буде мати знак мінус і вираховується із зна
чення густини, при вищій —  має знак плюс і додається до значення густини.

Наприклад, густина молока при температурі 17°С по шкалі ареометра 
1032 кг/м3 (32°А). На вертикальній шкалі таблиці знаходимо густину, яка до
рівнює показникам ареометра (1032). Потім по горизонталі знаходимо графу 
з температурою, що відповідає досліджуваній пробі. У точці перетину вказа
них граф одержимо густину молока, приведену до 20°С —  1031 кг/м3 (ЗГА ).

26. Приведення густини коров’ячого молока до 20° С

Г устина 
молока, кг/м3

Густина приведена до 20 0 С. кг/м3 при температурі молока. °С

15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0

1025.0 1023.0 1023.6 1023.7 1023.9 1024.0 1024.2 1024.4

1025.5 1023.9 1024.1 1024.2 1024.4 1024.5 1024.7 1024.9

1026.0 1024.4 1024.6 1024.7 1024.9 1025.0 1025.2 1025.4

1026.5 1024.9 1025.1 1025.2 1025.4 1025.5 1025.7 1025.9

1027.0 1025.4 1025.6 1025.7 1025.9 1026.0 1026.2 1026.4

1027.5 1025.9 1026.1 1026.2 1026.4 1026.5 1026.7 1026.9

1028.0 1026.4 1026.6 1026.7 1026.9 1027.0 1027.2 1027.4

1028.5 1026.9 1027.1 1027.2 1027.4 1027.5 1027.7 1027.9

1029.0 1027.4 1027.6 1027.7 1027.9 1028.0 1028.2 1028.4



Г устина 
молока, кг/м3

Г устина приведена до 20 0 С. кг/м3 при температурі молока. °С

15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0

1029.5 1027.9 1028.1 1028.2 1028.4 1028.5 1028.7 1028.9

1030.0 1028.4 1028.6 1028.7 1028.9 1029.0 1029.2 1029.4

1030.5 1028.9 1029.1 1029.2 1029.4 1029.5 1029.7 1029.9

1031.0 1029.4 1029.6 1029.7 1029.9 1030.0 1030.2 1030.4

1031.5 1029.9 1030.1 1030.2 1030.4 1030.5 1030.7 1030.9

1032.0 1030.4 1030.6 1030.7 1030.9 1031.0 1031.2 1031.4

1032.5 1030.9 1031.1 1031.2 1031.4 1031.5 1031.7 1031.9

1033.0 1031.4 1031.6 1031.7 1031.9 1032.0 1032.2 1032.4

1033.5 1031.9 1032.1 1032.2 1032.4 1032.5 1032.7 1032.9

1034.0 1032.4 1032.6 1032.7 1032.9 1033.0 1033.2 1033.4

1034.5 1032.9 1033.1 1033.2 1033.4 1033.5 1033.7 1033.9

1035.0 1033.4 1033.6 1033.7 1033.9 1034.0 1034.2 1034.4

1035.5 1033.9 1034.1 1034.2 1034.4 1034.5 1034.7 1034.9

1036.0 1034.4 1034.6 1034.7 1034.9 1035.0 1035.2 1035.4

Густина мо
лока, кг/м3

Густина приведена до 20 0 С, кг/м3 при температурі молока, °С

18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5

1025.0 1024.5 1024.7 1024.8 1025.0 1025.2 1025.3 1025.5

1025.5 1025.0 1025.2 1025.3 1025.5 1025.7 1025.8 1026.0

1026.0 1025.5 1025.7 1025.8 1026.0 1026.2 1026.3 1026.5

1026.5 1026.0 1026.2 1026.3 1026.5 1026.7 1026.8 1027.0

1027.0 1026.5 1026.7 1026.8 1027.0 1027.2 1027.3 1027.5

1027.5 1027.0 1027.2 1027.3 1027.5 1027.7 1027.8 1028.0

1028.0 1027.5 1027.7 1027.8 1028.0 1028.2 1028.3 1028.5

1028.5 1028.0 1028.2 1028.3 1028.5 1028.7 1028.8 1029.0

1029.0 1028.5 1028.7 1028.8 1029.0 1029.2 1029.3 1029.5

1029.5 1029.0 1029.2 1029.3 1029.5 1029.7 1029.8 1030.0

1030.0 1029.5 1029.7 1029.8 1030.0 1030.2 1030.3 1030.5

1030.5 1030.0 1030.2 1030.3 1030.5 1030.7 1030.8 1031.0

1031.0 1030.5 1030.7 1030.8 1031.0 1031.2 1031.3 1031.5

1031.5 1031.0 1031.2 1031.3 1031.5 1031.7 1031.8 1032.0

1032.0 1031.5 1031.7 1031.8 1032.0 1032.2 1032.3 1032.5

1032.5 1032.0 1032.2 1032.3 1032.5 1032.7 1032.8 1033.0

1033.0 1032.5 1032.7 1032.8 1033.0 1033.2 1033.3 1033.5

1033.5 1033.0 1033.2 1033.3 1033.5 1033.7 1033.8 1034.0



Г устина 
молока, кг/м3

Густина приведена до 20 0 С. кг/м3 при температурі молока. °С

15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0

1034.0 1033.5 1033.7 1033.8 1034.0 1034.2 1034.3 1034.5

1034.5 1034.0 1034.2 1034.3 1034.5 1034.7 1034.8 1035.0

1035.0 1034.5 1034.7 1034.8 1035.0 1035.2 1035.3 1035.5

1035.5 1035.0 1035.2 1035.3 1035.5 1035.7 1035.8 1036.0

1036.0 1035.5 1035.7 1035.8 1036.0 1036.2 1036.3 1036.5

Густина мо
лока, кг/м3

Густина приведена до 20 0 С, кг/м3 при температурі молока, °С

22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0

1025.0 1025.6 1025.8 1026.0 1026.1 1026.3 1026.4 1026.6

1025.5 1026.1 1026.3 1026.5 1026.6 1026.8 1026.9 1027.1

1026.0 1026.6 1026.8 1027.0 1027.1 1027.3 1027.4 1027.6

1026.5 1027.1 1027.3 1027.5 1027.6 1027.8 1027.9 1028.1

1027.0 1027.6 1027.8 1028.0 1028.1 1028.3 1028.4 1028.6

1027.5 1028.1 1028.3 1028.5 1028.6 1028.8 1028.9 1029.1

1028.0 1028.6 1028.8 1029.0 1029.1 1029.3 1029.4 1029.6

1028.5 1029.1 1029.3 1029.5 1029.6 1029.8 1029.9 1030.1

1029.0 1029.6 1029.8 1030.0 1030.1 1030.3 1030.4 1030.6

1029.5 1030.1 1030.3 1030.5 1030.6 1030.8 1030.9 1031.1

1030.0 1030.6 1030.8 1031.0 1031.1 1031.3 1031.4 1031.6

1030.5 1031.1 1031.3 1031.5 1031.6 1031.8 1031.9 1032.1

1031.0 1031.6 1031.8 1032.0 1032.1 1032.3 1032.4 1032.6

1031.5 1032.1 1032.3 1032.5 1032.6 1032.8 1032.9 1033.1

1032.0 1032.6 1932.8 1033.0 1033.1 1033.3 1033.4 1033.6

1032.5 1033.1 1033.3 1033.5 1033.6 1033.8 1033.9 1034.1

1033.0 1033.6 1033.8 1034.0 1034.1 1034.3 1034.4 1034.6

1033.5 1034.1 1034.3 1034.5 1034.6 1034.8 1034.9 1035.1

1034.0 1034.6 1034.8 1035.0 1035.1 1035.3 1035.4 1035.6

1034.5 1035.1 1035.3 1035.5 1035.6 1035.8 1035.9 1036.1

1035.0 1035.6 1035.8 1036.0 1036.1 1036.3 1036.4 1036.6

1035.5 1036.1 1036.3 1036.5 1036.6 1036.8 1036.9 1037.1

1036.0 1036.6 1036.8 1037.0 1037.1 1037.3 1037.4 1037.6

Розрахунковим методом, тобто використовуючи поправку, спочатку ви
значаємо різницю температур (20-17=3°С) та величину поправки (0,2 хЗ = 
0,6). Густина молока, приведена до 20°С, буде дорівнювати 32 :А — 
0 ,6 :А=31,4:А або 1031,4 кг/м3.
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Заняття 4. Визначення у  незбираному 
та збираному молоці вмісту жиру, білка, 

лактози, сухої речовини і сухого знежиреного 
молочного залишку

Мета заняття. Набути практичних навичок визначати в незбираному та 
збираному молоці, у відповідності з існуючими методиками та державним 
стандартом, масову частку жиру, білка, лактози, сухої речовини та сухого 
знежиреного молочного залишку.

Завдання 1. Визначення масової частки жиру у незбираному та зби
раному молоці (ДСТУ ISO 1211:2002, ДСТУ ISO 488:2007, ДСТУ ISO 
11870:2007). Щ об визначити, скільки жиру знаходиться у пробі молока, не
обхідно виділити його у чистому вигляді, тобто звільнити від білкових обо
лонок, якими вкриті жирові кульки. Добрим розчинником цих білків є міцні 
розчини різних (найчастіше сірчаної) кислот та лугів.

Нині в Україні контрольним методом визначення вмісту жиру в молоці є 
гравіметричний (ДСТУ ISO 1211:2002), а найбільш використовуваним — 
кислотний (ГОСТ 5867-90) або стандартний метод Гербера. Він грунтується 
на виділенні жиру з молока, після розчинення білкових оболонок концентро
ваним розчином сірчаної кислоти, центрифугуванням і визначенням його кі
лькості у градуйованій частині бутирометра (жироміра). Широкого поши
рення набули також інструментальні (фізичні) методи оцінки якості молока.

Обладнання та реактиви. Бутирометри (жироміри) для молока (ГОСТ 
23094-78) зі шкалою від 0 до 6 або від 0 до 7% і ціною поділки шкали 0,1%; 
бутирометри (жиромір) подвійного об’єму; корки гумові для бутирометрів; 
піпетки місткістю 10,77 см3 (ГОСТ 20292-74); прилади для відмірювання сір
чаної кислоти та ізоамілового спирту (автомати) місткістю відповідно на 10 і 
1 см3 (ГОСТ 6859-72 і ГОСТ 5830-79); центрифуга лабораторна з частотою 
обертання не менше 1000 об/хв; термометри ртутні зі шкалою від 0 до 100°С; 
штативи для бутирометрів; баня водяна; кислота сірчана густиною 1810-1820 
кг/м3 (ГОСТ 4204-77); спирт ізоаміловий густиною 811-813 кг/м3 (ГОСТ 
5830-79); прилади «Мілко-Тестер», «Комбі-Автоматик», «Промілк», «Еко- 
мілк», «Гранат», «Клевер» або інший подібний; захисні окуляри; прорезинені 
фартуки; рушники або серветки; робочі зошити.



Приготування та контроль якості реактивів. Визначення якості та 
густини сірчаної кислоти. Сірчана кислота, що використовуєтеся для ви
значення вмісту жиру в молоці, має бути прозорою, без домішок і густину 
1810-1820 кг/м3. Можливе слабке забарвлення в буруватий колір. Щ об визна
чити її якість, у бутирометр налийте 11 см3 досліджуваної кислоти та 11 см3 
води, закрийте корком, вміст бутирометра перемішайте, поставте в центри
фугу і центрифугуйте 5 хв при 1000 об/хв. Після цього поставте у водяну ба
ню на 5 хв з температурою 65±2°С і повторіть центрифугування. Якщо після 
цього у вузькій частині бутирометра не виділяється жироподібний шар, кис
лота придатна для роботи. Густину кислоти визначають ареометром, який 
має шкалу з поділками від 1400 до 1850 кг/м3. Кислота, що використовується 
в лабораторіях, має, як правило, густину 1840 кг/м3, тому для її розведення 
можна використати таку залежність:

= П1_ П 2/П 1- 1 х К  17)

де В —  кількість води, л; К —  кількість кислоти, яку розбавляють, л або кг; 
П! —  густина кислоти, визначена ареометром, кг/м3; П2 —  необхідна густина 
кислоти, кг/м3.

Для цього можна скористатися також значеннями табл. 27.

27. Розведення сірчаної кислоти 
для доведення густини до 1820 кг/м3

Густина кислоти, кг/м3 Кількість води, яку необхідно 
додати до 1 дм3 кислоти, см3

1840 113
1837 85
1835 69
1831 46
1825 19

Визначення якості та густини ізоамілового спирту. Якість ізоаміло
вого спирту визначають, наливши у жиромір 10 см3 сірчаної кислоти, 10,77 
см3 води та 1 см3 ізоамілового спирту. Вміст добре перемішують, закривши 
корком, і залишають на 24 год для відстоювання. Якщо на поверхні рідини в 
бутирометрі не виділиться маслянистий шар, то спирт придатний для аналі
зів. Якщо спирт забруднений, то його очищають на апараті Сокслета і спеці
альним ареометром доводять густину до 811-813 кг/м3, розводячи дистильо
ваною водою. Густину спирту визначають ареометром для рідин, що мають 
густину меншу 1000 кг/м3.

Методика виконання завдання. 1. У штатив поставте необхідну кіль
кість чистих, попередньо пронумерованих жиромірів. Номер нанесіть прос
тим олівцем на розтирання градуйованої частини жироміра, де для цього є 
спеціальне місце. Номери жиромірів запишіть у робочий зошит.



2. У кожний жиромір, не допускаючи змочування горловинки, автома
том налийте 10 см3 сірчаної кислоти (рис. 7). Після цього відміряйте піпет
кою 10,77 см3 добре перемішаного досліджуваного молока і, приклавши кін
чик піпетки до внутрішньої поверхні жироміра, обережно, не допускаючи 
змішування, нашаровуйте його на кислоту. Рівень молока в піпетці встанов
люйте за нижньою точкою його меніска. Молоко з піпетки повинно витікати 
повільно, його ні в якому разі не слід видувати. Щ об молоко повністю витек
ло з піпетки, необхідно кінчик її прикласти до стінки жироміра і потримати 
3-4 с. Не можна використовувати для відмірювання молока піпетки з відби
тим кінчиком, оскільки її об’єм буде меншим 10,77 см3.

3. У кожний заповнений кислотою і молоком жиромір, не допускаючи 
змочування горловинки (якщо це відбудеться, може під час центрифугування 
вискочити корок), автоматом налийте 1 см3 ізоамілового спирту. Рівень ріди
ни у жиромірі повинен на 0,5-1,0 мм бути нижче основи горловинки жиромі
ра. Якщо ж цього рівня немає, то в жиромір обережно додайте декілька кра
пель сірчаної кислоти.

4. Заповнивши за такою методикою усі жироміри, закрийте їх сухими гумо
вими корками. Для цього загорніть жиромір у рушник чи серветку і, тримаючи в 
кулаці за розширену його частину (не за шкалу!), гвинтовими рухами вкручуйте 
корок у горловинку до тих пір, поки його внутрішній кінець не доторкнеться по
верхні рідини. Після цього загорніть жиромір у рушник або серветку чи вставте у 
патрон центрифуги або змішувач і вміст його добре перемішайте. На закінчення 
жиромір декілька разів (3-5) перевертають, щоб кислота з вузької частини жиро
міра перемішалася з розчином. У правильно заповненому жиромірі рівень рідини 
повинен бути дещо вище шостої поділки шкали жироміра.

5. Жироміри, з перемішаним вмістом, корками донизу поставте на 5 хв у 
водяну баню температурою 65±2°С. Якщо аналізують дві-чотири проби або 
вміст в усіх жиромірах змішуєте одночасно і відразу ж ставите у центрифугу, 
то водяну баню можна не використовувати.

6. Вийміть жироміри з бані, насухо витріть і, вміщуючи їх гумовими ко
рками у патрони (стакани), симетрично розмістіть у центрифузі. Якщо кіль
кість жиромірів непарна, для рівноваги вставте жиромір, заповнений водою 
або з рідиною, де визначали вміст жиру, раніше. Центрифугу закрийте криш
кою і жироміри центрифугуйте впродовж 5 хв з частотою обертання не мен
ше 1000 об/хв. її  визначають при допомозі тахометра або частотою обертан
ня рукоятки (до 100 об/хв).

7. Після центрифугування, якщо центрифуга була без електропідігріву, 
жироміри корками донизу поставте на 5 хв у водяну баню (65±2°С), оскільки 
якраз при вказаній температурі визначають вміст жиру по шкалі жироміра.

8. Вийміть жиромір з бані, витріть рушником насухо і тримаючи за розши
рену частину, вкручуючи або викручуючи корок встановіть нижній край стовп
чика жиру на цілій поділці шкали, а верхній рівень відрахуйте по нижній точці 
меніска з точністю до 0,1%, пам’ятаючи, що великі поділки шкали з цифрою 
відповідають цілим, а малі —  десятим часткам відсотка вмісту жиру в молоці. 
Межа поділу жиру і кислоти має бути чіткою, а стовпчик жиру прозорим. Якщо



ж є кільце, пробка бурого чи темно-жовтого кольору або домішки у стовпчику 
жиру —  аналізи повторіть. Різниця між паралельними пробами не повинна пе
ревищувати 0,1%, а за кінцевий результат беруть середнє арифметичне двох па
ралельних визначень. Одержані результати запишіть у робочі зошити.

Рис. 7. Визначення вмісту жиру в молоці:
а —  заповнення автомата сірчаною кислотою; б —  виливання сірчаної кислоти у бутиро
метр; в —  внесення у жиромір досліджуваного молока; г —  виливання ізоамілового спир
т у й  —  закривання бутирометра корком; е —  бутирометри у штативі для змішування вмі
сту; ж  —  перемішування вмісту бутирометрів у закритому штативі; з —  бутирометри у 
водяній бані; и —  бутирометри у центрифузі; й —  бутирометри у водяній бані після 
центрифугування; к, л —  визначення відсотка вмісту жиру в молоці.



Визначення вмісту жиру в збираному молоці. Вміст жиру в збираному 
молоці визначають з метою контролю процесу сепарування та складання жи
рового балансу при сепаруванні. Нормативний вміст жиру в збираному мо
лоці при сепаруванні сирого молока —  0,05%, пастеризованого —  0,07%.

Методика виконання завдання. При визначенні вмісту жиру в збираному 
молоці у жироміри подвійного об’єму автоматом відміряють 20 см3 (2 рази по 
10 см3) сірчаної кислоти, 21,54 см3 (2 рази по 10,77 см3) збираного молока і 2 
см3 ізоамілового спирту. При виконанні аналізів в молочних жиромірах (що до
пускається) реактиви і знежирене молоко беруть у кількостях, які використову
ють при визначенні масової частки жиру в незбираному молоці.

Техніка виконання аналізів аналогічна визначенню масової частки жиру 
в незбираному молоці, але центрифугування і нагрівання проводять тричі. 
Відрахунок жиру за шкалою спеціального (подвійного об’єму) жироміра 
проводять з точністю до 0,01%. При виконанні аналізів в молочних жиромі
рах жир має займати лише кутики однієї поділки шкали, що умовно відпові
дає 0,05%.

Як бачимо, кислотний метод Гербера досить трудомісткий і вимагає ба
гато часу.

В даний час розроблено цілий ряд інструментальних (фізичних) мето
дів визначення вмісту жиру в молоці. Частину з них втілено у приладах «Мі- 
лко-Тестер», «Комбі-Автоматик», «Промілк» та подібних до них. Дія цих 
приладів базується на використанні фотометричного та колориметричного (з 
амідочорним барвником) методів. На вказаних приладах один лаборант 
впродовж робочого дня може проаналізувати на вміст жиру до 1200 проб.

Методика виконання завдання. Спочатку, у відповідності з інструкці
єю, готують робочі розчини та прилад до роботи, перевіряють, чи заповнено 
резервуари реактивами та дистильованою водою, і ставлять посудину для 
збирання відпрацьованої суміші. Прилад встановлюють на визначення вмісту 
жиру, наливають у пластмасові стаканчики 20-25 см3 досліджуваних проб 
молока і ставлять у заглиблення штатива подаючого транспортера. Включа
ють прилад і стаканчик з молоком подається до мішалки, яка при зупиненому 
транспортері опускається в нього і добре перемішує вміст. Далі стаканчик 
подається до автоматичного дозатора, який відмірює необхідну порцію мо
лока і подає її у змішувач. Тут проба змішується з розчинником, нагрівається 
до температури 40±2°С, гомогенізується і фото- чи колориметрується. Пока
зник вмісту жиру у пробі, з точністю до 0,01%, подається через датчик і ви
свічується на табло або на записуючий пристрій, який автоматично записує 
його на паперову стрічку.

Слід пам’ятати, що при визначенні вмісту жиру в молоці на подібних 
приладах особливу увагу звертають на щоденний і періодичний (раз у квар
тал, після ремонту, встановлення, заміні реактивів) контроль правильності 
показань (калібрування) за методом Розе —  Готліба (ГОСТ 22760-77) або ки
слотним методом.

В останній час широкого поширення на фермах набули ультразвукові 
аналізатори молока («Екомілк», «Гранат» і їм подібні). На даних приладах з



допустимою мірою точності можна визначати: масову частку жиру; масову 
частку білка; масову частку сухого знежиреного молочного залишку (СЗМЗ); 
густину; температуру молока і деякі інші показники.

Методика визначення на приладі «Екомілк». У даного приладу всі 
органи управління знаходяться на передній панелі, а включення —  на задній. 
Аналізатор необхідно виставити на горизонтальній поверхні, вертикально. 
Підготовка його до роботи і порядок визначення полягає в наступному:

► включіть прилад в мережу. Відразу після цього прилад переходить в 
режим початкового підігрівання, яке триває біля 5 хв. Чекайте доки на инди- 
каторі не з’явиться напис —  E K O M I L K .  Тепер аналізатор готовий до робо-

► приготуйте пробу молока до аналізу. Температура молока має бути в 
межах 15....30:С, кислотність —  не більше 25°Т. Якщо проба має на поверхні 
вершки її слід підігріти на водяній бані до температури 40...45°С, добре пе
ремішати і охолодити до 29-30°С;

► перед кожним новим аналізом засмокчіть з допомогою поршня части
ну досліджуваного молока, далі витисніть це молоко у мірний стаканчик, ви
лийте його і лише після цього проводьте аналіз досліджуваної проби;

► натисніть один раз кнопку M O D E .  На індикаторі з’явиться напис 
C O W  M I L K  (молоко коров’яче);

► Натискуванням кнопки А  виберіть режим роботи. На індикаторі має 
бути напис M O T O R  C H O I C E  —  вибір основного режиму застосування;

► натисканням кнопки ОК підтвердіть свій вибір. На індикаторі 
з’явиться напис M O T O R  T U R N E D  O N ;

► в отвір для засмоктування проби вставте гумовий корок з пластмасо
вою трубкою. Аналізатор готовий для застосування в режимі із засмоктую
чою помпою. Якщо у вказаний отвір вставити шприц з поршнем то аналіза
тор буде працювати в режимі без засмоктуючої помпи;

► наповніть добре вимиту мірну чашечку досліджуваним молоком 
(об’єм 25 см3) і поставте її на місце так, щоб засмоктуюча трубочка занури
лася в пробу, а дно чашечки при цьому має опиратися на пластмасовий об
межувач, який знаходиться під трубочкою;

► натисніть один раз кнопку M O D E .  На індикаторі з’явиться напис 
C O W  M I L K  (молоко коров’яче) і підтвердіть свій вибір натискуванням кно
пки ОК;

► аналіз закінчено коли у верхньому рядку індикатора з’являться ре
зультати вимірювань —  масова частка жиру, СЗМЗ і густина молока, а в 
нижньому —  масова частка білка та води. Якщо разом з молоком помпа за
смокче повітря, прилад не спрацює і на індикаторі з’явиться напис про поми
лку E M P T Y  C A M E R A ;

► після закінчення вимірювання молоко автоматично повертається до 
мірної чашечки. Зніміть її і вилийте молоко;

► необхідно виконувати не менше двох вимірювань кожної проби
Увага! При роботі прилада без засмоктуючої помпи рух поршня під час

засмоктування молока має бути дуже повільним (плавним), щоб запобігти



попаданню повітря разом з молоком в аналізатор. Якщо це відбудеться аналі
затор не спрацює —  на індикаторі E M P T Y  C A M E R A .

У кінці робочого дня, а також якщо аналіз буде виконуватися більше ніж 
через пів години аналізатор промивають. В режимі з засмоктуючою помпою 
промивання виконують наступним чином:

■ налийте в мірну чашечку теплу (до 70°С) воду і поставте чашечку на 
місце забору проби;

■ натисніть один раз на кнопку M O D E ,  а за допомогою кнопок А ,Т  
виберіть напис на індикаторі C L E A N I N G  ;

■ натисканням кнопки О К  підтвердіть свій вибір. В результаті помпа 
аналізатора декілька разів буде засмоктувати і повертати воду в чашечку. 
Процедуру закінчено коли на індикаторі зявиться напис C L E A N I N G  E N D ;

■ зніміть чашечку і вилийте грязну воду. Вказану процедуру виконуйте 
доти, поки з аналізатора не буде виходити чиста вода.

■ промивання без засмоктуючої помпи виконують такою ж водою, а по
ршень рухають вверх —  вниз засмоктуючи і повертаючи воду в чашечку де
кілька разів. Промивку проводять до появи з аналізатора чистої води. Таку ж  
промивку виконують і щотижня.

З допомогою даного аналізатора можна оцінювати 15....18 проб за годину.
Методика визначення на приладі «Гранат». Підготувати аналізатор до 

роботи таким чином:
■ установити прилад на суху, рівну, чисту поверхню вільну від сторон

ніх предметів;
■ перевірити кабель на відсутність пошкоджень;
■ підключити прилад до мережі живлення змінного струму в розетку з 

заземлюючим контактом, або до мережі живлення постійного струму;
■ підготувати пробу молока, ретельно перемішавши її шляхом перели

вання з однієї місткості до іншої на менше 3-х разів заливаючи молоко в міс
ткість по стінках і не допускаючи утворення повітряних кульок на поверхні 
проби.

■ перевірити функціонування приладу та готовність його до роботи, за
правивши вимірювальну комірку дистильованою водою і декілька разів ви
конавши операції 3 ...7 , доки результати вимірювань на індикаторі не будуть 
знаходитися в таких межах:

► масова частка жиру —  ±0,10%;
► масова частка СЗМЗ — ±0,15%;

► масова частка білка —  ±0,00%;
► густина —  998,2±0,5 кг/м3.
Порядок визначення. 1. Ввімкнути аналізатор за допомогою вмикача 

напруги живлення. На індикаторі має з'явитися повідомлення:

НІО —  35, а нижче ГРАНАТ ВХХ.ХХ

Через кілька секунд мають послідовно з'явитися повідомлення:

НЕ ГОТОВИЙ ГОТОВИЙ або ЗЛИТИ РІДИНУ



1. Якщо вимірювальна комірка заповнена пробою молока або миючою 
рідиною її необхідно злити таким чином: встановіть місткість для проб під 
пробозабірну трубку і за допомогою шприца злийте рідину з вимірювальної 
комірки.

2. Заповніть вимірювальну комірку досліджуваною пробою молока. За- 
памятайте! Заповнення вимірювальної комірки досліджуваною пробою  
молока можна починати лише після появи повідомлення: ГОТОВИЙ.

3. Підготовлену пробу в об’ємі 25±5 см3 залийте в стаканчик із комплек
ту аналізатора та поставте на підставку під пробозабірну трубку.

4. Шприцом для засмоктування проби заповніть вимірювальну комірку до
сліджуваною пробою молока. Заповнення виконуйте повільно, щоб не утворю
валися повітряні кульки, оскільки при їх наявності результати вимірювань бу
дуть не вірогідні. У разі утворення кульок дану операцію повторіть.

5. З початком заповнення вимірювальної комірки на індикаторі з'явиться 
повідомлення: ЗАПОВНЕННЯ.

І І І І
Під час заповнення нижнього рядка індикатора темними прямокутниками до

пускається повторне заповнення вимірювальної комірки для зменшення впливу 
залишків попередньої проби на результати вимірювань жиру, білка, СЗМЗ. Однак 
пам’ятайте, при цьому зростає похибка вимірювання температури.

6. Після заповнення нижнього рядка індикатора темними прямокутника
ми на ньому з'явиться повідомлення: ВИМІРЮ ВАННЯ |

Після закінчення процесу вимірювання на індикаторі відображаються 
результати вимірювань:

жир,%  СЗМЗ, % білок, %
температура, °С густина, кг/м3 вода,%
Примітка: Я кщ о результ ат и вимірю вання м асово ї частки ж иру і С ЗМ З  

знаходят ься за м еж ам и діапазону вим ірю вання аналізатора, т о визначення  
м асово ї частки білка не виконується, а на індикат ор виводят ься прочерки.

7. За допомогою шприца для засмоктування проб злийте молоко та його 
залишки з вимірювальної комірки у місткість для проб яка знаходиться під 
пробозабірною трубкою. Далі промийте вимірювальну комірку. Для цього 
при індикації повідомлення ГОТОВИЙ натисніть і відпустіть одночасно 
кнопки А і В. Проконтролюйте на індикаторі появу повідомлення ПРОМИ
ВАННЯ. Виконайте промивання вимірювальної комірки аналізатора дисти
льованою водою як при щоденному технічному обслуговуванні приладу. П і
сля завершення промивання натисніть і відпустіть одночасно кнопки А і В. 
Далі переходьте до аналізу наступної проби молока.

8. Якщо тривалість часу індикації значень показників якості проби моло
ка перевищує 5 хв, то аналізатор подає звуковий сигнал, а на індикаторі 
з’являється повідомлення: ЗЛИТИ РІДИНУ.

В аналізаторі передбачена можливість повторного виведення на індика
тор результатів останнього вимірювання показників якості молока в пробі. 
Для цього необхідно натиснути кнопку В при наявності на індикаторі повід
омлення: ГОТОВИЙ



Щ оденне технічне обслуговування приладу проводять після закінчення 
роботи при виключеному аналізаторі. Воно полягає в промиванні за допомо
гою шприца для промивання, місткістю 20 см3 , вимірювальної комірки в та
кій послідовності:

► попереднє (не менше 2-х разів) промивання водою кімнатної темпе
ратури (20±5°С) для видалення залишків молока;

► промивання гарячою (60±5°С) водою (не менше 2-х разів) для вида
лення залишків молока;

► промивання (не менше 10-и разів) гарячим (60±5°С) розчином мию
чого засобу (концентрація 5-10% та відфільтрованого) для видалення білко- 
во-жирової плівки;

► заключне промивання (не менше 10-и разів) дистильованою водою 
кімнатної температури;

► заповнюють вимірювальну комірку дистильованою водою і залиша
ють до наступного робочого циклу.

Завдання 2. Визначення в молоці вмісту сухої речовини та сухого 
знежиреного молочного залишку.

Вміст сухої речовини в молоці визначають висушуванням відповідно до 
вимог ГОСТ 3626-73. Суть методу полягає у висушуванні наважки досліджу
ваного молока до постійної маси за температури 102+2 °С.

Обладнання та реактиви. Сушильна шафа, бюкси, ексикатор, водяна 
баня, скляні палички, лакмусовий папір, молоко, річковий пісок, соляна кис
лота, дистильована вода; робочі зошити.

Приготування та контроль якості реактивів. Річковий пісок з діамет
ром пісчинок 1-1,5 мм попередньо старанно промивають водою. Потім зали
вають соляною кислотою, розведеною водою у співвідношенні (1:1), щоб пі
сок був повністю покритий рідиною, і витримують впродовж 10 год., 
перемішуючи скляною паличкою. Кислоту зливають, пісок промивають спо
чатку питною водою до нейтральної реакції (за лакмусовим папірцем), а по
тім дистильованою, висушують і прожарюють.

Методика виконання завдання. Бюксу з 20-30 г піску і скляною палич
кою переносять на 30-40 хв. у сушильну шафу за температури 102+2 °С. По
тім бюксу виймають із шафи, закривають кришкою, охолоджують в ексика
торі впродовж 40 хв. і зважують з точністю до 0,001 г. У бюксу вливають 10 
см3 молока, закривають кришкою і швидко зважують. Скляною паличкою 
старанно перемішують пісок і відкритим нагрівають на водяній бані до одер
жання сипучої маси. Для остаточного висушування бюксу переносять в су
шильну шафу і витримують впродовж 2-х год. за температури 102+2 °С. Піс
ля охолодження в ексикаторі бюксу зважують. Наступні зважування 
проводять через 1 год. доти, поки різниця між двома послідовними зважу
ваннями буде не більше 0,001 г.

Масову частку сухої речовини (С) у відсотках визначають за формулою:

^  _  (ш2 — ш) ■ 100 (18)
п \ — т



де m —  маса бюкси з піском і скляною паличкою, г; піі —  маса бюкси з піс
ком, скляною паличкою і наважкою молока до висушування, г; піт —  маса 
бюкси з піском, скляною паличкою і наважкою молока після висушування, г.

За кінцевий результат беруть середнє арифметичне двох паралельних ви
значень, розбіжність між якими не повинна перевищувати 0,1%.

За умов виробництва не завжди є можливість використовувати цей ме
тод, тому масову частку сухої речовини можна визначити розрахунковим ме
тодом за формулою:

С = [(4,9 Ж + А) /4] + 0,5 19)

Вміст сухої речовини в молоці корів України можна розрахувати за мо
дифікованою формулою проф. М.І.Книги

26.5-,4
С = и і - Ж + - щ г  20)

Вміст сухого знежиреного молочного залишку визначають за форму
лами:

СЗМЗ = (Ж/5 + А/4) + 0,76, 21)

СЗМЗ = С —  Ж, 22)

де: С —  масова частка сухої речовини в молоці, %; 4,9; 4; 0,5;; 1,31; 26,5; 
0,1; 5; 0,76 —  постійні коефіцієнти; Ж —  вміст жиру в молоці, %; А —  гус
тина молока, °А; Г —  густина молока, кг/м3; СЗМЗ —  вміст сухого знежире
ного молочного залишку, %.

Використовуючи досить стійкі співвідношення основних компонентів 
молока, можна визначити їх вміст за формулами (%):

вміст загального білка:

= 1,0 + 0,65 Ж; 23)

молочного цукру: JI = СЗМЗ-0,52; (24)
золи:

3= СЗМЗ-0,08. 25)

Наприклад. Вміст жиру в молоці 3,5%, густина 1027,5 кг/м3. Розрахувати
вміст окремих компонентів у молоці.

СЗМЗ = (3,5/5 + 27,5/4) + 0,76 = 8,34%; Б = 1,0 + 0,65-3,5 = 3,28%; Л =
8,34-0,52 = 4,34%; 3 = 8,34-0,08 = 0,67%.

Завдання 3. Визначення в молоці вмісту білка та лактози з викори
станням рефрактометра ІРФ-464.

Рефрактометр ІРФ-464 є приладом призначеним для вимірювання 
показників заломлення розсіюючих рідких середовищ. Метод грунтується на 
виявленні різниці в показниках заломлення променя світла, який проходить 
через молоко і безбілкову сироватку при схожих умовах вимірювань. На



аналізаторі можна досліджувати молоко коров’яче (сире, збірне або від окре
мих тварин, пастеризоване, збиране) з кислотністю не вище 28°Т за темпера
тури від 10 до 35°С і вологості повітря 80%.

Обладнання та реактиви. Флакони на 10 см3; 4° о-вий розчин хлористого 
кальцію; спеціальна водяна баня; електроплитка; гумові корки; досліджуване мо
локо; центрифуга; піпетки об’ємом 1 см3; оцтова кислота; вата; робочі зошити.

Методика виконання завдання. Спочатку необхідно підготувати прилад 
до роботи для чого перевірити точку відліку за допомогою додаваємої до при
ладу контрольної призми або дистильованої води. Для встановлення точки від
ліку за контрольною призмою необхідно відкинути освітлювальну призму і ста
ранно протерти поверхні контрольної і вимірювальної призм. Накласти 
контрольну призму на вимірювальну і добре притерти. Після цього на поверх
ню контрольної призми нанести краплю імерсійної олії, яка має рівномірно 
розподілятися на поверхні контрольної призми не виступаючи за її краї.

Спостерігаючи в окуляр за полем зору, встановлюють різке зображення 
межі світлотіні, а обертаючи кільце —  ліквідують його забарвленість. 
Знімають відлік за шкалою показників заломлення nd. Вимірювання повто
рюють п ’ять разів. Потім проводять повторне накладання і притирання 
контрольної призми знімають показник пд три рази. Якщо показник виявить
ся в межах перших п ’яти, то притирання вважають правильним.

Для перевірки точки відліку за дистильованою водою необхідно 1-2 її 
краплі нанести на чисту поверхню вимірювальної призми, опустити освітлю
вальну призму і п ’ятикратно зняти відлік за шкалою nd і визначити середнє 
арифметичне. Якщо середнє арифметичне відрізняється більш н іж на 1,5±10"4 
від значення пдеф, вигравіруваного на контрольній призмі, а для дистильова
ної води від значення nV наведеного в таблиці 10, то рефрактометр необхідно 
відрегулювати. Для цього, повертаючи викруткою гвинт, встановлюють за 
шкалою па значення пд, відповідно п^ф, вигравіруваному на контрольній при
змі (для дистильованої води відповідно nV наведеному в табл. 28).

28. Показники заломлення променя світла, який 
проходить через дистильовану воду при 

температурі 15-35° С

Темпера
тура °С,

tП сі
Темпера
тура. °С

tП сі
Темпера
тура. °С

tП сі

15 1.33339 22 1.33280 29 1.33206

16 1.33331 23 1.33271 ЗО 1.33194

17 1.33324 24 1.33261 31 1.33182

18 1.33316 25 1.33250 32 1.33170

19 1.33307 26 1.33240 33 1.33157

20 1.33299 27 1.33229 34 1.33144

21 1.33290 28 1.33217 35 1.33131



Визначення вмісту білка в молоці. Спочатку визначають показник залом
лення променя світла, який проходить через безбілкову сироватку. Для одержан
ня безбілкової сироватки у флакон на 10 см3 відміряють 5 см3 досліджуваного 
молока і додають 5-6 крапель 4%-вого розчину хлористого кальцію. Флакон за
кривають корком, суміш перемішують і переносять у спеціальну водяну баню, де 
рівень рідини перевищує рівень молока у флаконах. Флакони ставлять на елект
роплитку і кип’ятять 10 хв., а потім охолоджують. Після цього їх струшують, 
щоб згусток зруйнувався та змішався з конденсатом і центрифугують не менше 
10 хв. Утворену світлу сироватку через ватний фільтр відбирають піпеткою і 1-2 
краплі наносять на вимірювальну призму, яку плавно закривають освітлюваль
ною. Спостерігаючи в окуляр, встановлюють різке зображення межі світлотіні і 
через 0,5-1 хв. зчитують показник за шкалою «БІЛОК». Вимірювання повторю
ють 3-4 рази і визначають середнє значення Бс (білок сироватки).

Видаливши сироватку з обох призм, їх старанно промивають водою і ви
тирають насухо ватою. Потім на вимірювальну призму наносять 1-2 краплі 
досліджуваного молока і проводять вимірювання показника за шкалою «БІ
ЛОК» в такому ж порядку як на сироватці. Вимірювання повторюють 3-4 ра
зи і визначають середнє значення Бм (білок молока).

Вміст білків у молоці визначають за формулою:

Б мол. % = Бм -  Бс (26)

Загальний білок (білки + небілкові азотисті речовини) визначають за фо
рмулою:

Б з%  = ( Б м - Б с ) -  1,0855 (27)

Вміст казеїну в молоці визначають за формулою:

К % = ( Б м - Б к с ) -  1,1012, (28)

де Бкс — показник за шкалою «БІЛОК» для безказеїнової сироватки, 
яку одержують додаванням 10 крапель розчину оцтової кислоти до 5 см3 мо
лока у флаконі.

Вміст сироваткових білків визначають за формулою:

СБ °о = Б мол. -  К. (29)

Визначення в молоці вмісту лактози. Для визначення вмісту лактози в 
молоці так, як і при визначенні вмісту білка в молоці готують безбілкову си
роватку. Потім скляною трубочкою з ватним фільтром відсмоктують декіль
ка крапель сироватки, знімають ватний фільтр і 1-2 краплі наносять на ниж
ню призму рефрактометра. Спостерігаючи в окуляр, встановлюють різке 
зображення межі світлотіні і через 0,5-1 хв. зчитують показник за шкалою 
«СЗМЗ». Після цього призму приладу вимивають дистильованою водою, на
сухо витирають, наносять 1-2 краплі дистильованої води і знімають показник 
приладу за шкалою «СЗМЗ».

Різницю у показниках приладу за шкалою «СЗМЗ» для безбілкової си
роватки і води перемножуємо на коефіцієнт 0,934 і одержуємо відсоток лак
този в молоці.



Завдання 4. Визначення в молоці вмісту загальної кількості білка 
методом формольного титрування.

Метод дозволяє визначити вміст в молоці загальної кількості білків з 
метою контролю складу молока, нормалізації його при виробництві сиру і 
творога, встановленні витрат молока на виробництво продукції. Він базуєть
ся на взаємодії аміногруп білків з формаліном. Під час реакції з формаліном 
аміногрупа втрачає свої основні властивості, а утворювана метиламінокисло- 
та відтитровується 0,1 нормальним розчином лугу (NaOH).

Обладнання та реактиви. Конічні колби на 100-200 см3; градуйовані 
піпетки на 5 см3; піпітки на 20 см3; бюретка; 1% розчин фенолфталеїну; 0,1 
нормальний розчин лугу (NaOH); 36-40% нейтралізований формалін; еталон 
забарвлення; дистильована вода

Приготування та контроль якості реактивів. 1% розчин 
фенолфталеїну (1 г. фенолфталеїну розчинити у 70 см395% етилового спирту 
і додати ЗО см3 дистильованої води); 36-40% нейтралізований формалін (до 
50 см3 формаліну додати 0,5 см3 1% спиртового розчину фенолфталеїну. До 
даної суміші, при постійному помішуванні, з бюретки додавати 0,1 нормаль
ний розчин лугу (NaOH) до появи слаборожевого забарвлення. Застосовувати 
лише свіжоприготовлений розчин); еталон забарвлення (в колбу відміряти 20 
см3 молока і 2 см3 20% розчину натрію гексаметафосфату (№ 3РОз)6 або 1,2 
см3 0,0005% розчину основного фуксину).

Методика виконання завдання. До колби налити 20 см3 досліджува
ного молока і 0,5 см3 1% розчину фенолфталеїну. Суміш відтитрувати 0,1 
нормальним розчином лугу (NaOH) до появи слаборожевого забарвлення, 
яке відповідає еталону. На шкалі бюретки зафіксувати показання рівня лу
гу і записати до робочого зошита. Після цього в цю ж колбу додати 4 см3 
свіжоприготовленого 36-40% нейтралізованого формаліну і повторно від
титрувати 0,1 нормальним розчином лугу (NaOH) до появи слаборожевого 
забарвлення, яке відповідає еталону. На шкалі бюретки зафіксувати пока
зання рівня лугу, що витрачено на титрування з формаліном. Кількість см3 
0,1 нормального розчину лугу (NaOH), що витрачена на титрування з ней
тралізованим формаліном, перемножуємо на коефіцієнт 0,959. Одержане 
значення і буде відсотком вмісту загального білка в молоці. Вміст загаль
ного білка в молоці за різної кількості 0,1 нормального розчину лугу 
(NaOH), що витрачено на титрування з нейтралізованим формаліном мож
на визначити і за даними табл. 29
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ЗАНЯТТЯ 5. Визначення титрувальної 
кислотності титрометричним методом  

(ГОСТ 3624-92).

Мета заняття. Набути практичних навичок визначати титрувальну кис
лотність молока титрометричним методом.

Титрувальну кислотність молока та молочних продуктів, окрім масла, 
виражають у градусах Тернера (°Т). Під градусами Тернера розуміють об’єм 
водного розчину гідроксиду натрію концентрацією 0,1 моль/дм3, який витра
чають на нейтралізацію 100 см3 або 100 г продукту.

29. Вміст білка в молоці за результатами 
титрування з нейтралізованим формаліном.

Витрати 0,1 нормального 
розчину лугу на титрування 
з нейтралізованим формалі-

3ном, см

В ідсоток за
гального бі
лка в молоці

Витрати 0,1 нормального 
розчину лугу на титрування 
з нейтралізованим формалі-

3ном, см

В ідсоток за
гального біл
ка в молоці

2.45 2.35 3.30 3.16

2.50 2.40 3.35 3.21

2.55 2.44 3.40 3.26

2.60 2.49 3.45 3.31

2.65 2.54 3.50 3.35

2.70 2.59 3.55 3.40

2.75 2.64 3.60 3.45

2.80 2.69 3.65 3.50

2.85 2.73 3.70 3.55

2.90 2.78 3.75 3.60

2.95 2.83 3.80 3.65

3.00 2.88 3.85 3.69

3.05 2.93 3.90 3.74

3.10 2.98 3.95 3.79

3.15 3.03 4.00 3.84

3.20 3.07 4.05 3.89

3.25 3.12 4.10 3.94

Кислотність молока визначають для встановлення сорту при реалізації, а 
також при пастеризації та переробці на молочні продукти. Титрувальна кис
лотність свіжого молока становить 16-18°Т і зумовлена кислотним характе
ром казеїну (4-5°Т), наявністю в ньому фосфорнокислих та лимоннокислих 
солей (10-11°Т) і розчиненої вуглекислоти (1-2°Т).



Метод полягає у титруванні кислих солей молока, карбоксильних груп 
білків молока та вуглекислоти розчином лугу в присутності індикатора 
фенолфталеїну (рис. 8).

Обладнання та реактиви. Колби конічні на 100, 150 чи 200 см3; склянні 
піпетки на 1; 10 і 20 см3; кобальту сульфат (х.ч. або ч.д.а.); молоко; дистильо
вана вода; водний розчин гідроксиду натрію концентрацією 0,1 моль/дм3 , 
1*/о-вий спиртовий розчин фенолфталеїну; робочі зошити.

Приготування та контроль якості реактивів. Для приготування вод
ного розчину сульфату кобальту 2,5 г реактиву (хімічно чистий або чистий 
для аналізів) переносять у мірну колбу на 100 см3 і до мітки доливають дис
тильованою водою. Термін зберігання розчину вісім місяців.

Розчин контрольного еталону забарвлення готують так: у колбу на 150- 
200 см3 піпеткою відміряють 10 см3 молока, 20 см3 дистильованої води і 1 см3 
2,5%-вого розчину сульфату кобальту і легкими круговими рухами колби пе
ремішують. Еталон використовують впродовж заняття; для більш тривалого 
зберігання у колбу додають одну краплю формаліну.

Рис. 8. Порядок визначення кислотності молока титрометричним методом:
1 —  перемішування проби молока; 2 —  набирання молока в піпетку; 3 —  відмірювання 
необхідної кількості молока; 4 —  переливання молока в колбу; 5 —  додавання 
дистильованої води; 6 —  додавання розчину фенолфталеїну; 7 —  титрування вмістимого 
колби розчином лугу



Методика виконання завдання. У конічну колбу на 150-200 см3 піпет
кою відміряють 10 см3 молока, 20 см3 дистильованої води і додають 2-3 кра
плі 1%-вого спиртового розчину фенолфталеїну. Суміш старанно перемішу
ють і титрують водним розчином гідроксиду натрію концентрацією 0Л 
моль/дм3 до появи слабо-рожевого забарвлення відповідно до контрольного 
еталону, яке не зникає впродовж 1 хв. Кислотність молока в градусах Терне
ра дорівнює об’єму водного розчину гідроксиду натрію, витраченого на ней
тралізацію 10 см3 молока, помноженого на 10. Розбіжність між паралельними 
визначеннями має бути не більше 2,6°Т. Як виключення, для оцінки нетовар
ного молока допускають визначення кислотності без додавання води, одер
жаний при цьому показник зменшують на 2°Т.
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ЗАНЯТТЯ 6. Визначення точки замерзання молока. 
Термісторний кріоскопічний метод 

(ДСТУ 30562:2003; ISO 5764-87)

Мета заняття. Набути практичних навичок визначати точку замерзання 
молока термісторним кріоскопічним методом.

Визначення точки замерзання молока здійснюють відповідно до вимог 
міждержавного стандарту, який чинний в Україні з 01.07. 2004 року.

Даний стандарт поширюється на сире, пастеризоване, ультрапастеризо- 
ване або стерилізоване незбиране, частково або цілком знежирене молоко і 
встановлює метод визначення точки замерзання термісторним кріоскопічним 
методом.

Точка замерзання —  величина ( С), за допомогою якої визначають на
явність доданої в молоко води.

Суть методу полягає в тому, що пробу молока охолоджують у кріоскопі 
до заданої температури (залежно від приладу), викликають його кристаліза
цію за допомогою механічної вібрації, після чого швидко підвищують темпе
ратуру до плато, що відповідає точці замерзання проби. Прилад калібрують 
двома стандартними розчинами за тією ж методикою, що й для проб молока. 
У цих умовах плато показує точку замерзання молока в градусах Цельсія
(°С).

Обладнання та реактиви. Аналітичні ваги з точністю зважування до 0,1 
мг; мірні колби ємністю 1000 см3; сушильна шафа з вентиляцією та контро-



льованою температурою (130±1)°С або електрична піч з вентиляцією та кон
трольованою температурою (300±25),:,С; ексикатор; дистильована вода тем
пературою 20±2,:,С; натрій хлористий за ГОСТ 4233, хімічно чистий, тонко
подрібнений, висушений протягом 5 год. за температури 300±25°С в 
електропечі або в сушильній шафі за температури 130±ГС  протягом 24 год. і 
охолоджений до кімнатної температури в ексикаторі; 33%-вий (за об’ємом) 
водний розчин 1,2-етандіолу (етиленгліколю); кріоскоп —  складається з тер
мічно контрольованої охолоджувальної ванни; термісторного зонда (напів
провідникового терморезістора) із заданим контуром і гальванометром або 
цифровим індикатором; мішалки для проби; пристрою, що викликає криста
лізацію; пробірок для проб. Застосовують два типи охолоджувальних ванн: 
імерсійну та циркуляційну.

Ванна імерсійного типу —  це добре ізольована ванна з охолоджувальною 
рідиною, яку перемішують так, щоб розбіжність температури між будь-якими 
двома точками в рідині не перевищувала 0,2°С. Необхідно підтримувати по
стійний рівень рідини у ванні. Уся поверхня пробірки зі зразком нижче рівня 
об’єму молока повинна знаходитися в охолоджувальній рідині. У ванні цирку
ляційного типу безперервний потік охолоджувальної рідини циркулює навко
ло пробірки зі зразком. Температура рідини не повинна коливатися більше ніж 
на ±0,5°С від номінального значення, встановленого виготовлювачем.

Термісторний зонд і супровідний контур —  скляний зонд діаметром не 
більше 1,8 ± 0,2 мм і кулька діаметром не більше 0,31 мм (рис. 9). Постійний 

час роботи термістора повинен бути менше 2 с, а 
значення (3 повинно бути високим. Робоча напру
га, потужність струму і константа розсіювання по
винні бути такі, щоб температура термістора під
вищувалася не більше ніж на 0,0005°С у 
порівнянні з температурою навколишнього сере
довища (мінус 0,512°С). Максимальний допуск на 
опір складає ± 5°о. Коли зонд знаходиться у кріо- 
скопі в робочій позиції, кінчик скляної кульки по
винен лежати на осі пробірки з пробою, при цьому 
мають бути дотримані всі розміри

Рис. 9. Термісторний кріоскоп:
1 — кулька термістора; 2 —  дріт  для переміш ування;
З —  пробірка для проби; 4 —  скляний зонд.

Принцип вимірювання полягає в тому, що прилад працює за принципом 
пошуку першого «плато» на кривій температури замерзання. Плато це части
на кривої, де температура залишається постійною не менш 20 с, з відхилен
ням, що допускається, ±0,00ГС . Застосовують пристрій ручного та автома
тичного контролю. За умов ручного контролю опір термістора балансують 
за допомогою моста Уітстона або аналогічного пристрою, використовуючи 
стабільні резистори найвищої якості, відхилення яких не більш ± 10%, а тем
пературний коефіцієнт не більше 2 х 105 : С"1.



Нелінійність балансуючого резистора у всьому діапазоні не повинна пе
ревищувати 0,3% максимального значення. Це має значення при застосуванні 
резисторів з метою калібрування. Вимірювальна пікала повинна бути граду
йована з інтервалами не більше 0,001 °С.

За умов автоматичного контролю цифровий індикатор у діапазоні від 0 
до мінус Г С  повинен мати розбіжність у показаннях не більше 0 ,00Г С . Ста
більність цифрового індикатора та його супровідного контуру повинна бути 
такою, щоб послідовні показники однієї і тієї ж температури змінювалися не 
більше ніж на 0,00 Г С .

Лінійність контуру при правильній експлуатації в будь-якій точці пови
нна бути від мінус 0,400 до мінус 0,600°С, при цьому помилка не повинна 
перевищувати ± 0,00 Г С .

Для перемішування проби молока використовують дріт діаметром 1-1,5 
мм із металу, інертного до молока. Амплітуда перемішування повинна бути 
відрегульована; дріт установлюють вертикально так, щоб його нижній кінець 
був на одному рівні з кулькою термісторного зонда. Допускається відхилення 
від 1,5 мм і вище, але ні в якому разі не нижче кульки зонда.

Дріт повинен вібрувати горизонтально з амплітудою близько ±1,5 мм, що 
забезпечує рівномірність температури проби під час вимірювання. При перемі
шуванні дріт не повинен торкатися термісторного зонда або стінок пробірки.

В якості пристрою, що викликає кристалізацію може бути будь-який 
пристрій, що викликає кристалізацію проби і тим самим зміщення темпера
тури до точки замерзання.

Для перемішування можна застосовувати дріт: для цього необхідно збі
льшити амплітуду вібрації протягом 1 —  2 с так, щоб він вдаряв об стінки 
приладу з пробою.

Пробірки для проб виготовляють зі скла, вони мають мати наступні пара
метри: довжину —  50,8±0,1 мм, зовнішній діаметр —  16,0±0,1 мм, внутрішній 
діаметр —  13,5±0,1 мм. Вони повинні мати мітку на рівні 29,8 мм нижче верх
ньої частини (21 мм від дна пробірки), що відповідає обсягові проби 2,5±0,1 см3.

При забезпеченні електроживлення сітьову напругу стабілізують (усе
редині приладу або зовні) таким чином, щоб відхилення не перевищувало 
±1% від номінального значення, коли живлення в мережі коливається в ме
жах ± 6%. Охолоджувальною рідиною є 33%-вий (за об’ємом) водний роз
чин 1,2-етандіолу (етиленгліколь).

Приготування розчинів та реактивів. Приготування стандартного роз
чину. У бюксі зважують відповідну кількість сухого хлористого натрію (табл. 
ЗО). Розчиняють у дистильованій воді, переносять кількісно в мірну колбу 
ємністю 1000 см3 і розбавляють до мітки дистильованою водою температу
рою 20±2°С. Розчин зберігають при температурі 5°С у добре закупорених 
поліетиленових пляшках ємністю не більш 250 см3.

Перед використанням стандартного розчину пляшку необхідно повільно 
перевернути й обертати пляшку декілька разів, ретельно перемішуючи її 
вміст. Стандартний розчин не можна струшувати, тому що це може привести 
до потрапляння повітря.



Кількість сухого 
NaCl, г

Точка замерзання розчину

°С °Н  (за Х ортветом)

6.859 -0.408 -0.422

7.818 -0.464 -0.480

8.149 -0.483 -0.500

8.314 -0.492 -0.510

8.480 -0.502 -0.520

8.646 -0.512 -0.530

8.811 -0.521 -0.540

8.977 -0.531 -0.550

9.143 -0.541 -0.560

10.155 -0.600 -0.621

Примітка. Калібрування кріоскопа (за Х ортветом) проводять з розчином сахарози.

Якщо відомо метод калібрування, то результати, отримані одним мето
дом, можна відкоригувати з іншим у такий спосіб:

Тс = 0,9656 Ти; (31)

Ти = 1,0356Тс, (32)

де Тс —  точка замерзання за Цельсієм, °С; Тн — точка замерзання за Хортве
том, :Н.

Необхідну порцію стандартного розчину виливають із пляшки без засто
сування піпетки. Розчини не можуть бути використані, якщо в пляшці зали
шається четверть її вмісту, а також при зберіганні більше 2 міс. без консерву
вання фунгіцидом (наприклад, розчином тіомерсала 10 г/дм3).

Калібрування термісторного кріоскопа. Для проведення калібрування 
кріоскоп включають в електромережу не менш ніж за 12 год. до калібруван
ня, переконавшись при цьому, що він знаходиться в робочому стані відповід
но до інструкції виготовлювача. Перевіряють положення зонда, амплітуду ві
брації дроту для перемішування і температуру охолоджувальної рідини. 
Після цього із табл. 31 вибирають два стандартних розчини, точки замерзан
ня яких близькі до очікуваної точки замерзання досліджуваного молока. Різ
ниця температур у точках замерзання двох розчинів повинна бути не менше - 
0,100:С. Наливають 2,5 см3 стандартного розчину в чисту суху пробірку для 
проби і проводять вимірювання.

Примітка. Пробірки для проб, що використовую ть при калібруванні, повинні бути 
виготовлені з такого ж  скла, що й пробірки для аналізів проб молока. Температура станда
ртних розчинів повинна бути аналогічна температурі проб молока.



Відповідно до вимог інструкції виготовлювача регулювання проводять 
доти поки показання кріоскопа не буде відповідати точці замерзання станда
ртного розчину. Процедуру повторюють з іншим стандартним розчином і 
продовжують це регулювання доти, поки послідовні показники на кожному 
розчині не дадуть правильного значення точки замерзання без подальшого 
регулювання. Після цього вважають, що кріоскоп підготовлений до роботи.

Відбір і підготовка проб до аналізу. Відбір проб молока проводять за 
ДСТУ ISO 707:2002. Проби бажано аналізувати відразу ж після відбору. При 
необхідності їх можна зберігати за температури нижче 5°С. Проби можна 
зберігати до 12 тижнів за температури мінус 18°С, або більш короткий час, 
застосовуючи ізотонічний розчин бактеріостатичного реагенту. При цьому 
молоко для досліджень може мати температуру зберігання або кімнатну. Од
нак бажано, щоб стандартні розчини і проби молока при вимірюванні мали 
однакову температуру. Одночасно з вимірюванням точки замерзання бажано 
визначати титрувальну кислотність молока.

Виконання аналізу. Перед включенням кріоскопа попередньо переві
ряють, чи відповідає рівень охолоджувальної рідини, а також положення те
рмісторного зонда в порожній пробірці для проби, інструкції виготовлювача.

Вмикають кріоскоп і переконуються, що охолоджувальна рідина добре 
перемішується або циркулює. Після 12-годинного включення перевіряють 
температуру охолоджувальної рідини, а також положення та амплітуду віб
рації дроту для перемішування.

Перед кожною серією дослідів проводять робочу калібрувальну перевір
ку, тобто визначають точку замерзання стандартного розчину хлористого на
трію (наприклад, розчин із точкою замерзання мінус 0,512°С), поки різниця в 
двох послідовних вимірюваннях не буде перевищувати 0,002°С. Якщо серед
нє значення відрізняється від точки замерзання стандартного розчину більше 
ніж на 0,002°С, кріоскоп повторно калібрують як вказано вище.

Якщо кріоскоп працює постійно, калібрування проводять не рідше 1 разу 
на годину.

Для вимірювання точки замерзання молока ємність із пробою обережно 
перевертають і обертають декілька разів, перемішуючи вміст. Виливають або 
переносять піпеткою пробу молока в кількості 2,5±0,1 см3 у чисту суху про
бірку для проб. Переконуються, що зонд і дріт для перемішування чисті і сухі 
(за необхідності їх витирають м’якою чистою не волокнистою тканиною). 
Далі вставляють пробірку у відкалібрований кріоскоп. Молоко охолоджують 
і викликають кристалізацію при встановленій температурі з точністю 0,1 °С (у 
деяких автоматичних приладах температуру можна спостерігати на цифровій 
шкалі; в інших приладах необхідна точність початку кристалізації забезпечу
ється, коли стрілка гальванометра збігається з відповідною відміткою).

Якщо з якоїсь причини кристалізація починається до встановленої тем
ператури, вимірювання припиняють і дослід повторюють з іншою порцією 
молока. Якщо і друга проба передчасно кристалізується, порцію проби піді
грівають до 45°С і витримують при цій температурі 5 хв. для розплавлення 
кристалічного жиру. Потім знову охолоджують до 20±2°С і відразу прово-



дять вимірювання. Після початку кристалізації температура молока швидко 
підвищується і деякий час зберігається фактично постійною до її пониження. 
Точкою замерзання є найвища досягнута за даний період температура і це 
значення повинно бути зареєстровано.

Примітка. Час, коли температура залишається постійною, та інтервал часу від по
чатку кристалізації до досягнення найвищої температури можуть розрізнятися для різних 
проб і є значно коротшим для води і стандартних розчинів хлористого натрію порівняно з 
молоком. Важливо зареєструвати найвищу температуру.

Після завершення вимірювання пробірку виймають, термісторний зонд і 
дріт для перемішування обполіскують водою, потім висушують м’яким чис
тим не волокнистим матеріалом і проводять паралельне вимірювання з ін
шою порцією того ж молока. Якщо різниця в паралельних вимірюваннях бі
льша встановленої величини (0,004:С), результати відкидають і виконують 
ще два послідовних вимірювання.

По закінченню вимірювання порожню пробірку вставляють у гніздо при
ладу та опускають робочу кульку для зберігання зонда в охолодженому стані. 
У деяких конструкціях кріоскопа цього досягти неможливо, тоді необхідно 
забезпечити охолодження зонда перед вимірюванням, провівши кілька холо
стих вимірювань до досягнення постійних результатів.

Опрацювання результатів вимірювань. Якщо робоче калібрування 
проведене правильно, за результат приймають середнє арифметичне значен
ня двох паралельних вимірювань, округлених до третього десяткового знака.

Результати вважаються вірогідними якщо різниця між паралельними ви
мірюваннями, проведеними один за другим, які виконує один оператор на 
тому самому приладі, не повинна перевищувати 0,004:С.

Відтворюваність результатів вважається достатньою якщо різниця між 
паралельними вимірюваннями, одержаними у двох різних лабораторіях одні
єї і тієї ж проби молока, не перевищує 0,006:С.

Звіт про результати вимірювань має включати наступну інформацію:
► повну ідентифікацію лабораторного зразка, включаючи інформацію 

про умови зберігання і консерванти, якщо такі застосовувалися;
► точку замерзання;
► титрувальну кислотність;
► усі спостереження, які допускають, що результат може бути ненадійним;
► дату одержання результатів аналізу;
► позначення дійсного стандарту.
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Мета заняття. Набути практичних навичок визначати чистоту молока 
відповідно до вимог (ДСТУ 6083:2009) і оцінювати загальне бактеріальне об
сіменіння молока (тис. КУО/см3) ДСТУ IDF 100В:2003.

Завдання 1. Визначення чистоти молока (ДСТУ 6083:2009).
Вимоги даного стандарту поширюються на сире та термічно оброблене 

молоко і встановлюють метод визначення його чистоти.
Метод Грунтується на відокремленні механічних домішок із досліджува

ної проби молока шляхом фільтрування через фільтр і візуальним порівнян
ням кількості механічних домішок на ньому з еталоном.

Середні проби молока відбирають і готують їх до випробування відпові
дно до вимог діючих стандартів.

Обладнання та реактиви. Прилад для фільтрування молока (типу «Ре
корд»); мірний черпак на 250 см3; посудина для збирання профільтрованого 
молока; водяна баня; фільтри; пергаментний папір; досліджуване молоко; ро
бочі зошити.

Методика виконання завдання. Для визначення чистоти молока за
стосовують прилади з діаметром фільтруючої поверхні 27-30 мм. На реші
тку приладу кладемо фільтр гладенькою поверхнею вверх. Із об’єднаної 
середньої проби мірним черпаком на 250 см3 або іншою посудиною відби
раємо 250 см3 молока, ретельно перемішуємо, підігріваємо на водяній бані 
до температури 35 ± 5°С і виливаємо у прийомний резервуар приладу 
(рис. 10).

Після закінчення фільтрування фільтр виймаємо, розміщуємо на перга
ментний папір і висушуємо, не допускаючи потрапляння пилу.

З однієї досліджуваної проби молока проводять два паралельних випро
бовування.

На обох фільтрах візуально підраховують кількість механічних домішок 
і за кінцевий результат приймають середнє арифметичне значення двох пока
зників.

Залежно від кількості механічних домішок на фільтрі молоко за стандар
том поділяється на три групи чистоти:

Перша. На фільтрі відсутні механічні домішки. Для сирого молока на 
фільтрі допускається не більше двох часток механічних домішок.

Друга. На фільтрі є механічні домішки (до 13 часток).
Третя. На фільтрі помітний осад механічних домішок (волосся, частки 

кормів, пісок).
Колір фільтра повинен відповідати кольору молока за стандартом. За 

зміни кольору фільтра молоко, незалежно від кількості механічних домі
шок, відносять до третьої групи і на переробні підприємства не прий
мають.



Рис. 10. Порядок визначення 
ступеню чистоти молока:

в — прилад типу «Рекорд»; 1 — встановлення фільтра на сітку приладу; 2 — фільтруван
ня молока; 3 — знімання фільтра із сітки приладу; 4 — фільтр на листку пергаментного 
паперу; г — еталон для визначення ступеню чистоти молока.

Завдання 2. Визначення кількості мікроорганізмів у молоці відраху
ванням числа колоній, вирощених за температури 30°С ДСТУ ID F 
100В: 2003.

Мета заняття. Набути практичних навичок визначати кількість мікро
організмів у молоці підрахунком числа колоній, вирощених за температури 
30°С.

Метод поширюється на молоко, рідкі молочні продукти; сухе молоко, 
суху солодку сироватку; суху маслянку, лактозу; кислотний казеїн, молочний 
казеїн, сичужний казеїн; казеїнат і кислий сироватковий порошок; плавлений 
сир; масло; заморожені молочні продукти (зокрема морозиво); солодкі креми, 
десерти, сметану.

Цей стандарт —  тотожний переклад ID F  100В: 1991 Milk and milk  
produkts —  Enumeration of microorganism s —  Coloni count tehnique at 
30°C.

Мікроорганізми —  бактерії, дріжджі і плісняви, які утворюють колонії 
в умовах, визначених цим стандартом.



Суть методу полягає в тому, що для визначення кількості мікроорганіз
мів у молоці або молочних продуктах готують чашки (краще Петрі), залиті 
певним поживним середовищем і вносять певну кількість дослідної проби 
(якщо вихідний продукт рідкий). Для інших продуктів готують інші чашки за 
тих самих умов і вносять певну кількість продукту первинного розведення 
(використовуючи десятикратні розведення дослідного зразка або первинної 
суспензії). Далі аеробно інкубують чашки за температури 30°С впродовж 72 
год. Після чого підраховують кількість мікроорганізмів в 1 см3 або в 1 г про
дукту за кількістю колоній, які виросли на чашках, з таким рівнем розведень, 
який дає читаємий результат.

Обладнання і реактиви. Термостат, здатний підтримувати температуру 
30±ГС ; чашки Петрі, виготовлені зі скла або пластика, із внутрішнім діамет
ром від 90 мм до 100 мм; поградуйовані піпетки, заткнені ватою, від калібро
вані на (1 ± 0,02) см3; (10 ± 0,2) см3 і (11 ± 0,2) см3; водяна баня, здатна під
тримувати температуру 45 ± Г С ; автоклав, здатний підтримувати
температуру 121±ГС ; дослідні пробірки місткістю 20 см3 (або колби чи фла
кони відповідного об’єму); колби або флакони об’ємом (150—250) см3, для 
стерилізування та зберігання поживного середовища (можна використовува
ти флакони або колби з притертими пробками із нетоксичного матеріалу); 
обладнання для підраховування колоній, що складається з освітленої основи 
з темним фоном, підібраної лінзи для забезпечення збільшення у 1,5 разів і 
механічного або електронного цифрового рахівника; температурокомпенсу- 
вальний рН-метр з точністю ± 0,1 од. pH за температури 25 °С; дріжджовий 
екстракт; триптон; глюкоза (СбН^Об-НчО); сухе знежирене молоко; агар; дис
тильована вода.

Приготування розчинників, середовищ, реактивів. Розчинники готу
ють відповідно до вимог IDF Стандарт 122А:1998 «Молоко і молочні проду
кти. Готування проб і розведень для мікробіологічного досліджування». Об
ладнання, яке контактує з розчинником, дослідною пробою, його розведен
нями і поживним середовищем стерилізують згідно з IDF 122А. В досліджен
нях використовують звичайне мікробіологічне обладнання, обладнання для 
відбирання дослідних проб і розчинника згідно з IDF 122А.

Поживне середовище має такий склад: дріжджовий екстракт —  2,5 г; 
триптон —  5,0 г ; глюкоза (СбН^Об-НчО) —  1,0 г; сухе знежирене молоко —
1,0 г; агар —  9-16 г, залежно від його желеутворювальних властивостей; вода
—  1000 см3. При цьому сухе знежирене молоко не повинно містити інгібува- 
льних речовин. Це має бути підтверджено порівняльним випробовуванням за 
використання сухого знежиреного молока, яке завідомо не містить інгібува- 
льних речовин.

Приготування поживного середовища може бути в двох варіантах: 
1) його готують із комерційного сухого середовища. При цьому дотримують
ся відповідної інструкції (яку додають), але у всіх випадках додають сухе 
знежирене молоко, навіть якщо виробник не вважає це за необхідне. Після 
стерилізування встановлюють pH, щоб він дорівнював (7,0±0,2) за темпера
тури 25° С; 2) поживне середовище готують зі зневоднених основних компо-



нентів. їх  розчиняють і перемішують у воді в такій послідовності: дріжджо
вий екстракт, триптон, глюкоза і насамкінець сухе знежирене молоко. Нагрі
вання води сприятиме розчиненню. Додають агар і нагрівають до кипіння, 
ретельно збовтуючи до повного розчинення агару, або нагрівають проточною 
парою впродовж ЗО хв. У разі потреби фільтрують через паперовий фільтр та 
доводять pH, щоб після стерилізування він дорівнював (7,0 ±0,2) за темпера
тури 25 °С.

Готове поживне середовище розливають по (100— 150) см3 у флакони, 
колби або по (12— 15) см3 в пробірки. Стерилізують в автоклаві за темпера
тури 121±ГС впродовж 15 хв. Якщо поживне середовище використовують 
відразу, його охолоджують на водяній бані до температури 45± Г С . Якщо ж 
ні, то зберігають у темному місці за температури (0— 5)°С не довше 1 міс. за 
умов, які не допускають будь-яких змін у складі середовища.

Перед початком мікробіологічного досліджування, щоб уникнути будь- 
яких затримок, пов’язаних з розливом середовища, його повністю розплав
ляють у киплячій водяній бані, а потім охолоджують до температури 45± Г С  
на водяній бані.

Примітка. Для того, щоб контролювати температуру агару, рекомендовано поміс
тити термометр у розчин агару 15 г/дм3, який заливають в окрему посудину, ідентичну тій, 
яку використано для поживного середовища. Цей контрольний розчин агару підлягає тим 
самим процедурам з нагрівання і охолоджування, що й саме середовище.

Методика досліджування. Виконуючи дослідження слід пам’ятати: 
щоб підвищити точність методу готування розведень, його треба максималь
но стандартизувати; на точність розведення впливають тип обладнання для 
змішування, тривалість змішування, розчинник, час, необхідний для осідання 
великих частинок, середній час, необхідний для приготування десятикратних 
розведень; потрібно виконувати звичайні правила асептики, а операції приго
тування дослідної проби, первиннгого розведення, наступні десятикратні 
розведення не можна проводити за прямого сонячного освітлення.

Щ об запобігти пошкодженню мікроорганізмів раптовими коливаннями 
температури, температура розчинника впродовж всіх операцій, описаних ни
жче, має бути такою самою, як і температура дослідної проби, якщо не пе
редбачено інше.

Для інокулювання й інкубування беруть дві стерильні чашки Петрі. В 
кожну чашку іншою стерильною піпеткою переносять 1 см3 дослідної про
би, якщо вона рідка, або 1 см3 початкового розведення у випадку інших 
продуктів.

Додатково беруть ще дві стерильні чашки Петрі. В кожну чашку іншою 
стерильною піпеткою переносять 1 см3 10"1 розведення (рідкого продукту) 
або 1 см3 розведення 10"1 для інших продуктів. У разі потреби ці операції по
вторюють, використовуючи подальші десятикратні розведення.

У кожну досліджувану чашку Петрі наливають (12 —  15) см3 поживного 
середовища, старанно перемішують інокулят із середовищем круговими ру
хами чашок Петрі і залишають їх до застигання суміші на холодній горизон
тальній поверхні.



Далі готові чашки перевертають і вміщують їх у термостат за температу
ри 30±1°С на (72 ± 3) год. Чашки можна розміщувати одну над іншою, але 
купка чашок не повинна містити більше 6 шт. Кожна чашка має бути відо
кремлена одна від одної та від стінок термостату.

Підраховують колонії на чашках, використовуючи обладнання для під
раховування. Переглядають чашки за непрямого світла. Щ об полегшити під
раховування, можна використати лінзи і (або) відмітки на чашках. Необхідно 
підраховувати і найдрібніші колонії, але треба бути впевненим, що вони не є 
частками нерозчинених речовин. Для цього досліджують сумнівні об’єкти, 
використовуючи лупи з сильнішим збільшенням. Колонії, які розпливлися, 
враховують як одиночні колонії. Якщо менше 1/4 чашки вкрито колоніями, 
що розпливлися, підраховують колонії на решті чашки і обчислюють відпо
відне число для всієї чашки. Якщо більше 1/4 чашки вкрито колоніями, що 
розпливлися, такі чашки не враховують.

Методика підраховування і вираження результатів. Для підрахову
вання використовують чашки, які містять більше 10 і менше 300 колоній.

Вираховують число мікроорганізмів N  в 1 см3 для рідких продуктів або в
1 г для інших продуктів за формулою:

N = £ с / (nj + ОД х п2) х d, (33)

де Бс —  сума колоній на всіх підрахованих чашках; ііі —  число чашок з пер
шим розведенням, яке враховують; п2 —  число чашок з другим розведенням, 
яке враховують; d —  розведення, на якому одержано перший підрахунок.

Одержані результати заокруглюють до другої значущої цифри. Якщо по
трібно заокруглювати цифру 5, то у разі непарних значущих цифр, заокруг
люють до більшої цифри, а у разі парних значущих цифр заокруглюють до 
меншої цифри. Наприклад, 28500 заокруглюють до 28000, а 11500 —  до 
12000.

Одержані результати кількості мікроорганізмів в 1 г чи 1 см3 продукту 
виражають кількістю між 1,0 і 9,9, помноженою на 10х, де х —  відповідний 
ступінь.

Приклад: підраховування мікроорганізмів на двох чашках дало такий ре
зультат:

—  у першому розведенні (10"2): 168 і 215 колоній;
—  у другому розведенні (10"3): 14 і 25 колоній.

Тоді', N  = Vc/'(m + 0,1п2) х d = 168 + 215 + 14 + 25/ [2 +(0,1 х 2)] х 10'2 = 
422/0,022 = 19182.

Результат заокруглюємо до 19000, або 1,9 • 104 мікроорганізмів в 1 г 
або 1 см3 продукту.

У випадках коли на двох відповідних чашках дослідної проби (рідкий 
продукт) або первинної суспензії (інші продукти) кількість колоній менше 
10, кількість мікроорганізмів записують так:

—  менше ніж 10 мікроорганізмів в 1 см3 (рідкі продукти);
—  менше ніж 10 х І /d мікроорганізмів в 1 г інших продуктів, де d —  по

рядок розведення первинної суспензії.



Якщо ж у всіх чашках більше 300 колоній, то підраховують лише чашки, 
в яких приблизно 300 колоній і множать це число на обернену величину най
більшого розведення. Результат записують як «орієнтовне число мікрооргані
змів в 1 см 3або 1 г».
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ЗАНЯТТЯ 8. Визначення домішок 
анормального молока (ГОСТ 23453-90)

Мета заняття. Набути практичних навичок визначати в молоці домішки 
молозива, стародійного та маститного молока.

Збірне молоко, одержане від здорових корів, містить в 1 см3 до 500 тис. со
матичних клітин, а з домішками анормального —  понад 500 тис. Анормальним 
вважають молоко з домішками молозива, одержане від корів в останній тиждень 
лактації, з субкліничною формою маститу або іншими порушеннями стану орга
нізму тварин, за яких кількість соматичних клітин у молоці збільшується.

Обладнання та реактиви. Мірна колба або циліндр на 100 см3; лабора
торні ваги (клас точності —  не нижче 3); склянки хімічного призначення єм
ністю 500 см3; піпеткиємністю5, 10 та 15 см3; марля; туш чорна (ТУ 6-15-458- 
86); препарат «Мастоприм»; пластинки ПМК-І; дерев’яні, пластмасові або 
скляні палички; дистильована вода; ртутні термометри зі шкалою від 0°С до 
100°С; віскозиметр BMJIK; аналізатор соматичних клітин АСК-1; папір філь
трувальний; робочі зошити.

Приготування та контроль якості реактивів. Для приготування робо
чого розчину «Мастоприму» 2,5 г або 3,5 г препарату вносять у мірну колбу 
або циліндр на 100 см3 і доливають до мітки дистильованою водою, нагрітою 
до температури 30-35°С. Розчин перед використанням перемішують до рів
номірного розподілу осаду. Термін використання розчину —  одна доба за 
температури зберігання 10-30°С.

Методика виконання завдання. Метод визначення кількості соматич
них клітин у молоці візуальним способом грунтується на взаємодії препарату 
«Мастоприм» з соматичними клітинами, внаслідок чого змінюється консистен
ція молока. Для цього у заглиблення пластинки ПМК-І вносять 1 см3 старанно 
перемішаного молока і додають 1 см3 водного розчину препарату «Мастоприм» 
масовою концентрацією 25 г/дм3. Молоко з препаратом інтенсивно перемішу
ють дерев’яною, пластмасовою або скляною паличкою впродовж 10 с. Одержа-



ну за безперервного інтенсивного перемішування, суміш піднімають паличкою 
вгору на 50-70 мм і впродовж 60 с оцінюють результати аналізу. Кількість со
матичних клітин у досліджуваному молоці встановлюють за консистенцією мо
лока відповідно до вимог, наведених у табл. 31.

Визначення кількості соматичних клітин у молоці з допомогою  
віскозиметра BMJIK кислотність досліджуваного молока має бути в межах 
16-21°Т, а температура в приміщенні, де проводять дослідження —  10-30°С.

31. Характеристика консистенції молока залежно 
від кількості соматичних клітин в 1 см3 молока

Характеристика консистенції молока Кількість соматичних 
і іклітин в 1 см молока

Однорідна рідина або слабий згусток, який ледь тягнеться за 
паличкою у вигляді нитки До 500 тис.

Виражений згусток, при перемішуванні якого на дні утво
рюється заглиблення. Згусток не викида-ється з ямки ПМК-1 Від 500 тис. до 1 млн.

Тугий згусток, який викидається паличкою із заглиблення 
пластинки ПМК-1 Більше 1 млн.

У ємність приладу наливають 5 см3 розчину препарату «Мастоприм» масо
вою концентрацією 35 г/дм3 і 10 см3 старанно профільтрованого та перемішано
го молока. Суміш перемішують впродовж ЗО с натиснувши на кнопку «Пуск». 
Після перемішування суміш пропускають через капіляр. Час протікання суміші 
через капіляр визначають таймером. За кінцевий результат аналізу приймають 
середнє арифметичне двох паралельних визначень. Різниця у часі витікання су
міші молока з водним розчином препарату «Мастоприм» через капіляр у двох 
паралельних визначенях не повинна перевищувати: для першої групи —  1, дру
гої —  2, третьої —  3, четвертої —  4, пятої —  5, шостої —  6 с.

Кількість соматичних клітин у молоці визначають за часом протікання 
суміші через капіляр (табл. 32).

32. Кількість соматичних клітин в 1 см3 молока 
залежно від часу витікання суміші

Група молока Час витікання суміші, с Кількість соматичних клітин в 1 см3 молока, тис.

І 12.0-18.0 До 300

II 18.1-25.0 301-500

III 25.1-31.0 501-750

IV 31.1-37.0 751 -1000

V 37.1 -46.0 1001-1250

VI 46.1-58.0 1251 -1500



Після проведення аналізу чергової суміші прилад слід 2-3 рази промити 
дистильованою водою і 4-5 разів продути повітрям з допомогою гумової 
груші. Після цього прилад вважають підготовленим для подальших дослі
джень.

Визначення кількості соматичних клітин у молоці з допомогою  
аналізатора соматичних клітин АСК-1. Для виконання аналізів підключіть 
АСК-1 до електромережі з напругою 220 В і частотою 50 Гц. Тумблер 
«МЕРЕЖА», що знаходиться на боковій панелі приладу, встановіть в 
положення «•» .

Цифровий індикатор має показувати число «00,0». Блок змішувача при 
включенні АСК-1 автоматично встановлюється у вертикальне положення. 
Під блок змішувача поставте ванночку з комплекту АСК-1. Після зупинки 
блоку змішувача натисніть кнопку «СТАРТ». Блок змішувача має 
виконувати кругові рухи вперед і назад в межах кута 110° і повертатися у 
вертикальне положення. Це має повторитися 12 разів.

Щодня, перед тим як розпочати перевірку якості молока, переконайтеся, 
що прилад правильно відкалібрований. Перевірку калібрування проведіть так:

► до 100 см3 дистильованої води додайте 4-5 крапель чорної туші (ТУ 6- 
15-458-86) ретельно змішайте і профільтруйте через фільтрувальний папір;

► натисніть кнопку «ПІДГОТОВКА». Після поворту блоку змішувача 
піпеткою ємністю 15 см3 наберіть 15 см3 профільтрованого розчину туші і 
влийте в колбу змішувача;

► натисніть копку «СТАРТ». Після витікання через капіляр пофарбова
ної тушшю води індикатор АСК-1 має показувати час 8,3 с. Допустима похи
бка індикації —  0,5 с.

За умов, що витікання пофарбованого розчину є більшим ніж 8,6 с, не
обхідно прочистити капіляр передбаченим для цієї мети штирем виготовле
ним з дерева або пластмаси і повторно виконати калібрування. Час витікання 
рідини не має перевищувати 8,8 с.

Якщо під час перевірки калібрування індикатор показує час «00,0» с, то 
це означає що в розчині міститься недостатня кількість туші. Внесіть в при
готовлений розчин ще кілька крапель туші, профільтруйте і повторно прове
діть калібрування. По закінченню промийте змішувач і колбу дистильованою 
водою і продуйте повітрям з допомогою гумової груші.

Кислотність досліджуваного молока має бути в межах 16-21°Т, а темпе
ратура в приміщенні, де проводять дослідження —  10-30°С. Досліджуване 
молоко профільтруйте через 4 шари марлі і добре перемішайте.

Через 1 хв. після включення приладу в електромережу натисніть кнопку 
«ПІДГОТОВКА». Після повороту блоку змішувача у колбу приладу піпет
кою ємністю 5 см3 наливають 5 см3 робочого розчину препарату «Мастоп
рим» масовою концентрацією 35 г/дм3, а піпеткою ємністю 10 см3 — 10 см3 
профільтрованого та перемішаного молока. Щ об уникнути утворення піни 
пробу молока вливають по внутрішній стінці колби змішувача.

Натисніть кнопку «СТАРТ». Прилад автоматично змішає пробу молока 
з робочим розчином препарату «Мастоприм», відкриє клапан капіляра і ви-



пустить суміш. Після закінчення витікання суміші цифровий індикатор 
«ЧАС/КЛІТИНИ» покаже час витікання суміші в секундах. Нтиснувши 
кнопку переключення режиму роботи індикатора «ПЕРЕРАХУНОК» —  кі
лькість соматичних клітин (тис/ см3). Прикінцевий результат одержуємо 
шляхом визначення середнього арифметичного значення з двох визначень. 
Різниця результатів двох послідовних визначень однієї і тієї ж проби не має 
бути більшою в секундах значень поданих в табл. 32. Оцінку якості молока 
встановлюємо відповідно до вимог таблиці 32.

По завершенні роботи по визначенню (по закінченню робочого дня) від
ключіть прилад від електромережі, колбу і капіляр промийте теплим (35-40 
°С) 4,0% розчином лугу, потім теплою дистильованою водою і продуйте (ви
сушіть) повітрям з допомогою гумової груші. Тампоном протріть прилад від 
залишків води і суміші.
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ЗАНЯТТЯ 9. Визначення натуральності молока

Мета заняття. Набути практичних навичок контролювати натуральність 
молока.

Молоко вважають фальсифікованим, якщо до нього додані сторонні 
речовини або частково відібраний жир. Це може бути вода, збиране молоко 
та інгібуючі речовини (сода, формалін, антибіотики, перекис водню, мийні, 
дезінфікуючі та консервуючі речовини).

Обладнання та реактиви. Бутирометри (жироміри) для молока (ГОСТ 
23094-78) зі шкалою від 0 до 6 або від 0 до 7% і ціною поділки шкали 0,1%; 
корки гумові для бутирометрів; піпетки місткістю 10,77 см3 (ГОСТ 20292- 
74); прилади для відмірювання сірчаної кислоти та ізоамілового спирту (ав
томати) місткістю відповідно на 10 і 1 см3 (ГОСТ 6859-72 і ГОСТ 5830-79); 
центрифуга лабораторна з частотою обертання не менше 1000 об/хв; термо
метри ртутні зі шкалою від 0 до 100°С; штативи для бутирометрів; баня во
дяна; кислота сірчана густиною 1810-1820 кг/м3 (ГОСТ 4204-77); спирт ізо
аміловий густиною 811-813 кг/м3 (ГОСТ 5830-79); прилади «Мілко-Тестер», 
«Комбі-Автоматик», «Промілк», «Гкомілк», «Гранат», «Клевер» або інший 
подібний; захисні окуляри; прорезинені фартуки; рушники або серветки; 
проби досліджуваного молока; циліндри; термометри ртутні або спиртові з 
діапазоном вимірювань від 0 до 50°С і ціною поділки шкали 0,5-1,0°С; стака
ни хімічні місткістю 150-200 см3; 0,05%-вий водний розчин резазурину; 
0,5%-вий водний розчину метиленового синього; колекційна тест-культура 
Streptoccocus thermophilus; автоклав; термостат; пептон; середня добова про-



ба молока; редуктазник або водяна баня; скляні піпетки об’ємом 5 см3; 
хімічна колба місткістю 100-150 см3; спиртовий розчин бромтимолового си
нього; мірні колби; робочі зошити.

Завдання 1. Оцінка розведення молока водою або збираним молоком
Методика виконання завдання. Для визначення натуральності молока 

необхідно знати густину, вміст жиру і сухого знежиреного молочного залиш
ку в досліджуваній та стійловій пробах. Стійлову пробу відбирають на фермі 
впродовж двох діб після аналізу досліджуваної проби.

Ступінь розведення молока водою визначають за залежністю:

д  =  С З М З - С З М З ,  100 а б о  в  = . ш

С З А / З  Р

Ступінь розведення молока збираним молоком розраховують за 
залежністю:

ЗА/  = Ж ~ Ж і - Ш  (35)
Ж

Ступінь розведення молока водою і збираним молоком (подвійна 
фальсифікація) визначають за формулами:

Д  = 1 0 0 - ^ :  (36)

В = 100_ 1 0 0 ^ 3 А А ;
С З М З

ЗМ = Д - В :  (38)

де В  —  кількість води, доданої до молока, %; СЗМЗ, СЗМЗі —  вміст су
хого знежиреного молочного залишку відповідно в стійловій та досліджува
ній пробах, 0 о; Р, Р і —  густина молока відповідно в стійловій та досліджува
ній пробах, °А; ЗА/—  кількість доданого збираного молока %; Ж, Ж г —  вміст 
жиру в молоці відповідно в стійловій та досліджуваній пробах, 0 о; Д  —  зага
льна кількість води і збираного молока, доданих до м олока,0 о .

Завдання 2. Визначення вмісту інгібуючих речовин з індикаторами 
резазурином і метиленовим синім (ГОСТ 23454-79).

Приготування та контроль якості реактивів. Для приготування 
0,05%-вого розчину 100 мг резазурину розчиняють у 200 см3 підігрітої і охо
лодженої до 30-35°С дистильованої води. Розчин зберігають в холодильнику 
у склянках з темного скла до 20 діб за температури 3-5°С.

Колекційну тест-культуру Streptoccocus thermophilus готують так: у про
бірку з 10 см3 стерильного збираного молока вносять одну петлю і витриму
ють в термостаті при 42-43°С впродовж 16-18 год. Тест-культуру можна збе
рігати за температури 6-8°С до 3 місяців, перещеплюючи її через кожні 10-14 
Діб.



Робочу тест-культуру готують з колекційної в пробірках або пляшечках
—  залежно від потреби. Для цього у пробірку з 10 см3 стерильного збираного 
молока вносять одну петлю або у пляшечку з 100 см3 стерильного збираного 
молока вносять 1 см3 тієї ж колекційної тест-культури і витримують в термо
статі впродовж 16-18 год. при 42-43°С.

Для проведення аналізів використовують 1-2 добову культуру за умови 
зберігання її в холодильнику при 6-8°С. Напередодні використання робочу 
культуру перемішують шляхом інтенсивного струшування.

Посуд, який використовують для приготування і внесення тест-культури, 
стерилізують. Новий посуд кип’ятять у підкисленій воді впродовж 15 хв. Гу
мові корки стерилізують в автоклаві при 0,1 МПа впродовж 20 хв.

Для приготування 3%-вого водного розчину пептону 3 г речовини пере
носять у колбу і доливають до 100 см3 дистильованою водою, стерилізують 
при 121 °С впродовж 10 хв. і зберігають у холодильнику при 6-8°С до ЗО діб. 
За відсутності автоклава допускається кип’ятіння розчину пептону впродовж 
1-2 хв. на малому вогні. Розчин пептону слід використати впродовж 7-8 год.

Для приготування 0,5% —  вого водного розчину метиленового синього 
500 мг реактиву вносять у колбу, доливають 100 см3 дистильованої води і пе
ремішують до повного розчинення. Розчин зберігають у щільно закритому 
посуді до ЗО діб при 6-8°С.

Суміш для аналізу готують так: до 20 см3 3° o-вого водного розчину пептону 
додають 3,5 см3 добової культури термофільного стрептококу —  Streptoccocus 
thermophilus (піпетки перед внесенням декілька разів прополіскують сумішшю 
добової культури) та 0,1 см3 0,5%-вого водного розчину метиленового синього. 
Суміш добре перемішують. Готують суміш безпосередньо перед аналізом.

Методика виконання завдання. Методи визначення грунтуються на 
відновленні резазурину і метиленового синього при розмноженні в молоці 
чутливих до інгібуючих речовин термофільних стрептококів.

Для визначення інгібуючих речовин в реакції з резазурином у чисті 
пробірки наливають по 10 см3 досліджуваного молока і закривають стериль
ними гумовими корками. Решту проби зберігають до кінця аналізу в холоди
льнику за температури 6-8°С. Одночасно проводять контрольний аналіз. Для 
цього в пробірку наливають 10 см3 відновленого препарату для контролю ви
значення інгібуючих речовин у молоці (СКІР), одержаного при розведенні 
сухого препарату у флаконі з 10 см3 дистильованої води температурою 
50±10°С. Пробірки з досліджуваним молоком і контрольною пробою нагрі
вають на водяній бані до 85-90°С і витримують 10 хв, потім охолоджують до 
43-45°С. Після цього до пробірок стерильною піпеткою вносять 0,3 см3 робо
чої тест-культури. Вміст пробірок перемішують триразовим перевертанням і 
потім витримують впродовж 2 год. у редуктазнику або водяній бані за темпе
ратури 42-43°С. Після цього до пробірок з молоком та контрольною пробою 
вносять по 1 см3 0,05%-вого розчину резазурину температурою 18-20°С. 
Вміст пробірок перемішують триразовим перевертанням і витримують у ре
дуктазнику або водяній бані впродовж 15 хв. за температури 42-43°С. За від
сутності в досліджуваному молоці інгібуючих речовин воно буде рожевого



або білого кольору, а за їх наявності молоко буде мати синьо-сталеве, синьо- 
фіолетове або фіолетове забарвлення.

Метод дає змогу виявити в молоці вміст пеніциліну більше 0,01 М О/см3 
формаліну —  понад 0,05%; перекису водню —  понад 0,01%.

Для визначення інгібуючих речовин в реакції з метиленовим синім у 
чисті пробірки наливають по 10 см3 досліджуваного молока і закривають гу
мовими корками. Решту проби зберігають впродовж доби у холодильнику 
при 6-7°С. Пробірки з досліджуваним молоком нагрівають на водяній бані до 
85-90°С з витримкою до 10 хв. і охолоджують до 42-45°С. Після цього стери
льною піпеткою вносять по 2 см3 приготовленої суміші, перемішують трира
зовим перевертанням і витримують на водяній бані впродовж 1 год. 40 хв. —
2 год. 20 хв. за температури 41-42°С.

За наявності в молоці інгібуючих речовин вміст пробірок буде мати си
ній колір. Синє кільце, яке утворилось в пробірці на поверхні молока висо
тою 1 см, до уваги не беруть.

Завдання 3. Визначення в молоці домішок соди (ГОСТ 24065-80).
Приготування та контроль якості реактивів. Для приготування роз

чину бромтимолового синього 0,1 г реактиву переносять у мірну колбу на 
250 см3 і доливають до мітки етиловим спиртом.

Методика виконання завдання. Метод грунтується на зміні забарвлення 
розчину індикатора бромтимолового синього при додаванні його у молоко з содою.

Для визначення в молоці домішок соди у суху або обполоснуту дистильо
ваною водою пробірку, розміщену в штативі, наливають 5 см3 досліджуваного 
молока і обережно по стінці додають 7-8 крапель розчину бромтимолового си
нього. Через 10 хв., не допускаючи струшування пробірки, спостерігають за 
зміною забарвлення кільцевого шару. Одночасно досліджують контрольну про
бу з молоком без соди. Жовте забарвлення кільцевого шару вказує на відсут
ність в молоці соди. Зелене забарвлення різних відтінків свідчить про наявність 
соди в молоці. Чутливість методу —  0,05% доданої соди.
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ЗАНЯТТЯ 10. Планування надою за лактацію для 
окремої корови та групи корів стада.

Мета заняття. Вивчити методику і набути практичні навички розробля
ти програму надою за лактацію для окремої корови і групи корів, закріплених 
за дояркою. Навчитися аналізувати процес роздоювання корів і виконання 
програми надою.



Наочні приладдя та обладнання. Вихідні матеріали для складання про
грами, зібрані в період практики або надані викладачем: клички й ідентифі
каційні номери корів; дати останнього отелення і осіменіння кожної корови; 
тривалість лактації і надій на початок планового року, виписка із журналів 
контрольних надоїв про середньодобові (щомісячні) надої за останню до по
чатку планового року лактацію; дані про планове отелення і запуск корів; ка
лендар тільності; таблиці розподілу надою по місяцях лактації і зміни надою
з віком; мікрокалькулятори, робочі зошити.

Зміст теми і методика виконання завдань. У суб’єктів племінного скотар
ства, контрольно-селекційних корівниках, у групах корів при роздоюванні і на
решті в невеликих фермерських господарствах для кращої організації і контролю 
роздоювання й одержання високих показників продуктивності необхідно прово
дити індивідуальне планування надою за лактацію від кожної корови.

Перш ніж розпочинати планування надоїв, слід визначити: як було орга
нізовано годівлю і утримання корів в минулі роки і які перспективи в плано
вому; в які місяці тварин годують краще, а в які гірше; чи суворо дотримують 
на фермі розпорядку дня і правил доїння; яких результатів по роздоюванню 
окремих корів і груп досягли в минулі роки.

На початок планового року кожне (навіть маленьке фермерське) молочне ста
до буде складатися з таких трьох груп корів: 1) корови, що закінчили попередню 
лактацію; 2) корови, в яких лактація триває; 3) нетелі. Тому, необхідно знати:

► вік кожної корови в отеленнях;
► дати їх останнього отелення і плідного осіменіння;
► дату очікуваного отелення (за календарем тільності, табл. 33) і запуску 

в сухостій;
► скільки буде надоєно молока до 1 січня планового року;
► на якому місяці лактації корова перейде в новий, плановий рік;
► скільки молока буде одержано до закінчення лактації в плановому ро

ці, для чого слід ознайомитися із результатами лактації за попередні, з дня 
отелення і по грудень включно місяці;

► можливий надій корови за всю лактацію і за перші 305 днів (додаючи 
кількість молока, надоєного в попередньому і плановому році);

► можливий надій за наступну лактацію шляхом множення надою за по
передню (305 днів) на коефіцієнт мінливості надоїв з віком. Найкраще вико
ристовувати коефіцієнти, розраховані для свого стада. Якщо цього зробити 
неможливо, тоді можна скористатися матеріалами про величину надоїв із 
монографій або державних племінних книг породи. В наших розрахунках 
можна користуватися коефіцієнтами С. В. Калашникова, який довів, що при 
переході від першої до другої лактації надій підвищується на 13,3 ° о, від дру
гої до третьої —  на 8,2, від третьої до четвертої —  на 3,2, від четвертої до 
п ’ятої—  на 2,2, від п ’ятої до шостої —  на 2 %, від шостої до сьомої і від сьо
мої до восьмої надої залишаються орієнтовно на одному рівні, а від восьмої 
до дев’ятої знижуються на 4, а від дев’ятої до десятої —  на 6 %;

► як розподіляться можливі надої за лактацію по місяцях року (можна 
розрахувати за даними табл. 34, або скористатися даними табл. 35).



Дата осіменіння і очікуваного отелення
осіменіння отелення осіменіння отелення осіменіння отелення осіменіння отелення

Січень Жовтень Квітень Січень Липень Квітень Жовтень Липень
1 7 1 5 1 6 1 7
5 11 5 9 5 10 5 11
10 16 10 14 10 15 10 16
15 21 15 19 15 20 15 21
20 26 20 24 20 25 20 26
25 31 25 29 25 зо 25 31

Лютий Листопад Травень Лютий Серпень Травень Листопад Серпень
1 7 1 4 1 7 1 7
5 11 5 8 5 11 5 11
10 16 10 13 10 16 10 16
15 21 15 18 15 21 15 21
20 26 20 23 20 26 20 26
25 1 грудня 25 28 25 31 25 31

Березень Г рудень Червень Березень Вересень Червень Г рудень Вересень
1 5 1 7 1 7 1 6
5 9 5 11 5 11 5 10
10 14 10 16 10 16 10 15
15 19 15 21 15 21 15 20
20 24 20 26 20 26 20 25
25 29 25 31 25 1 липня 25 зо

34. Розподіл надоїв по місяцях лактації (за даними 
Русакова Г.К. і Лютикова М.І.)

Трива
лість ла
ктації у 
корів, 
міс.

Календар
ний місяць 
отелення

Надої по місяцях лактації, °о від надою за лактацію

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8

І. II. III. IV. 13.0 14.4 15.0 14.6 13.4 12.8 10.0 6.8 - -

V.VI. VII. 15.0 16.7 16.0 14.2 12.2 10.4 9.0 7.0 - -

VIII. IX. X. 13.6 14.8 14.4 13.2 12.8 12.2 11.0 8.0 - -

XI. XII

9

І. II. III. IV. 12.2 13.2 14.0 13.6 12.4 11.4 9.0 8.2 6.0 -

V.VI. VII. 14.2 15.8 15.0 13.0 10.8 9.4 8.2 7.8 5.8 -

VIII. IX. X. 13.0 14.2 13.0 12.0 11.2 11.0 9.8 8.6 7.2 -

XI. XII

10

І. II. III. IV. 11.0 12.4 12.8 12.4 12.0 11.2 9.6 8.0 6.0 4.6
V.VI. VII. 13.6 15.0 14.0 12.8 10.6 9.2 8.0 6.8 5.8 4.2
VIII. IX. X. 11.6 12.6 12.0 10.8 10.4 10.2 10.0 9.2 7.6 5.6
XI. XII



Надій корови в місяць отелення планують так. Якщо корова отелилася в 
першій половині місяця, їй планують надій за повний місяць; для корів, що 
розтелилися після 15-го числа, надій за цей місяць не планують. При плану
ванні запуску корів, що запустилися до 15-го числа місяця, вважають у цьому 
ж місяці в сухостої, для тих, що після 15-го —  першим місяцем сухостою бу
де наступний місяць.

35. Середньодобові надої корів 
по місяцях лактації, кг

Можливий 
надій за 305 
днів лакта

ції

Місяці лактації

І II III IV V VI VII VIII IX X

2500 11.4 11.4 10.6 9.7 9.0 8.2 7.4 6.5 5.3 3.9

2700 12.2 12.2 11.4 10.5 9.6 8.9 8.0 7.0 5.9 4.3

2900 13.1 13.1 12.2 11.2 10.3 9.5 8.6 7.6 6.4 4.8

3000 13.5 13.5 12.5 11.6 10.9 9.8 8.9 7.8 6.6 5.1

3100 13.9 13.9 12.9 11.9 11.0 10.1 9.2 8.1 6.9 5.3

3200 14.4 14.4 13.3 12.3 11.3 10.4 9.5 8.4 7.1 5.5

3300 14.8 14.8 13.7 12.7 11.7 10.8 9.8 8.7 7.4 5.8

3400 15.2 15.2 14.1 13.1 12.0 11.1 10.1 8.9 7.6 6.0

3500 15.6 15.6 14.5 13.4 12.3 11.4 10.4 9.0 7.9 6.2

3600 16.0 16.0 14.9 13.8 12.7 11.7 10.7 9.5 8.2 6.5

3700 16.5 16.5 15.3 14.2 13.0 12.0 11.0 9.8 8.4 6.7

3800 16.9 16.9 15.7 14.5 13.4 12.3 11.3 10.0 8.7 6.9

3900 17.3 17.3 16.1 14.9 13.7 12.7 11.5 10.3 8.9 7.2

4000 17.8 17.8 16.5 15.3 14.1 13.0 11.8 10.6 9.2 7.4

4100 18.2 18.2 16.9 15.6 14.4 13.3 12.1 10.9 9.4 7.7

4200 18.6 18.6 17.3 16.0 14.8 13.6 12.4 11.1 9.7 7.9

4300 19.0 19.0 17.7 16.4 15.1 13.9 12.7 11.4 9.9 8.1

4400 19.5 19.5 18.1 16.7 15.4 14.2 13.0 11.7 10.2 8.4

4500 19.9 19.9 18.5 17.1 15.8 14.6 13.3 12.0 10.4 8.6

4600 20.3 20.3 18.9 17.5 16.1 14.9 13.6 12.2 10.7 8.9

4700 20.7 20.7 19.3 18.8 16.5 15.2 13.9 12.5 10.9 9.1

4800 21.1 21.1 19.7 18.2 16.8 15.5 14.2 12.8 11.2 9.3

4900 21.6 21.6 20.1 18.6 17.1 15.8 14.5 13.1 11.5 9.6

5000 22.0 22.0 20.4 18.9 17.5 16.2 14.8 13.3 11.7 9.8

5100 22.4 22.4 20.8 19.3 17.8 16.5 15.1 13.6 12.0 10.0



Можливий 
надій за 305 
днів лакта

ції

Місяці лактації

І II III IV V VI VII VIII IX X

5200 22.8 22.8 21.2 19.7 18.2 16.8 15.4 13.9 12.2 10.3

5300 23.3 23.3 21.6 20.0 18.5 17.1 15.7 14.2 12.5 10.5

5400 23.7 23.7 22.0 20.4 18.8 17.4 16.0 14.4 12.7 10.8

5500 24.1 24.1 22.4 20.8 19.2 17.7 16.3 14.7 13.0 11.0

5600 24.5 24.5 22.8 21.2 19.5 18.1 16.6 15.0 13.3 11.2

5700 25.0 25.0 23.2 21.5 19.9 18.4 16.9 15.3 13.5 11.5

5800 25.4 25.4 23.6 21.9 20.2 18.7 17.2 15.5 13.8 11.7

5900 25.8 25.8 24.0 22.2 20.6 19.0 17.5 15.8 14.0 11.9

6000 26.2 26.2 24.4 22.6 20.9 19.3 17.8 16.1 14.3 12.2

6250 27.3 27.3 25.4 23.5 21.7 20.1 18.5 16.8 14.9 12.8

6500 28.4 28.4 26.4 24.4 22.6 20.9 19.2 17.4 15.6 13.4

6750 29.4 29.4 27.3 25.4 23.5 21.7 20.2 18.1 16.2 14.0

7000 30.5 30.5 28.3 26.3 24.3 22.5 20.7 18.8 16.8 14.6

7250 31.6 31.6 29.3 27.2 25.1 23.3 21.4 19.5 17.5 15.2

7500 32.6 32.6 30.3 28.1 26.0 24.1 22.2 20.2 18.1 15.8

7750 33.7 33.7 31.3 29.1 26.9 24.9 22.9 20.9 18.7 16.3

8000 34.7 34.7 32.3 29.9 27.7 25.7 23.7 21.6 19.4 16.9

8250 35.8 35.8 33.3 30.9 28.6 26.5 24.4 22.3 20.0 17.5

8500 36.9 36.9 34.3 31.8 29.4 27.3 25.1 22.9 20.7 18.1

8750 37.9 37.9 35.2 32.7 30.3 281 25.9 23.3 21.3 18.7

9000 39.0 39.0 36.2 33.0 31.3 28.9 26.6 24.3 21.9 19.3

9250 40.0 40.0 37.2 34.5 32.0 29.7 27.4 25.0 22.6 19.9

9500 41.1 41.1 38.2 35.5 32.8 30.5 28.1 25.7 23.2 20.5

9750 42.2 42.2 39.2 36.4 33.7 31.2 28.8 26.4 23.9 21.1

10000 43.2 43.2 40.2 37.3 34.5 32.0 29.6 27.1 24.5 21.7

10500 45.4 45.4 42.1 39.1 36.3 33.6 31.0 28.4 25.8 22.9

11000 47.5 47.5 44.1 41.0 38.0 35.2 32.6 29.8 27.0 24.1

11500 49.6 49.6 46.1 42.8 39.7 36.8 34.0 31.2 28.4 25.3

12000 51.7 51.7 48.1 44.6 41.4 38.4 35.5 32.6 29.6 26.4
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1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13

1 Мрія 46
2

3798 222 4020 29.03 25.06 31.03 31,01 +8,
2 329,6 4349.6

272

2 Лілія 102
4

5684 17.05 10.07
218

3 Щука 92
5

9.08 3.10
145

4 Ряска 26
8

3249 29.07 1.10
186

П родовж ення табл. 36

Показник

Місяці планового року

І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Надій 
за рік, 

кг

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Порядковий місяць 
лактації 10 С С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -

Середньодобовий 
надій, кг 7.4 - - 19.0 19.0 17.7 16.4 15.1 13.9 12.7 11.4 9.9 -

Надій за місяць, кг 222 - - 570 589 549 508 453 431 394 342 307 4365



37. Розрахунок плану надою молока по групі корів, закріплених за дояркою 
(за минулий рік в середньому на одну фуражну корову в групі одержано_______ кг молока)

№
п.п.

Кличка 
і ідентифікаційний 

номер корови

Дати останнього (на по
чаток планового року)

Дати очікуваного 
в плановому році Календарні місяці планового року Усього 

за рік
отелення осіменіння отелення запуску І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 Зірка 33 15.06 2.08 9.05 9.03 9
2 Забава 1980 10.02 18.04 С 1 2 3 4 5 6 7 Вибула 7
3 Запруда 145 4.08 11.09 7
4 Затірка 289 31.04 15.06 10

Завірюха 74 15.10 Нетель 1 2 3 4 5 5
Кількість корів у групі, 
всього 4

У тому числі дійних 3
Сума місяців лактації у них 26
Середній місяць лактації 
по групі 8,7

Середньодобовий надій 
на дійну корову, кг 8,59

Надій за місяць на одну 
дійну корову, кг 266,3

Надій за місяць по всій 
групі корів, ц 7,989

Надій за місяць на одну 
фуражну корову, кг 199,7

* При визначенні середнього місяця лактації може бути, що ми одержимо не цілу величину, а, наприклад, 8,7. Для визначення кацою при такому середньому міся
ці лактації розрахуємо величину зменшення надою за кожні 0,1 місяця між двома суміжними місяцями і внесемо поправку. Наприклад, при плановому надої 3600 кг се
редньодобовий надій за восьмий місяць буде 9,5 кг, а за дев’ятий — 8,2 кг молока. За місяць надій зменшується на 1,3 кг, а за кожні 0,1 місяця — на 0,13 кг (1,3:10=0,13). 
За 0,7 місяця надій зменшиться на 0,91 кг (0,13 х 7 = 0,91) і таким чином надій при середньому місяці лактації 8,7 буде становити 8,59 кг (9,5 — 0,91) молока.
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№
п.п.

Кличка 
і ідентифікаційний 

номер корови

Дати останнього (на по
чаток планового року)

Дати очікуваного 
в плановому році Календарні місяці планового року Усього 

за рік
отелення осіменіння отелення запуску І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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4 Затірка 289 31.04 15.06 10

Завірюха 74 15.10 Нетель 1 2 3 4 5 5
Кількість корів у групі, 
всього 4

У тому числі дійних 3
Сума місяців лактації у них 26
Середній місяць лактації 
по групі 8,7
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Надій за місяць по всій 
групі корів, ц 7,989

Надій за місяць на одну 
фуражну корову, кг 199,7

* При визначенні середнього місяця лактації може бути, що ми одержимо не цілу величину, а, наприклад, 8,7. Для визначення кадою при такому середньому міся
ці лактації розрахуємо величину зменшення надою за кожні 0,1 місяця між двома суміжними місяцями і внесемо поправку. Наприклад, при плановому надої 3600 кг се
редньодобовий надій за восьмий місяць буде 9,5 кг, а за дев’ятий — 8,2 кг молока. За місяць надій зменшується на 1,3 кг, а за кожні 0,1 місяця — на 0,13 кг (1,3:10=0,13). 
За 0,7 місяця надій зменшиться на 0,91 кг (0,13 х 7 = 0,91) і таким чином надій при середньому місяці лактації 8,7 буде становити 8,59 кг (9,5 — 0,91) молока.



Після цього, враховуючи дату останнього осіменіння (наприклад, у 
корови М рія 46 —  25 червня; табл. 36), за календарем тільності визнача
ють дату очікуваного в плановому році отелення (31 березня), а також дату 
запуску (тривалість сухостійного періоду 55— 60 днів) —  31 січня. Отже, в 
січні планового року вона ще буде доїтися і нам необхідно визначити її 
можливий надій. Для цього, знаючи середньодобові надої за попередні мі
сяці лактації— 19,9; 18,7; 16,5; 145; 13,0; 13,0; 12,1; 10,9; 8,2, визначають 
можливий надій за всю попередню лактацію при зазначених середньодо
бових надоях —  4500; 4200; 4000; 3800; 3700; 4000; 4100; 4100; 3600 кг 
молока (див. табл. 35), що в середньому буде 4000 кг. У січні планового 
року корова Мрія 46 буде на десятому місяці лактації і при розрахованому 
середньому надої за лактацію 4000 кг середньодобовий надій буде 7,4 кг, а 
за місяць становитиме 222 кг. У лютому і березні корова М рія 46 буде в 
запуску. Знаючи фактичний надій корови М рії 46 за період лактації до по
чатку планового року (3798 кг) і розрахований плановий надій за період, 
що залишився до кінця лактації (222 кг), додаючи ці показники, визнача
ють надій за всю попередню лактацію.

У корови Зірка 33 останнє отелення було 15 червня, а запліднилася вона
2 серпня. За календарем тільності визначимо, що в плановому році вона оте
литься 9 травня, а сухостійний період почнеться за два місяці до цього, тобто 
9 березня. Отже, в запуску вона буде в березні і квітні, а в травні почнеться 
перший місяць лактації. В січні і лютому планового року у корови 
Зірки 33 буде закінчуватися попередня (9 і 10 міс) лактація.

Потім визначають кількість корів по групі, і в тому числі дійних, в кож
ному календарному місяці планового року, а також суму місяців лактації у 
них. Поділивши суму місяців лактації на кількість дійних корів, визначають 
середній місяць лактації по групі в кожному календарному місяці року*. 
Враховуючи плановий надій на фуражну корову по групі і середній місяць 
лактації, визначають (див. табл. 35) середньодобовий надій на дійну корову 
за місяць. Помноживши останній на кількість днів у місяці, визначимо надій 
за місяць від дійної корови. Після цього, помноживши місячний надій на кі
лькість дійних корів у групі, визначимо валовий надій по групі за місяць, а 
розділивши останній на кількість фуражних корів, одержимо надій на фура
жну корову за місяць по групі.

Розрахувавши середню кількість фуражних корів по групі і валовий на
дій за рік, розділивши другий показник на перший, одержуємо надій на фу
ражну корову за рік. Якщо він не збігається з прийнятою для планування ве
личиною, його коригують.

Завдання до заняття. 1. Використовуючи матеріали, зібрані в період 
практики (надані викладачем) або з наведеної раніше табл. 36, складіть план 
надою молока для кількох корів і зробіть його письмовий аналіз.

2. За матеріалами, зібраними під час практики (наданими викладачем), 
або з наведеної раніше табл. 37 складіть план надою молока по групі корів, 
закріплених за дояркою, розрахуйте валовий надій по групі і на фуражну ко
рову, зробіть їх письмовий аналіз.



Мета заняття. Враховуючи фактори, що впливають на молочну продук
тивність корів, освоїти методику і набути практичні навички планування об
сягів виробництва молока по стаду.

Наочні приладдя та обладнання. Матеріали: про осіменіння і отелення 
корів, нетелей, телиць у минулому і плановому році; вибракування корів; про 
валовий надій молока і надій на одну фуражну корову в минулому і план на 
новий (плановий) рік; таблиці розподілу надоїв по місяцях лактації; робочі 
зошити; мікрокалькулятори або персональні ЕОМ з відповідним програмним 
забезпеченням.

Зміст теми і методика виконання завдань. Планування виробництва мо
лока по стаду ферми (господарства) є важливим організаційно-господарським і 
технологічним заходом у молочному скотарстві. Щоб визначити величину пла
нового надою молока по стаду на майбутній рік, необхідно знати:

► яка кількість корів буде на фермі цілий рік;
► скільки і коли буде вибракувано корів і яка кількість дійних місяців 

у них;
► яка кількість дійних місяців буде в усіх введених у стадо первісток і 

якій кількості річних корів це буде дорівнювати. Так, згідно з наведеними 
раніше даними табл. 17, 523 корови перебуватимуть у стаді цілий рік. Вісім 
корів, що отелилися в листопаді і 16 у грудні минулого року, будуть вибра- 
кувані у вересні-жовтні планового року, а 17 і 20 корів отелення січня й лю
того планового року —  в листопаді і грудні того ж року. Всі вони будуть у 
стаді господарства (8 х 8) + (16 х 9) + (17 х 10) + (20 х 10) і так за цілий рік — 
578 дійних (лактаційних) місяців. Крім того, в січні очікуються отелення 12 
первісток, кожна з яких буде доїтися впродовж десяти місяців. Таким чином, 
у всіх первісток, що отеляться в січні, буде 120 ДІЙНИХ МІСЯЦІВ (10 X 12), у 
лютому —  150, у березні 130 (10 х 13), у квітні 108 (9 х 12) і так за цілий рік. 
У наведеному прикладі загальна сума дійних місяців вибракуваних корів і 
первісток буде дорівнювати 1086.

Щ об визначити, якій кількості річних корів дорівнюють зазначені місяці, 
необхідно 1086 поділити на середню кількість дійних місяців за рік. При осі- 
менінні корів через два місяці на третій, вважаючи першим місяць отелення, і 
двох місяцях сухостійного періоду середня кількість дійних місяців станови
тиме 9,8. Отже, всі тварини, що були в стаді неповний рік, становитимуть
110,8 (1086 : 9,8) річної корови, а всього корів у стаді буде 633,8 (523 + 110,8) 
голови. На цю кількість корів і слід планувати річний надій молока по всьому 
стаду.

Можливий надій від однієї корови в плановому році визначають виходя
чи із середнього фактичного надою за кілька попередніх років, а також вра
ховуючи зміни, що відбулися в стаді: зміни породи і породності, середній вік 
в лактаціях, умови утримання, забезпеченість кормами, кваліфікація обслу
говуючого персоналу тощо.



Слід згадати також про методику визначення середнього віку в лактаціях 
по стаду, який поряд з іншими факторами значною мірою впливає на рівень 
продуктивності стада. Щ об визначити середній вік стада в лактаціях, його 
розподіляють на групи за цим показником і перемножають кількість корів у 
кожній групі на вік у лактаціях. Наприклад, у стаді було корів із закінченою 
першою лактацією —  82 голови, другою —  37, третьою —  55, четвертою — 
31, п ’ятою —  23, шостою —  15 і сьомою —  8 голів. Середній вік в лактаціях 
даного стада становить:

(82 х 1 )  + (37 х 2) + (55 х 3) + (31 х 4) + (23 х 5) + (15 х 6) + (8 х 7) 
Кількість корів, взятих для розрахунку

= 706/251 =2,8.

Тобто середній вік стада в отеленнях буде орієнтовно 3 лактації. Отже, 
при визначенні можливого надою на корову слід врахувати, що при переході 
від третьої до четвертої лактації надій підвищується на 3,2 ° о.

Маючи можливий надій на корову і кількість корів у стаді, помноживши 
один показник на другий, ми одержимо можливий плановий надій по стаду 
ферми (господарства) у наступному році.

Щ об спланувати розподіл одержаного надою по місяцях планового року, 
необхідно визначити середній місяць лактації (доїння), на якому будуть зна
ходитися корови всього стада в кожному календарному місяці року. Знаючи 
середній місяць лактації і плановий надій на корову за рік, можна досить лег
ко визначити можливий надій за відповідний місяць лактації, а отже, і за рік 
(табл. 35). Середній місяць лактації в кожному календарному місяці року ви
значають на основі плану осіменіння (парування) і отелення корів, нетелей, 
телиць (див. табл. 16).

Спочатку в чисельник (див. табл. 38) кожного календарного місяця року 
з граф 6 і 7 «Плану осіменіння і отелення» записуємо фактичну кількість дій
них корів, враховуючи місяць їх лактації чи сухостою: січень —  68, лютий — 
78, і так до кінця планового року. Потім проводимо рух дійних корів по міся
цях лактації. Після цього множенням показника місяця лактації на кількість 
корів, що його мають, визначають кількість лактаційних місяців у кожному 
календарному місяці планового року. Наприклад, у січні планового року оте
литься 56 корів і 12 нетелей (68 голів). Місяць отелення у них січень, тобто 
перший місяць календарного планового року. Кожна із зазначених корів буде 
знаходитися на першому місяці лактації і загальна сума лактаційних місяців 
становитиме 68 (68 х 1); У лютому вони вже будуть на другому місяці лакта
ції і сума лактаційних місяців у них буде 136 (68 х 2). У жовтні вони будуть 
на десятому місяці лактації і сума лактаційних місяців складатиме 680 (68 х 
10). У листопаді і грудні ті тварини, що планувалися для осіменіння і заплід
нилися (51 голова), будуть переведені до групи сухостійних, а решта (17 го
лів) —  вибракувані і переведені на відгодівлю. Вибракування корів, що не 
планувалися для осіменіння, можна проводити й раніше (на 7—  9-му місяцях 
лактації), що і показано при плануванні решти місяців (див. табл. 38).



38. Розрахунок виробництва молока 
по місяцях планового року 

(плановий надій 5800 кг від корови за рік)

Місяці отелен
ня планового і 
попереднього 

року

Календарні місяці планового року
За
рікІ II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Січень
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 51 51

68 136 204 272 340 408 476 544 612 680 С С

Лютий
51 78 78 78 78 78 78 58 58 58 58 58

С 78 156 234 312 390 468 406 464 522 580 С

Березень
58 58

С С

Квітень
39 39

390 С

Травень
37 37

333 370

Червень
37 37

296 333

Липень
34 34

138 272

Серпень
40 40

240 280

Вересень
47 47

235 282

Жовтень
36 36

144 180

Листопад
32 32

96 128

Грудень
64 64

128 192

Всього корів, 
голів 543 560



Показник
Календарні місяці планового року За

рікІ II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

У тому числі дійних корів, 
голів 434 463

Сума лактаційних місяців 2168 2181

Середній місяць лактації 5.0 4.7

Середньодобовий надій на 
одну дійну корову, кг 12.7 13.03

Надій за місяць на одну дійну 
корову, кг 393.7 364.8

Надій по стаду за місяць, ц 1708.6 1686.0

Надій за місяць на одну фу
ражну корову, кг 314.7 301.6

Скоригований надій на фура
жну корову, кг

Таке вибракування може бути обгрунтоване зниженням середньодобо
вих надоїв по місяцях лактації. В перші два місяці вони дещо підвищуються 
(або утримуються на одному рівні, а потім знижуються орієнтовно в таких 
розмірах (у відсотках до попереднього місяця): третій місяць —  на 7; четвер
тий, п ’ятий і шостий —  на 7,6; сьомий —  на 9; восьмий —  на 9,8; дев’ятий — 
на 13,4; десятий —  на 17,3%.

У січні планового року будуть на другому місяці сухостою корови, що 
отелилися в лютому, а на першому —  в березні минулого року. В цьому ж 
місяці корови, які отелилися у квітні минулого року, будуть, (за винятком 
вибракуваних) на десятому, у травні —  на дев’ятому, червні —  на восьмому і 
так далі місяцях лактації.

Після цього визначають у кожному календарному місяці року кількість 
усіх корів, а також дійних. Для цього в першому випадку додають всі чисе
льники, а в другому —  всі чисельники, за винятком тих місяців, де знаходи
лися сухостійні корови. Додаванням всіх знаменників визначають суму лак
таційних (дійних) місяців. Поділивши зазначену суму на кількість дійних 
корів у кожному місяці, визначають середній місяць лактації в кожному ка
лендарному місяці року (2168 : 434 = 5,0; 2181 : 463 = 4,7).

Для визначення можливого середньодобового надою по місяцях лактації 
користуються наведеними раніше даними табл. 35 або іншої подібної до неї. 
Якщо середній місяць лактації виражено не цілим числом, то розраховують 
поправку (дивись попереднє завдання).

Щоб визначити надій за місяць на одну дійну корову, необхідно середньо
добовий надій помножити на кількість календарних днів у тому чи іншому мі



сяці, а перемноживши одержану величину на кількість дійних корів у кожному 
місяці, матимемо валовий надій за місяць по стаду ферми (господарства).

Надій на одну фуражну корову за кожний календарний місяць планового 
року розраховуємо, поділивши валовий надій по стаду за місяць на кількість 
фуражних корів у ньому. Сума валових надоїв по місяцях планового року і 
буде становити величину планового виробництва молока за рік. Якщо ж оде
ржана величина відрізняється від запланованої більше ніж на ±1,5—2 % (до
пустиме відхилення в планових економічних розрахунках), то проводять ко
ригування показників, валового надою по календарних місяцях планового 
року, вираховуючи (додаючи) величину перевищення (зниження) з кожного 
валового надою за місяць.

Завдання до заняття. 1. Користуючись матеріалами теми «Відтворення 
стада» (заняття 2) або зібраними під час практики чи наданими викладачем, 
розробіть план виробництва молока по стаду ферми (господарства). Зробіть 
письмовий аналіз характеру виробництва молока по місяцях року.

2. Використовуючи матеріали попереднього завдання, складіть договір 
контрактації молока і молочних продуктів (табл. 39) і зробіть його письмовий 
аналіз. Середній вміст жиру в молоці 3,85 %, товарність молока —  88%.

39. Договір контрактації молока і молочних 
продуктів на 20__р.

Господарство зобов’язується: продати Заготівнику молоко і молочні про
дукти в перерахунку на базисну жирність, які за якістю відповідають діючим 
стандартам і технічним умовам, ветеринарним і санітарним вимогам, у кіль
кості і в строки (ц)

Показник За рік
У тому числі

І квартал II квартал III квартал IV квартал

Продати за договором 
У тому числі в асортименті і по місяцях, ц
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Молоко і молочні про-дукти (в пере
рахунку на молоко базисної жирності)
Із загальної кількості: 
молоко 
вершки

(в перерахунку на 10 %-у жирність)
У тому числі здати Заготівнику безно- 
се-редньо на місці



М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ 
ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

ЗАНЯТТЯ 1. Зажиттєва оцінка показників 
м  ’ясної продуктивності

Мета заняття. Набути практичні навички зажиттєвої оцінки показників 
м’ясної продуктивності худоби. Навчитися визначати масу тіла і вгодова
ність тварин відповідно до вимог національного стандарту.

Наочні приладдя та обладнання. ДСТУ 4673:2006; ГОСТ 5110— 55; ін
струменти для вимірювання худоби; робочі зошити; мікрокалькулятори; ри
сунок з відміченими точками прощупування відкладення підшкірного сала; 
тварини ферми.

Зміст теми і методика виконання завдань. Правильна оцінка показників 
м’ясності худоби має важливе значення, оскільки від точності визначення якос
ті худоби, яку реалізують підприємствам м’ясної промисловості, і розрахунків 
за неї залежать результати виробничо-фінансової діяльності господарства.

М ’ясні якості за життя тварини оцінюють за сумою таких ознак: екс
тер’єр і конституція, маса тіла, вгодованість, скороспілість та оплата кормів 
продукцією.

Одним з найоб’єктивніших показників м ’ясної продуктивності худоби є 
маса тіла. Оцінку за цим показником проводять з урахуванням віку, статі і 
породи. За однакових умов кращі м’ясні якості будуть у тварин великих роз
мірів і скороспілих.

Фактичну масу тіла худоби визначають згідно з вимогами ГОСТу 23676— 
79 при зважуванні на вагах середнього класу точності з максимальними межами 
зважування 500 і 2000 кг при допустимій похибці не більше 0,1 0 о.

Щ об дати характеристику інтенсивності росту тварини при відомих ре
зультатах маси тіла, вираховують абсолютний, відносний і середньодобовий 
прирости. Ці показники використовують як основні елементи зажиттєвої оці
нки м’ясної продуктивності тварин.

При відсутності вагів масу тіла тварини можна визначити за промірами. 
Існує кілька способів визначення маси за промірами. Найбільш поширені 
Трухановського, Клювер-Штрауха, Фровейна та їх модифікації.

За способом Трухановського масу тіла дорослої худоби визначають за 
формулою:

М= (Д х О /100) х К , (39)

де М  —  маса тіла тварини, кг; О —  обхват грудей по вертикальній лінії, 
що проходить через верхню частину заднього кута лопаток, см; К —  коефіці
єнт: 2 —  для молочних і 2,5 —  для комбінованих і м ’ясних порід.



41. Таблиця для визначення маси тіла великої 
рогатої худоби за промірами

Коса дов- 
жи-на ту
луба, см

Обхват грудей за лопатками, см

120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150

145 150 156 162 170 176 183 188 192 202 210 216 222 229 235 241
152 159 165 172 179 185 191 197 205 214 220 225 234 239 246

163 170 176 182 189 196 202 210 218 225 230 238 244 247
174 179 186 191 199 205 211 220 227 233' 241 247 253

180 187 193 200 206 213 223 230 237 244 250 255
188 192 201 210 219 227 234 239 249 255 261

196 204 213 222 231 238 243 253 259 265
216 220 225 234 242 247 256 262 268

223 227 236 244 250 259 265 272
230 241 247 255 264 270 277

244 252 258 268 274 281
255 261 270 277 284

50 16 17 18 20 22 24 26 28 ЗО 31 266 276 282 288
52 16.5 18 19 21 23 25 27 29 31 32 33 279 285 291
54 17 19 20 22 24 25 28 зо 32 34 35 36 289 296
56 18 19 21 22 25 26 29 31 33 34 35 37 40 299
58 19 20 21 23 25 27 29 32 34 35 36 38 41 43
60 20 21 22 24 26 28 ЗО 32 34 35 37 39 42 44 45
62 21 22 23 25 27 29 31 33 35 36 38 40 43 45 46 50
64 22 23 24 26 28 ЗО 32 34 36 37 39 41 44 46 47 51
66 22 23 25 26 29 ЗО 32 35 37 38 40 42 45 47 49 52
68 23 24 25 27 29 ЗО 33 35 37 39 41 43 46 48 50 54
70 25 26 28 ЗО 32 34 36 38 40 42 44 47 49 51 55
72 27 29 31 33 35 .37 39 41 43 45 48 50 52 56
74 ЗО 32 34 36 38 40 42 44 46 49 51 53 57
76 33 35 37 39 41 43 45 47 50 52 55 58
78 36 38 40 42 44 46 48 51 53 56 60
80 39 41 43 45 47 49 52 54 57 61
82 42 44 46 48 50 53 55 58 62
84 45 47 49 51 54 56 59 63
86 48 50 52 55 57 61 64
88 51 53 56 58 62 66
90 54 57 59 63 67
92 58 60 64 68
94 61 65 69
96 67 70
98 72



Коса до- 
вжи-на 
тулуба, 

см

Обхват грудей за лопатками, см Коса дов- 
жи-на ту
луба, см

152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176
247 254 260 276 122
252 259 263 268 277 124
257 268 272 278 286 293 126
259 268 274 279 296 300 302 128
262 271 277 284 289 306 312 314 130
267 276 280 289 295 309 311 320 329 132
270 281 287 294 300 312 319 325 334 341 134
274 284 291 297 303 314 321 328 338 345 354 136
278 288 295 391 307 318 325 334 341 349 356 365 138
283 291 299 396 313 323 330 339 348 355 362 372 377 140
287 297 304 311 317 328 334 344 354 361 368 377 386 142
290 300 307 314 321 332 339 348 358 365 372 382 391 144
296 306 313 320 327 338 345 354 364 371 379 389 399 146
299 309 316 324 331 341 349 358 368 375 383 393 404 148
303 313 320 328 334 346 354 363 373 380 388 398 408 150
306 317 324 332 339 350 358 367 377 384 393 404 413 152
311 322 329 337 345 356 364 373 383 391 399 409 420 154

326 334 341 317 359 368 377 388 395 404 414 425 156
337 345 352 364 372 382 391 400 409 418 429 158

64 55 348 356 368 375 386 396 405 413 424 435 160
66 56 59 362 374 382 393 404 411 419 430 441 162
68 57 60 64 378 386 396 407 415 423 434 445 164
70 58 61 65 66 391 402 413 420 429 441 452 166
72 59 63 66 67 71 408 416 427 436 447 458 168
74 61 64 68 69 72 77 422 431 440 451 463 170
76 62 65 69 70 74 78 84 435 444 455 467 172
78 63 66 70 71 75 80 85 91 450 461 474 174
80 64 67 71 73 77 81 86 92 98 468 480 176
82 65 69 72 74 78 83 88 93 99 104 484 178
84 67 70 74 76 79 84 89 95 100 105 111
86 68 71 75 77 81 85 91 96 102 107 112 118
88 69 72 76 79 82 87 92 98 103 108 114 119 121
90 70 73 77 80 84 88 93 99 105 110 115 121 123
92 71 75 78 81 85 90 95 100 106 111 117 122 124
94 73 76 80 83 86 91 98 102 107 112 118 124 126
96 74 77 81 84 88 92 98 103 109 114 119 125 127
98 75 78 82 86 89 94 99 105 110 115 121 126 129
100 76 79 83 87 91 95 100 106 112 117 122 128 131
102 81 84 88 92 97 102 107 113 118 124 129 132
104 86 90 93 98 103 109 414 119 125 131 134
106 91 95 99 104 110 116 121 126 132 135
108 96 101 106 112 117 122 128 133 137
НО 102 107 113 119 124 129 136 139
112 109 114 120 125 131 137 140
114 116 121 126 132 138 142
116 123 128 133 139 143
118 130 135 140 145
120 136 142 147
122 143 148



178
394
399
406
411
416
420
428
433
438
444
450
454
461
467
472
477
484
488
494
501

729
130
132
133
135
137
138
140
141
143
145
146
148
149
151
153
154

Обхват грудей за лопатками, см

Коса 
довжи
на ту
луба,

180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202

413
418
423
428
433
443
445
452
456
464
458
475
481
486
490
497
502
508
516
520

135
136
138
139
141
142
143
145
146 
148
150
151 
153 
155 
157 
159

423
428
436
442
450
454
459
465
472
477
484
490
495
500
506
513
518
526
529
533

142
144
145
147
148 
150
152
153
155
156 
158 
160 
161
163
164

437
445
450
458
463
468
474
481
487
493
500
503
509
516
523
528
536
540
540
549

150
152
153
155
156 
158 
160 
161
163
164 
166 
168 
169 
171

454
459
466
472
477
483
490
495
502
508
514
520
525
533
538
545
550
557
562
570

158
160
161
163
164 
166 
168 
169
171
172 
174 
176 
167

472
480
484
490
496
504
510
516
523
529
539
541
547
553
561
567
572
576
586
591

166
168
169
170 
172 
174
176
177
179
180 
182 
184

489
495
499
506
513
518
527
533
538
544
552
558
563
572
577
583
589
597
602
607

171
173
175
178
179
180 
182
184
185 
187 
189

506
509
515
523
529
536
543
549
554
561
568
574
583
589
593
599

613
618
625

518
524
533
538
545
554
558
565
572-
578
584
593
598
605
610
619
624
630
635
645

538
547
553
561
567
574
579
587
504
600
609
615
620
627
635
642
648
654
663

567
563
570
579
584
595
597

612
621
628
633
638
647
653
659
665
674
682

575
583
591
597

610
618
624
634
640
647
652
661
658
674
680

697

595
604
610
621
624
632
638
648
654
661
667
676
683

695
705
710

204

615
620
631
634
642
649
653

672
678

693
700
707
716
723

142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
190
192
194
196
198
200



Обхват грудей за лопатками, см. Коса 
довжи
на ту
луба, 

см

206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234

631 170

642 649 172

645 659 674 174

654 668 683 699 176

661 674 689 700 718 178

671 684 699 711 728 741 180

673 691 705 717 735 747 758 182

683 698 713 724 743 754 766 779 184

692 704 719 731 749 767 774 786 806 186

699 715 729 741 760 773 785 798 816 829 188

706 720 733 748 766 779 792 804 823 836 850 190

713 728 742 754 775 786 799 812 832 844 860 873 192

719 734 749 761 781 793 807 819 842 852 868 885 899 194

728 744 760 772 791 804 817 831 849 863 880 892 912 925 196

734 749 767 779 799 812 825 837 852 871 888 906 919 933 944 198

Для визначення маси тіла за способами Клювер-Штрауха (у дорослої ху
доби) і Фровейна (у молодняку) користуються промірами обхвату грудей за 
лопатками і косою довжиною тулуба (від плечелопаткового суглоба до сід
ничного горба). Далі по спеціальних таблицях (табл. 41) на перетині стовпців 
довжини і обхвату знаходимо масу тварини у кілограмах. Для тварин першої 
категорії вгодованості одержану масу тіла за промірами збільшують на 5— 
10% .

Використовуючи промір обхвату грудей за лопатками можливо також 
визначати масу тіла тварини за табл. 42, яка широко використовується в 
СІЛА.

Важливе значення для оцінки м ’ясних якостей тварин має скороспілість, 
її визначають за енергією росту (абсолютною і відносною), а також за віком, 
у якому досягнуто фізіологічної й господарської зрілості.

Особливе місце при оцінці м ’ясної продуктивності худоби надається 
оплаті кормів продукцією, яку визначають діленням абсолютного приросту її 
маси за період на кількість кормів (у МДж обмінної енергії), що використані 
за період вирощування тварини.

Серед зазначених показників, при інших однакових умовах, вирішальне 
значення має вгодованість. Під вгодованістю слід розуміти ступінь розвитку 
м’язів і відкладень підшкірного сала, що визначається візуально та прощупу-



42. Орієнтовна маса тіла великої рогатої худоби 
визначена за проміром обхвату грудей 

за лопатками

Обхват гру
дей за лопа

тками, см

Маса тіла, кп  породи Обхват 
грудей за 
лопатка

ми, см

Маса тіла, кп  породи
крупні середні дрібні круп

ні
серед

ні
Дріб

ні

69 37 31 26 137 221 214 205
71 37 32 28 140 230 223 216
74 39 35 31 142 243 233 229
76 41 38 35 145 255 248 241
79 44 41 40 147 266 260 252
81 47 45 44 150 279 272 267
84 52 51 50 152 290 283 278
86 56 56 55 155 305 298 292
89 61 62 62 158 316 310 304
91 67 67 67 160 332 326 320
94 74 74 74 163 344 338 332
96 80 80 80 165 360 355 350
99 87 87 87 168 375 370 364
102 94 94 94 170 390 385 380
104 102 101 100 173 403 398 392
107 111 109 108 175 422 416 411
109 118 116 115 178 436 429 423
112 127 124 122 180 455 449 438
114 134 132 129 183 474 460 450
117 143 140 137 185 489 477 464
119 152 148 144 188 507 490 476
122 162 157 153 190 525 506 487
124 170 165 160 193 540 517 495
127 180 173 169 196 564 534 505
130 189 183 178 198 584 547 510
132 200 194 188 201 601 557 515
135 210 203 197 - - - -

Вимоги до вгодованості тварин різного віку і статі не можуть бути одна
ковими, оскільки у дорослої худоби при відгодівлі досить інтенсивно відбу
вається нагромадження жирових відкладень, а у молодняку —  м ’язової тка
нини. Крім того, бугаї, як правило, не мають відкладень сала. Тому, перш ніж



встановлювати категорію вгодованості тварини, необхідно правильно визна
чити, до якої групи згідно із стандартом її слід віднести, тобто визначити 
стать і вік.

Вік тварин встановлюють за даними первинних зоотехнічних документів 
або за станом розвитку зубів. До молодняку відносять тварин, що мають не 
більше двох пар (зачепи і внутрішні середні) постійних різців. Найбільший 
вплив на показники м’ясності тварини мають: будова тіла, розвиток м ’язів і 
ступінь відкладення підшкірного сала. Будову тіла оцінюють за розвитком 
окремих статей. При цьому особливу увагу звертають на форму голови і шиї, 
лінію спини, виповнення крижів і стегон, глибину паху, лінію черева і форму 
кінцівок. Тварина з добрими м ’ясними якостями повинна мати відносно ко
роткі кінцівки й шию, широку спину, широкі і прямі крижі, широкі та глибокі 
груди, дуже добре розвинені, що спускаються до скакального суглоба, м ’язи 
задньої третини тулуба.
Будова тіла досить часто визначається породними особливостями тварини, 
але значною мірою залежить від ступеня розвитку м ’язів і відкладень підшкі
рного сала. Розвиток м’язів визначають за загальною округлістю тулуба, ви
повненістю стегон, щільністю м’язової тканини при промацуванні, а також за 
тим, наскільки сильно виступають кістки скелета.

Добре відгодована тварина має округлий тулуб, на якому маклаки, сід
ничні горби і остисті відростки спинних хребців не виступають. Стегна рівні, 
без западин і не підтягнуті, задня частина тулуба добре округлена. М ’ясний 
трикутник (утворюється при проведенні умовних ліній через точки на макла- 
ці, сідничному горбі та верхівці скакального суглоба) добре виповнений. 
Ш ия непомітно переходить в область плеча, мускулатура підгруддя розвине
на добре, лопатки не виділяються і за ними не утворюються западини.

У тварин з недостатньо розвиненими м’язами форми тулуба менш округлі, 
виділяється холка, у місцях з’єднання шиї з грудною кліткою з’являються запа
дини, дещо виділяються лопатки, менш рівні крижі, слабо розвинуте підгруддя.

Погано відгодована худоба має кутасту форму тулуба, поперекова час
тина плоска, стегна підтягнуті і майже не виповнені, кістки скелета виступа
ють досить сильно.

Ступінь розвитку жирових відкладень визначається промацуванням тіла 
тварини у місцях, найбільш характерних для відкладення сала. В процесі від
годівлі сало спочатку відкладається на внутрішніх органах (біля серця, ни
рок, у серозних оболонках, що оточують шлунок і кишківник), а потім, у міру 
зростання ступеня вгодованості тварини, —  безпосередньо під шкірою. Під
шкірні жирові відкладення спочатку з’являються навколо основи хвоста, а 
далі поширюються вздовж спини від задніх частин до передніх.

Визначаючи вгодованість тварини, прощупування починають з кореня 
хвоста, на ділянці між першим хвостови хребцем і сідничними горбами. Таке 
прощупування, не характеризуючи величину жирового поливу в цілому, дає 
можливість визначитися про наявність підшкірних жирових відкладень.

Система оцінки вгодованості шляхом прощупування передбачає 16 
«щупів м ’ясника» (табл. 43, рис. 11).



Назва щупа Місце і спосіб промацування

Хвостовий Біля основи хвоста, на ділянці між першим хвостовим хребцем і сіднич
ними горбами прощупують по обидва боки хвоста, справа — правою, злі
ва — лівою рукою *

Колінної 
складки (зад
ній щуп)

Беруть зліва — правою і справа — лівою рукою, вводячи чотири пальці 
під складку, а великий тримають зовні і, проводячи ззаду наперед, про
мацують наявність сала **

Стегновий На передньому боці маклаків; має різні форми, залежно від індивідуаль
них особливостей і ступеня вгодованості; промацується випрямленими 
пальцями, при цьому захоплюють найбільш виступаючі частини маклака 
між великими і рештою пальців ***

Поперековий На ділянці поперекових хребців; промацують товщину м’язів і відкладень 
сала над і під поперечними відростками поперекових хребців; руку кла
дуть на поперек і намагаються втиснути великий палець під м’язовий 
шар. Щільність м’язової тканини вказує на ступінь її розвитку

Паховий Між останнім ребром і стегном; залежно від форми жирових горбів про
мацують рукою і зігнутими або розпрямленими пальцями

Реберний Промацують на ділянці останніх трьох несправжніх ребер або тільки на 
одному останньому. Кладуть руку із зігнутими пальцями на бік тварини, 
притискують великим пальцем підшкірну сполучну тканину з жировим 
шаром (той, хто промацує, стоїть спиною до голови тварини). Дає мож
ливість визначити наявність відкладень сала тільки на даній частині тіла, 
оскільки жировий полив з’являється тут на початку відгодівлі, трохи піз
ніше, ніж біля кореня хвоста

На ділянці 
середньої ча
стини ребер

Промацують боки на ділянці середньої частини ребер, вище ліктьових су
глобів; визначають щільність і ступінь розвитку м’язів і жирового поли
ву; роблять випрямленими пальцями, тильним боком кисті, поверненим 
до горла, при цьому великий палець натискає у напрямі грудної клітки; 
правою рукою промацують справа, а лівою — зліва

Серцевий На рівні серця позаду ліктьового суглоба на грудній клітці; пальці став
лять вертикально до реберної стінки і великим пальцем, дещо відтягуючи 
шкіру, промацують відкладення сала

Лопатковий Промацують позаду і зверху лопаток; визначає тільки зовнішні відкла
дення сала під шкірою; долоню із зігнутими кінцями пальців кладуть на 
плече і відводять вбік шкіру, засовуючи під неї пальці, промацують наяв
ність сала. Промацують з обох боків

Грудний (со
колок)

Промацуючи грудину, визначають ступінь розвитк м’язової тканини і 
жирового відкладення. Пишний розвиток і щільність м’язів грудини вка
зують на добру м’ясність, а наявність жирових відкладень — на високу 
вгодованість тварини



Назва щупа Місце і спосіб промацування

Шийний Промацують біля нижнього краю шиї, переважно справа, відділяючи плечо- 
лопаїковий суглоб від грудей для визначення наявності відкладення сала. 
Наявність жирових відкладень вказує на високий рівень вгодованості

Хомутовий Подвійний, промацують від лопатки до шийного щупа по краю шиї; па
льці засовують під лопатку і, притискуючи зверху великим пальцем, ви
значають наявність жирових відкладень

Мошонковий Промацують жирові відкладення у мошонці кастратів або біля мошонки 
— у бугаїв

Спереду
вим’я

Подвійний, промацують у корів і нетелей сало, що відклалося на черевній 
стінці перед вим’ям, справа — лівою, а зліва — правою рукою

Промежений Непарний, на ділянці промежини; вдавлюють великий і решту пальців з 
обох боків вздовж стегна вертикально промежини, де і промацують наяв
ність підшкірного сала

Вушний Біля основи вух. Рекомендується при невеликих жирових відкладеннях 
під шкірою

Під’язиковий Промацують правою рукою справа біля глотки

* Це промацування дає можливість визначити наявність відкладень сала на даній ді
лянці, не характеризуючи величину жирового поливу в цілому.

** Дає можливість визначити щільність м ’язів тварини і відкладень сала. Щільний і 
важкий щуп свідчить про добру м ’ясність і вгодованість тварини.

*** Наявність відкладень сала на маклаках вказує на поширення його майже на всій 
поверхні тіла, оскільки сало з’являється тут значно пізніше у добре відгодованих тварин.

Промацування складки шкіри спереду колінної чашечки (задній щуп) 
дозволяє визначити щільність мускулатури і характер жирових відкладень. 
Щільність і вагомість щупа вказують на добру м ’ясність і вгодованість.

Наявність підшкірного сала на маклаках вказує на поширення жирового 
поливу майже по всій поверхні тіла, бо в цій точці жирові відкладення 
з’являються тільки у добре вгодованих тварин.

При промацуванні поперека і боків у межах середньої частини ребер ма
ємо змогу визначити щільність і ступінь розвитку м’язової тканини, а також 
характер поширення жирового поливу. Наявність жирових відкладень у цих 
точках вказує на значний розвиток жирового поливу по всій поверхні туші.

Промацування точок біля останніх ребер дає змогу стверджувати про на
явність жирових відкладень лише на цій частині тіла, оскільки сало 
з’являється тут трохи пізніше, ніж біля кореня хвоста.

Наявність підшкірного сала, добрий розвиток і щільність м ’язів грудин
ки вказують на добру м’ясність і високу вгодованість тварини. Нагрома
дження жирових відкладень на шиї, за вухами і біля горла —  на найвищий 
ступінь відгодівлі.



Рис. 11. Основні ділянки промацування тіла 
тварин при визначенні вгодованості

Вказана черговість жирових відкладень в цілому характерна для великої 
рогатої худоби, але є деякі відмінності, які залежать від породи, індивідуаль
них особливостей і статі тварин. Тому кожний спеціаліст у процесі роботи, 
крім загального прощупування, повинен обрати для себе найбільш, з його то
чки зору, характерний щуп, який повно характеризує вгодованість тварини і 
очікуваний забійний вихід. Вважають, що наявність жирових відкладень біля 
кореня хвоста, у колінній складці, поперековому і серцевому щупах вказує на 
наявність вищої категорії вгодованості. Реберний, лопатковий, стегновий, 
грудний і вушний щупи вказують на наявність жирної худоби.

Розподіл худоби на групи і категорії вгодованості, а також рівень вимог до її 
якості є об’єктом державної стандартизації. На жаль в Україні й до цього часу вико
ристовують державний стандарт ГОСТ 5110— 55 «Крупний рогатый скот для 
убоя». Нині в Україні розроблено новий національний стандарт ДСТУ 4673:2006 
«Велика рогата худоба дгія забою» Технічні умови, який введено в дію з 01.01.2009 
року, але він не працює й донині. Далі наведено вимоги даного стандарту:

4.1 Залежно від віку та статі велику рогату худобу призначену для забою 
поділяють на 4 групи:

► доросла худоба (корови, бугаї, воли та телиці віком старші ніж 3 роки, 
які мають три і більше пари постійних різців);

► молодняк (бугайці, волики та телиці у віці старше 8 міс., але не старше
З років, які мають дві пари та початок заміни третьої пари постійних різців);

► телята (бугайці та телички у віці від 3 до 8 міс., які мають лише моло
чні різці, а на стертій поверхні зачеп з’являється коричнева пляма);

► телята-молочники (бугайці та телички, випоєні молоком у віці від 14 
днів, але не старше 3 міс., які мають лише молочні різці).



4.2 Залежно від маси тіла молодняк великої рогатої худоби поділяють на
4 класи: вищий; перший; другий; третій.

4.3  Залежно від вгодованості дорослу худобу, молодняк і телят поділя
ють на 2 категорії: першу і другу.

5.1.2  Шкіряний покрив великої рогатої худоби повинен бути без травма
тичних та інших пошкоджень, без навалу.

5.1.3  Дорослу велику рогату худобу залежно від вгодованості поділяють 
за категоріями відповідно до вимог, викладених у табл. 44.

5.1.4  Молодняк великої рогатої худоби залежно від маси тіла поділяють 
на класи відповідно до вимог, викладених у табл. 45.

5.1.5  Молодняк усіх класів залежно від вгодованості поділяють на кате
горії відповідно до вимог, викладених у табл. 46.

5.1.6  Телят у віці від 3 міс., але не старше 8 міс. з масою тіла понад 150 
кг залежно від вгодованості поділяють за категоріями відповідно до вимог, 
викладених у табл. 47.

5.1.7 Телят-молочників у віці від 14 днів, але не старше 3 міс., залежно від вго
дованості поділяють за категоріями відповідно до вимог викладених у табл.48.

5.1.8  Велику рогату худобу, яка за вгодованістю не відповідає вимогам 
викладеним у пунктах 5.1.3, 5.1.5, 5.1.6 та 5.1.7, відносять до худої.

44. Вимоги до категорій вгодованості дорослої 
великої рогатої худоби

Категорія Характеристика (нижній граничний рівень)

Корови, воли, телиці

Перша Мускулатура розвинена задовільно, форми тулуба дещо кутасті, лопатки виді
ляються, стегна дещо підтягнуті. Остисті відростки грудних та поперекових хре
бців, сідничні горби та маклаки виступають, але не різко. Відкладання підшкір
ного сала промацуються біля основи хвоста і на сідничних горбах, щуп 
виповнений слабко. У волів мошонка дещо заповнена салом і м’яка на дотик

Друга Мускулатура розвинена менш задовільно. Форми тулуба кутасті, лопатки 
помітно виділяються, стегна плоскі, підтягнуті. Остисті відростки грудних 
та поперекових хребців, сідничні горби та маклаки помітно виступають. 
Відкладання підшкірного сала можуть бути у вигляді невеликих ділянок 
можуть бути на сідничних горбах та на попереку. У волів мошонка підтяг
нута, зморщена і без жирових відкладань

Бугаї

Перша Мускулатура розвинена добре. Форми тулуба округлі. Груди, спина, попе
рек і зад досить широкі, лопатки і стегна виповнені, кістки скелету не ви
ступають

Друга Мускулатура розвинена задовільно. Форми тулуба дещо кутасті. Груди, 
спина, поперек і зад менш широкі, лопатки і стегна дещо підтягнуті, кістки 
скелету дещо виступають



45. Класи молодняку великої рогатої худоби

Клас Прийнята маса тіла, кг
Вищий Понад 430
Перший Понад 380 до 430 включно
Другий Понад 330 до 380 включно
Третій Від 330 і менше

* Примітка. Прийнята маса тіла — це маса великої рогатої худоби з відрахуванням 
затверджених у встановленому порядку знижок від фактично одержаної маси при зважу
ванні.

8.1 Велика рогата худоба, що надходить на забій, повинна бути іденти
фікована і зареєстрована в установленому порядку.

9.1 Велику рогату худобу перевозять усіма видами транспорту відповід
но до чинних поравил перевезень худоби, що діють на певному виді транспо
рту.

9.2 Транспортні засоби повинні бути чисті та унеможливлювати пошко
дження шкіряного покриву.

9.3 Дозволено доправляти худобу гоном.
10.5 Вік тварин установлюють за даними супровідних документів госпо

дарства та за станом зубної аркади.

46. Вимоги до категорій вгодованості молодняку 
великої рогатої худоби

Категорія Характеристика (нижній граничний рівень)

Перша Мускулатура розвинена добре, форми тулуба округлі, лопатки, поперек, 
зад і стегна виповнені. Остисті відростки грудних і поперекових хребців, 
сідничні горби і маклаки дещо виступають. Підшкірні відкладання сала 
промацуються біля основи хвоста

Друга Мускулатура розвинена задовільно. Форми тулуба не досить округлі. Хо
лка, остисті відростки грудних і поперекових хребців, сідничні горби і ма
клаки виступають. Підшкірні відкладання сала не промацуються

47. Вимоги до категорій вгодованості телят

Категорія Характеристика (нижній граничний рівень)

Перша Мускулатура розвинена добре, форми тулуба округлі, лопатки, поперек і 
стегна виповнені

Друга
Мускулатура розвинена задовільно. Форми тулуба не досить округлі, 
лопатки і стегна виповнені задовільно. Сідничні горби і маклаки висту
пають



Категорія Характеристика (нижній граничний рівень)

Перша Маса тіла не менше ніж ЗО кг. Мускулатура розвинена задовільно. Ости
сті відростки грудних і поперекових хребців не виступають, волосяний 
покрив гладенький. Слизові оболонки повинні бути: повік (кон’юктива) 
— білі, без червонуватого відтінку; ясен — білі або з легким рожевим 
відтінком; губ та піднебіння — білі або жовтуваті

Друга Мускулатура розвинена менш задовільно. Остисті відростки грудних і 
поперекових хребців дещо виступають. Слизові оболонки повік 
(кон’юктива), ясен, губ, піднебіння можуть мати червонуватий відтінок

Зубна аркада телят-молочників до 3-місячного віку характеризується на
явністю тільки молочних різців.

Зубна аркада телят до 8-місячного віку характеризується наявністю мо
лочних різців, на стертій поверхні зачеп з’являється коричнева пляма.

Зубна аркада молодняку до 3-х років характеризується наявністю двох 
пар постійних та початком заміни третьої пари постійних різців.

Зубна аркада дорослої великої рогатої худоби віком старше 3-х років ха
рактеризується наявністю трьох і більше пар постійних різців.

Завдання до заняття. 1. Вивчити вимоги національного стандарту 
(ДСТУ 4673:2006) про порядок визначення вгодованості худоби, порівняйте 
їх з вимогами ГОСТ 5110-55 і зробіть письмовий аналіз відмінностей.

2. У робочому зошиті на абрисі тварини позначте черговість відкладання 
підшкірного сала на різних частинах тіла і запишіть у табл. 49.

3. На фермі визначте масу тіла (за промірами та зважуванням) і вгодова
ність не менше ніж у 5-7 голів дорослої худоби та 5-7 голів молодняку (серед 
них по 2-3 голови м ’ясних порід). Результати запишіть у табл. 50 і дайте їх 
письмовий аналіз.

49. Порядок відкладання підшкірного сала у 
великої рогатої худоби

Номер на абрисі Точка на тілі Номер на абрисі Точка на тілі

1 2 3 4
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50. Результати 
визначення 

вгодованості і маси 
тіла 

тварин________________________
порід



1. ГО С Т 5110— 55. К рупны й рогаты й скот для убоя.—  М .: И зд-во стандартов, 1971.
—  9 с.

2. Д СТУ  4673:2006. В елика рогата худоба для забою. —  К.: Д ерж спож ивстандарт 
У країни, 2008. —  12 с.

3. Мосолов М. І. В изначення м ’ясності худоби. — К.: Урожай, 1974.—  С. 3— 58.
4. Смирницкая Н. Е., Караеаееа С. Г. К ак  определить упитанность скота.—  М .: К о

лос, 1966.— С. 36— 46.

ЗАНЯТТЯ 2. Післязабійна оцінка показників 
м ’ясної продуктивності худоби

Мета заняття. Набути практичні навички оцінювати основні показники, 
які характеризують м ’ясну продуктивність худоби після забою, оволодіти 
способами і технікою оцінки. Вивчити і дати аналіз факторів, що впливають 
на кількісні і якісні показники яловичини.

Наочні приладдя та обладнання. Державні стандарти і технічні умови 
(ГОСТ 5110— 55; ДСТУ 4673:2006; ГОСТ 1134— 73; ГОСТ 7-595— 79; ОСТ 
8475—25; рисунки сортового розрубу туш дорослої худоби і молодняку; ін
дивідуальні завдання для розрахунків показників, що характеризують 
м’ясність тварин кількох порід, віку, статі і вгодованості; тварини 
м’ясокомбінату чи забійного пункту (майданчика); мікрокалькулятори; робо
чі зошити.

Зміст теми і методика виконання завдань. М ’ясність худоби оціню
ють як за життя тварини, так і після їх забою. Після забою тварини одержу
ють: тушу, жир-сирець, субпродукти, ендокринно-ферментну сировину і 
шкуру. Найбільш об’єктивну оцінку м’ясної продуктивності тварини, за кі
лькістю і якістю м’яса, можна зробити тільки після забою. Для цього викори
стовують такі показники, як масу туші, забійну масу, забійний вихід, морфо
логічний, сортовий і хімічний склад туші, смакові якості та калорійність 
м’яса.

Туша (згідно ДСТУ 3938-99) —  це тіло забитої худоби до, під час і після 
знімання шкури, нутрування, відокремлювання голови ніг та хвоста. Вона є 
одним із основних об’єктів оцінки м ’ясної продуктивності, зумовлюються ві
ком, породою, вгодованістю, рівнем і типом годівлі та статтю тварини. Так, 
за період від 15 днів до 15 міс маса туші збільшується у 8,5-14,5 раза, але 
найінтенсивніше (6— 10 разів) —  до 9-місячного віку. Для теличок характер
не значно інтенсивніше збільшення маси туші, ніж для кастратів, а для 
м’ясних порід —  більше, ніж для молочних.

Забійна маса (згідно ДСТУ 3938-99) —  це маса парної туші після пов
ного її оброблення. Відношення забійної маси туші до прийнятої маси тіла 
тварини виражене у відсотках, має назву забійного виходу (згідно ДСТУ 
3938-99). У середньому забійний вихід великої рогатої худоби, залежно від 
породи, може бути у межах від 42 до 65%. Добре відгодовані тварини



м’ясних порід мають забійний вихід на рівні 60— 65% (у молодняку досягає 
навіть 72%), а у молочних —  50— 55 %.

Рівень м ’ясної продуктивності, і особливо якість яловичини та її харчова 
цінність, значною мірою залежить від вгодованості тварини.

Згідно з вимогами національного стандарту (ДСТУ 4673:2006) при при
йманні великої рогатої худоби на переробне підприємство за масою та якістю 
м’яса визначення вгодованості проводять за характеристикою туші.

5.2.2 Туші дорослої великої рогатої худоби залежно від вгодованості 
поділяють на категорії відповідно до вимог, викладених у табл. 51.

51. Вимоги до категорій вгодованості туш 
дорослої худоби

К атегорія Х арактеристика (нижній граничний рівень)

Туші корів, волів, телиць

П ерш а М ’язи  розвинені задовільно. О стисті відростки грудних та поперекових 
хребців, сідничні горби та маклаки виступаю ть не різко. П ідш кірне сало 
вкриває туш у від 8 ребра до сідничних горбів зі значними пропусками. 
Н а ш иї, лопатках, передніх ребрах і стегнах, тазовій  порожнині та в об
ласті паху є відкладання сала у  вигляді невеликих ділянок

Друга М ’язи  розвинені менш  задовільно. С тегна маю ть западини, остисті від
ростки грудних та поперекових хребців, сідничні горби та маклаки ви
ступаю ть виразно. П ідш кірне сало покриває туш у у  вигляді невеликих 
ділянок в області сідничних горбів, попереку та останніх ребер

Туші бугаїв

П ерш а М ’язи  розвинені добре, ш ийно-лопаткова і тазостегнова частини випов
нені добре, остисті відростки грудних і поперекових хребців не висту
паю ть

Друга М ’язи  розвинені задовільно, ш ийно-лопаткова і тазостегнова частини 
виповнені недостатньо, лопатки і маклаки виступаю ть

5.2.3 Туші молодняку великої рогатої худоби залежно від маси поділя
ють на класи відповідно до вимог, викладених у табл. 52.

5.2.4 Туші молодняку великої рогатої худоби всіх класів залежно від вго
дованості розподіляють за категоріями відповідно до вимог, викладених у 
табл. 53.

5.2.5 Туші телят у віці від 3 міс., але не старше 8 міс. масою понад 75 кг 
залежно від вгодованості поділяють за категоріями відповідно до вимог, ви
кладених у табл. 54.

5.2.6 Туші телят-молочників у віці від 14 днів, але не старше 3 міс. зале
жно від вгодованості поділяють за категоріями відповідно до вимог, викла
дених у табл. 55.



Клас М аса туш, кг

Вищий П онад 220

П ерш ий П онад 185 до  220 вклю чно

Другий П онад 158 до  185 вклю чно

Третій В ід 158 і менше

53. Вимоги до категорій 
вгодованості туш молодняку

Категорія Х арактеристика (нижній граничний рівень)

П ерш а М ’язи  розвинені добре, лопатки без западин, стегна не підтягнуті, остисті 
відростки грудних і поперекових хребців, сідничні горби і маклаки дещ о 
виступаю ть

Друга М ’язи  розвинені задовільно. С тегна маю ть западини, остисті відростки 
грудних і поперекових хребців, сідничні горби і маклаки виступаю ть ви
разно

54. Вимоги до категорій вгодованості туш телят

Категорія Х арактеристика (нижній граничний рівень)

П ерш а М ’язи  розвинені добре. Л опатки без западин, стегна не підтягнуті, сід
ничні горби та  маклаки дещ о виступаю ть

Друга М ’язи  розвинені задовільно. С тегна маю ть западини, сідничні горби і 
маклаки виступаю ть виразно

55. Вимоги до категорій вгодованості туш 
телят-молоч н и ків

Категорія Х арактеристика (нижній граничний рівень)

П ерш а М ’язи  розвинені задовільно, рож ево-молочного кольору, стегна випов
нені. О стисті відростки грудних і поперекових хребців не виступаю ть. В 
області нирок, тазовій порожнині, н а  ребрах і місцями на стегнах є від
кладення сала

Друга М ’язи  розвинені менш  задовільно, рож евого кольору. О стисті відростки 
грудних і поперекових хребців дещ о виступаю ть. Н езначні відкладення 
сала є в області нирок, тазовій  порожнині та  місцями на попереково- 
крижовій частині



5.2.7 Туші великої рогатої худоби, які за вгодованістю не відповідають 
вимогам пунктів: 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5 та 5.2.6, відносять до нестандартних (ху
дих, пісних).

Залишки пестицидів, нітратів, важких металів і радіонуклідів у тушах і 
внутрішніх органах не повинні перевищувати гранично допустимих норм, за
тверджених органами охорони здоров’я.

Харчова цінність м ’яса значною мірою зумовлена морфологічним і хімі
чним його складом. Під морфологічним складом туші слід розуміти спів
відношення (за масою) окремих тканин: м’язової, жирової, сполучної і кіст
кової. У свою чергу на співвідношення тканин у м ’ясі впливають порода, 
стать, вік, вгодованість, характер відгодівлі та інші фактори. Так, м’ясо доро
слих тварин, порівняно з м ’ясом молодняку, більш грубоволокнисте, темно- 
червоного кольору. М ’ясо старих тварин і бугаїв-плідників має добре розви
нену сполучну тканину і тому воно порівняно сухе й жорстке. І навпаки, у 
м’язах тварин м’ясних порід волокна помірної величини, міжм’язова сполуч
на тканина розвинена слабо і часто заповнена салом, що надає такому м ’ясу 
характерну мармуровість. Таке м ’ясо характеризується прекрасними куліна
рними властивостями і краще засвоюється.

Важливим показником, що характеризує м ’ясність тварини і показує 
співвідношення між масою м ’якотної частини туші і масою кісток, є коефіці
єнт м ’ясності (кількість м’якоті на 1 кг кісток).

Від співвідношення між м’язовою, жировою, сполучною та кістковою тка
нинами в основному залежить хімічний склад, енергетична цінність, засвоюва
ність, смакові якості, кулінарні і інші властивості м’яса. Середні дані про морфо
логічний склад туші і хімічний склад яловичини наведено в табл. 56.

56. Морфологічний і хімічний склад яловичини,% 
(за Смородинцевым И.О.)

П оказник Х арактеристика тварин

жирні вгодовані напіввідгодовані невідгодовані

М орфологічний склад

М 'язи 52.1 56.5 59.7 60.5

Сало 23.0 16.1 10.2 3.3

Кістки 15.1 15.7 17.0 21.9

Сполучна тканина 9.6 11.6 12.3 14.0

К оеф іцієнт м 'ясності 5.62 5.37 4.1 3.57

Хімічний склад

Вода 58.5 61.6 бб.З 74.5

Б ілок 17.7 19.2 20.0 21.0

Ж ир 23.0 18.3 10.7 3.8

Зола 0.9 0.9 1.0 1.1



Для характеристики харчової цінності білків м’яса визначають білково- 
якісний показник —  відношення кількості повноцінних білків до неповноцінних.

Різні анатомічні частини туші мають неоднакову харчову цінність, що 
зумовлюється співвідношенням у них м ’якоті й кісток. За цією ознакою час
тини туші різняться як між собою, так і між одноіменними частинами тіла 
худоби різних порід. У зв’язку з цим тушу відповідно до вимог державного 
стандарту (ГОСТ 7595— 79 —  для дорослої худоби і ОСТ 8475—25 —  для 
молодняку) розрубують для роздрібної торгівлі на сортові частини. Спочатку 
тушу розрубують вздовж хребта на дві напівтуші, потім кожну напівтушу на 
окремі частини за схемою (рис. 12) для дорослої худоби на три сорти: І сорт
—  спинна, тазо-стегнова, грудна, поперекова частини, лопаткова (лопатка і 
підплічний край) та плечова частини; II —  шийна частина, пахвина; III сорт
—  заріз, рулька і гомілка.

Крім власне м’яса, від забитих тварин одержують субпродукти. Згідно 
ДСТУ 3938-99 —  це внутрішні органи, голови, ноги, хвости, вим’я, м’ясна 
обрізь отримані під час переробляння худоби. Вони становлять близько 10-12 
% від маси тіла тварини. За морфологічним складом, хімічними показниками, 
поживною цінністю і смаковими якостями вони нерівноцінні. За поживною 
цінністю найближчі до м ’яса язик, печінка й мозок. У м ’ясній промисловості 
субпродукти поділяють на дві категорії: до першої відносять язик, печінку, 
нирки, мозок, серце, діафрагму, вим’я, м’ясну обрізь; другої —  рубець, сичуг, 
пікальне м ’ясо (м’язова тканина стравоходу), легені, голову без язика і мозку, 
трахею, селезінку, книжку, путовий суглоб, губи, вуха і кадик (горлянку).

9 7 4 3 2  1

Рис. 12. Схема розрубування яловичої туші для торгівлі (відруби):
1 —  тазостегновий; 2 —  поперековий: 3 —  спинний; 4 — лопатковий (лопатка і підпліч
ний край); 5 —  плечовий (плечова частина; частина підпліччя); 6 —  грудний; 7 —  ший
ний; 8 —  пахвина; 9 —  заріз; 10 — рулька; 11 —  гомілка

Одержану після забою тварини шкуру відповідно до ДСТУ 2341 і залеж
но від її маси, віку й статі поділяють на категорії: склизок —  шкури, зняті з 
ембріонів і мертвонароджених телят на 7— 8-му місяцях їх ембріонального 
розвитку; опойок —  шкури телят-молочників з первинним невилинялим во



лоссям; виросток —  шкури телят, що споживають рослинні корми і масою у 
парному стані до 10 кп напівшкурок —  шкури молодняку великої рогатої 
худоби масою в парному вигляді 10— 13 кп  бичок —  шкури бичка та бичка- 
кастрата масою в парному вигляді понад 13 до 17 кг включно; яловиця — 
шкури корів, нетелей та телиць масою в парному вигляді понад 13 кг; бичина
—  шкура бика, кастрованого в ранньому віці масою в парному вигляді понад 
17 кг; бугай —  шкура некастрованого бика з наявністю грубих потовщених 
складок по воротку масою в парному вигляді понад 17 кг. Останні дві катего
рії залежно від маси поділяють на легкі (17-25 кг) і важкі (більше 25 кг). Крім 
того залежно від площі склизок, опойок і виросток відносять до дрібної, а 
шкури решти категорій —  до крупної шкірної сировини.

У новонародженого теляти частка шкіри становить 11%, у 3-міс. віці — 
8%, а у 12-міс. —  6 —  7% його маси тіла. Маса шкіри дорослої худоби в се
редньому досягає: у молочних порід —  6 —  8%, у м ’ясних 8 —  10% маси 
тварини. Маса шкіри бугаїв становить 9 —  12% їх маси тіла.

Завдання до заняття. 1. Використовуючи матеріали табл. 57 або надані 
викладачем, зробіть необхідні розрахунки і аналіз показників м ’ясної проду
ктивності залежно від віку і породності худоби.

57. М’я сн а продуктивність кастратів  
си м е н та л ь сь ко ї породи та їх  помісей різного віку

Вік,
міс

Передзабійна 
маса, кг

Маса 
туші, кг

Маса внутрі
шнього сала, 

кг

Вихід 
туші. ° 0

Вихід внутрі
шнього сала.

%

Забійний 
вихід. 0 0

Симентальська порода

6 163 76 0.5

12 301 137 2.0

15 415 214 20.0

18 501 273 30.2

Помісі санта-гертруда х симентальська

6 171 86 0.7

12 367 202 16.0

15 456 258 31.0

18 601 351 41.0

Помісі шароле х симентальська

6 164 84 0.6

12 340 187 16.0

15 433 242 22.0

18 535 304 30.0



Вік,
міс

Передзабійна 
маса, кг

Маса 
туші, кг

Маса внутрі
шнього сала, 

кг

Вихід 
туші. 0 0

Вихід внутрі
шнього сала.

%

Забійний 
вихід. 0 0

Помісі кіанська х симентальська

6 160 77 0.6

12 374 207 9.0

15 500 283 17.0

18 600 362 16.7

Помісі конвертер х симентальська

6 159 77 0.8

12 321 184 11.0

15 436 244 20.0

18 540 318 36.0

58. М’ясна продуктивність бичків чорно-рябої 
породи залежно від рівня годівлі
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2. Використовуючи матеріали табл. 58 або завдання викладача, зробіть 
відповідні розрахунки і аналіз впливу рівня годівлі на м ’ясну продуктивність 
бугайців чорно-рябої породи. Визначте оплату кормів продукцією.

3. За матеріалами табл. 59 або завданням викладача зробіть розрахунки і дайте 
письмовий аналіз сортового розрубування туш молодняку різного віку і породи.

4. За матеріалами табл. 60 або завданням викладача зробіть відповідні 
розрахунки і аналіз впливу породи і статі на м ’ясну продуктивність.

5. За умов м ’ясокомбінату (забійного майданчика або пункту) визначте 
категорії вгодованості кількох тварин, призначених для забою. Після їх за
бою визначте категорії вгодованості туш цих же тварин, порівняйте, зробіть 
письмові висновки про їх якість і точність вашої попередньої оцінки.

59. Вихід різних відрубів 
із туш молодняку різного віку

Показник

Симентальська порода Калмицька порода

вік, міс

8 12 15 18 7 14.5 18

Передзабійна маса, кг 209 311 433 455 225 360 408

Маса напівтуші, кг 48.3 80.0 113 130.5 59.3 99.7 112.8

Вихід відрубів відносно на- 
півтуші: шийного, °о 8.8 6.5 7.1 7.4 9.3 10.5 8.3

кг

лопаткового, ° о 18.3 19.2 17.3 18.8 16.2 14.7 18.0

кг

спинно-грудного, ° 0 25.7 24.8 30.0 28.9 27.3 28.8 28.6

кг

поперекового, ° 0 10.2 13.2 10.0 11.2 12.6 12.5 12.4

кг

тазостегнового, ° о 37.0 35.3 35.6 33.7 34.3 33.5 32.6

кг

Вихід передньої четвертини,
% 52.8 50.5 54.4 55.1 53.8 54.0 54.9

кг

Вихід задньої четвертини, °о 47.2 49.5 45.6 44.9 46.2 46.0 45.1

кг



Показник
Симентальська

порода
Чорно-ряба по

рода
Червона степова 

порода
бугайці телиці бугайці телиці бугайці телиці

Передзабійна маса, кг 387,2 329,3 379,5 313,3 330,9 309,7
Маса туші, кг 223,8 190,2 218,2 174,6 182,0 169,6
Маса внутрішнього 
сала, кг 8,5 12,0 7,6 14,6 9,9 19,0

Вихід туш і,0 о
Вихід внутрішнього 
сал а ,0 о
Забійний вихід ,0 о
Морфологічний склад 
туші: м ’якоть, % 80,8 80,3 80,4 80,5 77,9 80,6

кг
кістки 0 о 19,2 19,7 19,6 19,5 22,1 19,4

кг
Коефіцієнт м’ясності, 
кг
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ПЛЕМІННА РОБОТА У СКОТАРСТВІ

ЗАНЯТТЯ 1. Окомірна і лінійна оцінка екстер’єру і 
конституції великої рогат ої худоби

Мета заняття. Набути практичних навичок правильно описувати статі 
тіла худоби різного напряму продуктивності, віку і статі, виявляти ті з них, 
які розвинені особливо добре, а також відмічати найбільш суттєві вади екс
тер’єру; за розвитком статей тіла виконувати окомірну і лінійну оцінку екс
тер’єру та визначати тип конституції, відбирати тварин, типових для породи, 
здатних проявляти високу продуктивність за умов інтенсивного використан-

Наочні приладдя та обладнання. Тварини навчальної ферми; інструкції 
з бонітування великої рогатої худоби молочних і м ’ясних порід; інструкції з 
бонітування великої рогатої худоби м’ясних порід; рисунки стандартних і 
додаткових ознак лінійної оцінки тварин; рисунки і таблиці найбільш поши
рених недоліків і вад екстер’єру; абриси бугая і корови молочної і м’ясної 
порід; рисунки, фотографії і муляжі худоби різних напрямів продуктивності, 
віку і статі, скелет корови (бугая); робочі зошити.

Зміст теми і методика виконання завдань. Вчення про зовнішній ви
гляд, форми тварини в цілому і особливості окремих її частин (статей) тіла, в 
зоотехнії має назву екстер’єру. Воно базується на наявності зв’язку між зо
внішніми формами тварини та їх господарською і племінною цінністю. Най
більш чітко виражену взаємну зумовленість екстер’єру і продуктивності мо
жна спостерігати у вузькоспеціалізованої молочної чи м ’ясної худоби (рис. 
12, 13). Спеціаліст повинен вміти за зовнішнім виглядом (екстер’єром) тва
рин швидко оцінювати їх якість, мати чітку уяву про всі процеси, що відбу
ваються в організмі, бачити, як ці процеси впливають на зовнішній вигляд 
тварин.

Оцінюючи екстер’єр тварин, ми робимо висновок про міцність будови її 
тіла і відповідність такої будови умовам, в яких вона існує та тій продуктив
ності, заради якої її розводять.

Оцінка і відбір молочної і м’ясної худоби за екстер’єром і конституцією 
є тим заходом, що тісно пов’язаний із загальним напрямом селекційно- 
племінної роботи по удосконаленню стада в конкретних умовах господарств. 
Ось чому в умовах виробництва правильній оцінці тварин за цими показни
ками слід приділяти значну увагу. Особливо детальну оцінку екстер’єру і 
конституції проводять при бонітуванні (комплексній оцінці) тварин.

Перш ніж оцінювати екстер’єр, необхідно встановити ідентифікаційний 
номер тварини, її кличку, вік, стать, породу; для корів і нетелей дату остан
нього осіменіння, а для корів і дату останнього, перед оцінкою, отелення. 
Крім того, враховують вгодованість тварини, оскільки при добрій вгодовано-



сті значна частина недоліків екстер’єру згладжується, а при поганій —  вони 
виділяються чіткіше і можуть навіть підсилюватися.

Основними способами вивчення екстер’єру є окомірна оцінка з опису
ванням статей тварини та лінійна оцінка. Для окомірної оцінки екстер’єру 
необхідно добре знати назву й топографію статей (рис. 14 і 15), а також взає
мозв’язок екстер’єру з конституцією і напрямом продуктивності великої ро
гатої худоби.

Окомірна оцінка (при необхідності окремі статі тварини промацують) 
дає можливість відносно швидко і всебічно проаналізувати особливості її зо
внішнього вигляду.

Форму і розвиток статей оцінюють за гармонійністю будови тіла і зага
льною міцністю всього організму, враховуючи при цьому розвиток кістяка і 
м’язів, а також пропорційність розвитку окремих його частин.

Вивчення і описування статей починають з голови і закінчують кінців
ками, особливу увагу звертаючи при цьому на вади і недоліки екстер’єру. 
Оглядаючи голову, спочатку визначають її розмір, загальну будову і про
філь. Потім описують очі, вуха, зуби, носо-губне дзеркало, нижню щелепу. 
Ш ию оглядають з метою визначення її довжини, ширини і товщини. Опи
суючи тулуб, оглядають послідовно верхню, середню й нижню його лінії. 
По верхній лінії послідовно описують холку, слину та поперек; по середній
—  плечі, ребра, здухвину і крижі; по нижній —  черево, вим’я, статеві ор
гани.

Рис. 13. Корова молочного напряму продуктивності



Рис. 14. Корова м’ясного напряму продуктивності

1 —  морда; 2 —  рот; 3 —  ніздрі; 4 —  лице; 5 —  очі; 6 —  лоб; 7 —  вухо; 8 —  потиличний 
гребінь; 9 —  горло; 10 —  грудинка; 11 —  підгруддя; 12 —  шия; 13 —  загривок; 14 —  пе
ре дплічний жолоб; 15 —  плече лопатковий суглоб; 16 —  холка; 17 —  плече; 18 —  запліч
ний жолоб; 19 —  лікоть; 20 —  підпліччя; 21 —  зап’ястя; 22 —  гомілка (п’ясток); 23 —  ра
тиця; 24 —  передня пахвина; 25 —  надплечова частина; 26 —  спина; 27 —  ребра; 28 —  
черево; 29 —  поперек; ЗО —  маклак; 31 —  крижі (оковалок, товстий філей); 32 —  корінь 
хвоста (огузок); 33 —  стегно (окорок); 34 —  скакальний суглоб; 35 —  хвіст; 36 —  кисть 
хвоста; 37 —  окорок зсередини; 38 —  мошонка; 39 —  шуп; 40 —  ратичка



Кінцівки оглядають спочатку передні, а потім —  задні. При цьому особ
ливу увагу звертають на міцність кістяка, розвиток мускулатури, сухожилля, 
виразність суглобів, міцність і якість ратичного рогу.

Рис. 16. Статі тіла молочної корови:
1 —  голова; 2 —  лоб; 3 —  око; 4 —  лице; 5 —  морда; 6 —  вухо; 7 —  ріг; 5 —  ганаші; 9 —  
горло; 10 —  шия; 11 —  ділянка лопатки; 12 —  ділянка першого спинного хребця; 13 —  
спина; 14 —  поперек; 15 —  спина і поперек; 16 —  здухвина; 17 —  крижі; 18 —  кульшовий 
суглоб; 19 —  корінь хвоста; 20 —  сідничний горб; 21 —  хвіст; 22 —  ділянка коліна; 23 —  
колінний суглоб; 24 —  ділянка скакального суглоба; 25 —  китиця хвоста; 26 —  підпліччя; 
27 —  ділянка грудей; 28 —  ділянка грудних хребців; 29 —  ділянка спинних хребців; ЗО —  
лінія черева; 31 —  пахвина; 32 —  молочна вена; 33 —  вим’я; 34 —  дійки; 35 —  молочний 
колодязь; 36 —  підпруга; 37 —  потилиця; 38 —  носове дзеркало: 39 —  ділянка під не
справжнім коліном; 40 —  гомілка; 41 —  путовий суглоб; 42 —  вінчик; 43 —  ратиця; 44 —  
підгруддя; 45 —  п’ята (скакальний суглоб); 46 —  голодна ямка.



Оцінюючи екстер’єр слід пам’ятати, що він є породною ознакою і тому 
для кожної породи характерні свої, специфічні екстер’єрні особливості. Крім 
того, екстер’єр значною мірою залежить від статі й віку тварин. Статеві від
мінності в екстер’єрі зумовлені статевим диморфізмом, або розвитком дру
горядних статевих ознак, їх хороший розвиток має важливе значення, оскіль
ки від цього залежить статева діяльність, а отже й продуктивність тварини.

У великої рогатої худоби досить чітко виражені вікові зміни екстер’єру. 
Це пояснюється насамперед тим, що в ембріональний і постембріональний 
період вони ростуть з різною швидкістю. Крім того, різні органи і тканини у 
зазначені періоди мають різну енергію росту, внаслідок чого з віком різко 
змінюється їх будова тіла. Особливо значною мірою на будову тіла вплива
ють ріст і розвиток скелету.

Оглядають і оцінюють тварин на горизонтальному, добре утрамбовано
му майданчику розміром ЗО— 50 м2, або на спеціально зробленій дерев’яній 
платформі. Тварина повинна стояти вільно й спокійно, опиратись на всі кін
цівки і мати прямо поставлену голову. Тварину слід оглядати з усіх боків, 
бажано при боковому освітленні. Під час огляду тварини спереду і ззаду пе
редні кінцівки повинні закривати задні й навпаки, при огляді з боку кінцівки 
одного боку тулуба повинні закривати собою кінцівки другого.

Проводячи екстер’єрну оцінку великої рогатої худоби, слід звертати ува
гу і на масть, особливо в тих випадках, коли оцінюють тварин порід, з якими 
довгий час вели селекційно-племінну роботу і відбір за мастями. В таких ви
падках, оцінюючи екстер’єр, треба стежити, щоб кожна тварина, яка нале
жить до тієї чи іншої породи, мала масть, притаманну даній породі. Оскільки 
масть у ряді випадків є типовою і стійкою породною ознакою, вона має сут
тєве значення для загальної характеристики тварин. За характером забарв
лення волосся масті великої рогатої худоби ділять на прості й складні. До пе
рших належать руда, червона, чорна, біла і бура; до складних —  ряба, 
строката, сіра та чала.

Тварини рудої масті виглядають однорідно золотисто-жовтими або з 
більш світлим (половим) чи коричневим (темно-рудим) відтінком.

Червона масть відрізняється від рудої інтенсивно-червоним кольором 
волосся на всьому тілі.

Для чорної масті характерне однорідне забарвлення в чорний колір во
лосся на всьому тілі.

Білій масті притаманне однорідне біле волосся по всьому тілі. Така 
масть характерна для білих шортгорнів, але зустрічається і серед інших по
рід. Повний альбінізм (біле волосся, світла шкіра, біла рогівка очей) серед 
великої рогатої худоби буває дуже рідко.

Чала масть характеризується змішаним забарвленням тулуба, яке вкри
те світлим і пігментованим волоссям. При цьому голова, шия і кінцівки най
частіше бувають забарвлені однорідним червоним або чорним волоссям.

У тварин бурої масті (кофейного кольору) часто буває світла смуга по 
спині, така ж кайма навколо носо-губного дзеркала і світле забарвлення во
лосся у вухах. На волосі часто спостерігається нерівномірний розподіл піг-



менту —  його корінь буває темним, а верхня частина світла. Залежно від ін
тенсивності забарвлення верхівок волосся можуть бути різні відтінки бурої 
масті (темно-бура, світло-бура, сріблясто-бура).

Строкатою масть називають у тих випадках, коли на тулубі з перева
жаючим одним кольором (половий, рудий, червоний, чорний) розміщені сму
ги шкіри з білим волоссям, які займають досить великі суцільні ділянки. Ви
діляють такі різновиди строкатої масті: полово-строкату, рудо-строкату, 
червоно-строкату, біло-хребетну і біло-полово-строкату.

Ряба масть (чорно-ряба, червоно-ряба, рудо-ряба) характеризується на
явністю невеликих плям жовтого, червоного і темного кольорів на білому ту
лубі або білих плям на тулубі іншого (чорного, червоного тощо) кольору. 
Слід зазначити, що в літературі й у практиці строкату і рябу масті часто змі
шують, тому спеціалістові слід чітко орієнтуватися в цьому питанні.

Сіра масть являє собою поєднання світлого і темного волосся, однорід
но розміщеного на всьому тілі з чорною шкірою. Така масть притаманна для 
деяких примітивних порід або тих, що відносяться до групи сірої степової 
худоби.

Забарвлення носо-губного дзеркала і слизових оболонок ротової порож
нини досить часто є породною ознакою, а тому слід пам’ятати, що у чисто
породної худоби вони будуть однорідного тілесного або стального кольорів. 
У помісей їх забарвлення неоднорідне.

Поряд з мастями при розпізнаванні тварин досить часто користуються 
відмітинами. Вони найчастіше бувають на лобі у вигляді: лисини (голландсь
ка худоба), зірки, окулярів навколо очей, білих кінцівок (панчохи) і хвоста, а 
також плям на тулубі.

Конституція великої рогатої худоби, як і екстер’єр, тісно пов’язана з 
напрямом продуктивності тварини і значною мірою залежить від умов виро
щування молодняку, системи відбору й добору в стаді.

У виробничих умовах визначення типів конституції тварин проводять за 
класифікацією Кулєшова —  Іванова, виділяючи грубу, ніжну, щільну, рих
лу й міцну, а також їх поєднання: груба —  щільна, груба —  рихла, ніжна — 
рихла та ін.

Для тварин молочного типу найчастіше характерна щільна (суха) кон
ституція, при якій спостерігається підвищений обмін речовин. Для тварин 
м’ясних порід бажана ніжна-рихла конституція. Молочно-м’ясна і м’ясо- 
молочна худоба в більшості випадків має міцну конституцію.

Груба і ніжна —  перерозвинена конституція, небажана для великої рога
тої худоби всіх напрямів продуктивності, за винятком робочої худоби, для 
якої характерний грубий тип конституції.

Типи конституції визначають окомірно, одночасно з оцінкою екстер’єру 
за розвитком кістяка і м ’язів, а також за будовою шкіри і розвитком підшкір
ної жирової тканини.

Тварини грубої конституції мають грубу (важку) голову і грубий маси
вний кістяк, щільні м ’язи з мало розвиненою жировою тканиною; товсту, не 
досить еластичну шкіру, покриту цупким волоссям, яке досить часто нерів



номірно розподілене на різних частинах тіла. Тварини грубої конституції, як 
правило, малопродуктивні і відзначаються низькою оплатою корму. Вони до
сить флегматичні.

Тварини ніжної конституції мають легкий, але міцний кістяк, невелику 
легку голову з невеликими і тонкими рогами. Груди порівняно вузькі й плос
кі. М ’язи щільні й в деяких випадках недостатньо розвинені. Шкіра тонка і 
щільна з великою кількістю складок на шиї і вим’ї. Вона вкрита рідким во
лоссям і легко відтягується на всіх частинах тіла тварини. Для тварин ніжної 
конституції характерний живий темперамент і підвищений обмін речовин. 
Ніжний тип конституції найчастіше зустрічається у вузькоспеціалізованих 
молочних порід худоби.

Слід пам’ятати, що досить небажаною є ніжна перерозвинена консти
туція, яка, як правило, формується в результаті вирощування молодняку при 
щедрій годівлі і відсутньому доброму моціоні та інших умов, які не сприяють 
поліпшенню здоров’я тварин. Такі тварини досить вимогливі до умов утри
мання і поряд з тим схильні до різних захворювань, внаслідок чого швидко 
втрачають продуктивність і рано вибраковуються.

Тварини з щільною (сухою) конституцією мають добре розвинені пру
жні м ’язи, міцний помірно розвинений кістяк, мало розвинену підшкірну жи
рову тканину і невеликі відкладання сала на внутрішніх органах. Шкіра у них 
товста, еластична і вкрита густим волоссям. Вони мають досить добре розви
нені легені, кровоносну і травну системи, що зумовлює їх порівняно високу 
продуктивність і тривале використання.

У тварин з рихлою (сирою) конституцією добре розвинена підшкірна 
сполучна тканина з прошарками сала між м’язовими волокнами. Для них ха
рактерні легкий, але міцний кістяк, мяка, але товста і еластична шкіра, вкрита 
ніжним і досить рідким волоссям, округлий, добре розвинений тулуб. Твари
ни, що мають рихлу конституцію, здатні на високу енергію росту, добре і 
швидко відгодовуються і від них одержують так зване мармурове м ’ясо.

Для тварин з міцною конституцією характерні добрий розвиток і гар
монійна будова тіла. Вона зумовлює прекрасне здоров’я, міцність і витрива
лість високопродуктивної великої рогатої худоби. На відміну від тварин 
щільної, худоба з міцною конституцією має масивніший кістяк і більш роз
винені, але досить, щільні м’язи, прекрасно функціонуючу дихальну, крово
носну і травну системи. Загальна міцність організму і інтенсивний обмін ре
човин забезпечують довговічність і високу продуктивність тварин з міцною 
конституцією.

Оглянувши тварину, коли вона стоїть, слід також оглянути її і під час 
руху, оскільки деякі вади екстер’єру (особливо кінцівок) найбільш повно 
проявляються під час руху. Для цього її кілька разів проводять по майданчи
ку у різних напрямах.

Для правильної оцінки типу будови тіла необхідно одночасно оглянути 
кожну стать у кількох тварин —  ровесниць і порівнювати їх між собою.

При бонітуванні окомірну оцінку типу будови тіла великої рогатої худо
би проводять за спеціальними 100- і 10-бальній шкалами, які розроблені для



молочної, молочно-м’ясної і м’ясної худоби. Відповідно до вимог «Інструкції 
з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід» 
(2004) оцінку екстер’єру і конституції бугаїв і корів проводять за 100- 
бальною, а молодняку —  за 10-бальною шкалою (табл. 61, 62), що, на наш 
погляд, дає можливість студенту, який ще не має відповідних навичок у про
веденні такої роботи, досить точно оцінювати екстер’єр і конституцію ху
доби.

Далі наведена виписка «Інструкції з бонітування великої рогатої худоби 
молочних і молочно-м’ясних порід».

1.6. Бонітування поголів’я великої рогатої худоби проводить комісія, до 
складу якої входять:

► фахівці із спеціальною підготовкою наукових та навчальних установ, 
селекційних центрів, галузевих підприємств, об’єднань, асоціацій тощо, екс- 
перт-бонітери, зоотехніки-селекціонери з практичним досвідом роботи, що 
пройшли атестацію.

1.8. Поголів’я великої рогатої худоби бонітують:
► бугаїв —  у віці 18 міс. та у 2-5 років на дату народження;
► корів —  після закінчення чергової лактації;
► корів-первісток із незакінченою лактацією —  за прогнозом молочної 

продуктивності;
► молодняк —  з 6-міс. віку.
1.9. Під час бонітування проводять:
► перевірку ідентифікаційних номерів і за необхідності їх відновлення;
► визначення маси тіла тварин та узяття промірів відповідних статей 

екстер’єру;
► огляд тварин.
4.2. Оцінку типу будови тіла бугаїв і корів проводять відповідно до ви

мог (табл. 61, 62). При огляді тварин кількість балів за окремі статі екс
тер’єру зменшують залежно від їх розвитку, відповідності їх особливостям 
породи, наявності вад і дефектів екстер’єру (табл. 63). При цьому оцінку 
знижують відповідно до ступеня вираження недоліків.

4.2.1. За сумою одержаних балів бугаям і коровам виставляють оцінку: 
90 балів і вище —  «відмінно» (В); 85-89 балів —  «дуже добре» (ДД); 80-84 
бали —  «добре з плюсом» (ДП); 75-79 балів —  «добре» (Д); 65-74 —  «задові
льно» (3); менше 65 балів —  «незадовільно» (Н).

4.2.2. Результати оцінки типу будови тіла записують у форми племінного 
обліку (Ф. 1-мол. і 2-мол.) скорочено за такою формою:

► на першому місці —  сума балів за тип будови тіла;
► поряд у дужках —  вік бугая у роках, корови —  у отеленнях.
Нині, відповідно до вимог міжнародних стандартів під час оцінки екс

тер'єру худоби використовують дві системи —  100-бальну оцінку і лінійну 
оцінку (лінійне описування екстер'єру) тварин (рис. 17).

Лінійна оцінка —  це система об'єктивного описування окремих ознак 
селекційних ознак, які характеризують екстер'єр за єдиною кількісною шка
лою. Встановлено цифрову шкалу від 1 до 9 балів, при середньому балі 5.



Оцінки від 1 до 9 характеризують екстремально біологічні відхилення 
ознак, а 5 —  середнє значення цієї ознаки в породі. Переваги лінійної оцінки: 
точне описування типу будови тіла та ознак вимені; гарантія відповідності 
методам, які використовуються в інших країнах світу.

61. Шкала оцінки типу будови тіла бугаїв

Ознаки і статі Вимоги до оцінки за вищим балом Вищий
бал

Загальний ви
гляд

Відмінна розвиненість ознак молочного типу для молоч
них порід, достатнє поєднання їх із обмускуленісио у мо- 
лочно-м’ясних порід, конституція щільна, міцна; темпера
мент врівноважений

10

Розвиток Гармонійне поєднання усіх статей, чітко виражений стате
вий диморфізм, маса тіла відповідає стандартам породи, 
екстер’єр типовий для породи та напряму продуктивності

10

Кістяк Міцний, але не грубий 10

Голова і шия Типові для породи, широка морда з великими відкритими 
ніздрями, міцні щелепи, шия плавно з ’єднується 3 холкою 
і грудиною, чітко окреслені підгруддя та грудина, шкіра 
тонка, еластична, складчаста

10

Лінія верху 
(холка, спина, 
поперек)

Холка широка, довга, рівна, клиноподібна для молочних 
порід; лопатки трохи нахилені назад і притиснуті до гру
дей; спина і поперек довгі, прямі, міцні, широкі

10

Груди Глибокі, широкі, довгі, без перехвату і западин за лопат
ками, обхват великий; ребра плоскі, широкі, довгі, широко 
розставлені та косо спрямовані назад, міжреберна ширина 
велика; шкіра тонка, щільна, еластична

10

Крижі Широкі у маклаках і сідничних горбах, довгі, вирівняні та 
майже прямі; кульшові суглоби високо і широко розстав
лені; корінь хвоста на рівні лінії спини, хвіст довгий

10

Кінцівки Грудні —  прямі, широко розставлені; тазові —  при огляді 
з боку (від скакального суглоба до бабок) майже прямі, а 
при огляді ззаду прямі, широко і паралельно поставлені; 
суглоби сухі, чітко сформовані; бабки короткі, міцні

10

Ратиці Овальної форми, міцні, короткі, компактні, із блискучою 
поверхнею рогу без тріщин, передня стінка спрямована під 
кутом 40-50°, п ’ятка висока

10

Статеві органи Сім’яники великі, об’ємні, рівномірно розвинені; мошонка 
простора; препуцій чистий; пеніс без дефектів 10

Сума балів 100



Ознаки і ста
ті Вимоги до оцінки за вищим балом Вищий

бал

Загальний 
вигляд і роз
виток

Відмінна розвиненість ознак молочного типу для молочних 
порід, достатнє поєднання їх з обмускуленістто у молочно- 
м ’ясних порід, пропорційний розвиток статей відповідно по
родних ознак, голова і шия типові для породи, маса тіла від
повідає стандарту породи, конституція щільна, міцна, кістяк 
міцний, але не грубий

10

Холка, спи
на,поперек, 
середня час
тина

Холка довга, рівна, чітко виражена (клиноподібної форми для 
молочних порід), лопатки щільно прилягають до грудей; спи
на пряма, міцна; поперек широкий і майже горизон-тальний; 
черево довге, глибоке, невідвисле, великої ємності

10

Груди Глибокі, широкі, довгі, без перехвату і западин за лопатками, 
обхват великий; ребра плоскі, широкі, довгі, широко розстав
лені та косо спрямовані назад, міжреберна ширина велика; 
шкіра тонка, щільна, еластична

10

Крижі Довгі, рівні, широкі у маклаках і сідничних горбах, чітко 
окреслені; кульшові суглоби високі та широко розставле-ні; 
корінь хвоста на рівні лінії спини, хвіст довгий і негру-бий

10

Кінцівки Грудні —  прямі, широко розставлені; тазові —  при огляді 
збоку (від скакального суглоба до бабок) майже прямі, а при 
огляді ззаду прямі, широко і паралельно поставлені; суглоби 
сухі, чітко сформовані; бабки короткі, міцні

10

Ратиці Овальної форми, міцні, короткі, компактні, із блискучою по
верхнею рогу без тріщин, передня стінка спрямована під ку
том 40-50°, п ’ятка висока

10

Вим’я Ванноподібне, симетричне, широке, щільно прикріплене до 
черева; дно трохи вище скакального суглоба, майже горизон
тальне; м’яке, еластичне, значно спадає після видоювання; ча
стки рівномірно розвинені; молочні вени великі, довгі, звиви
сті, розгалужені

10

Передня час
тина вимені

Добре розвинена в глибину і ширину, значно поширена впе
ред, плавно переходить у задню частину та міцно прикріпле
на; частки не розходяться в боки і рівномірно розвинені

10

Задня части
на вимені

Добре розвинена, високо, широко і міцно прикріплена між 
стегнами; частки рівномірно розвинені з глибокою розділь
ною борозною між лівою і правою половинами

10

Дійки Циліндричної або трохи конічної форми, однакового оптима
льного розміру за довжиною (5-8 см) і діаметром (2-3 см), рі
вномірно розставлені під кожною чвертю, прямовисно спря
мовані донизу

10

Сума балів 100



СТАНДАРТНІ ОЗНАКИ

9=дуже висока 
(148 см і більше)

5= середня (140 см)

1= дуже низька 
(132 см і  нижче)

Глибина
тулуба

Положення
заду

Ширина
заду

Кут
задніх
кінцівок
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Ознаки і ста
ті Вади і недоліки

Загальний 
вигляд і роз
виток, вира- 
женість особ
ливостей по
роди, кістяк

Загальна недорозвиненість; кістяк грубий чи перерозвинено ніжний; муску
латура рихла або слабко розвинена; будова тіла непропорційна і не відпові
дає напряму продуктивності; тип породи виражений слабо; низькорослість; 
голова дуже мала, вузька, важка, груба чи перерозвинена, «бичача» для ко
рови чи «коров’яча» для бугая; шия коротка, груба, із товстими складками 
шкіри, вирізана й різко переходить у груди й плечі; підгруддя велике

Тулуб: холка, 
спина, попе
рек, середня 
частина

Тулуб короткий, молочний трикутник виражений слабо, лопатки приля
гають нещільно, плечі (лопатки) вивернуті; холка роздвоєна чи дуже го
стра, низька, надмірно обмускулена; вузька відстань між ребрами, спина 
вузька, коротка, провисла або горбата; поперек вузький, провислий, да
хоподібний; середня частина коротка, недостатні глибина і об’єм черева 
у корів, у бугаїв черево відвисле

Груди Неглибокі, вузькі, з перехватом і западинами за лопатками, об’єм грудей 
малий, недостатньо округлі передні ребра

Крижі Короткі, вузькі, звислі, маклаки низькі, корінь хвоста високий, запалий, 
шилозадість, дахоподібність

Кінцівки Зближеність у зап’ястках (іксоподібність), розмет грудних кінцівок, від
ставлені лікті, шаблевидні, слонова постава, зближеність у скакальних 
суглобах тазових кінцівок, перерозвинені стегна. Кістяк грубий; бабки 
слабкі (провислі)

Ратиці Дуже вузькі; торцева передня стінка; м ’які, випукле дно, роздвоєні, ни
зька п ’ятка

Вим’я Дуже мале (примітивне), мішкоподібне, відвисле, із нерівномірно роз
виненими частками (козяче); глибокі роздільні борозни між передньою 
та задньою частинами (перехват); м ’ясисте, слабо залозисте, дно вимені 
ступінчасте; молочні вени малі, погано виражені

Передня час
тина вимені

Глибокі (відвислі) або мілкі передні частки; вузька, коротка і слабо при
кріплена до черевної стінки

Задня части
на вимені

Дуже мілка, відвисла, мало поширена назад; низьке прикріплення ззаду; 
підтримуючаа зв’язка погано виражена

Дійки Дуже короткі або довгі, товсті або тонкі, кососпрямовані, олівцеподібні, 
пляшкоподібні, грушоподібні, зближені збоку або ззаду

Відповідно до міжнародних вимог прийнята угода про використання 14 
стандартних і 5 додаткових ознак, які описуються у різних країнах однаково.

Ці ознаки відповідають певним вимогам: вимірюються; мають економіч
ну (функціональну, селекційну) цінність; успадковуються; мають достатню 
мінливість. Описувати вказані ознаки має лише один класифікатор, який на
лежить до експерт-бонітерської служби. При цьому корів необхідно описува
ти у термін від 30-го до 150-го дня першої або поточної лактації за фактич
ним станом ознак на момент оцінки.
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Виконуючи лінійну оцінку вимірюють або оцінюють: висоту —  вимі
рюють мірною палицею посередині крижових кісток, см; глибину тулуба —  
оцінюють у середній частині тулуба в ділянці останнього ребра; положення 
заду —  оцінюють оглядаючи його збоку, визначаючи нахил умовно проведе
ної лінії між маклаками та сідничними горбами; ширина заду —  це відстань 
між сідничними горбами, впливає на ширину задньої частини вим’я і родово
го проходу; кут задніх кінцівок —  визначають оглядаючи збоку в області 
скакального суглоба, оптимальне його значення вказує на витривалість зад
ніх кінцівок; ратиці —  вимірюють висоту задньої окружності ратиці, серед
ній показник дорівнює 3 см; прикріплення передніх часток вим’я —  вимі
рюють кут у місці з’єднання черева з передніми частками вим’я, прямий кут
—  слабке прикріплення, чим міцніше прикріплення, тим вища оцінка; висота 
задніх часток вим’я —  вимірюють відстань між нижнім краєм статевого ор
гану і початком молочного дзеркала; центральна підтримуюча зв’язка —  її 
розвиток оцінюють оглядаючи ззаду ступінь розділення вим’я на ліву і праву 
половини, враховуючи вираженість його часток; глибина вим’я оцінюють 
дану ознаку вимірюючи відстань між умовно проведеною лінією на рівні 
скакального суглоба і дном вим’я; розміщення дійок —  оцінюють оглядаю
чи корову ззаду, п ’ять балів дають у випадку розміщення дійок посередині 
часток вим’я; довжина дійок —  перевага надається середній довжині, на рі
вні 5 см; міцність конституції —  оцінюють за шириною грудної клітки (вид



спереду); молочний тип —  не є чистою лінійною ознакою, але визначають: 
гостроту холки, ніжність і товщину шкіри, кістяк, будову голови та шиї, від
стань між двома останніми ребрами.

Додаткові ознаки: скакальний суглоб —  оцінюють його вираженість; 
бабки —  їх міцність оцінюють в ділянці путового суглоба; ширина задньої 
частини вим’я —  оцінюють оглядаючи його ззаду у місці прикріплення; по
становка задніх кінцівок —  оцінюють оглядаючи ззаду ширину постановки, 
впливає на міцність кінцівок; міжратицева щілина —  вимірюється відстань 
між пальцями ратиці.

Поряд із вказаними ознаками класифікатор у процесі оцінки реєструє ва
ди і недоліки екстер’єру, відмічаючи їх у картці лінійної оцінки. Вони врахо
вуються при визначення загальної бальної оцінки типу.

4.6. Тип будови тіла молодняку оцінюють за 10-бальною шкалою. Мак
симальна кількість балів, які одержує тварина така, за:

загальний вигляд і розвиток —  3 бали;
формат тулуба —  4 бали;
кінцівки і ратиці —  3 бали.
4.6.1. Максимальну оцінку за вказані ознаки тварина одержує за умови, що:
► загальний вигляд і розвиток має такі показники —  достатня вираженість 

ознак породи, нормальний ріст, не перерозвинена, не груба, має міцний кістяк;
► формат тулуба —  відмінний об’єм грудей (глибина, ширина, відсут

ність перехвату за лопатками), пряма лінія верху (холка, спина, поперек, 
крижі), широкий і довгий таз;

► кінцівки і ратиці —  правильна постава без іксоподібності (зближеності 
у скакальних суглобах), розмету, відставленості ліктів, шаблистості, слоно
вості, слабкості бабок, дефектів ратиць, ознак артриту суглобів, кульгавості.

Кількість балів за окремі ознаки знижують залежно від їх розвитку, ви- 
раженості, наявності вад і дефектів екстер’єру.

4.6.2. За сумою одержаних балів молодняку виставляють оцінку: 10 балів
—  «відмінно» (В); 9 балів —  «добре» (Д); 7-8 балів —  «задовільно» (3); мен
ше 7 балів —  «незадовільно» (Н).

У  м’ясному скотарстві відповідно до вимог «Інструкції з бонітування 
великої рогатої худоби м ’ясних порід» оцінку конституції та екстер’єру буга
їв і корів проводять за 100-бальною, а молодняку —  за 5-бальною шкалою.

Далі наведена виписка «Інструкції з бонітування великої рогатої худоби 
м’ясних порід».

1.6. Бонітування м ’ясних порід проводиться впродовж року при досяг
ненні тваринами певного віку.

3.2.2. Бугаїв за конституцією та екстер’єром оцінюють щорічно до 5- 
річного віку відповідно до шкали (табл. 64).

3.2.3. Корів за конституцією та екстер’єром оцінюють у віці трьох і п ’яти 
років відповідно до шкали (табл. 65).

3.2.4. При оцінці враховують: типовість та гармонійність будови тіла; 
наявність недоліків конституції та екстер’єру, за які знижують бальну оцінку 
(табл. 66).



Статі будови тіла і зага
льний розвиток тварини В им оги для оцінки за  вищ им балом

М аксима
льний бал

Загальний вигляд, роз
виток і відповідність 
типу породи

П ропорційна будова тіла, глибокий і заокругле
ний тулуб, добре виражені тип породи та стате
вий диморфізм
Д обре розвинута мускулатура, міцний, проте не 
грубий кістяк, м асть характерна для породи

20

10

С таті екстер’єру: 
голова і шия

Голова типова для породи; ш ия з добре розвину
тими м ’язами 5

грудна клітка Довга, ш ирока, глибока, заокруглена, без западин 
і перехвату за  лопатками

10

холка, спина, поперек Ш ирока м ’ясиста холка, верхня лінія р івна; спина 
і поперек ш ирокі, довгі, з добре розвинутою  мус
кулатурою

15

крижі Рівні, ш ирокі і довгі, добре виповнені м ’язами; 
прикріплення х воста типове для породи

10

окіст Добре розвинута мускулатура, що спускається до скака
льного суглоба; внутрішній бік стегна обму-скулений; 
шуп підтягнений відносно нижньої лінії тулуба

10

с ім ’яники Н орм альної форми й обхвату, з вираженою  ш ий
кою , у  розслабленому стані сягаю ть рівня скака
льного суглоба

10

кінцівки П равильно поставлені, з міцними ратицями 10

Усього, балів 100

3.2.6. При оцінці молодняку враховують загальний вигляд та розвиток. 
Оцінку «відмінно» одержують тварини, типові для породи і статі, що мають 
добрий розвиток і ріст, відмінно розвинені груди (широкі, глибокі), пряму лі
нію спини, поперека, крижів, добре розвинений таз, правильну поставу кінці
вок і міцний (неперерозвинений і негрубий) кістяк.

Завдання до заняття. 1. На тваринах (муляжах) знайдіть, покажіть і на
звіть частини і статі тіла. Використовуючи абрис корови і бугая (див. рис. 14 
і 15), відзначте межі кожної частини тіла, а номерами позначте і запишіть у 
табл. 67 статі тварин.

2. Назвіть, покажіть на тваринах (муляжах) і запишіть в табл. 68 статі ті
ла, зумовлені статтю худоби.

3. Покажіть на тваринах, позначте на абрисі (див. рис. 14) і запишіть у 
таблицю 69 статі, характерні для худоби м’ясного напряму продуктивності.

4. Використовуючи форму табл. 70, опишіть статі тіла кількох тварин рі
зного віку, напряму продуктивності і статі, визначте типи їх конституції.

5. Користуючись шкалами для оцінки екстерєру і конституції, наведени
ми раніше в табл. 61, 62 та 64, 65 проведіть бальну оцінку 5-6 тварин різного 
напряму продуктивності, віку і статі. Результати запишіть у табл. 71-73.



Статі будови тіла 
і загальний розвиток 

тварини
Вимоги для оцінки за вищим балом Максималь

ний бал

Загальний вигляд, роз
виток і відповідність 
типу породи

Пропорційно складена тварина з добре вира
женими ознаками самки. Масть характерна 
для породи.
М’язи видовжені, плоскі, помірно розвинуті, 
міцний, але не грубий кістяк

15

10

Статі екстер’єру: 
голова і шия

Голова легка, типова для породи; шия довга, з 
помірно розвинутими м’язами

5

грудна клітка Широка, глибока, без западин і перехвату за 
лопатками

10

холка, спина, поперек Верхня лінія рівна; спина і поперек широкі, 
довгі, з помірно розвинутою мускулатурою

15

крижі Рівні, широкі і довгі, маклаки і сідничні горби 
виступають, широко поставлені і помітні; 
прикріплення хвоста типове для породи

10

окіст Помірно розвинена довга мускулатура, чітко 
виражений скакальний суглоб

10

вим’я Достатньо розвинуте, правильної форми 15
кінцівки Правильно поставлені з міцними ратицями 10
Усього, балів 100

66. Вади і недоліки конституції та екстер’єру, 
за які зниж ую ть оцінку

Статі будови тіла 
і загальний розвиток 

тварини
Вади і недоліки

Загальний вигляд, 
розвиток і вираже
ність типу породи

Недорозвинена, негармонійна будова тіла, кістяк грубий або 
ніжний, недостатньо розвинуті мускулатура та скелет, вузь-кий 
тулуб, короткий тулуб, недорозвинуті сім’яники, не вира-жений 
тип породи

Статі екстер’єру: 
голова і шия

Голова важка, груба або ніжна, нетипова для породи; шия вузька

грудна клітка Неглибока, вузька, із западинами чи перехватом за лопатками, з 
недостатньо розвинутою мускулатурою, малим обхватом

холка, спина, поперек Холка вузька, гостра; спина і поперек вузькі, недостатньо випо
внені м’язами; спина провисла або горбата, провислий поперек 
(м’який)

крижі Короткі, звислі, дахоподібні, недостатньо виповнені мускула
турою; шилозадість



Статі будови тіла 
і загальний розвиток 

тварини
Вади і недоліки

Окіст Недостатні розміри, недостатньо або надмірно розвинута мус
кулатура

вим’я Недорозвинене, неправильної форми
сім’яники Недостатня довжина та обхват, непропорційна форма
кінцівки Постава неправильна, задні — шаблевидні, передні і задні — 

зближені в суглобах; слонова постава; слабкий ратичний ріг

67. Статі тіла великої рогатої худоби

Номер на 
рисунку Назва статі Номер на 

рисунку Назва статі

68. Статі тіла худоби, що зумовлені статтю тварини

Номер на 
рисунку Назва статі Номер на 

рисунку Назва статі

69. Статі тіла, характерні для худоби м’ясного 
напряму продуктивності

Номер на 
рисунку Назва статі Номер на 

рисунку Назва статі

70. Картка для опису статей тіла 
(бугая, корови, телиці, бугай ця_____________________ породи

Статі тіла Описування статей
Кличка і ідентифікацій

ний номер тварини

Загальний ви-гляд 
тварини

Нормальна, недорозвинена, пере
розвинена, відповідає бажаному типу



Статі тіла Описування статей
Кличка і ідентифікацій

ний номер тварини

Будова тіла Пропорційна — непропорційна
М’язи Сухі — сирі; щільні — рихлі; розвинені 

добре — погано
Кістяк Ніжний — грубий; міцний — тонкий
Г олова Довга — коротка; легка — важка; суха

— сира; вужька — широка; нормальна
— коров’яча — бугаяча

Роги Ніжні — грубі
Шия Довга — коротка; товста — тонка; 

пряма — вирізана — «з хоботом»
Складки на шиї Тонкі — товсті; мало — багато — не 

має
Підгруддя Велике — мале — не має
Груди Широкі — вузькі; глибокі — не 

глибокі; довгі — короткі
Холка Широка — вузька; рівна — роздвоєна; 

пряма — висока — запала
Спина Широка — вузька; довга — коротка; 

пряма — провисла — горбата
Поперек Широкий — вузький; довгий — корот

кий; прямий — провислий — 
дахоподібний

Крижі Довгі — короткі; широкі — вузькі; 
прямі — дуже — не дуже звислі

Шилозадість Велика — мала — не має
Дахоподібність Виражена дуже — не дуже — не має
Черево Підтягнуте — округле — відвисле
Г олодна ямка Велика-мала; запала — виповнена
Хвіст Тонкий — товстий; довгий — короткий
Вим’я Велике — середнє — мале; залозисте 

— жирове; ванноподібне — 
чашоподібне — округле — козине

Відвисання вим’я Виражене — не виражене
Частки вим’я Розвинені рівномірно — не рівномірно; 

розділені чітко — не чітко
Дійки вим’я Довгі — короткі; товсті — тонкі; 

циліндричні — інших форм; зближені 
— широко поставлені; спрямовані вер
тикально вниз — вперед — в боки

Молочні вени Товсті — тонкі — звивисті — не має



Статі тіла Описування статей
Кличка і ідентифікацій

ний номер тварини

Молочні колодязі Великі — малі
Запас вим’я Великий — малий
Шкіра на вим’ї Тонка — товста
Волосся на вим’ї Грубе — ніжне; густе — рідке
Мошонка Відвисла — підтягнута
Сім’яники Розвинені рівномірно — не рівномірно
Кінцівки Короткі — довгі
Постава кінцівок Правильна — не правильна
Масть
Забарвлення но-со- 
губного дзер-кала
М’ясний трикут
ник і стегна

М’ясисті — худі

Відкладання пі
дшкірного сала

Значне — не значне

Шкіра на грудях Тонка — товста; еластична — цуп-ка; 
простора — тісна

Темперамент Жвавий — флегматичний
Тип конституції Міцна-груба-ніжна-рихла- щіль-на
Особливо добре 
розвинені статі
Найбільш істот-ні 
вади і недолі-ки 
екстер’єру

71. Оцінка екстер’єру молодняку

Кличка і іден
тифікаційний но

мер тварини
Стать Порода 

і по-родність
Вік,
міс

Оцінка,
балів

Особливо 
добре розви

нені статі

Вади і недоліки 
екстер’єру, за 
які зни-жено 

оцінку
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73. Оцінка екстер’єру корів молочних, 
молочно-м’ясних і м’ясних порід
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ЗАНЯТТЯ 2. Оцінка екстер’єру великої 
рогат ої худоби з використанням промірів

Мета заняття. Набути практичні навички правильно користуватися ін
струментами для вимірювання тварин, брати у них проміри і використовува
ти їх для оцінки і аналізу екстер’єру худоби.

Наочні приладдя та обладнання. Муляжі або скелет великої рогатої 
худоби; рисунки тварин і таблиці з позначеними і названими точками, в яких 
беруть проміри; мірна палиця, мірна стрічка і мірний циркуль; тварини на
вчальної ферми; робочі зошити; мікрокалькулятори.

Зміст теми і методика виконання завдання. Окомірна (пунктирна) і 
лінійна оцінка екстер’єру поряд з обліком продуктивності, безумовно, є од
ним із основних методів визначення якості тієї чи іншої тварини. Проте така 
оцінка (особливо якщо її проводять недосвідчені спеціалісти) може бути до
сить суб’єктивною.

Оцінка екстер’єру з використанням промірів дає можливість надати їй 
об’єктивності. Тобто, якщо при окомірній оцінці один експерт вважає дану 
стать довгою, а другий —  нормальною, то при вимірюванні одержують до
сить точний показник, порівнюючи який із математичною величиною друго
го, однойменного проміру, взятого за еталон, мають єдину точну оцінку. 
Проміри вигідні ще й тому, що їх можна математично опрацювати. Але зав
жди слід пам’ятати, що проміри цінні лише в тому випадку, якщо їх можна 
порівняти, якщо вони одноіменні і достатньо точні.

Для вимірювання тварин використовують: мірну палицю, мірну стрічку і 
мірний циркуль. Всі вони мають поділки в сантиметрах, а вимірювання мож
на проводити з точністю до половини сантиметра.

Мірна палиця складається з металевої трубки (футляра), на якій нанесена 
шкала із межами вимірювання від 2 до 94 см; рухомого квадратного стержня, 
на якому з трьох боків є шкали для вимірювання висоти, довжини і ширини; 
двох рейок —  нижньої, що від’єднується, і верхньої відкидної, які в неробо
чому стані розміщені в канавці стержня та повзуна, який можна вільно пере
міщувати по металевій трубці палиці.

Щоб взяти проміри висоти у телят, необхідно витягнути з канавки ни
жню рейку, встановити її в отвір повзуна і в такому положенні закріпити 
гвинтом. Потім, ослабивши гвинт, що фіксує повзун, і переміщуючи його по 
футляру, беруть необхідні висотні проміри від 2 до 94 см.



Для взяття промірів висоти у дорослих тварин, витягують верхню від
кидну рейку, фіксують її і, рухаючи стержень, беруть необхідні проміри. Ре
зультати читають на правому боці стержня (є напис «висота») в межах від 97 
до 188 см.

Щ об взяти проміри довжини, повзун по футляру переміщують у крайнє 
нижнє положення і фіксують гвинтом. Рейку, що від’єднується, вставляють у 
повзун і закріплюють гвинтом, а відкидну фіксують на стержні і, переміщу
ючи його, беруть необхідні проміри довжини. Результати читають на лівому 
боці стержня (є напис «довжина») в межах від 94 до 184 см.

Для взяття промірів ширини, глибини і довжини (у телят) повзун на 
футлярі переміщують у крайнє верхнє положення і фіксують гвинтом. Рейку, 
що від’єднується, фіксують у отворі повзуна, а відкидну —  на стержні пали
ці. Переміщуючи стержень, беруть необхідні проміри. Результати читають 
позаду стержня (є напис «ширина») в межах від 2 до 92 см.

Мірний циркуль має напівкруглі ніжки, кінці яких закінчуються куль
ками, і диск або дугу з нанесеними поділками. При вимірюванні пальці слід 
тримати на кульках, щоб була можливість регулювати ступінь дотику їх до 
тіла тварини.

Мірна стрічка являє собою кілька метрів (найкраще 3 або 5) поділеної на 
сантиметри тасьми, її використовують для визначення обхватів і деяких інших 
промірів. Інколи використовують металеві стрічки (рулетки), але вони із-за пога
ної гнучкості і шуму, який виникає при роботі з ними, менш практичні.

Перед початком вимірювання необхідно перевірити справність і точність 
приладів. Роблять це шляхом порівнювання показників палиці, стрічки і цир
куля з показниками якогось досить точного і постійного мірного приладу. 
Для цього мірну палицю кладуть на горизонтальну площину, приводять у ро
бочий стан (відкривають металеві рейки, висувають стержень, рухому рейку 
переміщують вниз до кінця), визначають фактичну віддаль між рейками і по
рівнюють з показниками палиці. Перевіряють також правильність кута між 
відкритими рейками і стержнем палиці, який має бути прямим. Для визна
чення точності мірного циркуля можна скористатися лінійкою, порівнюючи 
показники на лінійці з показниками шкали циркуля. Показники тасьми мірної 
стрічки порівнюють із аналогічними показниками металевої рулетки.

Вимірювати тварин треба вранці до годівлі або через 3— 3,5 год після 
неї. Тварина повинна стояти на рівному майданчику і бути спокійною, незбу- 
дженою. Особливу увагу слід звертати на правильну поставу кінцівок: огля
даючи тварину ззаду, задні кінцівки повинні закривати передні і навпаки, 
збоку —  кінцівки лівого боку повинні закривати кінцівки правого і навпаки. 
Голова ні високо піднята, ні низько опущена, а також не повернута вбік. Ви
мірювати тварину можна як з правого, так і з лівого боку. Щоб забезпечити 
порівнюваність промірів, необхідно одноіменні проміри у різних тварин бра
ти однаково і між одними і тими ж точками, а для цього їх можна заздалегідь 
позначити білою фарбою —  на темних тваринах і чорною —  на світлих.

Досить детальні вимірювання пов’язані із значними витратами часу і 
праці, а тому залежно від мети вимірювання кількість промірів може бути рі-



зною: від 5 —для запису в Державну книжку племінних тварин (ДКПТ), до 
52 і більше —  у наукових дослідженнях.

Під час вимірювання один студент тримає тварину, щоб вона правильно 
стояла, другий бере проміри, а третій записує їх значення у табл. 74 і допома
гає брати складні (довжина тулуба, довжина третин, коса довжина тулуба) 
проміри. Кожний студент повинен оволодіти технікою взяття таких промірів 
(рис. 18):

и

1. Довжина голови (від потиличного гребеня до носо-губного дзеркала, 
циркулем) —  ОР.

2. Найбільша ширина лоба (в найбільш віддалених точках над орбітами 
очей, циркулем) —  РХ.

3. Висота в холці (віддаль від землі до вищої точки холки, мірною пали
цею) —АБ.

4. Висота в спині (від заднього краю остистого відростка останнього 
спинного хребця до землі, мірною палицею) ЖЗ.

5. Висота в попереку (від точки на дотичній до крайніх передніх висту
пів маклаків до землі, мірною палицею) —  ВГ.

6. Висота в крижах (від найвищої точки крижової кістки до землі, мір
ною палицею) —  ДЄ.



№
з/п

Показники, що харак
теризують тварину і на

зва промірів

Кличка і ідентифікаційний номер тварини

1. Порода
2. Породність
3. Стать
4. Вік, років, місяців
5. Вгодованість
6 . Довжина голови, см

26. Довжина задньої тре
тини тулуба, см

7. Висота в сідничних горбах (від крайнього заднього виступу сіднично
го горба до землі, мірною палицею) —  ПК.

8. Глибина грудей (від холки до грудної кістки, по дотичній до задніх 
кутів лопаток, мірною палицею) —  JIM.

9. Коса довжина тулуба (від крайньої передньої точки виступу кістки 
плеча до крайнього заднього внутрішнього виступу сідничного горба, мір
ною палицею і стрічкою) —  РП.

10. Коса довжина заду (від переднього виступу маклака до крайнього за
днього виступу сідничного горба, циркулем) —  ФП.

11. Ширина грудей за лопатками (по вертикалі, дотичній до задніх кутів 
лопаток, мірною палицею) —  аб.

12. Ширина заду в маклаках (циркулем) —  вг.
13. Ширина заду в сідничних горбах (в крайніх зовнішніх виступах сід

ничних горбів, циркулем)— де.
14. Ширина заду в кульшових суглобах (циркулем) —  хц.
15. Ширина грудей в плечелопаткових суглобах (в найбільш віддалених 

точках плечелопаткових суглобів) —  чщ.
16. Обхват грудей за лопатками (по вертикалі, дотичній до крайніх зад

ніх кутів лопаток, стрічкою) —  JIM.
17. Обхват п ’ястка (в нижньому кінці верхньої третини, бажано вимірю

вати обидві кінцівки, стрічкою).
18. Напівобхват заду (від крайнього переднього виступу колінного суг

лоба однієї кінцівки горизонтально під хвостом до такої ж точки на другій 
кінцівці, стрічкою).

19. Довжина передньої третини тулуба (від вертикалі, дотичної до пе
реднього краю кістки плеча до вертикалі, дотичної до задніх кутів лопаток, 
мірною палицею) —  OJI.



20. Довжина середньої третини тулуба (від вертикалі, дотичної до задніх 
кутів лопаток, до вертикалі, дотичної до передніх виступів маклаків, мірною 
палицею) —  JIB.

21. Довжина задньої третини тулуба (від дотичної до передніх виступів 
маклаків, до вертикалі, дотичної до крайніх задніх виступів сідничних горбів, 
мірною палицею) —  ВП.

Слід зав/кди пам’ятати, що проміри тіла тварини як спосіб оцінки екс
тер’єру, дають уяву лише про розміри окремих статей, але не характеризують їх 
якість. І тому, щоб робити висновки про будову тіла худоби різних напрямів 
продуктивності, характеристики їх тільки за абсолютною величиною промірів 
недостатньо. Щоб точно оцінювати будову тіла тварин різного напряму проду
ктивності, статі і віку та з метою визначення пропорціональності будови, взає- 
морозвитку різних його частин, типу, розраховують індекси будови тіла, які є 
вираженим у відсотках співвідношенням взаємозв’язаних промірів.

Найбільш поширені індекси будови тіла наведені в таблиці 75.
1. Індекс високоногості показує відносний розвиток кінцівок у висоту. У 

порід молочного напряму він більший, н іж у  м’ясного. Для деяких порід він є 
«специфічним». Так, відносно великі показники цього індексу для симен
тальської породи є результатом впливу своєрідних природних умов її ство
рення і штучного відбору.

2. Індекс формату характеризує відносну довжину тварини порівняно з 
висотою. Тварини культурних м ’ясних порід більш розтягнуті, ніж молочних. 
З віком він збільшується.

3. Індекс перерослості показує відносний розвиток крижів у висоту порів
няно з висотою в холці і характерний для молодих тварин. При несприятливих 
умовах вирощування після народження може залишитися і в дорослої худоби.

4. Індекс костистості менший у м ’ясних порід, ніж у молочних, оскільки 
при розведенні м’ясної худоби прагнуть одержати якомога більший вихід їс
тівних частин туші за рахунок зниження відсотка так званих відходів, у тому 
числі і кісток. З віком він збільшується.

5. Індекс великоголовості вказує на відносний розвиток голови в довжи
ну. Як правило, найдовша голова буває у худоби молочного напряму продук
тивності (45%), дещо менша (37 %) у м’ясо-молочного і найкоротша (35%) — 
у м ’ясного. З віком він збільшується і особливо в перший рік життя.

6. Індекс збитості показує відносний розвиток маси тіла. Найбільша ве
личина індексу у м ’ясних порід (132), менша (121) —  у м ’ясо-молочних і 
найменша (118) —  у молочних.

7. Тазо-грудний індекс характеризує відносний розвиток передньої тре
тини порівняно із задньою. У сименталів цей індекс має найбільшу величину, 
що зумовлено менш вираженим статевим диморфізмом в межах породи. З ві
ком зменшується, оскільки ширина в маклаках збільшується довший час, ніж 
ширина грудей за лопатками.

8. Грудний індекс, як правило, більший у заводських (культурних) порід, 
ніж у примітивних. Він також більший у порід м ’ясного напряму продуктив
ності, ніж у молочного. З віком змінюється мало.



9. Індекс шилозадості в абсолютних величинах найбільший у культурних 
порід (до 69%), і найменший —  у примітивних. З віком він зменшується, 
оскільки ширина в маклаках збільшується (росте) довше, ніж ширина в сід
ничних горбах.

10. Індекс м ’ясності характеризує розвиток м ’ясних якостей у тварини. У 
м’ясних порід (герефорди, абердино-ангуси) він найбільший —  87%, а у мо
лочних (джерсеї) —  найменший —  70%.

Слід пам’ятати, що величина того чи іншого індексу однаково залежить 
від величини обох промірів, тобто на показник індексу завжди будуть впли
вати як ділене, так і дільник. Отже, індекс, який виражає собою відсоткове 
співвідношення двох промірів, при характеристиці тварин повинен 
ув’язуватися із абсолютною величиною промірів.

Поряд із методом індексів одним із способів опрацювання і аналізу про
мірів є графічний метод —  побудова екстер’єрного профілю. Наочність гра
фічного методу є його основною перевагою перед методом індексів.

Екстер’єрний профіль дає графічне зображення ступеня різниці за про
мірами чи індексами даної тварини (групи) від стандарту. Оскільки в нашій 
країні стандартних промірів і індексів на породи великої рогатої худоби не
має, то за стандартну величину можуть бути взяті: середні проміри тварин по 
породі, по групі кращих тварин породи, по заводській лінії, родині або ж 
проміри видатної тварини. Найчастіше за стандарт приймають середні про
міри по породі і екстер’єрний профіль, що має вигляд ламаної лінії, показує 
усі відхилення у промірах конкретної тварини (групи) від стандарту.

При побудові графіка екстер’єрного профілю величину промірів (індек
сів) стандарту беруть за 100 % і зображають у вигляді прямої лінії. Величина 
відповідних промірів (індексів) тварин (груп), яких порівнюють із стандар
том, виражається у відсотках від цього стандарту і відкладається на графіку. 
З’єднавши між собою точки таких відхилень, ми одержимо екстер’єрний 
профіль. Найкраще будувати екстер’єрний профіль за величиною відхилень 
даного проміру (індексу) від стандарту не у відсотках, а в частках середнього 
квадратичного відхилення (о —  сигма), що дає можливість підійти до аналі
зу тварин за ступенем їх однотиповості.

Слід зазначити, що з допомогою екстер’єрного профілю визначають 
не властивості, які характеризують дану тварину (групу), а характер 
відмінностей даної тварини (групи) від якоїсь норми, стандарту.

Метод вивчення екстер’єру шляхом вимірювання, поряд з іншими засо
бами дає можливість оцінювати тварину більш об’єктивно і є дуже важливим 
і необхідним доповненням до методу окомірної (пунктирної) та лінійної оці
нки, які є основними при вивченні екстер’єру і конституції великої рогатої 
худоби.

Завдання до заняття. 1. Вивчити по рисунках, муляжах, скелеті і на жи
вих тваринах точки де беруть проміри у великої рогатої худоби. Набути 
навиків володіння мірними інструментами.

2. У тварин, екстер’єр яких оцінювали окомірно і лінійно, візьміть про
міри і запишіть у наведену раніше табл. 74. Використовуючи одержані мате-



ріали, зробіть аналіз екстер’єру окремих тварин залежно від статі, віку, поро
ди і результати запишіть у робочий зошит,

3. Використовуючи матеріали попереднього завдання, розрахуйте індек
си будови тіла тварин і результати запишіть у наведену табл. 75. Проаналі
зуйте, як змінюються індекси будови залежно від статі, віку і породи худоби. 
Свої висновки запишіть у робочий зошит.

75. Індекси будови тіла худоби 
________________порід

Порода Стать,
група Вік
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4. Використовуючи дані завдань 2 і 3, побудуйте екстер’єрні профілі тва
рин, яких вимірювали, порівняйте їх із середніми показниками корів ї бугаїв, 
записаних у Державну книгу племінних тварин, або середніми показниками 
по стаду (табл. 76).

5. Проаналізуйте і запишіть у робочий зошит, наскільки співпала прове
дена вами окомірна і лінійна оцінка екстер’єру і конституції тварин із оцін
кою з використанням промірів, розрахунком індексів і побудовою екс
тер’єрного профілю.
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ЗАНЯТТЯ 3. Фотографування 
великої рогат ої худоби

Мета заняття. Набути практичні навички правильного фотографування 
великої рогатої худоби, давати оцінку одержаних знімків, а за ними —  екс
тер’єру тварин.

Наочні приладдя і обладнання. Фотоапарат з довгофокусним 
об’єктивом, чорно-біла або кольорова оборотна плівка: тварини різних екс- 
тер’єрно-конституціональних типів і напряму продуктивності, журнал для 
реєстрації знімків, апарат для перегляду плівки, робочі зошити.

Зміст теми і методика виконання завдань. Фотографування сільсько
господарських тварин —  складна і відповідальна робота. Її складність викли
кана різноманітністю умов, від яких залежить, наскільки зоотехнічно прави
льно буде виконано фотографування, а її відповідальність —  значенню, яке 
має правильне зображення зовнішнього вигляду тварини для зоотехнічної 
роботи. Фотографують тварин в профіль, спереду, ззаду, зверху або в три 
чверті до площини симетрії (рис. 19 і 20).

Добре і правильно зроблена фотографія —  цінне, а в деяких випадках 
незамінне доповнення при оцінці екстер’єру тварини. Хороша фотографія дає 
точне і цілком об’єктивне зображення тварини, і тому повинна значно ширше 
використовуватися в практичній роботі селекціонера-технолога, тим більше, 
що сучасна проекційна техніка дає можливість одержувати позитивне зобра
ження в одному певному масштабі.

Фотографувати тварин необхідно, як правило, при сонячному освітленні. 
Освітлення визначає не лише технічну якість фотографії, а й, що особливо важ
ливо, правильний показ особливостей екстер’єру, оскільки при зміні кута па
діння світла змінюється співвідношення між затіненими і освітленими частина
ми тіла тварин, що спотворює зображення. Необхідно підібрати таке освітлення 
і так поставити тварину, щоб її зображення точно відповідало натурі.

Особливо поганим буде розподіл світла і тіні на тілі тварини при висоті 
стояння сонця більше 40— 45°, тобто якщо тінь від будь-якого освітленого 
предмета дорівнює або коротша його висоти.



Якість зображення тварини залежить також від її положення відносно 
напрямку світла, тобто кута, що утворюється площиною симетрії тварин і 
основним напрямком світла. Найкраще зображення буває при косому падінні 
світла, особливо при косому світлі справа ззаду (головою від сонця) під ку
том ЗО— 45* до площини симетрії тварини.

Рис. 19. Основні види фотографування тварин
1 — вид у профіль; 2 — вид спереду і ззаду; 3 — вид зверху (план); 4 — вид у три чверті.

Рис. 20. У становка фотокамери (фотоапарата) 
при фотографуванні тварини у три чверті



Фотографувати тварин найкраще з квітня по серпень, зранку —  до 9-ї год і в 
другій половині.дня —  після 15-ї год. Не слід фотографувати худобу в похмурі дні 
(особливо взимку). Треба вибирати порівняно ясний день, коли сонце закрите ви
сокими легкими хмарами, або ж направляти на тварину сонячне світло, відбите від 
якогось світлого предмета (тирса, постругані або побілені дошки тощо).

Темних тварин фотографують на світлому, а світлих —  на темному фоні. 
Найкращим фоном є відкритий ландшафт з віддаленим заднім планом (віддале
ний ліс, зелені луки), або велике полотнище сірого кольору розміром 4 x 7  метрів. 
Такий штучний фон повинен знаходитися не ближче 2 м від тварин. Не можна, 
щоб лінія горизонту збігалася з лінією спини тварини або ж ділила зображення 
на дві частини. На фотографії фігура (постать) тварини повинна займати не бі
льше двох третин довгого боку кадра, а навколо має бути вільний простір.

Правильна постава тварин при фотографуванні —  одна з головних умов, 
що забезпечують зоотехнічно правильне зображення на фотографії її форм, 
статей і характерних особливостей. Для цього фігура тварини повинна бути 
відповідно повернута до фотокамери, голова, шия, корпус і кінцівки знаходи
тися в природному положенні, яке не заважає виявити їх характерні особли
вості і не приховує недоліків і вад. Крім того, вона не повинна бути сильно 
збудженою або, навпаки, стомленою, в ’ялою, сонною. При фотографуванні у 
профіль тварина завжди повинна стояти до фотокамери лівим боком. Голова 
і шия знаходяться в площині симетрії тіла «в середньому» положенні (не під
няті і не опущені). Тварину ставлять так, щоб було видно всі чотири кінцівки, 
а у корів —  і вим’я (рис. 21). При фотографуванні спереду або ззаду поло
ження голови, шиї і тулуба залишаються такими ж, як і при фотографуванні в 
профіль, а кінцівки повинні бути поставлені симетрично, тобто передні за
кривають задні і навпаки. Майданчик для фотографування має бути рівним і 
очищеним від рослинності, щоб добре було видно нижні частини кінцівок і 
ратиць. Фотографувати корів треба перед доїнням або ж не раніше ніж через 
2— 3 год після нього, оскільки фотографія корови відразу після видоювання 
не дасть правильної характеристики про її екстер’єр.

Наводити фотокамеру на фокус можна по верхній лінії тулуба, але краще 
за окремими деталями переднього плану: недоуздку, кутику ока, кровонос
них судинах на вим’ї. При фотографуванні тварин спереду або ззаду апарат 
на фокус наводять відповідно по ратицях передніх або задніх кінцівок.

Важливого значення при фотографуванні тварин слід надавати якості 
фотокамер. Камера для фотографування тварин повинна відповідати таким 
вимогам: мати, як правило, довгофокусний об’єктив або пристосування для 
швидкої зміни об’єктивів; швидке і точне наведення на фокус; точний візир, 
який забезпечує можливість бачити тварину в ту мить, коли відпускається за
твор; затвор з діапазоном швидкостей від V5 до V50o с і вище; швидку заміну 
касет або кадрів роликової плівки; давати можливість фотографування з рук 
{без штативів); бути не дуже важкою і громіздкою.

Проте найважливішою вимогою є наявність довгофокусного об’єктива. 
Тільки використання довгофокусної оптики забезпечує правильну характери
стику зовнішнього вигляду тварини, а отже, і зоотехнічну якість фотографії.
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Рис. 21. П равильне положення кінцівок при фотографуванні тварин в профіль,
спереду, ззаду, в три чверті

Щ об мати якісні фотографії, крім зазначених умов, необхідно дотриму- 
мати таких правил (правил перспективи) :

► фотографія тварини відповідає натурі тільки в тому випадку, коли від
стань між нею і об’єктивом фотокамери однакова або трохи більша потрійної 
довжини тварини, незалежно від того, фотографуємо ми в профіль, спереду, 
ззаду, зверху чи в три чверті.

► об’єктив фотокамери повинен знаходитися навпроти середини зага
льної довжини і глибини тіла тварини на рівні площини, що проходить через 
плечелопатковий і колінний суглоби в точці перетину її з площиною, яка 
проходить по дотичній до задніх кутів лопаток (рис. 22). Тільки за такої умо
ви голова, шия, задні кінцівки й зад будуть рівноцінно віддалені від точки 
наведення об’єктиву камери, а значить, матимуть однакові перспективи ско
рочення.

Фотокамеру слід тримати (встановити) так, щоб площина плівки (фото
пластинки) була паралельна площині симетрії тварини. Порушення цього
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Рис. 22. Розміщення фотокамери при фотографуванні худоби:

а — спереду; 6 — ззаду; ПС — площина симетрії тварини; С — середина поперечника ко
рпуса тварини; О — об'єктив фотокамери

Необхідною умовою використання фотографії в селекційній роботі є 
можливість порівнювати зображення різних тварин або однієї і тієї ж, але 
сфотографованої в різному віці чи за різних умов.

Для порівняння зображень необхідно, щоб були однакові масштаб, кут 
зору, положення об’єктиву фотокамери відносно фігури тварини, тобто щоб 
була єдина методика фотографувальних робіт.

Виконання правил перспективи, правильна постава тварин і освітлення 
звичайно зумовлюють єдину методику фотографування. Але для порівняння 
зображень різних чи різного віку тварин необхідно знати масштаб. За основу 
масштабу при фотографуванні великої рогатої худоби приймають в профіль і 
в три чверті —  висоту в холці; ззаду і зверху —  відстань між крайніми точ
ками маклаків; спереду —  відстань між плечелопатковими суглобами. Ці 
проміри беруть безпосередньо перед фотографуванням і записують у спеціа
льний журнал, а потім переносять на негатив.

Найчастіше за одиницю масштабу беруть 1/17 або 1/20 частку справжніх 
розмірів тварини. Необхідну величину, проміра на фотографії одержують 
шляхом ділення його на знаменник масштабу. Наприклад, висота корови в



холці становить 136 см. Необхідно одержати фотографію в масштабі 1/20 
справжньої величини. В цьому випадку висота в холці корови на фотографії 
буде становити 136:20=6,8 см. Виготовляючи фотографію проекційним спо
собом, зображення збільшують до величини висоти в холці —  6,8 см. Таким 
чином, все зображення буде виконано в масштабі 1/20 справжньої величини. 
Знаючи масштаб, селекціонер може по фотографії визначити розміри твари
ни, яка на ній зображена.

Н евід’ємною частиною фотографування тварини є документація. Як би 
вдало вона не була сфотографована, але якщо невідомо, що це за тварина, яка 
її порода, вік, кличка, показники продуктивності, то фотографія не буде мати 
зоотехнічної цінності і її неможливо використати в селекційній роботі. Тому 
при фотографуванні великої рогатої худоби необхідно в спеціальному жур
налі записувати такі дані: номер знімка і дату фотографування; кличку, іден
тифікаційний номер, породу, стать тварини; дату народження (вік) і масу ті
ла; величину проміру «висота в холці» або іншого, за яким визначають 
масштаб знімка; продуктивність (надій, вміст жиру і білка в молоці, ° о, кіль
кість молочного жиру і молочного білка, кг, лактація); місце фотографування 
і кому належить тварина; фокусну відстань об’єктива (F), яким зроблено зні
мок; прізвище й ініціали консультанта тваринника і фотографа.

Після проявлення на кожному негативі необхідно дрібно, але розбірливо 
загостреним графітним (не хімічним) олівцем або тушшю зробити короткий 
підпис: номер знімка, величину проміру, по якому визначають масштаб і дату 
фотографування. Наприклад, № 13, в —  х— 136, 26.07.2012. Кожний негатив 
поміщають у окремий конверт, на якому записують всі наведені раніше дані і 
зберігають у спеціальному картотечному ящику. Ці ж дані записують і на 
одержаному позитиві (зворотній бік фотографії).

Документація фотографувальних робіт —  необхідна умова для подаль
шого використання одержаних фотографій в селекційній роботі, оскільки во
ни можуть бути посібником для спеціаліста впродовж багатьох років.

Завдання до заняття. 1. Вивчити правила фотографування великої рога
тої худоби.

2. Ознайомитися з основними технічними параметрами фотоапаратів, які 
використовують на заняттях, і технікою визначення діафрагми і експозиції.

3. Набути практичних навичок фотографування великої рогатої худоби 
сфотографувавши 2— 3 тварини різних екстер’єрно-конституціональних ти
пів чи напряму продуктивності.

4. Після перегляду одержаних знімків (фотографій) зробіть їх аналіз і 
оцініть екстер’єр тварин. Результати запишіть у робочий зошит.
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ЗАНЯТТЯ 4. Оцінка вим’я, інтенсивності 
молоковиведення і придатності корів 

до машинного доїння

Мета заняття. Оволодіти методикою і набути практичні навички оцінки 
розвитку вим’я і інтенсивності молоковиведення у корів. Використовуючи 
існуючі показники, навчитися відбирати корів, найбільш придатних для ма
шинного доїння і використання в сучасних умовах виробництва молока.

Наочні приладдя та обладнання. Мірний циркуль, мірна стрічка, штан
генциркуль; апарат для роздільного видоювання часток вим’я; секундомір; 
інструкція з оцінки корів на придатність до машинного доїння; індивідуальні 
картки для оцінки вимені корів, корови навчальної ферми; мікрокалькулято
ри, робочі зошити.

Зміст теми і методика виконання завдань. Узагальнюючи велику кіль
кість матеріалів з вивчення екстер’єру молочної худоби, П. М. Кулєшов (1926) 
вказував, що культурна молочна корова повинна мати властивість перетравлю
вати велику кількість кормів і перетворювати їх при сприянні добре розвиненої 
молочної залози в молоко. Отже, розвиткові вим’я, як органу, який виробляє 
найбільш цінний продукт тваринництва, в усі часи приділяли значну увагу. 
Особливу увагу показникам розвитку молочної залози стали приділяти у зв’язку 
із широким впровадженням машинного дворазового доїння.

З цією метою оцінюють морфологічні і функціональні показники розви
тку вим’я. За цими показниками корів оцінюють після першого і третього 
отелень на другому-третьому місяці лактації (можливо і на 20— 25-й день, за 
умови нормального стану молочної залози). Морфологічні показники вим’я 
оцінюють за 1 —  1,5 год до доїння шляхом його огляду, промацування і ви
мірювання, а функціональні —  за результатами проведення спеціального ко
нтрольного доїння. Всі одержані матеріали записують у «Картку племінної 
корови, телиці» (ф. 2-мол) і у спеціальну «Картку оцінки корів на придат
ність до машинного доїння» (табл. 77).

До морфологічних показників відносять такі: форму і розміри вим’я, йо
го структуру (залозистість); розміри, форму і розміщеня дійок та деякі ін.

Форма вим’я —  не сукупність морфологічних властивостей молочної 
залози, які знаходяться у зв’язках із продуктивністю, молоковиведенням і 
придатністю до ефективного машинного доїння. Найбільш бажаним для ма
шинного доїння буде велике, поширене далеко вперед по череву і назад за лі
нію стегна, щільно прикріплене, з рівномірно розвиненими частками і прави
льно розміщеними дійками вим’я.

За формою вим’я може бути:
► ванноподібне —  поширене далеко вперед, подовжене, широке й до

сить глибоке, його довжина на 15 % і більше перевищує ширину (на плані 
має форму витягнутого овалу);

► чашоподібне —  середнє за довжиною і шириною, досить глибоке і 
дещо округле вим’я. Його довжина на 5— 15 % перевищує ширину (на плані 
має форму невеликого овалу);
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Індекс вим’я, %
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Інтенсивність молоковиведення, 
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Тривалість холостого доїння, с

Усього балів або середній бал

► округле або квадратне —  має невелику площу прикріплення до ту
луба, дещо звужене донизу, довжина орієнтовно рівна ширині;

► козине —  має недорозвинені передні або сильно гіпертрофовані і від
вислі задні частки вим’я. Передні частки від задніх відділяються добре вира
женою бічною борозною;

► примітивне —  малорозвинене, напівкругле з маленькими, близько 
розміщеними дійками.

Оцінюючи форму вим’я, слід пам’ятати, що з віком збільшується його 
глибина, а отже, дещо змінюється і його форма. Так, якщо первістка мала 
вим’я ванноподібної форми, то з віком воно буде чашоподібним, а чашоподі
бне —  може стати відвислим, округлим.

Ступінь поширення вим’я вперед під черевом можна визначити також за 
відстанню переднього його краю до вертикальної лінії, проведеної з крайньо
го зовнішнього виступу маклака або від переднього краю вим’я до пупка. 
Бажаним є відхилення переднього краю вим’я від вертикалі, проведеної до 
маклака, для первісток 4— 8 см, а для повновікових корів 6— 10 см і більше.

Корів, що мають округле, звужене і козине вим’я, із стада вилучають і 
для відтворення не використовують.

Розміри або величина вим’я є однією із найважливіших ознак молоч
ності корови. Розміри вим’я збільшуються до п ’ятої —  шостої лактації і в цей 
період від корів одержують найвищі надої. За розміром вим’я поділяють на 
велике—  з обхватом 120 см і більше, середнє —  110— 119 і мале —  менше 
110 см. Для визначення величини вим’я беруть його проміри і одержані ма
теріали порівнюють із мінімальними вимогами (табл. 78). На вим’ї беруть та
кі проміри:

► довжину —  від його переднього краю біля основи прикріплення до 
черева і до задньої випуклості, циркулем; .

► найбільшу ширину —  в найбільш віддалених точках над дійками 
передніх часток, циркулем;

► обхват —  по горизонтальній лінії на рівні переднього краю, мірною 
стрічкою;

► глибину —  вертикально, від стінки черева в точці прикріплення 
вим’я до основи дійки, мірною стрічкою;

► довжину дійки —  від її основи до вершини, мірною стрічкою;



► діаметр дійки —  у верхній третині дійки, кутикуломіром або штан
генциркулем;

► відстань між передніми дійками —  мірною стрічкою, між верши
нами передніх дійок;

► відстань між задніми дійками —  мірною стрічкою, між вершинами 
задніх дійок;

► відстань між передніми і задніми дійками —  мірною стрічкою, між 
вершинами передніх і задніх дійок.

Структуру (залозистість) вим’я оцінюють його промацуванням до і піс
ля видоювання. Розрізняють залозисте, середньозалозисте і м’ясисте або жи
рове вим’я.

Залозисте вим’я має дрібнозернисту структуру, після видоювання стає 
м’яким, губчастим і дуже спадає (зменшується в об’ємі), утворюючи ззаду 
дрібні складки шкіри (запас вим’я). Стінки дійок у такого вим’я найчастіше 
тонкі й еластичні.

У вим’я, що має середню залозистість, тканини після видоювання та
кож губчасті, але дещо щільніші, їх структура великозерниста і не досить чі
тка при промацуванні. Спадання такого вим’я після видоювання середнє і 
ззаду утворюється кілька великих складок шкіри.

М ’ясисте (жирове) вим’я має дуже добре розвинені сполучну і жирову 
тканини. При промацуванні воно досить туге, щільно обтягнуте шкірою і пі
сля видоювання його об’єм майже не змінюється.

Визначаючи залозистість вим’я, слід завжди враховувати стадію лактації 
і рівень годівлі корів. На початку лактації, особливо при повноцінній і добрій 
годівлі, навіть залозисте вим’я при промацуванні буває щільним і менш елас
тичним, ніж у цих же тварин у середині лактації. Перші 2— 4 тижні (особливо 
у нетелей) після отелення вим’я, а інколи й стінки черева біля нього бувають 
дуже наповнені лімфою, а тому при промацуванні воно буде щільним і після 
видоювання не спадає. Інколи спостерігають також ущільнення окремих час
ток вим’я після захворювання маститом. Тому, оцінюючи вим’я, не слід такі 
ущільнення плутати із природною м ’ясистістю.

Об’єктивним критерієм оцінки залозистості вим’я є добові й разові на
дої. Як правило, тварини із залозистим вим’ям не тільки продуктивніші, а й 
легше і повніше видоюються.

Проводячи оцінку корів за цим показником, слід пам’ятати, що залози
ста і сполучна тканини у вим’ї повинні бути у певному співвідношенні. Якщо 
буде більше сполучної тканини, відповідно зменшиться об’єм залозистої і 
знизяться надої. І навпаки, якщо буде дуже розвинена залозиста й недостат
ньо сполучна —  значно зменшиться опірність вим’я хворобам, що також 
особливо небажано.

Важливе значення при машинному доїнні має величина, форма і розмі
щення дійок. За формою дійки бувають: циліндричні, конічні, пляшкоподі- 
бні, грушоподібні, олівцеподібні (тонкі й довгі), лійкоподібні (товсті, ко
нічні). Найбільш бажана циліндрична і дещо конічна форма дійок. 
Грушоподібна і пляшкоподібна форми дійок часто з’являються у корів у



процесі їх експлуатації під впливом різноманітних факторів. Досить часто, 
особливо у сименталів, зустрічаються додаткові дійки, які можуть знаходи
тися ззаду, між задніми і передніми, або поряд із нормальними дійками. Ці 
додаткові дійки, а також форма і розміри їх досить добре успадковуються як 
від батька, так і від матері. Тому, відбираючи бугаїв-плідників, слід звертати 
увагу на наявність додаткових дійок у корів-матерів і на рудименти дійок (їх 
кількість, розміщення, форму) спереду мошонки у бугаїв.

Розміщення дійок на вим’ї може бути: широке, майже квадратне; широке 
передніх і зближене задніх; зближене бічних при нормальній відстані між дій
ками лівого і правого боку; зближене розміщення всіх дійок. Небажана як дуже 
близька (до 6 см), так і дуже велика (більше 20 см) відстань між вершинами ді
йок. У першому випадку це перешкоджатиме надівати доїльні стакани, а в дру
гому, під вагою стаканів і колектора, дійки дуже згинаються і це сповільнює або 
і зовсім припиняє видоювання молока. Достатньою слід вважати відстань між 
вершинами передніх дійок— 10-20 см, задніх —  6— 12, а між передніми і зад
німи — 7— 12 см. Бажано також, щоб дійки були спрямовані вертикально вниз.

Важливого значення при оцінці слід надавати прикріпленню вим’я до 
черева. Прикріплення вим’я буває: щільне, коли передній край його непомі
тно переходить у черево; достатньо щільне, коли передні частки утворюють 
добре видимий кут між вим’ям і черевом; не досить щільне —  передні част
ки і лінія черева утворюють майже прямий кут; дещо відвисле, з добре ви
димим перехватом біля основи, і відвисле. Відвисле вим’я заважає корові 
рухатися, його важко або і неможливо видоювати апаратом, воно швидко за
бруднюється, частіше пошкоджується і піддається захворюванням. Тому від
стань від дна вим’я до підлоги повинна бути не менше 45— 50 см, тобто, 
щоб дно вим’я не було нижче рівня скакального суглоба.

Крім зазначених показників, оцінюють розвиток кровоносних судин, ча
сток вим’я і розміщення дна вим’я відносно горизонталі.

Розвиток кровоносних судин оцінюють за черевними і підшкірними ве
нами вим’я. Вони можуть бути розвинені та виступати під шкірою і на череві 
добре, посередньо й погано. Добре розвинені й дуже розгалужені вени вка
зують на можливу високу продуктивність вим’я, пов’язану з інтенсивною 
циркуляцією крові у ньому. Слід пам’ятати, що вони виступають краще у 
корів старшого віку, ніж у первісток, та їх видніше літом, ніж зимою, на доб
ре оброслому вим’ї.

Розвиток часток вим’я оцінюють спочатку порівнянням між собою лі
вої й правої половин, відмічаючи їх симетричність або несиметричність. По
тім оцінюють пропорціональність передніх і задніх часток, відзначаючи їх 
рівномірність або нерівномірність розвитку.

Хороше вим’я має бути симетричним, з рівномірно розвиненими частка
ми. Але досить часто при огляді збоку можна спостерігати більше або менше 
виражений його поділ на передні і задні частки бічною борозною. Ця борозна 
утворюється внаслідок поганого розвитку залозистої й сполучної тканин, а 
тому добре її вираження небажане, оскільки таке вим’я має менший об’єм і 
частіше хворіє маститами.



Значний вплив на якість оцінки і придатність корови до машинного до
їння має положення стосовно горизонталі, дна вим’я. Воно може бути гори
зонтальним; дещо нахиленим (кут до 10— 15°); ламаним (різноповерховим) і 
надто нахиленим (кут відносно горизонталі більше 15°).

У вим’ї із погано розвиненими передніми частками дно має нахилену 
або ламану лінію, що дуже небажано, оскільки маса доїльних стаканів і коле
ктора розподіляється по частках нерівномірно. В цьому випадку більш відтя
гнуті передні дійки (до того ж із менш продуктивними частками) видоюють
ся швидше і піддаються холостому доїнню, що негативно впливає як на 
продуктивність, так і, особливо на стан вим’я.

Зазначені морфологічні ознаки вим’я об’єднані в п ’ять груп (табл. 77) і 
оцінюються за 25-бальною шкалою. Залежно від характеру недоліків і вад, 
ступеня їх вираження, оцінку відповідної ознаки знижують на 1—2 бали або 
більше. Сума 5-бальних оцінок вказаних груп ознак дає загальну оцінку 
вим’я. Середню оцінку за морфологічні ознаки вим’я одержують, поділивши 
загальну суму балів на п ’ять з точністю до 0,5 бала. Одержаний показник за
писують у картку оцінки.

Оцінка функціональних показників вим’я порівняно з оцінкою мор
фологічних складніша і трудомісткіша, але вона дає можливість більш точно 
визначити придатність корів до машинного доїння. Нині використовують ці
лий ряд показників, що тією чи іншою мірою характеризують цю оцінку 
(табл. 77). Це такі показники:

► співвідношення надоїв в окремих четвертях —  функціонально само
стійних частках вим’я, %;

► індекс вим’я (співвідношення надою із передніх часток до загального 
надою із вим’я), Іп/з, %;

► відхилення відсотку надою кожної із часток від 25%, тобто від ідеа
льного співвідношення їх продуктивності;

► тривалість машинного доїння, хв, с;
► середня інтенсивність молоковиведення, кг/хв;
► максимальна інтенсивність молоковиведення, кг/хв;
► ступінь видоювання за перші 2, 3 або 4 хв;
► тривалість машинного додоювання і його об’єм;
► тривалість ручного додоювання і його величина (об’єм);
► об’єм і вміст жиру в резидуальному молоці, його відсоткове співвід

ношення до загального надою;
► тривалість і інтенсивність молоковиведення (середня і максимальна) 

окремих часток вим’я;
► побудова кривих інтенсивності молоковиведення для кожної корови;
► одночасність видоювання (холосте доїння) окремих часток вим’я;
► визначення можливості розтягуватися дійкового каналу та ряд інших.
Визначення наведених показників пов’язано з цілим рядом технічних

ускладнень і значними витратами робочого часу і затратами праці, а тому 
найчастіше оцінюють тривалість доїння і середню інтенсивність молокови
ведення, одночасність видоювання всіх часток вим’я (холосте доїння); рівно-



мірність розвитку (індекс вим’я) передніх і задніх часток вим’я, повноту ви
доювання і кількість молока, одержаного з кожної частки вим’я.

Тривалість доїння зумовлює продуктивність праці та доїльних устано
вок і фактичні затрати праці на видоювання однієї корови, одночасно впли
ваючи на повноту видоювання. Внаслідок короткочасної дії окситоцину (до 6 
хв) найбільш повно видоюється вим’я корів, тривалість доїння яких не пере
вищує 3— 5 хв. При підвищенні інтенсивності молоковиведення зменшується 
тривалість доїння, тобто між цими показниками існує від’ємна кореляція (г = 
— 0,41 до — 0,59). З віком і підвищенням надоїв тривалість доїння збільшу
ється, але при цьому вона має дещо криволінійний характер.

Інтенсивність молоковиведення є одним із важливих показників селе- 
кційно-племінної роботи. Збільшення до розумних меж інтенсивності моло
ковиведення дозволить значно знизити затрати праці і часу на видоювання 
одиниці молока, а отже, дасть значний економічний ефект. Інтенсивність мо
локовиведення в основному залежить від анатомо-фізіологічних особливос
тей корів. З віком і підвищенням надоїв вона також зростає. Між разовим на
доєм і інтенсивністю молоковиведення існує досить високовірогідна 
позитивна залежність, що дає можливість, використовуючи формулу лінійної 
регресії, визначити очікувану інтенсивність молоковиведення при відповід
ній величині надоїв у середньому по групі дочок бутая-плідника при його 
оцінці.

Одночасність видоювання часток вим’я, як селекційний показник, має 
досить низьку питому вагу. Це зумовлено його низькою повторюваністю і 
складністю визначення без спеціального доїльного апарата. При збільшенні 
разових надоїв холосте доїння також зростає, а при збільшенні інтенсивності 
молоковиведення —  зменшується.

Співвідношення надоїв із передніх часток до загального надою із вим’я 
або індекс є об’єктивним показником його розвитку і функціонального ста
ну. Він значною мірою зумовлюється спадковістю і з віком зменшується. 
Відзначена його від’ємна кореляція з тривалістю холостого доїння і позитив
на з інтенсивністю молоковиведення.

Кількість молока, одержаного при додоюванні руками, лише частко
во показує повноту видоювання корови апаратом. Цей найбільш мінливий 
показник молоковиведення має низьку повторюваність, зростає з віком і час
тково пропорційний величині разового надою. Але незважаючи на це, слід в 
кожному конкретному випадку дізнатися про причину великого об’єму руч
ного додоювання (наповзання стаканів на дійки, гальмування молоковиве
дення, погана підготовка до доїння чи несвоєчасне і неуміле машинне додо
ювання) і домагатися зниження кількості залишкового молока до мінімуму. 
Більш надійним критерієм оцінки повноти видоювання є об’єм (в абсолют
них і відносних величинах) резидуального молока, але для масової селекції 
його визначення поки що технічно складне.

Щ об оцінити функціональні показники вим’я проводять спеціальне кон
трольне доїння звичайним або спеціальним (ДАЧ-ІМ чи функціонально поді
бним до нього) доїльним апаратом. При цьому слід простежити, щоб корова



не була хвора і в охоті, а також суворо дотримувати правил підготовки тва
рин до доїння і самої техніки доїння. Для одержання достовірних результатів: 
із кожної дійки в окремий кухоль (на чорну пластинку) руками видоюють 2— 
З цівки молока і перевіряють наявність в ньому згустків крові, гною чи інших 
змін, що дає можливість не допустити до доїння корів, хворих на мастит; 
вим’я обмивають теплою (45— 50 °С) водою або витирають спеціальною сер
веткою з дезинфікуючим розчином; насухо витирають рушником чи сервет
кою і проводять попередній (переддоїльний) масаж вим’я. Всі наведені (під
готовчі) операції мають тривати в сумі не більше 40— 60 с. Закінчивши 
підготовку вим’я до доїння і переконавшись, що корова припустила молоко, 
на дійки надівають доїльні стакани.

Для цього однією рукою беруть за колектор доїльного апарата і підво
дять його під вим’я, а другою відкривають клапан (зажим) і почергово, беру
чи доїльний стакан так, щоб великий і вказівний пальці були вільними і, при 
необхідності, допомагали спрямувати дійку в доїльний стакан, надівають їх 
на дійки. Спочатку стакани надівають на задню і передню дійки, що розмі
щені на протилежному від оператора боці, а потім —  на задню і передню, 
розміщені біля нього. При доїнні на установці «Паралель» доїльні стакани 
надівають ззаду —  спочатку на передні, а потім на задні дійки. Щоб при на
діванні доїльних стаканів не було прососів повітря, необхідно при підніманні 
стакана вгору затискувати молочний патрубок. Крім того, під час доїння не 
слід фіксувати шайбу клапана колектора в положенні «промивання», оскіль
ки це не дасть можливості автоматично відключити колектор від вакууму 
при випадковому спаданні стаканів із вим’я.

Під час доїння стежать за поведінкою тварини і виділенням молока. Піс
ля значного зниження виділення молока або припинення його виділення з 
двох чи трьох дійок (орієнтовно через 3— 5 хв після початку доїння) прово
дять машинне додоювання. Для цього однією рукою колектор з доїльними 
стаканами відтягують дещо вниз і вперед (на себе, назад), а другою —  про
мацують і проводять масаж тих часток, що не видоїлися. Додоювання продо
вжують до припинення виділення молока із частки, що видоюється остан
ньою (15 —  ЗО с), і знімають стакани доїльного апарата з дійок. Для цього 
однією рукою беруть колектор (молочні патрубки), а другою —  закривають 
зажим (клапан). Потім пальцем натискують на гумову присоску одного із до
їльних стаканів, впускають повітря і плавно знімають стакани з дійок. Ні в 
якому разі не можна знімати доїльні стакани, не впустивши під них повітря, а 
тим більше не відключивши вакуум. Це призводить до серйозних травм ді
йок. На сучасних доїльних установках дана операція виконується автома
тично.

Дуже важливо своєчасно знімати доїльні стакани з дійок. Перетримка на 
вим’ї, особливо двотактних доїльних апаратів, викликає біль і у корови виро
бляється рефлекс гальмування на машинне доїння. Це спричинює збільшення 
часу видоювання, а потім такі корови під час доїння стають неспокійними й 
погано віддають молоко. У результаті знижуються надої і може виникнути 
мастит.



Після того, як зняли доїльні стакани, проводять ручне додоювання в 
окрему посудину і дійки змазують (обробляють) антисептичною емульсією. 
За кожне доїння враховують: кількість молока, одержаного за одне доїння 
(кг) окремо по кожній частці вим’я і всього надою (машинний надій) з точні
стю до 50 г; тривалість доїння і кількість молока, одержаного при додоюван
ні руками (з точністю до 10 мл).

При доїнні в доїльні відра та «Молокопровід» тривалість доїння визна
чають з допомогою секундоміра, починаючи з часу, коли в оглядових кону
сах доїльних стаканів (прозорій нижній частині колектора) з’являться перші 
цівки молока, до закінчення машинного додоювання з точністю до 0,1 хв. 
Для цього перед проведенням контрольного доїння циферблат секундоміра 
ділять червоною фарбою на десяті частки хвилини (0,1 хв = 6 с). Тривалість 
доїння за добу визначають як суму часу доїння вранці, в обід і ввечері —  при 
триразовому і вранці та ввечері —  при дворазовому доїнні.

Щоб визначити середню інтенсивність молоковиведення, необхідно 
надій за контрольне (уранішнє, обіднє чи вечірнє) доїння поділити на час, 
який витрачено для доїння.

Одночасність видоювання всіх часток вим’я (холосте доїння) визна
чають за різницею часу між закінченням виділення молока із частки, що ви
доїлася першою, і частки, що видоїлася останньою, спостерігаючи за виве
денням молока через оглядові конуси доїльних стаканів.

Повноту видоювання визначають за співвідношенням кількості молока, 
одержаного при ручному додоюванні, і загальним надоєм.

Індекс вим’я (Іп/з) вираховують за співвідношенням кількості молока, 
одержаного із передніх часток, до загального надою із вим’я.

Кількість молока, одержаного з кожної частки вим’я, як і деякі інші по
казники, найкраще визначати за допомогою апарата ДАЧ-ІМ або іншого, за 
технічними і функціональними характеристиками подібного до нього.

Функціональні властивості вим’я оцінюють відповідно до мінімальних 
вимог (табл. 79). Середній бал з точністю до 0,5 одержують шляхом ділення 
загальної суми балів на коефіцієнт 2. Результати записують в картку оцінки 
корови.

Світова практика свідчить, що спрямованою селекцією в межах породи, 
систематичним роздоюванням та правильною експлуатацією можна суттєво 
поліпшити технологічні параметри вим’я в корів і створювати «машинні» 
стада. При цьому відбір корів за технологічними ознаками вим’я сприятиме й 
одночасному підвищенню молочної продуктивності. Селекцію за ознаками 
придатності до машинного доїння доцільніше проводити на основі техноло
гічного індексу, який включав би всі, або майже всі показники, котрі її зумо
влюють.

Нині, запропонована методика оцінки технологічності вим’я (Костенко 
В.І.) (а отже і корови), де показники зведено до одного спільного індексу, 
який дозволяє, з відповідною мірою вірогідності, вважати тварину придат
ною чи не придатною до використання в сучасних технологічних умовах. 
Оцінку технологічності вим’я в корів проводять на 2-3-му місяці (20-25 день)



лактації використовуючи доїльний апарат, що дозволяє визначати тривалість 
видоювання і надій кожної його частки та час і величину машинного додою
вання. При визначенні індексу технологічності враховуються такі показники: 
добовий надій, кратність доїння, максимальна тривалість разового доїння, 
максимальна тривалість холостого доїння, відсоток надою з кожної частки 
вим’я; видоєність вим’я машиною (тобто, без урахування машинного додою
вання) та інтенсивність молоковиведення.

78. Мінімальні вимоги до промірів 
при оцінці вим’я і дійок корів

Проміри 
вим'я, см

Перша лактація Третя лактація

Оцінка, балів
5 4 3 2 5 4 3 2

Довжина 35 і бі
льше 28-34 24-27 23 і ме

нше
38 і бі
льше 30-37 26-29 25 і ме

нше

Ширина 29 і бі
льше 24-28 20-23 19 і ме

нше
34 і бі
льше 27-33 23-26 22 і ме

нше

Обхват 100 і бі
льше 95-99 85-94 84 і ме

нше
126 і бі

льше
100-
125 90-99 89 і ме

нше
Довжина
дійки 6-9 6-9 9-10

Більше 
10, ме
нше 6

6-9 6-7 4-5
Більше 

9, менше 
4

Діаметр
дійки

2,2-2,8 2,8-3,0 3,1-3,5 Більше
3.5 2,4-2,8 2.2-

2.5
3.0-
3.5

Більше
3.5

2,0-2,1 1,7-1,9 Менше
1.7

2.8-
3.0

1.7-
2.1

Менше
1.7

79. Мінімальні вимоги до функціональних 
показників оцінки вим’я корів

Показник
Оцінка, балів

5 4 3 2

Індекс вим я, ° 0
45-50 44-41 40-38 37-34

51-54 55-58 59-62
Тривалість доїння, хв До 5.0 5.0 5.1-7.0 7.1-11.0
Інтенсивність молоковиведення, 
кг/хв 1,3 і більше 1.0-1.29 0.8-0.99 0.5-0.79

Тривалість холостого доїння, с Менше ЗО 31-60 61-90 91-120

Примітка. При триразовому доїнні вимоги до інтенсивності молоковиведення і 
тривалості доїння знижують на 10 %.



Розрахунок індексу технологічності проводиться за залежністю: 

ІТВ= Д Р  ^  (  6.0 60 25 В В , , Л—— 3 + —— +------+— +— +—  +{ІМ-10) х10
{ К  ) {РД X  Р  100 45 v ) '

де ІТВ —  індекс технологічності вим ’я корови; ДН —  добовий надій, кг; К
—  кратність доїння, разів за добу; ТД шах —  максимальна тривалість разо
вого доїння, хв; X шах —  максимальна тривалість холостого доїння, с; Р шах
—  відсоток надою з максимально розвинутої частки вим’я; В —  видоєність 
вим’я машиною (без машинного додоювання),0 о; Вдв —  віддаль від дна 
вим’я до підлоги, см; ІМ  —  інтенсивність молоковиведення, кг/хв; 1,0; 3; 
6,0; 10; 25; 45; 60; 100 —  оптимальні значення параметрів та коригуючих 
коефіцієнтів.

У результаті такої оцінки корова одержує відповідну кількість балів і 
може бути віднесена до одного з трьох класів. Так, тварин, що одержують до 
ЗО балів включно —  відносять до третього класу, вважають нетехнологічни- 
ми і такими, яких бажано вибраковувати з стада. Корів, які набрали 31 —  40 
балів —  до другого класу, вважають умовно технологічними, тобто їх можна 
певний час використовувати в стаді, а тих, що набрали 41 бал і більше вва
жають технологічними або найбільш бажаними для використання.

Завдання до заняття. 1. У закріплених за вами корів огляньте і прома
цайте вим’я, візьміть його проміри і результати запишіть у наведену раніше 
табл. 77.

2. Проведіть контрольне доїння закріплених за вами корів і визначте фу
нкціональні показники розвитку вим’я у них. Результати запишіть у табл. 80.

80. Результати контрольного доїння корів 
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3. Проведіть оцінку (в балах) морфологічних і функціональних ознак 
вим’я закріплених корів, одержані результати запишіть у «Картку оцінки ко
рів на придатність до машинного доїння» (табл. 77) і дайте їх письмовий ана
ліз. Сумарну оцінку запишіть у форму 2-мол.

4. У закріплених за вами корів визначте необхідні показники і розрахуй
те індекс технологічності їх вим’я.
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ЗАНЯТТЯ 5. Оцінка бугаїв молочних і молочно- 
м ’ясних порід за якістю потомства.

Мета заняття. Вивчити методики і набути практичні навички оцінки бу
гаїв молочних і молочно-м’ясних порід за якістю потомства. Навчитися ви
являти кращих у племінному відношенні бугаїв, при паруванні з якими буде 
одержано потомство з бажаними для селекціонера ознаками.



Наочні приладдя та обладнання. Методика розрахунку племінної цін
ності бугаїв, корів та молодняку і відбору їх за селекційними індексами; пер
винні матеріали про розвиток, молочну продуктивність і придатність до ма
шинного доїння дочок бугаїв, призначених для оцінки; мікрокалькулятори, 
робочі зошити.

Зміст теми і методика виконання завдань. Сучасний етап розвитку 
молочного скотарства відзначається широким впровадженням методу штуч
ного осіменіння і трансплантації ембріонів у корів і значним зростанням зна
чення плідників у генетичному поліпшенні стад. У зв’язку з цим особливого 
значення набуває оцінка бугаїв. Оцінка останніх за якістю потомства, введе
на у практику племінної роботи на початку минулого століття, сьогодні в 
усьому світі вважається найважливішим засобом відбору цінних плідників. 
За цей час набуто значного практичного досвіду, проведено численні теоре
тичні дослідження, але все це не призвело до розроблення й прийняття яко
гось одного методичного підходу до оцінки тварин за якістю потомства. А 
тому як у нас, так і за кордоном застосовують різні методи оцінки, які інколи 
суттєво відрізняються один від одного.

Випробування бугая за потомством —  це виробничий екперимент, який 
проводиться на різних стадах у стислі строки для одержання установленого 
мінімуму його дочок. За методом генетико-математичного аналізу показників 
індивідуальних якостей дочок бугая роблять прогноз щодо племінної ціннос
ті його наступних потомків на основі РПЦ або СПЦ, які визначаються для 
кожної селекційної ознаки. Рівень вірогідності прогнозу оцінюють за повто
рюваністю.

У практиці селекційної роботи з великою рогатою худобою можуть за
стосовуватися такі методи оцінки бугаїв за якістю потомства: порівняння по
казників продуктивності дочок бугая з їх матерями; порівняння показників 
продуктивності дочок з ровесницями; порівняння показників продуктивності 
дочок із середнім по стаду за один і той же рік; порівняння показників про
дуктивності дочок із стандартом породи; порівняння показників продуктив
ності дочок кількох плідників, яких оцінювали одночасно в однакових умо
вах. Розглянемо найпоширеніші із них.
Порівняння показників дочок з матерями генетично найбільш обгрунтовано, 
оскільки зумовлено складною спадковістю дочок плідника, в утворенні якої 
беруть участь батько і мати. В зоотехнічній практиці використовують кілька 
варіантів цього методу. Найбільш простий із них —  це безпосереднє порів
няння фактичних показників продуктивності дочок і матерів. Племінну цін
ність плідника (О) визначають за різницею між середньою продуктивністю  
дочок (Д) та їх матерів (М) за формулою:

0  = Д - М  (41)

Якщо Д > М, то плідника вважають поліпшувачем, при Д < М  —  погір- 
шувачем, а при Д = М  —  нейтральним. Таке порівняння буде справедливим 
за однієї обов’язкової умови —  збереженні близьких господарських умов і 
насамперед ідентичного рівня годівлі дочок і матерів. Проте цю умову вико-



нати складно, а тому різниця в показниках продуктивності дочок і матерів бі
льше вказує на різницю господарських умов, ніж на генотип перевірюваного 
плідника. Поряд з тим слід пам’ятати, що даний метод є досить надійним, ко
ли проводять порівняння якісних показників продуктивності (вміст жиру, бі
лка, форма вим’я тощо).

На принципі порівняння показників продуктивності дочок плідника і їх 
матерів побудовано також індекс плідника (проміжний індекс) —  метод Хан- 
ссона-Яппа. Він базується на положенні про адитивне успадкування госпо
дарське корисних ознак, тобто однакової участі батька й матері і розрахову
ється за формулою:

О = 2Д -  М (42)

Метод оцінки дочки —  матері можна поліпшити, якщо використати мо
дифікацію порівняння продуктивності дочок з матерями з урахуванням про
дуктивності ровесниць дочок і матерів. У цьому випадку порівняння фактич
них показників продуктивності дочок і матерів проводять не безпосередньо, а 
через попереднє порівняння їх із своїми ровесницями за формулою:

0  = Д + { Д  —М ) - ( С Д - С М )  (43)

Якщо немає даних продуктивності ровесниць матерів, то племінну цін
ність плідника можна визначити і за такою формулою:

О = СД + (Д —  М) х h2, (44)

де СД —  середня продуктивність ровесниць дочок; СМ —  середня про
дуктивність ровесниць матерів; h 2 —  коефіцієнт успадкування селекційної 
ознаки. При цьому, якщо середня продуктивність ровесниць вища, ніж у ро
весниць матерів, оцінка плідника може знизитися.

Оцінюючи плідників методом дочки —  матері, слід пам’ятати, що їх 
оцінка у заводських стадах на матерях середньої якості практично не збіга
ється з їх оцінкою на матерях гіршої, а тим більше вищої якості. Тому в таких 
стадах оцінку слід проводити на матерях різної якості шляхом рендомізова- 
ного підбору з наступним диференційованим використанням бугаїв, що дасть 
можливість одночасно вирішити проблему закріплення плідників за гіршою 
частиною стада. Більше того, така оцінка в поєднанні з обов’язковим враху
ванням рівня продуктивності дочок бугая дає можливість виявити плідників, 
які можуть бути виділені як лідери породи, здатні підняти її на якісно вищий 
рівень генетичного прогресу.

Оцінка плідників шляхом порівняння показників продуктивності до
чок із ровесницями всього стада:

О = Д -  СДс, (45)

де СДс —  середній показник продуктивності ровесниць всього стада має ба
гато спільного із методом дочки —  ровесниці. Проте він має досить суттєву 
перевагу, яка полягає в тому, що дочок і ровесниць порівнюють в одних і тих 
же господарських умовах. Крім того, є можливість уникнути неточностей, що 
виникають при недостатній кількості ровесниць, або коли вони належать до



нати складно, а тому різниця в показниках продуктивності дочок і матерів бі
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О = 2Д -  М (42)
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сті цих показників, однорідність потомства. Після цього роблять висновки 
про наступне використання плідника і встановлюють якість корів, на яких 
його доцільно використовувати.

Останнім часом з метою удосконалення оцінки племінної цінності бугаїв 
в Україні запроваджено модифікований метод дочки-ровесниці, який відпо
відає вимогам Європейської асоціації тваринників (метод BLUP —  найкра
щий лінійний незміщений прогноз). Оцінку проводять згідно з діючою ін
струкцією. Далі наведена виписка з «Інструкції із селекції племінних бугаїв 
молочних і молочно-м’ясних порід» (2006).

1.4. Оцінка племінних бугаїв складається з таких етапів:
► визначення племінної цінності за походженням —  при народженні та 

переоцінка в старшому віці;
► визначення племінної цінності за індивідуальними якостями (інтенси

вність росту, тип будови тіла і спермопродуктивність) —  у віці до 15 місяців;
► визначення племінної цінності за якістю потомства —  у віці 60 місяців

і старше.
4.1. На основі матеріалів, що надходять з регіональних інформаційних 

баз даних племінних тварин. Міністерство аграрної політики і продовольства 
України щокварталу проводить Централізовану оцінку племінної цінності 
бугаїв, корів і молодняку за селекційними ознаками.

4.2. За показниками розрахункової племінної цінності (РПЦ) —  це оці
нка селекційних ознак за генотиповими відхиленнями, що характеризують 
спадкову (передавальну) здатність тварин як батьків, тобто можливу реаліза
цію їх якостей у потомків (прогноз їх племінної цінності). Для тварин на різ
них етапах оцінки їх племінної цінності обчислюють індекс за походженням  
(Ш), індекс за походженням та індивідуальними якостями (ІПФ), індекс 
селекційної цінності (СІ). За цими індексами проводять добір племінних бу
гаїв, ремонтних бугайців та їх батьків, а також маточного поголів’я.

4.4. Розряд племінної цінності за потомством установлюють лише для 
бугаїв, дочки яких за кількістю молочного жиру і молочного білка перевер
шують стандарт породи.

В основу методу розрахунку племінної цінності (РПЦ) покладена «Ін
струкція по випробуванню і оцінці бугаїв-плідників молочних порід за якіс
тю потомства» (1991) та враховано вимоги Всесвітньої асоціації тваринників 
щодо уніфікації прийомів оцінки тварин.

Визначення розрахункової племінної цінності бугаїв молочних і моло- 
чно-м’ясних порід проводиться за формулою:

Р1Щ  = 2(ДР+СП), (49)

де РП Ц  —  розрахункова племінна цінність бугая за ознаками молочної 
продуктивності його дочок; ДР —  різниця між показниками дочок і ровес
ниць; СП —  різниця між середніми показниками по стаду і породі.

Різниці одержують як середньозважені величини через ефективне число 
дочок (w,) з виразу:

"'і= п,іі X (Пі -  п,и) / Пі, (50)
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де lidi —  число дочок в /'-тому кварталі оцінки бугая в певному стаді; п;_  зага
льне число корів в i-тому кварталі оцінки бугая в певному стаді.

Різниця між показниками дочок і ровесниць (ДР) розраховується за виразом:

ДР = І Д і - і и іі і х С і / К ь + Х ’№і, (51)

де Д  —  показник ознаки молочної продуктивності j -тої дочки бугая; пд —  чис
ло дочок в i-тому кварталі оцінки бугая в певному стаді; Q  —  середня ознаки 
молочної продуктивності по стаду (дочках і ровесницях) в i-тому кварталі оцін
ки бугая; W; —  ефективне число дочок в /'-тому кварталі по певному стаду; К> — 
коефіцієнт для ознаки (надій Кь = 12,3; вміст жиру або вміст білка Кь = 5,7; мо
лочний жир або молочний білок Кь = 10,4), що ураховує регресію племінної 
цінності бугая на його генотип залежно від показника успадкованості.

Різницю між значеннями середньої по стаду і середньої по породі (СП) 
визначають за залежністю:

СП = JV j (Cj -  П і) / lO JV i, (52)

де С; —  середнє значення ознаки по стаду в i-тому кварталі оцінки бугая; П;
—  середня ознаки по породі в i-тому кварталі оцінки бугая; W; —  ефективне 
число дочок в i-тому кварталі по певному стаду.

Показники різниць ДР і СП обраховуються з урахуванням кровності за 
поліпшуючою породою.

Повторюваність результатів оцінки бугая за якістю потомства визнача
ють за залежністю:

ГГ, = 100ndj / ndj + Kj + 12,3, (53)

де Ц  —  повторюваність племінної цінності для j -того бугая, %; —
число усіх дочок j -того бугая; К; —  показник, що ураховує число стад, де 
оцінювали бугая і розраховується за залежністю:

Kj = 1 + 5>di (ndi -  1) / ndj х ncj, (54)

де па —  чисельність дочок бугая в /'-тому стаді; —  чисельність усіх дочок 
j -того бугая; ncj —  число стад де оцінювався j -тий бугай.

Селекційний індекс (СІ) для бугая розраховують в стандартизованих 
одиницях показників селекційних ознак за методикою Канадської асоціації 
тваринників:

СІ = 60{(ЗРП Ц ЖІ /о ж) + (8РП Ц бі /об)} + 40{(ЗРП Ц ТІ / о т)
+ (4Р П Ц ВІ / 0в) + (2Р П Ц КІ /о к) + (РПЦфТІ /о фт)}, (55)

де РП Ц жі, РПЦ бі — розрахункова племінна цінність j -ої тварини відповідно 
за молочним жиром (Ж) і молочним білком (Б); РПЦТІ, РП Ц И, РП Ц И, 
РПЦФТІ _  розрахункова племінна цінність j -тої тварини відповідно за оцін
кою загального типу (Т), вим’я (В), кінцівок та ратиць (К), формату тулуба 
(ФТ); а ж, с Б, от, Св- ок, ° ф т  —  генотипове стандартне відхилення за цими 
ознаками.

За результатами такої оцнки бугаям присвоюється розряд племінної цін
ності за якістю потомства (табл. 79). Розряд племінної цінності присвоюється



за індексом селекційної цінності (СТ/) бугая з урахуванням середнього СІП у 
групі із п бугаїв і стандартів розподілу (СТР). Стандарт установлюють на ос
нові функції нормального розподілу тварин за залежністю:

C T p = u Ko Cj, (56)

де ик —  величина відсікаємо! абсциси; a Cj — стандартне відхилення за селек
ційним індексом (табл. 81).

81. Шкала розподілу бугаїв 
за розрядом племінної цінності

Розряд племінної цін
ності

Коефіцієнт 
відбору (к),

%

Величина
абсциси

(ик)
Алгоритм розподілу

Поліпшувач відмін-но 
(П5) ранг = 95...99% 5 +1.64 CIj> СІ„ +1,64 a Cj

Поліпшувач добре 
(П4) ранг =75...94% 25 +0.67 СІ„+0,б7aCj <CIj< СІ„+1.64 a Cj

Поліпшувач задо
вільно (П З)ранг = 

65...74%
35 +0.41 СІ„+0,41асі <CIj< СІ„+0,67 a Cj

Нейтральний плюс 
(Н+) ранг =50...64% 50 0 СІ„ <CIj< СІ„+0,41 a Cj

Нейтральний мінус 
(Н-) ранг =35...49% 65 -0.41 СІ,г0.41асі <CIj< СІ„

Погіршувач (ПГ) ранг 
= 1. ..34% 100 <yj CIj< СІ„ — 0,41 GCj

Результати оцінки племінних бугаїв визнаються офіційними за повторю
ваності >50%. Розряд племінної цінності П5 бугай може отримати лише за 
повторюваності >75% і за наявності результатів оцінки за молочним жиром і 
молочним білком. Племінним бугаям, що за СІ мають ранг 99, присвоюється 
статус «Лідер породи».

Завдання до заняття. 1. Вивчити і записати у робочий зошит основні 
положення методик з оцінки бугаїв молочних і молочно-м’ясних порід за які
стю потомства та вказати переваги і недоліки оцінки за цими методиками.

2. Використовуючи матеріали, зібрані під час практики або надані ви
кладачем (табл. 82), зробіть оцінку бугаїв методом дочки— ровесниці та доч- 
ки-стандарт породи (табл. 83).

3. Використовуючи матеріали табл. 84 або надані викладачем (зібрані 
під час практики), зробіть оцінку бугаїв методом дочки— матері, розрахуйте 
їх препотентність.

4. Використовуючи матеріали, зібрані під час виробничої практики, на
дані викладачем або наведені у табл. 85, зробіть оцінку розрахункової пле
мінної цінності плідника модифікованим методом дочки— ровесниці.
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5. За результатами оцінки (завдання 2, 3, 4) зробіть письмовий аналіз 
племінних якостей плідників, дайте пропозиції, які показники їх дочок треба 
поліпшувати; на якому стаді найкраще використовувати кожного із них; для 
поліпшення яких показників їх необхідно використовувати; чи всі вони є по
ліпшувачами; нейтральними; погіршувачами.

83. Показники продуктивності дочок бугаїв- 
плідників симентальської породи

Д очки бугая М отора 5450 Д очки бугая Зубра 394

К личка і іден
тифікаційний 

номер первіст
ки

на
ді

й 
м

ол
ок

а,
 к

г

вм
іс

т 
ж

ир
у,

 %

КІ
ЛЬ

КІ
СТ

Ь 
м

ол
оч


но

го
 

ж
ир

у,
 к

г

ма
са

 
ті

ла
, 

кг К личка і іденти
фікаційний номер 

первістки

на
ді

й 
м

ол
ок

а,
 к

г

вм
іс

т 
ж

ир
у,

 %

КІ
ЛЬ

КІ
СТ

Ь 
м

ол
оч


но

го
 

ж
ир

у,
 к

г

ма
са

 
ті

ла
, 

кг

Б арвиста 3552 3886 3.85 150 453 Баталія 3946 3833 3.81 176 445

Рева 3980 3286 3.70 122 431 Д амба 2379 4069 3.81 155 456

П ісчана 4084 3175 3.90 124 426 А кація 3704 4038 3.82 154 442

К арта 4253 3435 3.94 135 450 О вація 3445 3446 3.90 134 438

М ирна 4236 3409 3.81 130 448 В ерховина 3744 3883 3.83 149 448
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Ріка 4212 3745 3.86 145 460 Бандероль 3549 3522 3.81 134 430

Комета 4606 3175 3.96 126 415 Ямайка 3833 3681 3.90 143 426
Гітара 4547 3286 3.81 125 436 Тайна 3680 3755 3.86 143 436

Азотка 4529 3107 3.88 121 419 Спека 2344 3520 3.82 134 440
Бабка 1934 2800 3.82 107 425 Байдужа 3805 5295 4.05 214 468

Буква 3457 2136 3.70 79 415 Кислиця 1344 4020 3.70 149 439

Вільха 3839 3055 3.73 113 433 Зенітка 1582 3500 3.85 135 422

Колба 4340 3027 3.91 118 441 Тула 2006 3527 3.80 134 434
Сага 4482 3011 3.96 119 422 Іволга 2370 4476 4.59 206 441
Проба 4465 3896 3.85 150 464 Важна 3563 3563 3.87 141 436

У середньому У середньому

84. Дані продуктивності за першу лактацію дочок 
та їх матерів у бугаїв деяких порід

Дочки Матері

Ідентифікацій
ний номер надій, кг вміст жиру

В М О Л О Ц І. ° 0

ідентифікацій
ний номер надій, кг вміст жиру в

М О Л О Ц І. ° 0

Бархат 3518, сим ентальська порода
6240 2210 3.84 3402 2150 3.80
5120 3015 3.82 3805 2915 3.79

4890 2190 3.91 1689 2100 3.90
1500 2506 3.85 1404 2415 3.81

5305 3115 3.83 4805 3248 3.76

5601 2925 3.96 2386 3016 4.02

2142 2846 3.95 1244 2710 3.94
1163 2126 3.86 1160 3115 3.81

2408 3025 4.15 1368 2184 4.00

6156 2648 3.98 5430 2546 3.81
Пілот 4201, червона степова порода

126 2842 3.74 145 2456 3.70



Дочки Матері

Ідентифікацій
ний номер надій, кг вміст жиру

В М О Л О Ц І, 0 0

ідентифікацій
ний номер надій, кг вміст жиру в

М О Л О Ц І. ° 0

1310 2938 3.76 6000 3210 3.72
1600 3115 3.82 1 2 0 0 2986 3.74
805 2425 3.80 216 3145 3.70

410 3265 3.84 2 2 2 3212 3.71

1 1 1 2 2840 3.74 2228 2456 3.81
1315 2918 3.72 3100 3019 3.75

488 2555 3.71 4300 2516 3.90
2 1 0 0 2674 3.81 1166 2419 3.75

2605 3986 3.76 294 2138 3.70

Полюс 7282, чорно-ряба порода
1540 3165 3.64 1845 2664 3.68
2631 2683 3.68 1745 2711 3.60
2181 2913 3.65 483 2845 3.61

2198 2884 3.70 184 3220 3.72

2 2 2 0 3615 3.69 1 0 1 0 2965 3.60

2830 3416 3.61 1050 2905 3.64

2 1 0 0 2746 3.90 2115 2669 3.74

3844 2698 3.81 1175 3016 3.70

3150 3624 З.бб 1635 2681 3.61

3516 4110 3.71 1944 7220 3.69
3400 3160 3.88 1008 2840 3.80
508 3615 3.57 3080 4824 3.49

85. Оцінка бугая Лев 2072

Показники
Стада, де проводили випробовування Результат

оцінкиперше друге третє

Кількість дочок, голів 15 17 26

Кількість ровесниць, голів 50 92 115

а) за надоєм, кг
Середній надій дочок 3012 3656 4060

Середній надій ровесниць 2803 3530 3952
Різниця: дочки-ровесниці. ±. ДР

Ефективне Ч И С Л О  Д О Ч О К , W ;

Добуток, W ; х  ДР
Середня зважена різниця. ДР - - -



Показники
Стада, де проводили випробовування Результат

оцінкиперше друге третє
б) за  вмістом ж иру, %

Середній вміст жиру в молоці 
дочок 3,90 3,76 3,79

Середній вміст жиру в молоці 
ровесниць 3,73 3,85 3,73

Різниця: дочки-ровесниці, ±, ДР
Добуток, wj х ДР

Середня зважена різниця, ДР - - -

в) за  молочним жиром, кг
Середня кількість молочного 
жиру у дочок 117,5 137,5 153,9

Середня кількість молочного 
жиру у ровесниць 104,6 135,9 147,4

Різниця: дочки-ровесниці, ±, ДР

Добуток, wj х ДР

Середня зважена різниця, ДР - - -
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ЗАНЯТТЯ 6. Організація і проведення 
комплексної оцінки великої рогат ої худоби 

молочних і молочно-м’ясних порід (бонітування)

Мета заняття. Вивчити принципи комплексної оцінки (бонітування) ху
доби різних статевих і вікових груп. Набути практичних навиків оцінки пле
мінних і продуктивних якостей худоби з метою визначення подальшого ви
користання тварин, їх добору і складання плану підбору.



Наочні приладдя та обладнання. Інструкції з бонітування великої ро
гатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід; дані про тварин (бугаї- 
плідники, корови і молодняк), необхідні для проведення бонітування; робочі 
зошити; мікрокалькулятори.

Зміст теми і методика виконання завдань. Розведення великої рогатої 
худоби вимагає глибокого і всебічного вивчення її індивідуальних особливо
стей і правильної оцінки при доборі на плем’я.

Під бонітуванням слід розуміти комплексну оцінку продуктивних і пле
мінних якостей, а також типу тварин. Така всебічна оцінка продуктивних якос
тей і племінної цінності за комплексом ознак закінчується визначенням індексу 
племінної цінності і напряму подальшого їх використання. Оцінка і добір тва
рин за кожною із головних ознак має свої особливості, тобто цінність тварин за 
одними показниками можна визначити раніше, за іншими —  пізніше, а в деяких 
випадках —  лише з появою нового покоління. До основних ознак добору, якщо 
їх розмістити за строками можливої оцінки, відносять: породність і походжен
ня, масу тіла, конституцію і екстер’єр, продуктивність, властивості молокови
ведення і придатність корів до машинного доїння, відтворну здатність і якість 
потомства (племінна цінність). Кожна із зазначених оцінок, доповнюючи одна 
одну, дають можливість виявити і всебічно оцінити позитивні якості тварин і 
найбільш ефективно використати їх для удосконалення стада.

Оцінка і добір тварин за походженням має важливе значення у племінній 
роботі, оскільки її можна проводити ще до народження тварини. Крім того, 
науковими дослідженнями встановлено, що частка впливу на генетичний 
прогрес популяції становить: батьків бугаїв —  40— 50 °о, матерів бугаїв 30- 
40 %, батьків корів — 15—20 і матерів-корів—  5— 10 %. Отже, найбільше 
значення при оцінці походження мають перші два ряди родоводу, а також ба
тьківський бік родоводу, який має більший вплив, ніж материнський.

Основними робочими матеріалами при оцінці тварин за походженням є 
заводські книги, племінні картки, свідоцтва та інші зоотехнічні документи, в 
яких записано родовід тварин, а також дані пам’яті ЕОМ чи ПЕОМ.

Аналізуючи родовід, слід відшукати видатних предків, а також тих, що 
належать до відомих своїми показниками продуктивності ліній і родин. Крім 
того, відзначити, чи є в родоводі предки, що мали низьку продуктивність, пога
ну спадковість та інші небажані властивості. Бажано також знайти і оцінити 
(якщо він є) ступінь інбридингу, на яких предків і з якою метою він проводився, 
які його результати і чи не має він небажаних наслідків. Важливо також визна
чити тип підбору, в результаті якого одержали дану тварину оцінити при цьому 
темпи і напрям змін предків у кожному наступному поколінні, в чому подібні і 
чим різняться предки суміжних рядів родоводу, визначити стійкість передаван
ня спадкових властивостей від одного покоління до іншого.

У результаті аналізу родоводу тварини проводять її попередню оцінку і 
намічають шляхи найбільш ефективного використання.

Породність встановлюють, використовуючи документи про походжен
ня, і обов’язково оглядають тварин в натурі. При цьому тварин поділяють на 
дві групи: чистопородні й помісі.



Принципи і порядок оцінки та добору тварин за конституцією і екс
тер’єром наведено при вивченні першого заняття даної теми.

Найважливішою господарське корисною ознакою худоби є її продуктив
ність і тому вона лежить в основі всіх методів добору і оцінки за комплексом 
ознак. Оцінюючи походження, ми тою чи іншою мірою враховуємо в основ
ному показники продуктивності предків і бічних родичів, екстер’єр і консти
туцію —  головну увагу звертаємо на ті його особливості, які найбільш тісно 
пов’язані із продуктивністю.

Оцінюючи продуктивність, враховують як кількісні, так і якісні її по
казники. Так, для оцінки молочної продуктивності корів визначають величи
ну надою, вміст жиру і білка в молоці, а також кількість молочного жиру, 
одержані за 305 днів або за скорочену закінчену лактацію порівняно з вимо
гами стандарту для даної породи.

У селекційній роботі з молочними коровами найбільшу цінність мають 
тварини, які щорічно проявляють високі надої, здатні витримувати в процесі 
лактації великі фізіологічні навантаження і характеризуються високими по
казниками довічних надоїв.

Зоотехніку важливо якнайшвидше оцінити продуктивні якості худоби, 
щоб найбільш ефективно її використати. Досить чітке уявлення про надій за 
майбутню лактацію дають показники, одержані за перші 45— 90 днів, оскіль
ки на величину продуктивності в цей період значно більше впливає стиму
лююча дія лактогенних гормонів, ніж умови годівлі. Оцінюючи продуктив
ність корови, слід зав/кди пам’ятати, що одна окремо взята лактація не 
завжди може достатньо точно характеризувати її потенціальні можливості.

Для оцінки відтворної здатності корів користуються даними зоотехнічно
го і ветеринарного обліку, враховуючи кількість перегулів і можливості вико
ристання тварин для розмноження у майбутньому. У бугаїв визначають статеву 
активність, об’єм еякулята і запліднювальну здатність сім’я. На основі даних 
оцінки за комплексом ознак і враховуючи індивідуальні особливості тварин ви
значають призначення кожної із них для подальшого використання.

Далі наведена виписка із «Інструкції з бонітування великої рогатої худо
би молочних і молочно-м’ясних порід».

1.9. Під час бонітування проводять:
► перевірку ідентифікаційних номерів і за необхідності їх відновлення;
► зважування тварин та узяття промірів відповідних статей екстер’єру;
► перевірку показників відтворювальної здатності маточного поголів’я;
► аналіз показників власної продуктивності тварин, продуктивності ба

тьків та потомства, заповнення відповідних форм племінного обліку;
► огляд тварин;
► оцінку тварин за основними ознаками, які характеризують їх продук

тивні та племінні якості;
► присвоєння за основними ознаками комплексних класів: «еліта- 

рекорд», «еліта», І клас, II клас.
Тварин, що не відповідають мінімальним вимогам для визначення II кла

су, зараховують до некласних.



1.10. Тварин, на яких відсутні необхідні дані племінного обліку, зарахо
вують до неплемінних і не бонітують.

1.11. За результатами бонітування складається звіт про результати боні
тування великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід (форма № 
7-мол) за станом на 1 січня кожного року, який подається господарством.

2.1. Породність тварини визначають за даними породності її батьків з 
обов’язковим оглядом і урахуванням вираженості у тварин ознак породи. За 
породністю тварин розподіляють на чистопородних і помісних.

2.1.1. До чистопородних належать тварини:
► що походять від батьків однієї породи, чистопородність яких підтвер

джується відповідними документами племінного обліку;
► що одержані від чистопородних батьків споріднених порід з віднесен

ням до породи, яку поліпшують:
українська червоно-ряба молочна, голштинська (червоно-рябої масті);
українська чорно-ряба молочна, голштинська, чорно-ряба естонська, 

чорно-ряба датська, чорно-ряба литовська, чорно-ряба німецька, голландська 
та британо-фризька;

симентальська та монбельярдська;
червона степова, англерська, червона датська, червона естонська;
українська червона молочна, голштинська (червоно-рябої масті), анг

лерська, червона датська;
червона польська, червона датська, англерська;
лебединська, бура карпатська, бура молочна, швіцька;
► V-ro покоління, що одержані при вбирному схрещуванні неспорідне- 

них порід і мають виражений тип з віднесенням їх до поліпшуючої породи;
► що поліпшені при ввідному схрещуванні від розведення помісей II-IV;
го поколінь у залежності від вираженості типу з віднесенням до породи,

яку поліпшують;
► що одержані при відтворювальному схрещуванні після затвердження 

нової породи або внутрішньопородного типу.
2.1.2. До помісей належать тварини, що одержані від схрещування не- 

споріднених порід. Ступінь породності таких тварин визначають за умовни
ми частками кровності батьків (табл. 86).

3. Основні ознаки при визначенні класу тварин.
3.1. Оцінку тварин під час бонітування проводять за ознаками:
► корів —  молочна продуктивність, тип будови тіла, маса тіла, інтенси

вність молоковиведення, походження;
► бугаїв —  тип будови тіла, маса тіла, інтенсивність росту, походження;
► молодняку —  походження, тип будови тіла, маса тіла.
3.2. Ознаки оцінюють у певному віці тварини за результатами: показни

ків індивідуальної молочної продуктивності; зважування; оцінки типу будови 
тіла.

3.3. Оцінку тварин за походженням проводять за комплексним класом 
матері та розрядом племінної цінності батька, який установлюється за ре
зультатами оцінки за якістю потомства.



86. Ступінь породності тварин за умовними 
частками кровності батьків,

(у дробових числах і відсотках)

Породність матері (у 
дробових числах)

Породність батька (у дробових числах)

чистопо
родний

(ч/п)

IV поко
ління 

(15/16)

III поко
ління (7/8)

II поколін
ня

(3/4)

І поколін
ня

(1/2)

Чистопородна (ч/п) ч/п ч/п IV (15/16) III (7/8) I I (3/4)
IV покоління (15/16) ч/п IV (15/16) III (29/32) III (27/32) II (23/32)

III покоління (7/8) IV (15/16) IV (29/32) III (7/8) 11(13/16) 11(11/16)

II покоління (3/4) III (7/8) III (27/32) 111(13/16) II (3/4) 11(5/8)

І покоління (1/2) II (3/4) II (23/32) 11(11/16) 11(5/8) 1(1/2)

Породність матері,
%

Породність батька, %

чистопо
родний

(ч/п)

IV поко
ління 

(93.75)

III поко
ління 
(87.5)

II поколін
ня 

(75)

І поколін
ня 

(50)

Чистопородна(100) 100 100 IV (93.75) III (87.5) II (75)
IV покоління (93,75) 100 IV (93.75) III (90.62) III (84.37) II (71.87)
III покоління (87,5) IV (93.75) IV (90.62) 111(87.5) 11(81.25) II (68.75)

II покоління (75) III (87.5) III (84.37) 111(81.25) 11(75) II (62.5)
І покоління (50) II (75) II (71.87) II (68.75) II (62.5) 1(50)

4. Оцінка тварин за індивідуальними якостями.
4.1. Оцінку корів за молочною продуктивністю проводять за надоєм, кі

лькістю молочного жиру та білка за 305 днів лактації чи скорочену закінчену 
лактацію, тривалістю не менше 240 днів.

Оцінюють і бонітують:
► корів-первісток за показниками фактичної молочної продуктивності 

закінченої лактації або прогнозованої, яку визначають шляхом множення мо
лочної продуктивності за певний період на відповідний коефіцієнт;

► корів з двома отеленнями і старше —  за середніми показниками про
дуктивності усіх закінчених лактацій.

Для визначення кількості молочного жиру/білка (кг) за лактацію розра
ховують кількість «однопроцентного» молока шляхом множення вмісту жи
ру/білка (° о) у молоці за кожен місяць лактації на місячний надій (кг). Кіль
кість «однопроцентного» молока за всі місяці лактації ділять на 100.

Середній вміст жиру/білка в молоці дорівнює кількості молочного жи
ру/білка за лактацію помноженій на 100 і поділеній на середній надій.

Середні показники продуктивності за усі лактації розраховують за су
мою показників за окремі лактації поділеною на число врахованих лактацій.

4.3. Оцінку корів і бугаїв за масою тіла проводять на основі мінімальних 
встановлених вимог (далі —  стандарт породи) до кожної породи: для бугаїв
—  у певному віці; для корів —  залежно від числа отелень (табл. 87).



Порода

Вік бугая Отелення корови

18 мі- 
ся-ців

років

перше друге третє і 
старше2 3 4

5 і 
стар

ше
Айрширська 475 540 665 750 800 440 485 510

Англерська, червона датська 480 560 690 770 850 470 520 550

Білоголова українська 415 500 620 700 750 420 460 485

Бура карпатська 435 520 640 720 780 420 460 485
Г олштинська 505 630 790 890 950 510 580 610
Джерсейська 400 450 550 620 670 420 460 485

Лебединська 480 595 730 830 900 470 525 560

Пінцгау 415 500 620 690 750 420 460 485

Симентальська, монбельярдська 510 640 800 900 960 500 560 600

Українська червоно-ряба моло
чна 490 620 780 880 940 500 560 600

Українська чорно-ряба молочна 485 610 770 860 930 490 550 590
Червона польська 415 500 620 700 750 420 460 485
Червона степова 475 535 670 740 810 460 500 520

Швіцька 485 595 730 830 900 480 540 570

Українська червона молочна 485 560 690 770 850 470 510 530

Бура молочна 490 600 760 860 920 500 560 600

4.4. Інтенсивність молоковиведення у корів визначають шляхом ділення кі
лькості отриманого вранці молока на тривалість доїння і виражають у кг/хв. Оці
нку за показник встановлюють при визначенні комплексного класу (табл. 88).

4.5. Оцінку бугаїв молочно-м’ясних порід за інтенсивністю росту прово
дять за результатами зважування (форма № 3-мол).

4.7. Оцінку молодняку за масою тіла проводять на основі стандарту по
рід за масою (табл. 89, 90) для кожної породи у певному віці.

5. Визначення комплексного класу тварин
5.1. Визначення комплексного класу тварин проводять за 100-бальними 

шкалами (табл.88, 94, 95). Максимальна кількість балів, які одержує тварина 
під час оцінки за ознаку, становить для: племінних корів: молочна продук
тивність —  70; тип будови тіла -10; маса тіла —  5; інтенсивність молокови
ведення —  5 і походження —  10; племінних бугаїв молочних порід: тип бу
дови тіла —  20; маса тіла -10 і походження -70; племінних бугаїв молочно- 
м’ясних порід: тип будови тіла —  20; маса тіла —  10; інтенсивність росту - 
10 і походження —  60; племінних бугайців і ремонтних телиць: походжен
ня —  70; тип будови тіла —  10 і маса тіла —  20.



1. Молочна продуктивність (% до стандарту породи) Кількість
балівсумарна кількість молочного жиру і білка кількість молочного жиру

170 і більше 200 і більше 70
160-169 190-199 65
150-159 180-189 62
140-149 170-179 59
130-139 160-169 56
120-129 150-159 53
110-119 140-149 50
100-109 130-139 47
90-99 120-129 44
80-89 110-119 41
70-79 100-109 38
60-69 90-99 35

2. Тип будови тіла
відмінно 10
дуже добре 9
добре 3 плюсом 8
добре 6
задовільно 3
3. Маса тіла до стандарту породи, %
відповідає стандарту породи 5
95-99 3
4. Інтенсивність молоковиведення, кг/хв
2,20 і більше 4
2.19-1.80 5
1.79-1.50 2
менше 1.50 0
5. Походження
комплексний клас матері:
еліта-рекорд 5
еліта 4
перший 3
другий 1
розряд племінної цінності батька:
поліпшувач —  відмінно (П5) 5
поліпшувач —  добре (П4) 4
поліпшувач —  задовільно (ПЗ) 3
нейтральний —  плюс (Н+) 2
нейтральний —  мінус (Н-) 1

Разом 100



Порода
Маса тіла (кг) у віці ( місяців)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Айрширська 175 200 226 253 281 310 340 369 396 421 443 461

Англерська, чер
вона датська 180 205 231 258 286 315 345 374 401 426 448 466

Білоголова украї
нська 160 184 209 234 258 281 302 323 343 362 380 398

Бура карпатська 165 188 212 237 263 290 317 343 367 388 406 421
Г олштинська 190 217 245 274 304 335 365 394 421 445 466 486

Джерсейська 160 184 209 234 258 281 302 322 340 356 371 386

Лебединська 180 205 231 258 286 315 345 374 401 426 448 466

Пінцгау 160 184 209 234 258 281 302 323 343 362 380 398
Симентальська,
монбельярдська 190 217 245 274 304 335 365 394 422 447 469 490

Українська черво- 
но-ряба молочна 185 210 236 263 291 320 350 379 407 433 456 475

Українська чорно- 
ряба молочна 185 210 236 263 291 320 350 379 406 431 453 471

Червона польська 160 184 209 234 258 281 302 323 343 362 380 398

Червона степова 175 200 226 253 281 310 340 369 396 421 443 461

Швіцька 185 210 236 263 291 320 350 379 406 431 453 471
Українська черво
на молочна 180 208 231 258 286 315 345 374 405 428 450 468

Бура молочна 185 210 236 263 291 320 350 379 407 433 456 475

5.2. За сумою одержаних балів тварин (племінні корови, племінні бугаї, 
племінні бугайці, ремонтні телиці) зараховують до класу:

► 85 балів і вище —  «еліта-рекорд» (ЕР);
► 75-84 бали —  «еліта» (ЕЛ);
► 65-74 бали —  І клас (І К);
► 55-64 бали —  II клас (II К).

Тварин, що одержали менше 55 балів, зараховують до некласних (НК).
6. Визначення комплексного класу племінних корів.
6.1. Комплексний клас корів установлюють за сумою одержаних балів 

при оцінці окремих ознак відповідно до шкали оцінки корів за комплексом 
ознак згідно з табл. 88 цієї Інструкції, стандарту порід за молочною продук
тивністю (табл. 91, 92) та масою тіла корів (табл. 87).

6.2. Рівень молочної продуктивності з урахуванням точності оцінки об
числюють за формулами:

► за умови наявності інформації про вміст жиру та білка в молоці:



МПжб = к(МЖш + МБШ)/ МЖС + МБС X 100; (57)

► за умови відсутності інформації про вміст білка в молоці:

МПЖ= к(МЖш) / МЖС X 100, (58)

де МПжб — сумарна к і л ь к і с т ь  м о л о ч н о г о  жиру і молочного білка до стан
дарту породи, %; МПЖ —  кількість молочного жиру до стандарту породи, %; 
МЖШ, МБШ —  кількість молочного жиру і молочного білка відповідно за пе
ршу лактацію або середня за m  лактацій, кг; М Ж С, МБС —  стандарти породи 
за кількістю молочного жиру і молочного білка відповідно за першу лактацію 
або середня за m  лактацій , кг; k —  коефіцієнт поправки на точність оцінки, 
який змінюється залежно від числа лактацій (табл. 93).

6.3. Для корів-первісток із незакінченою лактацією комплексний клас 
визначають за прогнозом фактичної молочної продуктивності. У залежності 
від тривалості лактації, при множенні використовують відповідний коефіці
єнт: 90 днів —  2,59; 120 днів —  1,98; 150 днів —  1,63; 180 днів —  1,40; 210 
днів —  1,25; 240 днів —  1,13; 270 днів —  1,05.

Таким самим чином визначають клас для первісток, що вибули до закін
чення лактації.

Після закінчення лактації корів-первісток, коригується клас корови за 
молочну продуктивність та клас її приплоду.

6.4. Для корів-первісток, що отелилися у віці 37 місяців та старше, стан
дарти порід за молочною продуктивністю підвищують на 10%.

6.5. Коровам, що відповідають вимогам класу «еліта-рекорд», з довічним 
надоєм 50 000 кг і більше присвоюють розряд племінної цінності «екстра» 
(ЕК) і вказують кількість одержаного молока в тоннах.

6.6. Коровам додатково нараховують 5 балів за кожну дочку класу «елі- 
та-рекорд» і 2 бали —  класу «еліта». Додаткові бали зараховують до загаль
ної оцінки (у межах 100 балів).

6.7. Комплексний клас корів, що пробонітовані за даними 5-ти лактацій і 
вище, може бути змінений лише за умови одержання більшої кількості балів.

7. Визначення комплексного класу племінних бугаїв.
7.1. Комплексний клас племінних бугаїв установлюють за сумою одер

жаних балів при оцінці окремих ознак відповідно до шкали оцінки бугаїв за 
комплексом ознак згідно з табл. 94 та відповідно до стандарту порід за масою 
тіла згідно з табл. 87 цієї Інструкції.

7.2. Комплексний клас бугаїв, що пробонітовані за даними 5 років і ста
рше, може бути змінений лише за умови одержання більшої кількості балів.

8. Визначення комплексного класу молодняку.
Визначення комплексного класу молодняку проводять на дату прове

дення бонітування.
8.1. Комплексний клас молодняку установлюють відповідно до стан

дарту порід за масою тіла племінних бугайців, телиць і нетелей згідно з 
табл. 89 і 90 цієї Інструкції та сумою одержаних балів при оцінці окремих 
ознак відповідно до шкали оцінки молодняку за комплексом ознак згідно з 
табл. 95.



90. Стандарти порід 
за масою тіла телиць і нетелей, кг

Порода
Маса тіла (кг) у віці ( місяців)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Айрширська 153 169 186 203 219 235 250 265 280 295 310 325 340 354 368 382 385 408 410
Англерська, червона датська 165 182 200 218 235 252 269 285 301 317 333 349 365 380 395 410 424 437 450

Білоголова українська 140 156 172 188 204 220 235 250 265 280 295 310 325 338 351 364 376 388 400

Бура карпатська 140 156 172 188 204 220 235 250 265 280 295 310 325 338 351 364 376 388 400

Г олштинська 175 194 214 234 253 271 288 305 322 338 354 370 385 400 414 428 442 456 470

Джерсейська 140 156 172 188 204 220 235 250 265 280 295 310 325 338 351 364 376 388 400
Лебединська 165 182 200 218 235 252 269 285 301 317 333 349 365 380 395 410 424 437 450
Пінцгау 140 156 172 188 204 220 235 250 265 280 295 310 325 338 351 364 376 388 400

Симентальська, монбельярдська 170 189 209 229 248 266 284 301 318 334 350 365 380 395 409 423 437 451 465

Українська червоно-ряба молочна 175 194 214 234 253 271 288 305 322 338 354 370 385 400 414 428 442 456 470

Українська чорно-ряба молочна 170 189 209 229 248 266 284 301 318 334 350 365 380 395 409 423 437 451 465

Червона польська 140 156 172 188 204 220 235 250 265 280 295 310 325 338 351 364 376 388 400
Червона степова 155 172 190 208 225 242 259 275 291 307 323 339 355 370 385 400 414 427 440

Швіцька 165 182 200 218 235 252 269 285 301 317 333 349 365 380 395 410 424 437 450
Українська червона молочна 160 178 195 215 230 245 262 278 295 310 325 340 355 370 385 400 415 430 445

Бура молочна 175 194 214 234 253 271 288 305 322 338 354 370 385 400 414 428 442 456 470

90. Стандарти порід 
за масою тіла телиць і нетелей, кг

Порода
Маса тіла (кг) у віці ( місяців)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Айрширська 153 169 186 203 219 235 250 265 280 295 310 325 340 354 368 382 385 408 410

Англерська, червона датська 165 182 200 218 235 252 269 285 301 317 333 349 365 380 395 410 424 437 450
Білоголова українська 140 156 172 188 204 220 235 250 265 280 295 310 325 338 351 364 376 388 400
Бура карпатська 140 156 172 188 204 220 235 250 265 280 295 310 325 338 351 364 376 388 400

Г олштинська 175 194 214 234 253 271 288 305 322 338 354 370 385 400 414 428 442 456 470

Джерсейська 140 156 172 188 204 220 235 250 265 280 295 310 325 338 351 364 376 388 400
Лебединська 165 182 200 218 235 252 269 285 301 317 333 349 365 380 395 410 424 437 450
Пінцгау 140 156 172 188 204 220 235 250 265 280 295 310 325 338 351 364 376 388 400

Симентальська, монбельярдська 170 189 209 229 248 266 284 301 318 334 350 365 380 395 409 423 437 451 465

Українська червоно-ряба молочна 175 194 214 234 253 271 288 305 322 338 354 370 385 400 414 428 442 456 470

Українська чорно-ряба молочна 170 189 209 229 248 266 284 301 318 334 350 365 380 395 409 423 437 451 465

Червона польська 140 156 172 188 204 220 235 250 265 280 295 310 325 338 351 364 376 388 400
Червона степова 155 172 190 208 225 242 259 275 291 307 323 339 355 370 385 400 414 427 440

Швіцька 165 182 200 218 235 252 269 285 301 317 333 349 365 380 395 410 424 437 450

Українська червона молочна 160 178 195 215 230 245 262 278 295 310 325 340 355 370 385 400 415 430 445

Бура молочна 175 194 214 234 253 271 288 305 322 338 354 370 385 400 414 428 442 456 470



Порода

Надій, кг
Вміст 
у мо

лоці. %

Молочний 
жир. кг

Молочний 
білок, кг
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Айрширська 3250 3500 3800 4.1 3.4 133 143 156 ш 119 129
Англерська, червона дат
ська 3100 3500 3900 3.9 3.3 121 136 152 102 116 129

Білоголова українська 2600 3000 3400 3.8 3.3 99 114 129 86 99 112
Бура карпатська 2400 2750 3100 3.7 3.3 89 102 115 79 91 102

Г олштинська 4200 4600 5000 3.6 3.2 151 165 180 134 147 160

Джерсейська 3000 3300 3600 5.0 3.7 150 165 180 111 122 133
Лебединська 2700 3150 3600 3.7 3.3 100 117 133 89 104 119

Пінцгау 2600 3000 3400 3.8 3.3 99 114 129 86 99 112
Симентальська, монбель- 
ярдська 2700 3100 3500 3.8 3.3 103 118 133 89 102 116

Українська червоно-ряба 
молочна 3200 3600 4000 3.7 3.3 118 133 148 106 119 132

Українська чорно-ряба 
молочна 3400 3800 4200 3.6 3.2 122 137 151 109 122 134

Червона польська 2600 3000 3400 3.7 3.3 96 111 126 86 99 112

Червона степова 2900 3300 3700 3.7 3.3 107 122 137 96 109 122
Швіцька 3100 3500 3900 3.7 3.3 115 130 144 102 116 129

Українська червона мо
лочна 3100 3500 3900 3.7 3.3 115 130 144 102 116 129

Бура молочна 3200 3600 4200 3.8 3.3 122 137 160 106 120 139

8.2. Для нетелей у віці старше 24 міс. вимоги до маси тіла ті ж самі, що і 
для корів-первісток.

8.3. Бугайців, що походять від матерів І і II класів, не бонітують.
8.4. Телиць, що народилися від матерів II класу і некласних, зараховують 

до класів не вище класу «еліта».
9. Заходи щодо поліпшення племінної справи.
9.1. За результатами бонітування з урахуванням індивідуальних особли

востей тварин та потреби в племінному молодняку для ремонту власного 
стада, тварин розподіляють на такі групи: селекційне ядро (СЯ); корови ви
робничої групи (ВГ); корови, що підлягають вибракуванню або виранжиру- 
ванню (Б); ремонтні телиці (РТ); племінні бугайці (П Б) та телиці для реалі
зації (ТР); бугайці та телиці для відгодівлі (Б).



Порода

Надій, кг Молочний жир, кг Молочний білок, кг
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Айрширська 3375 3500 3590 138 144 147 115 120 123

Англерська, червона 3300 3500 3600 128 136 140 109 116 119датська

Білоголова українська 2800 3000 3100 106 114 118 92 99 101

Бура карпатська 2550 2700 2800 94 101 103 84 90 92

Г олштинська 4400 4600 4700 158 165 169 140 147 151

Джерсейська 3150 3300 3375 157 165 168 116 122 125

Лебединська 2950 3200 3275 109 117 121 97 105 108

Пінцгау 2800 3000 3100 106 114 118 92 99 101

Симентальська, мон 2900 3100 3200 110 118 121 95 109 105бельярдська

Українська червоно- 3400 3600 3700 126 133 136 112 119 122ряба молочна

Українська чорно- 3600 3800 3900 130 137 142 115 122 125ряба молочна

Червона польська 2800 3000 3100 103 111 115 92 99 101

Червона степова 3100 3300 3400 114 122 126 102 109 112

Швіцька 3300 3500 3600 122 130 135 109 116 119

Українська червона 3300 3500 3600 122 130 135 109 116 119молочна

Бура молочна 3400 Зббб 3700 130 140 141 112 121 122

93. Коефіцієнти поправки на точність оцінки, 
що змінюється залежно від числа лактацій

Число лактацій (пі 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-ш

Коефіцієнт (к) 1.051 1.067 1.082 1.092 1.097



Ознаки
Кількість балів

для молочних порід для молочно- 
м'ясних порід

1. Тип будови тіла
відмінно 20 20

дуже добре 18 18

добре 3 плюсом 15 15
добре 10 10
2. Маса тіла до стандарту породи, %
105 і більше 10 10

100 —  104 5 5

3. Інтенсивність росту
середньодобовий приріст до 15- 
місячного віку, г: 1101 і вище

- 10

951- 1100 - 5

4. Походження
а) комплексний клас матері: еліта-рекорд ЗО ЗО

еліта 20 20

б) розряд племінної цінності батька:
поліпшувач —  відмінно (П5) 40 ЗО
поліпшувач —  добре (П4) 35 25
поліпшувач —  задовільно (ПЗ) 20 20

Разом 100 100

9.2. У племінних заводах із селекційного ядра виділяють кращих за по
ходженням, типом і продуктивністю корів для замовного підбору: серед ко- 
рів-первісток —  потенційні матері племінних бугайців (СЯ1); серед повнові
кових корів —  матері племінних бугайців (СЯ2).

9.3. За матеріалами бонітування розробляють плани закріплення бугаїв 
за маточним поголів’ям та замовних парувань, коригують програму якісного 
поліпшення стада, методи розведення, формування та розгалуження генеало
гічної структури стада, об’єми реалізації та закупівлі племінних (генетичних) 
ресурсів у відповідності до програми селекції з певної породи.

Завдання до заняття. 1. Вивчити вимоги «Інструкції» і набути практич
ні навички визначення племінної цінності худоби.

2. Використовуючи результати оцінки екстер’єру і конституції, типу, по
казників молочної продуктивності й властивостей молоковиведення, матеріа
ли племінних карток, оцінку бугаїв за якістю потомства та інші матеріали 
одержані при виконанні попередніх завдань, пробонітуйте їх. Результати оці-



нки і встановлену племінну цінність запишіть у відповідні розділи Ф. 2-мол. 
або у табл. 96. Дане завдання можна виконати також за матеріалами, зібра
ними під час практики або наданими викладачем.

3. Використовуючи матеріали, зібрані під час виробничої практики або 
надані викладачем, проведіть комплексну оцінку бугаїв-плідників.

4. За матеріалами, наданими викладачем, пробонітуйте 3— 5 голів мо
лодняку і визначіть їх племінну цінність.

95. Шкала для оцінки молодняку 
за комплексом ознак

Ознака
Кількість балів

для бугайців для телиць
1. Походження
а) комплексний клас матері:
еліта-рекорд ЗО ЗО
еліта 25 25
перший 0 18
другий 0 10
б) розряд племінної цінності батька:
поліпшувач —  відмінно (П5) 40 40
поліпшувач —  добре (П4) 35 35
поліпшувач —  задовільно (ПЗ) 20 27
нейтральний —  плюс (Н+) 0 17
нейтральний —  мінус (Н-) 0 5
або клас батька:
еліта-рекорд 0 27
еліта 0 17
2. Тип будови тіла
відмінно 10 10
добре 9 9
задовільно 7 7
3. Маса тіла до стандарту породи, %
105 і більше 20 20
100 —  104 15 15
9 5 — 99 10 10
90 —  94 0 5
Разом 100 100
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ЗАНЯТТЯ 7. Оцінка бугаїв м ’ясних порід 
за якістю потомства

Мета заняття. Вивчити методику перевірки і набути практичних нави
ків оцінки бугаїв м ’ясних порід за якістю потомства. Навчитися визначати 
племінну цінність бугаїв і на цій основі відбирати кращих із них.

Наочні приладдя та обладнання. Інструкції із селекції бугаїв м ’ясних 
порід, інструкції з бонітування великої рогатої худоби м ’ясних порід; робочі 
зошити з формами таблиць для занесення результатів оцінки, первинні мате
ріали (індивідуальні дані про масу тіла, рівень годівлі, проміри, забійний ви
хід бичків); мікрокалькудятори.

Зміст теми і методика виконання завдань. Оцінка генотипу бугаїв 
м’ясних порід складається практично із тих же елементів, що й молочних, 
тобто тварин оцінюють за походженням, включаючи прямих предків, а також 
побічних родичів і за якістю потомства. Особливість оцінки за генотипом 
плідників м’ясних порід полягає в тому, що ряд показників м’ясної продук
тивності мають досить високий коефіцієнт успадкування. Так, коефіцієнт ус
падкування маси молодняку при відлученні становить 11— 57%, маси в 12— 
15-міс. віці —  36— 94, оплати кормів приростами—  22— 48, ніжності м’яса — 
60— 71 °о тощо. Крім того, встановлено високу позитивну кореляцію (г = 
0,5— 0,9) між приростами маси плідників у 8— 15-міс. віці та їх потомством у 
тому ж віці. Це означає, що прижиттєва оцінка бугая за середньодобовими 
приростами маси та іншими показниками вже в молодому віці дає можли
вість відносно точно оцінити його генотип і передбачити якість зазначених 
показників у потомства.

Методи оцінки бугаїв за якістю потомства в м ’ясному скотарстві почали 
впроваджувати значно пізніше, а тому розробці й удосконаленню їх селекці
онери в даний час надають особливого значення, оскільки за умов широкого 
впровадження штучного осіменіння використання неперевірених бугаїв може 
призвести до значних економічних збитків.

У 1990 р. розроблено і запроваджено в зоотехнічну практику нові прин
ципи оцінки бугаїв м’ясних порід за якістю потомства, які й нині широко ви
користовуються в практиці оцінки бугаїв в Канаді, СІЛА, Росії і інших країн. 
В Україні розроблено і впроваджено в практику дещо інші підходи до оцінки.

Далі наведена виписка «Інструкції із селекції бугаїв м’ясних порід» затвер
дженої наказом Міністерства аграрної політики України 21.01.2009, № 41.

1.1. Терміни в даній Інструкції вживаються в такому значенні: 
випробування бугая —  здійснення комплексу організаційних та зоо

технічних заходів, спрямованих на проведення оцінки бугая за власного про
дуктивністю та якістю потомства;

ремонтний бугаєць —  бугаєць, одержаний від батьків з високою племін
ною цінністю і відібраний для проведення оцінки за власного продуктивністю.

бугай, що перевіряється, —  бугай, відібраний з ремонтних бугайців за 
походженням та власного продуктивністю, спермопродукція якого викорис
товується для відтворення, з метою проведення оцінки за якістю потомства;



комплексний селекційний індекс бугайця за власного продуктивніс
тю (А) —  середньоарифметична величина відносних індексів ознак власної 
продуктивності (маси тіла, висоти в крижах, обхвату грудей, косої довжини 
тулуба (палицею), обхвату мошонки) оціненого бугайця у 12-міс. віці;

комплексний селекційний індекс бугая за якістю потомства (Б) —  
середньоарифметична величина відносних середніх показників (індексів) 
(маси тіла, висоти в крижах, обхвату грудей, косої довжини тулуба, обхвату 
мошонки у 12-міс. віці та маси туш у віці 15 міс.) ознак власної продуктивно
сті всіх оцінених синів бугая;

бугай-поліпшувач —  бугай, що пройшов оцінку за власного продуктив
ністю та якістю потомства і отримав комплексний селекційний індекс Б —
101.1 і вище;

бугай нейтральний —  бугай, що пройшов оцінку за власного продукти
вністю та якістю потомства і отримав комплексний селекційний індекс Б —
99.1 —  101,0;

бугай-погіршувач —  бугай, що пройшов оцінку за власного продуктив
ністю та якістю потомства і отримав комплексний селекційний індекс Б —
99,0 і менше;

підконтрольне стадо —  стадо великої рогатої худоби м’ясного напряму 
продуктивності (далі —  племінне стадо), яке належить суб’єкту племінної 
справи у тваринництві, котрий має статус племінного заводу (репродуктора) 
або претендує на присвоєння такого статусу і маточне поголів’я якого вико
ристовується з метою отримання бугайців для випробування;

1.2. Інструкція визначає порядок та нормативні показники одержання, оці
нки та відбору племінних бугаїв м ’ясних порід і поширюється на суб’єктів пле
мінної справи у тваринництві, що займаються розведенням м’ясної худоби.

1.4. Оцінка племінних бугаїв складається з таких етапів:
► попередньої оцінки новонароджених та відбору в 210-денному віці за 

генотипом, масою тіла, конституцією та екстер’єром;
► визначення племінної цінності за власного продуктивністю у віці 12 

місяців;
► визначення племінної цінності за якістю потомства на підставі результатів 

власної продуктивності їх синів у 12-міс. віці, з доповненням показниками м’ясної 
продуктивності після контрольного забою не менше трьох синів у віці 15 місяців.

1.7. Результати оцінки використовують під час складання каталогів буга
їв, державних книг племінних тварин, розробки та коригування програм се
лекції за породами, планів племінної роботи.

2.1. Матерями ремонтних бугайців мають бути корови з племінного ядра 
підконтрольного стада, з міцною конституцією, не нижче І класу за 
комплексом ознак, віком не старше 10 років.

2.2. Батьками ремонтних бугайців мають бути бугаї-поліпшувачі або бу
гайці, що оцінені за власного продуктивністю і отримали комплексний селек
ційний індекс А понад 110,1.

2.3. Ремонтних бугайців, отриманих від замовного підбору, ідентифіку
ють і реєструють відповідно до чинного законодавства. До 210-денного віку



їх вирощують у племінних стадах, а потім реалізують (передають) контроль- 
но-випробувальним станціям.

2.5. Ремонтні бугайці до 210-денного віку повинні пройти офіційну кла
сифікацію (оцінку) за типом будови тіла, генетичну експертизу походження 
та оцінку за станом здоров’я і розвитком статевих органів та досягати вимог 
не нижче І класу відповідно до «Інструкції з бонітування».

2.7. На випробування за якістю потомства ставлять одночасно не менше 
трьох бугаїв однієї породи, від кожного з них відбирають 10 —  15 синів.

2.8. Акт відбору ремонтних бугайців у 210-денному віці для випробування 
за власного продуктивністю (табл. 97), Відомість оцінки ремонтних бугайців у 
віці 210 днів (табл. 99, Акт відбору ремонтних бугайців для випробування за 
якістю потомства (табл. 98) та Відомість оцінки ремонтних бугайців (табл. 100) 
оформлюють контрольно-випробувальні станції на основі даних зведеної інфо
рмаційної бази даних племінних тварин. Ремонтних бугайців, яких ставлять на 
випробування за якістю потомства, обов’язково фотографують.

3. Оцінка бугайців за власного продуктивністю.
3.1. Ремонтних бугайців племінного стада при досягненні ними 210-ден

ного віку зважують і беруть проміри, передбачені для форми племінного обліку 
№1-м’яс, та реалізують (передають) у контрольно-випробувальні станції. Після 
місячного карантину та адаптації тварин до типового раціону їх ставлять на 
оцінку за власного продуктивністю, яку проводять з 8-ми до 12-місячного віку.

3.2. Загальний рівень годівлі бугайців має бути науково обгрунтованим і 
розрахованим на забезпечення середньодобового приросту в межах 1200 г і 
вище залежно від породи і віку. Утримання бугайців —  безприв’язне- 
групове, у приміщенні з достатньою кількістю підстилки за оптимальної те
мператури та відносної вологості повітря.

3.3. У 12-міс. віці бугайців оцінюють за масою тіла, висотою в крижах, 
косою довжиною тулуба, обхватом грудей та обхватом мошонки. Індивідуа
льне зважування тварин проводять два дні поспіль до годівлі і беруть середнє 
значення показника.

3.4. Результати оцінки бугайців заносять до Звіту про результати оцінки 
бугаїв м ’ясних порід за якістю потомства і випробування їх синів за власного 
продуктивністю (табл. 101). Звіт складається у двох примірниках.

3.5. У колонки 4, 6, 8, 10, 12 (табл. 101) заносять відносні величини 
(індекси) кожної ознаки власної продуктивності бугайців, які визначають 
окремо як відношення їх абсолютних величин до середнього значення по
казника синів усіх бугаїв, яких оцінювали; у колонку 13 —  комплексний 
селекційний індекс бугайців за власного продуктивністю, який розрахову
ють як середньоарифметичну величину відносних показників (індексів) 
оцінених ознак.

3.6. Показники селекційних індексів кожної ознаки власної продуктив
ності бугайців і комплексного селекційного індексу А записують після літери 
А в колонку 9 табл. 98 та в інші відповідні документи.

3.7. За результатами оцінки за власного продуктивністю у віці 12 міс. бу
гайців розподіляють для подальшого використання:



► бугайців з комплексним селекційним індексом А понад 110,1 зали
шають у контрольно-випробувальних станціях для подальшої оцінки за якіс
тю потомства;

► бугайців з комплексним селекційним індексом А від 105,1 до 110,0 — 
реалізують суб’єктам племінної справи у тваринництві;

► бугайців з комплексним селекційним індексом А від 102,6 до 105,0 
реалізують у товарні господарства;

► бугайців з комплексним селекційним індексом А від 97,6 до 102,5, пе
реводять на відгодівлю для оцінки м ’ясної продуктивності (маси туші). З них 
залишають по три потомки кожного оцінюваного бугая, що мають масу тіла, 
наближену до середньої по групі синів для контрольного забою у віці 15 міс.

4. Визначення спермопродуктивності ремонтних бугайців.
4.1. Відтворну здатність ремонтних бугайців у контрольно-випробуваль- 

них станціях визначають за кількістю і якістю свіжоотриманої сперми та 
придатністю її до заморожування.

4.2. Бугайців у період з 12-ти до 15-міс. віку привчають віддавання спе
рми на штучну вагіну, одержують від кожного по 10 еякулятів (по одному 
через кожні 6 днів) та оцінюють об’єм еякуляту, концентрацію сперми і рух
ливість сперміїв згідно з ДСТУ 3535-97 «Сперма бугаїв нативна», а також на 
придатність сперми до заморожування відповідно до ГОСТ 26030-83 «Спер
ма быков замороженная».

4.3. Спермопродуктивність бугайця оцінюють у десяти еякулятах за ін
дексом спермопродуктивності (ІСб), який визначають за середньою кількіс
тю сперміїв в еякуляті з прямолінійним поступальним рухом за залежністю:

ІСб = О х К  х А / 1 0 ,  (59)

де ІСб —  індекс спермопродуктивності бугайця, кількість рухливих сперміїв 
в еякуляті, млрд рс/е; О —  об’єм еякуляту, см3; К —  концентрація сперміїв, 
млрд/см 3; А —  рухливість сперміїв, балів.

4.4. Для подальшого випробування за якістю потомства залишають ре
монтних бугайців, якщо їх сперма відповідає вимогам ДСТУ 3535-97 та 
ГОСТ 26030-83. Бугайців, сперма яких відповідає лише вимогам ДСТУ 3535- 
97 —  реалізують для природного парування, якщо не відповідає —  вибрако
вують.

4.5. Від бугаїв, яких оцінюють за якістю потомства на контрольно- 
випробувальній станції, заморожують біля 10 тисяч спермодоз.

5. Оцінка бугаїв за якістю потомства.
5.2. Для одержання синів спермою перевірюваних бугаїв осіменяють по 

40-45 корів. Якщо під час отелення у 10% корів спостерігають тяжкі роди із 
загибеллю плоду або корів, то таких бугаїв, а також і їх сперму, знімають з 
оцінки і вибраковують.

5.3. Оцінку бугаїв за якістю потомства встановлюють на підставі розра
хунку середніх величин за кожною ознакою власної продуктивності їх синів: 
за масою тіла, висотою в крижах, обхватом грудей, косою довжиною тулуба, 
обхватом мошонки у віці 12 міс. та масою туші у віці 15 міс. Розрахунок ін



дексів здійснюють шляхом порівняння середніх показників ознаки групи си
нів оцінюваного бугая із середніми показниками ознаки синів решти оціню
ваних бугаїв (табл. 101).

5.4. Масу туш визначають після забою не менше ніж у трьох синів бугая 
у 15-міс. віці.

5.5. Комплексний селекційний індекс бугая за якістю потомства Б визна
чають як середньоарифметичну величину індексів оцінки індивідуальних ознак 
його синів (колонки 4 ,6 , 8 ,10 ,12 , 15) та заносять в колонку 16 (табл. 101).

5.6. Показники селекційних індексів кожної ознаки власної продуктив
ності синів бугая і комплексного селекційного індексу оцінки бугая за якістю 
потомства Б записують після літери Б і кількості оцінених синів у табл. 99, 
100 та інші відповідні документи.

5.7. За величиною комплексного селекційного індексу оцінки бугая за 
якістю потомства Б визначають його селекційну цінність: поліпшувач, нейт
ральний, погіршувач. Бугаїв-погіршувачів та їх сперму вибраковують.

5.8. Звіт про результати оцінки бугаїв м’ясних порід за якістю потомства 
і випробування їх синів за власного продуктивністю направляють у Міністер
ство аграрної політики і продовольства України для отримання допуску плі
дника (або його сперми) до відтворення. Тварин, яких залишають для пле
мінного використання, обов’язково фотографують.

Завдання до заняття. 1. Вивчити і записати в робочий зошит основні 
положення методики оцінки бугаїв м ’ясних порід за якістю потомства.

2. Використовуючи матеріали посібника (табл. 101) або надані виклада
чем, проведіть оцінку кількох плідників за власного продуктивністю і за якіс
тю потомства, визначте комплексний селекційний індекс «А» і «Б».

3. Використовуючи матеріали попереднього завдання, зробіть письмовий 
аналіз проведеної оцінки і закріплення оцінених плідників.

97. Акт

В ідбору ремонтних бугайців у 210-денному віці
вання за власною  продуктивністю  від «___ » __
КОМ ІСІЯ, створена згідно з н ак азо м ____________
у складі: го л о в и ______________________________ ______ _____________________________________

(прізвище та ініціали, посада)
і ч л е н ів___________________________________________________________________________________
розглянула м атеріали оцінки ремонтних бугайців і визначила їх призначення:

1) бугаї, яких перевіряю ть (Б П ),_____ голів, відібраних для випробування за  якістю
потомства;

2) рем онтні бугайці ( Р Б )_____ голів, які п ідлягаю ть подальш ій оцінці за  індивідуа
льним и якостями;

3) брак бугайців (ББ)___ , яких з ідентифікаційним н о м ер о м _________ вибракувати.
В ідом ість оцінки ремонтних бугайців від «___ »__________ 20__р. додається.
Голова к о м іс ії____________________________________ ______ _________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)
Ч лени комісії:

_______________ області для випробу-
2 0 __року

від «___ » ______20___ року № ___ ,



Відбору ремонтних бугайців__________області для випробування за якістю потомства
від «___» _________ 20 _ року
Комісія, створена згідно з наказом_____________________________________________
____________________________ від «___ » _________ 20__ року № ____ ,
у складі: голови________________ _____ _____________________________________

(прізвище та ініціали, посада)
і членів___________________________________________________________________
розглянула матеріали оцінки за власною продуктивністю ремонтних бугайців і визначила 
їх призначення:

1) бугайці, яких перевіряють (БП),____ голів, відібраних для випробування за які
стю потомства;

2) ремонтні бугайці (РБ)____ голів, які підлягають подальшому використанню при
природному паруванні;

3) брак бугайців (ББ)______ , яких з ідентифікаційним номером__
вибракувати, а наявну від них сперму в кількості______ доз списати і утилізувати.

Відомість оцінки ремонтних бугайців від «__ »________ 20_р. додається.
Голова комісії____________________________ _________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)
Члени комісії:_________________ ___________ _________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

99. Відомість оцінки ремонтних бугайців 
у віці 210 днів

(назва суб’єкта племінної справи у тваринництві)
від «____ » ___________ 2 0 ____року
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Комплексний селекційний 
індекс бугайця за власною 
продуктивністю А

Комплексний селекційний 
індекс батька за якістю по
томства Б

Код призначення

Примітка

Код підприємства
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та 
ідентиф
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ном
ер
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ті, млрд рс/е
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Комплексний селекційний 
індекс бугайця за власною 
продуктивністю А

Комплексний селекційний 
індекс батька за якістю по
томства Б

Код призначення

Примітка



101. Звіт про результати оцінки бугаїв м’ясних порід 
за власною продуктивністю і якістю потомства

Назва контрольно-випробувальної станції 
Дати початку і закінчення оцінювання___

Кличка, ідентифі
каційний номер 

бугая

Ід
ен

ти
ф

ік
ац

ій
ни

й 
но

ме
р 

си
ні

в 
бу

га
я

Рівень ознак у віці 12 міс.
Комплексний 
селекційний 
індекс бугай 

ця за власною 
продуктивніс
тю А (гр. 4, 6, 

8, 10, 12)

Маса 
туші в 15 
місяців

Комплексний 
селекційний 
індекс бугая 
за якістю по

томства Б 
(гр. 4, 6, 8, 10, 

12, 15)

маса тіла висота 
в крижах

обхват
грудей

коса
довжина
тулуба

обхват
мошонки кг

ін
де

кс

кг індекс см індекс см індекс см індекс см індекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Зубр 1234

1001 416 135 160 140 34.5
1003 458 140 164 136 36.0
1005 470 118 160 139 33.0 259.1
1007 410 120 160 142 35.0
1009 417 125 161 136 36.0 258.3
1011 421 130 162 144 33.5
1013 433 135 164 130 38.0 261.0

Середні показники 
синів
Зубра 1234

м - - - - - - - -

індекс - - - - - -

Середні величини 
за всіма оцінени

ми бугайцями
- 427,3 100 127 100 162,2 100 135,9 100 35,9 100 100 259,8 100 100

Директор контрольно-випробувальної станції___________
Провідний спеціаліст контрольно-випробувальної станції 
Науковий співробітник-консультант___________________
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ЗАНЯТТЯ 8. Комплексна оцінка (бонітування) 
великої рогат ої худоби м ’ясних порід

Мета заняття. Вивчити методику комплексної оцінки худоби м ’ясних 
порід різних статевих і вікових груп. Набути практичні навички оцінки пле
мінних і продуктивних якостей тварин з метою визначення їх подальшого 
використання, добору найбільш цінних із них і складання плану підбору.

Наочні приладдя та обладнання. Інструкції з бонітування великої рогатої 
худоби м’ясних порід; матеріали про походження, ріст, розвиток, екстер’єр і 
конституцію; продуктивність і племінні якості тварин, визначених для боніту
вання; робочі зошити з формами таблиць для записування результатів боніту
вання; тварини м ’ясних порід навчальної ферми; мікрокалькулятори.

Зміст теми і методика виконання завдань. Постійно зростаючі потреби в 
м’ясі і необхідність одержувати його з найменшими витратами кормів ставлять 
головним завданням підвищення м’ясної продуктивності худоби, створення по
рід з високою енергією росту, високим коефіцієнтом використання кормів, осо
бливо грубих, соковитих та пасовищних і доброю їх оплатою продукцією. При 
цьому тварини повинні досягати високих показників маси тіла в молодому 
(15— 18 міс) віці і мати м’ясо високої якості. У  зв’язку з цим останнім часом 
змінився і напрям племінної роботи з м ’ясними породами. Якщо раніше вона 
була спрямована на розведення компактних тварин дрібного або середнього ти
пів, то сьогодні при селекції м ’ясної худоби ставиться завдання одержувати і 
розводити великих, з великою масою тіла тварин, що мають добре розвинені 
м’язи, високу енергію росту і добре оплачують корми продукцією.

Найважливішими показниками селекції м’ясної худоби є швидкість росту 
тварин, поліпшення ступеня використання кормів, підвищення плодючості, мо
лочності і життєздатності молодняку. Крім наведених показників, останнім ча
сом значну увагу стали приділяти оцінці характеру отелення, якості туш, розпо
ділу жиру в ній (підшкірного, міжм’язового і внутрішньом’язового).

Для оцінки зазначених показників у господарствах, що займаються роз
веденням м’ясної худоби, щорічно проводять бонітування стад і виділяють із 
них найбільш цінних тварин, яких будуть широко використовувати для удо
сконалення як окремих стад, так і породи в цілому.

Далі наведено виписку із «Інструкції з бонітування великої рогатої худо
би м ясних порід».



1.2. Бонітування великої рогатої худоби м ’ясних порід —  комплексна 
оцінка худоби за племінними і продуктивними якостями, яка проводиться в 
усіх господарствах, що мають племінних тварин, незалежно від належності 
та підпорядкованості.

1.3. Мета бонітування —  визначення комплексного класу худоби, залеж
но від якого визначається їх племінне та виробниче призначення.

1.6. Бонітування великої рогатої худоби м ’ясних порід проводиться 
впродовж року при досягненні тваринами певного віку.

1.7. Бонітуванню підлягає усе племінне поголів’я, за винятком молодня
ку віком до 6-ти міс. та тварин на відгодівлі.

1.8. Бонітування поголів’я великої рогатої худоби м’ясних порід прово
дить комісія, до складу якої входять:

► спеціалісти господарства (зоотехніки та ветеринарні спеціалісти) — 
за призначенням керівника підприємства;

► фахівці з відповідною кваліфікацією, що пройшли атестацію; галузе
вих підприємств, об’єднань, асоціацій тощо; селекційних центрів, наукових 
установ.

1.9. Перед бонітуванням комісія проводить:
► перевірку ідентифікаційних номерів тварин і при необхідності їх від

новлення;
► зважування тварин і визначення їх вгодованості;
► узяття промірів тварин відповідних статевих і вікових груп;
► перевірку відтворної здатності корів і бугаїв;
► підведення підсумків оцінки бугаїв за власною продуктивністю та 

якістю потомків;
► уточнення записів племінного обліку.

1.10. При бонітуванні комісія: проводить огляд худоби, аналізує показники 
її власної продуктивності, продуктивності батьків та потомків, заповнює відпо
відні форми обліку; оцінює худобу за основними ознаками, які характеризують 
її продуктивність та племінні якості; присвоює за основними ознаками такі 
комплексні класи: еліта-рекорд, еліта, І клас, II клас.

1.11. Худобу, що не відповідає мінімальним вимогам для визначення 
класу, оцінюють як некласну.

1.12. Худобу, на яку відсутні необхідні дані, за якими визначають ком
плексний клас, відносять до нерозподіленої за класом.

1.13. За результатами бонітування складається звіт (форма № 7-м’яс) за 
станом на 1 січня наступного року, який подається господарством до відпові
дної інстанції.

2. Основні ознаки при визначенні комплексного класу худоби 
м ’ясних порід.

► Основними ознаками при визначенні комплексного класу бугаїв є 
маса тіла, конституція та екстер’єр, відтворна здатність, оцінка за власною 
продуктивністю та генотип.

► Основними ознаками при визначенні комплексного класу корів є ма
са тіла, конституція та екстер’єр, молочність, відтворна здатність та генотип.



► Основними ознаками при визначенні комплексного класу молод
няку є маса тіла, конституція та екстер’єр, оцінка за власною продуктивніс
тю та генотип.

3.1. Визначення класу за масою тіла.
3.1.1. Визначення класу за масою тіла бугаїв та корів проводиться згідно 

з мінімальними вимогами до маси бугаїв і корів м’ясних порід для визначен
ня класу при бонітуванні (табл. 102).

3.1.2. Визначення класу за масою тіла молодняку проводиться згідно з 
мінімальними вимогами до маси молодняку великої рогатої худоби м ’ясних 
порід для визначення класу при бонітуванні (табл. 103).

3.1.3. Бугаїв-плідників і корів до 5-річного віку, а також молодняк оці
нюють за даними останнього зважування.

3.1.4. Тварин старше 5 років оцінюють за вищою масою тіла.
3.2. Визначення класу за конституцією та екстер’єром
Клас за конституцією та екстер’єром визначається відповідно до:

► шкали оцінки бугаїв за комплексом ознак (табл. 104);
► шкали оцінки корів за комплексом ознак (табл. 105);
► шкали оцінки молодняку за комплексом ознак (табл. 106).

3.3. Визначення класу корів за молочністю
Молочність корів оцінюють за масою тіла потомків у віці 210 днів. При оці

нці молочності молодих корів фактичну масу потомків у віці 210 днів збільшу
ють: у первісток —  на 10%; за другим отеленням —  на 5%. При народженні 
декількох телят молочність установлюють за сумарною масою приплоду.

Молочність корів з трьома отеленнями і старше оцінюють за даними оте
лення, при якому одержано теля з найбільш високою масою тіла.

Клас корів за молочністю відповідає класу за масу тіла приплоду у віці 210 днів.
3.4. Визначення класу за відтворною здатністю
Відтворну здатність тварин оцінюють за даними зоотехнічного обліку і 

даними ветеринарної медицини.
Бугаїв оцінюють за кількістю одержаних за рік стандартних спермодоз 

або за кількістю запліднених самок впродовж парувального сезону.
Корів оцінюють: первісток —  за перебігом отелень і віком першого 

отелення; корів старшого віку —  за перебігом отелень і тривалістю міжоте- 
льного періоду.

102. Мінімальні вимоги до маси тіла бугаїв і корів 
м’ясних порід для визначення класу при бонітуванні

Порода Клас

Маса тіла бугаїв, кг, у віці Маса тіла корів, кг, у віці

два
роки

три
роки

чотири
роки

п’ять 
років і 
старше

три
роки

чотири
роки

п’ять 
років і 
старше

Українська
м’ясна

Еліта-
рекорд 690 850 970 1100 540 580 650



Порода Клас

Маса тіла бугаїв, кг, у віці Маса тіла корів, кг, у віці

два
роки

три
роки

чотири
роки

п'ять 
років і 
старше

три
роки

чотири
роки

п'ять 
років і 
старше

Еліта 650 810 930 1000 520 560 620
І клас 620 790 890 950 490 540 580
II клас 550 690 790 850 440 490 530

Волинська
м'ясна

Еліта-
рекорд 650 820 940 1050 490 550 600

Еліта 610 780 900 980 470 520 570
І клас 580 750 860 940 440 500 540
II клас 520 670 770 830 400 440 490

Поліська
м'ясна

Еліта-
рекорд 660 800 890 960 500 540 600

Еліта 630 770 860 900 480 520 570
І клас 600 740 830 880 460 500 550
II клас 540 680 750 800 420 450 500

Південна
м'ясна

Еліта-
рекорд 620 750 840 900 460 510 580

Еліта 570 710 820 860 440 480 550
І клас 540 670 760 800 420 460 510
II клас 510 610 680 740 400 430 470

Знам'янська, 
що створюється

Еліта-
рекорд 660 790 880 900 500 540 600

Еліта 630 770 850 880 480 520 580
І клас 600 750 820 850 460 500 550
II клас 530 670 730 770 420 450 500

Симентальська 
м'ясна, що 
створюється

Еліта-
рекорд 630 780 880 945 495 555 600

Еліта 600 735 840 905 475 525 575
І клас 570 705 800 850 450 505 545
II клас 515 630 725 780 400 430 475

Сіра українська Еліта-
рекорд 600 730 800 870 450 500 550

Еліта 570 700 760 830 440 490 535
І клас 550 670 730 800 430 480 520
II клас 500 610 660 710 390 430 470

Світла аквітан- 
ська

Еліта-
рекорд 670 830 950 1000 530 590 640

Еліта 640 790 910 970 510 570 620
І клас 610 750 870 930 490 550 590
II клас 550 680 780 830 440 490 540



Порода Клас

Маса тіла бугаїв, кг, у віці Маса тіла корів, кг, у віці

два
роки

три
роки

чотири
роки

п'ять 
років і 
старше

три
роки

чотири
роки

п'ять 
років і 
старше

Кіанська Еліта-
рекорд 700 860 1000 1100 540 590 650

Еліта 660 820 950 1000 520 570 620

І клас 640 800 900 950 490 540 590

II клас 560 700 800 850 440 490 530
Шароле Еліта-

рекорд 680 840 965 1050 540 600 650

Еліта 645 800 920 1000 520 580 625
І клас 620 790 880 945 490 550 600
II клас 555 690 790 840 440 495 535

Лімузин Еліта-
рекорд 630 780 880 980 475 535 580

Еліта 600 735 840 940 455 505 555

І клас 570 705 800 900 430 485 525
II клас 515 630 725 780 410 450 470

Абердин-
ангуська

Еліта-
рекорд 560 715 780 850 440 485 530

Еліта 535 680 745 810 420 460 500

І клас 510 650 710 770 400 440 480

II клас 460 585 640 700 360 390 420
Г ерефордська Еліта-

рекорд 600 740 840 900 470 530 570

Еліта 570 700 800 860 450 500 545
І клас 540 670 760 820 430 480 520
II клас 490 600 690 740 380 410 450



I 165 180 195 220 240 260 280 290 300 320 330 350 370 380 390 400 410 420 430

II 150 160 175 190 210 230 240 260 270 285 300 320 335 350 360 370 380 385 390

Поліська м'ясна порода Бугайці

Еліта-рекорд 210 235 260 290 315 340 370 400 430 460 485 510 530 555 580 600 620 640 660

Еліта 200 220 250 280 305 330 360 390 415 440 460 485 510 530 550 570 590 610 630

І 180 200 230 260 280 300 330 355 380 400 425 445 470 490 510 530 550 575 600

II 160 180 200 230 250 280 300 325 350 375 400 420 440 460 480 500 510 520 540

Телиці і нетелі

Еліта-рекорд 200 220 240 260 280 300 320 340 360 370 380 395 410 420 430 440 450 460 470

Еліта 180 200 215 235 255 275 295 310 325 340 355 370 385 400 410 420 430 440 450

І 160 180 200 220 240 260 280 295 315 330 345 360 370 380 390 400 410 420 430

II 150 170 185 200 215 230 245 260 275 290 305 320 335 350 360 370 380 390 400

Південна м'ясна порода
Бугайці

Еліта-рекорд 220 240 260 280 310 335 360 385 405 430 450 475 500 525 545 565 580 600 620

Еліта 205 225 250 265 280 305 330 355 380 400 425 445 470 485 500 520 535 555 570

І 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 415 435 450 465 485 500 520 540

II 180 200 215 235 255 275 295 315 335 355 375 395 415 430 445 465 480 495 510

Телиці і нетелі

Еліта-рекорд 185 200 220 240 260 280 300 315 325 340 355 365 380 390 400 410 420 430 440

Еліта 175 190 210 230 250 270 285 295 300 315 330 345 360 370 380 390 410 420 425

І 160 175 190 210 230 250 260 275 290 300 315 330 345 355 365 375 385 395 405

II 145 155 170 190 210 230 245 255 265 280 295 305 320 330 335 340 350 360 370

І 165 180 195 220 240 260 280 290 300 320 330 350 370 380 390 400 410 420 430

II 150 160 175 190 210 230 240 260 270 285 300 320 335 350 360 370 380 385 390

Поліська м'ясна порода Бугайці

Еліта-рекорд 210 235 260 290 315 340 370 400 430 460 485 510 530 555 580 600 620 640 660

Еліта 200 220 250 280 305 330 360 390 415 440 460 485 510 530 550 570 590 610 630

І 180 200 230 260 280 300 330 355 380 400 425 445 470 490 510 530 550 575 600

II 160 180 200 230 250 280 300 325 350 375 400 420 440 460 480 500 510 520 540

Телиці і нетелі

Еліта-рекорд 200 220 240 260 280 300 320 340 360 370 380 395 410 420 430 440 450 460 470

Еліта 180 200 215 235 255 275 295 310 325 340 355 370 385 400 410 420 430 440 450

І 160 180 200 220 240 260 280 295 315 330 345 360 370 380 390 400 410 420 430

II 150 170 185 200 215 230 245 260 275 290 305 320 335 350 360 370 380 390 400

Південна м'ясна порода
Бугайці

Еліта-рекорд 220 240 260 280 310 335 360 385 405 430 450 475 500 525 545 565 580 600 620

Еліта 205 225 250 265 280 305 330 355 380 400 425 445 470 485 500 520 535 555 570

І 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 415 435 450 465 485 500 520 540

II 180 200 215 235 255 275 295 315 335 355 375 395 415 430 445 465 480 495 510

Телиці і нетелі

Еліта-рекорд 185 200 220 240 260 280 300 315 325 340 355 365 380 390 400 410 420 430 440

Еліта 175 190 210 230 250 270 285 295 300 315 330 345 360 370 380 390 410 420 425

І 160 175 190 210 230 250 260 275 290 300 315 330 345 355 365 375 385 395 405

II 145 155 170 190 210 230 245 255 265 280 295 305 320 330 335 340 350 360 370



Клас
Маса тіла, кг, у віці, міс.

6 210
Д Н .

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Знам’янська порода, що створюється
Бугайці

Еліта-рекорд 210 230 260 290 315 350 375 400 430 460 485 515 540 560 585 605 625 640 660
Еліта 205 225 255 285 310 340 365 390 415 440 460 495 520 540 555 580 595 615 630

І 180 200 220 250 275 300 325 355 375 400 425 450 475 495 515 535 560 580 600
II 160 180 200 220 245 270 295 315 335 355 375 395 415 435 460 475 495 515 530

Телиці і нетелі
Еліта-рекорд 200 220 240 260 280 300 320 330 340 360 370 380 400 410 420 430 440 450 460
Еліта 180 200 220 240 260 280 300 310 320 340 350 360 380 390 400 410 420 430 440

І 160 180 200 220 240 260 280 290 300 320 330 340 360 370 380 390 400 410 420
II 150 170 190 210 230 250 270 280 290 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400

Симентальська м'ясна порода, що створюється
Бугайці

Еліта-рекорд 210 230 250 280 310 340 370 395 420 445 470 500 525 540 560 580 595 615 630
Еліта 195 215 240 265 295 325 345 375 400 420 445 470 495 510 525 545 550 585 600

І 180 200 220 240 270 300 315 335 360 385 405 430 450 475 495 510 525 545 570

II 170 180 190 210 235 265 285 305 325 340 365 380 400 420 440 455 480 495 515

Телиці і нетелі

Еліта-рекорд 195 210 230 250 275 295 315 330 345 360 370 380 385 400 410 420 430 450 460
Еліта 185 200 220 240 255 280 300 310 325 335 350 365 380 390 400 410 420 430 440

І 170 185 200 215 235 250 275 290 305 320 335 350 370 375 385 395 400 410 420
II 150 165 180 195 210 225 245 255 275 290 300 315 325 335 345 350 360 370 380

П родовж ення табл. 103

Клас
Маса тіла, кг, у віці, міс.

6 210
Д Н .

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Знам’янська порода, що створюється
Бугайці

Еліта-рекорд 210 230 260 290 315 350 375 400 430 460 485 515 540 560 585 605 625 640 660

Еліта 205 225 255 285 310 340 365 390 415 440 460 495 520 540 555 580 595 615 630
І 180 200 220 250 275 300 325 355 375 400 425 450 475 495 515 535 560 580 600
II 160 180 200 220 245 270 295 315 335 355 375 395 415 435 460 475 495 515 530

Телиці і нетелі

Еліта-рекорд 200 220 240 260 280 300 320 330 340 360 370 380 400 410 420 430 440 450 460

Еліта 180 200 220 240 260 280 300 310 320 340 350 360 380 390 400 410 420 430 440
І 160 180 200 220 240 260 280 290 300 320 330 340 360 370 380 390 400 410 420
II 150 170 190 210 230 250 270 280 290 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400

Симентальська м'ясна порода, що створюється
Бугайці

Еліта-рекорд 210 230 250 280 310 340 370 395 420 445 470 500 525 540 560 580 595 615 630
Еліта 195 215 240 265 295 325 345 375 400 420 445 470 495 510 525 545 550 585 600

І 180 200 220 240 270 300 315 335 360 385 405 430 450 475 495 510 525 545 570

II 170 180 190 210 235 265 285 305 325 340 365 380 400 420 440 455 480 495 515
Телиці і нетелі

Еліта-рекорд 195 210 230 250 275 295 315 330 345 360 370 380 385 400 410 420 430 450 460

Еліта 185 200 220 240 255 280 300 310 325 335 350 365 380 390 400 410 420 430 440
І 170 185 200 215 235 250 275 290 305 320 335 350 370 375 385 395 400 410 420

II 150 165 180 195 210 225 245 255 275 290 300 315 325 335 345 350 360 370 380



Сіра українська
Бугайці

Еліта-рекорд 195 215 245 270 295 320 345 365 390 410 425 440 460 480 500 520 540 570 600

Еліта 185 205 230 255 275 300 325 345 370 390 405 420 440 460 480 500 520 550 570

І 170 195 220 245 265 290 310 330 350 375 390 405 420 440 460 480 500 520 550

II 150 170 190 210 225 245 265 280 300 320 330 340 360 385 410 430 460 480 500

Телиці і нетелі

Еліта-рекорд 155 175 200 220 235 255 270 285 295 310 325 340 350 360 370 380 390 400 420

Еліта 150 170 195 215 230 245 260 275 290 305 320 335 345 355 365 375 385 395 410

І 145 165 190 210 225 240 255 270 285 300 315 330 340 350 360 370 380 390 400

II 125 140 155 175 185 200 215 225 235 250 260 270 280 290 300 310 320 330 345

І 145 165 190 210 225 240 255 270 285 300 315 330 340 350 360 370 380 390 400

II 125 140 155 175 185 200 215 225 235 250 260 270 280 290 300 310 320 330 345

Світла аквітанська порода Бугайці

Еліта-рекорд 220 240 270 300 330 360 390 410 440 470 500 530 560 580 600 620 640 650 670

Еліта 210 230 260 290 320 350 370 400 420 450 480 500 530 550 560 590 600 620 640

І 190 210 230 260 290 310 340 370 390 410 440 460 490 510 530 550 570 590 610

II 180 190 210 230 260 280 310 330 350 370 390 410 430 450 480 500 510 530 550

Телиці і нетелі

Еліта-рекорд 210 230 250 290 300 320 340 360 380 400 420 430 450 470 480 490 500 510 520

Еліта 190 210 240 260 280 300 320 340 370 380 400 410 430 440 450 460 480 490 500

І 180 190 210 240 250 270 290 310 320 340 360 380 390 400 410 420 430 440 450

II 160 180 190 210 230 250 270 280 300 310 330 340 350 360 380 390 395 400 410

Сіра українська
Бугайці

Еліта-рекорд 195 215 245 270 295 320 345 365 390 410 425 440 460 480 500 520 540 570 600

Еліта 185 205 230 255 275 300 325 345 370 390 405 420 440 460 480 500 520 550 570

І 170 195 220 245 265 290 310 330 350 375 390 405 420 440 460 480 500 520 550

II 150 170 190 210 225 245 265 280 300 320 330 340 360 385 410 430 460 480 500

Телиці і нетелі

Еліта-рекорд 155 175 200 220 235 255 270 285 295 310 325 340 350 360 370 380 390 400 420

Еліта 150 170 195 215 230 245 260 275 290 305 320 335 345 355 365 375 385 395 410

І 145 165 190 210 225 240 255 270 285 300 315 330 340 350 360 370 380 390 400

II 125 140 155 175 185 200 215 225 235 250 260 270 280 290 300 310 320 330 345

І 145 165 190 210 225 240 255 270 285 300 315 330 340 350 360 370 380 390 400

II 125 140 155 175 185 200 215 225 235 250 260 270 280 290 300 310 320 330 345

Світла аквітанська порода Бугайці

Еліта-рекорд 220 240 270 300 330 360 390 410 440 470 500 530 560 580 600 620 640 650 670

Еліта 210 230 260 290 320 350 370 400 420 450 480 500 530 550 560 590 600 620 640

І 190 210 230 260 290 310 340 370 390 410 440 460 490 510 530 550 570 590 610

II 180 190 210 230 260 280 310 330 350 370 390 410 430 450 480 500 510 530 550

Телиці і нетелі

Еліта-рекорд 210 230 250 290 300 320 340 360 380 400 420 430 450 470 480 490 500 510 520

Еліта 190 210 240 260 280 300 320 340 370 380 400 410 430 440 450 460 480 490 500

І 180 190 210 240 250 270 290 310 320 340 360 380 390 400 410 420 430 440 450

II 160 180 190 210 230 250 270 280 300 310 330 340 350 360 380 390 395 400 410



Клас
Маса тіла, кг, у віці, міс.

6 210
Д Н .

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Кіанська порода
Бугайці

Еліта-рекорд 240 260 290 310 340 370 400 430 460 490 520 550 570 590 620 640 660 680 700
Еліта 230 240 270 300 330 360 390 420 450 470 500 530 550 570 590 610 630 650 660

І 210 230 250 270 300 320 350 380 410 430 460 490 520 540 560 580 600 620 640
II 180 190 210 240 270 290 310 330 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560

Телиці і нетелі
Еліта-рекорд 220 240 260 300 310 330 350 370 390 410 430 450 470 480 490 500 510 520 530
Еліта 200 220 250 270 290 310 330 350 360 390 410 430 450 460 470 480 490 500 510

І 190 200 220 240 260 280 300 320 340 350 360 390 410 420 430 440 450 460 470
II 170 190 200 220 240 260 280 300 310 320 340 350 370 380 390 400 410 420 430

Порода шароле
Бугайці

Еліта-рекорд 230 250 280 310 340 370 395 420 450 480 505 535 560 580 605 625 645 660 680
Еліта 220 240 270 300 325 355 380 405 430 455 485 510 535 555 570 595 610 630 645

І 200 220 240 270 295 320 345 375 395 420 445 470 495 515 535 555 580 600 620

II 185 195 215 240 270 290 315 335 360 380 400 420 440 460 485 500 520 540 555

Телиці і нетелі

Еліта-рекорд 220 240 260 285 305 325 345 370 385 405 425 440 460 475 485 495 505 515 525
Еліта 200 220 245 265 285 305 325 345 360 385 405 420 440 450 460 470 785 495 505

І 185 200 220 240 260 280 300 315 330 345 370 385 400 410 420 430 440 450 460
II 170 185 200 220 235 260 275 290 305 315 335 345 360 370 385 395 400 410 420

П родовж ення табл. 103

Клас
Маса тіла, кг, у віці, міс.

6 210
Д Н .

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Кіанська порода
Бугайці

Еліта-рекорд 240 260 290 310 340 370 400 430 460 490 520 550 570 590 620 640 660 680 700

Еліта 230 240 270 300 330 360 390 420 450 470 500 530 550 570 590 610 630 650 660
І 210 230 250 270 300 320 350 380 410 430 460 490 520 540 560 580 600 620 640
II 180 190 210 240 270 290 310 330 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560

Телиці і нетелі

Еліта-рекорд 220 240 260 300 310 330 350 370 390 410 430 450 470 480 490 500 510 520 530

Еліта 200 220 250 270 290 310 330 350 360 390 410 430 450 460 470 480 490 500 510
І 190 200 220 240 260 280 300 320 340 350 360 390 410 420 430 440 450 460 470
II 170 190 200 220 240 260 280 300 310 320 340 350 370 380 390 400 410 420 430

Порода шароле
Бугайці

Еліта-рекорд 230 250 280 310 340 370 395 420 450 480 505 535 560 580 605 625 645 660 680
Еліта 220 240 270 300 325 355 380 405 430 455 485 510 535 555 570 595 610 630 645

І 200 220 240 270 295 320 345 375 395 420 445 470 495 515 535 555 580 600 620

II 185 195 215 240 270 290 315 335 360 380 400 420 440 460 485 500 520 540 555
Телиці і нетелі

Еліта-рекорд 220 240 260 285 305 325 345 370 385 405 425 440 460 475 485 495 505 515 525

Еліта 200 220 245 265 285 305 325 345 360 385 405 420 440 450 460 470 785 495 505
І 185 200 220 240 260 280 300 315 330 345 370 385 400 410 420 430 440 450 460

II 170 185 200 220 235 260 275 290 305 315 335 345 360 370 385 395 400 410 420



Порода лімузин
Бугайці

Еліта-рекорд 210 230 250 280 310 340 370 395 420 445 470 500 525 540 560 580 595 615 630
Еліта 195 215 240 265 295 320 345 375 400 420 445 470 495 510 525 545 560 580 600

І 180 200 220 240 270 290 315 335 360 385 405 430 450 475 495 510 530 545 570
II 170 180 190 210 235 265 285 305 325 340 365 380 400 420 440 455 480 495 515

Телиці і нетелі
Еліта-рекорд 195 210 230 250 275 295 315 330 345 360 375 385 400 410 420 430 440 450 460
Еліта 185 200 220 240 255 280 300 310 325 335 350 360 380 390 400 410 420 430 440

І 170 185 200 215 235 250 275 290 305 320 335 350 370 375 385 395 400 410 420

II 150 165 180 195 210 225 240 255 275 290 300 315 325 335 345 350 360 370 380
Абердин-ангуська порода

Бугайці

Еліта-рекорд 190 210 230 255 280 310 335 365 380 400 420 440 460 475 490 510 525 545 560

Еліта 180 200 220 245 270 295 320 340 360 380 400 420 440 455 470 485 500 520 535
І 170 185 200 225 245 270 290 310 325 345 360 380 400 420 440 455 475 490 510
II 160 170 180 200 220 240 260 275 290 310 325 340 360 375 390 410 420 440 460

Телиці і нетелі

Еліта-рекорд 175 195 215 235 255 270 290 305 320 330 345 360 370 380 390 395 410 415 420

Еліта 165 185 205 225 240 260 275 290 300 315 325 340 350 360 370 375 385 390 400
І 150 165 185 200 220 235 250 265 280 290 305 315 330 340 350 355 365 370 380
II 145 155 165 185 200 220 235 245 255 270 280 290 300 310 320 325 335 340 350

Герефордська порода
Бугайці

Еліта-рекорд 200 220 240 270 300 325 350 375 400 425 450 475 500 515 535 550 565 585 600
Еліта 185 205 230 255 280 305 330 355 380 400 425 445 470 785 500 520 535 555 570

243

Порода лімузин
Бугайці

Еліта-рекорд 210 230 250 280 310 340 370 395 420 445 470 500 525 540 560 580 595 615 630

Еліта 195 215 240 265 295 320 345 375 400 420 445 470 495 510 525 545 560 580 600

І 180 200 220 240 270 290 315 335 360 385 405 430 450 475 495 510 530 545 570

II 170 180 190 210 235 265 285 305 325 340 365 380 400 420 440 455 480 495 515
Телиці і нетелі

Еліта-рекорд 195 210 230 250 275 295 315 330 345 360 375 385 400 410 420 430 440 450 460

Еліта 185 200 220 240 255 280 300 310 325 335 350 360 380 390 400 410 420 430 440
І 170 185 200 215 235 250 275 290 305 320 335 350 370 375 385 395 400 410 420
II 150 165 180 195 210 225 240 255 275 290 300 315 325 335 345 350 360 370 380

Абердин-ангуська порода
Бугайці

Еліта-рекорд 190 210 230 255 280 310 335 365 380 400 420 440 460 475 490 510 525 545 560

Еліта 180 200 220 245 270 295 320 340 360 380 400 420 440 455 470 485 500 520 535
І 170 185 200 225 245 270 290 310 325 345 360 380 400 420 440 455 475 490 510
II 160 170 180 200 220 240 260 275 290 310 325 340 360 375 390 410 420 440 460

Телиці і нетелі

Еліта-рекорд 175 195 215 235 255 270 290 305 320 330 345 360 370 380 390 395 410 415 420

Еліта 165 185 205 225 240 260 275 290 300 315 325 340 350 360 370 375 385 390 400

І 150 165 185 200 220 235 250 265 280 290 305 315 330 340 350 355 365 370 380

II 145 155 165 185 200 220 235 245 255 270 280 290 300 310 320 325 335 340 350

Герефордська порода
Бугайці

Еліта-рекорд 200 220 240 270 300 325 350 375 400 425 450 475 500 515 535 550 565 585 600

Еліта 185 205 230 255 280 305 330 355 380 400 425 445 470 785 500 520 535 555 570



Клас
Маса тіла, кг, у  віці, міс.

6 210
Д Н .

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

I 170 190 210 230 255 275 300 320 345 365 385 410 430 450 470 485 505 520 540

II 160 170 180 200 225 250 270 290 310 325 345 360 380 400 420 435 455 470 490
Телиці і нетелі

Еліта-рекорд 185 200 220 240 260 280 300 315 330 340 355 365 380 390 400 410 420 430 440

Еліта 175 190 210 230 245 265 285 295 310 320 335 345 360 370 380 390 400 410 420
І 160 175 190 205 225 240 260 275 290 305 320 335 350 355 365 375 380 390 400

II 145 155 170 185 200 215 235 345 260 275 285 300 315 320 330 335 345 350 360

Закінчення табл. 103

Клас
Маса тіла, кг, у  віці, міс.

6 210
Д Н .

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

І 170 190 210 230 255 275 300 320 345 365 385 410 430 450 470 485 505 520 540

II 160 170 180 200 225 250 270 290 310 325 345 360 380 400 420 435 455 470 490
Телиці і нетелі

Еліта-рекорд 185 200 220 240 260 280 300 315 330 340 355 365 380 390 400 410 420 430 440

Еліта 175 190 210 230 245 265 285 295 310 320 335 345 360 370 380 390 400 410 420
І 160 175 190 205 225 240 260 275 290 305 320 335 350 355 365 375 380 390 400
II 145 155 170 185 200 215 235 345 260 275 285 300 315 320 330 335 345 350 360



Ознака Бал
Маса тіла, клас:
еліта-рекорд 35
еліта ЗО

І 25
Конституція та екстер’єр, клас: за 100-бальною шкалою
еліта-рекорд 90 і більше 17
еліта 85-89 12
І 80-84 8
Відтворна здатність, клас:
еліта-рекорд 10
еліта 7

І 6
Оцінка за власною продуктивністю, клас: А-індекс
еліта-рекорд 110,1 і вище 8
еліта 100.1-110.0 5

І 90.0-100.0 2
Генотип, клас:
еліта-рекорд ЗО
еліта 26

І 21
У тому числі оцінка за якістю потомків (при індексі 100 і більше), клас:
еліта-рекорд 6
еліта 5

І 4
породність:
чистопородні 10
IV покоління 8
III покоління 7
II покоління 6
І покоління 5
мати, клас:
еліта-рекорд 5
еліта 4

І 3
батько, клас:
еліта-рекорд 5
еліта 4

І 3
оцінка батька за якістю потомків, клас:
еліта-рекорд індекс 101.1 і вище 4
еліта 100.1-101.0 3

І 99.0-100.0 2
Усього, балів 100



Ознака Бал
Молочність, клас:
еліта-рекорд 32
еліта 28
І 24
II 19
Маса тіла, клас:
еліта-рекорд 25
еліта 20
І 15
II 12
Конституція та екстер’єр, клас: за 100-бальною шкалою
еліта-рекорд 85 і більше 12
еліта 80-84 7
І 75-79 4
II 70-74 3
Відтворна здатність, клас:
еліта-рекорд 10
еліта 8
І 6
II 4
Генотип, клас:
еліта-рекорд 21
еліта 17
І 12
II 10
У тому числі породність:
чистопородні 9
IV покоління 8
III покоління 7
II покоління 6
І покоління 5
мати, клас:
еліта-рекорд 4
еліта 3
І 2
II 1
батько, клас:
еліта-рекорд 4
еліта 3
І 2
оцінка батька за якістю потомків, клас:
еліта-рекорд індекс 101,1 і вище 4
еліта 100.1-101.0 3
І 99.0-100.0 2
Усього, балів 100



Ознака Бал
Маса тіла, клас:
еліта-рекорд 35
еліта ЗО
І 25
II 23
Конституція та екстер’єр, клас: за 5-бальною шкалою
еліта-рекорд 5 20
еліта 4 15

І 3 10
II 2 5

Оцінка за власною продуктивністю, клас:
еліта-рекорд А-індекс 110,1 і вище 8
еліта 100.1-110.0 5

І 90.0-100.0 2
Генотип, клас:
еліта-рекорд 35
еліта ЗО

І 25
II 20

У тому числі, породність:
чистопородні 10
IV покоління 8
III покоління 7
II покоління 6
І покоління 5
мати, клас:
еліта-рекорд 10
еліта 8

І 7
II 6

батько, клас:
еліта-рекорд 10
еліта 8

І 7
оцінка батька за якістю потомків, клас:
еліта-рекорд А-індекс 101.1 і вище 4
еліта 100.1-101.0 3

І 99.0-100.0 2
Усього, балів 100



Ознака Бал
Маса тіла, клас:
еліта-рекорд 35
еліта ЗО
І 25
II 23
Конституція та екстер’єр, клас: за 5-бальною шкалою
еліта-рекорд 5 20
еліта 4 15

І 3 10
II 2 5

Оцінка за власною продуктивністю, клас:
еліта-рекорд А-індекс 110,1 і вище 8
еліта 100.1-110.0 5

І 90.0-100.0 2
Генотип, клас:
еліта-рекорд 35
еліта ЗО

І 25
II 20

У тому числі, породність:
чистопородні 10
IV покоління 8
III покоління 7
II покоління 6
І покоління 5
мати, клас:
еліта-рекорд 10
еліта 8

І 7
II 6

батько, клас:
еліта-рекорд 10
еліта 8

І 7
оцінка батька за якістю потомків, клас:
еліта-рекорд А-індекс 101.1 і вище 4
еліта 100.1-101.0 3

І 99.0-100.0 2
Усього, балів 100



107. Вимоги до відтворної здатності бугаїв і корів

1. Для бугаїв, що використовуються при штучному осіменінні

Клас Бал
Кількість одержаних стандартних спермодоз* 

за 1 рік, тис. доз, у віці, років

2-3 3-4 4-5 5 і старше

Еліта-рекорд 10 8 12 12 8

Еліта 8 7 10 10 7
І клас 6 6 9 9 6
II клас 4 5 8 8 5

2. Для бугаїв, що використовуються при природному паруванні
Клас Бал Запліднено за парувальний період, голів

Еліта-рекорд 10 35

Еліта 8 ЗО
І клас 6 25
II клас 4 20

3. Для корів
Відтворна здатність, клас Бал

За перебіг отелення : фізіологічно нормальні 
з незначною допомогою обслуговувального персоналу 
патологічні з лікарською допомогою

5
3

За вік першого отелення, міс. —  у 25-27
—  у 28-30
—  у 31-33
—  у 34-36
—  понад 36

5
4
3
2

За тривалість міжотельного періоду, днів: —  до 365
—  366-400 
-4 0 1 -4 5 0  
-4 5 1 -5 0 0
—  понад 500

5
4
3
2

За сумою одержаних балів, клас:
Еліта-рекорд
Еліта

I клас
II клас

15
10
6
4

* Стандартна спермодоза містить 15 млн. активних сперміїв.



3.5. Оцінка за генотипом.
3.5.1. Генотип тварин оцінюють за породністю та походженням (компле

ксним класом батьків та оцінкою батька за якістю потомства). При оцінці бу
гаїв ураховують власну оцінку за якістю потомків.

3.5.2. Породність тварин визначають на підставі документів про похо
дження з обов’язковим оглядом тварин для встановлення їх відповідності 
типу породи.

3.5.3. До чистопородних відносять тварин, що походять від батьків од
нієї породи, а при відтворному схрещуванні (створенні порід) —  від розве
дення помісей III і IV поколінь «у собі» залежно від консолідованості ознак і 
вираженості бажаного типу при комплексному класі не нижче першого.

3.5.4. До помісей відносять тварин, одержаних від схрещування різ
них порід, а також маток молочних порід з чистопородними і помісними 
II— IV поколінь м ’ясними бугаями та від розведення помісей І— III поко
лінь « у собі».

3.5.5. Ступінь породності тварин визначають згідно з табл. 108 і 109.

108. Визначення ступеня породності тварин

Порода, помісь Породність, покоління

Двопородні помісі
І покоління

АГ, АД, БГ, БД, ВГ, ВД*
Друга генерація двопородних помісей

II покоління
ААГ, ББГ, ВВГ, ААД, ББГ, ВВГ*
Трипородні помісі
АБГ, АБД, БВГ, БВД*

Чотирипородні помісі АБВГ, АБВД*
Друга генерація 3, 4, 5 —  породних помісей III покоління

Третя генерація 3,4,5 —  породних помісей IV покоління, чистопородні

* Вихідні породи: А, Б, В —  м’ясні; Г, Д —  молочні.

109. Визначення ступеня породності тварин

Породність матері
Породність батька

II покоління III покоління IV покоління чистопородні
І покоління II покоління II покоління II покоління II покоління

II покоління II покоління II покоління III покоління III покоління

III покоління II покоління III покоління IV покоління IV покоління

IV покоління III покоління IV покоління IV покоління Чистопородні

Чистопородні III покоління IV покоління Чистопородні Чистопородні



3.5.6. При відсутності документів про походження, за умови добре вира
женої типовості і відповідності за комплексом ознак І класу, тварин відно
сять до І або II поколінь.

4. Визначення класу тварин за комплексом ознак
4.1. Клас бугаїв, корів і молодняку за комплексом ознак установлюють за 

сумою одержаних балів відповідно до:
► пікали оцінки бугаїв за комплексом ознак (табл. 104);
► пікали оцінки корів за комплексом ознак (табл. 105);
► пікали оцінки молодняку за комплексом ознак (табл. 106).

За сумою одержаних балів тварин відносять до класу:
► 81 бал і більше —  «еліта-рекорд»;
► 71-80 балів —  «еліта»;
► 61-70 балів —  І клас;
► 51-60 балів —  II клас.

4.2. Комплексний клас корів-первісток, приплід яких у період боніту
вання не досяг 6-місячного віку, визначають за шкалою оцінки молодняку за 
комплексом ознак (табл. 106), при цьому клас за масою тіла встановлюють 
згідно з мінімальними вимогами до маси бугаїв і корів м ’ясних порід для ви
значення класу при бонітуванні (табл. 102) для корів 3-річного віку.

4.3. Комплексний клас корови підвищують на один за умови наявності 
трьох дочок з вищим класом.

5. Групування корів за результатами бонітування та визначення ви
робничого призначення молодняку

5.1. На підставі результатів комплексної оцінки корів визначають напрям 
подальшого їх використання і розподіляють на такі групи:

► племінне ядро (краща частина стада) —  50-60 % від загального пого
лів’я корів;

► селекційна (входить до племінного ядра) —  18-20 % від загального 
маточного поголів’я;

► виробнича —  корови, що не включені до племінного ядра.
5.2. Для ремонту стада використовують молодняк, що одержали: бугай

ців —  від корів селекційної групи; телиць —  від корів племінного ядра.
За результатами бонітування визначають тварин, призначених для: ре

монту стада; реалізації з метою використання на плем’я; відгодівлі і реаліза
ції на м’ясо.

За результатами бонітування складають звіт (форма № 7-м’яс) та аналі
зують ситуацію за такими показниками: кількість пробонітованої худоби та її 
розподіл за породністю і класами; характеристика стада й окремо корів пле
мінного ядра за масою тіла, конституцією та екстер’єром, молочністю, розви
тком потомків; оцінюють вік і масу тіла маток при першому осіменінні і оте
ленні; результати оцінки бугайців і телиць за власною продуктивністю і 
оцінки бугаїв за якістю потомків; класність реалізованого племінного молод
няку. Аналізують виконання плану селекційно-племінної роботи з підбору, 
оцінки бугаїв за якістю потомків, добору ремонтних бугаїв, створення завод
ських ліній. Після такого аналізу складають план підбору на наступний рік.



план комплектування стада за рахунок вирощування ремонтного молодняку і 
придбання племінної худоби; визначають тварин для запису до Державної 
книги племінних тварин; розробляють плани проведення оцінки: бугайців і 
телиць —  за власною продуктивністю, бугаїв —  за якістю потомків; склада
ють план проведення заходів ветеринарної медицини.

Завдання до заняття. 1. Вивчити і записати у робочий зошит основні 
положення «Інструкції з бонітування великої рогатої худоби м’ясних порід».

2. Використовуючи матеріали посібника (табл. 110, 111), надані викла
дачем, або тварин навчальної ферми, проведіть комплексну оцінку вказаних 
тварин, визначіть їх  клас і намітьте подальше використання. Зробіть письмо
вий аналіз проведеної оцінки.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Інструкція з бонітування великої рогатої худоби м’ясних порід.—  К.: Арістей, 
2007.—  64 с.

2. Практикум із спеціалізованого м’ясного скотарства: навч. посіб./ [А. М. Угнівен- 
ко, Т.А. Антонюк, Л.А. Коропець та ін.]. —  К.: Аграрна освіта, 2010. —  257 с.

3.Угніеенко А.М., Костенко В.І.,Черняеський Ю.І. Спеціалізоване м ’ясне скотарство: 
Навчальне видання. —  К.: Вища освіта, 2006. —  303 с.
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лос, 1977.— С. 474— 490.

5. Скотоводство /  Под ред. JI. К. Эрнста, А. П. Бегучева, Д. JI. Левантина. —  2-е 
изд., перераб. — М.: Колос, 1984. —  С. 260— 271.

ЗАНЯТТЯ 9. Управління селекційним процесом  
у  молочному скотарстві 

з використанням ЕОМ

Мета заняття. Вивчити систему збирання і оброблення даних у молоч
ному скотарстві з використанням систем типу «Селекс» на персональних 
комп’ютерах або ЕОМ загального користування. Набути практичних навиків 
по постановці завдань ЕОМ і одержанню необхідної інформації.

Наочні приладдя та обладнання. Картки (Ф. 1-мол і 2-мол) та інші до
кументи первинного зоотехнічного обліку, інструктивні матеріали для робо
ти з ЕОМ або ПЕОМ, шифри основних порід України і змін, що відбувають
ся з ними, робочі зошити, персональні ПЕОМ або ЕОМ загального 
користування з пакетом прикладних програм.

Зміст теми і методика виконання завдань. Впровадження елементів вели
комасштабної селекції в практику скотарства, реалізація програм якісного по
ліпшення існуючих порід і стад шляхом використання світового генофонду, 
створення нових порід, типів і ліній зумовлює залучення у селекційний процес 
великої кількості паратипових, біологічних, морфологічних, селекційних, гене
тичних, технологічних, статистичних, економічних та інших показників і харак
теристик.
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110. Бонітуваня корів м’ясних порід
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Походження Маса тіла (кг) у віці
мати батько
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111. Бонітування племінного молодняку великої рогатої худоби мясних порід
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Весь цей комплекс показників і характеристик необхідно узагальнювати, 
аналізувати й порівнювати із встановленими для даної популяції параметра
ми, вести оцінку племінної цінності як окремих тварин, так і їх груп з тим, 
щоб дати необхідні рекомендації й пропозиції щодо використання худоби і 
доцільність зміни напрямів селекції. Оперативно використовувати такі обся
ги інформації, навіть у межах одного господарства, щоб давати реальну від
дачу у вигляді прискореного генетичного і технологічного процесу, можливо 
лише при використанні сучасних електронно-обчислювальних машин, які 
здатні виконувати мільйони операцій за секунду і мають об’ємну пам’ять, де 
можна зосередити всю зазначену інформацію.

Крім того, використання ПЕОМ і ЕОМ дає можливість звільнити селек
ціонерів від ручної, одноманітної, малопродуктивної роботи по виконанню 
різноманітних розрахунків і спрямувати їх діяльність у творче русло —  на 
оцінку і добір тварин.

Для виконання завдань по автоматизації управління селекційним проце
сом створено величезний фонд алгоритмів і програм, де зосереджено готові 
для впровадження пакети програм та їх інформаційне забезпечення. Най
більш значного поширення у молочному скотарстві набули системи типу 
«Селекс», які дають змогу:

► проводити оперативний контроль продуктивності, відтворення і екс
плуатації стада корів;

► визначити племінну цінність тварин і оцінювати бугаїв за якістю по
томства;

► прогнозувати і планувати виробництво молока, розподіл кормів і рух 
поголів’я;

► аналізувати стан здоров’я тварин у стаді і проведення ветеринарних 
заходів;

► аналізувати стан справ по нагромадженню і використанню сперми бу
гаїв;

► аналізувати стан вирощування і відгодівлі молодняку худоби.
Інформація, яку готують для ПЕОМ чи ЕОМ, грунтується на даних пер

винних документів, із яких три надходять в пам’ять ПЕОМ (ЕОМ) один раз 
за життя корови, а решта —  один раз за період обробки даних. Один раз за 
життя корови вводять дані: про походження, оцінку вим’я, дату останнього 
осіменіння й продуктивність за останні лактації. За звітний період вводять 
дані про контроль продуктивності, чергові осіменіння і зміни в використанні.

ПЕОМ (ЕОМ) в свою чергу видає для спеціаліста таку інформацію: спи
ски корів і нетелей, на яких надійшли дані з помилками; матеріали на корів з 
даними поточної лактації; корів, що підлягають бонітуванню; осіменінню; 
обстеженню гінекологом; вибракуванню як низькопродуктивні; що підляга
ють роздоюванню; кращих по продуктивності корів за останню закінчену ла
ктацію. Крім того, зведення про продуктивність і відтворення стада й необ
хідну роботу по осіменінню корів і телиць. Поряд із цим ПЕОМ (ЕОМ) видає 
прогнози і плани по надою молока від однієї корови; групи корів, закріпле
них за дояркою; по фермі і господарству в цілому.



Важливе місце в інформації, яку видає ПЕОМ (ЕОМ), займають матеріа
ли, необхідні для оцінки племінних тварин і аналізу відтворення стада. Це 
зведені відомості бонітування молочних корів; зведені річні відомості про 
показники продуктивності і відтворення; дані про довічну продуктивність 
племінних корів і результати біометричної обробки всіх нагромаджених ма
теріалів. Сюди слід віднести також матеріали, необхідні для оцінки і викори
стання бугаїв (списки дочок перевірюваних бугаїв, оцінка їх —  за якістю по
томства, генеалогічна структура стада, підсумки використання бугаїв, їх 
списки і відомості матерів).

Щоб одержати зазначену інформацію, необхідно правильно сформулю
вати завдання і вміти подати необхідні первинні матеріали, оскільки існують 
певні правила й вимоги до їх підготовки і подачі. Вони, наприклад, можуть 
бути такими (табл. 112).

Практика використання ЕОМ у скотарстві показала, що найбільшу перс
пективу мають автоматизовані робочі місця спеціаліста на базі персональних 
комп’ютерів. Таке використання ЕОМ у повному розумінні цього слова дає 
змогу оперативно керувати стадом і селекційним процесом у ньому, на осно
ві введення щоденної первинної інформації про кожну тварину, яка, при до
помозі пакета прикладних програм, перетворюється в необхідні спеціалісту 
показники для вирішення конкретних завдань. При цьому автоматизованій 
обробці підлягають такі показники, як кількість корів у стаді (в тому числі 
дійних); кількість корів і нетелей, що отелилися; вік першого отелення; хара
ктеристика приплоду; кількість корів, яких осіменяли один, два і три рази; 
індекс осіменіння; тривалість міжотельнего, сухостійного та сервіс-періодів; 
кількість корів, що не запліднилися впродовж ЗО і 60 днів після отелення; кі
лькість тільних і ялових корів; кількість тварин, які вибули; величина надою; 
вміст жиру, білка і кількість молочного жиру (білка) за 90, 305 днів або ско
рочену закінчену лактацію та деякі інші.

Зазначена інформація спочатку вводиться у пам’ять ком’ютера на певну 
дату із документів 1-мол «Картка племінного бугая», 2-мол «Картка племін
ної корови», 3-мол «Журнал реєстрації приплоду, вирощування та боніткван- 
ня молодняку великої рогатої худоби молочних та молочно-м’ясних порід»,
3-ио «Журнал осіменіння корів і телиць» і дає можливість сформувати дані 
про походження, продуктивність за всі попередні і поточну лактації, а також 
мати інформацію про відтворну здатність корів.

Потім вся первинна інформація надходить із трьох вхідних документів:
4-мол «Акт контрольного доїння корови», «Акт змін, що відбулися з коро
вою» і «Відомості зважування молодняку та змін з ним».
Акт контрольного доїння складають окремо по кожній групі корів, закріпле
них за майстром машинного доїння, а акт змін, що відбулися з коровою, офо
рмляють за звітний місяць і записують всі зміни (отелення, осіменіння, аборт, 
вибуття), що відбулися з коровою.

У результаті розв’язання завдання, яке поставлено перед комп’ютером, 
селекціонер може щодня мати таку інформацію: графік переведення корів у 
сухостійні, графік отелення корів і нетелей, тривалість сухостійного і сервіс-



періодів, список корів, які потребують контролю фізіологічного стану; спи
сок первісток, оцінених за продуктивністю за 90 днів лактації; показники мо
лочної продуктивності кожної корови, оперативну інформацію про стан від
творення у стаді, результати вирощування молодняку та деяку іншу. 
Більшість наведеної інформації може бути завданням для зооветеринарної 
служби на виконання того чи іншого обсягу робіт.

112. Вимоги до щоденного оперативного обліку

№
з/п Показник Період звітності

а) контроль за станом відтворення стада

1 Список корів, що отелилися за звітний пе
ріод

285 днів після останнього осімені-ння

2 Список корів, які підлягають осіменінню 17— 18-й день після отелення

3 Список корів, що підлягають переведенню 
у сухостійні

225 днів після останнього осімені-ння

4

Список корів, які повинні бути обстежені 
гінекологом

Не осіменені на 51-й день після оте
лення. Підлягають ректальному об
стеженню на 55-й день після остан
нього осіменіння. Осіменяли 3 рази і 
більше

5 Список корів, у яких не було першої охоти На 21-й день після отелення

6 Список корів, які не мали другої охоти На 42-й день після отелення

7 Список корів, у яких не було третьої охоти На 63-й день після отелення

8 Список корів, що осіменяли 5 разів і більше На 106-й день після отелення

9 Список корів, які залишилися не тіль
ними

Більше 55 днів після останнього оте
лення

10 Список корів, переведених у сухостійні 
раніше необхідного строку

До 224 днів після останнього осіме
ніння

11

Список телиць, що підлягають осіменінню Молочно-м’ясні породи, маса тіла в 
14— 16-міс. віці не нижче 380 кг, а мо
лочні —  360 кг, висота в холці 125 см і 
більше

12 Список корів, визначених для вибракову
вання і яких не осіменяють

Надій після отелення на 50 % нижче 
середнього по стаду

13 Кількість одержаних телят За день, місяць, з початку року

14 Кількість телят, що загинули Те саме

15 Кількість мертвонароджених телят Те саме

16 Кількість абортів Те саме

17 Кількість забитої худоби Те саме



№
з/п Показник Період звітності

18 Кількість телиць, які запліднилися Те саме

19 Кількість нетелей, що отелилися Те саме

20 Кількість вибракуваних корів Те саме

21 Кількість корів на початок періоду Н а початок кожного місяця

б) контроль за продуктивністю стада

1 Контрольні доїння (ранок, обід, вечір) Раз на місяць добовий надій з точні
стю до 0,10 кг

2 Вміст жиру в молоці, % У день проведення контролю доїння

3 Вміст білка в молоці, % Те саме

4 Надій за місяць від кожної корови Щомісячно, від отелення до запуску

5 Список корів, що підлягають роздоюван
ню

Не меше 20 %  високопродуктивних 
корів, що отелилися

6 Список корів, які підлягають вибраку
ванню внаслідок низької продуктивності

20% низькопродуктивних (за перші 99 
днів лактації) корів

7
Список корів, що різко зменшили надої Корови, які впродовж місяця змен

шили надій на 50 % і більше порів
няно з минулим контрольним доїнням

8 Список корів з дуже укороченою лактаці
єю

Лактація менша 210 днів

9

Список корів, що закінчили або мають 305 
днів лактації: а) кількість молока 
6} середній вміст білка, %
в) середній вміст жиру в ньому, %
г) кількість молочного жиру, кг
д) кількість молочного білка, кг

У міру закінчення лактації або при до
сягненні 305 днів

10 Список корів із визначеною інтенсивністю 
молоковиведення

Н а 20— 25-й день або на 2— 3-му міся
ці лактації

11
Список корів із визначеною масою тіла Н а 20— 25-й день після отелення при 

переведенні у фазу роздоювання і осі
меніння

г) контроль за експлуатацією корів

1 Переведення у фазу (виробничу групу) су
хостійних корів

За 58 днів до очікуваного отелення

2

Переведення у фазу (виробничу групу) 
оте-лення: а) дородова секція
б) родова секція
в) післяродова секція

За 5— 8 днів до очікуваного отелення 
10 —  12 год після отелення

2 —  16-й день після отелення

3 Переведення у фазу (виробничу групу) 
виробництва молока

Не раніше ніж на 84-й день після оте
лення



Слід зазначити, що вводять і одержують інформацію від ЕОМ або пер
сонального комп’ютера безпосередньо або у зашифрованому вигляді. Тому 
кожний спеціаліст повинен вільно володіти шифрами, які використовують у 
скотарстві.

Завдання до заняття. 1. Вивчити систему збирання і опрацювання ін
формації у системах типу «Селекс».

2. Використовуючи ЕОМ загального користування або персональні 
комп’ютери і матеріали вхідних документів зашифруйте їх, введіть у ПЕОМ 
(ЕОМ), одержіть результат і проаналізуйте його.
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МОДЕЛЮВАННЯ 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СКОТАРСТВІ

ЗАНЯТТЯ 1. Моделювання потоково-фазової 
технології вирощування ремонтного 

молодняку для молочного стада

Мета заняття. Вивчити основні технологічні вимоги до організації по
токового вирощування ремонтного молодняку з повним циклом. Набути 
практичних навиків розроблення моделі і проведення робочих розрахунків 
технологічного процесу.

Наочні приладдя та обладнання. Індивідуальні завдання для розроб
лення моделі і проведення робочих розрахунків ферми з вирощування ремон
тного молодняку, ВНТП-АПК-01.05; робочі зошити; мікрокалькулятори; до
відники і нормативні матеріали.

Зміст теми і методика виконання завдань. Основною прикметою роз
витку скотарства на сучасному етапі є науково-технічна революція, з якою 
пов’язане технічне переоснащення всіх галузей матеріального виробництва. 
Вона, насамперед, передбачає впровадження прогресивних технологій, які 
здатні забезпечити підвищення продуктивності праці при одночасному збі
льшенні виробництва, поліпшенні якості продукції та її економічних показ
ників. Моделювання нової чи удосконалення існуючої технології грунтується 
на теорії оптимізації виробництва, його технологічного моделювання, пуску, 
налагодження і експлуатації. Розробляючи нову або удосконалюючи існуючу 
технологію, слід дотримувати двох головних принципів: приорітету тварин і 
виконавця робіт та принципу системності.

Загальними принципами моделювання технологічного процесу є його 
повносистемність, потоковість, ритмічність, механізація і автоматизація, зба
лансованість рівня продуктивності та величини поголів’я з ресурсозабезпе
ченістю виробництва і в першу чергу забезпеченість власними кормами ви
сокої якості.

Біологічні особливості великої рогатої худоби дозволяють організувати 
виробництво продукції на принципах потоково-фазової системи, що ми і роз
глянемо при розробці технологічного процесу вирощування ремонтного мо
лодняку на конкретному прикладі виходячи з умов, що:

► Порода худоби —  українська червоно-ряба молочна.
► Кількість корів у господарстві (районі), голів —  415.
► Вихід телят від 100 корів, % —  94.
► Маса новонароджених теличок, кг —  31.
► Відсоток вибракування корів із стада за рік —  25.
► Вік телиць при заплідненні, міс. —  17,5.
► Маса телиць при заплідненні, кг —  375.



► Відсоток вибракування теличок за період вирощування (інтенсивність 
відбору) —  23.

► Очікуваний надій від первісток за лактацію, кг —  3100.
► Маса тіла повновікових корів, кг —  560.
► Тип годівлі телиць —  сіно-силосно-сінажний.
► Природно-кліматична зона —  лісостеп.
► Система утримання при вирощуванні телиць —  стійлово-пасовищна.
► Кратність доїння первісток при оцінці —  2-разове.
► Тип доїльної установки —  доїльний майданчик.
1. Розрахунки технологічного процесу розпочинаємо із визначення об

сягів виробництва кінцевої продукції (перевірених за продуктивністю пер
вісток або нетелей, яких необхідно вирощувати щорічно для ремонту стада) 
за залежністю:

Р = Пк х (Вкр + пп)/100, (60)
де Р —  щорічна потреба перевірених за продуктивністю первісток або нете
лей для ремонту маточного стада, голів (річна виробнича програма); Пк —
поголів’я корів у господарстві, голів; Вкр —  щорічний ремонт маточного 
стада (відсоток вибракування корів), %; пп —  запланований (при розшире
ному відтворенні) приріст поголів’я за рік, %.

Р = 415 х (25 + 0)/ 100 = 104 (голови).

2. Після того, як встановлено, річну виробничу програму визначаємо 
кількість теличок, яких необхідно поставити на ферму за рік, щоб виро
стити заплановану кількість перевірених за продуктивністю первісток або 
нетелей за виразом:

Тр = Р х 100/100 -  Вп, (61)
де Тр —  поголів’я теличок, яких необхідно поставити на ферму за рік, голів; 
Р —  річна виробнича програма; Вп —  вибракування теличок за період від 
постановки на вирощування до реалізації перевірених первісток чи нетелей 
(інтенсивність відбору), °о.

Тр = 104 х 100/100 -  23 = 135 (голів).

3. Далі визначаємо такт роботи ферми за залежністю:

Т = d х с х і /Р, (62)
де Т — такт роботи ферми, днів; d — тривалість виробничого циклу, 

днів; с —  циклічність виробництва, разів за рік; г —  ритм процесу, в одини
цях якими вимірюють річну виробничу програму (голів).

Визначаючи тривалість виробничого циклу (d) слід пам’ятати, що він 
складається з віку телиць при заплідненні, тривалості тільності та оцінки за 
показниками продуктивності і придатності до машинного доїння, за мінусом 
віку, у якому телички надходять на вирощування.

Для наших розрахунків вік при заплідненні становить (17,5 міс. 30,5 дня = 
= 534 дні); середня тривалість тільності (9,3 міс.) —  285 днів; тривалість оці-



нки (3 міс. 30,5 дня = 91 день). Вік при постановці на вирощування, відпові
дно до обраного варіанту технологічного процесу —  20 днів.

d = (534 + 285 + 91) -  20 = 890 (днів).

Циклічність виробництва (с) визначається відношенням кількості днів 
року до тривалості виробничого циклу і показує скільки разів за календарний 
рік може повторитися виробничий цикл.

с = 365/ d = 365/890 = 0,41 (рази).

Значення ритму процесу (г) —  це кількість готової продукції заданої 
якості, яку одночасно реалізують з ферми (у нашому прикладі це кількість 
перевірених за продуктивністю первісток у технологічній групі при реаліза
ції). Величина ритму залежить від розміру ферми, типу доїльної установки на 
якій будуть доїти первісток або ж розміру технологічної групи корів на мо
лочній фермі для якої вирощують ремонтне поголів’я.

Враховуючи вище сказане ритм процесу необхідно підібрати, при цьому 
слід пам’ятати, що такт повинен бути цілим або максимально наближе
ним до нього числом і бажано не більшим 15 днів. У нашому прикладі при 
ритмі 4 голови такт буде максимально наближеним до цілого числом і не бі
льшим 15 днів.

Т = 890 х 0,41 х 4/ 104 = 14,04 = 14 (днів).

4. Після цього визначаємо скільки разів за рік будуть надходити те
лички на ферму за залежністю:

З = 365/Т, (63)
де 3 —  кількість надходжень (завезень) теличок на ферму за рік, разів; Т

—  такт роботи ферми, днів.

З = 365/14 = 26,07 (разів).

5. Далі потрібно визначити модуль комплектування ферми, яким є 
окрема технологічна група теличок, близьких за віком і масою, які одночасно 
надходять і до реалізації з ферми впродовж усього виробничого циклу пере
бувають разом в окремому станку або секції.

Пг.о. = Тр/3, (64)
де Пг.о. —  кількість теличок у технологічній групі, яка буде надходити 

на ферму за такт (модуль комплектування), голів; Тр —  поголів’я теличок, 
яких необхідно поставити на ферму за рік, голів; 3 —  кількість надходжень 
теличок на ферму за рік, разів.

Пг.о. = 135/26,07 = 5,18 = 5 (голів).

Якщо значення Пг.о. буде дорівнювати, наприклад, 5,5 або 5,68 чи 5,73 
то його заокруглюють до більшого значення 5,5... 5,73 ~ 6 і коригують показ
ник Тр, шляхом множення Пг.о. на 3. У нашому прикладі 6 26,07=156 і в по
дальших розрахунках використовують це скориговане (Тр.ск) значення.



6. Після цього встановлюємо часові параметри виробничого циклу, тобто 
кількість технологічних періодів та їх тривалість у днях і тактах (табл. 113).

Слід пам’ятати, що час перебування тварин у тому чи іншому виробничо
му періоді може суттєво відрізнятися, але завжди при визначенні його трива
лості слід враховувати функціональні потреби організму тварини в тому чи 
іншому віці, а також вік, у якому вони надходять у даний процес. Крім того, 
щоб мати можливість переводити тварин із одного виробничого періоду ви
рощування до іншого синхронно, тривалість перебування у кожному з них 
повинна бути кратна такту процесу, але, це не означає, що тривалість ви
рощування у кожному з них повинна бути однаковою.

113. Часові параметри виробничого циклу

№
п/п

П еріоди виробничого циклу
О рієнто
вні межі, 
місяців

В ік  тварин, 
діб

Тривалість періодів

у днях у тактах 
(Т=14)

1 Цільномолочний до 3-4 21-104 84 6

2 М олочний до 5-6 105-188 84 6

3 М олодняку перш ого періоду 
вирощ ування

до 11-12 189-300 112 8

4 М олодняку другого періоду 
вирощ ування до 15-16 301-440 140 10

5 Ремонтних телиць до 17-18 441-538* 98 7

6 Н етелей перш ої половини 
тільності до 22-23 539-664 126** 9

7 Н етелей другої половини 
тільності

до 26-27 665-832 168** 12

8 П еревірю ваних первісток до 29-30 833-916 84 6

Всього - - 896*** 64

Примітки: * кінець перебування тварин у виробничому періоді «Ремонтні телиці» повинен 
збігатися з віком осіменіння в завданні;

** сума тривалості періодів нетелей 1-ї і 2-ї половини тільності має заходитись в межах 285 
днів ±0,5 такту;

*** бажано, щоб загальна тривалість виробничого циклу, в днях, від розрахункового (d) від
різнялась не більше ніж на 0,5 такту.

7. Для подальших розрахунків необхідно визначити кількість техноло
гічних груп (секцій) у кожному виробничому періоді за залежністю:

Гі=ДПі/Т, (65)
де Г ;— кількість технологічних груп (секцій) у виробничому періоді; Дп; —  три
валість вирощування в i-тому виробничому періоді, днів; Т —  такт процесу, днів.



Г ! = 84/14 = 6; Г2 = 84/14 = 6; Г ,=  112/14 = 8; Г4= 140/14= 10;
Г5 = 98/14 = 7; Г6 = 126/14 = 9; Г7 = 168/14 = 12; Г8 = 84/14 = 6.

8. Відповідно до вимог Законодавства Ветеринарної медицини кожна 
клітка (секція) у виробничому періоді повинна працювати за принципом «все 
заповнено —  все пусто», тому для їх санації і ремонту необхідно мати 
вільний час у такті технологічного процесу, або вільну клітку (секцію) для 
розміщення тварин, які надійшли у період.

Необхідну кількість санітарних кліток (секцій) для ферми визнача
ють за залежністю:

Кс = Дсі х Ц /Т, (66)

де Кс —  необхідна кількість санітарних кліток (секцій) для ферми, штук; Дс;
—  кількість днів санітарної перерви в одному виробничому періоді; Ц  —  кі
лькість виробничих періодів на фермі; Т —  такт роботи ферми, днів.

Найкращим вважається варіант, за якого у кожному виробничому пері
оді є одна вільна клітка (секція). Це буде за умови коли Де; = Т. Для нашого 
прикладу це дорівнюватиме:

Кс = 14 х 8/14 = 8 (кліток, секцій).

9 .  Далі визначаємо загальну кількість кліток (секцій) у кожному ви
робничому періоді вирощування за залежністю:

Кс = Г і+ Д с /Г , (67)

де К; —  загальна кількість кліток (секцій) у i-тому виробничому періоді, 
штук; Г; _  кількість технологічних груп тварин у цьому ж періоді, штук; Дс;
—  кількість днів санітарної перерви в одному виробничому періоді, днів; Т
—  такт роботи ферми, днів.

Отже для нашого прикладу:
Кі = 6 + 14/14 = 7; К2 = 6 + 14/14 = 7; К , = 8 + 14/14 = 9; К4 = 10 + 14/14 = 11; 
К5 = 7 + 14/14 = 8; К6 = 9 + 14/14 = 10; К7= 12 + 14/14 = 13; К8 = 6 + 14/14 = 7;

10. При розрахунку кількості головомісць у груповій клітці (секції) 
кожного виробничого періоду слід пам’ятати, що місцем необхідно забезпе
чити всіх тварин, які надходять у виробничий період. Під час вирощування в 
ньому поголів’я технологічної групи може зменшитись, за рахунок вибраку
вання і інших видів вибуття. Тому в наступному періоді кількість голово
місць у груповій клітці (секції) може бути меншою. Потребу головомісць в 
груповій клітці (секції) за залежністю:

М кл.і = П г.о. х kj, (68)
де М  КЛ.І --- кількість головомісць потрібних у груповій клітці (секції) по за
кінченню i-того періоду вирощування і переведенні тварин у наступний; 
Пг.о. —  кількість теличок у технологічний групі (секції) на початок першого 
періоду (модуль комплектування), голів; к; — коефіцієнт збереження пого-



лів’я по закінченню i-того періоду вирощування і переведенні у наступний 
виробничий період (у частках одиниці).

Якщо за нашим завданням відсоток вибракування (виранжирування) за 
період вирощування і оцінки становить 23, то коефіцієнт збереження відпо
відно дорівнюватиме 0,77. Залежно від запланованої системи вирощування 
встановлюємо певний відсоток вибракування (виранжирування) тварин у ко
жному конкретному виробничому періоді і виходячи з нього визначаємо ко
ефіцієнт збереження поголів’я на кінець кожного періоду (табл. 114).

114. Коефіцієнт збереження поголів’я 
по періодах вирощування і оцінки

Порядковий номер вироб
ничого періоду 1 2 3 4 5 6 7 8 За пе

ріод

Відсоток вибракування 3 2 1 1 3 - - 13 123

Відсоток збереження 97 95 94 93 90 90 90 77 -

Коефіцієнт збереження* 0.97 0.95 0.94 0.93 0.90 0.90 0.90 0.77 -

Примітка: * коефіцієнт збереження розраховується від початкового поголів’я, яке ставиться на виро
щування в перший виробничий період.

Використуючи встановлені нами коефіцієнти визначаємо потребу голо- 
вомісць у груповій клітці (секції) для кожного виробничого періоду. Оскіль
ки при комплектуванні ферми новою технологічною групою місце необхідно 
передбачити для всіх тварин, у першому виробничому періоді потреба голо- 
вомісць у груповій клітці (секції) буде дорівнювати кількості тварин у техно
логічній групі (Пг.о.), для наступних вирішальне значення має коефіцієнт 
збереженості на кінець попереднього періоду.

Для нашого прикладу ці значення будуть наступними:
Мклі = 5 0,97 = 4,85 = 5 (головомісць); Мкл2 = 5 0,95 = 4,75 = 5 (голово
місць); М кл, = 5 0,94 = 4,705 = 5 (головомісць); Мкл4 = 5 0,93 = 4,65 = 5 (го
ловомісць); Мкл5 = 5 0,90 = 4,50 = 5 (головомісць); М кл6 = 5 0,90 = 4,50 = 5 
(головомісць); Мкл7 = 5 0,90 = 4,50 = 5 (головомісць). Мкл8 = 5 0,77 = 3,85 =
4 (головомісць).

11. Загальну потребу головомісць для кожного виробничого періоду
визначаємо за залежністю:

Мц; = МкЛ; Кі, (69)

де Мц; — кількість головомісць, які необхідно мати у i-тому виробничо
му періоді; М  КЛ; —  кількість головомісць в одній груповій клітці або секції і- 
того виробничого періоду; К; —  кількість групових кліток або секцій в і-тому 
виробничому періоді.

Для нашого прикладу:
Мц! = 5 7 = 35 (головомісць); Мц2 = 5 7 = 35 (головомісць);



Мцз = 5 9 = 45  (головомісць); М ц4 = 5 11 = 55 (головомісць);
М ц5 = 5 8 = 40 (головомісць); М ц6 = 5 10 = 50 (головомісць);
Мц7 = 5 13 = 65 (головомісць); М ц8 = 5 7 = 35 (головомісць).

12. Загальна потреба головомісць для ферми (Мф) (розмір ферми в голо
вомісцях) визначається як їх сума по окремих виробничих періодах.

Мф = Мці + Мц2 + .... + Мцп (70)

Для нашого завдання ця потреба складе:

Мф = 35+35+45+55+40+50+65+35 = 360 (головомісць).

13. Далі визначаємо фронт робіт у кожному виробничому періоді фе
рми (табл. 115). При цьому загальна чисельність виробничої групи у кожно
му періоді визначається множенням кількості тварин у технологічній групі 
(секції) (графа 4) на кількість технологічних груп (секцій) у цьому ж вироб
ничому періоді (графа 5).

115. Фронт робіт по виробничих періодах ферми

№
п/п

Періоди 
виробничого циклу

Вік тва
рин, діб

Кількість 
тварин у тех- 
нологіч-ній 

групі (секції), 
голів

Кількість 
техноло

гічних груп 
(секцій) у 

періоді

Загальна 
чисель

ність виро- 
бни-чої 

групи, го
лів

1 2 3 4 5 6

1 Цільномолочний 21-104 5 6 ЗО

2 Молочний 105-188 5 6 ЗО

3
Молодняку першого пе
ріоду вирощування 189-300 5 8 40

4 Молодняку другого пері
оду вирощування 301-440 5 10 50

5 Ремонтних телиць 441-538 5 7 35

6 Нетелей першої полови
ни тільності 539-664 5 9 45

7 Нетелей другої половини 
тільності 665-832 5 12 60

8 Перевірюваних первісток 833-916 5 6 ЗО

Всього - - 64 320

14. Після визначення фронту робіт, розраховуємо середньорічне по
голів’я молодняку, яке буде знаходитися у кожному виробничому пері
оді, виходячи із залежності:



Пері = (Пні + Пві) х Дпі/2 х 365, (71)

де Пер; — середньорічна кількість молодняку в i-тому виробничому періоді 
вирощування, голів; Пн; — поголів’я теличок, яке необхідно поставити у да
ний виробничий період для вирощування за рік (голів), визначається шляхом 
множення кількості телиць, яких необхідно поставити за рік на ферму для 
вирощування (Тр або Трек.) на коефіцієнт збереження в i-тому періоду (к;_і); 
Пві — поголів’я теличок, що виходить після вирощування із даного виробни
чого періоду впродовж року (голів), визначається шляхом множення кількос
ті телиць, яких необхідно поставити за рік на ферму для вирощування (Тр або 
Трек.) на коефіцієнт збереження в i-тому періоді (к;); Дпі — тривалість виро
щування теличок в i-тому виробничому періоді, днів.

Розрахунок середньорічного поголів’я проводиться з точністю до деся
тих. У нашому прикладі ці значення будуть наступними:

Пері = (135 + 135 х 0,97) х 84/ 2 х 365 = 30,6 голів; Пср2 = (135 х 0,97 + 
135 х 0,95) х 84/ 2 х 365 = 29,8 голів; Пср3 = (135 х 0,95 + 135 х 0,94) х 112/ 2 
х 365 = 39,1 голів; Пср4 = (135 х 0,94 + 135 х 0,93) х 140/ 2 х 365 = 48,4 голів; 
Пср5 = (135 х 0,93 + 135 х 0,90) х 98/ 2 х 365 = 33,1 голів;
Пср6 = (135 х 0,90 + 135 х 0,90) х 126/ 2 х 365 = 41,9 голів; Пср7 = (135 х 0,90 
+ 135 х 0,90) х 168/ 2 х 365 = 55,9 голів; Пср8 = (135 х 0,90 + 135 х 0,77) х 84/ 
2 х 365 = 25,9 голів;

Результати одержаних розрахунків використовуються у подальшому при 
визначенні потреби в кормах, воді, підстилці та виходу гною.

15. Далі розробляємо графік переміщення поголів’я худоби на фермі 
по виробничих періодах і визначаємо кількість приміщень, необхідних для 
його утримання з урахуванням необхідної кількості головомісць (табл. 116).

116. Графік переміщення поголів’я худоби 
по виробничих періодах ферми

№
з/п

Періоди виробни
чого циклу

Потреба 
примі

щень для 
періоду

Надійде 
тварин у 

період, го
лів

Час пере- 
бува-ння 
тварин у 
періоді

Буде пере
ведено 

тварин з 
періоду, 

голів

Буде виб- 
ра-кувано, 

голів

за
такт

за
рік днів так

тів
за

такт
за
рік

за
такт

за
рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Цільномолочний 1/5x200* 5 135 84 6 5 131 0 4

2 Молочний 1/5x200 5 131 84 6 5 128 0 3

3
Молодняку пер
шого періоду ви
рощування

1/5x200 5 128 112 8 5 127 0 1



№
з/п

Періоди виробни
чого циклу

Потреба 
примі

щень для 
періоду

Надійде 
тварин у 

період, го
лів

Час пере- 
бува-ння 
тварин у 
періоді

Буде пере
ведено тва

рин з пе
ріоду, голів

Буде виб- 
ра-кувано, 

голів

за
такт

за
рік Д Н ІВ

так
тів

за
такт

за
рік

за
такт

за
рік

4
Молодняку друго
го періоду виро
щування

2/5 ■ 200 5 127 140 10 5 126 0 1

5 Ремонтних телиць 1/4 200 5 126 98 7 5 122 0 4

6 Нетелей першої по
ловини тільності 1/4 200 5 122 126 9 5 122 0 0

7 Нетелей другої по
ловини тільності 1/4 200 5 122 168 12 5 122 0 0

8 Перевірюваних
первісток 1/4 200 5 122 84 6 4 104 1 18

Усього 2-200 X X 896 64 X X 1 31

Примітка, кількість поголів’я, на яке розраховане приміщення.

16. Після цього, враховуючи вихідні дані до проектного завдання, 
розробляємо план вирощування ремонтного молодняку (табл. 117).

17. Після розроблення плану вирощування ремонтних телиць, розробля
ємо циклограму роботи ферми —  графік переміщення технологічних груп 
(секцій) у розрізі часу і простору по виробничих періодах ферми (табл. 118).

Циклограма дає можливість технологу точно визначити, у якому виробничо
му періоді, на якому такті виробничого циклу і з яким приростом чи надоєм по
винна знаходитись та або інша технологічна група. Тобто циклограма дає мож
ливість технологові оперативно керувати складним динамічним виробництвом.

117. План вирощування ремонтних телиць

Виробничі 
групи худоби

Місяці
вироб
ничого
циклу

Такти 
вироб
ничо
го ци

клу

Вік тва
рин, діб

Орієн- 
тов-на 
маса на 
початок 
періоду, 

кг

Заплано
ваний се
редньо
добовий 

приріст, г

Абсолют
ний приріст 

за період, 
кг

Орієнтов
на маса на 
кінець пе
ріоду, кг

1 2 3 4 5 6 7 8

Телята, що 
випоюються 
незбираним 
молоком

1 1 21-34 47* 700 9.8 56.8
2 2-3 35-62 56.8 700 19.6 76.4

3 4-5 63-90 76.4 700 19.6 96.0

4 6 91-104 96.0 700 9.8 105.8



Виробничі 
групи худоби

Місяці
вироб
ничого
циклу

Такти 
вироб
ничо
го ци

клу

Вік тва
рин, діб

Орієн
товна 

маса на 
початок 
періоду, 

кг

Заплано
ваний се
редньо
добовий 

приріст, г

Абсолют
ний приріст 

за період, 
кг

Орієнтов
на маса на 
кінець пе
ріоду. кг

1 2 3 4 5 6 7 8
Телята-
молочники

4 7 105-118 105.8 700 9.8 115.6
5 8-9 119-146 115.6 700 19.6 135.2
6 10-11 147-174 135.2 700 19.6 154.8
7 12 175-188 154.8 700 9.8 164.6

Молодняк 
першого пе
ріоду ви
рощування

7 13-14 189-216 164.6 650 18.2 182.8
8 15-16 217-244 182.8 650 18.2 201.0
9 17-18 245-272 201.0 650 18.2 219.2
10 19-20 273-300 219.2 650 18.2 237.4

Молодняк 
другого пері
оду вирощу
вання

11 21-22 301-328 237.4 600 16.8 254.2
12 23-24 329-356 254.2 600 16.8 271.0
13 25-27 357-398 271.0 600 25.2 296.2
14 28-29 399-426 296.2 600 16.8 313.0
15 ЗО 427-440 313.0 600 8.4 321.4

Ремонтні те
лиці

15 31 441-454 321.4 550 7.7 329.1
16 32-33 455-482 329.1 550 15.4 344.5
17 34-35 483-510 344.5 550 15.4 359.9
18 36-37 511-538 359.9 550 15.4 375.3

Нетелі пер
шої полови
ни тільності

19 38-40 539-580 375.3 400 16.8 392.1
20 41-42 581-608 392.1 400 11.2 403.3
21 43-44 609-636 403.3 400 11.2 414.5
22 45-46 637-664 414.5 400 11.2 425.7

Нетелі другої
половини
тільності

23 47-48 665-692 425.7 500 14.0 439.7
24 49-51 693-734 439.7 600 25.2 464.9
25 52-53 735-762 464.9 750 21.0 485.9
26 54-55 763-790 485.9 800 22.4 508.3
27 56-57 791-818 508.3 850 23.8 532.1
28 58 819-832 532.1 850 11.9 544.0

Перевіювані
первістки

28 59-60 833-860 489.0** - - 489.0
29 61-62 861-888 489.0 50 1.4 490.4
ЗО 63-64 889-916 490.4 150 4.2 494.6

Примітки: * Маса тіла теличок при постановці на вирощування становитиме 47 кг, із яких 
31 кг — це середня маса новонароджених телят і 16 кг — це приріст за перші 20 днів життя телят 
(профілакторний період) (0,8 кг х 20 днів);

** Після отелення маса тіла тварин знижується орієнтовно на подвоєну масу тіла новонаро
дженого теляти, за рахунок виходу плоду, навколоплідних вод і посліду.



№
п/п

Періоди виробни
чого циклу

Кі
ль

кі
ст

ь 
тв

а-
ри

н 
у 

ви
ро

б-
ни

чі
й 

гр
уп

і, 
го

л.

Кі
ль

кі
ст

ь 
те

хн
ол

ог
іч

ни
х 

гр
уп

 
у 

ви
ро

б-
ни

чо
м

у 
пе

рі
од

і

Т
ри

ва
-л

іс
ть

 
пе

рі
од

ів
, 

дн
ів

Та
кт

и 
пр

оц
ес

у 
по 

по
ря

д
ку

Номер технологічної групи по порядку формування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Такти процесу по періодах виробничого циклу

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1

1 Цільномолочний зо 6 21-104

1 1/5 2/5 3/5

2 1/5 2/5 3/5

3 1/5 2/5 3/5

4 1/5 2/5 3/5

5 1/5 2/5 3/5

6 1/5 2/5 3/5

2 Молочний зо 6
105-188

7 1/5 2/5 3/5

8 1/5 2/5 3/5
9 1/5 2/5 3/5

10 1/5 2/5 3/5

11 1/5 2/5 3/5

12 1/5 2/5

3 Молодняку І пері
оду вирощування 40 8 189-300 13... 1/5...

118. Циклограма потокового вирощування ремонтного молодняку

№
п/п

Періоди виробни
чого циклу

Кі
ль

кі
ст
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тв
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ри

н 
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ви
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б-
ни

чі
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уп
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л.
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чо
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рі
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ів

, 
дн

ів

Та
кт

и 
пр

оц
ес

у 
по 

по
ря

д
ку

Номер технологічної групи по порядку формування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Такти процесу по періодах виробничого циклу

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1

1 Цільномолочний зо 6 21-104

1 1/5 2/5 3/5

2 1/5 2/5 3/5

3 1/5 2/5 3/5

4 1/5 2/5 3/5

5 1/5 2/5 3/5

6 1/5 2/5 3/5

2 Молочний ЗО 6
105-188

7 1/5 2/5 3/5
8 1/5 2/5 3/5

9 1/5 2/5 3/5
10 1/5 2/5 3/5
11 1/5 2/5 3/5

12 1/5 2/5

3 Молодняку І пері
оду вирощування 40 8 189-300 13... 1/5...
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у 
по 

по
ря

д
ку

Номер технологічної групи по порядку формування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Такти процесу по періодах виробничого циклу

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1

7 Нетелей 2-ї поло
вини тільності 60 12 665-832

47

48

49

50
51
52
53
54
55
56
57
58

8 Перевірюваних пе
рвісток зо 6 833-916

59
60
61
62
63
64

П родовж ення табл. 118

№
п/п

Періоди виробни
чого циклу
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у 
по 

по
ря

д
ку

Номер технологічної групи по порядку формування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Такти процесу по періодах виробничого циклу

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1

7 Нетелей 2-ї поло
вини тільності 60 12 665-832

47

48

49

50
51
52
53
54
55
56
57
58

8 Перевірюваних пе
рвісток ЗО 6 833-916

59
60
61
62
63
64



Номер технологічної групи по порядку формування

47 48 49 1 50 1 51 1 52 1 53 | 54 | 55 | 56 
Такти процесу по періодах виробничого цикл

57

V

58 59 60 61 62 63 64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

1 Запланований середньодобовий приріст, г 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 650
2 Валовий приріст всієї худоби за добу, кг 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 26,0
3 Абсолютний приріст однієї тварини за такт, кг 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,1
4 Валовий приріст всієї худоби за такт, ц 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 3,64

5 Запланований середньодобовий надій від корови, кг

6 Надій від первісток виробничого періоду за добу, ц

7 Надій від 1 первістки за такт, кг
8 Валовий надій від корів виробничої групи за такт, ц

Номер технологічної групи по порядку формування

47 48 49 1 50 1 51 
Такти процесу

52 1 53 
го періодах

54 1 55 1 56 
виробничого цикл

57

V

58 59 60 61 62 63 64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

1 Запланований середньодобовий приріст, г 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 650
2 Валовий приріст всієї худоби за добу, кг 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 26,0
3 Абсолютний приріст однієї тварини за такт, кг 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,1
4 Валовий приріст всієї худоби за такт, ц 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 3,64
5 Запланований середньодобовий надій від корови, кг

6 Надій від первісток виробничого періоду за добу, ц

7 Надій від 1 первістки за такт, кг
8 Валовий надій від корів виробничої групи за такт, ц



1/5 2/5 3/5
1/5 2/5 3/5

1/5 2/5 3/5
1/5 2/5 3/5

1/5 2/5 3/5
1/5 2/5 3/5

1/5 2/5 3/5
1/5 2/5 3/5

1/5 2/5 3/5
1/5 2/5 3/5

1/5 2/5 3/5
1/5 2/5 3/5

1/5 2/5 3/5
1/5 2/5 3/5

1/5 2/5 3/5
1/5 2/5 3/5

1/5 2/5
1/5

500 500 600 600 600 750 750 800 800 850 850 850 0 0 50 50 150 150
30.0 30.0 36.0 36.0 36.0 45.0 45.0 48.0 48.0 51.0 51.0 51.0 0.0 0.0 1.5 1.5 4.5 4.5
7.0 7.0 8.4 8.4 8.4 10.5 10.5 11.2 11.2 11.9 11.9 11.9 0.0 0.0 0.7 0.7 2.1 2.1

4.20 4.20 5.04 5.04 5.04 6.30 6.30 6.72 6.72 7.14 7.14 7.14 0.00 0.00 0.21 0.21 0.63 0.63
14 14 14 14 13 13
4.2 4.2 4.2 4.2 3.9 3.9
196 196 196 196 182 182

П родовж ення т аблиці 118
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30.0 30.0 36.0 36.0 36.0 45.0 45.0 48.0 48.0 51.0 51.0 51.0 0.0 0.0 1.5 1.5 4.5 4.5
7.0 7.0 8.4 8.4 8.4 10.5 10.5 11.2 11.2 11.9 11.9 11.9 0.0 0.0 0.7 0.7 2.1 2.1

4.20 4.20 5.04 5.04 5.04 6.30 6.30 6.72 6.72 7.14 7.14 7.14 0.00 0.00 0.21 0.21 0.63 0.63
14 14 14 14 13 13
4.2 4.2 4.2 4.2 3.9 3.9
196 196 196 196 182 182



Циклограма складається з титульної частини, в якій закладається відпо
відна структура виробництва, тривалість виробничих періодів, кількість тех
нологічних груп і поголів’я у виробничих періодах; координатного графіка 
переміщення поголів’я технологічних груп (секцій) у розрізі часу і простору 
(по виробничих періодах) за тактами виробництва; розрахункової частини
—  подаються розрахунки продукції (приросту і молока) по тактах виробни
чого циклу.

Розміри координатного графіка встановлюються так, щоб кількість поді
лок на ординаті дорівнювала кількості технологічних груп (секцій), а вели
чина лінії абсцис та її кількість поділок —  кількості тактів виробничого цик
лу. Щоб визначити за циклограмою, де повинна знаходитись та чи інша 
технологічна група (секція) на певному етапі виробничого циклу, необхідно 
знайти її номер на перетині лінії цього такту з лініє зазначеної групи.

При розробленні координатного графіка у чисельнику зазначаємо по
рядковий (по мірі формування) номер технологічної групи (секції) від по
чатку виробничого циклу до його закінчення (наприклад 1), а в знаменнику
—  кількість теличок у ній (див. значення графи 4 табл. 114, надійде за 
такт). Звичайно, при переведенні з одного виробничого періоду у наступ
ний кількість поголів’я може зменшуватися на кількість вибракуваних тва
рин.

Далі більш детально розглянемо суть розрахункової частини виробниц
тва продукції (приросту і молока) по тактах процесу. Значення запланованого 
середньодобового приросту тварин у виробничому періоді за добу беремо з 
плану вирощування телиць (табл. 117). Валовий приріст тварин періоду за 
добу визначаємо шляхом множення середньодобового приросту на кількість 
тварин у конкретному виробничому періоді. Абсолютний приріст однієї тва
рини за такт визначається множенням середньодобового приросту на 
тривалість такту.

Валовий приріст маси всієї худоби періоду за такт визначаємо шляхом 
множення валового приросту всієї худоби періоду за добу на величину 
такту.

Значення запланованого середньодобового надою молока від первісток за 
період оцінки визначаємо, враховуючи очікуваний надій від первісток за 
лактацію —  3100 кг (див. умови завдання), та використовуючи матеріали 
табл. 35 або іншого подібного довідника, який надає розподіл середньодобо
вих надоїв по місяцях лактації.

Надій молока від первісток виробничого періоду за добу визначаємо 
шляхом множення середньодобового надою молока від однієї первістки на їх 
кількість у виробничій групі.

Надій від первістки за такт визначаємо шляхом множення добового на
дою від 1 корови на тривалість такту. Валовий надій від усіх первісток за 
такт у виробничому періоді визначаємо шляхом множення надою молока від 
первісток цього періоду за добу на кількість днів такту.

18. Використовуючи матеріали, подані у табл. 116 розробляємо рух 
поголів’я худоби на фермі і визначаємо структуру стада (табл. 119).
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9 Всього: 314 1024,1 926 2652,2 87 40,9 1013 2693,1 631,4 878 1517,4 27 95,1 104 514,4 4 3,5 1013 3324,5 314 1024,1 100

119. Рух поголів’я худоби на фермі з вирощування ремонтного молодняку

№
п/п

Виробничі
групи

худоби

Наявніст 
ь на по

чаток ро
ку

(періоду)

Надійде на ферму Вибуде із ферми Наявність 
на кінець 

року 
(періоду)

Ст
ру

кт
ур

а 
ст

ад
а,

 %переведено 
із мо-лод- 
ших груп

закуплено всього
надійшло

ва
ло

ви
й 

пр
ир

іс
т,

 ц переведено 
до старших 

груп

вибраку
вано

реалізо
вано

інші ви
буття

всього ви
було

го
лі

в

ма
са

, 
ц

го
лі

в

ма
са

, 
ц

Г
О

Л
ІВ

ма
са

, 
ц

Г
О

Л
ІВ

ма
са

, 
ц

Г
О

Л
ІВ

ма
са

, 
ц

Г
О

Л
ІВ

ма
са

, 
ц

Г
О

Л
ІВ

ма
са

, 
ц

го
лі

в

ма
са

, 
ц

го
лі

в

ма
са

, 
ц

Г
О

Л
ІВ

ма
са

, 
ц

1

Телята, що 
випоюються 
незбираним 
молоком

зо 22,9 48* 22,6 87 40,9 135 63,5 76,7 131 138,6 2 0,8 - - 2 0,8 135 140,2 зо 22,9 9,6

2 Те ля та
мо л очники зо 40,6 131 138,6 - - 131 138,6 76,2 128 210,7 1 1,4 - - 2 2,7 131 214,8 зо 40,6 9,6

3
Молодняк І 
періоду ви
рощування

40 80,4 128 210,7 - - 128 210,7 92,8 127 301,5 1 2,0 - - - - 128 303,5 40 80,4 12,7

4
Молодняк II 
періоду ви
рощування

50 139,7 127 301,5 - - 127 301,5 106,3 126 405,0 1 2,8 - - - - 127 407,8 50 139,7 15,9

5 Ремонтні
телиці 35 121,9 126 405,0 - - 126 405,0 66,8 122 457,9 4 13,9 - - - - 126 471,8 35 121,9 11,2

6
Нетелі І по
ловини 
тільності

45 180,2 122 457,9 - - 122 457,9 61,5 122 519,4 122 519,4 45 180,2 14,3

7
Нетелі II
половини
тільності

60 290,9 122 519,4 - - 122 519,4 144,3 122 663,7 122 663,7 60 290,9 19,1

8
Перевірюва 
ні первістки ЗО 147,5 122 596,5 - - 122 596,5 6,8 - - 18 88,9 104 514,4 - - 122 603,3 ЗО 147,5 7,6

9 Всього: 314 1024,1 926 2652,2 87 40,9 1013 2693,1 631,4 878 1517,4 27 95,1 104 514,4 4 3,5 1013 3324,5 314 1024,1 100



При розрахунках руху поголів’я виходимо з умови, що ми розглядаємо 
не пусковий, а робочий період ферми, тобто вона вже укомплектована повні
стю і має всі виробничі групи худоби. Поголів’я на початок року (періоду) 
беремо з графи 6 табл. 115, а показники маси худоби визначаємо користую
чись 5 і 8 графою плану вирощування ремонтних телиць (табл. 117).

Масу однієї тварини на початок року (періоду) будемо визначати, як 
середнє значення між її показниками на початок і кінець кожного виробничо
го періоду. Загальна маса тварин на початок року визначається множенням 
цього середнього значення на кількість тварин, які перебувають у виробничій 
групі.

При переведеннях із одного виробничого періоду в інший загальна маса 
тварин буде визначатись множенням маси тіла однієї голови в кінці 
відповідного періоду на кількість тварин, яких переводять. При надходженні 
у виробничий період враховують початкову масу однієї голови.

Відповідно до відсотка вибракування (табл. 116) у витратах поголів’я 
(табл. 121), враховується, крім худоби, що переводиться до старших груп, ще 
й кількість вибракуваних тварин (для забою на м ’ясо тощо), поголів’я для ре
алізації іншим господарствам (виранжирувані тварини з перших семи вироб
ничих періодів і перевірені первістки після оцінки за продуктивністю в 
останньому) та загибель (інші вибуття).

Необхідно зауважити, що маса тіла вибракуваних та тварин, що загину
ли, зазвичай, більша ніж при надходженні у виробничий період, але менша, 
ніж запланована при переведенні в наступний. Це пов’язано з відставанням 
цих тварин у рості і вибуттям їх частини до закінчення відповідного періоду.

Для розрахунку валового приросту худоби кожної виробничої групи не
обхідно визначити, які були абсолютні прирости тих тварин, що переведені 
до старшої групи, які були вибракувані, які реалізовані, які загинули і пере
множити ці показники на поголів’я тварин, що вибуло за відповідними стат
тями вибуття. Потім отримані дані необхідно просумувати.

Щоб визначити поголів’я тварин на кінець року (періоду) необхідно до 
поголів’я тварин у виробничій групі, яка була на початок року (періоду) до
дати поголів’я, що надійшло за рік у дану виробничу групу (графа 9, табл. 
119) і відняти поголів’я, що вибуло з даної виробничої групи за рік (графа 20, 
табл. 119).

Для перевірки правильності складання руху поголів’я за масою, необ
хідно до маси тварин на початку року (періоду) додати масу всіх тварин, які 
надійшли у дану виробничу групу, додати їх валовий приріст і відняти масу 
всіх тварин, що вибули з даної групи. Це й буде маса тварин на кінець року 
(періоду). Аналогічно перевіряється правильність переведень поголів’я тва
рин між виробничими групами.

Розробляючи технологічний процес вирощування ремонтного молодня
ку необхідно брати до уваги, що для вирощування можна використовувати 
теличок, які одержані від первісток вирощених на даній фермі, що дозволяє 
дещо зменшити кількість їх завезень за рік. Поголів’я теличок, яких 
необхідно завезти буде становити різницю між їх загальною потребою за рік і



кількістю, яка одержана від перевірюваних первісток. При цьому слід врахо
вувати вихід технологічних телят та співвідношення теличок і бугайців у 
приплоді корів-первісток. У нашому прикладі при орієнтовному 
співвідношенні статей у приплоду 50 і 50 % від 122 перевірюваних первісток 
буде одержано 61 теличка. При одержані технологічних теличок, наприклад, 
79 0 о для ремонту використаємо 48 теличок. Звідси, завозити на ферму 
необхідно буде 87 (135 —  48 = 87) голів теличок, але після того, як процес 
функціонуватиме в повному обсязі.

19. Після цього, враховуючи вік, масу тіла та продуктивність тварин, 
визначаємо їх потребу в енергії і інших елементах живлення (норми го
дівлі) (табл. 120). Відповідно до вимог директиви ЄС 98/58 тваринам слід 
забезпечувати повноцінну годівлю відповідно до їх віку та продуктивності, 
а корми не мають містити речовин , які можуть призвести до захворювань 
або загибелі.

Показники віку, маси тіла та продуктивності беремо з плану вирощу
вання телиць, а добовий надій —  із циклограми (табл. 118), де вони 
заплановані.

При визначенні норм годівлі можна користуватися матеріалами (додат
ків З, У) або довідників з нормування годівлі великої рогатої худоби.

20. Розробляємо таблицю встановленої поживності кормів (табл. 
121), які будуть використовуватися у розрахунках, оскільки для того щоб 
розробити раціони, що забезпечать заплановану продуктивність тварин 
необхідно знати фактичну, а не довідникову поживну цінність кормів. У 
господарствах для цього відбирають середні проби кормів, які 
відправляють у спеціальні лабораторії, де проводять аналізи і визначають 
їх фактичну поживну цінність. Результати таких аналізів і використовують 
у подальшому при розробці раціонів. За умов виконання завдань за 
матеріалами, наданими викладачем або курсового проекту поживну 
цінність кормів можна брати з матеріалів довідників «Теорія і практика 
нормованої годівлі великої рогатої худоби» (2012), «Нормы и рационы 
кормления сельскохозяйственных животных» (Калашников А.П. та ін., 
1985), або іншого подібного.

21. Враховуючи, відповідно до завдання на проектування, зону розмі
щення господарства (лісостеп), можливу структуру кормових культур, її змі
ни і тип годівлі (сіно-силосно-сінажний, влітку пасовище), розробляємо по
місячні орієнтовні раціони за 24-ма показниками для всіх виробничих груп 
на осінньо-зимовий і весняно-літній періоди. У прикладі подано по одному 
раціоні на період за 10-ма показниками (табл. 122... 137).

Розробляючи раціони необхідно якомога точніше наближати показники 
вмісту енергії та поживних речовин у них до значень відповідних норм 
годівлі.

Для більш повної оцінки забезпеченості вирощуваного молодняку еле
ментами живлення після кожного раціону необхідно робити його аналіз і на 
основі цього робити висновки про його відповідність біологічній потребі 
тварин. Аналіз раціонів слід робити за такими показниками:
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Телята, що 1 700 16.9 0.8 220 190 65 200 10 5 зо 5
випоюються 2 700 20.9 1.4 325 200 195 295 15 10 45 10
незбираним 3 700 23.4 2.2 360 205 440 325 20 13 60 12

4 700 26.0 2.8 365 215 610 330 25 15 75 15
Телята- 4 700 26.0 2.8 365 215 610 330 25 15 75 15
молочники 5 700 28.6 3.6 370 220 685 335 25 15 90 20

6 700 31.4 4.1 385 230 740 340 ЗО 20 105 20
7 700 33.6 4.5 395 240 975 345 33 20 115 23

Молодняк 7 650 33.6 4.5 395 240 975 345 33 20 115 23
першого пе 8 650 36.0 4.9 405 245 1075 365 35 20 125 25
ріоду виро- 9 650 38.6 5.4 435 255 1190 390 36 21 130 27

10 650 41.1 5.8 445 260 1275 400 38 22 135 29
Молодняк 11 600 43.6 6.0 455 270 1320 410 40 23 140 ЗО
другого пері 12 600 46.1 6.1 465 280 1340 420 41 24 145 32
оду вирощу- 13 600 47.0 6.2 475 285 1365 430 42 25 150 34

14 600 49.1 6.4 480 290 1410 435 44 26 160 35
15 600 51.2 6.5 490 300 1430 440 45 27 165 37

Ремонтні те 15 550 51.2 6.5 490 300 1430 440 45 27 165 37
лиці 16 550 53.2 6.8 495 310 1495 445 46 28 170 39

17 550 55.6 7.0 505 315 1540 455 47 28 180 40
18 550 57.9 7.3 520 325 1605 470 49 ЗО 185 42

Нетелі пер 19 400 60.2 7.5 540 330 1650 485 51 31 190 44
шої полови 20 400 61.4 7.6 550 340 1670 495 52 32 200 45
ни тільності 21 400 63.5 7.8 560 350 1715 505 54 33 205 47

22 400 бб.З 7.9 565 355 1740 510 55 34 215 49
Нетелі другої 23 500 68.2 8.0 575 365 1760 520 56 35 220 50
половини 24 600 70.5 8.1 585 375 1780 525 57 36 225 53
тільності 25 750 73.9 8.3 665 380 1790 600 58 37 235 55

26 800 75.8 8.6 750 390 1800 675 60 38 240 58
27 850 80.0 8.8 865 395 1810 780 63 39 250 60
28 850 85.0 9.1 920 405 1820 830 65 40 260 63

Перевіювані 28 14 147.0 16.2 1270 401 4320 1133 90 63 570 87
первістки 29 14 147.0 16.2 1270 401 4320 1133 90 63 570 87

зо 14 147.0 16.2 1270 401 4320 1133 90 63 570 87



► енергетична цінність 1 кг сухої речовини, МДж обмінної енергії;
► кількість перетравного протеїну на 1 МДж обмінної енергії, г;
► вміст сирої клітковини в сухій речовині, %;
► цукрово-протеїнове відношення;
► відношення Са до Р в раціоні.
22. Розробивши раціони визначаємо їх структуру (табл. 138 ).

121. Поживність кормів, 
що використовуються в розрахунках

№
п/п Корм
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1 Трава лучного пасо
вища 2.29 335 25 10 102 24 2.8 0.9 55

2 Трава люцерни 1.75 250 38 7 68 14 4.5 0.7 44

3 Трава кукурудзи 0.34 249 14 6 55 40 1.2 0.8 56
4 Сіно люцернове 6.72 830 101 22 253 20 17.0 2.2 49

5 Сіно злакове змішане 6.80 847 42 20 278 29 6.5 2.1 20

6 Силос кукурудзяний 2.30 250 14 10 75 6 1.4 0.4 20

7 Сінаж люцерновий 4.19 450 71 17 127 19 10.9 1.0 40
8 Буряки кормові 1.65 120 9 1 9 40 0.4 0.5 0.1

9 Буряки цукрові 2.84 230 7 2 14 120 0.5 0.5 0.3
10 Зерно кукурудзи 13.67 850 73 42 38 40 0.5 5.2 6.8
11 Зерно ячменю 12.7 850 85 22 49 32 2.0 3.9 0.5

12 Зерно вівса 10.78 850 79 40 97 25 1.5 3.4 1.3

13 Молоко незбиране 2.28 130 33 37 - 48.5 1.3 1.2 0.9
14 Молоко збиране 1.31 90 35 1 - 45 1.4 1.0 -

23. Встановлюємо добову потребу кормів для поголів’я по виробничих 
групах в осінньо-зимовий і весняно-літній періоди (табл. 139, 140).

24. Визначаємо загальну потребу (на рік або виробничий цикл) кормів 
для всього поголів’я ферми на осінньо-зимовий і весняно-літній період 
(табл. 141, 142).

Одержані дані необхідні для визначення потреби сховищ для грубих, со
ковитих і концентрованих кормів, а також для розрахунків річного балансу 
кормів.

25. Розраховуємо площу пасовищ для виробничих груп худоби.



Площу пасовищ для кожної виробничої групи визначаємо за залежністю:

Si = (m  х q ,o6 х К / 1000 х У) х ас х а , , (72)

де S; —  площа пасовища для виробничої групи худоби, га; m —  кількість 
тварин у виробничій групі, голів; qso6 —  добова потреба пасовищної трави на 
одну голову, кг; К  —  тривалість пасовищного періоду, днів; ас —  коефіцієнт, 
що враховує коливання урожайності по роках (1,1... 1,3); ап —  коефіцієнт, що 
враховує необхідність перезалуження певної частини площі пасовища 
(1,25... 1,30); У —  урожайність пасовища за весь період випасання, т/га.

Для нашого прикладу це буде дорівнювати:

122 Орієнтовний раціон для телят, які випоюються 
незбираним молоком на осінньо-зимовий період: 

вік 21-104 доби, маса тіла — 47,0-105,8 кг, 
середньодобовий приріст — 700 г
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Норма - 23,4 2,2 360 205 440 325 20 13 60 12

Овес (зерно) 0.7 7.54 0.59 55.3 28 68 17.5 1.05 2.3 0.9 -

Кукурудза
(зерно) 0.26 3.55 022 19 11 10 10 0.13 1.3 1.7 .
Сіно люцер
нове 0.5 3.36 0.41 50.5 11 126 10 8.5 1.1 24.5 .
Сіно злакове 
змішане 0.8 5.44 0.67 33.5 16 222 23 5.2 1.6 16 .
Силос куку
рудзяний 0.5 1.15 0.12 7 5 37 3 0.7 0.2 10 _
Молоко не
збиране 2.0 4.56 0.26 66 72 _ 97 2.6 2.4 1.8 _
Молоко
збиране 4.0 2.62 0.36 140 4 _ 180 5.6 4 _ _
Сіль, г 12 - - - - - - - - - 12
Всього в 
раціоні 28,22 2,36 371,3 147 463 340,5 23,78 12,9 54,9 12

± до норми - +4,82 +0,43 +11,3 -58 +23 + 15,5 +3,78 -0,1 -5,1 0

Аналіз раціону. Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 11,96 
МДж. На 1 МДж припадає 13,1 г перетравного протеїну. Вміст сирої 
клітковини у сухій речовині становить 17,6 %. Цукрово-протеїнове 
відношення —  0,91:1. Відношення Са до Р в раціоні —  1,8:1.



123. О рієнтовний раціон д ля телят, які ви пою ю ться  
незбираним молоком на весняно-літній період: 

вік 21-104 доби, м аса тіла —  47,0-105,8 кг, 
серед ньо до бовий приріст —  700 г
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Норма - 23,4 2,2 360 205 440 325 20 13 60 12

Овес (зер
но) 0.3 3.23 0.25 23.7 12 29 7 0.4 1.0 0.4 -
Кукурудза
(зерно) 0.23 3.14 0.2 16.7 9.6 9 9 0.1 1.2 1.5 -
Люцерна
(трава) 1.31 2.29 0.32 50 9.2 8.9 18 5.8 0.9 57.6 .

Кукурудза
(трава) 1.38 0.46 0.34 19.3 8.2 76 55 1.7 1.0 77.2 _
Трава луч
ного пасо
вища 2.45 5.61 0.82 61.2 24.5 250 59 6.8 2.2 134.7
Молоко
незбиране 2.0 4.56 0.26 66 72 - 97 2.6 2.4 1.8 -
Молоко
збиране 4.0 2.62 0.36 140 4 _ 180 5.6 4 _ _
Сіль, г 12 - - - - - - - - - 12

Всього в
раціоні - 21,91 2,55 376,9 139,5 453 425 23 12,7 273,2 12
± до нор
ми - -1,49 +0,35 +16,9 -65,5 + 13 +100 +3 -0,3 +213,2 0

Аналіз раціону. Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 8,59 
МДж. На 1 МДж припадає 17,2 г перетравного протеїну. Вміст сирої 
клітковини у сухій речовині становить 17,7 %. Цукрово-протеїнове 
відношення —  1,1:1. Відношення Са до Р в раціоні —  1,8:1.



Назва корму
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Н орма - 31,4 4,1 385 230 740 340 зо 20 105 20
Силос куку
рудзяний 4 9.2 1.0 56 40 300 24 5.6 і.б 80 -

Сінаж люцер
новий 1 4.19 0.45 71 17 127 19 10.9 1.0 40 -

Сіно злакове 
змішане 2 13.6 1.69 84 40 556 58 13 4.2 40 -

Ячмінь (зер
но) 0.86 10.9 0.73 73 19 42 28 1.7 3.3 0.4 -

Буряки кор
мові 2 3.30 0.24 18 2 18 80 0.8 1.0 0.2 -

Молоко зби
ране 3 3.93 0.27 105 3 - 135 5.2 3 - -

Сіль, г 20 - - - - - - - - - 20

Всього в ра
ціоні - 45,12 4,38 407 121 1043 344 37,2 20,5 160,6 20

± до норми - +13,72 0,27 +22 -109 +303 +4 +7,2 +0,5 +55,6 0

Аналіз раціону. Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 10,3 
МДж. На 1 МДж припадає 9,02 г перетравного протеїну. Вміст сирої 
клітковини у сухій речовині становить 23,8 %. Цукрово-протеїнове 
відношення —  0,85:1. Відношення Са до Р в раціоні —  1,8:1.
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Норма - 31,4 4,1 385 230 740 340 зо 20 105 20

Трава лучного
пасовища 5 11.45 1.67 125 50 510 120 14 4.5 277 -
Люцерна
(трава) 1 1.75 0.25 3.8 7 68 14 4.5 0.7 44 .

Кукурудза
(трава) 4 1.36 0.99 56 24 220 160 4.96 3.12 224 .

Кукурудза
(зерно) 0.86 11.75 0.73 63 36 32.7 34.4 0.44 4.48 5.8 -
Молоко зби
ране 3 3.93 0.27 105 3 . 135 5.2 3 . .

Сіль, г 20 - - - - - - - - - 20
Всього в ра
ціоні - 30,24 3,91 387 120 830,7 463,4 29,1 20,0 550,8 20
± до норми - -1,16 -0,19 +2 -110 +90,7 + 123,4 -90 0 +445,8 0

Аналіз раціону. Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 7,73 
МДж. На 1 МДж припадає 12,8 г перетравного протеїну. Вміст сирої 
клітковини у сухій речовині становить 17,7 %. Цукрово-протеїнове відно
шення —  1,1:1. Відношення Са до Р в раціоні —  1,8:1.



126. Орієнтовний раціон на осінньо-зимовий період 
для молодняку І періоду вирощування: 

вік 189-300 діб, маса тіла — 164,6-1237,4 кг, 
середньодобовий приріст — 650 г

Назва корму
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Норма - 41,1 5,8 445 260 1275 400 38 22 135 -
Силос кукуру
дзяний 5.8 13.34 1.45 81.2 58 435 35 8.1 2.3 116 .

Сінаж люцер
новий 2.5 10.4 1.12 177.2 42.5 317 47 27.25 2.5 100 .

Сіно злакове 
змішане 1.6 10.8 1.35 67.2 32 444 46 10.4 3.36 32 .

Кукурудза (зе- 
рно) 0.93 12.71 0.79 67.8 39 35 37 0.4 4.8 6.3 _
Цукрові буря
ки 1 1.65 0.23 7 2 14 120 0.5 0.5 0.3 _
Динатрій-
фосфат 0.04 _ _ _ _ _ _ _ 8 _ _
Сіль, г 29 - - - - - - - - - 29

Всього в ра
ціоні 52,26 5,35 451,2 184,5 1371 295 55,15 22,56 279,1 29
± до норми - +11,16 -0,45 +6,2 -75,5 +96 -105 +17,7 +0,56 +144,1 0

Аналіз раціону. Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 9,77 
МДж. На 1 МДж припадає 8,63 г перетравного протеїну. Вміст сирої 
клітковини у сухій речовині становить 25,0 %. Цукрово-протеїнове відно
шення —  0,65:1. Відношення Са до Р в раціоні —  2,4:1.



127. Орієнтовний раціон на весняно-літній період 
для молодняку І періоду вирощування: 

вік 189-300 діб, маса тіла — 164,6-1237,4 кг, 
середньодобовий приріст — 650 г
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Норма - 41,1 5,8 445 260 1275 400 38 22 135 -

Трава лучного 
пасовища 5 11.45 1.67 125 50 510 120 14 4.5 275 .
Люцерна
(трава) 5 8.75 1.25 190 35 340 70 22.5 3.5 220 .
Кукурудза
(трава) 3.8 1.29 0.95 53.2 22.8 209 152 4.7 2.9 212.8 .
Кукурудза
(зерно) 1.13 15.44 0.96 82.4 47.5 43 45.2 0.5 5.8 7.6 .
Динатрій-
фосфат 0.025 . . . . . . . 5 . .
Сіль, г 29 - - - - - - - - - 29

Всього в раці
оні 36,93 4,83 450,6 155,3 1002 387,2 41,7 21,07 715,4 29
± до норми - -4,17 -0,97 +5,6 -104,7 -173 -12,8 +3,7 -0,3 +580,4 0

Аналіз раціону. Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 7,64 
МДж. На 1 МДж припадає 12,2 г перетравного протеїну. Вміст сирої 
клітковини у сухій речовині становить 22,7 %. Цукрово-протеїнове відно
шення —  0,85:1. Відношення Са до Р в раціоні —  1,9:1.



128. Орієнтовний раціон на осінньо-зимовий період 
для молодняку II періоду вирощування: 

вік 301-440 діб, маса тіла — 237,4-321,4 кг, 
середньодобовий приріст — 600 г

Назва корму
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Н орма - 49,1 6,4 480 290 1410 435 44 26 160

Силос кукуру
дзяний 9 20.7 2.25 126 90 675 54 12.6 3.6 180 .
Сінаж люцер
новий 3 12.57 1.35 213 51 381 70.3 32.7 3.0 120 .
Сіно злакове 
змішане 2 13.6 1.69 84 40 556 58 13.0 4.2 40 .
Кукурудза
(зерно) 0.87 11.89 0.74 63.5 36.5 33 34.8 0.4 4.5 5.9 .
Цукрові буряки 1 2.84 0.23 7 2 14 120 0.5 0.5 0.3 -

Динатрійфосфат 0.055 - - - - - - - 11.0 - -
Сіль, г 35 - - - - - - - - - 35

Всього в раціоні - 61,6 6,26 493,5 219,5 1659 337,1 59,2 26,8 346,2 35
± до норми - +12,5 -0,14 -13,5 -70,5 +249 -97,9 +15,2 +0,8 +186,2 0

Аналіз раціону. Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 9,84 
МДж. На 1 МДж припадає 8,01 г перетравного протеїну. Вміст сирої 
клітковини у сухій речовині становить 26,3 %. Цукрово-протеїнове 
відношення —  0,7:1. Відношення Са до Р в раціоні —  2,2:1.



129. Орієнтовний раціон на весняно-літній період 
для молодняку II періоду вирощування: 

вік 301-440 діб, маса тіла — 237,4-321,4 кг, 
середньодобовий приріст — 600 г
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Норма - 49,1 6,4 480 290 1410 435 44 26 160
Трава лучного
пасовища 8.3 19 2.8 208 83 846 199 23 7.4 456 -
Люцерна
(трава) 3 5.25 0.75 114 21 204 42 13.5 2.1 132 -
Кукурудза (тра
ва) 7.3 2.48 1.81 102 43 401 292 9 5.6 408 -
Кукурудза
(зерно) 0.82 11.2 0.69 60 34 31 33 0.4 4.2 5.5 -
Динатрійфосфат 0.035 - - - - - - - 7 - -
Сіль, г 35 35
Всього в раціо
ні - 37,93 6,05 484 181 1482 566 45,9 26,3 1001,5 35
± до норми - -11,17 -0,35 +4 -109 +72 +131 + 1,9 +0,3 +841,5 0

Аналіз раціону. Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 6,27 
МДж. На 1 МДж припадає 12,76 г перетравного протеїну. Вміст сирої 
клітковини у сухій речовині становить 24,0 %. Цукрово-протеїнове 
відношення —  1,16:1. Відношення Са до Р в раціоні —  1,7:1.
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г

Н орма - 55,6 7 505 315 1540 455 47 28 180 -
Силос кукуру
дзяний 13 29.9 3.25 182 130 975 78 18.2 5.2 260 .
Сінаж люцер
новий 2.5 10.47 1.12 177 42.5 317 47.5 27.2 2.5 100 .
Сіно злакове 
змішане 2.4 16.32 2.03 101 48 667 69 15.6 6.9 36 .
Кукурудза (зе- 
рно) 0.47 6.42 0.39 35 19 17 18 0.2 2.4 3.1 .
Цукрові буря
ки 1.5 2.47 0.34 10 3 21 180 0.75 0.75 0.45 .
Динатрійфос-
фат 0.06 . . . . . . . 11 . .
Сіль, г 40 - - - - - - - - - 40

Всього в ра
ціоні 65,58 7,13 505 212,5 1997 392,5 61,9 28,75 399,5 40

± до норми - +9,98 +0,13 0 -102,5 +457 -62,5 +14,9 +0,75 4-219,5 0

А наліз раціону. Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 9,19 
МДж. На 1 МДж припадає 7,7 г перетравного протеїну. Вміст сирої клітко
вини у сухій речовині становить 28,0 %. Цукрово-протеїнове відношення — 
0,77:1. Відношення Са до Р в раціоні —  2,0:1.
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г

К
ал
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ій

, 
г

Ф
ос

фо
р,

 г

К
ар

от
ин

, 
м

г

Сі
ль

, 
г

Н орма - 55,6 7 505 315 1540 455 47 28 180 -

Трава лучного 
пасовища 9.1 20.8 3.04 229 91 928 218 25 9.19 500 .
Люцерна (трава) 2.7 4.7 0.67 103 18 183 37 12.1 1.68 188 -

Кукурудза (тра
ва) 10.4 24.3 2.58 145 62 572 416 12.8 8.11 582 .
Кукурудза (зер
но) 0.52 7.1 0.44 3.8 21 19 20 0.26 2.7 3 .
Динатрійфосфат 0.04 - - - - - - - 8.0 - -

Сіль, г 40 - - - - - - - - - 40

Всього в раціо
ні 56,9 6,73 515 192 1702 691 50,16 28,68 1203 40

± до норми - +1,3 -0,27 + 10 -123 + 162 +236 +3,16 +0,68 +1023 0

А наліз раціону. Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 8,45 
МДж. На 1 МДж припадає 9,05 г перетравного протеїну. Вміст сирої клітко
вини у сухій речовині становить 25,0 %. Цукрово-протеїнове відношення — 
1,34:1. Відношення Са до Р в раціоні —  1,75:1.



132. Орієнтовний раціон на осінньо-зимовий період 
для нетелей першої половини тільності: 

вік 539-664 доби, маса тіла — 375,3-425,7 кг, 
середньодобовий приріст — 400 г

Назва корму
М
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г
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г

Норма - 66,3 7,9 565 355 1740 510 55 34 215 49
Силос кукуру
дзяний 10.2 23.46 2.55 142 102 765 61 14.28 4.08 204 .
Сінаж люцер
новий 3 12.57 1.35 213 51 381 57 32.1 3.0 120 .
Сіно злакове 
змішане 2.4 16.32 2.03 101 48 667 69 15.6 5.04 48 .
Сіно люцер
нове 0.5 3.36 0.41 50.5 11 126 10 8.5 1.1 24 .
Буряки цукро
ві 4 6.6 0.92 28 8 56 480 2.0 2.0 1.2 .
Кукурудза (зе- 
рно) 0.57 7.79 0.48 42 24 21 23 0.28 296 3.8 _
Динатрійфос-
фат 0.17 _ _ _ _ _ _ _ 16 _ _
Сіль, г 49 - - - - - - - - - 49

Всього в ра
ціоні 70,1 7,74 576,5 244 2016 700 73,3 34,18 401 49
± до норми - +3,8 -0,16 + 11,5 -111 +276 +190 + 18,3 +0,18 +186 0

А наліз раціону. Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 9,06 
МДж. На 1 МДж припадає 8,2 г перетравного протеїну. Вміст сирої 
клітковини у сухій речовині становить 26,0 %. Цукрово-протеїнове 
відношення —  1,2:1. Відношення Са до Р в раціоні —  2:1.



133. Орієнтовний раціон на весняно-літній для 
нетелей першої половини тільності: 

вік 539-664 доби, маса тіла — 375,3-425,7 кг, 
середньодобовий приріст — 400 г

Назва корму
М
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г

О
бм

ін
на

 
ен

ер
гі

я,
 М

Д
ж

С
ух

а
ре

чо
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Норма - 66,3 7,9 565 355 1740 510 55 34 215 49
Трава лучного 
пасовища 10.3 23.6 3.45 275 103 1050 247 28.84 9.27 566.5 -

Люцерна (тра
ва) 2.0 3.5 0.5 76 14 136 28 9 1.4 88 -

Кукурудза
(трава) 11.8 27.6 2.93 1.65 71 649 472 14.6 9.2 660 -

Кукурудза
(зерно)

0.67 9.15 0.56 49 28 25 27 0.33 3.48 4.5 -

Динатрій-
фосфат 0.06 - - - - - - 12 - - -

Сіль, г 49 - - - - - - - - - 49

Всього 
в раціоні - 63,85 7,44 565 146 1860 774 52,77 35,35 1319 49

± до норми - -2,45 -0,46 0 -209 +120 +264 -2,23 +1,35 +1104 0

А наліз раціону. Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 8,58 
МДж. На 1 МДж припадає 8,8 г перетравного протеїну. Вміст сирої 
клітковини у сухій речовині становить 25,0 %. Цукрово-протеїнове 
відношення —  1,34:1. Відношення Са до Р в раціоні —  1,75:1.



134. Орієнтовний раціон на осінньо-зимовий період 
для нетелей другої половини тільності: 

вік 665-832 доби, маса тіла — 425,7-544,0 кг, 
середньодобовий приріст — 700 г

Назва корму
М
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г
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ль
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г

Норма - 85 9,1 920 405 1820 830 65 40 260 -
Силос кукуру
дзяний 11.7 26.91 2.92 163 117 877 70 16.38 4.68 234 -

Сінаж люцерно
вий 5.42 22.7 2.43 384 92 688 103 59 5.42 216 -

Сіно злакове 
змішане 3.36 22.8 2.84 141 67 934 97 21.8 7.05 67 -

Сіно люцернове 1.5 10.08 1.24 151 33 379 ЗО 25.5 3.3 73.5 -
Буряки цукрові 4 6.6 0.92 28 8 56 480 2 2 1.2 -
Кукурудза (зер
но) 0.67 9.15 0.56 49 28 25 27 0.33 3.48 4.5 -

Динатрійфосфат 0.07 - - - - - - - 14 - -
Сіль, г 63 - - - - - - - - - 63

Всього в раціо
ні - 98,24 10,91 916 345 2959 807 125 39,93 596,2 63

± до норми - +13,2 + 1,81 -4 -60 4-1139 -23 +60 -0,07 +336,2 0

А наліз раціону. Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 9,0 
МДж. На 1 МДж припадає 9,3 г перетравного протеїну. Вміст сирої 
клітковини у сухій речовині становить 34 %. Цукрово-протеїнове відношення
—  0,88:1. Відношення Са до Р в раціоні —  3:1.



135. Орієнтовний раціон на весняно-літній для 
нетелей другої половини тільності: 

вік 665-832 доби, маса тіла — 425,7-544,0 кг, 
середньодобовий приріст — 700 г

Назва кор
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Норма - 85 9,1 920 405 1820 830 65 40 260 63
Трава луч
ного пасо
вища 12 27.48 4.02 300 120 1224 288 33.6 10.8 660
Люцерна
(трава) 10.9 19.07 2.72 414 76.3 741 152 49 7.63 479
Кукурудза
(трава) 12 28.08 2.98 168 72 660 480 14.84 9.36 672
Кукурудза
(зерно) 0.52 7.1 0.44 38 21.8 19 20 0.26 2.7 3
Динатрій-
фосфат 0.05 10
Сіль, г 63 - - - - - - - - - 63
Всього в 
раціоні 81,73 10,16 920 290,2 2644 940 97,7 40,49 1814 63
± до норми - -3,27 +1,06 0 -114,8 +824 +110 +32,7 +0,49 + 1554 0

А наліз раціону. Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 8,04 
МДж. На 1 МДж припадає 11,2 г перетравного протеїну. Вміст сирої 
клітковини у сухій речовині становить 26,0 %. Цукрово-протеїнове 
відношення —  1,02:1. Відношення Са до Р в раціоні —  2,4:1.



136. Орієнтовний раціон на осінньо-зимовий період 
для перевірюваних первісток: вік 833-916 діб, 

маса тіла — 489,0-494,6 кг, запланований 
добовий надій -14 кг

Назва корму
М
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г
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ль
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Норма - 147 16,2 1270 401 4320 1133 90 62,5 570 87
Додано на роздій - 35 3,9 305 96 1037 272 22 15 137 21
Додано на при
ріст 23 2,6 202 64 687 180 14 10 91 14
Загальна потреба - 205 22,7 1777 561 6044 1585 126 87,5 788 132
Силос кукурудзя
ний 20 46 5 260 200 1500 120 28 8 400
Сінаж люцерно
вий 11.5 48.2 5.2 791 195 1461 219 125 11.5 460
Сіно злакове змі
шане 4.36 29.64 3.6 169 87 1212 126 28 9.1 87
Сіно люцернове 2 13.44 1.66 182 44 506 40 34 4.4 98 -

Буряки цукрові 5 8.25 1.15 35 10 70 600 2.5 2.5 1.5 -

Ячмінь (зерно) 4.5 57.15 3.83 363 99 220 144 9 17.6 1 -

Динатрійфосфат 0.36 - - - - - - - 73 - -

Сіль, г 132 - - - - - - - - - 132
Всього в раціоні 202,6

8 20,44 1800 635 4969 1249 226,5 126,1 1047,5 132
± до норми

-2,32 -2,26 23 74 1075 -336 100,5 38,6 259,5 0

А наліз раціону. Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 9,91 
МДж. На 1 МДж припадає 8,9 г перетравного протеїну. Вміст сирої 
клітковини у сухій речовині становить 24 %. Цукрово-протеїнове відношення
—  0,7:1. Відношення Са до Р в раціоні -1,8:1.



137. Орієнтовний раціон на весняно-літній 
для перевірюваних первісток: вік 833-916 діб, 

маса тіла — 489,0-494,6 кг, запланований 
добовий надій — 14 кг

Назва корму
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Норма - 147 16,2 1270 401 4320 1133 90 62,5 570 87
Додано на 
роздій - 35 3,9 305 96 1037 272 22 15 137 21

Додано на 
приріст - 23 2,6 202 64 687 180 14 10 91 14

Загальна
потреба - 205 22,7 1777 561 6044 1585 126 87,5 788 132

Трава лучно
го пасовища 43 98.47 13.5 1075 430 4886 1032 120.4 19.8 1210 -

Люцерна
(трава) 11 19.25 2.75 418 77 748 154 49.5 7.7 484 -

Кукурудза
(трава) 10.8 25.27 2.68 151 64 594 432 13.3 8.4 604 -

Кукурудза
(зерно) 2 24.4 1.7 146 84 76 80 1 10.4 13 -

Динатрійфо-
сфат 0.285 - - - - - - - 57 - -

Сіль, г 132 - - - - - - - - - 132
Всього в ра
ціоні - 167,39 20,63 1790 655 6304 1698 184,2 103,3 2311 132

± до норми - -37,61 -2,07 13 94 260 113 58,2 15,8 1523 0

А наліз раціону. Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 8,11 
МДж. На 1 МДж припадає 10,69 г перетравного протеїну. Вміст сирої 
клітковини у сухій речовині становить 30,5 %. Цукрово-протеїнове 
відношення —  0,95:1. Відношення Са до Р в раціоні —  1,8:1.



№
з/п

Виробничі групи тва
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Телята, що випо
юються незбира-ним 
молоком

21,7 7,6 14,1 - 3,5 - - 3,5 36,2 38,6 - - 21,0 38,6 40,4

2 Т елята-молочники 36,1 - 26,9 9,2 26,3 6,3 - 21,0 26,3 10,3 - - 30,2 10,3 59,5

3
Молодняк І періоду ви
рощування 42,6 - 18,3 24,3 30,4 - 5,2 25,2 27,0 - - - 32,6 - 67,4

4 Молодняк II періоду 
вирощування 39,5 - 19,7 19,8 38,5 - 4,5 34,0 22,0 - - - 20,8 - 79,2

5 Ремонтні телиці 37,0 - 21,7 15,3 51,9 - 6,3 45,6 11,1 - - - 12,3 - 87,7

6
Нетелі І полови-ни 
тільності 40,2 3,5 20,0 16,7 47,6 - 15,2 32,4 12,2 - - - 14,3 - 85,7

7 Нетелі II поло-вини 
тільності 50,7 7,8 20,5 22,4 38,7 - 11,3 27,4 10,6 - - - 8,2 - 91,8

8 Перевірювані первістки 41,7 7,0 18,0 16,7 41,2 - 9,5 31,7 17,1 - - - 20,9 - 79,1

138. Структура раціонів при вирощуванні ремонтного молодняку, %
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ян
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 іб 17

1
Телята, що випо
юються незбира-ним 
молоком

21,7 7,6 14,1 - 3,5 - - 3,5 36,2 38,6 - - 21,0 38,6 40,4

2 Т елята-молочники 36,1 - 26,9 9,2 26,3 6,3 - 21,0 26,3 10,3 - - 30,2 10,3 59,5

3 Молодняк І періоду ви
рощування 42,6 - 18,3 24,3 30,4 - 5,2 25,2 27,0 - - - 32,6 - 67,4

4 Молодняк II періоду 
вирощування 39,5 - 19,7 19,8 38,5 - 4,5 34,0 22,0 - - - 20,8 - 79,2

5 Ремонтні телиці 37,0 - 21,7 15,3 51,9 - 6,3 45,6 11,1 - - - 12,3 - 87,7

6 Нетелі І полови-ни 
тільності 40,2 3,5 20,0 16,7 47,6 - 15,2 32,4 12,2 - - - 14,3 - 85,7

7 Нетелі II поло-вини 
тільності 50,7 7,8 20,5 22,4 38,7 - 11,3 27,4 10,6 - - - 8,2 - 91,8

8 Перевірювані первістки 41,7 7,0 18,0 16,7 41,2 - 9,5 31,7 17,1 - - - 20,9 - 79,1



№
з/п
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ат

сі
ль

ен
ер

ге
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чн
а 

ці
нн

іст
ь 

ко
рм

ів
 

ти
с. 

М
Д

ж

1 Цільномолочний зо 0,6 1,2 0,15 - 0,24 0,15 - - 0,80 0,21 - - 0,004 -
136,8 157,2 34,5 - 163,2 100,8 - - 976 193,2 - - - 1,76

2 Молочний зо - 0,9 1,20 0,30 0,60 - 0,60 - - - 0,26 - 0,006 -
- 117,9 276 125,7 408 - 99 - - - 273 - - 1,3

3 Молодняку І періоду 
вирощування 40

- - 2,32 1,00 0,64 - - 0,40 0,37 - - 0,016 0,012 -
- - 533,6 419,0 435,2 - - 113,6 451,4 - - - - 1,95

4 Молодняку II періоду 
вирощування 50

- - 4,50 1,50 1,00 - - 0,50 0,44 - - 0,028 0,018 -
- - 1035 628,5 680 - - 142 536,8 - - - - 3,02

5 Ремонтних телиць 35
- - 4,55 0,88 0,84 - - 0,53 0,16 - - 0,021 0,014 -
- - 1046 368,7 571,2 - - 150,5 195,2 - - - - 2,33

6 Нетелей І половини 
тільності 45

- - 4,59 1,35 1,08 0,23 - 1,80 0,26 - - 0,076 0,022 -
- - 1056 565,6 734,4 154,6 - 511,2 317,2 - - - - 3,34

7 Нетелей II половини 
тільності 60

- - 8,73 3,25 2,02 0,90 - 2,40 0,40 - - 0,042 0,038 -
- - 2008 1362 1374 604,8 - 681,6 488 - - - - 6,52

8 Перевірюваних
первісток зо

- - 6,00 1,80 1,31 0,60 - 1,50 - - 0,56 0,080 0,030 -
- - 1380 754,2 890,8 403,2 - 426 - - 588 - - 4,44

Всього корму, ц 0,60 2,10 46,89 10,08 7,73 1,88 0,60 7,13 2,43 0,21 0,82 0,261 0,140
Примітка: у чисельнику записуємо кількість корму в натуральному виразі, а в знаменнику — його енергетичну цінність в МДж

139. Добова потреба кормів для поголів’я ферми 
з вирощування ремонтного молодняку на осінньо-зимовий період
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1 Цільномолочний зо
0,6 1,2 0,15 - 0,24 0,15 - - 0,80 0,21 - - 0,004 -

136,8 157,2 34,5 - 163,2 100,8 - - 976 193,2 - - - 1,76

2 Молочний зо
- 0,9 1,20 0,30 0,60 - 0,60 - - - 0,26 - 0,006 -
- 117,9 276 125,7 408 - 99 - - - 273 - - 1,3

3 Молодняку І періоду 
вирощування 40

- - 2,32 1,00 0,64 - - 0,40 0,37 - - 0,016 0,012 -
- - 533,6 419,0 435,2 - - 113,6 451,4 - - - - 1,95

4 Молодняку II періоду 
вирощування 50

- - 4,50 1,50 1,00 - - 0,50 0,44 - - 0,028 0,018 -
- - 1035 628,5 680 - - 142 536,8 - - - - 3,02

5 Ремонтних телиць 35
- - 4,55 0,88 0,84 - - 0,53 0,16 - - 0,021 0,014 -
- - 1046 368,7 571,2 - - 150,5 195,2 - - - - 2,33

6 Нетелей І половини 
тільності 45

- - 4,59 1,35 1,08 0,23 - 1,80 0,26 - - 0,076 0,022 -
- - 1056 565,6 734,4 154,6 - 511,2 317,2 - - - - 3,34

7 Нетелей II половини 
тільності 60

- - 8,73 3,25 2,02 0,90 - 2,40 0,40 - - 0,042 0,038 -
- - 2008 1362 1374 604,8 - 681,6 488 - - - - 6,52

8 Перевірюваних
первісток зо

- - 6,00 1,80 1,31 0,60 - 1,50 - - 0,56 0,080 0,030 -
- - 1380 754,2 890,8 403,2 - 426 - - 588 - - 4,44

Всього корму, ц 0,60 2,10 46,89 10,08 7,73 1,88 0,60 7,13 2,43 0,21 0,82 0,261 0,140
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с.
 М

Д
ж

1 Цільномолочний зо 0,6 1,2 0,74 0,41 0,39 0,07 0,09 - 0,004 -
136,8 157,2 169,5 95,9 68,2 85,4 82,8 - - 0,80

2 Молочний зо - 0,90 1,50 1,20 0,30 0,26 - - 0,006 -
- 117,9 343,5 280,8 52,5 317,2 - - - 1,11

3 Молодняку І періоду 
вирощування 40

- - 2,00 1,52 2,00 0,45 - 0,010 0,012 -
- - 458 355,7 350 549 - - - 1,71

4 Молодняку II періоду 
вирощування 50

- - 4,15 3,65 1,50 0,41 - 0,018 0,018 -
- - 950,4 854,1 262,5 500,2 - - - 2,57

5 Ремонтних телиць 35
- - 3,19 3,64 0,95 0,18 - 0,014 0,014 -
- - 730,5 851,8 166,2 219,6 - - - 1,97

6 Нетелей І половини 
тільності 45

- - 4,64 5,31 0,90 0,30 - 0,027 0,022 -
- - 1062,6 1242,5 157,5 366 - - - 2,83

7 Нетелей II половини 
тільності 60

- - 7,20 7,2 6,54 0,31 - 0,030 0,038 -
- - 1648,8 1684,8 1144,5 378,2 - - - 4,86

8 Перевірюваних
первісток зо - - 6,60 3,24 3,30 0,60 - 0,03 0,03 -

- - 1511,4 758,2 577,5 732 - - - 3,58
Всього кормів, ц 0,60 2,10 28,70 25,52 15,22 17,68 0,09 0,119 0,081

Примітка: у чисельнику записуємо кількість корму в натуральному виразі, а в знаменнику — його енергетичну цінність в МДж

140. Добова потреба кормів для поголів’я ферми 
з вирощування ремонтного молодняку на весняно-літній період
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П
ог

ол
ів

’я 
у 

ви
ро

бн
ич

ій
 

гр
уп

і Потреба кормів

м
ол

ок
о

не
зб

ир
ан

е

м
ол

ок
о

зб
ир

ан
е

тр
ав

а 
лу

чн
ог

о 
па

со
ви

щ
а

ку
ку

ру
дз

а
(т

ра
ва

)

лю
це

рн
а

(т
ра

ва
)

зе
рн

о
ку

ку
ру

дз
и

зе
рн

о 
ві

вс
а

ди
на

тр
ій

ф
ос

ф
ат

сі
ль

ен
ер

ге
ти

чн
а 

ці
нн

іс
ть

 
ко

рм
ів

 
ти

с.
 М

Д
ж

1 Цільномолочний зо
0,6 1,2 0,74 0,41 0,39 0,07 0,09 - 0,004 -

136,8 157,2 169,5 95,9 68,2 85,4 82,8 - - 0,80

2 Молочний зо
- 0,90 1,50 1,20 0,30 0,26 - - 0,006 -
- 117,9 343,5 280,8 52,5 317,2 - - - 1,11

3 Молодняку І періоду 
вирощування 40

- - 2,00 1,52 2,00 0,45 - 0,010 0,012 -
- - 458 355,7 350 549 - - - 1,71

4 Молодняку II періоду 
вирощування 50

- - 4,15 3,65 1,50 0,41 - 0,018 0,018 -
- - 950,4 854,1 262,5 500,2 - - - 2,57

5 Ремонтних телиць 35
- - 3,19 3,64 0,95 0,18 - 0,014 0,014 -
- - 730,5 851,8 166,2 219,6 - - - 1,97

6
Нетелей І половини 
тільності 45

- - 4,64 5,31 0,90 0,30 - 0,027 0,022 -
- - 1062,6 1242,5 157,5 366 - - - 2,83

7 Нетелей II половини 
тільності 60

- - 7,20 7,2 6,54 0,31 - 0,030 0,038 -
- - 1648,8 1684,8 1144,5 378,2 - - - 4,86

8 Перевірюваних
первісток зо

- - 6,60 3,24 3,30 0,60 - 0,03 0,03 -
- - 1511,4 758,2 577,5 732 - - - 3,58

Всього кормів, ц 0,60 2,10 28,70 25,52 15,22 17,68 0,09 0,119 0,081



141. Загальна потреба кормів на осінньо-зимовий період для поголів’я ферми
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1 Цільномолочний 30,6
128,5 257,0 31,5 - 51,4 32,1 - - 171,4 45,0 - - 0,9 -

29,3 33,7 7,2 - 34,9 21,6 - - 209,1 41,4 - - - 377,2

2 Молочний 29,8
- 187,7 252,0 62,6 125,2 - 125,2 - - - 54,2 - 1,3 -

- 24,6 58,0 262,3 85,1 - 20,6 - - - 56,9 - - 507,5

3 Молодняку І періоду 
вирощування 39,1

- - 476,2 205,3 131,4 - - 82,1 76,0 - - 3,3 2,5 -

- - 109,5 860,2 89,4 - - 23,3 92,7 - - - - 1175,1

4 Молодняку II періоду 
вирощування 48,4

- - 914,8 304,9 203,3 - - 101,6 89,4 - - 5,7 3,7 -

- - 210,4 1278 138,2 - - 28,8 109,1 - - - - 1764,5

5 Ремонтних телиць 33,1
- - 903,6 174,8 166,8 - - 105,3 31,8 - - 4,2 2,8 -

- - 207,8 73,2 113,4 - - 29,9 38,8 - - - - 463,1

6 Нетелей І половини 
тільності 41,9

- - 897,5 264,0 211,2 45,0 - 352,0 50,8 - - 14,9 4,3 -

- - 206,4 110,6 143,6 30,2 - 100 62 - - - - 652,8

7 Нетелей II половини 
тільності 55,9

- - 1708,0 635,9 395,2 176,1 - 469,6 78,3 - - 8,2 7,4 -
- - 392,8 266,4 268,7 118,3 - 113,4 95,5 - - - - 1255,1

8 Перевірюваних
первісток 25,9

- - 1087,8 326,3 238,0 108,8 - 272,0 - - 102,0 14,1 4,8 -
- - 250,2 136,7 161,8 73,1 - 77,2 - - 117,8 - - 816,8

Всього корму, ц 128,5 444,8 9451,3 1973,7 1522,4 362,0 125,2 1382,5 497,6 45,0 156,2 50,3 27,5

Примітка: у чисельнику записуємо кількість корму в натуральному виразі, а в знаменнику — його енергетичну цінність в МДж

141. Загальна потреба кормів на осінньо-зимовий період для поголів’я ферми
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1 Цільномолочний 30,6
128,5 257,0 31,5 - 51,4 32,1 - - 171,4 45,0 - - 0,9 -
29,3 33,7 7,2 - 34,9 21,6 - - 209,1 41,4 - - - 377,2

2 Молочний 29,8
- 187,7 252,0 62,6 125,2 - 125,2 - - - 54,2 - 1,3 -
- 24,6 58,0 262,3 85,1 - 20,6 - - - 56,9 - - 507,5

3 Молодняку І періоду 
вирощування 39,1

- - 476,2 205,3 131,4 - - 82,1 76,0 - - 3,3 2,5 -

- - 109,5 860,2 89,4 - - 23,3 92,7 - - - - 1175,1

4 Молодняку II періоду 
вирощування 48,4

- - 914,8 304,9 203,3 - - 101,6 89,4 - - 5,7 3,7 -

- - 210,4 1278 138,2 - - 28,8 109,1 - - - - 1764,5

5 Ремонтних телиць 33,1
- - 903,6 174,8 166,8 - - 105,3 31,8 - - 4,2 2,8 -

- - 207,8 73,2 113,4 - - 29,9 38,8 - - - - 463,1

6
Нетелей І половини 
тільності 41,9

- - 897,5 264,0 211,2 45,0 - 352,0 50,8 - - 14,9 4,3 -
- - 206,4 110,6 143,6 30,2 - 100 62 - - - - 652,8

7
Нетелей II половини 
тільності 55,9

- - 1708,0 635,9 395,2 176,1 - 469,6 78,3 - - 8,2 7,4 -
- - 392,8 266,4 268,7 118,3 - 113,4 95,5 - - - - 1255,1

8 Перевірюваних
первісток 25,9

- - 1087,8 326,3 238,0 108,8 - 272,0 - - 102,0 14,1 4,8 -

- - 250,2 136,7 161,8 73,1 - 77,2 - - 117,8 - - 816,8
Всього корму, ц 128,5 444,8 9451,3 1973,7 1522,4 362,0 125,2 1382,5 497,6 45,0 156,2 50,3 27,5
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1 Цільномолочний 30,6
94,9 189,7 117,0 64,8 61,7 11,1 14,2 - 0,6 -

28,5 24,8 26,8 15,2 10,8 13,5 13,1 - - 132,7

2 Молочний 29,8
- 138,6 231,0 184,8 46,2 40,0 - - 0,9 -
- 18,2 52,9 43,2 8,1 48,8 - - - 171,2

3 Молодняку І періоду 
вирощування 39,1

- - 303,0 230,3 303,0 68,2 - 1,5 1,8 -
- - 69,4 53,9 53,0 83,2 - - - 259,5

4 Молодняку II пері-оду 
вирощування 48,4

- - 622,7 547,6 225,1 61,5 - 2,7 2,7 -

- - 142,6 128,1 39,4 75,0 - - - 385,1

5 Ремонтних телиць 33,1
- - 467,6 533,6 139,3 26,4 - 2,1 2,1 -

- - 107,1 124,9 24,4 32,2 - - - 288,6

6 Нетелей І половини 
тільності 41,9

- - 669,7 766,4 129,9 43,3 - 3,9 3,2 -

- - 153,4 179,3 22,7 52,8 - - - 408,2

7 Нетелей II половини 
тільності 55,9

- - 1039,7 1039,7 944,4 44,8 - 4,3 5,5 -
- - 238,1 243,3 165,3 54,6 - - - 701,3

8 Перевірюваних
первісток 25,9

- - 883,2 433,6 441,6 80,3 - 4,0 4,0 -
- - 202,2 101,5 77,3 98,0 - - - 479,0

Всього кормів, ц 94,9 328,3 4333,8 3800,8 2291,1 375,5 14,2 18,5 20,8

Примітка: у чисельнику записуємо кількість корму в натуральному виразі, а в знаменнику — його енергетичну цінність в МДж

142. Загальна потреба кормів на весняно-літній період для поголів’я ферми
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С
ер

ед
нь

ор
іч

не
 

по
го

лі
в’

я, 
го

лі
в

Потреба кормів на період, 155 днів

м
ол

ок
о

не
зб

ир
ан

е

м
ол

ок
о

зб
ир

ан
е

тр
ав

а 
лу

чн
ог

о 
па

со
ви

щ
а

ку
ку

ру
дз

а
(т

ра
ва

)

лю
це

рн
а

(т
ра

ва
)

зе
рн

о
ку

ку
ру

дз
и

зе
рн

о 
ві

вс
а

ди
на

тр
ій


ф

ос
ф

ат

С
ІЛ

Ь

ен
ер

ге
ти

чн
а 

ці
нн

іс
ть

 
ко

рм
ів

 
ти

с.
 М

Д
ж

1 Цільномолочний 30,6
94,9 189,7 117,0 64,8 61,7 11,1 14,2 - 0,6 -
28,5 24,8 26,8 15,2 10,8 13,5 13,1 - - 132,7

2 Молочний 29,8
- 138,6 231,0 184,8 46,2 40,0 - - 0,9 -
- 18,2 52,9 43,2 8,1 48,8 - - - 171,2

3 Молодняку І періоду 
вирощування 39,1

- - 303,0 230,3 303,0 68,2 - 1,5 1,8 -

- - 69,4 53,9 53,0 83,2 - - - 259,5

4 Молодняку II пері-оду 
вирощування 48,4

- - 622,7 547,6 225,1 61,5 - 2,7 2,7 -

- - 142,6 128,1 39,4 75,0 - - - 385,1

5 Ремонтних телиць 33,1
- - 467,6 533,6 139,3 26,4 - 2,1 2,1 -

- - 107,1 124,9 24,4 32,2 - - - 288,6

6 Нетелей І половини 
тільності 41,9

- - 669,7 766,4 129,9 43,3 - 3,9 3,2 -
- - 153,4 179,3 22,7 52,8 - - - 408,2

7 Нетелей II половини 
тільності 55,9

- - 1039,7 1039,7 944,4 44,8 - 4,3 5,5 -

- - 238,1 243,3 165,3 54,6 - - - 701,3

8
Перевірюваних
первісток 25,9

- - 883,2 433,6 441,6 80,3 - 4,0 4,0 -

- - 202,2 101,5 77,3 98,0 - - - 479,0

Всього кормів, ц 94,9 328,3 4333,8 3800,8 2291,1 375,5 14,2 18,5 20,8



Si = (ЗО x 2,45 x 155/1000 x 12) x 1.2 x 1.3 = 1.5 (ra); S2 =
= (30 x 5 x 155/1000 x 12) x 1.2 x 1.3 = 3.0 (ra); S3 =

= (40 x 5 x 155/1000 x 12) x 1.2 x 1.3 = 4.0 (ra); S4= (50 x 8.3 x 155/1000 x 12) 
x 1.2 x 1.3 = 8.4 (ra); S5 = (35 x 9.1 x 155/1000 x 12) x 1.2 x 1.3 = 6.4 (ra);

S6 = (45 x 10.3 x 155/1000 x 12) x 1.2 x 1.3 = 9.3 (ra); S7 =
=(60 x 12.0 x 155/1000 x 12) x 1.2 x 1.3 = 14.5 (ra); S8 =

= (30 x 43 x 155/1000 x 12) x 1.2 x 1.3 = 30.0 (ra);

26. Загальна площа пасовищ (Sw ) розраховується, як сума площ пасо
вищ. необхідних для випасу окремих виробничих груп худоби:

S3ar=S1+S2+S3+...+ S11, (73)
Для нашого прикладу:

Sw = 1,5+3,0+4,0+8,4+6,4+9,3+14,5+30,0 = 77,1 (га).
27. Площі загінок, для випасання худоби виробничих груп визначаємо 

за залежністю:
S3j = m  х qflo6 х k / 1000 x  У ,  (74)

де S3; — площа загінки для i-тої виробничої групи худоби, га; m —  кількість 
тварин у виробничій групі, голів; q,o6 —  добова потреба пасовищної трави на 
одну голову, кг; k —  тривалість стравлювання в загінці (оптимальна 1-2. мак
симальна —  5 днів); У —  урожайність пасовища за конкретне випасання, т/га.

Оскільки після кожного стравлювання урожайність отави знижується,
тому площі загінок кожен раз коригують. Наприклад, при урожайності пасо
вища 120 ц/га (12 т/га) тваринами може бути спожито: за першим стравлю
ванням —  6 т/га. за другим —  4. за третім —  2 т/га.

Для нашого прикладу площі загінок при першому стравлюванні трави 
дорівнюватимуть:

S3i = ЗО х 2.45 х 5/1000 х 6 = 0.06 (га); Ss2 = ЗО х 5 х 5/1000 х 6 = 0.13 (га);
Ss3 = 40 х 5 х 5/1000 х 6 = 0.17 (га); Ss4 = 50 х 8.3 х 5/1000 х 6 = 0.34 (га);
S35 = 35 х 9.1 х 5/1000 х 6 = 0.27 (га); Ss6 = 45 х 10.3 х 5/1000 х 6 = 0.39 (га);
S37= 6 0 x  12 х 5 /1 000x6  = 0.60 (га); S38= ЗО х 43 х 5/1000 х 6 = 1.08 (га);

28. Далі складаємо річний баланс кормів (табл. 143). розрахунки якого 
потрібні агрономічній службі для постановки завдань з виробництва кормів. 
Він є основою для формування структури посівних площ як у цілому по гос
подарству. так і. особливо, розрахунку стану кормового клину.

Річна потреба становить суму потреби кормів для тварин на осінньо- 
зимовий і весняно-літній періоди.

При складанні балансу крім фактичної річної потреби худоби в кормах 
необхідно враховувати ще й страховий фонд та втрати кормів при зберіганні. 
Страховий фонд —  це кількість кормів, що можуть бути використані в період 
несприятливих кліматичних умов або період неврожаю. Слід зазначити, що 
для страхового фонду можуть бути використані лише ті корми, які 
зберігаються рік і більше. Його формують у розмірі 10 % від річної потреби 
для грубих та концентрованих і 15-20° о —  для соковитих кормів.
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Трава лучного па
совища - 4333.8 4333.8 4333.8 4333.8 4333.8 - 120 77.1

Трава кукурудзи - 3800.8 3800.8 3800.8 3800.8 3800.8 - 300 12.7

Трава люцерни - 2291.1 2291.1 2291.1 2291.1 2291.1 - 180 12.7

Силос кукурудзя
ний 9451.3 - 9451.3 11341.6 11909.7 11909.7 - 300 47.6

Сінаж люцерно
вий 1973.7 - 1973.7 2368.4 2486.8 2486.8 - 180 18.7

Сіно люцернове 362.0 - 362.0 401.5 421.6 421.6 - 35 12.0
Сіно злакове 
змішане 1522.4 - 1522.4 1674.6 1758.3 1758.3 - 25 70.3

Кормові буряки 125.2 - 125.2 125.2 156.5 156.5 - 600 0.3
Цукрові буряки 1382.5 - 1382.5 1382.5 1728.1 1728.1 - 450 3.8
Молоко незбиране 128.5 94.9 223.4 223.4 223.4 223.4 - - -

Молоко збиране 444.8 328.3 773.1 773.1 773.1 773.1 - - -

Зерно ячменю 156.2 - 156.2 171.8 174.4 174.4 - ЗО 5.8

Зерно вівсяне 45.0 14.2 59.2 65.1 66.1 66.1 - 25 2.6
Зерно кукурудзи 497.6 375.5 872.5 959.8 974.2 974.2 - 50 19.5

Динатрійфосфат 50.3 18.5 68.8 68.8 68.8 - 68.8 - -

Сіль 27.5 20.8 48.3 48.3 48.3 - 48.3 - -
Всього - - - - - - - - 266.4

Примітки: 1 — страховий фонд для соковитих кормів — 20 %; 2 — страховий фонд для грубих і 
концентрованих кормів — 10%; 3 — втрати при зберіганні грубих і соковитих кормів (окрім коренеплодів) 
передбачаються в межах 5 %; 4 — втрати при зберіганні коренеплодів передбачаються в межах 25 %; 5 — 
втрати при зберіганні концентрованих кормів передбачаються в межах 1,5 %; 6 — потреба в земельних 
угіддях для пасовищних трав визначалася при розрахунку площі пасовищ (S3ar).



Для кормів, що будуть вироблені в господарстві необхідно планувати 
певні втрати їх при зберіганні. Вони завжди диференційовані у кожному 
господарстві і по роках та залежать від умов зберігання.

Щ об розрахувати потребу земельних угідь, необхідно кількість заплано
ваних для виробництва кормів поділити на врожайність відповідних кормо
вих культур. При визначенні потреби земельних площ для заготівлі силосу і 
сінажу, слід зробити перерахунок необхідної кількості даних кормів на зеле
ну масу шляхом перемноження на коефіцієнти 1,2-1,25 (для силосу) та 1,35 
(для сінажу).

29. Після цього розраховуємо потребу підстилки для всього поголів’я 
ферми на добу і на осінньо-зимовий та весняно-літній періоди (табл. 144).

144. Потреба підстилки для поголів’я ферми

№
з/п Виробничі групи

Поголів'я 
у вироб

ничій 
групі, 
гол.

Добова 
норма на 
одну тва
рину, кг

Добова 
потреба 
на все 

поголів'я, 
кг

Серед
ньорічне

пого
лів'я,
гол.

Потреба на 
період, ц

осінньо
■зимо

вий
(210)

весня-
но-

літній
(155)

1 Телята, що випо- 
юю-ться незбира
ним мо-локом

зо 1.5 45 30.6 96.4 35.6

2 Т елята-молочники зо 1.5 45 29.8 93.9 34.7
3 Молодняк І періоду 

вирощування 40 3 120 39.1 246.3 91.0

4 Молодняк II 
періоду вирощу
вання

50 3 150 48.4 304.9 127.6

5 Ремонтні телиці 35 3 105 33.1 208.5 77.0
6 Нетелі І половини 

ті-льності 45 3 135 41.9 264.0 97.4

7 Нетелі II половини 
ті-льності 60 3 180 55.9 352.2 130.0

8 Перевірювані перві
стки ЗО 5 150 25.9 272.0 100.4

Всього 320 - 930 304.7 1838.2 693.7

Оскільки у нашому прикладі зона розташування господарства — 
лісостеп, то в якості підстилки використаємо солому.

Добову потребу підстилки беремо з ВНТП-АПК-01.05 або з інших норма
тивних документів чи рекомендацій. Спосіб утримання худоби всіх виробничих 
груп при проектуванні був вибраний безприв’язний на глибокій підстилці, а 
літом на пасовищі, тому для нашого прикладу норма внесення підстилки складе:
—  корови —  5 кг, молодняк —  3 кг, телята —  1,5 кг. Необхідно пам’ятати, що у 
весняно-літній період добова норма підстилки повинна вноситись через день.



Утримувати тварин в приміщеннях передбачається тільки в осінньо- 
зимовий період то для нашого прикладу, крім щоденного внесення добової 
норми підстилки на голову, для тварин кожної виробничої групи планується 
вносити початковий шар підстилки (1 раз на рік) з розрахунку 20 кг на голову. 
На кормо-вигульних майданчиках на початку осінньо-зимового періоду також 
планується внесення початкового шару підстилки з розрахунку 10 кг на голову.

Для відпочинку худоби на пасовищах необхідно сформувати лігво, для 
цього слід внести початковий шар підстилки з розрахунку 20 кг на голову.

Маючи вихідні дані ми можемо розрахувати потребу в підстилці на до
бу, а також на осінньо-зимовий та весняно-літній періоди. Добову потребу 
для поголів’я групи визначаємо множенням норми на кількість тварин у 
виробничій групі. Щоб визначити потребу підстилки на той чи інший період, 
необхідно її добову норму помножити на середньорічне поголів’я тварин у 
тій чи іншій групі та на тривалість періоду. Сума потреби підстилки для всіх 
груп на осінньо-зимовий і весняно-літній періоди та потреби для початкового 
внесення в приміщення на вигульні майданчики та для створення лігва на 
пасовищі дасть річну її потребу.

Сумарна річна потреба підстилки становитиме 2691,9 ц, з яких 1838,2 ц
—  потреба для щоденного внесення на осінньо-зимовий період, 693,7 ц — 
потреба для щоденного внесення у весняно-літній період, 64 ц (320 голів 20 
кг) —  початкове внесення у приміщення; 64 ц (320 голів 20 кг) —  для фор
мування лігва на пасовищі; 32 ц (320 голів 10 кг) —  початкове внесення на 
вигульні майданчики.

Періодичність видалення гною в приміщеннях становить 1 раз на рік, а 
на кормо-вигульних майданчиках —  по мірі їх забруднення. У загонах на 
пасовищі 1 раз по закінчені весняно-літнього періоду. Гній спочатку транс
портують до гноєсховища для біотермічного знезараження впродовж 100-120 
діб, а потім вивозять на поля, як органічне добриво.

ЗО. Для нормального перебігу технологічного процесу важливо знати та
кож потребу ферми у воді (табл. 145). Її визначаємо, виходячи з добової норми 
потреби холодної і гарячої води для кожної тварини певної вікової групи. Нор
ми потреби беремо з ВНТП-АПК-01.05 або з інших нормативних документів чи 
рекомендацій. Витрати води (л/добу) для корів складають 100 (85 холодної, 15 
гарячої) для нетелей —  60 (55 холодної і 5 гарячої), для молодняку —  ЗО (28 
холодної і 2 гарячої) та телят —  20 (18 холодної і 2 гарячої).

Визначаючи добову потребу у воді для виробничої групи, необхідно 
кількість тварин у групі помножити на добову норму води для однієї твари
ни. При розрахунках річної потреби води, середньорічну кількість тварин у 
виробничій групі множимо на добову норму та на кількість днів року.

Знаючи добову потребу гарячої води, можна визначити скільки і які 
водонагрівальні прилади необхідно мати, щоб забезпечити технологічно пра
вильне виконання операцій у процесі.
Оскільки перерви у надходженні води для напування і виконання інших 
технологічних операцій небажані, необхідно знати її максимальну добову, 
годинну та секундну потребу. Це визначаємо із виразів:



Qflo6. max Qflo6 cp. x Ki. (75)
де Qso6 шах — максимальна добова потреба води, л; Q ,o6 ^  —  середньодобові 
витрати води на фермі, л; Кі — коефіцієнт добової нерівномірності потреби 
води (Кі=1Л...1,3).

Q flo6 . m ax = 14250 X 1,2 = 17100 (л).
Годинна максимальна потреба води для ферми складе:

Q ro fl . m ax ~  ( О д о б . m ax /24) X К ? .  (76)
де Qros шах —  максимальна годинна потреба води, л; К2 —  коефіцієнт 
погодинної нерівномірності потреб води (К2 = 2,0...2,5, для пасовища —  5,0).

Таким чином на осінньо-зимовий період потреба складе:

Qrofl. max = (17100/24) х 2 = 1425 (л), 
а на пасовищний (весняно-літній період)

Qrofl. max = (17100/24) х 5 = 3562,5 (л).
Максимальна секундна потреба води складе:

Q ceK . m ax Q ro fl . m a x /3 6 0 0 ,  (77)
Де QceK. max —  максимальна секундна потреба води, л.

Таким чином на осінньо-зимовий період максимальна секундна потреба 
води складе:

QceK . m ax = 1425/3600 = 0,4 (л), 
а на пасовищний (весняно-літній період) відповідно:

Q ceK . m ax = 3562,5/3600= 1,0 (л).
31. Поряд із основною продукцією ферми важливе значення має визна

чення обсягів виробництва побічної продукції, якою є гній. Вихід гною 
розраховуємо за фракціями, користуючись нормативними матеріалами 
ВНТП-АПК-01.05 або з інших нормативних документів чи рекомендацій.

Орієнтовний вихід твердої фракції (калу, кг) і рідкої фракції (сечі, л) за 
добу становить: для корів —  35 і 20 відповідно, нетелей 20 і 7, молодняку — 
12 і 6, та телят —  5 і 2. Ці дані записуємо в графи 4 і 5 табл. 146.

Крім калу і сечі до складу гною входять домішки. Домішки —  це підстилка 
плюс 3... 100 о добової даванки об’ємистих кормів (сіно, солома, силос, сінаж, трава).

Розрахунок кількості гною, яку одержимо за рік, виробничий цикл чи 
інший період (осінньо-зимовий, весняно-літній) проводимо за залежністю

Нр. = Ндо6. х Дп , (78)
де Нр —  вихід гною за рік, виробничий цикл чи інший період, т; Ндо6. —  ви
хід гною від тварин ферми за добу, т; Дп— тривалість періоду, днів.

Нр. = 8,06x365=2941,9 (т).
Важливе значення, особливо в сучасних умовах, мають способи 

утилізації гною, які застосовують на фермі. Вони повинні забезпечувати 
економічно доцільне і безпечне у ветеринарно-санітарному відношенні вико
ристання всього гною, що надходить із ферми, а також надійну охорону нав
колишнього середовища.
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Телята, що випоюють
1 ся незбираним моло

ком
зо 20 18 2 600 540 60 30,6 223,4 201,0 22,4

2 Т елята-молочники зо 20 18 2 600 540 60 29,8 217,5 195,8 21,7

3 Молодняк І періоду 
вирощування 40 зо 28 2 1200 1120 80 39,1 428,1 399,6 28,5

4 Молодняк II періоду 
вирощування 50 зо 28 2 1500 1400 100 48,4 530,0 494,6 35,4

5 Ремонтні телиці 35 зо 28 2 1050 980 70 33,1 362,4 338,2 24,2

6 Нетелі І половини 
тільності 45 60 55 5 2700 2475 225 41,9 917,6 841,1 76,5

7 Нетелі II половини 
тільності 60 60 55 5 3600 3300 300 55,9 1224,2 1122,1 102,1

8 Перевірювані
первістки зо 100 85 15 3000 2550 450 25,9 945,4 803,5 141,9

Всього 320 - - - 14250 12905 1345 304,7 4848,6 4395,9 452,7

145. Потреба води для поголів’я ферми
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тільності 45 60 55 5 2700 2475 225 41,9 917,6 841,1 76,5

7 Нетелі II половини 
тільності 60 60 55 5 3600 3300 300 55,9 1224,2 1122,1 102,1
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Всього 320 - - - 14250 12905 1345 304,7 4848,6 4395,9 452,7



146. Добовий вихід гною від худоби виробничих груп

№
з/п

Виробничі групи худоби

Поголів'я 
худоби у 

виробничій 
групі, голів

Добовий вихід гною

від однієї тварини, кг від виробничої групи, ц

тверда
фракція

рідка
фракція домішки* всього тверда

фракція
рідка

фракція домішки всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Телята, що випоюються не
збираним молоком зо 5 2 1,6 8,6 1,5 0,6 0,5 2,6

2 Т елята-молочники зо 5 2 2,0 9,0 1,5 0,6 0,6 2,7

3 Молодняк І періоду виро
щування 40 12 6 3,5 21,5 4,8 2,4 1,4 8,6

4 Молодняк II періоду виро
щування 50 12 6 3,8 21,8 6,0 3,0 1,9 10,9

5 Ремонтні телиці 35 12 6 4,0 22,0 4,2 2,1 1,4 7,7

6 Нетелі І половини тільності 45 20 7 4,0 31,0 9,0 3,2 1,8 14,0

7 Нетелі II половини 
тільності 60 20 7 4,3 31,3 12,0 4,2 2,6 18,8

8 Перевірювані первістки ЗО 35 20 6,9 61,9 8,4 4,8 2,1 15,3

Всього 320 - - - - 47,4 20,9 12,3 80,6

Примітка. * Врахована маса підстилки і близько 5 % об’ємистих кормів раціону.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Тривалість вирощування, днів 84 84 112 140 98 126 168 84
2 Кількість оборотів головомісць за рік з урахуванням санітарного 

розриву, разів 3,7 3,7 2,9 2,4 3,3 2,6 2,0 3,7

3 Коефіцієнт збереження поголів’я 0.97 0.95 0.94 0.93 0.90 0.90 0.90 0.77
4 Кількість групових кліток (секцій) у виробничому періоді 7 7 9 11 8 10 13 7
5 Кількість тварин у технологічній групі (секції), голів 5 5 5 5 5 5 5 5
6 Кількість технологічних груп у виробничому періоді 6 6 8 10 7 9 12 6
7 Кількість головомісць у виробничому періоді 35 35 45 55 40 50 65 35
8 Кількість головомісць у виробничому періоді, зайнятих тваринами зо ЗО 40 50 35 45 60 ЗО
9 Поголів’я, що надійшло у виробничий період за рік, голів 135 131 128 127 126 122 122 122
10 Поголів’я, що вийшло з виробничого періоду за рік, голів 131 128 127 126 122 122 122 104
11 Середньорічне поголів’я у виробничій групі, голів 30.6 29.8 39.1 48.4 33.1 41.9 55.9 25.9
12 Середньодобовий приріст маси тіла, г 700 700 650 600 550 400 700 67
13 Абсолютний приріст маси тварини за період, кг 68.6 58.8 72.8 84.0 53.9 50.4 118.3 5.6
14 Маса тіла тварини в кінці періоду, кг 105.8 164.6 237.4 321.4 375.3 425.7 544.0 494.6
15 Валовий приріст маси всієї худоби за рік, ц (валовий надій молока 

за рік, ц) 76,7 76,2 92,8 106,3 66,8 61,5 144,3
6,8

1400.1
16 Витрати кормів на все поголів’я виробничого періоду за рік (на 

приріст маси тіла/ надій молока), тис. МДж 509,9 678,7 1434,6 2149,6 751,7 1061,0 1956,4
147,7*
1148.1

17 Витрати кормів на один центнер приросту (молока), МДж
6648 8907 15459 20222 11253 17252 13558

21720
820.0

Примітка. Витрати кормів на приріст первісток визначаються, ж  добуток доданої на приріст поживності раціону на середньорічне поголів’я у виробничій групі (25,9 
голів) і на тривалість періоду (365 днів). Решта корму для виробничої групи враховують, ж  витрати на виробництво молока.

147. Виробнича програма роботи ферми з вирощування ремонтного молодняку
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Тривалість вирощування, днів 84 84 112 140 98 126 168 84
2 Кількість оборотів головомісць за рік з урахуванням санітарного 

розриву, разів 3,7 3,7 2,9 2,4 3,3 2,6 2,0 3,7

3 Коефіцієнт збереження поголів’я 0.97 0.95 0.94 0.93 0.90 0.90 0.90 0.77
4 Кількість групових кліток (секцій) у виробничому періоді 7 7 9 11 8 10 13 7
5 Кількість тварин у технологічній групі (секції), голів 5 5 5 5 5 5 5 5
6 Кількість технологічних груп у виробничому періоді 6 6 8 10 7 9 12 6
7 Кількість головомісць у виробничому періоді 35 35 45 55 40 50 65 35
8 Кількість головомісць у виробничому періоді, зайнятих тваринами зо ЗО 40 50 35 45 60 ЗО
9 Поголів’я, що надійшло у виробничий період за рік, голів 135 131 128 127 126 122 122 122
10 Поголів’я, що вийшло з виробничого періоду за рік, голів 131 128 127 126 122 122 122 104
11 Середньорічне поголів’я у виробничій групі, голів 30.6 29.8 39.1 48.4 33.1 41.9 55.9 25.9
12 Середньодобовий приріст маси тіла, г 700 700 650 600 550 400 700 67
13 Абсолютний приріст маси тварини за період, кг 68.6 58.8 72.8 84.0 53.9 50.4 118.3 5.6
14 Маса тіла тварини в кінці періоду, кг 105.8 164.6 237.4 321.4 375.3 425.7 544.0 494.6
15 Валовий приріст маси всієї худоби за рік, ц (валовий надій молока 

за рік, ц) 76,7 76,2 92,8 106,3 66,8 61,5 144,3
6,8

1400.1
16 Витрати кормів на все поголів’я виробничого періоду за рік (на 

приріст маси тіла/ надій молока), тис. МДж 509,9 678,7 1434,6 2149,6 751,7 1061,0 1956,4
147,7*
1148.1

17 Витрати кормів на один центнер приросту (молока), МДж
6648 8907 15459 20222 11253 17252 13558

21720
820.0

Примітка. Витрати кормів на приріст первісток визначаються, ж  добуток доданої на приріст поживності раціону на середньорічне поголів’я у виробничій групі (25,9 
голів) і на тривалість періоду (365 днів). Решта корму для виробничої групи враховують, ж  витрати на виробництво молока.



148. Технологічна карта процесу ферми 
з вирощування ремонтного молодняку великої рогатої худоби
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Навантаже

Я ння силосу 2 4?0 46 9 495 Т- 18,39 0 ? 40 т/ 1 1 0, 7 12, 1 T-V 0 7 12,
у корморо- 1 25А кВт А год. 24 24
зда-вач

Разом 7819

148. Технологічна карта процесу ферми 
з вирощування ремонтного молодняку великої рогатої худоби
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Як відомо, найкраще зазначені вимоги виконуються при зберіганні гною 
у спеціальних спорудах —  гноєсховищах. Тому площу необхідного для 
зберігання одержуваного гною гноєсховища визначаємо за залежністю

F = Ндсб. х Д/ h х р, (79)

де F — площа гноєсховища, м2; Ндо6 — вихід гною від тварин ферми за добу, т; 
Д — тривалість зберігання гною у гноєсховищі, днів (як мінімум 100 -120); h — 
висота бурта (штабеля) при складанні гною, або глибина гноєсховища, (як пра
вило —  1,5...2,5 м); р —  густина гною (приймають в межах 0,7...0,9 т/м3.

Для нашого прикладу:

F = 8,06 х 120/ 2,5 х 0,8 483,6 (м2).

32. Закінчуємо робочі розрахунки технологічного процесу формуван
ням виробничої програми роботи ферми (табл. 147).

33. Важливим моментом моделювання технологічного процесу є остан
ній його етап, тобто поопераційне моделювання, яке полягає у детальній роз
робці окремих операцій процесу, визначення найбільш оптимальної їх послі
довності, зоотехнічних і ветеринарних вимог та режимів їх виконання. Це дає 
змогу розробити технологічну документацію, яка є основою для оптимально
го функціонування ферми.

Найважливішим документом для технолога є технологічна карта про
цесу (табл. 148), яка дає змогу аналізувати процес з позицій його оптимізації 
в засобах виробництва і затратах праці. Вона об’єднує всі основні операції 
після їх оптимізації і показує обсяг виробництва. У технологічній карті 
подається детальна картина спроектованого технологічного процесу, його 
часових, трудових і енергетичних характеристик. Для цього проводиться 
розрахунок потреби в машинах, обладнанні, затрат часу і праці відповідно до 
запланованого обсягу виробництва з метою визначення кількості і за
вантаженості машин, обладнання і трудових ресурсів впродовж доби та року.

Марки, показники потужності і продуктивності енергетичних засобів, 
механізмів та спеціальних машин і обладнання, які необхідні при 
розробленні технологічної карти процесу вирощування ремонтного молодня
ку, можна вибрати після аналізу матеріалів навчальних посібників та 
довідників з механізації (Карташов Л.П., Аверкієв О.О., Чугунок A.I. та ін., 
1987; Кукта Г.М., Колесник A .JI, Кукта С.Г., 1990; Ревенко І.І., Манько В.М., 
Зарайська С.С. та ін., 1994). Орієнтовний перелік технологічних операцій 
процесу може бути таким: мічення телят; транспортування силосу до примі
щень; роздавання силосу; навантаження сінажу у кормороздавач; транспор
тування сінажу до приміщень; роздавання сінажу; навантаження сіна у кор
мороздавач; транспортування сіна до приміщень; роздавання сіна; 
навантаження трави у кормороздавач; транспортування трави до приміщень; 
роздавання трави; навантаження коренеплодів; миття коренеплодів; подріб
нення коренеплодів; роздавання коренеплодів; подрібнення концентрованих 
кормів; навантаження концентрованих кормів; транспортування концентро
ваних кормів до приміщень; навантаження мінеральних добавок; транспор-



тування мінеральних добавок; доїння тварин; напування тварин; навантажен
ня підстилки; транспортування підстилки; внесення підстилки; прибирання 
гною; видалення гною; транспортування гною; випасання тварин; визначення 
маси тварин; визначення якісних показників молока; осіменіння тварин; бо
нітування тварин; виконання профілактичних і лікувальних заходів; обслуго
вування механізмів та обладнання.

Як приклад розглянемо розрахунок операції «навантаження силосу на 
транспортні засоби». Так, кратність виконання операції за добу —  2 рази. 
При включенні силосу до раціонів тільки впродовж осінньо-зимового періоду 
(210 днів) кратність виконання операції за рік становитиме 420 разів. Маса 
силосу вимірюється в центнерах. Обсяг виробництва за добу —  46,89 ц, бе
ремо з добової потреби в силосі для тварин усіх виробничих груп (табл. 137). 
Обсяг виробництва за період дорівнює потребі в силосі для всього поголів’я 
ферми за осінньо-зимовий період (табл. 139) і становить 9451,3 ц. Для вико
нання цієї операції необхідно підібрати енергетичні і спеціальні засоби меха
нізації. Зі спеціальних засобів механізації зупинимось на грейферному 
навантажувачі ПГ-0,2А, який можна застосовувати не тільки для наванта
ження силосу, а й інших кормів та гною. Грейферний навантажувач ПГ-ОДА 
навішується на трактор Т-25А, який використовується як енергетичний засіб 
механізації. Враховуючи обсяг виконуваних робіт нам необхідний лише 1 
енергетичний і 1 спеціальний засіб механізації. Тривалість виконання 
операції за добу визначаємо шляхом ділення обсягу виробництва за добу на 
загальну продуктивність всього спеціального обладнання (46,89 ц : (1 засіб 
40 т/год.) = 0,12 год. Оскільки 1 година = 60 хвилинам, то тривалість вико
нання операції складатиме 0,12 60 = 7 хв.). Тривалість виконання операції за 
період визначаємо шляхом ділення обсягу виробництва за період на загальну 
продуктивність всього спеціального обладнання (9451,3 ц : (1 засіб 40 
т/год.) = 23,63 год. або 23 години 38 хвилин). Для виконання операції 
необхідний 1 тракторист-машиніст I-V розряду.

Витрати праці за добу і період визначаються, як добуток тривалості ви
конання операції на кількість персоналу, який її виконує. За добу цей показ
ник становить 0 год. 7 хв., а за період 23 год. 38 хв.

Як видно з графи 23 табл. 146, сума затрат праці на все поголів’я худоби 
по всіх виробничих періодах за календарний рік орієнтовно складає 7824 
люд.-год. Ця цифра необхідна для визначення одного з основних економіч
них показників, які свідчать про ефективність розробленого технологічного 
процесу —  затрат праці на 1 ц приросту тварин.

Заключним етапом моделювання технологічного процесу є економічне 
обгрунтування розробленого варіанту процесу.

У завданні на проектування ставилася мета визначити витрати кормів 
(МДж обмінної енергії) та праці (люд.-год.) на одиницю продукції, тому, що 
саме за цими показниками економічної ефективності можна провести оцінку 
(визначити переваги та недоліки) розробленого технологічного процесу.

Для того, щоб визначити витрати кормів на одиницю продукції, потрібно 
витрати кормів на все поголів’я по виробничих періодах (фазах) за рік



поділити на валовий приріст маси всієї худоби (валовий надій первісток). 
Витрати кормів на приріст маси тіла дорівнюють сумі витрат кормів на 
приріст по всіх виробничих групах. Відповідно до табл. 145 загальні витрати 
кормів складають 509,9 + 678,7 + 1434,6 + 2149,6 + 751,7 + 1061,0 + 1956,4 +
147,7 = 8689,6 тис. МДж. Валовий приріст маси відповідно до розрахунків у 
табл. 145 складає 631,4 ц. Таким чином витрати кормів на 1 ц приросту 
дорівнюють:

8689,6 тис. МДж : 631,4 ц приросту = 13762,4 МДж обмінної енергії.

Валове виробництво молока на фермі становить 1400,1 ц, а витрати 
кормів на надій первісток —  1148,1 тис. МДж обмінної енергії (дані з табл. 
145). Таким чином, витрати кормів на 1 ц молока складуть:

1148,1 тис. МДж : 1400,1 ц молока = 820 МДж обмінної енергії.

Щ об визначити затрати праці на одиницю продукції, потрібно затрати 
праці на все поголів’я худоби за рік поділити на валовий приріст маси всієї 
худоби: 7819 люд.-год. : 631,4 ц приросту = 12,38 люд.-год.

Для більш детальної оцінки економічної ефективності змодельованого 
технологічного процесу розраховуємо загальний обсяг виробництва 
продукції по фермі (табл. 149).

149. Розрахунок річного виробництва 
валової продукції на фермі з вирощування 

ремонтного молодняку

№
з/п Продукція

Пого
лів’я,
голів

Вихід 
продукції 
від однієї 

тварини, ц

Одержано 
всього 

продукції за 
рік чи ви
робничий 

цикл, ц

Вар
тість 

одиниці 
продук
ції, грн

Вартість 
всієї про

дукції, 
тис. грн

1 Приріст маси за 
період вирощування 1013і 0.62 631.4 1200.0 757.7

2 Маса вибракуваних 
тварин 242 3.96 95.1 1500.0 142.6

3 Приплід 1183 3.10 365.8 350.00 128.0
4 Молоко 1224 11.48 1400.1 350.00 490.0

5
Приріст маси тіла те
лят до 20-денного 
віку

1183 0.16 18.9 450.00 8.5

6 Гній 1013і 29.04 29419 8.50 250.1
Всього: - - - - 1776.9

Примітки: 1 — рух поголів’я (всього надійшло); 2 — рух поголів’я (всього вибракувано); 3 — рух 
поголів’я (надійшло первісток мінус 3 % телят, які могли загинути); 4 — рух поголів’я (надійшло первісток).



Вартість одиниці кожного виду продукції (графа 6) була взята за цінами 
III-IV кварталів 2012 року.

Для порівняння результатів проведеного розрахунку технологічного про
цесу наводимо аналіз практичної діяльності нетельних спецгоспів у Росії за 
період 1980-1984 pp. (Клейменов М.І., Клейменов В.М., Клейменов A.M., 
1989), який показав, що в 105 господарствах, які продали 121,9 тис. нетелей і 
первісток та при цьому одержали 516,5 тис. ц приросту маси середні витрати 
на 1 ц приросту складають: кормів —  11,70 ц корм, од., праці —  22,6 люд.-год.

Завдання до заняття. 1. Використовуючи матеріали, зібрані під час 
проходження виробничої практики (надані викладачем), проведіть робочі 
розрахунки технологічного процесу для 3— 4 виробничих періодів.

2. Використовуючи форму надану викладачем, розробіть 3— 4 операцій
ні карти процесу вирощування ремонтного молодняку.

3. Використовуючи матеріали попередніх завдань за наведеною формою 
(див. таблицю 148), розробіть технологічну карту процесу.

4. Використовуючи матеріали попередніх завдань, визначіть економічну 
ефективність розроблюваного технологічного процесу (витрати кормів, МДж 
обмінної енергії, і праці —  люд.-год. на 1 ц продукції).
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ЗАНЯТТЯ 2. Моделювання технологічного 
процесу ферми з виробництва молока 

і його економічна оцінка

Мета заняття. Вивчити основні технологічні вимоги до організації по- 
токово-фазового виробництва молока. Набути практичні навички розроблен
ня моделі і проведення робочих розрахунків технологічного процесу молоч
ної ферми та його економічної оцінки.

Наочні приладдя та обладнання. Індивідуальні завдання для розроб
лення моделі і проведення робочих розрахунків молочної ферми, ВНТП-



АПК-01,05; робочі зошити, мікрокалькулятори, довідники і нормативні мате
ріали, каталоги.

Зміст теми і методика виконання завдань. За класичної потоково-фазової 
системи молочне стадо розділяють на чотири групи, які формують у відповідні 
виробничі групи: підготовки тварин до отелення (сухостою); отелення і вирощу
вання телят до 15—20-денного віку; роздоювання та запліднення; виробництва 
молока. Тварин переводять із групи у групу на період, зумовлений часовими па
раметрами виробничого циклу. Виробництво грунтується на чіткому зоотехніч
ному обліку і нумерації тварин, диспетчеризації управління процесом, високій 
організованості і суворій технологічній дисципліні працівників.

Попередніми вихідними умовами розрахунку технологічного процесу 
виробництва молока є кількість середньорічних корів, надій на середньорічну
і дійну корову за лактацію і рік, середньодобові надої за місяцями лактації, 
вихід телят від корів і нетелей, маса телят при народженні та їх плановий 
приріст, відсоток вибракування корів і первісток, тривалість виробничого 
циклу тощо. Звичайно, зазначені вихідні дані не вичерпують усіх необхідних 
умов моделювання процесу, про що можна бачити із подальших його робо
чих розрахунків.

Робочі розрахунки технологічного процесу можуть розпочинатись у двох 
варіантах: перший, коли нам відомо поголів’я корів на фермі, а другий —  ко
ли задається щорічний обсяг виробництва молока.

Розглянемо робочі розрахунки технологічного процесу виробництва мо
лока за умови, що:

► Порода худоби —  українська чорно-ряба молочна;
► Кількість корів у господарстві —  380 голів;
► Питома вага корів у стаді —  40 %;
► Вибракування корів за рік —  21 %;
► Введення нетелей у стадо —  22 0 о ,

► Запланований надій за 305 днів лактації —  5600 кг;
► Середня маса корів —  605 кг;
► Кратність доїння —  триразове;
► Тип доїльної установки —  молокопровід;
► Система утримання —  стійлово-пасовищна;
► Тип годівлі —  силосно-сінажно-коренеплідний;
► Природно-кліматична зона —  Лісостеп;
► Товарність молока —  92 %;
► Вихід телят від 100 корів —  88 %.
1. Оскільки поголів’я корів нам відоме, а головною умовою від якої за

лежить виробництво молока є кількість отелень, які буде одержано на фермі, 
то розрахунки розпочинаємо із визначення обсягів отелень на фермі за рік.

Кількість отелень на фермі за рік визначаємо із виразу:

Ор = Ок + Он (Оп), (80)

де Ор —  кількість отелень на фермі за рік, голів; Ок —  кількість отелень оде
ржаних на фермі за рік від корів, голів; Он —  кількість отелень одержаних на



фермі за рік від введених у стадо нетелей; Оп —  кількість отелень одержаних 
на фермі за рік від первісток (за умов комплектування стада перевіреними за 
продуктивністю первістками).

Кількість отелень на фермі за рік від корів визначаємо із вираз

Ок = Кф V. (81)

де Ок —  кількість корів, які можуть отелитися в стаді за рік, голів; Кф —  кі
лькість фуражних корів у стаді на початок року (періоду), голів; V —  коефі
цієнт, який показує скільки корів із врахуванням тих, що вибраковують, не 
слід включати в поголів’я, яке може отелитися у стаді за рік (табл. 150).

150. Коефіцієнти для визначення кількості корів, 
які отеляться у стаді за рік залежно від рівня 

їх вибракування і періоду виведення 
із основного стада

Місяць лактації при виведенні 
із основного стада

Рівень вибракування корів за рік, ° о

10 15 20 25 ЗО 35
7-й 0.950 0.925 0.900 0.875 0.850 0.825

8-й 0.941 0.913 0.883 0.854 0.825 0.796
9-й 0.934 0.900 0.867 0.834 0.800 0.767

10-й 0.925 0.888 0.850 0.813 0.775 0.738

Замість цього коефіцієнта можна використати вихід телят від 100 корів, 
подавши його у частках одиниці.

Для цього спочатку визначаємо скільки корів, із тих які є в стаді, зможуть 
отелитися в плановому році, оскільки певна їх частина впродовж року буде ви- 
бракувана. Стосовно термінів вибракування корів існують різні думки. Одні 
вважають, що корову необхідно вибраковувати з основного стада якщо рівень її 
надою знизився менше середнього по стаду; інші —  вважають оптимальним 8-й 
місяць лактації, а багато хто 305-й день лактації (10-й місяць лактації). На наш 
погляд час вибракування тієї чи іншої корови буде зумовлюватися рівнем її 
продуктивності та вартістю молока одержуваного щодня.

Ок = 380 0,88=334 (отелення).

За умов комплектування ферми нетелями, кількість їх отелень дорів
нюватиме поголів’ю нетелей, які будуть введені у стадо за рік. Кількість їх 
отелень визначаємо із виразу:

Он= Кфх кн/ 100 ( 82)

де Он —  кількість отелень нетелей за рік; Кф —  кількість корів у стаді на по
чаток року (періоду), голів; к„ —  кількість нетелей що вводяться у с т а д о ,0 о.

380 х 22 / 100 (отелення).



Кількість отелень одержаних на фермі за рік від первісток (за умов ком
плектування стада перевіреними за продуктивністю первістками) визначаємо 
із виразу:

Оп = П  f, (83)

де П  —  кількість первісток, які будуть введені у стадо за рік, голів; f  —  кое
фіцієнт, що показує, скільки первісток із тих, яких вводять у стадо, отеляться 
у плановому році (табл. 151).

151. Коефіцієнти для визначення кількості корів- 
первісток, які отеляться за рік у стаді

Місяць осіменіння первісток 
після отелення

Місяць лактації при надходженні на ферму
3-й 4-й 5-й 6-й 7-й

На 2-у місяці 0.333 0.417 0.500 0.583 0.667

На 3-у місяці 0.250 0.333 0.417 0.500 0.583

Загальна кількість отелень по фермі у плановому році буде визнача
тися сумою отелень корів і нетелей або корів і перевірюваних первісток.

Ор= 334+84 = 418  (отелень).

Кількість корів, яких слід вибракувати впродовж року визначаємо за за
лежністю:

КБ= К фх к в (84)

де КБ —  поголів’я корів, що буде вибракуване впродовж року; Кф —  кількість 
корів у стаді на початок року (періоду), голів; кв — вибракування корів за 
р ік ,0 о'

КБ= 380 х 21/ 100 = 80 (голів).

2. Після цього розробляємо план осіменінь, отелень і вибракувань 
(табл. 152). Для його складання встановлюємо прийнятні для конкретних 
умов господарства терміни осіменіння і вибракування корів. Зазвичай корів 
планують осіменяти через 2-3 місяці, а вибракування через 7-10 місяців, піс
ля початку лактації. Слід зазначити, що при розробленні плану осіменінь не
обхідно враховувати середню або заплановану тривалість сервіс-періоду, яка 
за умови щорічного одержання від корови теляти складатиме біля 80 діб. То
му у розрахунках осіменіння плануємо через два місяці на третій, рахуючи 
першим місяць отелення У нашому прикладі вибракування ми плануємо че
рез 7 місяців на восьмий, рахуючи першим місяць отелення.

Отелення корів плануємо через 9 місяців на десятий, рахуючи першим мі
сяць осіменіння. Пам’ятайте, показники, які закладені в план осіменінь і оте
лень будуть у подальшому враховані при складанні плану виробництва молока.

Розробляючи план осіменінь і отелень на діючій фермі слід враховувати 
їх розподіл у попередньому році. При виконанні завдання, виданого виклада-



чем, студент самостійно визначає розподіл отелень впродовж минулого року, 
враховуючи те, що для забезпечення рівномірного надходження молока на 
переробне підприємство розподіл отелень впродовж року має бути відносно 
рівномірним.

152. План осіменіння, отелень і вибракування худоби

Місяці
року

У минулому році У плановому році
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Січень 33 9 25 6 9 32 10 27 6 9 б

Лютий 32 7 27 8 1 зо 8 33 8 8
Березень зо 7 33 -* 9  / 1 28 7 33 10 5

Квітень 27 7 ф 10 6 28 7 ЗО 10 6 6

Травень 27 7 зо і 6 28 7 ' 29 8 6 6

Червень 27 7 28 [ 6 23 7 29 7 7 8
Липень 23 V 28 !  і 5 23 4 29 7 4 9

Серпень 23 і 2 8 / 1 5 24 4 23 7 4 9
Вересень 24 s * 1 6 25 6 23 7 6 8

Жовтень 25 « 23 4 6 27 6 24 4 7 6

Листопад 27 ^ 8 24 4 8 33 8 25 5 8 6

Г рудень 33 9 25 6 9 33 10 26 7 11 6

За рік 331 83 326 83 80 334 84 331 86 82 80

За умов застосування в господарстві розширеного відтворення чисельність 
корів на початок минулого року, ймовірно буде меншою, ніж у плановому, а 
відповідно і кількість отелень відрізнятиметься. Для визначення кількості оте
лень, отриманих у минулому році слід розрахувати наявну, на початок минуло
го року, чисельність фуражних корів. Її визначаємо за виразом:

К ф(мр) =  К ф Х ( 1 0 0 + к в - к н) /  1 0 0  (85)

де Кф(мр) —  кількість фуражних корів на початок минулого року, голів; Кф — 
кількість корів у стаді на початок планового року, голів; к в _  вибракування 
кор ів ,0 о; к „  —  к і л ь к і с т ь  нетелей, що вводиться в стадо за р ік ,0 о.

Кф(мр) = 380 х (100 + 21 -2 2 ) /  100 = 376 (голів).

Виходячи з кількості фуражних корів на початок минулого року, корис
туючись вище наведеними формулами визначаємо поголів’я корів і нетелей.



які отелилися в минулому році. За минулий рік ці величини склали Ок(мр ) = 
331; Он(Мр)=83 голови, Ор(Мр) =331+83=414 гол.

Принципи складання плану осіменінь, отелень і вибракувань:
► розписуємо отелення корів і нетелей по місяцях минулого року відпо

відно до визначеної Вами рівномірності;
► із сумарної кількості корів і нетелей, які отелилися у кожному місяці, 

частину, що орієнтовно дорівнює поголів’ю введених в стадо нетелей, зано
симо у графу «не планувалося осіменяти» —  це ті тварини, які в подальшому 
будуть вибракувані. Решту тварин із суми корів і нетелей, які отелилися, осі- 
меняємо через два місяці на третій, рахуючи першим місяць отелення. За
мість корів, яких не включили в план осіменінь, осіменяємо орієнтовно таку 
ж кількість (за умов простого відтворення) ремонтних телиць;

► запліднених корів і телиць включаємо в план отелень через дев’ять 
місяців на десятий, рахуючи першим місяць осіменіння;

► корів, які не заплановані до осіменіння, включаємо в план вибраку
вання (для нашого прикладу через сім місяців на восьмий), рахуючи першим 
місяць їх отелення.

Пам’ятайте! Окремі показники плану осіменінь, отелень і вибракувань 
пов’язані між собою і зміна одного із них відбивається на інших; сумарна кі
лькість отелень і вибракувань, занесених до плану, має відповідати розрахун
ковим показникам. Коригувати кількість тварин, що розтеляться, або будуть 
вибракувані, можна або шляхом зміни поголів’я корів, яких не включать в 
план осіменінь, або телиць, запланованих для осіменіння.

3. Наступним етапом моделювання технологічного процесу є розроб
ляння руху поголів’я на фермі за рік чи виробничий цикл. Особливості руху 
поголів’я визначаються структурою стада.

Складання руху поголів’я доцільно розпочинати з розрахунку чисельно
сті статевих і вікових груп на початок року та надходження і вибуття худоби 
за рік. Для цих розрахунків використовуємо дані індивідуального завдання, 
показники плану осіменінь отелень і вибракувань худоби, а також параметри 
вирощування молодняку і відгодівлі дорослої худоби. Частка тварин окремих 
статевих і вікових груп в структурі стада зумовлюється кількістю тварин, які 
надходять до них впродовж року і тривалістю їх утримання до вибуття або 
переведення в іншу групу.

Так, у нашому прикладі, за запланованих параметрів відтворення пого
лів’я (див. вихідні умови) та збереженості телят до одного року 90%, серед
ньому віці вибуття телиць старше 1-го року 18 місяців, реалізації на м ’ясо 
бичків у 16 місяців і відгодівлі дорослої худоби впродовж 2-х місяців, буде 
на початок року 987 голів (табл. 153), а кількість корів у структурі стада ста
новитиме 38,5%.

На фермах, де частка корів у структурі стада більша, скорочується сере
дня тривалість утримання телят і молодняку. Внаслідок цього зменшується 
поголів’я у цих групах, а на високоспеціалізованих фермах, окремих груп 
тварин може взагалі не бути. Наприклад, якщо корови в структурі стада ста
новлять 70% і більше, то у ньому будуть корови, частина нетелей, якась кіль-



кість бичків і теличок до року та доросла худоба на відгодівлі. Якщо корів у 
структурі стада 40-50 % і менше, то у ньому будуть усі статеві і вікові групи.

Відповідно до умов завдання, частка корів в стаді 40%, тому загальне 
поголів’я худоби повинне становити 950 голів. Цього можна досягти змен
шенням поголів’я інших статевих і вікових груп, завдяки більш ранньому ви
буттю окремих тварин. Слід зауважити, що зменшення чисельності бичків і 
теличок до 1-го року, за рахунок реалізації частини тварин у більш ранньому 
віці, пов’язане зі зменшенням коефіцієнта їх збереженості. Це впливає на кі
лькість тварин переведених за обліковий період до груп старше 1-го року і 
середньорічне поголів’я в них
Виходячи з даних отриманих в табл. 153 і запланованої структури стада роз
робляємо річний рух поголів’я (табл. 154). Необхідної структури стада дося
гаємо шляхом збільшення частки вибуття бичків до 1-го року (у даному ви
падку до 30%, що дорівнює коефіцієнту збереженості 0,7), пов’язаного з цим 
зменшення кількості бичків старше року і зменшенням кількості телиць ста
рше 1-го року за рахунок більш ранньої реалізації надремонтних тварин.

При складанні руху поголів’я, показники маси тіла тварин беремо ізпла- 
нів вирощування, для встановлення маси молодняку у різному віці можна 
скористатись стандартами порід, наведеними в інструкції з бонітування).

Для перевірки правильності складання руху поголів’я за масою, необ
хідно до маси тварин на початку року (періоду) додати масу всіх тварин, які 
надійшли у дану виробничу групу та їх валовий приріст і відняти масу всіх 
тварин, що вибули з даної групи. Це й буде маса тварин на кінець року (пері
оду). Аналогічно перевіряється правильність надходження і вибуття пого
лів’я в облікові групи.

4. Визначаємо ритм роботи ферми. В якості ритму молочної ферми мо
же бути кількість молока, що виробляється за певний визначений час (добу, 
тиждень, декаду), кількість спарованих (запліднених) корів і телиць за відпо
відний час або кількість отелень за добу. Оскільки рівень отелень на фермі 
зумовлює обсяги виробництва молока, найчастіше саме останній показник і 
приймають за одиницю ритму. Його визначають за залежністю:

г = Ор / 365 (62)

де г — ритм роботи ферми, отелень за добу; Ор — загальна кількість отелень 
на фермі за рік.

г = 418/ 365 = 1,15 (отелення)

5. Основною часовою характеристикою ритму є такт роботи ферми. 
Його визначаємо за залежністю:

Т = Кт/ г (86)

де Т —  такт роботи ферми (такт процесу), днів; Кт —  розмір технологічної
групи корів, голів; г —  ритм роботи ферми (кількість отелень за добу).
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Т дЛ Р 0оСІ,р 2

186

2 (  2 J О р(м р) х (1 -  кз) 
Тдо1Рш.Ш>. 2

21

Бички ст. 1- 
го року 6,3

Ор(мр)---------- х к з х іу
ПБстпІ р  = ---- ----------------

365
62 БдОІР«:СТ,р 186 БдОІР«0СТ,Р 186

Бички до 1-го 
року 20,0 П Бдої v  — ^  ~ (  К3 0 197

Ор
Б доір(надх) = 209

О р(м р) х кз
Б а Л Р л,ст,р 2

186

2 (  2 J О р(мр) х (1 -  кз)
Бдо]-Рш,„б. 2

21

Доросла ху
доба на від
годівлі

1,3 Д Х в = К ^ Ту 
365

13 КБ 80 Кв 80

Всього 100,0 - 987 - 1038 - 1030

153. Визначення орієнтовної чисельності окремих статевих і вікових груп худоби

Статеві і ві
кові групи

Структура 
стада, %

Наявність на початок року Надійде за рік Вибуде за рік
принцип визначення голів принцип визначення голів принцип визначення голів

Корови 38,5 Кф 380 Он 84 Кв 80

Нетелі 4,5 Нф = ° нхту  
365

45 Он 84 Он 84

Телиці ст. 1- 
го року 9,4

Ор(мр) х кзхТу
ПТстІ р =--- --------------

365
93 Тд°̂ РбоС7,р 186

Он 84

Тст \р(реал)= Тдо\р  ооСТ ,р ~ ° н 102

Телиці до 1- 
го року 20,0 П Т до\р  = ̂ - х ( кз + 1)

197 209

О р(м р) х кз
ТС>ОІР С,0СТ,р 2 186

{ 2 J О р(м р) х (1 -  кз) 
2

21

Бички ст. 1- 
го року 6,3

Ор(мр)---------хкзхіу
ПБстпІ р  = ---- ----------------

365
62 Бд° 1Р доСТ,р 186 БдОІР«0СТ,Р 186

Бички до 1-го 
року 20,0 П Б до\р  = ^ - х г кз + 1)

197 209

О р(м р) х кз
БаЛР л,ст,р 2 186

V 2 J
L/C/ X р  \̂ГІ(Л L/Л j

О р(мр) х (1 -  кз) 
Ббо1Р 2 21

Доросла ху
доба на від
годівлі

1,3 д х в = к ^ Ту
365

13 Кв 80 КБ 80

Всього 100,0 - 987 - 1038 - 1030



Примітки до табл. 153: Кф — кількість фуражних корів; Он — кількість отелень нетелей за рік; Кб — поголів’я вибракуваних корів за рік; Нф — середньорічне 
поголів’я нетелей, наявних у стаді; ПТстІр — середньорічне поголів’я телиць старше 1-го року, наявних у стаді; Ор(мр) — сумарна кількість отелень, отриманих за ми
нулий рік; кз — коефіцієнт збереження поголів’я (у групах бичків і теличок може бути різним); Ту — середня тривалість утримання тварин у групі (має свою тривалість 
у різних статевих і вікових групах); Т д о 1 р доСтгр — поголів’я телиць, які вибудуть за рік із групи до 1 -го року і надійдуть у групу старше 1 -го року; Тстір.(реал) — пого
лів’я надремонших телиць, які за рік можуть бути реалізовані з групи старше 1 -го року; ПТдоїр — середньорічне поголів’я телиць у групі до 1-го року; Ор — заплано
вана кількість отелень корів і нетелей у плановому році; Тдоір(надх) — поголів’я телиць, які за рік надійдуть у групу до 1 -го року; Тдо1рІН_ви̂_ — поголів’я телиць до од
ного року, які вибудуть за рік за іншими статтями вибуття, окрім «переведено до старшої групи»; ПБстІр — середньорічне поголів’я бичків старше 1 -го року, наявних у 
стаді; Бдоїрдостгр — поголів’я бичків, які вибудуть за рік із групи до 1 -го року і надійдуть у групу старше 1-го року; ПБдоїр — середньорічне поголів’я бичків у групі до 
1 -го року; Бдоір(надх) — поголів’я бичків, які за рік надійдуть у групу до 1 -го року; Бдо1рдоСтгр — поголів’я бичків, які вибудуть за рік із групи до 1 -го року і надійдуть 
у групу старше 1-го року; Бдо1р!Н еиа, — поголів’я бичків до одного року, які вибудуть за рік за іншими статтями вибуття, окрім «переведено до старшої групи»; ДХе — 
середньорічне поголів’я корів у групі доросла худоба на відгодівлі.
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поголів’я нетелей, наявних у стаді; ПТстІр — середньорічне поголів’я телиць старше 1-го року, наявних у стаді; Ор(мр) — сумарна кількість отелень, отриманих за ми
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лів’я надремонтних телиць, які за рік можуть бути реалізовані з групи старше 1 -го року; ПТдоїр — середньорічне поголів’я телиць у групі до 1-го року; Ор — заплано
вана кількість отелень корів і нетелей у плановому році; Тдоір(надх) — поголів’я телиць, які за рік надійдуть у групу до 1 -го року; Тдо1рм ви̂ , — поголів’я телиць до од
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№ 
з/

п Статеві і 
вікові групи 

тварин

Наявність 
на початок 

року 
(періоду)
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ц
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ц
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ц
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в
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ц

го
лі

в
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са
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ц

Г
О

Л
ІВ

ма
са

, 
ц

1 2 3 4 5 6 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Корови 380 2299 84 508,2 84 508,2 - 80 484 80 484 384 2323,2 40,1

2 Нетелі 45 226,4 84 336 84 336 172,2 84 508,2 84 508,2 45 226,4 4,7

3 Телиці стар 91 304.8 186 528.2 186 528.2 187.7 84 336 52 189.8 50 190 186 715.9 91 304.8 9.5ші 1 року

4 Телиці до 1 197 313.2 209 69.0 209 69.0 480.5 186 528.2 10 12 6 3,6 5 2,5 207 546.3 199 316.4 20.8року
5 Бички стар 48 192.7 145 507.5 145 507.5 149.4 145 656.9 145 656.9 48 192.7 5.0ші 1 року

6 Бички до 1 176 271 209 79.4 209 79.4 482.6 145 507.5 10 20 46 29,9 7 3.5 208 560.4 177 272.6 18.5року
7 Доросла ху

доба на 13 82,6 80 484 80 484 48 80 532 80 532 13 82,6 1,4
В ІД Г О Д ІВ Л І

8 Разом 950 3689,7 997 2512,3 997 2512,3 1520,4 579 2363,9 307 1410,7 1 0 2 223,5 1 2 6 990 4003,7 957 3718,7 1 0 0

Примітка: За необхідності в русі поголів’я можна передбачати і інші статті надходження і вибуття тварин, зокрема: «закупівля», «переведено з інших ферм», «за
бій для потреб господарства», «реалізація населенню» тощо.

154. Рух поголів’я худоби на молочній фермі

№ 
з/
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ма
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, 
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Г
О

Л
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ма
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, 
ц

1 2 3 4 5 6 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Корови 380 2299 84 508,2 84 508,2 - 80 484 80 484 384 2323,2 40,1
2 Нетелі 45 226,4 84 336 84 336 172,2 84 508,2 84 508,2 45 226,4 4,7
3 Телиці стар

ші 1 року 91 304,8 186 528,2 186 528,2 187,7 84 336 52 189,8 50 190 186 715,9 91 304,8 9,5

4 Телиці до 1 
року 197 313,2 209 69,0 209 69,0 480,5 186 528,2 10 12 6 3,6 5 2,5 207 546,3 199 316,4 20,8

5 Бички стар
ші 1 року 48 192,7 145 507,5 145 507,5 149,4 145 656,9 145 656,9 48 192,7 5,0

6 Бички до 1 
року 176 271 209 79,4 209 79,4 482,6 145 507,5 10 20 46 29,9 7 3,5 208 560,4 177 272,6 18,5

7 Доросла ху
доба на 
відгодівлі

13 82,6 80 484 80 484 48 80 532 80 532 13 82,6 1,4

8 Разом 950 3689,7 997 2512,3 997 2512,3 1520,4 579 2363,9 307 1410,7 102 223,5 12 6 990 4003,7 957 3718,7 100

Примітка: За необхідності в русі поголів’я можна передбачати і інші статті надходження і вибуття тварин, зокрема: «закупівля», «переведено з інших ферм», «за
бій для потреб господарства», «реалізація населенню» тощо.



Встановлюючи величину такту слід пам’ятати, що він має бути цілим 
або максимально наближеним до нього числом і бажано не більшим 15 днів, 
адже в групі мають знаходитися корови максимально близькі за фізіологіч
ним станом. Це дозволяє створити найоптимальніші умови їх годівлі і утри
мання, а отже, і прояву максимальних показників продуктивності.

Існує пряма залежність тривалості такту і однорідності групи від її вели
чини та ритму комплектування. Зв’язок цих показників з ритмом виробницт
ва продукції потребує деякого уточнення розміру технологічних груп від ве
личини ферми. При відносно рівномірних отеленнях у першому і другому 
півріччі на фермі до 100 корів розмір оптимально однорідної групи орієнто
вно буде складати 6-8 голів, до 200 —  12 голів, 300-400 —  до 25 голів, 600- 
800 і більше —  до 50 голів.

Після аналізу тривалості такту за різного розміру технологічної групи, з 
врахуванням рекомендованої чисельності поголів’я, оптимальною величи
ною технологічної групи (Кт) , в нашому прикладі, буде 15 корів. Враховую
чи це такт становитиме:

Т =  15/1,15 = 13,04= 13 (днів).

6. Встановлюємо часові параметри виробничого циклу по виробничих 
періодах (табл. 155). Основна вимога технологічного процесу, щоб перемі
щення тварин із одного виробничого періоду (фази) до іншого відбувалося 
синхронно, а тому тривалість кожного виробничого періоду (фази) має бути 
кратна такту процесу. На молочній фермі тривалість виробничого циклу до
рівнює тривалості міжотельного періоду кожної корови, який у свою чергу 
залежить від тривалості сервіс-періоду. Так, при сервіс-періоді 70-80 днів 
(запліднення в третю охоту) його тривалість орієнтовно складе один рік 
(тільність 285 днів + 80 днів сервіс-періоду = 365 днів). Якщо ж сервіс-період 
буде коротший, то і тривалість виробничого циклу (Дп) буде меншою, а бі
льший сервіс-період —  то довший виробничий цикл.

155. Часові параметри виробничого циклу

Періоди виробничого 
циклу (фази)

Місяці
виробничої

експлуатації

Можливі межі 
тривалості 

періоду, днів

Тривалість періодів

у днях у тактах
Сухостійний 1-2 50-60 52 4
Отелення 3 20-30 26 2
Роздоювання та заплід
нення

4-6 90-120 91 7

Виробництва молока 7-12 170-200 195 15
Усього - 364 28

Примітка: Розрахункова тривалість виробничого циклу (сума тривалості виробничих пері
одів у днях) повинна співпадати із запланованою, або відрізнятись на більше ніж на 0,5 такта.



7. Визначаємо кількість технологічних груп по періодах (фазах) виро
бничого циклу за залежністю:

ГЦі= Дпі / Т, (87)

де Гц; —  кількість технологічних груп у i-тому виробничому періоді; Дп; — 
тривалість перебування корів у i-тому виробничому періоді, днів; Т —  такт 
процесу, днів.

Для нашого прикладу це відповідно дорівнює:
Гці = 52/13 = 4 (групи); Гц2 = 26/13 = 2 (групи); Гц3 = 91/13 = 7 (груп); 

Гц4= 195/13 = 15 (груп).'
8 . Для подальших розрахунків необхідно знати, скільки корів буде утри

муватися в тому чи іншому виробничому періоді (чисельність виробничої 
групи), тобто фронт робіт ферми (табл. 156). Чисельність тієї чи іншої виро
бничої групи розраховуємо шляхом множення кількості корів у технологіч
ній групі на кількість технологічних груп.

156. Фронт робіт по виробничих періодах ферми

П еріоди 
виробничого 
циклу (фази)

К ількість корів 
у технологічній групі, 

голів (КТ)

Кількість 
технологічних груп 

у періоді, (ГЦі)

Загальна 
чисельність 

виробничої групи, 
голів

1 2 3 4

Сухостійний 15 4 60

Отелення 15 2 ЗО

Роздою вання та за
пліднення

15 7 105

Виробництва моло
ка*

15/12 7/8 201

Усього - 28 396

Примітка: — у чисельнику чисельність тварин у технологічній групі і кількість технологічних груп 
до вибракування корів, у знаменнику — після.

Вказані зміни кількості корів у виробничому періоді «Виробництво мо
лока» викликані тим, що при складанні плану осіменінь, отелень і вибраку
вань корів (див. табл. 150), ми планували вибраковувати корів через сім міся
ців на восьмий, рахуючи першим місяць отелення. Враховуючи тривалість 
перебування корів у відповідному виробничому періоді, згідно з часовими 
параметрами виробничого циклу, ця операція має виконуватися у виробни
чому періоді «Виробництво молока», а саме, по закінченню сьомого такту 
перебування корів у ньому. У зв’язку з цим, чисельність технологічної групи 
корів впродовж перших 7-ми тактів четвертого виробничого періоду буде та
кою ж, як і при формуванні групи (Кт), а з 8-го і до закінчення виробничого 
циклу —  зменшена на % вибракування корів. Таким чином, для нашого при-



кладу в виробничій групі «Виробництво молока» буде постійно знаходитися 
7 технологічних груп корів з чисельністю 15 голів і 8 груп по 12 голів (на 
21% менше).

9. Середньорічне поголів’я корів у кожному виробничому періоді роз
раховуємо за залежністю:

Пері = Ор х Дпі/365 (88)

де Пер; — середньорічне поголів’я корів у i-тому виробничому періоді, голів, 
визначаємо з точністю до десятих; Ор — річна кількість отелень на фермі, 
голів; Дп; —  тривалість і —  того виробничого періоду, днів.

Для нашого прикладу це складатиме:
П ері = 418 х 52/365 = 59,6 (голів); Пср2 = 418 х 26/365 = 29,8 (голів); ПсрЗ = 

418 х 91/365 = 104,2 (голів); Пср4 = 418 х 195/365 = 223,3 (голів);
10. Потребу в приміщеннях для розміщення поголів’я ферми розрахо

вуємо через визначення кількості головомісць у кожному виробничому пері
оді за залежністю:

Мці = К ВіХк„, (89)

де Мщ —  потреба головомісць для i-того виробничого періоду ферми; КВі —  
кількість тварин у виробничій групі i-того періоду, голів (остання граф а табл. 
4); кп —  коеф іцієнт нерівномірності отелень по м ісяцях року, (розраховується 
в іднош енням максим альної кількості отелень за якийсь із м ісяців року до м і
н імальної або середньомісячної їх  кількості):

k„= max/ min або к„= шах/ Оср (90)

де max —  максимальна кількість отелень за місяць; min —  мінімальна 
кількість отелень за місяць; Оср —  середньомісячна кількість отелень.

Відповідно до плану отелень (табл. 152) у плановому році, максимальна їх 
кількість буде у грудні (43 отелення), а мінімальна —  у липні (27 отелень). Отже 
коефіцієнт нерівномірності буде: kn = 43/27 = 1,59. Якщо ж врахувати середньо
місячну кількість отелень, то він складе: kn = 43/35 = 1,23. Доцільніше скориста
тися значенням другого коефіцієнта, оскільки за першим на фермі буде не зайня
та значна кількість головомісць в результаті таких нерівномірних отелень.

Для нашого прикладу потреба головомісць по виробничих періодах фе
рми буде дорівнювати:

Мц! = 60 х 1,23 = 74 (головомісця); М ц2 = ЗО х 1,23 = 37 (головомісць);
Мцз = 105 х 1,23 = 129 (головомісць); М ц4 = 201 х 1,23 = 247 (головомісць).

11. Загальну потребу головомісць для ферми визначаємо за залежністю:

Мф = Мці + Мц2 + ...М цп(91)

Мф = 74 + 37 + 129 +247 = 487 головомісць.

12. Наукою і практикою доведена ефективність вирощування телят в 
профілакторний період у багатосекційних профілакторіях.Оптимальними 
вважають чотири- або шестисекційні профілакторії. Роботу такого профілак
торію організовують у відповідності з циклограмою (табл. 157).



Ц и
кли

Технологічна
операція

Н омер секції

1 2 3 4 5 6

Дати виконання операції

1

Заповнення секції
1.01-
5.01

6.01-
10.01

11.01-
15.01

16.01-
20.01

21.01-
25.01

26.01-
30.01

Звільнення, очи-стка, 
дезінфекція 26.01 31.01 5.02 10.02 15.02 20.02

Секція вільна 27.01-
30.01

1.02-
4.02

6.02-
9.02

11.02-
14.02

16.02-
19.02

21.02-
24.02

2

Заповнення секції
31.01-
4.02

5.02-
9.02

10.02-
14.02

15.02-
19.02

20.02-
24.02

25.02-
1.03

Звільнення, очистка, 
дезінфекція

Секція вільна

і Т .д .

13. Наступним етапом робочих розрахунків є розробка циклограми пе
реміщення поголів’я корів на фермі та визначення показників продуктив
ності корів в окремі виробничі періоди (табл. 158).

Циклограма складається з трьох частин:
► титульної —  вказується перелік виробничих періодів; кількість корів 

у кожному виробничому періоді, кількість технологічних груп та тривалість 
періодів у днях і тактах, порядковий номер формування технологічної групи 
та такти процесу по виробничих періодах. Ці матеріали беремо з попередніх 
розрахунків (див. табл. 155 і 156).

► координатного графіка, де показано переміщення кожної технологі
чної групи корів у часі ( впродовж року або виробничого циклу) і в просторі
—  по виробничих періодах ферми. Для нашого прикладу, за такт (13 днів) ми 
формуємо технологічну групу (Кт) чисельністю 15 корів у сухостійному ви
робничому періоді і присвоюємо їй порядковий номер формування —  №1. На 
координатному графіку записуємо 1/15. За наступний такт (13 днів) ми фор
муємо другу технологічну групу, присвоюємо їй № 2 і на графіку записуємо 
2/15. Перша ж група за цей період зміститься на один такт вниз. Впродовж 
наступного такту ми формуємо третю технологічну групу, присвоюємо їй № 
З і на графіку записуємо 3/15. За цей час перша і друга групи змістяться на 
один такт вниз і т.д. Якщо впродовж виробничого періоду заплановано виб
ракування корів, це показують шляхом зменшення кількості тварин у техно
логічній групі на відповідному такті процесу. Роботу із заповнення коорди
натного графіка проводять до закінчення року (періоду) або поки всі 
технологічні групи корів ферми не закінчать виробничий цикл.



№
з/п

П еріоди виро
бничого цик

лу, фази

Кількість 
тварин у 
вироб
ничій 

групі, го
лів

К ількість 
техноло

гічних груп

Тривалість
періодів,

днів

Та
кт

и 
пр

оц
ес

у Порядковий, за часом форму вання, номер технологічної

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Такти процесу по виробничих

1 2 3 4 1 2 1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Сухостійний 60 4 52 і 1/15 2/15 3/15

2 1/15 2/15 3/15

3 1/15 2/15

4 1/15

2 О телення зо 2 26 5 1/15

6 1/15

3 Роздою вання 105 7 91 7 1/15
та запліднення 8 1/15

9 1/15

10

11

12

13

4 В иробництва 201 15 195 14
молока 15

16

17

158. Циклограма переміщення корів на фермі

№
з/п

П еріоди виро
бничого цик

лу, фази

Кількість 
тварин у 
вироб
ничій 

групі, го
лів

Кількість 
техноло

гічних груп

Тривалість
періодів,

Д Н І В

Та
кт

и 
пр

оц
ес

у Порядковий, за часом форму вання, номер технологічної

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Такти процесу по виробничих

1 2 3 4 1 2 1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Сухостійний 60 4 52 і 1/15 2/15 3/15

2 1/15 2/15 3/15

3 1/15 2/15

4 1/15

2 Отелення з о 2 26 5 1/15

6 1/15

3 Роздою вання 105 7 91 7 1/15
та запліднення 8 1/15

9 1/15

10

11

12

13

4 Виробництва 201 15 195 14
молока 15

16

17



Кількість >> Порядковий, за часом формування, номер технологічної

№
з/п

Періоди виро
бничого цик

лу, фази

тварин у 
вироб
ничій 

групі, го

Кількість Тривалість
періодів,

днів

оя 1 2 3 4 5 6 7 8 9
техноло

гічних груп
а1=1
gм

Такти процесу по виробничих

лів СЗн 1 2 3 4 1 2 1 2 3
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

5 Запланований середньодобовий надій від корови, кг - - - - 24,5 24,5 24,5 24,5 22,8
6 Надій від корів виробничої групи за добу, ц - - - - 7,4 7,4 25,7 25,7 23,9
7 Надій від 1 корови за такт, кг - - - - 318,5 318,5 318,5 318,5 296,

4
8 Валовий надій від корів виробничої групи за такт, ц - - - - 95,55 95,55 334,4 334,4 310,

7

Закінчення табл. 158

Кількість Порядковий, за часом форму вання, номер технологічної

№
з/п

Періоди виро
бничого цик

лу, фази

тварин у 
вироб
ничій 

групі, го

Кількість Тривалість
періодів,

Д Н ІВ

(D
я 1 2 3 4 5 6 7 8 9

техноло
гічних груп

о,а

1
Такти процесу по виробничих

лів н 1 2 3 4 1 2 1 2 3

18

19
20
21

22

23

24
25
26

27

28
5 Запланований середньодобовий надій від корови, кг - - - - 24,5 24,5 24,5 24,5 22,8

6 Надій від корів виробничої групи за добу, ц - - - - 7,4 7,4 25,7 25,7 23,9

7 Надій від 1 корови за такт, кг - - - - 318,5 318,5 318,5 318,5 296,
4

8 Валовий надій від корів виробничої групи за такт, ц - - - - 95,55 95,55 334,4 334,4 310,
7



групи
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

періодах
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1/15
1/15

1/15
1/15

1/15
1/15

1/12
1/12

1/12
1/12

1/12
1/12

1/12
1/12

19.5 19.5 18.1 18.1 16.6 16.6 15 15 15 13.3 13.3 11.2 11.2 11.2
39.2 39.2 36.4 36.4 33.4 33.4 30.2 30.2 30.2 26.7 26.7 22.5 22.5 22.5

253.5 253.5 235.3 235.3 215.8 215.8 195 195 195 172.9 172.9 145.6 145.6 145.6
509.5 509.5 473 473 433.8 433.8 392 392 392 347.5 347.5 292.7 292.7 292.7

групи
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

періодах
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1/15
1/15

1/15
1/15

1/15
1/15

1/12
1/12

1/12
1/12

1/12
1/12

1/12
1/12

19.5 19.5 18.1 18.1 16.6 16.6 15 15 15 13.3 13.3 11.2 11.2 11.2
39.2 39.2 36.4 36.4 33.4 33.4 30.2 30.2 30.2 26.7 26.7 22.5 22.5 22.5

253.5 253.5 235.3 235.3 215.8 215.8 195 195 195 172.9 172.9 145.6 145.6 145.6
509.5 509.5 473 473 433.8 433.8 392 392 392 347.5 347.5 292.7 292.7 292.7



в) розрахункової частини —  де визначають показники продуктивності 
корів та виробництво молока по тактах. Для цього, у відповідності запланова
ним для корів середнім надоєм за 305 днів лактації, записуємо щомісячні серед
ньодобові надої по тактах виробничого циклу, із врахуванням їх величини 
впродовж лактації використовуючи матеріали таблиці «Розподіл надоїв по мі
сяцях лактації» (табл. 35). Для нашого прикладу при запланованій продуктив
ності за 305 днів лактації 5600 кг, середньодобовий надій за перший і другий її 
місяці становитиме 24,5 кг. Вказаний надій записуємо, починаючи з виробничо
го періоду (фази) «Отелення», впродовж перших 4-х тактів. За третій місяць ла
ктації середньодобовий надій складатиме 22,8 кг. Вказаний надій записуємо у 
наступні три такти процесу і так записуємо до закінчення лактації.

Надій від корів виробничої групи за добу визначається множенням сере
дньодобового надою за відповідний такт на кількість корів, які знаходяться в 
цьому періоді виробничого циклу.

Надій від одної корови за такт розраховуємо множенням середньодобо
вого надою від корови в цьому такті на його тривалість. Валовий надій від 
усіх корів виробничої групи за такт визначаємо множенням надою від корів 
виробничої групи за добу на кількість днів у такті.

14. Після цього використовуючи матеріали «Плану осіменінь і отелення» 
та показник запланованої продуктивності корів за лактацію, визначаємо по
місячне та річне виробництво молока на фермі (табл. 159). При цьому 
враховуємо, що міжотельний період становить 12 місяців, із них 10 місяців 
лактація, а 2 —  сухостійний період. Розробляючи план виробництва молока, 
у кожному рядку, за місяцями отелення корів минулого і планового років у 
чисельнику записуємо кількість корів, які будуть доїтися або перебувати в 
сухостої. У знаменнику вказуємо кількість їх лактаційних місяців (визначає
мо множенням кількості корів на значення місяця лактації на якому вони пе
ребувають). Для нашого прикладу за «Планом осіменінь і отелення» у січні 
планового року в нас має отелитися 32 корови і 10 нетелей, всього 42 голови. 
Вони будуть на першому місяці лактації і в них буде (42 х 1 = 42) лактацій
них місяці. У лютому ці 42 голови будуть на другому місяці лактації і кіль
кість лактаційних місяців у них буде 42 х 2 = 84, в березні 42 х 3 = 126 і так 
далі. Але через 7 місяців лактації частина корів, яких не планували осіменя
ти, буде вибракувана і тому закінчувати повну лактацію будуть лише 33 ко
рови, які в подальшому будуть переведені в сухостій. На січень планового 
року, корови, які розтелились у лютому минулого року (39 голів) закінчать 
лактацію і будуть на другому місяці сухостійного періоду. Загальна їх кіль
кість після вибракування становить 32 голови. У лютому планового року роз
теляться ЗО корів і 8 нетелей (38 голів).

Всі вони у цьому місяці будуть на першому місяці лактації і матимуть 38 
лактаційних місяців (38 х 1). У березні вони будуть на другому місяці лакта
ції і кількість лактаційних місяців складе 76 (38 х 2) і так далі. Подальші роз
рахунки кількості корів і їх лактаційних місяців буде подібним до отелень сі
чня. Розрахунки решти місяців отелення минулого і планового років 
виконуємо аналогічним чином.



Місяці оте
лення ми
нулого і 

планового 
років

Місяці планового року

Ра
зо

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Січень
42 42 42 42 42 42 42 33 33 33 33 33

-
42 84 126 168 210 258 294 264 297 330 С С

Лютий
32 38 38 38 38 38 38 38 30 30 30 30

-С 38 76 114 152 190 228 266 240 270 310 с
Березень

ЗО ЗО 35 35 35 35 35 35 35 29 29 29
-с С 35 70 107 140 175 210 245 232 261 290

Квітень
28 28 28 35 35 35 35 35 35 35 29 29

-
280 С С 35 70 105 140 175 210 245 232 261

Травень
28 28 28 28 35 35 35 35 35 35 35 29

-
252 280 С С 35 70 105 140 175 210 245 232

Червень
28 28 28 28 28 30 30 30 30 30 30 30

-
224 252 280 С С 30 60 90 120 150 180 210

Липень
28 23 23 23 23 23 27 27 27 27 27 27

-
196 184 207 230 С С 27 54 81 108 135 162

Серпень
28 28 23 23 23 23 23 28 28 28 28 28

-
168 196 184 207 230 С С 28 56 84 112 140

Вересень
ЗО ЗО ЗО 24 24 24 24 24 31 31 31 31

-
150 180 21 192 216 240 С С 31 62 93 124

Жовтень
31 31 31 31 25 25 25 25 25 33 33 33

-
124 155 186 217 200 225 250 С С 33 66 99

Листопад
35 35 35 35 35 27 27 27 27 27 41 41

-
105 140 175 210 245 216 243 270 С С 41 82

Г рудень
42 42 42 42 42 42 33 33 33 33 33 43

-
84 126 168 210 252 294 264 297 330 с с 43

Разом корів 382 383 383 384 385 379 374 370 369 371 379 383 378.5

в т ч. дій
них 320 325 327 328 334 333 327 321 317 311 313 320 325.3

Сума лак- 
тацій-них 
місяців у 
них

1625 1635 1647 1653 1715 1762 1768 1794 1785 1724 1675 1643 -

Середній 
міся-ць ла
ктації

5.1 5.0 5.0 5.0 5.1 5.3 5.4 5.6 5.6 5.5 5.4 5.1 -



Місяці оте
лення ми
нулого і 

планового 
років

Місяці планового року

Ра
зо

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Середньо- 
добо-вий 
надій на 1 
дійну коро
ву, кг

19.4 19.5 19.5 19.5 19.4 19.1 18.9 18.7 18.7 18.8 18.9 19.4 -

Надій за 
міся-ць на 
1 дійну ко
рову, кг

601.4 546 604.5 585 601.4 573 585.9 579.7 561 582.8 567 601.4 6989

Валовий 
надій за мі
сяць, ц

1925 1775 1977 1919 2009 1908 1916 1919 1778 1813 1775 1924 22635.6

Надій за 
міся-ць на 
1 фураж-ну 
корову, кг

504 463 516 500 522 503 512 519 482 489 468 502 5980

У подальших розрахунках визначаємо кількість корів за кожен місяць 
року та визначаємо їх продуктивність. «Разом корів» визначаємо додаванням 
чисельників (дійні корови) і кількості сухостійних корів. Кількість «дійних 
корів» визначаємо додаванням лише чисельників. «Суму лактаційних міся
ців» визначаємо додаванням знаменників. «Середній місяць лактації» розра
ховуємо діленням суми лактаційних місяців на кількість дійних корів. «Сере
дньодобовий надій на корову» визначаємо виходячи із запланованої 
продуктивності на корову за 305 днів лактації використовуючи матеріали 
таблиці «Розподіл надоїв по місяцях лактації» (табл. 35) з урахуванням сере
днього місяця лактації. При визначенні середнього місяця лактації може 
бути, що ми одержимо не цілу величину, а, наприклад, 5,4. Для визначення 
надою при такому середньому місяці лактації розрахуємо величину змен
шення надою за кожні 0,1 місяця між двома суміжними місяцями і внесемо 
поправку. Так, для нашого прикладу при надої в 5600 кг і середньому місяці 
лактації у січні 5,1, середньодобовий надій за п ’ятий місяць буде 19,5 кг, а за 
шостий —  18,1 кг молока. За місяць надій зменшується на 1,4 кг, а за кожні 
0,1 місяця —  на 0,14 кг (1,4:10 = 0,14). За 0,1 місяця надій зменшиться на 0,14 
кг (0,14 X 1 = 0,14) і таким чином надій при середньому місяці лактації 5,1 
буде становити 19,36 ~ 19,4 кг (19,5 —  0,14) молока.

Перемноживши запланований середньодобовий надій на дійну корову, 
на кількість днів у місяці отримаємо «Надій за місяць на одну дійну корову» 
(19,4 х 31 = 601,4 кг). Помноживши надій за місяць на дійну корову, на кіль
кість дійних корів отримаємо «Валовий надій» за даний місяць.



Для того, щоб визначити «Надій за місяць на фуражну корову» необхід
но надій по стаду за місяць поділити на кількість корів усього. Показники на
дою на дійну і фуражну корову за рік та валове виробництво молока по стаду 
за рік визначаємо, як суму вказаних показників за 12 місяців, а кількість ко
рів і в т.ч. дійних —  як середньомісячну величину.

15. Для правильного перебігу технологічного процесу на молочні фермі 
необхідно провести розрахунки по машинному доїнню корів і первинній об
робці молока. Кількість доїльних апаратів необхідних для видоювання тех
нологічної групи корів, визначаємо за залежністю:

na = Ktx t / T H. (92)

де па _  необхідна кількість доїльних апаратів; Kt —  кількість дійних ко
рів у технологічній групі, голів; t —  середня тривалість видоювання однієї 
корови, хв (орієнтовно 9-10 хв при доїнні у доїльні відра і 6-8 хв при доїнні у 
молокопровід); Тн —  тривалість разового доїння технологічної групи, хв (за 
зоотехнічними вимогами ТНшах£ 90-120 хв).

Для нашого прикладу це складе: па = 15 х 8/120 = 1 апарат.
Кількість доїльних апаратів або станків доїльного майданчика, які може 

обслужити оператор без простоїв і перетримки їх на вим’ї, розраховуємо за 
залежністю:

n = td + tmr/ tr + tmr, (93)

де n —  кількість доїльних апаратів або станків, які може обслужити опе
ратор; td —  середня тривалість доїння апаратом без участі оператора (автома
тичне доїння), хв, яка не має бути більшою 4-6 хв; tmr —  час для виконання 
машинно-ручних допоміжних операцій (підключення і надівання доїльних 
стаканів, заключний масаж і машинне додоювання, знімання доїльних стака
нів і перехід від однієї корови до іншої —  орієнтовно 35-105 секунд); tr —  час 
на виконання ручних допоміжних операцій (підмивання, витирання, масаж 
вим’я, здоювання перших цівок молока, перенесення доїльного апарата. Ці 
витрати часу досягають при доїнні у доїльні відра 3-4 хв, у молокопровід — 
2-3 хв, на доїльному майданчику —  0,8-1 хв), хв.

16. Кількість операторів машинного доїння для обслуговування дійного 
стада ферми розраховуємо за залежністю:

Df= Kfx (tr+ tmr)/ Тн, (94)

де D f —  розрахункова кількість операторів машинного доїння для ферми, 
осіб; K f—  середньорічна кількість продуктивного поголів’я корів на ферми, 
голів; tr —  час на виконання ручних допоміжних операцій, хв; tmr —  час для 
виконання машинно-ручних допоміжних операцій, хв.

Середньорічна кількість продуктивного поголів’я корів на фермі скла
дає, залежно від розподілу отелень по місяцях року, 82...87% або в частках 
одиниці 0,82...0,87. Кількість продуктивного поголів’я можна брати з табл. 
156, графа 4, віднявши від суми кількість сухостійних корів. Для нашого 
прикладу потреба операторів складе:



Df = 336 x (3 + 1,75)/ 120 = 13,3 ~ 13 операторів.

При використанні доїльного майданчика потребу операторів визначають 
через продуктивність конкретної доїльної установки і тривалість її роботи 
впродовж доби.

17. Наступним етапом визначаємо продуктивність технологічної лінії
первинної обробки молока на фермі. При цьому слід виходити із концепції, 
що молоко повинно оброблятися в потоці за схемою: одержання —> очи
щення —> охолодження —» зберігання. Принцип потоковості слід врахову
вати при розрахунках погодинної продуктивності молочного обладнання, яке 
необхідне для прифермської молочарні. Продуктивність лінії визначають за 
залежністю:

Пл = kj х Кл х N х к2 х Мт/365 х Тл, (95)

де Пл _  продуктивність технологічної лінії первинної обробки молока на 
фермі, кг/год; кі _  коефіцієнт нерівномірності надходження молока впродовж 
року, визначається відношенням максимального місячного до величини сере
дньомісячного надою за рік по фермі; к2 —  коефіцієнт нерівномірності добо
вого надою (при триразовому доїнні в межах —  0,45...0,50, при дворазовому
—  0,55...0,60); Мт —  товарність молока (у частках одиниці), або у відсотках; 
Кл —  середньорічна кількість дійних корів по фермі, голів; N  —  надій на дій
ну корову за рік, кг (обидва показники беремо із табл. 154 «Розрахунок виро
бництва молока на фермі»; Тл —  тривалість одного доїння, годин (не більше
2 годин).

Для нашого прикладу продуктивність технологічної лінії складе:

Пл = 1,06 х 325,3 х 6989 х 0,45 х 0,92/365 х 2 = 1367 (кг/год.)

Визначивши продуктивність технологічної лінії, підбирають відповідне 
обладнання для її забезпечення. Для своєчасного і якісного охолодження 
одержаного молока визначають потребу холоду за залежністю:

Qr = Пл х С (t„ -  tk) + q, (96)

де Qr — годинна потреба холоду для ферми, кДж/год.; С —  теплоємність мо
лока, кДж/кг °С (становить 3,92); tn _  температура молока перед охолоджен
ням, °С; tt —  температура молока після охолодження, °С; q —  втрати холоду 
в навколишнє середовище (кДж/год.). Знаходиться в межах 5... 10 % від Пл 
C (tn - t k).

Для нашого прикладу вона дорівнюватиме:

Qr = 1367 3,92 (36 —  4)+17148 = 188624 (кДж/год.).

Враховуючи годинну потребу холоду і продуктивність холодильних ма
шин, визначають їх потребу для ферми.

18. Після цього встановлюємо, відповідно до продуктивності, маси тіла 
та фізіологічного стану норми годівлі, тобто потребу корів в енергії і інших 
елементах живлення. Визначити потребу корів в елементах живлення можна 
двома шляхами. Перший шлях —  це встановлення відповідно до маси тіла і



продуктивності корів максимального споживання сухої речовини, та розра
хунок потреби в елементах живлення згідно з нормативами їх концентрації у 
сухій речовині раціону. Другий шлях —  встановлення потреби в елементах 
живлення згідно з розробленими нормами годівлі для корів відповідної маси 
тіла і продуктивності (додатки А...Ж, К...Т). Для визначення корів в енергії і 
елементах живлення (табл.160) показники маси тіла корів беремо із завдання, 
а молочної продуктивності із розподілу надоїв по місяцях лактації. Для 
сухостійних корів рівень годівлі повинен бути таким, як у корів з середньо
добовим надоєм 8...10 кг молока.

19. Для того щоб розробити раціони, які забезпечать заплановану 
продуктивність тварин, необхідно знати фактичну поживну цінність кормів. 
Розробляємо таблицю встановленої поживності кормів (табл. 161), які бу
дуть використовуватися у розрахунках. У виробничих умовах для цього 
відбирають середні проби кормів, відправляють у лабораторії, де і визнача
ють їх фактичну поживну цінність. Результати цих аналізів використовують 
при розробці раціонів. За умов виконання завдань за матеріалами, наданими 
викладачем, поживну цінність кормів можна брати з матеріалів монографії 
«Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби « (за ред. В.М. 
Кандиби, 1.1. Ібатуліна, В.І. Костенка, 2012), або іншого подібного.
20. Враховуючи, відповідно до завдання на проектування, зону розміщення 
господарства (лісостеп), можливу структуру кормових культур, її зміни і тип 
годівлі (силосно-сінажно-коренеплідний, влітку використання пасовища), 
розробляємо помісячні орієнтовні раціони за 24-30 показниками для всіх 
виробничих груп на осінньо-зимовий і весняно-літній періоди. Для нашого 
прикладу ми розробляємо по одному раціону на осінньо-зимовий і весняно- 
літній періоди (табл. 162... 169).

Розробляючи раціони необхідно якомога точніше наближати показники 
вмісту енергії та інших елементів живлення у них до значень відповідних 
норм годівлі. Для корів на роздоюванні слід збільшувати норми годівлі на 20- 
30 МДж обмінної енергії з додаванням пропорційної кількості інших елемен
тів живлення.

Для оцінки відповідності раціонів біологічній потребі тварин необхідно 
проводити їх аналіз. Аналізують раціони за такими показниками: енергетич
на цінність 1 кг сухої речовини, МДж обмінної енергії; вміст перетравного 
протеїну в 1 кг сухої речовини; вміст сирої клітковини в сухій речовині раці
ону; цукрово-протеїнове відношення та відношення Са до Р.

21. Розробивши раціони визначаємо їх структуру (табл. 170), 
встановлюємо добову потребу кормів для поголів’я виробничих груп в 
осінньо-зимовий і весняно-літній періоди (табл. 171, 172) і визначаємо за
гальну потребу кормів для всього поголів’я ферми на осінньо-зимовий і 
весняно-літній період (табл. 173, 174). Одержані дані необхідні для визна
чення потреби сховищ для грубих, соковитих і концентрованих кормів, а та
кож для розрахунків річного балансу кормів.

22. За умов пасовищного утримання корів у весняно-літній період 
розраховуємо площу пасовищ для виробничих груп.
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4 Буряк кормовий 1.6 0.15 9 2 13 75.8 0.6 0.3 -

5 Ячмінь, зерно 12.7 0.85 85 22 49 32 2 3.9 -

6 Кукурудза, зерно 12.15 0.872 63 38 42 42.1 1.59 2.27 -

7 Макуха соняшникова 10.97 0.9 256 96 152 53 3.6 7.3 2
8 Меляса бурякова 7.43 0.651 31 0 0 444.1 8.05 0.18 0
9 Трава пасовищна 1.9 0.21 17 8 53 17.9 1.13 0.61 20

10 Трава люцерни 2.07 0.22 33 8 50 13.7 3.83 0.55 41

11 Мононатрійфосфат - 0.98 - - - - - 240 -
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Норма - 128,0 16,0 1520 2560 1561 999 448 4480 1254 941 1200 104 72 1760 32 93 32 560 560 160 1,6 800 9,6 3,2 19200 240 640 104
Силос ку- 
ку-рудзя- 
ний

11 24,97 2,7 143 264 264 88 847 49,5 19,8 7,0 267,3 8,8 38,5 6,2 68,2 101,2 14,3 1,9 946 0,7 660 396 286

Сінаж лю
церновий 11 46,1 4,9 781 715 715 187 1397 209 119,9 11 118,8 38,6 75 19,8 157,3 234,3 23,1 3,0 2629 1,3 880 660 440

Солома
ячна

4 24,4 3,5 48 184 184 64 1384 48,4 19,8 4,0 36,4 4,8 25,6 6,3 40,4 80,8 11,6 1,2 9,3 1,8 40

Макуха со
няшникова

2 21,9 1,8 512 636 636 192 304 106 7,2 14,6 29,6 7,9 30,5 9,7 108,6 61,6 41,4 0,7 444 0,7 10 10 4

Патока
бурякова 1,5 11,2 1,0 46,5 91,5 91,5 666,2 12,1 0,3 3,9 22,2 2,8 15,6 22,4 6,4 0,7 333 0,07 92,0 92,0

Моно- 
натрій фо
сфат

0,18 0,2 43,2

Сіль 0,1 104
Всього в 
раціоні - 128,5 14,2 1530 1891 1163 728 531 3932 1079 178,7 80,2 452 64 191,9 44,7 390 500 97 7,4 4361 4,6 1682 1158 730 104

± до нор
ми - 0,5 -1,8 10,5 -429 -398 -271 83 -548 -121 74,7 8,2 1308 32 98,9 12,7 -170 -60 -63 5,8 3561 -5,0 17518 917 90 0

Аналіз раціону: Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 9,03 МДж. Вміст перетравного протеїну в 1 кг сухої речовини 10,8 
%. Вміст сирої клітковини в сухій речовині становить 26,7 %. Цукрово-протеїнове відношення — 0,71:1. Відношення Са до Р — 2,2:1.

162. Орієнтовний раціон на осінньо-зимовий період для сухостійних корів, 
масою 605 кг, запланований надій 5600 кг
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Норма - 128,0 16,0 1520 2560 1561 999 448 4480 1254 941 1200 104 72 1760 32 93 32 560 560 160 1,6 800 9,6 3,2 19200 240 640 104
Силос ку- 
ку-рудзя- 
ний

11 24,97 2,7 143 264 264 88 847 49,5 19,8 7,0 267,3 8,8 38,5 6,2 68,2 101,2 14,3 1,9 946 0,7 660 396 286

Сінаж лю
церновий 11 46,1 4,9 781 715 715 187 1397 209 119,9 11 118,8 38,6 75 19,8 157,3 234,3 23,1 3,0 2629 1,3 880 660 440

Солома
ячна 4 24,4 3,5 48 184 184 64 1384 48,4 19,8 4,0 36,4 4,8 25,6 6,3 40,4 80,8 11,6 1,2 9,3 1,8 40

Макуха со
няшникова

2 21,9 1,8 512 636 636 192 304 106 7,2 14,6 29,6 7,9 30,5 9,7 108,6 61,6 41,4 0,7 444 0,7 10 10 4

Патока
бурякова 1,5 11,2 1,0 46,5 91,5 91,5 666,2 12,1 0,3 3,9 22,2 2,8 15,6 22,4 6,4 0,7 333 0,07 92,0 92,0

Моно- 
натрій фо
сфат

0,18 0,2 43,2

Сіль 0,1 104
Всього в 
раціоні - 128,5 14,2 1530 1891 1163 728 531 3932 1079 178,7 80,2 452 64 191,9 44,7 390 500 97 7,4 4361 4,6 1682 1158 730 104

± до нор
ми - 0,5 -1,8 10,5 -429 -398 -271 83 -548 -121 74,7 8,2 1308 32 98,9 12,7 -170 -60 -63 5,8 3561 -5,0 17518 917 90 0

Аналіз раціону: Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 9,03 МДж. Вміст перетравного протеїну в 1 кг сухої речовини 10,8 
%. Вміст сирої клітковини в сухій речовині становить 26,7 %. Цукрово-протеїнове відношення — 0,71:1. Відношення Са до Р —  2,2:1.
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Н орма - 128,0 їв 1520 448 4480 1200 104 72 640 104

Трава пасови
щна 42 79.8 8.82 714 336 2226 752 47.5 25.6 840 -

Трава люцерни 24 49.7 5.28 792 192 1200 329 91.9 13.2 948 -

Мононатрій 
фосфат,г 140 - 0.14 - - - - - 33.6 - -

Сіль,г 104 - - - - - - - - - 104

Всього в раці
оні 129,5 14,3 1506 528 3426 1081 139,4 72,4 1824 104

± до норми 1,5 -1,67 -14 80 -1056 -119 35,4 0,4 1184 0

А наліз раціону: Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 9,03 
МДж. Вміст перетравного протеїну в 1 кг сухої речовини 10,5%. Вміст сирої 
клітковини у сухій речовині становить 23,9 %. Цукрово-протеїнове відно
шення —  0,72:1. Відношення Са до Р —  1,91:1.



164. Орієнтовний раціон для корів 
виробничого періоду отелення на осінньо-зимовий 

період, середня маса корови 605 кг, 
середньодобовий надій 24,5 кг
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Н орма - 196,5 18,2 1911 655 3640 1911 118,3 81,9 819 118,3

Силос куку
рудзяний 23 52.2 5.66 299 184 1771 103.5 41.4 14.7 598 .
Сінаж лю
церни 10 41.9 4.5 710 170 1270 190 109 10 400 .
Буряк кор
мовий 17 27.2 2.55 153 34 221 1289 10.2 5.1 . .
Зерно ячме
ню 4.8 61 4.08 408 106 335 154 9.6 18.7 . .
Макуха со
няшникова 1.3 14.3 1.17 333 125 198 69 4.7 9.5 2.6 .
Мононатрій 
фосфат, г 100 _ 0.1 _ _ _ _ _ 24 _ _
Сіль, г 118.3 - - - - - - - - - 118.3

Всього в 
раціоні 196,5 18,17 1902 618 3695 1805,5 174,9 82,0 1001 118,3
± до норми 0 -0,03 -8 -37 55 105,5 56,6 0,1 182 0

А наліз раціону: Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 10,8 
МДж. Вміст перетравного протеїну в 1 кг сухої речовини 10,5%. Вміст сирої 
клітковини у сухій речовині становить 20,3%. Цукрово-протеїнове 
відношення —  0,95:1. Відношення Са до Р в раціоні —  2,1:1.
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З а  нормою - 196,5 18,2 1911 655 3640 1911 118,3 81,9 819 118,3
Трава пасовищна 40 76 8.4 680 320 2120 716 45.2 24.4 800 -
Трава люцерни 20 41.4 4.4 660 160 1000 274 76.6 11 820 -

Зерно ячменю 4.5 57.15 3.83 383 99 221 144 9 17.6 - -

Зерно кукурудзи 1 12.15 0.87 63 38 42 42 1.6 2.3 - -

Макуха соняшни
кова 0.4 4.39 0.36 102 38 61 21 1.4 2.9 0.8 .
Патока бурякова 0.5 3.72 0.33 15.5 - - 222 4.0 0.1 - -

Мононатрійфос- 
фат, г 100 _ 0.1 _ _ _ _ _ _ _ _
Сіль, г 118.3 - 0.12 - - - - - - - 118.3

Всього в раціоні - 194,8 18,4 1903 655 3443 1419 137,8 82,2 1621 118,3

± до норми - -1,7 0,2 -8 0 -197 -492 19,5 0,3 802 0

А наліз раціону: Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 10,6 
МДж. Вміст перетравного протеїну в 1 кг сухої речовини 10,3%. Вміст сирої 
клітковини у сухій речовині становить 18,7%. Цукрово-протеїнове 
відношення —  0,75:1. Відношення Са до Р —  1,7:1.



166. Орієнтовний раціон для корів виробничого 
періоду роздоювання та запліднення на осінньо- 

зимовий період, середня маса корови 605 кг, 
середньодобовий надій 24,5-21,2 кг
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Норма - 185,9 17,7 1827 611 3816 1759 114,3 79,7 797 114,3
Додано на роздій - ЗО 2,8 292 98 611 281 18,3 12,8 127,5 18,3
Всього - 215,9 20,5 2119 709 4427 2040 132,6 92,5 924,5 132,6
Силос кукурудзя
ний 25 56.75 6.15 325 200 1925 112.5 45 16 650 _
Сінаж люцерни 13 54.47 5.85 923 221 1651 247 141.7 13 520 -
Буряк кормовий 17 27.2 2.55 153 34 221 1288.6 10.2 5.1 - -
Зерно ячменю 4 50.8 3.4 340 88 196 128 8 15.6 - -

Зерно кукурудзи 1 12.15 0.87 63 38 42 42 1.6 2.3 - -
Макуха соняшни
кова 1.3 14.3 1.17 333 125 198 69 4.7 9.5 2.6 .

Мононатрійфос- 
фат, г 160 . 0.16 . . . . . 38.4 . .

Сіль,г 132.6 - 0.13 - - - - - - - 132.6

Всього в раціоні - 215,6 20,28 2137 706 4233 1887 211,2 99,9 1773 132,6
± до норми - -0,3 -0,22 18 -3 -194 -153 78,6 7,4 248 0

Аналіз раціону: Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 10,6 
МДж. Вміст перетравного протеїну в 1 кг сухої речовини 10,3%. Вміст сирої 
клітковини у сухій речовині становить 20,9 %. Цукрово-протеїнове 
відношення —  0,88:1. Відношення С а д о Р  —  2,1:1.



167. Орієнтовний раціон для корів виробничого 
періоду роздоювання та запліднення на весняно- 

літній період, середня маса корови 605 кг, 
середньодобовий надій 24,5-21,2 кг
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Норма - 185,9 17,7 1827 611 3816 1759 114,3 79,7 797 114,3
Додано на 
роздій ЗО 2,8 292 98 611 281 18,3 12,8 127,5 18,3
Загальна по
треба 215,9 20,5 2119 709 4427 2040 132,6 92,5 924,5 132,6
Трава пасо
вища 47 89.3 9.87 799 376 2491 841.3 53.11 28.67 940 .

Трава люцер
ни 20 41.4 4.4 660 160 1000 274 76.6 11.0 820 .

Зерно ячме
ню 5.5 69.85 4.68 467.5 121 269.5 176 11.0 21.45 . .

Зерно куку
рудзи 0.5 6.08 0.44 31.5 19 21 21 0.8 1.14 . .

Макуха со
няшникова 0.5 5.49 0.45 128 48 76 26.5 1.8 3.65 1 .

Патока буря
кова 0.6 4.46 0.39 19 . . 266 4.8 0.11 . .

Монофосфат 
натрію, г 120 . 0.12 . . . . . 28.8 . .

Сіль, г 132.6 - 0.13 - - - - - - - 132.6

Всього 
в раціоні 216,6 20,47 2105 724 3857,5 1605 148,1 94,8 1761 132,6
± до норми - 0,7 -0,03 -14 15 -569,5 -435 15,5 2,3 836,5 0

Аналіз раціону: Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 10,6 
МДж. На 1 кг сухої речовини припадає 10,3% перетравного протеїну. Вміст 
сирої клітковини у сухій речовині становить 18,8%. Цукрово-протеїнове 
відношення —  0,76:1. Відношення Са до Р —  1,6:1.



168. О рієнтовний раціон для корів виробничого  
періоду виробництва молока на осінньо-зим о вий  

період, середня маса корови 605 кг, 
серед ньо до бовий надій 19,5-11,2 кг
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Норма - 158,1 16,7 1670 534 4008 1503 108,4 75,1 751 108,4

Силос куку
рудзяний 22 49.9 5.41 286 176 1694 99 39.6 14.1 572 -
С інаж  лю цер
ни 14 24 6.3 994 238 1778 266 152.6 14 560 -
Б уряк  кормо
вий 15 58.7 2.25 135 ЗО 195 1137 9 4.5 - -
Зерно ячменю 1.5 19.1 1.28 127.5 33 73.5 48 3 5.9 - -
М акуха соня
ш никова 0.5 5.5 0.45 128 48 76 26.5 1.8 3.65 1 -
М оноф осф ат
натрію , г 200 - 0.2 - - - - - 48 - -

Сіль, г 108.4 - 0.11 - - - - - - - 108,4
Всього в ра
ціоні 157,1 16,0 1670,5 525 3816,5 1576,5 206 90,1 1133 108,4

± до норми -0,9 -0,7 0,5 -9 -191,5 73,5 97,6 15,0 382 0

Аналіз раціону: Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 9,82 
МДж. На 1 кг сухої речовини припадає 10,4% перетравного протеїну. Вміст 
сирої клітковини у сухій речовині становить 3,9 %. Цукрово-протеїнове 
відношення —  0,94:1. Відношення Са до Р —  2,2:1.



169. О рієнтовний раціон для корів  
виробничого періоду виробн ицтво молока  

на весняно-літній, середня маса корови 605 кг, 
серед ньо до бовий надій 19,5-11,2 кг

Н азва корму
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іл

ь,
 г

Норма - 158.1 16.7 1670 534 4008 1503 108.4 75.1 751 108.1

Трава пасови
щ а

42 79.8 8.82 714 336 2226 752.2 47.5 25.6 840 -

Трава лю церни 19 39.3 4.18 627 152 950 260 72.8 10.5 779 49.4

Зерно ячменю 2 25.4 1.7 170 44 98 64 4 7.8 - -

М акуха соня
ш никова 0.5 5.5 0.45 128 48 76 26.5 1.8 3.65 1 -

П атока буря
кова

1 7.4 0.65 31 - - 444 8.1 0.18 - -

М ононатрій 
фосфат, г

120 - 0.12 - - - - - 28.8 - -

Сіль, г 108.4 - 0.11 - - - - - - - 108.4

Всього в раці
оні 157,4 16,03 1670 580 3350 1547 134,1 76,5 1620 108,4

± до норми -0,7 -0,67 0 46 -658 43,7 25,7 1,4 869 0

Аналіз раціону: Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 9,82 
МДж. На 1 кг сухої речовини припадає 10,4% перетравного протеїну. Вміст 
сирої клітковини у сухій речовині становить 20,9 %. Цукрово-протеїнове 
відношення —  0,93:1. Відношення Са до Р —  1,8:1.



169. О рієнтовний раціон для корів 
виробничого періоду виробництво молока  

на весняно-літній, середня м аса корови 605 кг, 
серед ньо до бовий надій 19,5-11,2 кг
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Норма - 158.1 16.7 1670 534 4008 1503 108.4 75.1 751 108.1

Трава пасови
щ а

42 79.8 8.82 714 336 2226 752.2 47.5 25.6 840 -

Трава лю церни 19 39.3 4.18 627 152 950 260 72.8 10.5 779 49.4

Зерно ячменю 2 25.4 1.7 170 44 98 64 4 7.8 - -

М акуха соня
ш никова 0.5 5.5 0.45 128 48 76 26.5 1.8 3.65 1 -

П атока буря
кова

1 7.4 0.65 31 - - 444 8.1 0.18 - -

М ононатрій 
фосфат, г

120 - 0.12 - - - - - 28.8 - -

Сіль, г 108.4 - 0.11 - - - - - - - 108.4

Всього в раці
оні 157,4 16,03 1670 580 3350 1547 134,1 76,5 1620 108,4

± до норми -0,7 -0,67 0 46 -658 43,7 25,7 1,4 869 0

Аналіз раціону: Енергетична цінність 1 кг сухої речовини раціону 9,82 
МДж. На 1 кг сухої речовини припадає 10,4% перетравного протеїну. Вміст 
сирої клітковини у сухій речовині становить 20,9 %. Цукрово-протеїнове 
відношення —  0,93:1. Відношення Са до Р —  1,8:1.



№
з/п

В иробничі
групи

тварин

Осінньо-зимовий період Весняно-літній 
період

Г рубі корми Соковиті корми
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Корови

54 9 19.0 39.5 1 9 4 1 9 4 17 1 8,7 100
сухостійні
Корови

2 групи оте 21.3 - 21.3 40.4 13.8 26.6 38.3 - 37.8 1.9 60.3
лення
Корови
групи роз

3 дою вання 1 25.3 - 25.3 38.9 12.6 26.3 35.8 - 37.6 2.1 60.3
запліднен
ня
Корови

4 групи ви
37 4 37.4 47 1 15 3 31 8 15 7 19 6 4.7 75 7

робництва
молока



№
з/п

В иробничі 
групи тварин
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м
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й-

ф
ос

ф
ат

СІ
ЛЬ

1 Корови сухо
стійні

60
6.6 6.6 2.4 1.2 0.9 0.108 0.062 -

1.50 2.77 1.46 1.32 0.67 7.71

2 К орови групи 
отелення

зо
6.9 3.0 5.1 1.4 0.4 0.030 0.035 -

1.57 1.26 0.82 1.83 0.43 5.90

3
К орови групи 
роздою вання 
і запліднення

105
26.3 13.7 17.9 4.2 1.1 1.4 0.168 0.139 -

5.96 5.72 2.86 5.33 1.28 1.50 22.65

4
Корови групи
виробництва
молока

201
44.2 28.1 30.2 3.0 1.0 0.402 0.218

10.03 11.80 4.82 3.84 1.10 31.60

5 В сього кор
му, ц - 84.0 51.4 2.4 53.1 8.7 1.1 4.0 0.9 0.708 0.455 -

Примітка: у чисельнику записуємо кількість корму в натуральному виразі, а в знаменнику 
— його енергетичну цінність в МДж.



№
з/п Група

П
ог

ол
ів

’я 
у 

ви
ро

б
ни

чи
й 

гр
уп

і
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1
Корови сухо
стійні

60
25.2 14.4 0.084 0.062

4.79 2.98 7.77

2
К орови групи 
отелення зо

12.0 6.0 1.4 0.3 0.1 0.2 0.030 0.035

2.28 1.24 1.71 0.36 0.13 0.11 5.84

3
К орови групи 
роздою вання і 
запліднення

105
49.4 21.0 5.8 0.5 0.5 0.6 0.126 0.139

9.38 4.35 7.33 0.64 0.58 0.47 22.74

4
К орови групи
виробництва
молока

201
84.4 38.2 4.0 1.0 2.0 0.241 0.218

16.04 7.90 5.11 1.11 1.49 31.64

5 В сього корму, ц - 171.0 79.6 11.1 0.8 1.7 2.8 0.481 0.455 -

Примітка: у чисельнику записуємо кількість корму в натуральному виразі, а в знаменнику
— його енергетичну цінність в МДж.



№
з/п

Виробничі групи тварин
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1 Корови сухостійні 59,6
3880.0 2217.1 12.9 9.6
737,2 459,5 1196,7

2 Корови групи отелення 29,8
1847.6 923.8 207.9 46.2 18.5 23.1 4.6 5.5
351,0 191,2 263,98 56,1 20,3 17,2 899,9

3
Корови групи роздоювання і заплі
днення 104,2

7591.0 3230.2 888.3 80.8 80.8 96.9 19.4 21.4
1442,3 668,6 1128,1 98,2 88,7 72,0 3497,98

4 Корови групи виробництва молока 223,3
14536.8 6576.2 692.2 173.1 346.1 41.5 37.5
2762,0 1360,2 879,1 190,4 256,1 5447,8

5 Всього корму, ц - 27855,4 12947,3 1788,4 126,9 272,3 466,1 78,5 74,0 -

Примітка: у чисельнику записуємо кількість корму в натуральному виразі, а в знаменнику —  його енергетичну цінність в МДж.

174. Загальна потреба корм ів на весняно-літній період (155 д нів) для поголів’я ф ерм и
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1 Корови сухостійні 59,6
3880.0 2217.1 12.9 9.6
737,2 459,5 1196,7

2 Корови групи отелення 29,8
1847,6 923,8 207,9 46,2 18,5 23,1 4,6 5,5
351,0 191,2 263,98 56,1 20,3 17,2 899,9

3
Корови групи роздою вання і заплі
днення

104,2
7591,0 3230,2 888,3 80,8 80,8 96,9 19,4 21,4
1442,3 668,6 1128,1 98,2 88,7 72,0 3497,98

4 Корови групи виробництва молока 223,3
14536,8 6576,2 692,2 173,1 346,1 41,5 37,5
2762.0 1360.2 879.1 190.4 256.1 5447.8

5 Всього корму, ц - 27855,4 12947,3 1788,4 126,9 272,3 466,1 78,5 74,0 -

Примітка: у чисельнику записуємо кількість корму в натуральному виразі, а в знаменнику —  його енергетичну цінність в МДж.



Si = (m х q ,o6 х К / 1000 х У) х ас х а„, (97)

де S; —  площа пасовища для виробничої групи худоби, га; m —  кількість тва
рин у виробничій групі, голів; qso6 —  добова потреба пасовищної трави на 
одну голову, кг; К  —  тривалість пасовищного періоду, днів; ас —  коефіцієнт, 
що враховує коливання урожайності по роках (1,1... 1,3); ап —  коефіцієнт, що 
враховує необхідність перезалуження певної частини площі пасовища 
(1,25... 1,30); У —  урожайність пасовища за весь період випасання, т/га.

Для нашого прикладу ця потреба буде такою:
51 = (60 х 42 х 155/1000 х 8) х 1,2 х 1,3 = 76,2 (га);
52 = (ЗО х 40 х 155/1000 х 8) х 1,2 х 1,3 = 36,3 (га);

53 = (105 х 47 х 155/1000 х 8) х 1,2 х 1,3 = 149,2 (га);
54 = (201 х 42 х 155/1000 х 8) х 1,2 х 1,3 = 255,2 (га).

Загальна площа пасовищ (Sw ) розраховується, як сума площ, необхідних 
для окремих виробничих груп худоби:

S3ar. = S1 + S2 +...+ S„ (98)
Для нашого прикладу це складе:

Sw . = 76,2 + 36,3 + 149,2 + 255,2 = 516,9 (га).
23. Оскільки пасовище має використовуватися за загінною системою то 

площі загінок, для випасання худоби виробничих груп визначаємо з виразу:
S3j = m х qflo6 х k / 1000 x У, (99)

де S3; — площа загінки для i-тої виробничої групи худоби, га; m —  кількість 
тварин у виробничій групі, голів; q„o6 —  добова потреба пасовищної трави на 
одну голову, кг; k —  тривалість стравлювання в загінці (оптимальна 1-2, мак
симальна —  5 днів); У —  урожайність пасовища за конкретне випасання, т/га.

Після кожного стравлювання урожайність трави знижується, тому площі 
загінок на кожне нове випасання коригують. При урожайності пасовища 80 
ц/га (8 т/га) тваринами може бути спожито: за першим стравлюванням — 
4 т/га, за другим —  2,5, за третім —  1,5 т/га.

Для нашого прикладу розрахуємо площі загінок при першому 
стравлюванні пасовища:

S3i = 60 х 42 х 3/1000 х 4 = 1,9 (га); Ss2= ЗО х 40 х 3/1000 х 4 = 0,9 (га); 
Ss3 = 105 х 47 х 3/1000 х 4 = 3,7 (га); Ss4 = 201 х 42 х 3/1000 х 4 = 6,3 (га);

24. Далі складаємо річний баланс кормів (табл. 175), розрахунки якого 
потрібні для визначення завдань агрономічній службі із виробництва та фінан
совій —  із закупівлі кормів. Він є основою для формування структури посівних 
площ по господарству, у тому числі, розрахунку структури кормового клину.

Основою для розрахунку балансу кормів є річна потреба в кормах. Річна 
потреба в кормах становить суму потреби кормів на осінньо-зимовий і весня- 
но-літній періоди. При складанні балансу кормів, окрім фактичної річної по
треби худоби в кормах необхідно враховувати ще й страховий фонд та втрати 
кормів при зберіганні.



Корми

Потреба кормів (ц) на 
період

Річна по
треба 

кормів, ц

Річна потреба (ц) 
з урахуванням Буде ви

роблено 
кормів у 

госпо
дарстві, ц

Дефіцит 
кормів, ц

Урожай
ність

культур,
ц/га

Потреба в 
земельних 
угіддях, гаосінньо-

зимовий
весняно-

літній
страхово
го фонду

страхового 
фонду і 

втрат при 
зберіганні

Силос кукурудзяний 18601,3 - 18603,1 22323,7 23439,9 23439,9 - 280 100,5

Сінаж люцерни 11412,2 - 11412,2 12553,4 13181,1 13181,1 - 140 127,1

Солома ячна 500,6 - 500,6 550,4 578,2 578,2 - ЗО -

Буряк кормовий 11817,8 - 11817,8 11817,8 14772,3 14772,3 - 650 22,7
Зерно ячменю 1879,1 1788,4 3667,5 4034,25 4054,4 4054,4 - 43 94,3
Зерно кукурудзи 218,8 126,9 345,7 380,27 382,2 382,2 - 68 5,6

Макуха соняшникова 850,6 727,3 1122,9 1235,2 1241,4 - 1241,4 - -

Патока бурякова 187,7 466,1 653,8 653,8 653,8 - 653,8 - -

Трава пасовища - 27855,4 27855,4 27855,4 27855,4 27855,4 - 80 516,9

Трава люцерни - 12947,3 12947,3 12947,3 12947,3 12947,3 - 140 92,4
Мононатрійфосфат 157,6 78,5 78,5 78,5 78,5 - 78,5 - -
Сіль 100,3 74,0 74,0 74,0 74,0 - 74,0 - -

Всього - - - - - - - - 959,5

Примітки: 1 — страховий фонд для соковитих кормів — 20 %; 2 — страховий фонд для грубих і концентрованих кормів — 10 %; З — втрати при 
зберіганні грубих і соковитих кормів (окрім коренеплодів) передбачаються в межах 5 %; 4 — втрати при зберіганні коренеплодів передбачаються в ме
жах 25 %; 5 — втрати при зберіганні концентрованих кормів передбачаються в межах 0,5 %; б — потреба в земельних угіддях для пасовищних трав ви
значалася при розрахунку площі пасовищ (S3ar).

175. Річний баланс кормів для ферми з виробництва молока

Корми

Потреба кормів (ц) на 
період

Річна по
треба 

кормів, ц

Річна потреба (ц) 
з урахуванням Буде ви

роблено 
кормів у 

госпо
дарстві, ц

Дефіцит 
кормів, ц

У рож ай
ність

культур,
ц/га

П отреба в 
земельних 
угіддях, гаосінньо-

зимовий
весняно-

літній
страхово
го фонду

страхового 
фонду і 

втрат при 
зберіганні

Силос кукурудзяний 18601,3 - 18603,1 22323,7 23439,9 23439,9 - 280 100,5

С інаж  люцерни 11412,2 - 11412,2 12553,4 13181,1 13181,1 - 140 127,1
Солома ячна 500,6 - 500,6 550,4 578,2 578,2 - ЗО -

Буряк кормовий 11817,8 - 11817,8 11817,8 14772,3 14772,3 - 650 22,7
Зерно ячменю 1879,1 1788,4 3667,5 4034,25 4054,4 4054,4 - 43 94,3

Зерно кукурудзи 218,8 126,9 345,7 380,27 382,2 382,2 - 68 5,6

М акуха соняш никова 850,6 727,3 1122,9 1235,2 1241,4 - 1241,4 - -
П атока бурякова 187,7 466,1 653,8 653,8 653,8 - 653,8 - -

Трава пасовищ а - 27855,4 27855,4 27855,4 27855,4 27855,4 - 80 516,9
Трава люцерни - 12947,3 12947,3 12947,3 12947,3 12947,3 - 140 92,4

М ононатрійфосфат 157,6 78,5 78,5 78,5 78,5 - 78,5 - -
Сіль 100,3 74,0 74,0 74,0 74,0 - 74,0 - -

Всього - - - - - - - - 959,5

Примітки: 1 — страховий фонд для соковитих кормів — 20 %; 2 — страховий фонд для грубих і концентрованих кормів — 10 %; 3 — втрати при 
зберіганні грубих і соковитих кормів (окрім коренеплодів) передбачаються в межах 5 %; 4 — втрати при зберіганні коренеплодів передбачаються в ме
жах 25 %; 5 — втрати при зберіганні концентрованих кормів передбачаються в межах 0,5 %; б — потреба в земельних угіддях для пасовищних трав ви
значалася при розрахунку площі пасовищ (S3ar).



Страховий фонд —  це кількість кормів, що можуть бути використані в 
період несприятливих кліматичних умов або період неврожаю. Слід зазначи
ти, що для страхового фонду можуть бути використані лише ті корми, які 
зберігаються один рік і більше. Страховий фонд формують у розмірі 10 % від 
річної потреби для грубих та концентрованих і 15-20° о  —  для соковитих 
кормів.

Для кормів, що будуть вироблені в господарстві необхідно планувати 
певні втрати їх при зберіганні. Вони мають свої особливості у кожному ок
ремому господарстві та різняться по роках і залежать від умов заготівлі та 
зберігання Щ об розрахувати потребу земельних угідь, необхідно кількість 
запланованих для виробництва кормів поділити на врожайність відповідних 
кормових культур. При визначенні потреби земельних площ для заготівлі си
лосу і сінажу, слід зробити перерахунок необхідної кількості даних кормів на 
зелену масу шляхом множення на коефіцієнти 1,2-1,25 (для силосу) та 1,35 
(для сінажу).

25. Для забезпечення оптимальних умов утримання корів розраховуємо 
потребу підстилки для всього поголів’я ферми на добу і на осінньо-зимовий 
та весняно-літній періоди (табл. 176). Оскільки зона розташування господар
ства —  Лісостеп, то підстилкою буде солома. Нормативи внесення підстилки 
беремо з даних наведених у ВНТП -АПК-01.05 «Скотарські підприємства» 
або іншого подібного довідника. У зв’язку з тим, що у господарстві плану
ється використання доїльної установки молокопровід, нормативи внесення 
підстилки визначаємо для прив’язного утримання корів.

176. Потреба підстилки для поголів’я ферми

№
з/п

Виробничі гру
пи худоби

Поголі
в ’я у 

вироб
ничій 
групі, 
гол.

Добова 
норма на 
одну тва
рину, кг

Добова по
треба для 

всього 
поголів’я, кг

Серед
ньорічне

поголів’я,
гол.

Потреба на 
період, ц

осінньо-
зимовий

(210)

Вес-
няно-
літній
(155)

1 Корови сухо
стійні 60 1,5 90 59,6 303,7 138.6

2 Корови групи 
отелення ЗО 1,5 45 29,8 93,9 69.3

3
Корови групи 
роздоювання і 
запліднення

105 1,5 1575 104,2 328,2 242.3

4
Корови групи
виробництва
молока

201 1,5 301,5 223,3 703,4 519.2

Всього 396 - 594 416,9 1429,2 969.4



Добову потребу для поголів’я групи визначаємо множенням добової 
норми на кількість тварин у виробничій групі. Щ об визначити потребу 
підстилки на той чи інший період, необхідно її добову норму помножити 
на середньорічне поголів’я тварин у тій чи іншій групі та на тривалість 
періоду. Сума потреби підстилки для всіх груп на осінньо-зимовий і вес- 
няно-літній періоди та потреби для початкового внесення в приміщення на 
вигульні майданчики та для створення лігва на пасовищі дасть річну її по
требу.

Оскільки шар підстилки у стійлі при постановці корови в стійло має ста
новити 5 см, а розмір стійла (1,8 1,2 м) —  2,16 м2, початковий об’єм соломи
у стійлі повинен бути (0,05 м 2,16 м2) 0,108 м3. Маса соломи такого об’єму 
становить (0,108 м3 50кг/м3) 5,4 кг. Таким чином на кожну тварину, яка ста
виться в стійло окрім поточних витрат підстилки для її заміни необхідно вно
сити додатково 5,4 кг соломи. Кількість тварин, які надходять в кожну з груп 
дорівнює річній кількості отелень. Загальна кількість тварин, яких буде по
ставлено в усі групи дорівнює річній кількості отелень помноженій на 
кількість виробничих груп (418 отелень 4 групи = 1672 голови). Потреба у 
підстилці для поголів’я, яке надходить в групи становить (1672 голови 5,4 
кг) 9028,8 кг, або приблизно 90,3 ц.

Сумарна річна потреба підстилки становитиме 2488,9 ц, з яких 1429,2 ц
—  потреба для щоденного внесення на осінньо-зимовий період, 969,4 ц — 
потреба для щоденного внесення у весняно-літній період і 90,3 ц —  початко
ве внесення соломи у стійла.

26. Для нормального перебігу технологічного процесу важливо знати та
кож потребу ферми у воді (табл. 177). Її визначаємо, виходячи з добової 
нормативної витрати води (л/добу) для корів: всього 100 л, у т.ч. 85 л 
холодної, 15 л гарячої.

Визначаючи добову потребу у воді для виробничої групи, необхідно 
кількість тварин у групі помножити на добову норму води для однієї тварини.

При розрахунках річної потреби води, середньорічну кількість тварин у 
виробничій групі множимо на добову норму витрат води на одну голову та на 
кількість днів року.

Знаючи добову потребу гарячої води, можна визначити скільки і які 
водонагрівальні прилади необхідно мати, щоб забезпечити технологічно пра
вильне виконання операцій у процесі. Оскільки перерви у надходженні води 
для напування і виконання інших технологічних операцій небажані, 
необхідно знати її максимальну добову, годинну та секундну потребу. Ці по
казники визначаємо із виразів:

Де Одоб. шах — максимальна добова потреба води, л; Q ,o6 ^  —  середньодобові 
витрати води на фермі, л; Іч  —  коефіцієнт добової нерівномірності потреби 
води № =1,1...1,3).

Для нашого прикладу: Одоб.шах = 39600 1,2 = 47520 (л).

( 100)

Q.'год. max (Qflo6. шах/ 24) х Кг, ( 101)



де Огсд. шах —  максимальна годинна потреба води, л; К2 —  коефіцієнт 
погодинної нерівномірності потреб води (К2 = 2,0...2,5, для пасовища —  5,0). 

Таким чином на фермі для нашого прикладу:

Qro*. max = (47520/ 24) х 2 = 3960 (л).

а для забезпечення корів на пасовищі

Q i -од. ш ах = (47520/ 24) х 5 = 9900 (л),

Q ce K . max Q r ( ^ .  ш а х / 3 6 0 0 ,  ( 1 0 2 )

Де QceK. шах —  максимальна секундна потреба води, л.
Таким чином для нашого прикладу на фермі:

QceK. шах =3960/3600=  1,1 (Л),

а на пасовищі QceK.max = 9900/3600 = 2,75 (л).
2 7 .  Поряд із основною продукцією ферми важливе значення має визна

чення обсягів виробництва побічної продукції, якою є гній. Вихід гною 
розраховуємо за фракціями (табл. 178), користуючись нормативами їх виходу 
наведених у ВНТП-АПК-01.05 «Скотарські підприємства» або іншого 
подібного довідника.. Орієнтовний вихід твердої фракції (калу) і рідкої 
фракції (сечі) за добу для корів становить 35 кг і 20 л відповідно.

Крім калу і сечі до складу гною входять домішки. Домішки —  це 
підстилка та 3....10 % добової даванки об’ємистих кормів (сіно, солома, си
лос, сінаж, трава).

Розрахунок кількості гною, яку одержимо за рік, виробничий цикл чи 
інший період (осінньо-зимовий, весняно-літній) проводимо за залежністю:

Нр.= Н доС,  Дп. ( 1 0 3 )

де Нр —  вихід гною за рік, виробничий цикл чи інший період, т; Ндо6 —  ви
хід гною від тварин ферми за добу, т; Дп — тривалість періоду, днів. Для на
шого прикладу це складе:

Нр. = 22,95 365=8376,8 (т).

Важливе значення, особливо в сучасних умовах, мають способи утилізації 
гною, які застосовують на фермі. Вони повинні забезпечувати економічно доціль
не і безпечне у ветеринарно-санітарному відношенні використання всього гною, 
що надходить із ферми, а також надійну охорону навколишнього середовища.

Як відомо, найкраще зазначені вимоги виконуються при зберіганні гною 
у спеціальних спорудах —  гноєсховищах або переробленні у біогазових ус
тановках.

2 8 .  Площу гноєсховища визначаємо за залежністю:

F = Ндоб х Д /h х р, (104)

де F — площа гноєсховища, м2; Ндо6 — вихід гною від тварин ферми за добу, т; 
Д — тривалість зберігання гною у гноєсховищі, днів (як мінімум 100 -120); h — 
висота бурта (штабеля) при складанні гною, або глибина гноєсховища, (як пра
вило —  1,5...2,5 м); р —  густина гною (приймають в межах 0,7...0,9 т/м3.



№
з/п

Виробничі групи
худоби

Пого
лів'я 

тварин 
у ви
роб

ничій 
групі

Добова потреба на 1 тва
рину, л

Добова потреба на все 
поголів'я, л

Серед
ньорічне 
ПОГОЛ1В я  

тварин у 
виробни
чій групі, 

голів

Річна потреба 
на все поголів'я, м3

всьо
го

у тому числі
всьо

го

у тому числі

всього

у тому числі

холод
ної

гаря
чої

холод
ної

гаря
чої холодної гарячої

1 Корови сухостій-ні 60 100 85 15 6000 5100 900 59,6 2175,4 1849,1 326,3

2 Корови групи оте
лення ЗО 100 85 15 3000 2550 450 29,8 1087,7 924,5 163,2

3 Корови групи роз
доювання і заплід
нення

105 100 85 15 10500 8925 1575 104,2 3803,3 3232,8 570,5

4 Корови групи виро
бництва молока 201 100 85 15 20100 17085 3015 223,3 8050,5 6927,9 1122,6

Всього 396 - - - 39600 33660 5940 416,9 15116,9 12934,3 2182,6

177. Потреба води для поголів’я ферми

№
з/п

Виробничі групи
худоби

Пого
лів'я 

тварин 
у ви
роб

ничій 
групі

Добова потреба на 1 тва
рину, л

Добова потреба на все 
поголів'я, л

Серед
ньорічне 
ПОГОЛ1В я 
тварин у 
виробни
чій групі, 

голів

Річна потреба
■ , і на все поголів я, м

всьо
го

у тому числі
всьо

го

у тому числі

всього

у тому числі

холод
ної

гаря
чої

холод
ної

гаря
чої холодної гарячої

1 Корови сухостій-ні 60 100 85 15 6000 5100 900 59,6 2175,4 1849,1 326,3

2 Корови групи оте
лення ЗО 100 85 15 3000 2550 450 29,8 1087,7 924,5 163,2

3 Корови групи роз
доювання і заплід
нення

105 100 85 15 10500 8925 1575 104,2 3803,3 3232,8 570,5

4 Корови групи виро
бництва молока 201 100 85 15 20100 17085 3015 223,3 8050,5 6927,9 1122,6

Всього 396 - - - 39600 33660 5940 416,9 15116,9 12934,3 2182,6



Добовий вихід гною

П
ог

ол
ів

’я 
ху

до
б 

у 
ви

ро
бн

ич
ій

 
гр

уп
і, 

го
лі

в

від однієї тварини, кг від виробничої групи, ц
№
з/п

Виробничі групи 
худоби

тв
ер

да
ф

ра
кц

ія

рі
дк

а
ф

ра
кц

ія

до
м

іш
ки

*

вс
ьо

го

тв
ер

да
ф

ра
кц

ія

рі
дк

а
ф

ра
кц

ія

до
м

іш
ки

вс
ьо

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Корови сухо
стійні 60 35 20 2.3 57.3 21.0 18.0 1.4 34.4

2 Корови групи 
отелення зо 35 20 3.0 58.0 10.5 6.0 0.9 17.4

3
Корови групи 
роздою-вання і 
запліднення

105 35 20 3.2 58.72 36.8 21.0 3.4 61.1

4
Корови групи 
виробництва мо
лока

201 35 20 3.0 58.0 70.4 40.2 6.0 116.6

Всього 396 - - - - 138.7 85.2 11.7 229.5

Примітка. Врахована маса підстилки і близько 3 %  об’ємистих кормів раціону. 

Для нашого прикладу це складе: F = 22,95 х 120/2,5 х 0,8 = 1377 (м2).



179. Виробнича програма роботи ферми 
з виробництва молока

Періоди виробничого циклу

№
з/п Показник

су
хо

ст
ій

ни
й

от
ел

ен
ня

ро
зд

ою
ва

нн
я 

та 
за

пл
ід

не
нн

я

ви
ро

бн
иц

тв
а

м
ол

ок
а

1 Тривалість утримання, днів 52 26 91 195

2 Кількість тварин у технологічній групі (сек
ції), голів 15 15 15 15/12

3 Кількість технологічних груп у виробничому 
періоді 4 2 7 15

4 Кількість головомісць у виробни-чому періоді 74 37 129 247

5 Чисельність виробничої групи 60 зо 105 201

6 Середньорічне поголів’я у вироб-ничій групі, 
голів 59.6 29.8 104.2 223.3

7 Середньодобовий надій молока, кг - 24.5 23.1 15.5

8 Витрати кормів на все поголів’я виробничого 
періоду за рік, тис. МДж обмінної енергії 2805.6 2130.2 8217.3 12819.0

ЗО. Важливим моментом моделювання технологічного процесу є остан
ній його етап, тобто поопераційне моделювання, яке полягає у детальній роз
робці окремих операцій процесу, визначення найбільш оптимальної їх послі
довності зоотехнічних і ветеринарних вимог та режимів їх виконання. Це дає 
змогу розробити технологічну документацію, яка є основою для оптимально
го функціонування ферми.

Найважливішим документом для технолога є технологічна карта процесу, 
яка дає змогу аналізувати процес з позицій його оптимізації в засобах вироб
ництва і затратах праці. Вона об’єднує всі основні операції після їх оптимізації 
і показує обсяги виробництва. Принципи розроблення технологічної карти 
аналогічні поданим у табл. 148. Для нашого прикладу сума затрат праці на все 
поголів’я худоби по всіх виробничих періодах за календарний рік орієнтовно 
складе 7824 люд.-год. Ця цифра необхідна для визначення одного з основних



економічних показників, які свідчать про ефективність розробленого 
технологічного процесу —  затрат праці на 1 ц виробленого молока.

31. Визначивши показники економічної ефективності розробленого ва
ріанту технологічного процесу можна провести оцінку (визначити його пере
ваги та недоліки).

Щ об визначити витрати кормів на одиницю продукції, потрібно витрати 
кормів на все поголів’я виробничих періодів (фаз) за рік поділити на валовий 
надій. Відповідно до значень табл. 169 і 170 загальні витрати кормів на 
осінньо-зимовий період складають 14929,7, а на весняно-літній —  11042,4 
тис. МДж обмінної енергії, що в сумі за рік складає 25972,1 тис. МДж 
обмінної енергії. Валовий надій молока по фермі —  22635,6 ц. Таким чином, 
витрати кормів на 1 ц молока дорівнюють:

25972100/22635,6 = 1147,4 МДж обмінної енергії або на 1 кг —  11,5 МДж.
Для того, щоб визначити затрати праці на одиницю продукції, потрібно 

затрати праці на все поголів’я худоби за рік поділити на валовий надій молока:

7819 люд.-год. : 631,4 ц приросту = 12,38 люд.-год.

Більш детальну оцінку економічної ефективності змодельованого 
технологічного процесу одержимо розрахувавши загальний обсяг виробниц
тва продукції по фермі (табл. 180).

180. Розрахунок річного виробництва валової 
продукції на фермі з виробництва молока

№
з/п Продукція

П
ог

ол
ів

’я,
 г

ол
ів

Ви
хі

д 
пр

од
ук

-ц
ії 

ві
д 

од
ні

єї
 т

ва
ри

ни
, 

ц

О
де

рж
ан

о 
вс

ьо
го

 
пр

од
ук

ці
ї 

за 
рік

 
чи

 
ви

ро
бн

ич
ий

 
ци

кл
, 

ц

Ва
рт

іс
ть

 
1 

ц 
пр

од
ук

ці
ї, 

гр
н.

Ва
рт

іс
ть

 
вс

іє
ї 

пр
од

ук
ці

ї, 
ти

с. 
гр

н.

1 Молоко 380 59.56 22635.6 385 8714.7

2 Маса тіла реалізованих корів 80 6.65 532 1400 744.8

3 Приплід 418 5.60 2340.8 385 901.2
4 Гній 380 83768 20.0 1675.4

Всього - - - - 12036.1

Порівняно до результатів проведеного розрахунку технологічного про
цесу виробництва молока наводимо аналіз практичної діяльності агрофірми 
«Адажи» Ризького району (Латвія) (А.Э. Каулз, 1988), який показав, що за 
подібних умов виробництва молока (надій біля 5 тис. кг на корову, викори
стання пасовищ) середні витрати праці на виробництво 1 ц молока станов
лять 3,5...3,8 люд.-год., а витрати кормів 105...107 МДж обмінної енергії.



Завдання до заняття. 1. Використовуючи матеріали, зібрані за час прак
тики, або технологічне завдання, надане викладачем, зробіть робочі розраху
нки технологічного процесу виробництва молока.

2. Враховуючи закладений вами у робочі розрахунки технологічного 
процесу спосіб утримання корів, розробіть поопераційні карти операцій годі
влі і доїння.

3. Накресліть схему технологічної лінії первинної обробки молока для 
змодельованої вами ферми і дайте її характеристику.

4. Використовуючи робочі розрахунки технологічного процесу, визна
чіть витрати кормів (МДж обмінної енергії) і затрати праці (люд.-год) на 
одиницю продукції і зробіть їх аналіз.
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ЗАНЯТТЯ 3. Моделювання технологічного 
процесу вирощування і відгодівлі молодняку 

великої рогат ої худоби та його економічна оцінка

Мета заняття. Опрацювати основні технологічні вимоги по організації 
процесу вирощування й відгодівлі молодняку з повним циклом. Набути прак
тичні навички розроблення моделі, виконання робочих розрахунків і еконо
мічної оцінки технологічного процесу.



Наочні прилади та обладнання. Індивідуальні завдання (можна вихідні 
дані попереднього завдання) для розроблення моделі і проведення робочих 
розрахунків ферми з вирощуванн чи вирощування і відгодівлі молодняку ху
доби, ВНТП-АПК-01.05; робочі зошити; мікрокалькулятори чи ПЕОМ; дові
дники, каталоги і нормативні матеріали.

Зміст теми і методика виконання завдання. При вирішенні завдань 
збільшення виробництва та поліпшення якості яловичини на першому місці 
стоїть запровадження промислових технологій, оскільки воно базується на 
використанні прогресивних систем виробництва і приготування кормів, 
утримання і годівлі худоби, комплексній механізації та автоматизації техно
логічних операцій, розведенні високопродуктивних порід, чіткій регламента
ції усіх технологічних прийомів вирощування чи вирощування і відгодівлі 
тварин із суворим дотриманням послідовності проведення технологічних 
операцій впродовж усього періоду одержання продукції.

У даний час науковими установами України і світу удосконалюються іс
нуючі і розробляються нові технології виробництва яловичини, але у кожно
му конкретному господарстві типовий технологічний процес буде мати свої 
особливості і тому необхідно вміти змоделювати його для конкретних умов.

Робочі розрахунки технологічного процесу якраз і передбачають його 
детальну розробку із визначенням потреби тварин, кормів та інших матеріа
льних засобів для забезпечення виробництва запланованого обсягу продукції.

Розглянемо це на конкретному прикладі виходячи з умов, що:
► Порода худоби —  чорно-ряба.
► Кількість корів у господарстві (районі), голів —  425.
► Вихід телят від 100 корів, % —  88.
► Маса новонароджених бичків, кг —  29.
► Відсоток вибракування корів із стада за рік —  20.
► Відсоток введення нетелей (первісток) у стадо —  21.
► Маса бугайців в кінці періоду вирощування і відгодівлі, кг —  420.
► Тривалість періоду вирощування і відгодівлі, днів —  500.
► Спосіб утримання: при вирощуванні —  безприв’язний.
при відгодівлі —  безприв’язний.
► Тип годівлі —  силосно-сінажно-концентратний.
► Природно-кліматична зона —  полісся.
► Характер приростів за період вирощування і відгодівлі —  змінюються 

відповідно до вікових періодів і фаз вирощування.
1. Спочатку визначаємо розмір відгодівельного поголів’я, яке може над

ходити на ферму щорічно за залежністю:

Б в = Ор /2 х kt , (105)

де Бв —  поголів’я бичків, яке має бути поставлено на ферму за рік, голів; Ор
—  загальна кількість корів і нетелей, що отеляться на фермі за рік, голів; kt — 
коефіцієнт технологічності, вказує частку бичків, із тих що народилися, при
датних для інтенсивного вирощування і відгодівлі (kt = 0,9 -  0,97). Кількість 
отелень корів і нетелей (первісток) визначаємо за формулами (81, 82, 83) по-



переднього завдання (при виконанні даних розрахунків Ор можна взяти з по
переднього завдання).

Кількість отелень на фермі за рік визначаємо із виразу:

Ор = Ок + Он (Оп), (106)

де Ор _  кількість отелень на фермі за рік, голів; Ок —  кількість отелень одер
жаних на фермі за рік від корів, голів; Он —  кількість отелень одержаних на 
фермі за рік від введених у стадо нетелей; Оп —  кількість отелень одержаних 
на фермі за рік від первісток (за умов комплектування стада перевіреними за 
продуктивністю первістками).

Кількість отелень на фермі за рік від корів визначаємо із виразу:

Ок = КфХУ, (107)

де Ок —  кількість корів, які можуть отелитися в стаді за рік, голів; Кф —  кі
лькість фуражних корів у стаді на початок року (періоду), голів; V —  коефі
цієнт, який показує скільки корів із врахуванням тих, що вибраковують, не 
слід включати в поголів’я, яке може отелитися у стаді за рік (табл. 150) або 
це вихід телят від 100 корів.

За умов комплектування ферми нетелями, кількість їх отелень дорів
нюватиме поголів’ю нетелей, які будуть введені у стадо за рік. Кількість їх 
отелень визначаємо із виразу:

0 „ = К ф Х к „ / 100, (108)

де Он —  кількість отелень нетелей за рік; Кф —  кількість корів у стаді на по
чаток року (періоду), голів; к„ —  кількість нетелей що вводяться у стадо ,0 о .

Для нашого прикладу це буде дорівнювати:

Ок = 425 х 88/100 = 374 отелення. Он = 425 х 21/100 = 89 отелень.

Загальна кількість отелень на фермі складе:

Ор= 374 + 89 = 463 отелення.

У випадках, коли відомо, скільки бичків повинно бути поставлено на 
ферму за рік, розраховують кількість корів і нетелей (первісток), необхідних 
для одержання відгодівельного поголів’я, використовуючи залежність:

Пк= Бвх к„х 100 /Н х k6x kt, (109)

де ПК —  поголів’я корів і нетелей (первісток), необхідне для одержання бич
ків, яких поставлять на вирощування і відгодівлю за рік, голів; к„ —  коефіці
єнт нерівномірності отелень (визначається із матеріалів «Плану осіменіння і 
...» відношенням найбільшої кількості отелень за місяць до найменшої або 
середньомісячної); Н  —  вихід телят від 100 голів маточного поголів’я, голів; 
к6—  коефіцієнт народжуваності бичків (к6 = 0,5 -  0,52); kt —  коефіцієнт тех
нологічності, вказує частку бичків, із тих що народилися, придатних для ін
тенсивного вирощування і відгодівлі (kt = 0,9 -  0,97).

Поголівя бичків яке може бути поставлено на ферму за рік складе:

Бв = 463/2 х 0,96 = 223 голови.



переднього завдання (при виконанні даних розрахунків Ор можна взяти з по
переднього завдання).

Кількість отелень на фермі за рік визначаємо із виразу:

Ор = Ок + Он (Оп), (106)

де Ор _  кількість отелень на фермі за рік, голів; Ок —  кількість отелень одер
жаних на фермі за рік від корів, голів; Он —  кількість отелень одержаних на 
фермі за рік від введених у стадо нетелей; Оп —  кількість отелень одержаних 
на фермі за рік від первісток (за умов комплектування стада перевіреними за 
продуктивністю первістками).

Кількість отелень на фермі за рік від корів визначаємо із виразу:

Ок = КфХУ, (107)

де Ок —  кількість корів, які можуть отелитися в стаді за рік, голів; Кф —  кі
лькість фуражних корів у стаді на початок року (періоду), голів; V —  коефі
цієнт, який показує скільки корів із врахуванням тих, що вибраковують, не 
слід включати в поголів’я, яке може отелитися у стаді за рік (табл. 150) або 
це вихід телят від 100 корів.

За умов комплектування ферми нетелями, кількість їх отелень дорів
нюватиме поголів’ю нетелей, які будуть введені у стадо за рік. Кількість їх 
отелень визначаємо із виразу:

0„= К ф Х к „/100 , (108)

де Он —  кількість отелень нетелей за рік; Кф —  кількість корів у стаді на по
чаток року (періоду), голів; к„ —  кількість нетелей що вводяться у стадо ,0 о .

Для нашого прикладу це буде дорівнювати:

Ок = 425 х 88/100 = 374 отелення. Он = 425 х 21/100 = 89 отелень.

Загальна кількість отелень на фермі складе:

Ор = 374 + 89 = 463 отелення.

У випадках, коли відомо, скільки бичків повинно бути поставлено на 
ферму за рік, розраховують кількість корів і нетелей (первісток), необхідних 
для одержання відгодівельного поголів’я, використовуючи залежність:

Пк= Бвх к„х 100 /Н х k6x kt, (109)

де ПК —  поголів’я корів і нетелей (первісток), необхідне для одержання бич
ків, яких поставлять на вирощування і відгодівлю за рік, голів; к„ —  коефіці
єнт нерівномірності отелень (визначається із матеріалів «Плану осіменіння і 
...» відношенням найбільшої кількості отелень за місяць до найменшої або 
середньомісячної); Н  —  вихід телят від 100 голів маточного поголів’я, голів; 
к6—  коефіцієнт народжуваності бичків (к6 = 0,5 -  0,52); kt —  коефіцієнт тех
нологічності, вказує частку бичків, із тих що народилися, придатних для ін
тенсивного вирощування і відгодівлі (kt = 0,9 -  0,97).

Поголівя бичків яке може бути поставлено на ферму за рік складе:

Бв = 463/2 х 0,96 = 223 голови.



2. Знаючи загальну кількість бичків, що надійдуть на ферму за рік, ви
значаємо можливе їх щоденне надходження на ферму за залежністю:

Щ „= Бв/ 365. (110)

Для нашого прикладу: Щ н= 223/365 = 0,71 голів.
Особливістю даного технологічного процесу, як і процесу вирощування 

ремонтних телиць, є те, що секції (приміщення, станки, клітки) повинні працю
вати за принципом —  «все зайнято —  все пусто». Отже, тут розміром примі
щення або окремої секції (станка, клітки) буде зумовлюватися ритм процесу, 
тобто г = Вс —  розмір секції, яку формують за такт (технологічна секція).

3. Враховуючи зазначене, визначають такт роботи ферми за залежністю:

Т = ВС/Щ Н, (111)

де Т —  такт роботи ферми, діб; Вс —  місткість приміщення або окремої його 
секції (станка, клітки), яка працюватиме як окрема технологічна одиниця 
(ритм роботи), голів; ТЦ„_щоденне надходження бугайців на ферму, голів. 

Для нашого прикладу: Т = 7/0,7 = 10 діб.
Такт повинен бути цілим числом або максимально наближеним до нього. 

Крім того, враховуючи вимоги, щоб у секції були тварини, максимально близькі 
за фізіологічним розвитком, величина його не повинна перевищувати 15 діб.

4. Після цього визначаємо часові параметри виробничого циклу (табл. 
181), тобто кількість технологічних періодів та їх тривалість у днях і тактах. 
Враховуючи вимогу, що тварини з одного виробничого періоду (фази, секції) у 
другий повинні переводитися синхронно, тривалість вирощування у кожному із 
них повинна бути кратна величині такту. Все це не означає, що тривалість ви
рощування у кожному виробничому періоді має бути однакова. Звичайно, наве
дені вікові параметри не є постійною сталою для будь-якого випадку, але по
стійно при визначенні їх кількості і тривалості необхідно враховувати 
фізіологічні зміни організму, особливо травлення, у тому чи іншому віці.

181. Часові параметри виробничого циклу

№
з/п

Періоди виробничого 
циклу

Орієнто
вні межі, 
місяців

Вік тварин, 
діб

Тривалість періодів

у добах у тактах 
(Т=10)

1 Молочний до 5-6 21-190 170 17

2 Молодняку першого періоду 
вирощування до 10-11 191-310 120 12

3 Молодняку другого періоду 
вирощування до 13-14 311-430 120 12

4 Відгодівля до 16-18 431-520 90 9

Всього - - 500 50



5. Далі визначаємо кількість технологічних секцій у кожному періоді 
(цеху) за залежністю:

Гі = Д пі/Т , 112)

де Г; —  кількість технологічних секцій (станків, кліток, приміщень) у кожно
му виробничому періоді; Дш —  кількість діб вирощування у кожному вироб
ничому періоді; Т —  такт процесу, діб.

Для нашого прикладу це складе: Гі = 170/10 =17 секцій; Г2 = 120/10 =12 
секцій; Гз= 120/10 =12 секцій; Г4= 90/10 = 9 секцій.

6. Враховуючи, що кожна секція (приміщення) у виробничому періоді 
повинна працювати за принципом «все зайнято —  все пусто», для її санації і 
ремонту необхідно мати вільний час у такті технологічного процесу або віль
ну секцію (станок, клітку, приміщення) для розміщення тварин, що надхо
дять. Наукою і практикою доведено якщо такт становить 8 днів і більше — 
додаткових секцій (станків, кліток, приміщень) не потрібно тому, що за таку 
тривалість такту можна провести санацію і ремонт секції (станка, клітки, 
приміщення) та поставити нову технологічну групу бичків. У іншому випад
ку потребу цих секцій розраховують за залежністю:

Кс= Дсіх Ц/ Т, 113)

де Кс —  кількість санітарних секцій (станків, кліток, приміщень) необхідних 
для ферми; Дсі —  кількість діб санітарного розриву у i-тому виробничому пе
ріоді; Ц  —  кількість виробничих періодів (фаз) вирощування і відгодівлі на 
фермі.

Найкращий варіант, коли у кожному цеху є одна вільна секція, тобто ко
ли Дсі = Т. Хоча з економічної точки зору це головомісця, від яких не одер
жують прибуток. Для нашого розрахунку приймемо, що тривалість санітар
ного розриву дорівнює такту процесу:

Кс = 10 х 4/10 = 4 секції (станки, клітки, приміщення).

Тобто у кожному виробничому періоді постійно буде одна вільна секція 
(станок, клітка, приміщення).

7. Після цього визначаємо загальну кількість секцій у кожному виробни
чому періоді за залежністю:

Кі= Г і + ( Д сі/Т ), (114)

де К; —  загальна кількість секцій (станків, кліток, приміщень) у i-тому виро
бничому періоді, штук; Г; —  кількість технологічних секцій (станків, кліток, 
приміщень) у цьому ж i-тому виробничому періоді; Дсі —  кількість діб сані
тарного розриву у i-тому виробничому періоді; Т —  такт процесу, діб.

Для нашого прикладу: = 17 + (10/10) = 18 секцій (станків, кліток, при
міщень); К2= 12 + (10/10) = 13 секцій (станків, кліток, приміщень); К3 = 12 + 
(10/10) = 13 секцій (станків, кліток, приміщень); К4 = 9 + (10/10) = 10 секцій 
(станків, кліток, приміщень).

8. Далі визначаємо кількість головомісць у груповій секції (станку, кліт
ці, приміщенні) кожного наступного виробничого періоду вирощування.



оскільки воно може зменшуватися на величину вибракування бичків. Для 
цього використовуємо залежність:

Мсі = Вс х к, (115)

де М сі —  кількість головомісць у секції (станку, клітці, приміщ енні) по закін
ченню  і-го -1 періоду вирощ ування і переведенні у наступний період; Вс —  
місткість приміщ ення або окремої його секції (станка, клітки), яка працю є як 
окрема технологічна одиниця; k —  коеф іцієнт збереження поголів’я по за
кінченні і-го періоду і переведенні у наступний період (за весь період виро
щ ування і відгодівлі його значення мож е становити від 0,985 ... 0,97).

Для нашого прикладу візьмемо, що вибракування за весь виробничий 
цикл складе 3%, а по виробничих періодах: перший —  2%, другий —  0,5%, 
третій —  0,5% і четвертий —  вибракувань не має. Тобто коефіцієнт збере
ження становитиме 0,97.

М с і  =  7 х 0,98 =  7; М с2 =  7 х 0,975 =  7;
М с3 = 7 х 0,97 = 7; М с4 = 7 х 0,97 = 7.

9 .  Кількість головомість, які необхідно мати в кожному виробничому 
періоді визначаємо із залежності:

Мці = Мсі х КІ5 (116)

де Мщ —  кількість головомісць, які необхідно мати в i-тому виробничому періоді;
М і ---кількість головомісць у секції (станку, клітці, приміщенні) по закінченню і-
го —  1 періоду вирощування і переведенні у наступний період; К  —  загальна кі
лькість секцій (станків, кліток, приміщень) у i-тому виробничому періоді, штук.

Для нашого прикладу це матиме такий вигляд: М ц[ =  1 7 x 7  = 119 голо
вомісць; М ц 2 = 12 х 7 = 84 головомісця; М ц3 = 12 х 7 = 84 головомісця; М ц4 = 9 
х 7 = 63 головомісця.

1 0 .  Загальну потребу головомісць для ферми визначаємо із залежності:

Мф = Мці + М Ц2 + Мцз + М Ц4 (117)

Для нашого прикладу: М ф =  1 1 9  + 8 4  + 8 4  + 6 3  = 3 5 0  головомісць.
1 1 .  Далі визначаємо фронт робіт по виробничих періодах ферми 

(табл. 182).
Загальну чисельність виробничої групи у кожному виробничому періоді 

визначають, перемноживши кількість тварин у технологічній групі (секції) (гра
фа 4) на кількість технологічних груп (секцій) у виробничому періоді (графа 5).

1 2 .  Для визначення річної потреби в кормах, воді, підстилці і деяких інших 
розрахунків використовується значення середньорічного поголів’я по виробни
чих періодах ферми. Його визначають із залежності з точністю до десятих:

Пср; = (Пн; + Пві) х Дпі/2 х 365, (118)

де Пер.і —  середньорічна кількість тварин у і-му виробничому періоді вирощу
вання чи відгодівлі, голів; Пш —  поголів’я тварин, яке надійде у виробничий 
період за рік, голів; ПВі —  поголів’я, що вийде після вирощування із даного ви
робничого періоду за рік з урахуванням коефіцієнта збереження, голів.



№
з/п

Періоди
виробничого

циклу

Вік тва
рин, діб

Кількість 
тварин у тех

нологічній 
групі (сек
ції), голів

Кількість 
техноло

гічних груп 
(секцій) у 

періоді

Загальна чи
сельність ви

робничої 
групи, голів

1 2 3 4 5 6

1 Молочний 21-190 7 17 119

2 Молодняку першого 
періоду вирощування 191-310 7 12 84

3 Молодняку другого 
періоду вирощування 311-430 7 12 84

4 Відгодівля 431-520 7 9 63

Всього - - 50 350

Для нашого прикладу це відповідно складе: Пер.і = (223 + 218) х 170/ 
730 = 102,7 голів; Пер.2 =' (218 + 213) х 120/ 730 = 70,8 голів; Пср.3 = (213 + 
206) х 120/ 730 = 68,9 голів; Пср.4 = (206 + 206) х 90/ 730 = 50,8 голів.

13. Виконавши вказані розрахунки, складаємо графік переміщення пого
лів’я по виробничих періодах ферми, а також визначаємо кількість примі
щень, необхідних для їх утримання (табл. 183). Визначаючи потребу в при
міщеннях, обов’язково враховують величину секції та існуючі типові 
проекти приміщень для вирощування і відгодівлі худоби.

14. Для подальших робочих розрахунків необхідно визначити інтенсив
ність вирощування і відгодівлі худоби. План росту тварин (табл. 184) розроб
ляють, враховуючи породу, систему вирощування, тривалість виробничого 
циклу, можливі умови годівлі тощо.

Всі подальші розрахунки технологічного процесу, а саме: розробка цик
лограми роботи ферми; руху поголів’я і визначення структури стада для фе
рми; встановлення відповідно до інтенсивності вирощування норм годівлі 
(додатки И, Ф...Ю); поживності кормів, які використовують у розрахунках; 
орієнтовних схем годівлі та раціонів для виробничих груп на осінньо- 
зимовий і весняно-літній періоди; структури раціонів; добової потреби кор
мів по виробничих групах на осінньо-зимовий і весняно-літній періоди; зага
льної потреби кормів для всього поголів’я ферми на осінньо-зимовий і вес- 
няно-літній періоди; річного балансу кормів; потреби води, підстилки; вихід 
гною, виробничої програми роботи ферми; операційних і технологічної карти 
процесу виконуються відповідно до методики, викладеної при розрахунках 
процесу вирощування ремонтного молодняку, враховуючи специфічні особ
ливості виробничих періодів даного процесу.
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1 2 3 4 5 6 7 8

Т елята-молочники 1 1 21-30 39 600 6.0 45.0
2 2-4 31-60 45.0 600 18.0 63.0
3 5-7 61-90 63.0 600 18.0 81.0

4 8-10 91-120 81.0 600 18.0 99.0

5 11-13 121-150 99.0 600 18.0 117.0

6 14-16 151-180 117.0 650 19.5 136.5
Молодняк першого 7 17-19 181-210 136.5 650 19.5 156.0
періоду вирощування 8 20-22 211-240 156.0 650 19.5 175.5

9 23-26 241-270 175.5 700 21.0 196.5

10 27-29 271-300 196.5 700 21.0 217.5

Молодняк другого пе 11 30-32 301-330 217.5 750 22.5 240.0
ріоду вирощування 12 33-35 331-360 240.0 750 22.5 262.5

13 36-38 361-390 262.5 750 22.5 285.0

14 39-41 391-420 285.0 800 24.0 309.0
Відгодівля 15 42-44 421-450 309.0 1000 30.0 339.0

16 45-47 451-480 339.0 1000 30.0 369.0

17 48-50 481-520 369.0 1000 30.0 399.0

Примітка: Маса тіла бичків при постановці на вирощування становитиме 39 кг, із яких 29 кг 
— це середня маса новонароджених телят і 10 кг — це приріст за перші 20 днів життя телят (про- 
філакторний період) (0,5 кг х  20 днів).

Завдання до заняття. 1. Використовуючи матеріали, зібрані під час ви
робничої практики, технологічне завдання, надане викладачем, або вихідні 
матеріали попереднього завдання, зробіть робочі розрахунки технологічного 
процесу вирощування і відгодівлі худоби (2— 3 періоди).

2. Враховуючи спосіб утримання худоби, який ви закладаєте у техноло
гічний процес, розробіть операційні карти операцій приготування кормів до 
згодовування і видалення гною.

3. Користуючись матеріалами робочих розрахунків технологічного про
цесу, розрахуйте затрати праці (люд.год) і кормів (МДж обмінної енергії) на 
1 ц приросту, зробіть їх аналіз та порівняйте з відомими вам прикладами.



№
з/п

Періоди
виробничого

циклу

Потре
ба при
міщень 
для пе
ріоду

Надійде 
тварин у 
період, 
голів

Час пере- 
бува-ння 
тварин у 
періоді

Буде переве
дено тварин з 
періоду, голів

Буде виб- 
ра-кувано, 

голів

за
такт

за
рік

ДНІ
в

так
тів

за
такт за рік за

такт
за

рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Молочний
У4 —
360* 7 223 170 17 7 218 0 5

2

Молодняку 
першого пері
оду вирощу
вання

У4 --
360 7 218 120 12 7 213 0 5

3
Молодняку 
другого періоду 
вирощування

У  А --
360 7 213 120 12 7 206 1 7

4 Відгодівля У  А --
360 7 206 90 9 7 206 0 0

Усього 1 —
360 X X 500 50 X X 1 17

Примітка. * кількість поголів’я, на яке розраховане приміщення.
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ТЕХНОЛОГІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО 
М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА

ЗАНЯТТЯ 1. Оцінка відтворювальної здатності 
бугаїв і корів спеціалізованих м ’ясних порід

Мета заняття. Набути практичні навички правильно оцінювати відтво- 
рювальну здатність бугаїв і корів м ’ясних порід та відбирати тварин, здатних 
проявляти високі показники відтворення за умов інтенсивного використання.

Наочні приладдя та обладнання. Тварини навчальної (або іншої спеці
алізованої, що розводить худобу м’ясних порід) ферми; їх картки: форма 1- 
м’яс., 2-м’яс; форма № 3-врх «Журнал з відтворення стада великої рогатої 
худоби за 20___р.»; форма № 4-м’яс «Журнал реєстрації приплоду та виро
щування молодняку великої рогатої худоби м ’ясних порід за 20__р.»; мікро
калькулятори; робочі зошити.

Зміст теми і методика виконання завдань. Основою діяльності всякої 
ферми, що розводить м ’ясну худобу є організація ефективного відтворення 
поголівя на ній. В практиці ефективність відтворення визначають через діло
вий вихід приплоду (° о) на 100 корів і телиць виділених для запліднення при 
відлученні телят від корів. Його визначають за залежністю:

ДВП = КВП / ПКТ х 1 0 0 ,  (119)

де ДВП —  діловий вихід приплоду, °о; КВП —  кількість відлученого при
плоду, голів; ПКТ —  поголівя корів і телиць виділених для запліднення, го-

Показник ефективності відтворювання залежить від рівня заплідненості 
корів і телиць та запліднювальної здатності сперміїв бугаїв. Оптимальною 
вважають тривалість парувального періоду: для корів —  65 діб, для телиць — 
45 діб. Рівень заплідненості виражають у відсотках і визначають за залежні
стю:

РЗКТ = КЗКІТ / ЗККІТ х 1 0 0 ,  (120)

де РЗКТ —  рівень заплідненості корів і телиць виділених для парування, %;
КЗКІТ —  кількість запліднених корів і телиць після першого осіменіння (па
рування), голів; ЗККІТ —  загальна кількість осімененних (спарованих) корів і 
телиць за час парувального сезону, голів.

Заплідненими вважають корів, які впродовж 90 діб після осіменіння (па
рування) не прийшли повторно в охоту. Для телиць цей термін складає 56 
діб. Оцінюючи рівень заплідненості корів враховують дані за перші 65 діб (З 
статевих цикли) парувального сезону. Наприклад, за перші 65 діб паруваль
ного сезону було осіменено (спаровано) 156 корів і в тім числі 83 —  заплід
нилися після першого осіменіння (парування). Звідси рівень заплідненості



корів буде становити: 83/156 х 100 = 53,2%. Заплідненість телиць визачають 
аналогічно лише враховують перші 45 діб парувального сезону.

Оцінюючи відтворювальну здатність корів враховують також такі показ
ники як: тривалість міжотельного періоду; вік при першому отеленні; 
перебіг отелення; рівень загибелі телят після народження; життєздат
ність телят одержаних від корови (нетеля); багатоплідність. Так, за три
валості міжотельного періоду в 300...365 діб вона вважається відмінною;
366...401 доба —  доброю; 402...438 —  задовільною і 439...475 діб —  незадо
вільною. За віком першого отелення оцінку проводять у балах: 25...27 міс.
—  відмінно; 28...ЗО —  добре; 31...33 —  задовільно; 34...36 —  незадовільно і 
37 міс. та більше —  дуже погано. При цьому вік першого отелення визнача
ють у місяцях за залежністю:

А = (Мі -  М2) х 12 + (nj -  п2), (121)

де А —  вік нетеля при першому отеленні, міс.; Мі —  календарний рік першо
го отелення нетеля; М 2 —  календарний рік народження першого теляти;

її! —  порядковий місяць календарного року отелення нетеля; п2 —  по
рядковий місяць календарного року народження нетеля.

Важливим елементом, який суттєво впливає на ефективність відтворення 
є оцінка характеру перебігу родів у матері і пов’язана з цим смертність те
лят. У Європі перебіг родів оцінюють за 5-бальною шкалою: 1 бал —  роди 
відбулися самостійно, без допомоги людини; 2 бали —  роди відбулися при 
незначній допомозі людини; 3 бали —  роди важкі з кваліфікованою допомо
гою двох або більше людей, корова і теля живі; 4 бали —  роди проведено з 
виконанням кесаревого розтину; 5 балів —  роди дуже важкі (патологічні), з 
летальним наслідком для матері, плоду або обох.

Відтворювальну здатність оцінюють по кожному отеленню і за, так зва
ною, життєздатністю телят виділяючи серед них: нормальних, слабких і ме- 
ртвонароджених. Відсоток мертвонароджених телят визначають відношен
ням їх кількості до загального числа новонароджених не враховуючи при 
цьому телят-близнюків. В деяких випадках визначають багатоплідність ма
ток —  відношення кількості тварин, які народили двоє і більше телят до за
гальної кількості отелень а бо загальної кількості корів. Нині рекомендують 
оцінювати і таку ознаку, як смертність приплоду після народження —  від
ношенням кількості згиблих телят до загального числа новонароджених (%).

Відтворювальну здатність бугаїв оцінюють за: абсолютною спермопро- 
дуктивністю та запліднювальною здатністю сперміїв. Абсолютну спермоп- 
родуктивність визначають на основі індексу спермопродуктивності, який 
вказує кількість сперміїв в еякуляті з прямолінійним поступальним рухом і 
розраховується за залежністю:

ІС= О х К х А / 10, (122)

де ІС —  індекс спермопродуктивності, млрд сперміїв в еякуляті з прямолі
нійним поступальним рухом; О —  об’єм еякуляту, см3; К —  концентрація 
сперміїв, млрд./см3; А —  рухливість сперміїв, балів.



Запліднювальну здатність сперміїв визначають діленням кількості за
пліднених за перше осіменіння (парування) корів або телиць на загальне чис
ло осіменених (спарованих) тварин за залежнстю:

33 = (1,3 х nj + n2 / N) х 100, (123)

де 33 —  запліднювальна здатність сперміїв бугая, %; ііі —  кількість ко
рів, запліднених після першого осіменіння (парування), голів; п2 _  кількість 
телиць, запліднених після першого осіменіння (парування), голів; N  —  зага
льна кількість осіменінь (парувань) корів і телиць спермою даного бугая або 
(спарованих) даним бугаєм, голів; 1,3 —  коефіцієнт перерахунку запліднено
сті корів до заплідненості телиць.

Корів, які впродовж 90 діб після осіменіння (парування) не прийшли по
вторно в охоту вважають заплідненими. Для телиць цей термін складає 56 діб.

У європейських країнах відтворювальну здатність бугаїв оцінюють за 
індексом осіменінь визначеним із залежності:

ІО = К С /К З, (124)

де ІО —  індекс осіменінь, відносних одиниць; КС —  загальна кількість осі
менінь (парувань), разів; КЗ —  кількість запліднених, тільних, отелених корів 
і телиць.

Завдання до заняття. 1. Використовуючи матеріали ферми, що займа
ється розведенням м ’ясної худоби, зібрані під час практики або надані викла
дачем проведіть оцінку показників відтворювальної здатності корів і телиць.

2. За матеріалами наданими викладачем визначте абсолютну спермопро- 
дуктивність та запліднювальну здатність сперміїв декількох бугаїв. Зробіть 
аналіз, визначте кращого за цими показниками.
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ЗАНЯТТЯ 2. Оцінка молочності 
корів м ’ясних порід

Мета заняття. Набути практичні навички правильно оцінювати молоч
ність корів м’ясних порід та відбирати тварин, здатних проявляти високу мо
лочність за умов інтенсивного використання.

Наочні приладдя та обладнання. Тварини навчальної (або іншої спеціалі
зованої, що розводить худобу м’ясних порід) ферми; картки форма 2-м’яс; фор-



ма № 4-м’яс «Журнал реєстрації приплоду та вирощування молодняку великої 
рогатої худоби м’ясних порід за 20__р.»; мікрокалькулятори; робочі зошити.

Зміст теми і методика виконання завдань. За показник молочності ко
рів м ’ясних порід у країнах Європи і в Україні приймають умовний показник
—  масу тіла їх потомків у 210-добовому віці. Зрозуміло, що цей показник по
дає лише орієнтовне значення молочної продуктивності м ’ясних корів, оскі
льки вже після місячного віку, крім молока матері, телята споживають і інші 
корми. Проте, досить тісний зв’язок між молочною продуктивністю корови і 
масою потомка спостерігають до 3-місячного віку, в подальшому ж він сут
тєво послаблюється, і на час відлучення в 6...8-місячному віці масу тіла мо
лодняку визначає переважно кількість і якість спожитих рослинних кормів та 
породна належність.

За умов експерименту молочну продуктивність корів м’ясних порід ви
значають шляхом визначення маси тіла теляти до і після ссання, вважаючи, 
що різниця маси і є кількість молока виссаного телям.

Молочність м ’ясних корів розраховують за залежністю:

GR = (WG -  B W /1) х 210 + BW, (125)

де GR —  маса тіла потомків при відлученні (від 90...250 діб) перерахова
на на вік 210 діб, кг; WG —  маса тіла потомків при відлученні, кг; BW —  ма
са тіла новонародженого потомка, кг; І —  вік потомків при відлученні, діб.

З метою більш вірогідного визначення молочності м ’ясних корів одер
жану масу потомків коригують на вік корови в отеленнях. Так, для первісток 
вказану масу збільшують на 10%, для корів другого отелення —  на 5%. У ра
зі багатоплідного отелення молочність оцінюють за сумарною масою тіла 
одержаного приплоду.

На думку (Угнівенко А.М., Носевич Д.К.), особливо в селекційній робо
ті, за критерій оцінки молочності корів м ’ясних порід доцільно використову
вати довічну молочну продуктивність із розрахунку на один день життя 
тварини (від народження і до відлучення останнього потомка у віці 210 діб) 
за виразом:

К = Мзаг х 1000/ТЖ, (126)

де К —  довічна молочна продуктивність корови м ’ясної породи, г/добу; Мзаг 
_  загальна молочність корови (маса тіла приплоду у 210-добовому віці за 
весь період використання корови), кг; ТЖ —  тривалість життя корови (від 
народження і до відлучення останнього потомка у віці 210 діб), діб.

Для оцінки молочної продуктивності корів м’ясних порід використову
ють також її відносну величину, що дозволяє щорічно виявляти в стаді як ни
зькопродуктивних тварин і їх вибракування, так і високопродуктивних —  для 
подальшого розведення. Даний показник визначають за залежністю:

ВМ = (СМ/ СВП) х 100, (127)

де ВМ —  відносна молочна продуктивність м ’ясної корови, %; СМ —  скори-
гована маса тіла потомка на вік 210 діб, кг; СВП —  середня скоригована маса
тіла всіх потомків стада на вік 210 діб, кг.



Завдання до заняття. 1. Використовуючи матеріали ферми, що займа
ється розведенням м ’ясної худоби, зібрані під час практики або надані викла
дачем оцініть молочність, довічну та відносну молочність вибраних вами 
тварин. Зробіть аналіз одержаних показників, виберіть кращих тварин.
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Додатки

Додаток А

Параметри максимального споживання сухої 
речовини кормів дійними коровами, кг/добу

Маса тіла 
корів

Добовий надій, кг

10 15 20 25 ЗО 35 40 45 50 55
400 11.0 11.5 12.0 13.2 14.5 15.7 - - - -
450 12.3 12.7 13.3 14.6 15.8 17.0 18.3 - - -

500 13.3 14.0 14.5 15.8 17.0 18.3 19.5 20.8 - -

550 14.8 15.3 15.8 17.0 18.3 19.5 20.8 22.0 23.3 -
600 16.0 16.5 17.0 18.2 19.5 20.8 22.0 23.3 24.5 25.8
650 17.3 17.8 18.3 19.5 20.8 22.0 23.3 24.5 25.8 27.1

700 18.5 19.0 19.5 20.7 22.0 23.2 24.5 25.8 27.0 28.3

Додаток Б

Максимальне споживання сухої речовини корму 
дійними коровами на 100 кг маси тіла за добу, кг

Маса тіла, кг
Добовий надій, кг

5 10 15 20 25 ЗО 35 40

400 2.6 2.8 2.9 3.0 3.3 3.6 3.9 -

450 2.6 2.7 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0
500 2.6 2.7 2.8 2.9 3.2 3.4 3.6 3.9
550 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.3 3.5 3.8

600 2.6 2.7 2.8 2.8 3.0 3.2 3.5 3.7

650 2.6 2.6 2.7 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6

700 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.3 3.5



Мінімально необхідна концентрація обмінної 
енергії в сухій речовині раціонів за нульового 

енергетичного балансу у тканинах 
тіла дійних корів (МДж/кг)

Маса тіла, кг Добовий надій, кг

5 10 15 20 25 ЗО 35 40
400 8.0 9.5 10.8 12.0 12.4 12.9 - -

450 8.0 9.0 10.3 11.5 12.0 12.4 - -

500 8.0 8.6 9.8 10.9 11.5 11.8 12.2 12.5

550 8.0 8.3 9.5 10.5 11.2 11.4 11.8 12.2
600 8.0 8.0 9.1 10.0 10.8 11.0 11.4 11.8
650 8.0 8.0 8.8 9.7 10.4 10.7 11.0 11.5

700 8.0 8.0 8.4 9.4 10.0 10.3 10.7 11.2

Додаток Г

Розрахований максимально можливий вміст сирої 
клітковини в сухій речовині раціонів за різних 

середньодобових надоїв

Добовий надій 4°о-ого молока, кг 47.6 35.5 30.7 26.5 19.8 14.8 11 6.2
Максимальний вміст клітковини. 0 о 14 16 17 18 20 22 24 28



Норми мінерального живлення (макроелементи) 
лактуючих корів з надоєм від 4000 до 6000 кг 

молока (Б.Д. Кальницький, 1985)

Мінеральні речовини
Потреба, г

на 100 кг маси тіла на 1 кг молока
Кальцій 4.8 3.5

Фосфор 4.0 2.5
Магній 2.0 1.2

Сірка 3.0 1.1
Калій 9.0 7.0
Сіль кухонна 4.6 3.0

Додаток Е

Добові даванки мікроелементів 
(мг на 1 кг сухої речовини)

Мікроелементи
Рівень надою за лактацію, кг Сухостійні

корови3000-4000 5000-7000

Цинк 40-60 60-80 30-50

Мідь 6-10 10-12 6-10
Марганець 40-60 60-80 40-50
Кобальт 0.4-0.7 0.8-1.0 0.3-0.8

Залізо 50-70 70-90 50-70

Йод 0.4-0.8 0.6-1.4 0.3-0.7

Селен 0.10-0.15 0.20-0.30 0.10-0.15
Молібден 0.5-1.0 0.5-1.0 0.4-0.5

Фтор 15-25 15-25 15-25



Добові норми згодовування об’ємистих і зелених 
кормів коровам на 100 кг маси тіла

Вид корму Кількість корму

Лактуючі корови
Силос кукурудзяний (1 класу) 5.0 — 6.0

Грубі корми (сіно 1 класу) 1.0 — 1.5
Зелені корми 10.0 —  12.0

Сухостійні корови
Силос кукурудзяний (1 класу) 3.0 —  4.0

Грубі корми (сіно 1 класу) 1.0 — 1.5

Зелені корми 6.0 —  8.0

Додаток Ж

Добові норми згодовування кормів на 100 кг маси 
тіла залежно від класу якості

Вид корму
Клас якості

1 2 3

Силос кукурудзяний 5 —  6 4 —  6 2 —  4

Силос злаково-бобовий 5 —  7 3 —  6 2 —  4

Силос із різнотрав'я 4 —  5 3 —  5 1 — 4
Сінаж люцерновий 3 —  5 3 —  4 2 —  3

Сінаж еспарцетовий 4 —  6 4 —  5 3 —  4
Сінаж із різнотрав'я 3 —  5 2 —  4 2 —  3



Основні параметри концентрації енергії і протеїну 
в сухій речовині раціонів для інтенсивного 

вирощування телиць

Показник
Вік, місяців

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Обмінна енер
гія, МДж/кг СР 11.2 10.9 10.7 10.5 10.2 9.9 9.7 9.5 9.2 8.9 8.7 10.5

Сирий протеїн, 
0 ь СР 18 16-18 16 16 16-15 15 15 14-13 13-12 13-12 13-12 15

Суха речовина 
(СР) на 1 гол, кг 2.8 3.7 4.5 5.4 6.4 7.3 8.4 9.5 10.8 12.1 13.6 15.2

Вгодованість,
бал 2.3 2.8 3.2 3.5

Додаток И

Мінімальна необхідна концентрація обмінної енергії 
в 1 кг сухої речовині раціонів для різних приростів 
маси тіла молодняку на вирощуванні та відгодівлі

Приріст, кг/добу
Маса тіла тварини, кг

100 200 300 400 500 600

0.2 7.6 [6.2] [5.9] [6.0] [6.2] [6.6]
0.3 8.4 [6.9] [6.5] [6.6] [6.8] 7.1

0.4 9.1 7.5 7.0 7.1 7.3 7.6

0.5 9.8 8.0 7.5 7.6 7.7 8.1

0.6 10.5 8.5 8.1 8.0 8.2 8.5
0.7 11.1 9.1 8.5 8.5 8.7 9.0
0.8 11.8 9.6 9.0 9.0 9.1 9.5

0.9 12.5 10.1 9.5 9.5 9.6 9.9

1.0 13.1 10.7 10.0 9.9 10.1 10.4

1.1 13.8 11.2 10.5 10.4 10.6 10.9

1.2 14.5 11.8 11.0 10.9 11.1 11.4

Споживання сухої речовини 
корму, кг/добу 2.94 5.48 7.62 9.36 10.70 11.65

Споживання сухої речовини 
корму на 100 кг маси тіла, кг 2.94 2.74 2.54 2.34 2.14 1.94

Примітка: Величини концентрації енергії в дужках [ ] можна вважати лише теоре
тичним, враховуючи неможливість споживання кількості грубого корму з такою низькою 
концентрацією енергії.



Поживні і біологічно активні речовини
Добовий надій, кг 4°6-ого молока

10 15 20 25 ЗО

Обмінна енергія, МДж 104.5 124.2 144 163.7 187

Суха речовина, кг 11.0 11.5 12.0 13.2 14.5

Сирий протеїн, г 1595 1782 I860 2112 2320
Протеїн, здатний до розщеплення, г 1435 1514 1488 1584 1624
Протеїн, нездатний до розщеплення, г 160 268 372 528 696

Перетравний протеїн, г 1045 1150 1200 1386 1522

Сира клітковина, г 3080 2760 2880 2640 2900
Нейтрально-детергентна клітковина, °о СР ЗО ЗО ЗО 35 35
Кислотно-детергентна клітковина, °о СР 20 20 20 до 19 до 19
Крохмаль, г 1210 1552 1620 2112 2320

Цукор, г 825 1035 1080 1386 1522

Сирий жир, г 308 368 384 475 522

Сіль, г 71.5 74.7 78 85.8 94.3
Кальцій, г 71.5 74.7 78 85.8 94.3
Фосфор, г 49.5 51.8 54 66 72.5

Магній, г 26.4 27.6 28.8 31.7 34.8

Калій, г 89.1 93.1 97.2 106.9 117.5

Сірка, г 30.8 32.2 33.6 37.0 40.6
Цинк, мг 605 690 720 858 942
Марганець, мг 605 690 720 858 942

Мідь, мг 88 103 108 132 145

Кобальт, мг 6.6 8.0 8.4 10.6 11.6

Залізо, мг 770 805 960 1056 1160
Йод, мг 7.7 9.2 9.6 11.9 13.0

Селен, мг 2.2 2.9 3.6 4.0 4.4
Молібден, мг 5.5 6.9 8.4 10.6 14.5

Лізин, г - 64.4 79.2 92.4 108.8

Метіонін + цистин, г - 21.9 26.4 31.7 37.7

Гістидин, г - 24.1 28.8 34.3 40.6
Лейцин, г - 71.3 90.0 108.2 126.1
Ізолейцин, г - 38.0 48.0 58.1 68.1

Вітамін D, тис. МО 11.0 11.5 12.0 13.2 14.5

Вітамін Е, мг 440 460 480 528 580

Каротин, мг 440 518 540 594 652



Поживні і біологічно активні речовини
Добовий надій, кг 4° 6-ого молока

10 15 20 25 ЗО

Обмінна енергія, МДж 110.7 131.8 153.0 174.0 190.0

Суха речовина, кг 12.3 12.8 13.3 14.5 15.8

Сирий протеїн, г 1783 1984 2061 2320 2528
Протеїн, здатний до розщеплення, г 1605 1686 1679 1740 1770
Протеїн, нездатний до розщеплення, г 178 298 412 580 758

Перетравний протеїн, г 1168 1280 1330 1522 1659

Сира клітковина, г 3444 3072 3192 2900 3160
Нейтрально-детергентна клітковина, °о СР ЗО ЗО ЗО 35 35
Кислотно-детергентна клітковина, °о СР 20 20 20 до 19 до 19
Крохмаль, г 1353 1728 1795 2320 2528

Цукор, г 922 1152 1197 1522 1659

Сирий жир, г 344 410 426 522 569

Сіль, г 80.0 83.2 86.5 94.3 102.7
Кальцій, г 80.0 83.2 86.5 94.3 102.7
Фосфор, г 55.3 57.6 59.9 65.3 79.0

Магній, г 29.5 30.7 31.9 34.8 37.9

Калій, г 99.6 103.7 107.7 117.5 128.0

Сірка, г 34.4 35.8 37.2 40.6 44.2
Цинк, мг 676 768 798 942 1027
Марганець, мг 676 768 798 942 1027

Мідь, мг 98 115 120 145 158

Кобальт, мг 7.4 9.0 9.3 11.6 12.6

Залізо, мг 861 896 931 1160 1264
Йод, мг 8.6 10.2 10.6 13.0 14.2

Селен, мг 2.5 3.2 4.0 4.4 4.7
Молібден, мг 6.1 7.7 10.6 13.0 15.8

Лізин, г - 65.3 79.8 94.3 110.6

Метіонін + цистин, г - 21.8 26.6 31.9 37.9

Гістидин, г - 24.3 30.6 34.8 41.1
Лейцин, г - 73.0 91.8 110.2 128.0
Ізолейцин, г - 39.7 47.9 58.0 67.9

Вітамін D, тис. МО 12.3 12.8 13.3 14.5 15.8

Вітамін Е, мг 492 512 532 580 632

Каротин, мг 492 576 598 652 711



Поживні і біологічно 
активні речовини

Добовий надій, кг 4°6-ого молока

10 15 20 25 ЗО 35 40
Обмінна енергія, МДж 116.1 137.2 158.0 181.7 200.6 222.0 243.8

Суха речовина, кг 13.5 14.0 14.5 15.8 17.0 18.2 19.5

Сирий протеїн, г 1957 2170 2247 2528 2720 3094 3315
Протеїн, здатний до розщеплення, г 1762 1845 1798 1896 1904 2011 1989

Протеїн, нездатний до розщеплення, г 195 325 449 632 816 1083 1326

Перетравний протеїн, г 1282 1400 1450 1659 1785 2002 2145
Сира клітковина, г 3780 3360 3480 3160 3400 3276 3120

Нейтрально-детергентна клітковина, 0 о СР ЗО ЗО ЗО 35 35 40 40

Кислотно-детергентна клітковина, 0 о СР 20 20 20 до 19 до 19 до 19 до 19
Крохмаль, г 1485 1890 1957 2528 2720 3276 3510

Цукор, г 1012 1260 1305 1659 1785 2184 2340
Сирий жир, г 378 448 464 569 612 728 780
Сіль, г 87.8 91 94.2 102.7 110.5 118.3 126.7

Кальцій, г 87.8 91 94.2 102.7 110.5 118.3 126.7

Фосфор, г 60.8 63 65.3 71.1 76.5 81.9 87.8

Магній, г 32.4 33.6 34.8 37.9 40.8 43.7 46.8

Калій, г 109.3 113.4 117.5 128.0 137.7 136.5 136.5
Сірка, г 37.8 39.2 40.6 44.2 47.6 47.3 48.7

Цинк, мг 742 840 870 1027 1105 1274 1365
Марганець, мг 742 840 870 1027 1105 1274 1365

Мідь, мг 108 126 130 158 170 200 214

Кобальт, мг 8.1 9.8 10.1 12.6 13.6 16.4 17.6
Залізо, мг 945 980 1015 1264 1360 1456 1560

Йод, мг 8.1 9.8 10.1 12.6 13.6 16.4 17.6
Селен, мг 2.7 3.5 4.4 4.7 5.1 5.5 5.6

Молібден, мг 6.8 8.4 11.6 14.2 15.3 18.2 19.5

Лізин, г - 66.1 78.4 96.4 112.2 125.6 140.4

Метіонін + цистин, г - 22.4 27.6 33.2 37.4 43.7 48.8
Гістидин, г - 24.3 29.4 36.3 42.5 47.3 52.7
Лейцин, г - 75.6 92.8 112.2 129.2 147.4 165.7

Ізолейцин, г - 39.2 49.3 58.5 69.7 78.3 89.7

Вітамін D, тис. МО 13.5 14.0 14.5 15.8 17.0 18.2 19.5

Вітамін Е, мг 540 560 580 632 680 728 780

Каротин, мг 540 630 652 711 765 910 975



Поживні і біологічно активні речовини
Добовий надій, кг 4°6-ого молока

10 15 20 25 ЗО 35 40

Обмінна енергія, МДж 122.8 145.3 165.9 190.4 208.6 230.1 253.8

Суха речовина, кг 14.8 15.3 15.8 17.0 18.3 19.5 20.8
Сирий протеїн, г 2146 2371 2449 2720 2928 3315 3536
Протеїн, здатний до розщеплення, г 1931 2016 1959 2040 2050 2155 2122

Протеїн, нездатний до розщеплення, г 215 355 490 680 878 1160 1414

Перетравний протеїн, г 1405 1530 1580 1785 1921 2145 2288
Сира клітковина, г 4144 3672 3792 4080 3660 3510 3328

Нейтрально-детергентна клітковина, 0 о СР ЗО ЗО ЗО 35 35 40 40

Кислотно-детергентна клітковина, 0 о СР 20 20 20 до 19 до 19 до 19 до 19
Крохмаль, г 1628 2065 2133 2720 2928 3510 3744

Цукор, г 1110 1377 1422 1785 1921 2340 2496

Сирий жир, г 414 489 505 612 659 780 832
Сіль, г 96.2 99.5 102.7 110.5 119.0 126.8 135.2

Кальцій, г 96.2 99.5 102.7 110.5 119.0 126.8 135.2
Фосфор, г 66.6 68.9 71.1 76.5 82.4 87.8 104.0

Магній, г 35.5 36.7 37.9 40.8 43.9 41.0 41.6

Калій, г 120.0 124.0 128.0 137.7 148.2 146.2 147.7
Сірка, г 41.4 42.8 44.2 47.6 51.2 50.7 52.0

Цинк, мг 814 918 948 1105 1190 1365 1456

Марганець, мг 814 918 948 1105 1190 1365 1456

Мідь, мг 118 137 142 170 183 214 228
Кобальт, мг 8.9 10.7 11.1 13.6 14.6 17.6 18.7
Залізо, мг 1036 1071 1106 1360 1464 1560 1664

Йод, мг 10.4 12.2 12.6 15.3 16.5 19.5 20.8
Селен, мг 3.0 3.8 4.7 5.1 5.5 5.9 6.2

Молібден, мг 7.4 9.2 12.6 15.3 18.3 19.5 20.8

Лізин, г - 68.8 83.7 98.6 113.5 128.7 143.5
Метіонін + цистин, г - 22.9 28.4 34.0 38.4 44.9 49.9

Гістидин, г - 26.0 31.6 37.4 42.1 46.8 52.0

Лейцин, г - 76.5 94.8 112.2 129.9 150.1 166.0
Ізолейцин, г - 39.8 49.0 59.5 69.5 80.0 89.4

Вітамін D, тис. МО 14.8 15.3 15.8 17.0 18.3 19.5 20.8

Вітамін Е, мг 592 612 632 680 732 780 832

Каротин, мг 592 688 711 765 823 975 1040



Поживні і біологічно активні речовини
Добовий надій, кг 4°6-ого молока

10 15 20 25 ЗО 35 40
Обмінна енергія, МДж 128.0 150.1 170.0 196.5 214.5 237.1 259.6

Суха речовина, кг 16.0 16.5 17.0 18.2 19.5 20.8 22.0

Сирий протеїн, г 2320 2557 2720 2912 3120 3536 3740
Протеїн, здатний до розщеплення, г 2088 2175 2108 2184 2184 2298 2244

Протеїн, нездатний до розщеплення, г 232 382 612 728 936 1238 1496

Перетравний протеїн, г 1520 1650 1700 1911 2047 2288 2420
Сира клітковина, г 4480 3960 4080 3640 3900 3744 3520

Нейтрально-детергентна клітковина, 0 о СР ЗО ЗО ЗО 35 35 40 40

Кислотно-детергентна клітковина, °о СР 20 20 20 цо 19 цо 19 цо 19 цо 19

Крохмаль, г 1760 2227 2295 2912 3120 3744 3960
Цукор, г 1200 1485 1530 1911 2047 2496 2640
Сирий жир, г 448 528 544 655 702 832 880
Сіль, г 104 107 110.5 118.3 126.7 135.2 143

Кальцій, г 104 107 110.5 118.3 126.7 135.2 143

Фосфор, г 72 74.3 76.5 81.9 87.8 93.6 110

Магній, г 38.4 39.6 40.8 43.7 46.8 43.7 44.0

Калій, г 129.6 133.6 137.7 147.4 158.0 156 156.2
Сірка, г 44.8 46.2 47.6 51.0 54.6 54.1 55.0

Цинк, мг 880 990 1020 1183 1267 1456 1540
Марганець, мг 880 990 1020 1183 1267 1456 1540

Мідь, мг 128 148 153 182 195 229 242

Кобальт, мг 9.6 11.6 11.9 14.6 15.6 18.7 19.8
Залізо, мг 1120 1155 1190 1456 1560 1664 1760

Йод, мг 11.2 13.2 13.6 16.4 17.6 20.8 22.0
Селен, мг 3.2 4.1 5.1 5.5 5.9 6.2 6.6

Молібден, мг 8.0 9.9 13.6 16.4 19.5 20.8 22.0

Лізин, г - 70.9 85.0 100.1 115.0 129.0 145.2

Метіонін + цистин, г - 23.1 28.9 34.6 39.0 43.7 50.6
Гістидин, г - 26.4 32.3 38.2 42.9 47.8 52.8
Лейцин, г - 77.5 96.9 114.7 132.6 149.8 169.4

Ізолейцин, г - 41.3 51.0 60.1 70.2 81.1 90.2

Вітамін D, тис. МО - 16.5 17.0 18.2 19.5 20.8 22.0
Вітамін Е, мг 640 660 680 728 780 832 880

Каротин, мг 640 742 765 819 780 832 990



Поживні і біологічно активні речовини
Добовий надій, кг 4°6-ого молока

10 15 20 25 ЗО 35 40
Обмінна енергія, МДж 138.4 156.6 177.5 202.8 222.6 242 266.8

Суха речовина, кг 17.3 17.8 18.3 19.5 20.8 22.0 23.2

Сирий протеїн, г 2508 2759 2836 3120 3328 3740 3944
Протеїн, здатний до розщеплення, г 2258 2346 2269 2340 2330 2298 2366

Протеїн, нездатний до розщеплення, г 250 413 567 780 998 1442 1578

Перетравний протеїн, г 1358 1780 1830 2047 2184 2420 2552
Сира клітковина, г 4844 4272 4392 3900 4160 3960 3712

Нейтрально-детергентна клітковина, 0 о СР ЗО ЗО ЗО 35 35 40 40

Кислотно-детергентна клітковина, 0 о СР 20 20 20 до 19 до 19 до 19 до 19
Крохмаль, г 1903 2403 2470 3120 3328 3960 4176

Цукор, г 1297 1602 1647 2047 2184 2640 2784
Сирий жир, г 484 570 586 702 749 880 928
Сіль, г 112.5 115.7 119 126.8 135 143 151

Кальцій, г 112.5 115.7 119 126.8 135 143 151

Фосфор, г 77.8 80.1 82.3 87.8 93.6 99 116

Магній, г 41.5 42.7 43.9 46.8 49.9 46.2 46.4

Калій, г 140 144 142 158 168.5 165 164.7
Сірка, г 48.4 49.8 51.2 54.6 58.2 57.2 58

Цинк, мг 951 1068 1098 1267 1352 1540 1624
Марганець, мг 951 1068 1098 1267 1352 1540 1624

Мідь, мг 138 160 165 195 208 242 255

Кобальт, мг 10.4 12.5 12.8 15.6 16.6 19.8 20.9
Залізо, мг 1211 1246 1281 1560 1684 1760 1856

Йод, мг 12.7 14.2 14.6 17.6 18.7 22.0 23.2
Селен, мг 3.5 4.5 5.5 5.9 6.2 6.6 6.9

Молібден, мг 8.6 10.7 14.6 17.6 20.8 22.0 23.2

Лізин, г - 73.0 87.8 101.4 116.5 132 146

Метіонін + цистин, г - 23.1 29.3 35.1 39.5 44 48.7
Гістидин, г - 26.7 32.9 39.0 43.7 48.4 53.4
Лейцин, г - 80.1 97.0 115.0 135.2 151.8 169

Ізолейцин, г - 40.9 51.2 60.5 70.7 81.4 90.5

Вітамін D, тис. МО 17.3 17.8 18.3 19.5 20.8 22.0 23.2

Вітамін Е, мг 692 712 732 780 832 880 928

Каротин, мг 692 801 823 877 936 1100 1160



Поживні і біологічно активні речовини
Добовий надій, кг 4°6-ого молока

10 15 20 25 ЗО 35 40
Обмінна енергія, МДж 148 159.6 183.3 207 226.6 248.2 274.4

Суха речовина, кг 18.5 19.0 19.5 20.7 22.0 23.2 24.5

Сирий протеїн, г 2682 2945 3022 3312 3520 3944 4165

Протеїн, здатний до розщеплення, г 2414 2504 2418 2484 2464 2564 2499
Протеїн, нездатний до розщеплення, г 268 441 604 828 1056 1380 1666
Перетравний протеїн, г 1757 1900 1950 2173 2310 2552 2695

Сира клітковина, г 5180 4560 4680 4140 4400 4176 3920

Нейтрально-детергентна клітковина, 0 о СР ЗО ЗО ЗО 35 35 40 40

Кислотно-детергентна клітковина, 0 о СР 20 20 20 16-20 16-20 15-20 15-20

Крохмаль, г 2035 2565 2632 3312 3520 4176 4410
Цукор, г 1387 1710 1755 2173 2310 2784 2940
Сирий жир, г 518 608 624 745 792 928 980

Сіль, г 120.2 123.5 126.8 134.5 143 150.8 159.3

Кальцій, г 120.2 123.5 126.8 134.5 143 150.8 159.3
Фосфор, г 83.2 85.5 87.8 93.1 99.0 104.4 122.5

Магній, г 44.4 45.6 46.8 49.7 52.8 48.7 49.0

Калій, г 150 154 158 167.7 178.2 174 174
Сірка, г 51.8 53.2 54.6 58.0 61.6 60.3 61.3

Цинк, мг 1017 1140 1170 1345 1430 1624 1715

Марганець, мг 1017 1140 1170 1345 1430 1624 1715
Мідь, мг 148 171 175 207 220 255 270

Кобальт, мг 11.1 13.3 13.7 16.6 17.6 20.9 22.0
Залізо, мг 1295 1330 1365 1656 1760 1856 1960

Йод, мг 13.0 15.2 15.6 18.6 19.8 23.2 24.5

Селен, мг 3.7 4.8 5.8 6.2 6.6 7.0 7.4
Молібден, мг 9.3 11.4 15.6 18.6 22.0 23.2 24.5
Лізин, г - 74.1 89.7 103.5 118.8 132.2 147

Метіонін + цистин, г - 24.7 29.3 35.2 39.6 44.1 51.5

Гістидин, г - 28.5 33.1 39.3 44.0 48.7 53.9

Лейцин, г - 81.7 99.5 118.0 136.4 153.1 171.5
Ізолейцин, г - 41.8 50.7 62.1 72.6 81.2 90.7

Вітамін D, тис. МО 18.5 19.0 19.5 20.7 22.0 23.2 24.5

Вітамін Е, мг 740 760 780 828 880 928 980

Каротин, мг 740 855 878 931 990 1160 1225



Норми годівлі сухостійних корів за 20-10 днів до отелення

Поживні і біологічно активні речовини
Маса тіла тварин, кг

400 450 500 550 600 650 700 750
Суха речовина, кг 6,4-7,2 7,2-8,1 8,0-9,0 8,8-9,9 9,6-10,8 10,4-11,7 11,2-12,6 12,0-13,5
Обмінна енергія, МДж 70,4-79,2 79,2-89,1 88,0-99,0 96,8-108,9 105,6-118,8 114,4-128,7 123,2-138,6 132,0-148,5
Сирий протеїн, г 1024-1152 1152-1296 1280-1440 1408-1584 1536-1728 1664-1872 1792-2016 1920-2160
Нерозщеплюємий протеїн, г 399-449 449-505 499-562 549-618 599-674 649-730 699-786 749-842
Розщеплюємий протеїн, г 625-703 703-790 781-878 859-966 937-1054 1015-1142 1093-1230 1171-1318
Сира клітковина, г 1088-1224 1224-1377 1360-1530 1496-1683 1632-1836 1768-1989 1904-2142 2040-2295
Кислотно-детергентна клітковина, г 228-257 257-289 286-321 314-353 343-386 371-418 400-450 428-482
Нейтрально-детергентна клітковина, г 305-343 343-386 381-428 419-471 457-514 495-557 533-600 571-643
Кальцій, г 37,1-41,8 41,8-47,0 46,4-52,2 51,0-57,4 55,7-62,6 60,3-67,9 65,0-73,1 69,6-78,3
Фосфор, г 23,7-26,6 26,6-30,0 29,6-33,3 32,6-36,6 35,5-40,0 38,5-43,3 41,4-46,6 44,4-50,0
Магній, г 12,8-14,4 14,4-16,2 16,0-18,0 17,6-19,8 19,2-21,6 20,8-23,4 22,4-25,2 24,0-27,0
Сірка, г 12,8-14,4 14,4-16,2 16,0-18,0 17,6-19,8 19,2-21,6 20,8-23,4 22,4-25,2 24,0-27,0
Хлор, г 16,0-18,0 18,0-20,2 20,0-22,5 22,0-24,8 24,0-27,0 26,0-29,2 28,0-31,5 30,0-33,8
Марганець, мг 256-288 288-324 320-360 352-396 384-432 416-468 448-504 480-540
Мідь, мг 64,0-72,0 72,0-81,0 80,0-90,0 88,0-99,0 96,0-108,0 104,0-117,0 112,0-126,0 120,0-135,0
Цинк, мг 256-288 288-324 320-360 352-396 384-432 416-468 448-504 480-540
Залізо, мг 320-360 360-405 400-450 440-495 480-540 520-585 560-630 600-675
Кобальт, мг 0,64-0,72 0,72-0,81 0,80-0,90 0,88-0,99 0,96-1,1 1,0-1,2 1,1-1,3 1,2-1,4
Йод, мг 3,8-4,3 4,3-4,9 4,8-5,4 5,3-5,9 5,8-6,5 6,2-7,0 6,7-7,6 7,2-8,1
Селен, мг 1,3-1,4 1,4-1,6 1,6-1,8 1,8-2,0 1,9-2,2 2,1-2,3 2,2-2,5 2,4-2,7
Вітамін А, МО 25600-28800 28800-32400 32000-36000 35200-39600 38400-43200 41600-46800 44800-50400 48000-54000
Вітамін Д, МО 7680-8640 8640-9720 9600-10800 10560-11880 11520-12960 12480-14040 13440-15120 14400-16200
Вітамін Е, мг 96,0-108,0 108-122 120-135 132-148 144-162 156-176 168-189 180-202

Додаток С

Норми годівлі сухостійних корів за 20-10 днів до отелення

Поживні і біологічно активні речовини
Маса тіла тварин, кг

400 450 500 550 600 650 700 750
Суха речовина, кг 6,4-7,2 7,2-8,1 8,0-9,0 8,8-9,9 9,6-10,8 10,4-11,7 11,2-12,6 12,0-13,5
Обмінна енергія, МДж 70,4-79,2 79,2-89,1 88,0-99,0 96,8-108,9 105,6-118,8 114,4-128,7 123,2-138,6 132,0-148,5
Сирий протеїн, г 1024-1152 1152-1296 1280-1440 1408-1584 1536-1728 1664-1872 1792-2016 1920-2160
Нерозщеплюємий протеїн, г 399-449 449-505 499-562 549-618 599-674 649-730 699-786 749-842
Розщеплюємий протеїн, г 625-703 703-790 781-878 859-966 937-1054 1015-1142 1093-1230 1171-1318
Сира клітковина, г 1088-1224 1224-1377 1360-1530 1496-1683 1632-1836 1768-1989 1904-2142 2040-2295
Кислотно-детергентна клітковина, г 228-257 257-289 286-321 314-353 343-386 371-418 400-450 428-482
Нейтрально-детергентна клітковина, г 305-343 343-386 381-428 419-471 457-514 495-557 533-600 571-643
Кальцій, г 37,1-41,8 41,8-47,0 46,4-52,2 51,0-57,4 55,7-62,6 60,3-67,9 65,0-73,1 69,6-78,3
Фосфор, г 23,7-26,6 26,6-30,0 29,6-33,3 32,6-36,6 35,5-40,0 38,5-43,3 41,4-46,6 44,4-50,0
Магній, г 12,8-14,4 14,4-16,2 16,0-18,0 17,6-19,8 19,2-21,6 20,8-23,4 22,4-25,2 24,0-27,0
Сірка, г 12,8-14,4 14,4-16,2 16,0-18,0 17,6-19,8 19,2-21,6 20,8-23,4 22,4-25,2 24,0-27,0
Хлор, г 16,0-18,0 18,0-20,2 20,0-22,5 22,0-24,8 24,0-27,0 26,0-29,2 28,0-31,5 30,0-33,8
Марганець, мг 256-288 288-324 320-360 352-396 384-432 416-468 448-504 480-540
Мідь, мг 64,0-72,0 72,0-81,0 80,0-90,0 88,0-99,0 96,0-108,0 104,0-117,0 112,0-126,0 120,0-135,0
Цинк, мг 256-288 288-324 320-360 352-396 384-432 416-468 448-504 480-540
Залізо, мг 320-360 360-405 400-450 440-495 480-540 520-585 560-630 600-675
Кобальт, мг 0,64-0,72 0,72-0,81 0,80-0,90 0,88-0,99 0,96-1,1 1,0-1,2 1,1-1,3 1,2-1,4
Йод, мг 3,8-4,3 4,3-4,9 4,8-5,4 5,3-5,9 5,8-6,5 6,2-7,0 6,7-7,6 7,2-8,1
Селен, мг 1,3-1,4 1,4-1,6 1,6-1,8 1,8-2,0 1,9-2,2 2,1-2,3 2,2-2,5 2,4-2,7
Вітамін А, МО 25600-28800 28800-32400 32000-36000 35200-39600 38400-43200 41600-46800 44800-50400 48000-54000
Вітамін Д, МО 7680-8640 8640-9720 9600-10800 10560-11880 11520-12960 12480-14040 13440-15120 14400-16200
Вітамін Е, мг 96,0-108,0 108-122 120-135 132-148 144-162 156-176 168-189 180-202



Норми годівлі сухостійних корів за 60-21 день до отелення

Поживні і біологічно активні речовини
Маса тіла тварин, кг

400 450 500 550 600 650 700 750
Суха речовина, кг 7,6-9,6 8,6-10,8 9,5-12,0 10,4-13,2 11,4-14,4 12,4-15,6 13,3-16,8 14,2-18,0
Обмінна енергія, МДж 83,6-105,6 94,6-118,8 104,5-132,0 114,4-145,2 125,4-158,4 136,4-171,6 146,3-184,8 156,2-198,0
Сирий протеїн, г 1216-1536 1376-1728 1520-1920 1664-2112 1824-2304 1984-2496 2128-2688 2272-2880
Нерозщеплюємий протеїн, г 474-599 537-674 593-749 649-824 711-898 774-973 830-1048 886-1123
Розщеплюємий протеїн, г 742-937 839-1054 927-1171 1015-1288 1113-1405 1210-1522 1298-1640 1386-1757
Сира клітковина, г 1292-1632 1462-1836 1615-2040 1768-2244 1938-2448 2108-2652 2261-2856 2414-3060
Кислотно-детергентна клітковина, г 271-277 307-386 339-428 371-471 407-514 443-557 475-600 507-643
Нейтрально-детергентна клітковина, г 362-457 409-514 452-571 495-628 543-685 590-742 633-800 676-857
Кальцій, г 44,1-55,7 49,9-62,6 55,1-69,6 60,3-76,6 66,1-83,5 71,9-90,5 77,1-97,4 82,4-104,4
Фосфор, г 28,1-35,5 31,8-40,0 35,2-44,4 38,5-48,8 42,2-53,3 45,9-57,7 49,2-62,2 52,5-66,6
Магній, г 15,2-19,2 17,2-21,6 19,0-24,0 20,8-26,4 22,8-28,8 24,8-31,2 26,6-33,6 28,4-36,0
Сірка, г 15,2-19,2 17,2-21,6 19,0-24,0 20,8-26,4 22,8-28,8 24,8-31,2 26,6-33,6 28,4-36,0
Хлор, г 19,0-24,0 21,5-27,0 23,8-30,0 26,0-33,0 28,5-36,0 31,0-39,0 33,2-42,0 35,5-45,0
Марганець, мг 304-384 344-432 380-480 416-528 456-576 496-624 532-672 568-720
Мідь, мг 76-96 86-108 95,0-120,0 104,0-132,0 114-144 124-156 133-168 142-180
Цинк, мг 304-384 344-432 380-480 416-528 456-576 496-624 532-672 568-720
Залізо, мг 380-480 430-540 475-600 520-660 570-720 620-780 665-840 710-900
Кобальт, мг 0,76-0,96 0,86-1,1 0,95-1,2 1,0-1,3 1,14-1,44 1,2-1,6 1,3-1,6 1,4-1,8
Йод, мг 4,6-5,8 5,2-6,5 5,7-7,2 6,2-7,9 6,8-8,6 7,4-9,4 8,0-10,1 8,5-10,8
Селен, мг 1,5-1,9 1,7-2,2 1,9-2,4 2,1-2,6 2,3-2,9 2,5-3,1 2,7-3,4 2,8-3,6
Вітамін А, МО 30400-38400 34400-43200 38000-48000 41600-52800 45600-57600 49600-62400 53200-67200 56800-72000
Вітамін Д, МО 9120-11520 10320-12960 11400-14400 12480-15840 13680-17280 14880-18720 15960-20160 17040-21600
Вітамін Е, мг 114-144 129-162 142-180 156-198 171-216 186-234 200-252 213-270

Додаток Т

Норми годівлі сухостійних корів за 60-21 день до отелення

Поживні і біологічно активні речовини
Маса тіла тварин, кг

400 450 500 550 600 650 700 750
Суха речовина, кг 7,6-9,6 8,6-10,8 9,5-12,0 10,4-13,2 11,4-14,4 12,4-15,6 13,3-16,8 14,2-18,0
Обмінна енергія, МДж 83,6-105,6 94,6-118,8 104,5-132,0 114,4-145,2 125,4-158,4 136,4-171,6 146,3-184,8 156,2-198,0
Сирий протеїн, г 1216-1536 1376-1728 1520-1920 1664-2112 1824-2304 1984-2496 2128-2688 2272-2880
Нерозщеплюємий протеїн, г 474-599 537-674 593-749 649-824 711-898 774-973 830-1048 886-1123
Розщеплюємий протеїн, г 742-937 839-1054 927-1171 1015-1288 1113-1405 1210-1522 1298-1640 1386-1757
Сира клітковина, г 1292-1632 1462-1836 1615-2040 1768-2244 1938-2448 2108-2652 2261-2856 2414-3060
Кислотно-детергентна клітковина, г 271-277 307-386 339-428 371-471 407-514 443-557 475-600 507-643
Нейтрально-детергентна клітковина, г 362-457 409-514 452-571 495-628 543-685 590-742 633-800 676-857
Кальцій, г 44,1-55,7 49,9-62,6 55,1-69,6 60,3-76,6 66,1-83,5 71,9-90,5 77,1-97,4 82,4-104,4
Фосфор, г 28,1-35,5 31,8-40,0 35,2-44,4 38,5-48,8 42,2-53,3 45,9-57,7 49,2-62,2 52,5-66,6
Магній, г 15,2-19,2 17,2-21,6 19,0-24,0 20,8-26,4 22,8-28,8 24,8-31,2 26,6-33,6 28,4-36,0
Сірка, г 15,2-19,2 17,2-21,6 19,0-24,0 20,8-26,4 22,8-28,8 24,8-31,2 26,6-33,6 28,4-36,0
Хлор, г 19,0-24,0 21,5-27,0 23,8-30,0 26,0-33,0 28,5-36,0 31,0-39,0 33,2-42,0 35,5-45,0
Марганець, мг 304-384 344-432 380-480 416-528 456-576 496-624 532-672 568-720
Мідь, мг 76-96 86-108 95,0-120,0 104,0-132,0 114-144 124-156 133-168 142-180
Цинк, мг 304-384 344-432 380-480 416-528 456-576 496-624 532-672 568-720
Залізо, мг 380-480 430-540 475-600 520-660 570-720 620-780 665-840 710-900
Кобальт, мг 0,76-0,96 0,86-1,1 0,95-1,2 1,0-1,3 1,14-1,44 1,2-1,6 1,3-1,6 1,4-1,8
Йод, мг 4,6-5,8 5,2-6,5 5,7-7,2 6,2-7,9 6,8-8,6 7,4-9,4 8,0-10,1 8,5-10,8
Селен, мг 1,5-1,9 1,7-2,2 1,9-2,4 2,1-2,6 2,3-2,9 2,5-3,1 2,7-3,4 2,8-3,6
Вітамін А, МО 30400-38400 34400-43200 38000-48000 41600-52800 45600-57600 49600-62400 53200-67200 56800-72000
Вітамін Д, МО 9120-11520 10320-12960 11400-14400 12480-15840 13680-17280 14880-18720 15960-20160 17040-21600
Вітамін Е, мг 114-144 129-162 142-180 156-198 171-216 186-234 200-252 213-270



Норми годівлі телиць і нетелей при інтенсивному вирощуванні до маси 
корів-первісток 560-580 кг у 24 міс., на гол./ добу

Поживні і біологічно активні речовини

Вік, міс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Маса тіла, кг
54 76 100 125 150 175 200 227 253 280 307 334 360 387 414

Середньодобовий приріст за період, г
800 850

Обмінна енергія. МДж 22,2 22,9 28,5 36,1 45,9 51,6 56,6 62,7 65,8 72,4 74,4 75,0 77,2 80,0 82,8

Суха речовина, кг 0,94 1,48 2,42 3,28 4,33 5,0 5,9 6,6 7,0 7,7 8,0 8,1 8,3 8,6 8,9
Сирий протеїн, г 313 434 505 544 602 685 720 772 805 839 912 940 971 998 1032

Перетравний протеїн, г 269 360 411 417 450 520 478 502 525 539 592 616 631 645 667

Розщеплюваний протеїн, г - - 353 380 420 485 502 541 567 585 640 656 681 697 721
Нерозщеплюваний протеїн, г - - 152 164 182 210 218 231 238 254 272 284 290 301 312

Сира клітковина, г 78 253 484 620 818 945 1150 1333 1463 1571 1704 1782 1826 1892 1958
Кислотно-детергентна клітковина. 0 о СР - - 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Нейтрально-детергентна клітковина. 0 оСР - - ЗО ЗО ЗО ЗО 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Крохмаль, г 220 370 411 544 580 670 620 647 679 708 768 794 813 843 872
Цукор, г 240 323 368 377 403 465 419 449 469 485 528 551 564 585 605

Сирий жир. г 240 240 247 253 264 305 289 310 322 331 344 364 382 387 409

Сіль кухонна, г 5,6 10,5 15,7 19,0 21,2 24,5 30,0 33,0 35,0 38,5 40,0 42,9 45,6 47,3 50,7

Кальцій, г 16,7 21,1 26,4 31,8 33,8 39,0 38,4 40,9 43,4 46,2 48,8 51,0 54,0 55,9 59,6

Фосфор, г 11,2 15,8 18,9 21,3 23,4 27,8 26,6 28,4 30,1 31,6 32,0 33,2 34,0 35,3 38,3
Калій, г 10 13,8 17,9 22,3 26,4 30,5 39,5 44,9 49,0 53,1 56,8 60,8 63,9 67,1 72,1

Додаток У

Норми годівлі телиць і нетелей при інтенсивному вирощуванні до маси 
корів-первісток 560-580 кг у 24 міс., на гол./ добу

Поживні і біологічно активні речовини

Вік, міс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Маса тіла, кг
54 76 100 125 150 175 200 227 253 280 307 334 360 387 414

Середньодобовий приріст за період, г

800 850
Обмінна енергія, МДж 22,2 22,9 28,5 36,1 45,9 51,6 56,6 62,7 65,8 72,4 74,4 75,0 77,2 80,0 82,8
Суха речовина, кг 0,94 1,48 2,42 3,28 4,33 5,0 5,9 6,6 7,0 7,7 8,0 8,1 8,3 8,6 8,9
Сирий протеїн, г 313 434 505 544 602 685 720 772 805 839 912 940 971 998 1032

Перетравний протеїн, г 269 360 411 417 450 520 478 502 525 539 592 616 631 645 667

Розщеплюваний протеїн, г - - 353 380 420 485 502 541 567 585 640 656 681 697 721
Нерозщеплюваний протеїн, г - - 152 164 182 210 218 231 238 254 272 284 290 301 312

Сира клітковина, г 78 253 484 620 818 945 1150 1333 1463 1571 1704 1782 1826 1892 1958

Кислотно-детергентна клітковина, 0 о СР - - 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Нейтрально-детергентна клітковина, 0 оСР - - ЗО ЗО ЗО ЗО 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Крохмаль, г 220 370 411 544 580 670 620 647 679 708 768 794 813 843 872
Цукор, г 240 323 368 377 403 465 419 449 469 485 528 551 564 585 605

Сирий жир, г 240 240 247 253 264 305 289 310 322 331 344 364 382 387 409

Сіль кухонна, г 5,6 10,5 15,7 19,0 21,2 24,5 30,0 33,0 35,0 38,5 40,0 42,9 45,6 47,3 50,7
Кальцій, г 16,7 21,1 26,4 31,8 33,8 39,0 38,4 40,9 43,4 46,2 48,8 51,0 54,0 55,9 59,6

Фосфор, г 11,2 15,8 18,9 21,3 23,4 27,8 26,6 28,4 30,1 31,6 32,0 33,2 34,0 35,3 38,3

Калій, г 10 13,8 17,9 22,3 26,4 30,5 39,5 44,9 49,0 53,1 56,8 60,8 63,9 67,1 72,1



Сірка, г 4,5 6,4 8,5 9,5 11,7 13,5 15,9 18,5 19,6 22,3 24,8 26,7 28,2 28,4 30,3

Магній, г 2,3 3,1 4,1 5,2 7,4 8,5 10,6 13,2 15,4 16,9 18,4 19,4 20,7 22,4 24,0
Залізо, мг 50 84 138 183 238 275 324 363 399 431 464 486 498 516 534

Мідь, мг 6,7 11,5 17,9 24,3 32,9 38,0 44,3 48,2 53,2 57,0 61,6 64,8 66,4 68,8 71,2

Цинк, мг 45 68 111 148 195 225 231 264 301 323 344 364 373 387 400

Кобальт, мг 0,6 0,9 1,5 2,0 2,6 3,0 3,5 4,0 4,2 4,6 4,8 4,9 5,0 5,2 5,8

Марганець, мг 40 64 94 131 173 200 253 304 329 354 384 405 415 430 445

Йод, мг 0,47 0,60 1,0 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7
Селен, мг 0,28 0,55 0,73 0,82 0,86 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8
Каротин, мг 40 53 68 85 100 115 147 152 161 177 184 186 199 206 222

Вітамін D, тис. МО 0,89 1,27 1,67 2,13 2,34 2,7 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8 4,1 4,6 4,9 5,2
Вітамін Е, мг 40 64 94 131 173 195 218 244 266 285 304 324 332 344 356

Сірка, г 4,5 6,4 8,5 9,5 11,7 13,5 15,9 18,5 19,6 22,3 24,8 26,7 28,2 28,4 30,3

Магній, г 2,3 3,1 4,1 5,2 7,4 8,5 10,6 13,2 15,4 16,9 18,4 19,4 20,7 22,4 24,0

Залізо, мг 50 84 138 183 238 275 324 363 399 431 464 486 498 516 534

Мідь, мг 6,7 11,5 17,9 24,3 32,9 38,0 44,3 48,2 53,2 57,0 61,6 64,8 66,4 68,8 71,2
Цинк, мг 45 68 111 148 195 225 231 264 301 323 344 364 373 387 400
Кобальт, мг 0,6 0,9 1,5 2,0 2,6 3,0 3,5 4,0 4,2 4,6 4,8 4,9 5,0 5,2 5,8
Марганець, мг 40 64 94 131 173 200 253 304 329 354 384 405 415 430 445
Йод, мг 0,47 0,60 1,0 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7

Селен, мг 0,28 0,55 0,73 0,82 0,86 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8
Каротин, мг 40 53 68 85 100 115 147 152 161 177 184 186 199 206 222

Вітамін D, тис. МО 0,89 1,27 1,67 2,13 2,34 2,7 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8 4,1 4,6 4,9 5,2
Вітамін Е, мг 40 64 94 131 173 195 218 244 266 285 304 324 332 344 356



Поживні і біологічно активні речовини
Маса тварини, кг

150-200 250-300 350-450 500-600

Обмінна енергія, МДж 45.9 54.0 62.4 85.2

Суха речовина, кг 5.4 6.5 7.7 10.2

Сирий протеїн, г 702 825 893 1137
Перетравний протеїн, г 456 536 589 739
Розщеплюємий протеїн, г 489 578 624 790

Нерозщеплюємий протеїн, г 213 247 269 347

Сира клітковина, г 985 1397 1694 2244
Кислотно-детергентна клітковина, г 1350 1625 1925 2550
Нейтрально-детергентна клітковина, г 1620 1950 2310 3060

Крохмаль, г 499 585 693 918

Цукор, г 332 390 462 612

Сирий жир, г 210 234 239 306

Сіль кухонна, г 17.6 27.6 Зб.б 58.6
Кальцій, г 25.9 32.8 40.0 58.6
Фосфор, г 12.4 19.2 23.9 33.1

Магній, г 8.4 14.0 18.9 28.0

Калій, г 34.8 51.7 67.0 95.4

Сірка, г 15.1 23.1 28.1 39.3
Мідь, мг 38 45 54 71
Цинк, мг 216 260 308 408

Кобальт, мг 2.7 3.3 3.8 5.1
Марганець, мг 162 195 231 306

Залізо, мг 270 330 380 510
Йод, мг 1.08 1.3 1.54 2.04

Селен, мг 0.54 0.65 0.77 1.02
Каротин, мг 38 45 51 71

Вітамін D, тис. МО 4.32 5.2 6.16 8.16

Вітамін Е, мг 108 130 154 204



Поживні і біологічно активні речовини
Маса тварини, кг

150-200 250-300 350-450 500-600

Обмінна енергія, МДж 49.1 58.1 72.7 93.8

Суха речовина, кг 5.2 6.6 8.5 10.6

Сирий протеїн, г 783 947 1122 1214
Перетравний протеїн, г 512 617 731 774
Розщеплюємий протеїн, г 549 667 786 848

Нерозщеплюємий протеїн, г 234 280 336 366

Сира клітковина, г 902 1287 1742 2252
Кислотно-детергентна клітковина, г 1300 1650 2125 2650
Нейтрально-детергентна клітковина, г 1560 1980 2550 3180

Крохмаль, г 533 637 807 1007

Цукор, г 377 445 531 646

Сирий жир, г 210 241 285 334

Сіль кухонна, г 19.8 30.0 44.6 63.1
Кальцій, г 25.7 34.0 45.0 61.5
Фосфор, г 12.5 19.8 26.4 35.0

Магній, г 9.1 14.5 21.7 30.2

Калій, г 36.1 53.8 75.2 103.3

Сірка, г 15.6 23.8 31.9 41.3
Мідь, мг 39 50 64 80
Цинк, мг 218 277 357 445

Кобальт, мг 2.9 3.6 4.7 5.8

Марганець, мг 182 231 298 371

Залізо, мг 260 330 425 530
Йод, мг 1.3 1.65 2.12 2.65

Селен, мг 0.78 0.99 1.27 1.59
Каротин, мг 42 53 68 85

Вітамін D, тис. МО 4.42 5.61 7.22 9.01

Вітамін Е, мг 109 139 178 223



Поживні і біологічно активні речовини
Маса тварини, кг

150-200 250-300 350-450 500-600

Обмінна енергія, МДж 52.0 62.6 82.8 100.4

Суха речовина, кг 5.0 6.8 9.2 10.8

Сирий протеїн, г 860 1115 1357 1269
Перетравний протеїн, г 560 707 883 788
Розщеплюємий протеїн, г 602 780 950 888

Нерозщеплюємий протеїн, г 256 335 407 381

Сира клітковина, г 825 1190 1748 2214
Кислотно-детергентна клітковина, г 1100 1496 2024 2376
Нейтрально-детергентна клітковина, г 1500 2040 2760 3240

Крохмаль, г 562 697 920 1080

Цукор, г 420 510 598 675

Сирий жир, г 210 255 327 362

Сіль кухонна, г 21.8 33.3 52.4 67.0
Кальцій, г 27.0 25.7 50.0 63.2
Фосфор, г 12.5 21.1 28.5 37.3

Магній, г 9.3 16.0 24.4 31.9

Калій, г 37.2 57.1 83.7 110.2

Сірка, г 15.8 25.5 34.5 42.1
Мідь, мг 40 54 74 86
Цинк, мг 225 306 414 486

Кобальт, мг 3.0 4.1 5.5 6.5

Марганець, мг 200 272 368 432

Залізо, мг 250 340 460 540
Йод, мг 1.5 2.04 2.76 3.24

Селен, мг 0.78 1.02 1.38 1.62
Каротин, мг 45 61 83 97

Вітамін D, тис. МО 4.5 6.1 8.3 9.7

Вітамін Е, мг 110 150 202 238



Пож ивні і біологічно активні речовини
М аса тварини, кг

150-200 250-300 350-450 500-600

Обмінна енергія, М Д ж 52.0 62.6 82.8 100.4

Суха речовина, кг 5.0 6.8 9.2 10.8

Сирий протеїн, г 860 1115 1357 1269

П еретравний протеїн, г 560 707 883 788

Розщ еплю ємий протеїн, г 602 780 950 888

Н ерозщ еплю ємий протеїн, г 256 335 407 381

Сира клітковина, г 825 1190 1748 2214

Кислотно-детергентна клітковина, г 1100 1496 2024 2376

Н ейтрально-детергентна клітковина, г 1500 2040 2760 3240

Крохмаль, г 562 697 920 1080

Ц укор, г 420 510 598 675

Сирий жир, г 210 255 327 362

Сіль кухонна, г 21.8 33.3 52.4 67.0

Кальцій, г 27.0 25.7 50.0 63.2

Фосфор, г 12.5 21.1 28.5 37.3

М агній, г 9.3 16.0 24.4 31.9

Калій, г 37.2 57.1 83.7 110.2

Сірка, г 15.8 25.5 34.5 42.1

М ідь, мг 40 54 74 86

Ц инк, мг 225 306 414 486

Кобальт, мг 3.0 4.1 5.5 6.5

М арганець, мг 200 272 368 432

Залізо, мг 250 340 460 540

Йод, мг 1.5 2.04 2.76 3.24

Селен, мг 0.78 1.02 1.38 1.62

Каротин, мг 45 61 83 97

Вітамін D, тис. М О 4.5 6.1 8.3 9.7

В ітамін Е, мг 110 150 202 238



П ож ивні і біологічно активні речовини
М аса тварини, кг

150-200 250-300 350-450 500-600

О бмінна енергія, М Дж 56.7 69.3 92.2 111.7

Суха речовина, кг 5.2 7.0 9.6 11.4

Сирий протеїн, г 931 1169 1483 1374

П еретравний протеїн, г 608 763 965 844

Розщ еплю ємий протеїн, г 651 818 1038 961

Н ерозщ еплю ємий протеїн, г 280 351 445 413

Сира клітковина, г 819 1190 1776 2280

Кислотно-детергентна клітковина, г 1040 1400 1920 2280

Н ейтрально-детергентна клітковина, г 1820 2450 3360 3990

Крохмаль, г б іб 777 1008 1140

Цукор, г 455 535 643 712

Сирий жир, г 229 280 346 393

Сіль кухонна, г 24.4 36.4 52.8 69.5

Кальцій, г 29.1 40.6 55.7 69.5

Фосфор, г 15.1 23.1 31.2 39.9

М агній, г 10.4 16.8 25.9 33.6

Калій, г 42.1 62.6 90.2 115.1

Сірка, г 17.9 27.6 37.9 43.9

М ідь, мг 44 60 82 97

Цинк, мг 244 329 451 536

Кобальт, мг 3.12 4.2 5.76 6.84

М арганець, мг 224 301 413 490

Залізо, мг 286 385 528 627

Йод, мг 1.82 2.45 3.36 3.99

Селен, мг 1.04 1.4 1.92 2.28

Каротин, мг 47 63 86 103

Вітамін D , тис. М О 4.94 6.65 9.12 10.83

Вітамін Е, мг 120 161 221 262



П ож ивні і біологічно активні речовини
М аса тварини, кг

150-200 250-300 350-450 500-600

О бмінна енергія, М Дж 59.9 74.2 101.5 123.6

Суха речовина, кг 5.3 7.2 10.0 12.0

Сирий протеїн, г 991 1256 1615 1482

П еретравний протеїн, г 641 817 1050 894

Розщ еплю ємий протеїн, г 693 879 1130 1037

Н ерозщ еплю ємий протеїн, г 298 377 485 445

Сира клітковина, г 792 1188 1800 2340

Кислотно-детергентна клітковина, г 1060 1440 2000 2400

Н ейтрально-детергентна клітковина, г 1590 2160 3000 3600

Крохмаль, г 662 864 1100 1200

Цукор, г 482 569 685 756

Сирий жир, г 241 299 365 414

Сіль кухонна, г 26.2 38.9 56 72

Кальцій, г 32.3 46.1 62 76.2

Фосфор, г 17.0 24.8 35 43.8

М агній, г 11.1 17.6 27.5 36

Калій, г 46.4 68 97 120

Сірка, г 19.6 29.9 40.5 45

М ідь, мг 48 65 90 108

Цинк, мг 265 360 500 600

Кобальт, мг 3.18 4.32 6.0 7.2

М арганець, мг 238 324 450 540

Залізо, мг 318 432 600 720

Йод, мг 2.12 2.88 4.0 4.8

Селен, мг 1.06 1.44 2.0 2.4

Каротин, мг 48 65 90 108

Вітамін D , тис. М О 5.3 7.2 10.0 12.0

В ітамін Е, мг 132 180 250 300



Пож ивні і біологічно активні речовини
М аса тварини, кг

150-200 250-300 350-450 500-600

Обмінна енергія, М Д ж 67.8 80.6 106.5 127.9

Суха речовина, кг 5.7 7.5 10.1 11.9

Сирий протеїн, г 1060 1339 1671 1672

Перетравний протеїн, г 690 874 1090 1053

Розщ еплю ємий протеїн, г 742 937 1170 1170

Нерозщ еплю ємий протеїн, г 318 402 501 502

Сира клітковина, г 838 1237 1818 2261

Кислотно-детергентна клітковина, г 1083 1425 1919 2261

Н ейтрально-детергентна клітковина, г 1995 2625 3535 4165

Крохмаль, г 727 919 1136 1279

Цукор, г 527 611 712 773

Сирий жир, г 259 319 365 410

Сіль кухонна, г 26.5 37.5 52.5 67.8

Кальцій, г 33.9 43.9 59.1 70.8

Фосфор, г 17.1 24 29.3 38.1

М агній, г 11.7 17.6 26.8 35.1

Калій, г 48.1 67.1 93.4 117.8

Сірка, г 20.5 29.6 38.9 45.8

М ідь, мг 54 71 96 113

Цинк, мг 285 375 505 595

Кобальт, мг 3.42 4.5 6.06 7.14

М арганець, мг 268 352 475 559

Залізо, мг 370 487 656 773

Йод, мг 2.28 3.0 4.04 4.76

Селен, мг 1.14 1.5 2.02 2.38

Каротин, мг 54 71 96 113

Вітамін D, тис. М О 6.3 8.2 11.1 13.1

Вітамін Е, мг 142 187 252 298



П ож ивні і біологічно активні речовини
М аса тварини, кг

150-200 250-300 350-450 500-600

О бмінна енергія, М Дж 74.7 86.2 111.7 132.7

Суха речовина, кг 6.0 7.7 10.2 11.8

Сирий протеїн, г 1116 1401 1734 1847

П еретравний протеїн, г 726 912 1127 1204

Розщ еплю ємий протеїн, г 781 981 1214 1292

Н ерозщ еплю ємий протеїн, г 335 420 520 555

Сира клітковина, г 870 1270 1836 2183

Кислотно-детергентна клітковина, г 1080 1386 1836 2124

Н ейтрально-детергентна клітковина, г 2100 2695 3570 4130

Крохмаль, г 780 962 1173 1357

Цукор, г 567 643 739 790

Сирий жир, г 273 331 372 407

Сіль кухонна, г 25.5 35.4 50 63.1

Кальцій, г 34.5 40.0 55.6 66.1

Фосфор, г 16.2 23.1 31.1 40.1

М агній, г 12.0 17.7 26.5 34.8

Калій, г 48.6 65.5 89.2 115.6

Сірка, г 21.3 28.1 36.7 46.0

М ідь, мг 60 77 102 118

Цинк, мг 300 385 510 590

Кобальт, мг 3.6 4.62 6.12 7.08

М арганець, мг 300 385 510 590

Залізо, мг 420 539 714 826

Йод, мг 2.4 3.08 4.08 4.72

Селен, мг 1.2 1.54 2.04 2.36

Каротин, мг 60 77 102 118

Вітамін D , тис. М О 7.2 9.2 12.2 14.2

В ітамін Е, мг 150 192 255 295
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