
ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ 

МОЛОКА  

Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 

 
МЕТА РОБОТИ - ознайомлення з основними положеннями 

експлуатації ультразвукового аналізатора молока «Екомилк», 

навчитися визначати якісні показники молока та проводити аналіз 

стану годівлі. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ  

1.1 Завдання для самостійної підготовки (Додаток А) 

Вивчити: 

 якісні показники молока [1, с. 551-554]; 

Ознайомитися: 

 з принципами, про які слід пам’ятати при контрольному 

доїнні. 

Скласти звіт по роботі: 

– номер, найменування та мета роботи; 

 надати перелік якісних показників молока та фактори, які на 

них впливають; 

 принципи, про які слід пам’ятати при контрольному доїнні. 

 

1.2 Питання для самопідготовки (тести - Додаток Г) 

1.2.1 Які фактори впливають на якість молока? 

1.2.2 Якісні показники молока. 

1.2.3 Основні принципи контрольного доїння. 

1.2.4 Як змінюється вміст жиру і молока протягом лактації. 

1.2.5 Про що свідчать співвідношення жиру і білка в молоці? 

 

1.3 Рекомендована література 

1 Мельников С.В. Технологическое оборудование 

животноводческих ферм и комплексов/С.В. Мельников. – Л.: 

Агропромиздат, 1985.- 640с.  

 

 

 

 



2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма робіт 

2.1.1 Вивчити: 

- будову та порядок роботи ультразвукового аналізатора молока 

«Екомилк» тип Милкана КАМ-98 2А; 

- основні режими роботи аналізатора молока; 

- експериментально визначити масову частку жиру, білка, 

щільність, СОМО (сухий знежирений молочний залишок) в молоці, 

точку замерзання, додану воду; 

- провести аналіз отриманих даних та вказати на можливі 

помилки в годівлі з шляхами їх усунення. 

2.1.2 Ознайомитися: 

- із залежностями вмісту жиру і білка в молоці від годівлі. 

Скласти звіт та захистити роботу. 

 

2.2 Оснащення робочого місця 

2.2.1 Аналізатор молока «Екомилк» тип Милкана КАМ-98 2А. 

2.2.2 Сире коров’яче молоко 100 мл, лужний засіб EkoDay. 

2.2.3 Наочні стенди, навчальна та технічна література. 

2.2.4 Інструкція з охорони праці на робочому місці.  

 

2.3 Теоретичні відомості 

2.3.1 Призначення, будова та підготовка аналізатора молока 

«Екомилк» тип Милкана КАМ-98 2А до роботи. 

Аналізатор (рис. 1) застосовується для вимірювання масової 

частки (м.д.) жиру, білка,  сухого знежиреного молочного залишку 

(СОМО), щільності (приведеної до 20°С) в сирому або 

пастеризованому молоці, а також індикації значень виміряних 

фізичних величин: точки замерзання, масової частки доданої води в 

пробі.  

Аналізатор використовується для експрес - визначення 

показників якості молока в вимірювальних лабораторіях підприємств 

харчової промисловості, при проведенні науково-дослідних робіт, у 

ветеринарних лабораторіях, на молочних фермах і 

молокоприймальних пунктах при приймання та переробки молока. 

 



ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ  

(На передній панелі) 

 

1. Кнопка вибору режиму роботи  

2. Кнопки перемикання і пошуку  

режимів  

3. Кнопка підтвердження вибору  

режиму  

4. Носик забору проби  

5. Пластмасова підставка  

6. Рн - електрод  

7. Термометричний електрод.  

8. Мірний стаканчик для виміру Рн  

і температури.  

9. Тримач для електродів 

 

 

 

 

 

 
ВИМИКАЧІ І ВИХОДИ 

(На тильній панелі) 

 

1. pH гніздо (BNC)  

2. Роз'єм RS 232 - інтерфейсу  

3. Роз'єм температурного датчика  

4. ВКЛ \ ВИКЛ, Вимикач для  

автомобільного транспорту  

5. Роз'єм живлення 12 V DC  

6. Плавкий запобіжник  

7. Вимикач мережі - 220V / 50Hz  

8. Кабель 220 V / 50Hz 

 

 

 

*Додаткова комплектація 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Загальний вигляд аналізатора 



Технічна характеристика та режими роботи аналізатора молока 

Час вимірювання - 80 с 

Умови навколишнього середовища:  

Температура повітря від 5 ° С до 30 ° С  

Відносна вологість повітря від 30% до 80%  

Температура молока для аналізу від 5 ° С до 30 ° С  

Електричні параметри:  

Напруга живлення ел. мережі:  

змінного струму 220V +10% /- 15%  

постійного струму від 12 до 14,2 V  

Споживана потужність 30 Вт  

Механічні параметри:  

Габаритні розміри, мм     150x 335x300  

Вага, кг                                     4  

Функціональні характеристики:  

Діапазони вимірів:  

- Масової частки жиру,%:  

Cow milk 1 (сире коров'яче молоко) - від 0,2 до 9,0;  

Cow milk 2 (пастеризоване коров'яче молоко) - від 0,02 до 0,5;  

- Масової частки білка,% - від 2,0 до 6,0;  

- Масової частки СОМО,% - від 6,0 до 12,0;  

- Щільності, кг / м
3
 - від 1020 до 1040;  

- Точки замерзання, ° С - від -0,400 до -0,650;  

Діапазони показань повинні бути для:  

- Масової частки доданої води,% - від 0 до 60;  

Межі абсолютної похибки при вимірюванні:  

- Масової частки жиру,%:  

Cow milk 1 (сире коров'яче молоко) - ± 0,10;  

Cow milk 2 (знежирене коров'яче молоко) - ± 0,02;  

- Масової частки СОМО,% - ± 0,2;  

- Масової частки білка,% - ± 0,15;  

- Масової частки доданої води,% - ± 3,0;  

- Щільності, кг / м
3
 - ± 0,5  

- Точки замерзання - ± 0,02 

 

Режими роботи: 

CLEANING - промивання в кінці робочого дня. Застосовується 

тільки в режимі з засмоктуючою помпою.  



MOTOR CHOICE - вибір основного режиму застосування.  

CALIBRATION - калібрування.  

SYSTEM - системний режим (використовується тільки 

виробником)  

COW MILK 2 - молоко пастеризоване. 

 

Підготовка аналізатора до роботи. 

1) Встановіть апарат у вертикальному положенні на 

горизонтальній поверхні. Подайте напругу живлення. Увімкніть 

тумблер, що знаходиться на задній панелі апарату. Відразу після 

увімкнення, прилад переходить в режим первісного підігріву, який 

триває близько 5 хвилин. Під час цього режиму на індикаторі 

виводиться повідомлення WARM UP. Зачекайте поки воно не 

зміниться ім'ям приладу - EKOMILK. Тепер апарат готовий до роботи.  

Зауваження: Бажано не брати до уваги результати першої 

виміряної проби молока після первісного підігріву, тому що можливе 

відхилення від дійсних параметрів.  

2) Підготовка проб молока до аналізу.  

-Температура досліджуваного молока повинна бути в діапазоні 

5-30 ° C.  

- При наявності поверхневого шару вершків необхідно підігріти 

молоко на водяній бані до 40-45 ° C, добре перемішати і охолодити до 

29-30 ° C. Якщо температура молока вище 38 ° C повідомлення HOT 

SAMPLE з'являється на дисплеї.  

3) Кислотність молока повинна бути не вище 23 ° Т.  

4) Не можна використовувати вдруге молоко, яке вже пройшло 

через апарат (було досліджено).  

 

2.4 Хід проведення експерименту 

2.4.1 Натисніть один раз на кнопку MODE. На індикаторі 

з'явиться напис COW MILK 1 (коров'яче сире молоко).  

2.4.2 За допомогою кнопок  або виберіть MOTOR CHOICE. 

Натисканням кнопки OK підтвердить свій вибір. За допомогою 

кнопок  або , виберіть ON (Режим роботи з засмоктуючою 

помпою).  

Підтвердить свій вибір натисканням кнопки OK. На індикаторі 

з'явиться напис: MOTOR TURNEDON.  



2.4.3 Аналізатор молока готовий для застосування в режимі з 

засмоктуючою помпою.  

2.4.4 Наповніть ретельно вимиту мірну чашечку молоком і 

поставте її на місце забору проби. При цьому всмоктувальна трубочка 

повинна зануритися в пробу, а дно чашечки повинно упертися в 

пластмасову підставку, що знаходиться під трубочкою.  

2.4.5 Натисніть один раз на кнопку MODE. На індикаторі 

з'явиться напис COW MILK 1. Виберіть режим натисканням кнопок 

або  (COW MILK 1 або COW MILK 2) і підтвердить свій вибір 

натисканням кнопки OK. 

Поки триває процес виміру, апарат виводить на екран 

повідомлення WORKING і вертикальні прямокутники, які показують 

розвиток процесу вимірювання. 

Увага! Якщо відбудеться засмоктування повітряних бульбашок 

прибор не спрацює і  індикаторі з'явиться повідомлення про помилку - 

EMPTY CAMERA (Порожня камера).  

2.4.6 Вимірювання закінчено, коли на верхньому рядку на 

індикаторі приладу з'являться результати:  

ВМІСТ ЖИРА, СОМО І ЩІЛЬНІСТЬ МОЛОКА,  

а в нижньому - ВМІСТ ДОДАНОЇ ВОДИ, ТОЧКА 

ЗАМЕРЗАННЯ *, БІЛОК.  
* ТОЧКА ЗАМЕРЗАННЯ = ТОЧКА ЗАМЕРЗАННЯ ПОМНОЖЕНА 

НА (-0,01).  

2.4.7 Після зняття результатів показань досліджуване молоко 

автоматично повертається в чашечку. Потім зніміть її і вилийте 

молоко.  

2.4.8 Проведіть промивку аналізатора наступний чином:  

- налийте в мірну чашечку дистильовану воду кімнатної 

температури (15°С…20°С) і поставте чашечку на місце забору проби. 

Натисніть один раз на кнопку MODE.Виберіть режим CLEANING 

натисканням кнопок або і підтвердить свій вибір натисканням 

кнопки OK.Натиснути кнопки або для встановлення необхідної 

кількості циклів (від 1 до 99). Рекомендовано на початку обирати один 

або два цикли мийки. Натиснути кнопку ОК. Мийкузакінчено, коли 

напис CLEANING зміниться CLEANING END. 

 - зняти чашечку, вилити каламутну воду, замінити на чисту 

теплу (40 - 60 ° С). Повторювати цю процедуру до тих пір, поки вода 



з прибору не буде виходити прозора.  

- повторіть з 2% розчином лужного засобу EkoDay або 

кислотного EkoWeek (25°С-40
o
С) (кількість циклів 15…30). 

- повторіть з чистою водою кімнатної температури (кількість 

циклів 5).  

- повторіть з теплою водою (кількість циклів 3). 

 

2.5 Після виконання роботи, студент складає звіт, який 

вміщує дані: 

1  Найменування, номер та мету роботи. 

2 Надати перелік якісних показників молока та фактори, які на 

них впливають.  

3 Принципи, про які слід пам’ятати при контрольному доїнні. 

4 Призначення та будову ультразвукового аналізатора молока 

«Екомилк» тип Милкана КАМ-98 2А. 

5 Важливо, щоб експериментально отримані дані були 

достовірними. Тому необхідно провести статистичну обробку даних, 

отриманих на аналізаторі молока при дослідженні трьох однакових за 

складом порцій молока. Хід проведення експериментунаведено в 

п.п.2.4. Обробку та отримані результати вести по формі таблиці 1.  

 

Таблиця 1 – Статистична обробка даних експерименту 

 

Показники 

якості 

молока 

Значення 

в і-ій 

пробі, xi, 

проц.  

Середнє 

значення,  

x , проц. 

Середньоквад

ратичне 

відхилення, 

, проц.  

Коефіцієнт 

варіації, , 

проц.  

Масова 

частка 

жиру 

1.    

2. 

3. 

Масова 

частка 

СОМО 

1.    

2. 

3. 

Масова 

частка 

білка  

1.    

2. 

3. 



Порядок обробки даних наступний: 

5.2 Зробити розрахунок середньої масової частки жиру в 

молоці x  за формулою 

 ̅  
∑   
 
   

 
  (1) 

де хі – масова частка жиру в і - ій пробі, проц. ;  

п - кількість відібраних проб в досліді (n = 3). 

Аналогічно провести розрахунок по всім іншим якісним 

показникам та результат записати в таблицю 1. 

5.3 Розрахувати середньоквадратичне відхилення для всіх 

якісних показників за формулою 

  √
∑ ( ̅    )

  
   

   
   (2) 

5.3 Розрахувати коефіцієнт варіації за формулою 

  
 

 ̅
     (3) 

 

Розрахунковий коефіцієнт варіації не повинен перевищувати 

значень наведених в таблиці 2 (для довірливої вірогідності 0,95). 

 

Таблиця 2 – Норматив коефіцієнту варіації 

 

Показники якості 

молока 

Об’єкт досліджень Коефіцієнт варіації, 

проц.  

Масова частка 

жиру 

Свіже молоко 0,3 

Пастеризоване 

молоко 

0,15 

Масова частка 

білка 

Свіже молоко 0,33 

Пастеризоване 

молоко 

0,2 

Масова частка 

СОМО 

Свіже молоко 0,6 

Пастеризоване 

молоко 

0,3 



6 При умові достовірності отриманих даних середні їх значення 

записати в таблицю 3. Вихідні дані: порода та вік корови, тиждень 

лактації, маса тварини надані в додатку В. 

 

Таблиця 3 - Результати експериментального дослідження якісних 

показників молока (вихідні дані) 
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7  Висновки про стан годівлі корів (надати можливі помилки в 

годівлі з шляхами їх усунення – див. Додаток Б).   

Пункти 1…3  студент виконує самостійно, як підготовку до 

лабораторних занять. 

 

2.5 Контрольні запитання 

 

1.3.1 Які фактори впливають на якість молока? 

1.3.2 Якісні показники молока. 

1.3.3 Основні принципи контрольного доїння. 

1.3.4 Як змінюється вміст жиру і молока протягом лактації. 

1.3.5 Про що свідчать співвідношення жиру і білка в молоці? 

1.3.6 Призначення та будова ультразвукового аналізатора 

молока «Екомилк» тип Милкана КАМ-98 2А. 

1.3.7 Який показник оцінюється при статистичній обробці 

даних? 

1.3.8 Якими мийними розчинами промивають аналізатор? 

 

 



ДОДАТОК А 

(довідковий) 

На якість молока впливає безліч чинників, але найважливішими 

з них все-таки є годівля та утримання дійних корів. А особливо — 

постійний і добре налагоджений обмін речовин, що є обов’язковою 

умовою для здоров’я вимені.  

Помилки годівлі можуть спричинити безліч порушень у здоров’ї 

тварин (ацидоз, кетоз
*
, порушення мінерального обміну тощо). Зі 

збільшенням молочної продуктивності зростає й небезпека порушень 

обміну речовин. Звичайно, це не означає, що високопродуктивні 

корови хворітимуть частіше за тварин із низькою продуктивністю. 

Високі надої означають лише те, що раціон корів має бути точно 

розрахованим, кормовий менеджмент бездоганним, а контроль і аналіз 

найважливіших даних продуктивності постійними. Вміст жиру, білка, 

сечовини в молоці, як і кількість надоєного молока, — ось ті дані, які 

можна й треба використовувати для оцінки годівлі тварин і виявлення 

помилок менеджменту.  

Кожне молочне підприємство має у своєму розпорядженні такі 

показники, як результати контрольних доїнь. Але, на жаль, їх рідко 

беруть до уваги, і цей безцінний матеріал залишається 

невикористаним. Ось кілька фундаментальних принципів, про які слід 

пам’ятати, працюючи з даними контрольних доїнь:  

 контрольне доїння — це фотографія, знімок, констатація 

факту в конкретній точці часу. А це означає, що оцінювати годівлю 

тварин ми можемо тільки ДО цієї точки. Щоб мати можливість 

зробити це, потрібні, як мінімум, короткі щотижневі нотатки про те, 

яким був раціон (відкриття нової силосної ями, початок і кінець 

випасання, кількість і склад концентратів і т. д. — всі події, пов’язані 

зі змінами в кормовій базі). Сучасне програмне забезпечення для 

керування фермами дає можливість вести детальну історію годівлі 

тварин;  

 аналіз даних контрольних доїнь можна робити в розрізі року 

або лактації;  

 

 
*
 хвороба тварин, що характеризується порушенням вуглеводного, 

білкового та жирового обмінів і супроводжується накопиченням в організмі великої 

кількості кетонових речовин (ацетону, ацетооцтової і бета-оксимасляної кислот). 



 не варто переоцінювати дані продуктивності окремих 

тварин. Аналіз завжди потрібно робити в розрізі всього стада або за 

групами продуктивності (<100 днів, 100–200 днів, >200 днів лактації). 

Інтерпретація результатів щодо окремих тварин не має сенсу, оскільки 

показники жиру й білка в молоці в корів дуже різняться;  

 необхідно пам’ятати про природні зміни молочної 

продуктивності та якісних показників молока: вміст жиру й білка 

зменшуються в перші дні лактації з дуже високого рівня (молозиво), а 

потім знову збільшуються протягом лактації (рис. 1). Саме тому 

показники перших двох тижнів лактації не можна використовувати 

для інтерпретації годівлі.  

 

 
Рисунок 1 –  Продуктивність корови й показники жиру та білка в 

молоці протягом лактації. 

 

Молочний жир. 
Вміст жиру в молоці характеризує, насамперед, чи забезпечено 

потрібну структуру раціону. Оскільки за утворення молочного жиру, в 

основному, відповідає оцтова кислота, що утворюється в рубці, а 

синтезується вона з рослинної клітковини, то саме достатній вміст у 

раціоні сіна, сінажу, силосу, соломи забезпечує потрібний рівень жиру 

в молоці (контроль співвідношення об’ємних кормів до 

концентрованих, кількості корму, що поїдається).  

У перші тижні лактації вміст жиру показує, чи достатньо енергії 

одержує тварина. Зазвичай вміст жиру дуже різко знижується з 



першого по четвертий тиждень лактації, потім ще трохи знижується 

до 10 тижня. Після цього показник жиру починає плавно 

підвищуватися, і це триває до самого запуску й свідчить про те, що 

тварина починає заповнювати жирові резерви (див. рис. 1).  

Високий вміст жиру (як водиться, понад 5%) у перші два-чотири 

тижні після отелення свідчить про інтенсивну мобілізацію жиру з 

організму корови. Часто такі тварини водночас мають низький вміст 

білка в молоці (менше 3,1%). Це сигналізує про можливе 

захворювання тварини на кетоз. Зазвичай, від цього страждають 

старші тварини з дуже інтенсивним обміном речовин. Але так можуть 

реагувати й тварини, які були перегодовані в попередній лактації й під 

час сухостою. Зазвичай надої у таких корів дуже різко підвищуються 

в перші тижні лактації, але вони їдять мало корму. Пік таких кетозів 

припадає на третій-п’ятий тиждень лактації.  

Низький вміст жиру попереджує про можливість появи ацидозу 

часто внаслідок недостатньої структури раціону (у перші тижні 

лактації через занадто швидке збільшення частки концентратів або 

недостатній рівень споживання корму взагалі).  

Значне зниження жиру в окремих тварин більше ніж на 0,4% між 

двома контрольними доїннями й співвідношення жиру до білка нижче 

1% можуть свідчити про наявність ацидозу.  

Температура повітря в корівнику понад 27°С у комбінації з 

високою вологістю повітря теж буває причиною зниження показника 

жиру (для всього стада) на 0,2–0,5%. Вміст жиру може знизитися і в 

разі проблем зі здоров’ям (захворювання печінки, паразити, проноси, 

захворювання копит, гормональні порушення).  

Вміст білка в молоці. 

Молочний білок — важливий показник якості молока, на його 

збільшення націлена сучасна генетика. А розкрити весь потенціал 

тварин, зокрема й наявність високих показників білка в молоці, — це 

завдання виробничників.  

Вміст білка в молоці свідчить про те, чи добре забезпечена 

корова енергією, що є своєрідним енергетичним барометром для 

стада. Саме від того, чи досить енергії є в розпорядженні мікробів 

рубця, що синтезують мікробний протеїн, залежить, яким буде 

показник білка в молоці. І тільки за високої продуктивності дедалі 

більшого значення набуває протеїн, який не розщеплюється в рубці. Є 



помітна залежність між кривими кондиції тварини й білка в молоці 

(рис. 2). Вміст білка в молоці в перші два місяці лактації змінюється 

так само, як і кондиція тіла тварини. Як водиться, в першій третині 

лактації показник білка в молоці зменшується за збільшення надоїв, 

оскільки в цей період енергія в дефіциті. На цей період задовільним 

уважається рівень білка понад 3,1%. Але якщо він опускається нижче 

2,8% — це означає, що тварина більше не має резервів енергії в 

організмі. В жодному разі навіть за дуже високих надоїв (понад 50 кг 

за день) вміст білка в молоці не повинен бути нижчим 3,1%.  

 

 
 

Рисунок 2 - Кондиція тіла і вміст білка в молоці в перші 100 днів 

лактації 

 

Коли тварина знову починає набирати вагу і її кондиційна оцінка 

зростає, показник білка в молоці теж збільшується, а надої — 

знижуються. За пізньої лактації задовільними вважають показники до 

3,8%. А дані понад 3,8% сигналізують про значне зниження 

продуктивності тварини. Такий розвиток тісно пов’язаний із 

накопиченням жиру. За пізньої лактації молочна продуктивність 

майже не залежить від кондиції тіла, якщо вона перебуває між 

оцінками 3–3,5. За вищої кондиції (понад 3,5) потрібно бути готовим 

до дуже різкого спаду продуктивності в комбінації з дуже високим 

показником білка (понад 3,8%).  

 



Співвідношення жиру до білка. 

Показники жиру й білка в молоці мають перебувати в певному 

співвідношенні один до одного. Співвідношення 1,1:1 до 1,5:1 

свідчить про збалансовану годівлю. 

Співвідношення жиру до білка понад 1,5, особливо на початку 

лактації (крім молозивного періоду), — це попереджувальний сигнал. 

Високий вміст жиру — ознака дуже активної мобілізації жиру з 

організму. Низький вміст білка свідчить про обмаль енергії, хоча 

частина енергії й надходить із резервів організму. Наслідком цього 

можуть бути порушення обміну речовин (кетоз).  

Якщо співвідношення жиру до білка становить понад 1,5 

протягом усього періоду лактації, це свідчить про структурно багату, 

але бідну на енергію годівлю, особливо за низької якості об’ємних 

кормів і нестачі концентратів. Наслідок цього — низька молочна 

продуктивність і низький вміст білка в молоці.  

Дуже низьке співвідношення жиру до білка (нижче 1,1) буває в 

раціоні, багатому на енергію, але структурно бідному (багато 

концентратів). У цьому разі потрібно правильно розподіляти комбі-

корм відповідно до продуктивності.  

За трактування співвідношення жиру до білка в першу третину 

лактації потрібно враховувати, що для тварини можлива як загроза 

кетозу (за високого показника), так і загроза ацидозу рубця (за 

низького показника). У цьому разі «нормальний» показник 

співвідношення жиру до білка може виявитися помилковим. Тому 

потрібно уважно спостерігати за тваринами в цей період, а можливо, 

навіть індивідуально збирати й аналізувати дані для тварин до 30 дня 

лактації.  

Для виявлення помилок годівлі протягом року можна щомісяця 

аналізувати показники жиру й білка збірного молока. Наприклад, 

якщо показники жиру й білка зменшуються на початку травня, це 

може свідчити про те, що після переведення на пасовище там була 

недостатня структура корму або перехід зробили дуже різко.  

Кількість молока. 

Генетичний потенціал дійної корови може бути розкритий 

тільки за якісної годівлі. Продуктивність здорової корови порівняно 

висока в перші два-три тижні лактації, навіть якщо поживних речовин 

обмаль. За якісної годівлі продуктивність зменшується повільно. І 



навпаки, якщо годівля недостатня, то надої знижуються різко (рис. 3). 

Тож відстеження кривої лактації дає змогу контролювати годівлю.  

 

 
 

Рисунок 3 - Вплив забезпеченості раціону енергією 

на продуктивність протягом лактації 

 

За одиницю виміру беруть середній щомісячний спад надоїв за 

день. Для цього корів, які отелилися приблизно в один час і мають 

приблизно однакову продуктивність, об’єднують у групу, і вже потім 

збирають і аналізують дані. Найважливішими будуть дані з перших 

чотирьох контрольних доїнь. Якщо продуктивність протягом місяця 

зменшується більше ніж на 4 кг, то годівлю обов’язково потрібно 

поліпшити. Нормою вважається спад продуктивності на рівні 2–3 кг. 

Незалежно від кривої лактації, на зміни в продуктивності 

впливають якість корму і його поїдання. І завжди на коливання надоїв 

впливає різка зміна корму (зміна пасовища, новий трав’яний силос 

тощо). 



ДОДАТОК Б 

(довідковий) 

Таблиця Б.1  - Залежність вмісту жиру в молоці від годівлі 
Вміст молочного 

жиру 

Помилки годівлі Можливості поліпшення 

Дуже низький  Недостатнє 

забезпечення енергією  
-поліпшувати якість основних 

кормів і їхнє поїдання;  

-збалансована кількість 

концентратів;  

-перевірити склад комбікорму й 

наскільки він підходить;  

-не перегодовувати тварин 

наприкінці лактації  

Вміст сирої клітковини 

нижче 18 (16) % або 

ADF* нижче 19% у 

сухій речовині раціону  

-збільшувати поїдання основного 

корму й структурного;  

-подовжувати час годівлі; частіше 

підсувати/ роздавати основний 

корм;  

-зменшити кількість концентратів 

(максимально 50% загальної сухої 

речовини раціону)  

Погані структурні 

якості основного корму  
- якісно в’ялені сінажі, сіно й 

кукурудзяний силос воскової 

стиглості;  

-поліпшити травостій пасовищ, 

зменшити частку вологих сінажів;  

-збалансувати кількість 

концентратів у раціоні;  

-не робити каші з корму в 

кормозмішувачі;  

-додати 0, 5-1,0 кг соломи в раціон  

Неправильна техніка 

годівлі  

-основний корм досхочу;  

-максимально 2 кг концентратів за 

1 раз;  

-однаковий раціон ранком і ввечері  

Швидка зміна корму  -поступово перейти до плавної 

зміни корму (протягом мінімум 1 

тижня), особливо навесні й восени;  

-здійснити підготовчу годівлю 

перед отеленням;  

-поступово збільшувати норму 

концентратів після отелення  



Вміст молочного 

жиру 

Помилки годівлі Можливості поліпшення 

Неправильний вид, 

спосіб приготування й 

склад концентрованого 

корму  

-концентрований корм 

подрібнювати грубо або плющити, 

за винятком повнозмішаного 

раціону; перевірити вміст 

крохмалю й цукру (максимально 

25% у загальному раціоні);  

-зменшити кількість 

легкозасвоюваного крохмалю 

(пшениця, тритикале, жито);  

-підвищити частку кукурудзи в 

комбікормі;  

-перевірити вміст жиру в 

комбікормі (максимально 5% у 

загальному раціоні);  

-обмежити макуху;  

-давати добавки, що підвищують 

буферність (сода, оксид магнію)  

Дуже високий на 

початку лактації, 

низький під час 2-

го і 3-го контролю  

Перегодовування 

наприкінці лактації, 

обмаль енергії на 

початку лактації  

-Обмежити годівлю в третій фазі 

лактації та сухостійних корів;  

-здійснити підготовчу годівлю 

перед отеленням;  

-на початку лактації давати 

найкращий основний корм і 

правильно збалансований 

комбікорм;  

- здійснити профілактику й 

лікування кетозу (пропіонат 

натрію, пропіленгліколь )  

Змінюється 

протягом року  

Постійно змінюються 

якість і склад 

основного корму  

-поступово перейти з одного корму 

на другий;  

-забезпечити стабільнішу, постійну 

годівлю;  

-поліпшити менеджмент пасовищ;  

-цілодобово застосовувати 

кукурудзяний силос;  

-згодовувати сіно, особливо під час 

випасання тварин  

 

 
*
ADF, КДК — кислото-детергентна клітковина (целюлоза і лігнін) 

 

 



Таблиця Б2 - Залежність вмісту білка в молоці від годівлі 

 
Білок 

молока  

Сечовина в 

мг/100 мл  

Помилки годівлі  Можливості поліпшення  

Низький  Менше 15  Недостатнє 

забезпечення 

енергією, сирим 

протеїном і 

засвоюваним у 

кишківнику 

протеїном  

- поліпшити якість основного 

корму;  

- збільшувати кількість 

споживання корму;  

- давати комбікорм у кількості, 

що відповідає продуктивності;  

- підвищити вміст сирого 

протеїну в раціоні;  

- не перегодовувати корів 

наприкінці лактації  

Низький  15-30  Недостатнє 

забезпечення 

енергією й 

засвоюваним у 

кишківнику 

протеїном  

- поліпшувати якість основного 

корму;  

- збільшувати кількість 

споживання корму;  

- давати комбікорм у кількості, 

що відповідає продуктивності;  

- використовувати сировину з 

високою часткою протеїну, що 

не розщеплюється в рубці, 

(соєва макуха, макуха 

гарбузового насіння, пивна 

дробина кукурудза, сухий жом)  

Низький  Понад 30-35  Недостатнє 

забезпечення 

енергією й 

засвоюваним 

протеїном, попри 

надлишок сирого 

протеїну  

- поліпшувати якість основного 

корму;  

- збільшувати кількість 

споживання корму;  

- давати комбікорм у кількості, 

що відповідає продуктивності;  

- використовувати корми, багаті 

енергією з високою часткою 

протеїну, що не розщеплюється 

в рубці, (кукурудза, сухий жом)  

Середній  Менше 15  Обмаль сирого 

протеїну  

- підвищувати вміст сирого 

протеїну в раціоні;  

- використовувати багаті на 

білок корми з високою; 

часткою протеїну, що не 

розщеплюється в рубці  

Середній  15-30  Збалансована 

годівля  

- поліпшень не потрібно  

 



Білок 

молока  

Сечовина в 

мг/100 мл  

Помилки годівлі  Можливості поліпшення  

Середній  Понад  

30-35  

Надлишок сирого 

протеїну  

- зменшити вміст сирого 

протеїну в раціоні  

Високий  Менше 15  Надлишок енергії та 

обмаль сирого 

протеїну  

- для корів останнього періоду 

лактації зменшити кількість 

концентратів;  

- обмежити кількість 

кукурудзяного силосу;  

- використовувати багату на 

білок сировину з високою 

часткою протеїну, що не 

розщеплюється в рубці  

Високий  15-30  Надлишок енергії  - для корів останнього періоду 

лактації зменшити кількість 

концентратів;  

- обмежити кількість 

кукурудзяного силосу;  

- збільшити вміст сіна в раціоні  

Високий  Понад  

30-35  

Надлишок енергії й 

протеїну  

- для корів останнього періоду 

лактації зменшити кількість 

концентратів і сирого протеїну;  

- обмежити кількість 

кукурудзяного силосу  

 

 

ДОДАТОК В 

(обов’язковий) 

 

Таблиця В1 –Вихідні дані до роботи 

Показники Номер бригади 

1 2 3 4 

Порода Червона 

степова 

Голштинсь-

ка 

Чорно-

ряба 

Червона степова 

(голштинізована) 

Вік корови, 

років 
2 2,5 3 3,5 

Тиждень 

лактації 
6 10 12 15 

Маса 

тварини, кг 
510 650 550 680 

 


