
 

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  

У ТВАРИННИЦТВІ 

Методичні вказівки до практичної роботи № 4 
 

МЕТА РОБОТИ – придбання знань з призначення, та струк-

тури моделі виробництва та навичок побудови її основної частини - 

біоконверсії корму в продукцію великої рогатої худоби. 

Як результат проведення практичних занять студент повинен: 

з н а т и: структуру та зміст моделі конверсії корму в продук-

ції великої рогатої худоби; 

в м і т и: розробляти математичну модель конверсії корму в 

продукцію великої рогатої худоби. 

 

1 ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗА-

НЯТЬ 

 

1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи 

Вивчити: 

а) структурну схему моделі виробництва продукції тваринництва [1-4]; 

б) схему імітаційної моделі конверсії корму в продукцію вели-

кої рогатої худоби [1-4]. 

 

1.2 Питання для самостійної підготовки 

1.2.1 Назвіть поживні речовини корму; 

1.2.2 Обмінна енергія корму; 

1.2.3 Складові валової енергії корму; 

1.2.4 Основний принцип складання моделі біоконверсії корму 

в продукцію великої рогатої худоби. 

 

1.3 Рекомендована література 

1 Карпусь М.М, Лапа МА, Мартинюк Г.М. Деталізована пожи-

вність кормів зони степу України: довідник / за редакцією академіка 

О.О. Созінова. - Київ, 1993 - С.192. 

2 Цюпко В.В., Пронина В.В. Методические основы нормирова-

ния энергетического питания крупного рогатого скота // Новое в ме-

тодах зоотехнических исследований: Научн. труды Института живот-

новодства УААН.- Харьков, 1992.- Ч.II.- С.3-8. 



 

3 Справочник зоотехника. Под ред акад. А.П. Калашникова, 

д.б.н. О.К. Смирнова.- М.: Агропромиздат. - 479с 

4 Белоносов Н. И., Калмансон С. Я. Определение питательнос-

ти кормов в хозяйствах.- М.:Колос.-1968.- 64с. 

 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1 Програма роботи  

2.1.1 Визначення структури моделі конверсії корму в продукції 

великої рогатої худоби [1-4] 

2.1.2 Складання моделі та проведення досліджень моделюван-

ням 

 

2.2 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КОНВЕРСІЇ КОРМУ В 

ПРОДУКЦІЮ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 

 

2.2.1 Моделювання конверсії корму в продукцію корови - 

молоко 

Конверсія - від лат. обертання, перетворення 

 

Валова енергія корму раціона 

 

ВЕ рац=(0,02395сП+0,03977сЖ+0,02005сК+0,01746сБЕР) (1) 

 

де сП – сирий протеїн, кг/кг 

     сЖ – сирий жир, кг/кг 

      сК – сира клітковина, кг/кг 

     сБЕР – сирі безазотисті екстрактивні речовини, кг/кг 

 

Перетравна енергія раціону 

 

     ПЕрац = 0,0242пП+0,0341пЖ+0,0185пК+0,017пБЕР  (2) 

 

де пП – перетравний  протеїн, г/кг 

     пЖ – перетравний жир, г/кг 

     пК – перетравна клітковина, г/кг 

     пБЕР – перетравні безазотисті екстративні речовини, г/кг 



 

Перетравні речовини розраховуються як 

 

пП = сП*Yпп*0,01;      (3) 

пЖ = сЖ*Yпж*0,01;      (4) 

пК= сП*Yпк*0,01;      (5) 

пБЕР = сБЕР*YпБЕР*0,01,     (6) 

 

де Yпі – процент перетравності поживних речовин, який розраховуєть-

ся по формулам 

 

                          Упп = 4,694+1,158*Х1+0,42*Х2+0,558*Х3;           (7) 

                        YпК = 12,911+0,755*Х1+0,561*Х2+0,562*Х3;           (8) 

                         Yпж = 11,011-0,223*Х1+0,911*Х2+0,44*Х3;           (9) 

                     YпБЭВ = 24,108+0,548*Х1+0,128*Х2+0,733*Х3.         (10) 

 

де Х1,Х2,Х3 –  концентрація відповідно протеїну, клітковини та БЕР в 

раціоні 

 

                                    Х1 = сП/(сП+сЖ+сК+сБЕР)*100;          (11) 

                                   Х2 = сК/(сП+сЖ+сК+сБЕР)*100;          (12) 

                                Х3 = сБЕР/(сП+сЖ+сК+сБЕР)*100.          (13) 

 

Енергія органічних відходів (гною) 

 

                                           Еорг = ВЕрац – ПЕ рац          (14) 

 

Обмінна енергія раціону 

Для великої рогатої худоби: 

ОЕ рац ВРХ =0,1746пП+0,03123пЖ+0,01365пК+0,01478пБЕР (15) 

 

Для свиней: 

ОЕ рац св = 0,02085пП+0,03663пЖ+0,01427пК+0,-1695пБЕР. (16) 

 

Обмінну енергію можна визначити по формулі 

 

ОЕ рац = ВЕрац – Еорг–Еекс,     (17) 

 



 

де Еекс – енергія мочі та газів (7-10 МДж) 

 

 Обмінна енергія раціону використовується на життєзабезпе-

чення тварини (ОЕжзаб), енергію споживання та переробки корму,ОЕк, 

енергію жировідкладнення (ОЕ жотл), енергію тільності (ОЕт) та про-

дукування ОЕ ПР мол  молока  

 

ОЕ рац =  ОЕжзаб +ОЕк +ОЕ жотл+ОЕт +ОЕПР   (18) 

 

Витрати енергії корму на життєзабезпечення тварин при при-

в'язному утриманні визначаються, як 72% енергії [2] підтримуючого 

обміну.  
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де MG - маса тварини, кг. 

     Кое- концентрація обмінної енергії в 1 кг сухої речовини (СР) кор-

му, яка визначається як відношення обмінної енергії раціону 

до вмісту сухої речовини в раціоні  

 

Кое =∑ ОЕкомп рац/∑СРкомп рац   (20) 

 

Для безприв’язного утримання ОЕжзаб збільшується на 20%  і 

визначаються за формулою  
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Енергія тварин на  споживання та переробку корму [2] 
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 Енергія корму на жировідкладнення (приросту) ОЕжотл визнача-

ється як відношення чистої енергії жировідкладнення ОЕжотл = 0.25g  

до ефективності її використання  
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де  g  - приріст живої маси лактуючої корови, кг 

 

Енергія корови, витрачена на відтворення, складається з енергії 

тільності ТOE  [2]  

           

tet

ТОE
0000576,064,151665,1510000576,0 100201,0

                 

(24) 

а енергія корму, яка необхідна на забезпечення тільності корови на 

добу 

ОЕт=(0,0201*EXP(0,0000576*Тт)*10̂ (151,665-151,64*EXP(-0,0000576*Тт)))/0,133 

 

 Обмінна енергія корму, яка необхідна для молокоутворення 

ОЕМ молочних корів, визначається як відношення чистої енергії лак-

тації ОЕМИ = Y(1,447+0,4Gм) до ефективності її використання [2] 
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де     -  удій добовий , кг; 

GМ  -  жирність молока, %; 

OE   - вміст обмінної енергії в 1 кг сухої речовини корму; 



 

Енергія продукування тварин на добу визначається по форму-

лі  

ОЕПР=ОЕ рац -  (ОЕжзаб + ОЕк  +ОЕ жотл+ОЕт)  (26) 

 

Кількість отриманого молока, що продукує корова 

 

                   YM=((0,0194*Кое+0,42)*ОЕПР)/(1,477+0,4* GМ),         (27) 

   

 де  GМ – жирність молока, %; 

 

 Кількість отриманого молока на фермі в середньому за добу 

визначається як добуток середньодобового удою та кількості лактую-

чих корів 

 

ПР мол = YM Nлак     (28) 

 Визначення отриманого молока на фермі та затрат на його ви-

робництво дає можливість проводити оптимізацію технологічних па-

раметрів виробництва за певною технологією. 

 

2.2.2 МОДЕЛЮВАННЯ КОНВЕРСІЇ КОРМУ В ПРОДУКЦІЮ 

ВІДГОДІВЕЛЬНОГО ПОГОЛІВ’Я -ЯЛОВИЧИНУ 

 

Загальна схема моделювання складається з моделювання про-

дукування молока підсисних корів та приросту молодняку по 5 вироб-

ничим групам – вирощування, дорощування, перша відгодівля, друга 

відгодівля та заключна відгодівля. 

Обмінна енергія раціону ОЕ (МДж) визначається як різниця 

між валовою та енергією органічних екскрементів 

 

   ОЕрац  = ВЕрац - Еорг - 0,125ВЕрац,                           (29) 

 

де  ВЕрац – валова енергія корму; 

      Еорг – енергія органічних екскрементів. 

 

ВЕ = 0,024 сП+0,039 сЖ+0,020 сК+0,0175 БЕР,              (30) 



 

 

де - сП,сЖ,сК,БЕР – відповідно сирі протеїн, жир, клітковина 

та безазотиста екстрактивна речовина; 
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(31) 

 

де - пП, пЖ, пК, пБЕР - відповідно перетравні протеїн, жир, 

клітковина та безазотиста екстрактивна речовина. 

 

Енергія органічних відходів Еорг залежить від перетравлення 

корму тваринами, тобто від перетравних протеїну, жиру, клітковини 

та безазотистих екстрактивних речовин. Останні в свою чергу зале-

жать від ступеню  перетравності, які залежить від співвідношення 

протеїну, клітковини та безазотистих екстрактивних речовин. 

Обмінна енергія корму при відгодівлі використається тварина-

ми на підтримання життєвих функцій Епж та безпосередньо на приріст 

ОЕпр 

                                          

       ОЕрац = Епр +Епж                                             (32) 

 

Обмінна енергія приросту залежить від концентрації енергії в 

сухій речовині  

                          Е пр = ОЕрац - Е пж,                                            (33) 

 

Енергія підтримання життєвих функцій  визначається за фор-

мулою 

Е пє = (0,335Мж
0,75

)/(0,0194КОЕ+0,503),                  (34) 

де  -  КОЕ – концентрація обмінної енергії в 1 кг сухої речовини. 

 

Маса приросту тварини за добу визначається за виразом 

 

          Мпр = ЕпрКж/(4.1+0,0332Мж)-0,000009*М
2

ж+0,1475ЕпрКж),     (35) 
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де Кж – ефективність використання енергії корму твариною  

Кж = 0,0435КОЕ.  

Технологія відгодівлі м’ясного скота здійснюється за п’ятьма 

періодами виробництва – вирощування телят, їх дорощування, відго-

дівлі першої, відгодівлі другої та заключної відгодівлі.  

 

2.3 Оснащення робочого місця 

Методичні вказівки до даної роботи з розрахунку одна на двох 

студентів. 

 

2.4 Вихідні дані до виконання роботи 

Вихідні дані для виконання роботи беруться з [1, 2, 3]. 

 

2.5 Рекомендації щодо виконання роботи й оформлення зві-

ту  

Робота виконується за програмою пункту 2.1. 

Пропонована форма звіту містить: 

а) найменування та мету досліджень; 

б) модель біоконверсії корму в продукцію великої рогатої худоби. 

 

2.6 Питання для самоконтролю  

2.6.1 Поняття валової енергії корму; 

2.6.2 Обмінна енергія корму та її складові, які використовують-

ся твариною; 

2.6.3 Основні етапи моделювання; 

2.6.4 Структура моделі біоконверсії корму в продукцію великої 

         рогатої худоби. 

 

 

 



 

ДОДАТОК А1 

 Хімічний склад і поживність кормів зони степу України [1] 

В годівлі сільськогосподарських тварин використовується 

широкий асортимент кормів. Їх кормова цінність залежить від хіміч-

ного складу та поживності, які під впливом природних та господарсь-

ких умов значно змінюються. 

Хімічний склад та поживність кормів зони Степу України за 

останні роки достатньо вивчені. Корми, які виробляють і використо-

вують в Степу, розділяють на такі групи: зелені, грубі, соковиті, кон-

центровані та інші корми. 

Зелені корми. До цієї групи кормів віднесені трави природ-

них ланів, пасовищ, сіяні трави, гички, бадилля та листя. Зелені корми 

характеризуються підвищеним вмістом вологи. Вміст води в траві 70-

90% в ранніх фазах розвитку, а по мірі росту поступово знижується. 

Крім фази вегетації на вміст вологи в зелених кормах впливають тем-

пература, вологість повітря, кількість опадів та зрошення. 

В зелених кормах міститься комплекс цінних поживних речо-

вин, необхідних для тварин: протеїн високої якості, амінокислоти, 

легкоферментуючі вуглеводи, незамінні жирні кислоти, вітаміни, мі-

неральні та біологічно активні речовини.  

В сухій речовині трави міститься до 27% протеїну, 3-5 % жи-

ру, 20-40% клітковини, до 50% безазотистих екстрактивних речо-

вин (БЕР). 

За літературними даними в золі лужні елементи перевищують 

вміст кислих [1]. Суха речовина молодої трави по вмісту перетравного 

протеїну та енергетичній поживності близька до концентрованих кор-

мів, але перевищує їх по біологічній цінності протеїну і вітамінного 

складу. 

Поживність зеленого корму залежить від фази розвитку рос-

лин (табл. 1). В фазі колосіння і бутонізації вміст протеїну найвищий. 

По мірі старіння трав кількість протеїну в них зменшується. 

При вирощуванні кормових, особливо однорічних злакових 

рослин в умовах недостатнього зволоження і надмірного внесення 

азотних добрив, а також при пониженій температурі накопичуються 

нітрати. Нітрати можуть утворюватися і в скошених рослинах, якщо 

вони складені у великі валки і зігрілися. 



 

Бобові рослини  на відміну  від злакових менше накопичують 

нітратів, бо в них надходження азоту з ґрунту та повітря регулюється 

кореневими та бульбочковими бактеріями - симоюнтами. Згодовуван-

ня худобі свіжої злаково-бобової сумішки влітку дозволяє знизити не-

гативну дію нітратів, виключаючи отруєння тварин.  

 

Таблиця 1- Поживність і хімічний склад зеленого корму залежно від  

фази вегетації [1]  

Корм 
Фаза  

вегетації 

Суха 

речо-

вина, г 

вміст в 1 кг сухої речовини 

кормо-

вих 

оди-

ниць 

сирого 

про-

теїну, г 

сирої 

клітко-

вини, г 

каль-

цію, г 

фосфо-

ру, г 

кароти-

ну, мг 
Д, ІО Е, мг 

Коню-

шина 

чер-

вона 

Стеблу-

вання 
103 0,97 272 194 13,11 3,40 272 25,2 174,8 

—" — Бутоні-

зація 
183 0,98 186 213 14.70 2,90 153 25,1 174,9 

—" — Цвітіння 227 0,75 154 291 12,07 2.29 181 24,7 198,2 

Люце-

рна 

синя 

Стеблу-

вання 150 1,00 193 220 14,53 3,07 147 21,3 213,3 

— " — Бутоні-

зація 
200 0,96 185 250 13,25 3,25 160 21,5 215,0 

— " — Цвітіння 230 0,83 170 278 15,39 4,78 130 17,8 178,0 

Жито 

озиме 

Кущіння 
168 1,07 185 196 4.76 4,05 208 10,7 190,5 

— " — Вихід у 

трубку 
180 1,06 150 283 4,89 3,06 189 11.1 188,9 

— " — Колосін-

ня 
215 0,98 112 358 4,42 3.26 140 11,2 190.7 

— " — Цвітіння 295 0.75 105 417 4,61 2,03 81 10,8 189,8 

Ти-

мофії-

вка 

лучна 

Вихід у 

трубку 
142 0,88 162 239 7.18 3.52 282 9,9 77,5 

— " — Колосін-

ня 
200 0,85 165 275 5,70 2,85 195 10,0 80,0 

— " — Цвітіння 300 0,73 100 350 5,67 2,40 77 10,0 80,0 

 



 

Негативний вплив зелених кормів з високим вмістом нітратів 

може бути значно ослаблений або знятий при згодовуванні їх разом з 

кормами з високим вмістом крохмалю і цукру (зерна кукурудзи, яч-

меню, меляси). При цьому створюються умови, при яких мікрофлора 

рубця жуйних відновлює нітрати до аміаку, який в печінці руйнується 

і виводиться з організму з сечею. 

Використання зелених кормів для годівлі худоби в останні 

роки показало, що в умовах хімізації кормовиробництва необхідно 

контролювати вміст в них нітратів. Ознаки отруєння спостерігаються 

у тварин при вживанні трави, в якій міститься більше 0,02% нітратіо-

на (0,5% нітрату калію) в сухій речовині, а при збільшенні їх вмісту 

знижується використання поживних речовин корму, продуктивність і 

відтворювальна здатність, можлива навіть загибель тварин. 

Зелений корм, який містить нітрати, не можна згодовувати 

голодним тваринам. Такі корми можна згодовувати дорослим жуйним 

тваринам в суміші з іншими кормами. При високому вмісті нітратів 

зелений корм використовують на сіно або силосують. 

Вміст клітковини з визріванням насіння у траві збільшується у 1,5-

2,5 рази.  

Вміст мінеральних елементів в зелених кормах залежить від 

виду рослини, фази вегетації, ґрунту і умов вирощування. Кислі, пі-

дзолисті, болотні і лісові ґрунти негативно впливають на мінеральний 

склад зелених рослин. Вапнуванням кислих ґрунтів поліпшують міне-

ральний склад корму. Варто відзначити, що бобові рослини містять 

кальцію у 2-3 рази більше, ніж злакові. 

Зелені корми — основне джерело каротину, вітамінів Е і гру-

пи В. Вміст каротину залежить від виду рослин, фази вегетації, агро-

техніки та погодних умов. Найбільший вміст каротину відмічено в пе-

ріод виходу в трубку і початку колосіння в злакових і в фазах бутоні-

зації — початку цвітіння бобових. В міру дозрівання насіння вміст ка-

ротину знижується. 

Грубі корми. В цю групу кормів входять сіно, трав'яне боро-

шно і січка, солома і полова 

Сіно — грубий корм, який отримують в результаті обезвод-

нювання трави. Це основний і незамінний корм для тварин в зимовий 

період. Сіно високої якості — джерело протеїну (з бобових трав), клі-



 

тковини, цукру, мінеральних елементів, каротину, вітаміну Д (сіно со-

нячної сушки), вітамінів групи В (з бобових трав). 

Поживна цінність сіна залежить від ботанічного складу, фази 

вегетації рослин, ґрунтово-кліматичних умов, технології і тривалості 

приготування і зберігання. При висушуванні зеленої маси вміст води в 

ній знижується з 70-85% до 16-17%. При такій вологості молочнокис-

лі, оцтовокислі, гнилісні бактерії та цвілі не мають можливості розви-

ватися і відбувається консервування. Сіно при вологості 14-16% може 

зберігатися довгий час. При підвищенні вологості до 25-30% сіно псу-

ється. 

Бобове сіно за вмістом поживних речовин у сухій речовині, 

особливо протеїну (10-13%), не поступається зерновим кормам і міс-

тить 0,5-0,65 корм.од. в 1 кг. Злакове сіно поступається бобовому за 

вмістом протеїну (8-11%), але має більш оптимальне співвідношення 

інших поживних речовин. Сіно характеризується високим вмістом 

клітковини (18-34%), БЕР (25-52%), мінеральних елементів та вітамі-

нів. 

В період заготівлі сіна відбувається втрата поживних речовин. 

В свіжоскошеній траві клітини рослин продовжують жити в умовах 

«голодного обміну» за рахунок перетворювання цукру в С02, воду і 

виділення тепла. Відбувається також руйнування білків. Загальні 

втрати енергії органічної речовини при цьому досягають 21%, перет-

равного протеїну до 34% [1]. Ці втрати можна зменшити за рахунок 

скорочення строків висушування. 

Під час сушіння трави в валках відбувається значне руйну-

ванні каротину (до 70-90%), яке можна зменшити при сушінні трав 

методом активного вентилювання [2]. Вітамін Д утворюється фітосте-

ринів під дією ультрафіолетових променів сонця. Сіно, висушене 

штучним методом, мало містить вітаміну Д. 

Механічні втрати поживних речовин виникають при скошу-

ванні зеленої маси, її згрібанні, транспортуванні в основному в ре-

зультаті втрати листя і суцвіть — найбільш цінних в поживному від-

ношенні частин рослини (табл. 2). 

 

 

 



 

Таблиця 2 - Вміст сирого протеїну, мінеральних речовин і каротину 

в листі, стеблах (в сухій речовині) [2]  

Рослина 

Листя Стебла 

сирий про-

теїн, % 

мінеральні 

елементи, 

% 

каротин, 

мг/кг 

сирий про-

теїн,% 

мінеральні 

елементи, 

% 

каротин 

мг/кг 

Конюши-

на 
25-30 13-15 400-600 9-15 5-7 30-50 

Люцерна 24-32 10-16 400-700 10-16 5-8 40-70 

Тимофіїв-

ка 
11-16 6-8 300-400 7-8 2-5 10-30 

   

Фаза розвитку рослин в момент скошування трави впливає на 

якість і кількість сіна. Скошування в ранній стадії призводить до не-

добору урожаю, а в пізні строки хоч і збільшує урожай сіна і вміст 

клітковини, але в той же час зменшує вміст протеїну, легкорозчинних 

вуглеводів (табл. 3). 

Таблиця 3 - Вміст і перетравність поживних речовин сіна в  

залежності від фази вегетації трав 
 

Фаза вегета-
ції 

В сухій речовині сіна, 

% 
Перетравність, % 

протеїн 
кліткови-

на 
БЕР протеїн клітковина БЕР 

Багаторічні злаки 

Колосіння 

— початок  

цвітіння 

10,3 34,3 43,6 68,1 70,3 72,1 

Цвітіння 9,3 35,7 45,0 60,0 63,1 69,4 

Після цві-

тіння 
6.6 37.0 47.5 46.9 55.2 65.2 

Люцерна   

Перед буто-

нізацією 
19,3 20,1 47,5 81,3 42,4 79,4 

Цвітіння 13,0 27,6 47,3 73,0 33,6 73,7 

 



 

Ось чому трави збирати на сіно потрібно в оптимальні строки, 

що забезпечує високу перетравність поживних речовин. Крім цього 

своєчасний збір трави першого укосу дає можливість отримати другий. 

Технологія заготівлі сіна впливає на його якість і поживність [1-3]. 

При заготівлі сіна необхідно домагатися рівномірності воло-

гості всіх частин рослин, особливо у бобових трав. Один із способів, 

який вирівнює висихання листя і стебла і тим прискорює сушку в 1,5 

рази. 

Плющення. Злакові рослини плющити недоцільно. 

Трав'яне борошно і січка — цінний корм, який отримують з 

штучно висушеної подрібненої трапи на високотемпературних су-

шильних агрегатах. Поживність 1 кг трав'яного борошна становить 

0,50-0,80 корм. од., вміст протеїну — 90-190 і (по цій ознаці трав'яне 

борошно, особливо з бобових, може бути віднесене до білкових кон-

центратів), каротину — 100-240 мг/кг. По загальній поживності штуч-

но обезводнені корми з трав наближаються до зерна злаків і набагато 

перевищують їх по вмісту протеїну, мінеральних елементів і вітамінів. 

При штучному сушінні зеленої маси з одиниці площі можна 

отримати в 1,5-2 рази більше протеїну, в 3,3 вуглеводів і в 7 раз каро-

тину, ніж в сіні, висушеному в природних умовах. Для виробництва 

трав'яного борошна зелену масу подрібнюють до часток довжиною не 

більше 3 см, а для виробництва різки до 10 см. 

У структурі затрат на виробництво трав'яного борошна витра-

ти на сировину становлять 35-40%. Трав'яне борошно і різку готують з 

молодих бобових культур та злаково-бобових сумішок. Використову-

вати для виробництва трав'яного борошна трави природних угідь не-

доцільно. В Степу для виготовлення трав'яного борошна найчастіше 

використовують конюшину, люцерну, еспарцет, злаково-бобові сумі-

шки та інші [1-2 ]. 

Характерна особливість трав'яного борошна — краще збере-

ження в ньому поживних речовин при тривалому зберіганні. Так, при 

зберіганні люцернового борошна штучної сушки на протязі 10-11 мі-

сяців в звичайних умовах втрати протеїну не перевищують 2-5%, ка-

ротину — 40-50%, а при використанні антиоксидантів ці втрати зни-

жуються до 10-15%. За такий самий час в сіні звичайної сушки, яке 

зберігається в скиртах, втрати протешу досягають 40-50%, а каротин 



 

руйнується повністю. Втрати каротину можна знизити шляхом грану-

лювання і брикетування трав'яного борошна. 

Солома і полова — грубий корм, який отримують із злакових 

і бобових культур після обмолоту зерна. Солома характеризується ви-

соким вмістом клітковини (28-40%), низьким вмістом протеїну (2-8%) 

і жиру (0,5-2,3%). Чим більше в соломі клітковини, тим нижче її кор-

мова цінність. За цим показником солома ярих зернових переважає 

солому озимих. 

Вітамінів в соломі майже немає. Перетравність сухої речови-

ни соломи невисока (40-50% у жуйних і 20-30% у коней). Поживність 

1 кг соломи різних культур незначна (0,20-0,42 корм.од.). Найбільш 

поживні просяна, ячмінна і кукурудзяна солома. Солома бобові) куль-

тур більше містить протеїну, кальцію і фосфору, ніж соломи злакових. 

Полова має вищу поживність і краще перетравлюється ніж солома. 

Соковиті корми. Соковиті — це ті корми, що містять понад 

40% вологи: силос, сінаж, коренеплоди, кормові баштанні та овочеві 

культури. 

Силосування — один з поширених способів консервування 

кормів Силос — вид соковитого корму, отриманий в результаті біоло-

гічних процесів, які супроводжуються накопиченням органічних кис-

лот в добре ущільненій масі подрібнених рослин, що утворюються в 

результаті життєдіяльності різних бактерій. Молочна і оцтова кислоти 

консервують і зберігають силосну масу від псування. Успіх силосу-

вання за лежить від вмісту цукру в рослинах, який в процесі життєдія-

льності молочнокислих бактерій перетворюється в молочну кислоту, 

концентрація якої забезпечує рН середовища 3,8-4,2 [3 ]. 

Якість силосу залежить від таких факторів: виду і фази веге-

тації рослин, вмісту вологи і цукру в силосній масі, ущільнення, гер-

метизації і строків закладання подрібненої маси в сховище. Силосу-

ють різні види кормів — зелені рослини, вологе зерно, відходи овочі-

вництва, коренебульбоплоди, солому та інше. 

Оптимальна вологість силосної маси 65- 70%. При цій воло-

гості і дотриманні технології силосування втрати поживних речовин 

можуть бути нижчі 20%. Вміст вологи більше 70% негативно впливає 

на якість силосу. Для зниження вологості рекомендується додавати 

15-20% по масі подрібненої соломи. 



 

Вміст сухої речовини в силосі становить 18-35%, поживність 

1 кг силосу — 0,14-0,32 корм.од. В сухій речовині силосу міститься 

10,5-13,8% протеїну, 3-4% жиру, 25-40% клітковини, 30-50% безазо-

тистих екстрактивних речовин. 

Кукурудза — основна силосна культура. По мірі росту і роз-

витку в рослинах кукурудзи, незалежно від сорту, підвищується вміст 

сухої речовини, протеїну, БЕР, жиру, мінеральних елементів та зага-

льна поживність. Встановлено, що для кукурудзи оптимальним стро-

ком збирання є стадія воскової стиглості зерна. Для інших злаків оп-

тимальна фаза для силосування — вихід у трубку та початок колосін-

ня. 

Для зниження втрат сухих і поживних речовин і підвищення 

якості силосу застосовують різні хімічні консерванти: мурашину, оц-

тову, пропіонову, бензойну кислоти, піросульфат натрію та інше. 

Сінаж — консервований корм, який отримують з прив'ялених 

трав вологістю 45-55%, скошених в ранні фази вегетації. Сінаж ха-

рактеризується низькою кислотністю (рН 4,7-5,5), добрими смаковими 

та дієтичними якостями, добре поїдається тваринами. В сінажі, виго-

товленому з додержанням правил технології заготівлі, майже повніс-

тю зберігаються поживні речовини, а за смаковими якостями він на-

ближається до зеленої маси. В 1 кг сінажу міститься 0,20-0,50 

корм.од., 40-100 г протеїну. 

На відміну від силосу консервування сінажної маси прохо-

дить за рахунок сухості середовища в анаеробних умовах. При воло-

гості 40-55% в безкисневому середовищі більшість мікроорганізмів 

розвиватися не можуть. В такому стані маса може зберігатися без 

втрат і утворюється корм високої поживності. При вищій вологості 

(60-70%) молочнокислі бактерії активно розмножуються майже повні-

стю зброджують цукор, перетворюючи сінаж в силос низької якості. 

Коренебульбоплоди та баштанні культури відрізняються ви-

сокою вологістю (75-92%), низьким вмістом протеїну (1,2-2,4%), жиру 

(0,1-0,6%), клітковини (0,7-2,6%). Більше половини протеїну предста-

влено у вигляді вільних амінокислот, які забезпечують високі дієтичні 

властивості коренебульбоплодів. Основна маса сухої речовини коре-

небульбоплодів представлена вуглеводами (цукор, крохмаль, геміце-

люлоза, пектинові речовини). 



 

Енергетична поживність цих кормів низька (0,08-0,27 корм.од.). 

Коренебульбоплоди містять достатню кількість водорозчинних віта-

мінів і тільки морква є джерелом каротину (50-80 мг/кг). Завдяки ви-

сокому вмісту легкоперетравних вуглеводів і невисокому вмісту кліт-

ковини коренебульбоплоди характеризуються високою пере-

травністю. 

Концентровані корми. Ця група кормів містить одну або кі-

лька поживних речовин, які значно перевищують потребу тварин в 

розрахунку на 1 кг сухої речовини раціону. В основному це зернові 

корми, зерносумішки, дерть, відходи борошномельної промисловості. 

За хімічним складом ці корми розділяють на багаті вуглево-

дами — зерно злаків (кукурудза, ячмінь, овес, жито, просо та інші) та 

протеїнові — зерно бобових (соя, горох, боби, вика, люпин та інші). 

Поживність концентрованих кормів залежить в першу чергу від якості 

зернофуражу, який використовується для годівлі худоби. 

Поживність 1 кг зерна злакових становить від 0,88 корм.од. у 

суданки до 1,34 корм.од. у зерна кукурудзи, поживність зерна бобових 

культур 0,76-1,34 корм. од. Перетравного протеїну міститься від 42 г у 

сорго і 76 г у кукурудзи до 150-230 г у зерні бобових культур. Кон-

центровані корми — джерело макро- і мікроелементів, вітаміна Е і 

групи В. 

Інші корми. Для годівлі тварин використовують відходи 

олійноекстракційного (макуха і шроти), крохмально-бродильного (ви-

чавки, дріжджі, дробина), цукрового (жом, меляса) та інших вироб-

ництв. 

Відходи олійноекстракційного виробництва характеризують-

ся високою поживністю — 0,98-1,23 корм.од., та високим вмістом 

протеїну — 105-440 г/кг. В макусі лишається 3-13% жиру, а в шротах 

— 1,5-3,0%. Протеїн макухи і шротів — джерело незамінних аміноки-

слот. 

Отже, хімічний склад і поживність кормів значно змінюються 

залежно від виду, фази вегетації, агротехніки вирощування, способів 

заготівлі, зберігання тощо.  



 

ДОДАТОК А2 

Виробничі періоди, які сформовані на основі результатів дослі-

джень академіка Калашникова О.П. [3] наведені у таблицях А1.1-А1.3. 

 

Таблиця А1  - Виробничі періоди при середньодобовому прирості 500гр 

 Вирощу- 

вання 

Дорощу- 

вання 

Відгоді-

вля 1 

Відгоді-

вля 2 

Заключна 

відгодівля 

Початкова маса, 

кг 
45 79,65 147,15 214,35 280,95 

Маса в кінці 

періоду, кг 
79,65 147,15 214,35 280,95 312,45 

Середня маса 

тварин, кг 
62,3 113,4 180,75 247,65 296,7 

Термін періоду 90 150 120 120 60 

Середньодобо-

вий приріст, г 
385 450 560 555 525 

 

Таблиця А2  - Виробничі періоди при середньодобовому прирості 750гр 

 Вирощу- 

вання 

Дорощу- 

вання 

Відгоді-

вля 1 

Відгодів-

ля 2 

Заключна 

відгодівля 

Початкова маса, 

кг 
45 88,2 196,2 300,6 405,0 

Маса в кінці 

періоду, кг 
88,2 196,2 300,6 405 453,0 

Середня маса 

тварин, кг 
66,6 142,2 248,4 352,8 429,0 

Термін періоду 90 150 120 120 60 

Середньодобо-

вий приріст, г 
480 720 870 870 800 

 

 



 

Таблиця А3  - Виробничі періоди при середньодобовому прирості 1000гр  

 
Вирощу- 

вання 

Дорощу- 

вання 

Відгоді-

вля 

1 

Відгодів-

ля 

2 

Заключна 

відгодівля 

Початкова маса, кг 45 112,5 255 387 519 

Маса в кінці пе-

ріоду, кг 
112,5 255 387 519 582,0 

Середня маса 

тварин, кг 
78,75 183,75 321,0 453,0 550,5 

Термін періоду 90 150 120 120 60 

Середньодобовий 

приріст, г 
750 950 1100 1100 1050 

На основі розрахунків руху стада відгодівельної ферми 

м’ясного скотарства  визначені групи і кількість тварин в групах, які 

кожну добу присутні на фермі (табл. А4). 

Таблиця А4 - Середньодобове поголів’я на фермах, гол. 

 

Поголів’я 

                       Розмір ферм, корів 

200 400 800 1000 1200 

Корови підсисні 144 288 576 720 864 

Новотільні 11,25 22,50 45,00 56,25 67,50 

Глибокотільні 23,75 47,50 95,00 118,75 142,50 

Сухостійні 36,00 72,00 144,00 180,00 216,00 

Корови вибраковка 16,50 33,00 66,00 82,50 99,00 

Телички 22,00 44,00 88,00 110,00 132,00 

Нетелі 14,00 28,00 56,00 70,00 84,00 

Телята періоду ви-

рощування,  
54 108 216 270 324 

Телята періоду до-

рощування  
90 180 360 450 540 

Поголів’я періоду 

відгодівля  1    
76,8 153,6 307,2 384 460,8 

Поголів’я періоду 

відгодівля  2     
76,8 153,6 307,2 384 460,8 

Поголів’я з заклю-

чної відгодівлі  
38,4 76,8 153,6 192 230,4 

Всього 603,50 1207,00 2414,00 3017,50 3621,00 



 

Відгодівля здійснюється за раціонами (табл. 8, 9, 10), складе-

ними за рекомендаціями  академіка Калашникова О.П. [3] – відомого 

фахівця  м’ясного скотарства. 

 

Таблиця А5  - Раціони відгодівля поголів’я ферми м’ясного 

скотарства при середньодобовому прирості 

500гр 

 Вирощу- 

вання 

Дорощу- 

вання 

Відгодів-

ля 1 

Відгодів-

ля 2 

Заключна 

відгодівля 

Молоко 

корови, кг 
6,5 5    

Сіно 0,3 1 2 1,5 2,5 

Силос 0,1 0.2 8 4 9,5 

Сінаж - - - 5,0  

Концкор-

ми 
0.3 0,53 0,48 0,86 1,35 

 

Таблиця А6 - Раціони відгодівля поголів’я ферми м’ясного ско-

тарства при середньодобовому прирості 750гр  

 Вирощу- 

вання 

Дорощу- 

вання 

Відгоді-

вля 1 

Відгоді-

вля 2 

Заключна 

відгодівля 

Молоко 

корови, кг 
6,5 5    

Сіно 0,4 1,2 3 2 3,5 

Силос 0,23 0.7 10,5 5 17 

Сінаж - - - 4  

Концкор-

ми 
0.34 0,77 1,0 1.74 1,94 

 

 



 

Таблиця А7 - Раціони відгодівля поголів’я ферми м’ясного  

скотарства при середньодобовому прирості 

1000 гр 

 
Вирощу- 

вання 

Дорощу- 

вання 

Відгоді-

вля 

1 

Відгоді-

вля 

2 

Заключна 

відгодівля 

Молоко 

корови, кг 
8 6    

Сіно 0,5 1,9 4 3 4 

Силос 0,1 0.4 12 10 18 

Сінаж - -  5  

Концкор-

ми 
0.6 1,3 2,5 3 4,5 

 

Для визначення вартісної оцінки виробництва м’ясної продук-

ції та визначення впливу виконання процесів  на собівартість продук-

ції ферми проведено розрахунки вартості споруд ферми, будівельно-

монтажних робіт та обладнання (табл. А8) згідно типового проекту 

ТП801- 428 

 



 

Таблиця А8  - Вартість споруд ферми м’ясного скотарства на  

400 корів, тис грн. 

№ 

пп. 

Споруди Загальна 

вартість, 

тис. грн. 

Будівель-

но- монта-

жні роботи, 

тис. грн. 

Обладнання 

тис. грн. 

1 Родильне відділення  78,65 78,15 0,50 

2 Будівля для утримання 

корів з телятами 78,77 78,19 0,58 

3 Будівля для ремонтно-

го молодняку 51,14 50,56 0,58 

4 Будівля для відгодівлі 70,28 69,7 0,58 

5 Сарай для сіна 66,35 66,35  

6 Траншея для силосу 27,36 27,36  

7 Траншея для сінажу 24,9 24,9  

8 Склад для зерна 23,7 23,2 0,5 

9 Гноєзбірник 2,88 2,88  

10 Котельня 30,15 26,15 4 

11 Санітарний пункт 22,7 19,7 3 

12 Вагова 44,74 44,54 0,2 

13 Амбулаторія 20,2 20 0,2 

14 Стаціонар 13,84 13,74 0,1 

15 Пункт тех. обслугову-

вання. 16,022 14,022 2 

16 Установка трансфор-

маторна. 1,8 1,8  

17 Опалювальний дез-

бар’єр 6,48 6,48 

 

18 Рампа для вантаження 2,05 2,05  

19 Дезбар’єр 0,46 0,46  

20 Гноєсховище 38,2 38,2  

21 Гноєзбірник  2,05 2,05  

 ВСЬОГО,  у цінах 

1984 року 

622,72 468,67 7,74 

 у цінах 2008 року  9895,05 7447,20 115,33 



 

Також на основі ТП 801- 428    визначено ресурсне забезпечення ви-

робництва на фермі 400 корів (табл. А9). 

Таблиця А9 – Ресурси ферми на 400 корів 

Ресурси Показники 

Вода, м
3
 72,5 

Тепло, Гкал 513 

Газ, нм
3
 0 

Ел.енергія, МВт год. 585 

Затрати праці, люд-год  35040 

 На фермі використовується обладнання  (подрібнювач кормів 

ИГК-4Б, ручний візок, та бульдозерна лопата) загальною вартістю 

16,37 тис. грн. 

 На основі вище приведених даних визначені експлуатаційні 

затрати виробництва на фермі м’ясного скотарства на 400 корів (табл. 

А10). 

 

Таблиця А10 - Експлуатаційні затрати виробництва на фермі  

400 корів, тис. грн. 

Найменування затрат  Вартість затрат, тис. грн. 

будівля 148,94 

вода 0,07 

тепло 82,59 

Електроенергія 175,50 

Обладання 45,57 

Заробітна плата з нарахуванням  84,10 

Всього 536,77 

 

 Для годівлі тварин на фермі 400 корів заготовлюється корм ва-

ртістю – для середньодобового приросту 500 г  - 505,81 тис грн., для 

приросту 750 г  -590,16 тис. грн.  і для приросту 1000 г -685,68 тис. 

грн. 

  З урахуванням цього вартість експлуатаційних затрат для вище 

визначених приростів на фермі 400 корів становить, відповідно – 

1042,59 тис. грн., 1126,93  та 1222,45 тис грн. 



 

 Для зручності моделювання отримані залежності експлуата-

ційних затрат перетворені в лінійну залежність від поголів’я ферми 

(рис. А1). 

y = 2,2116x + 177,13
R² = 0,9998

y = 2,2116x + 261,47
R² = 0,9998y = 2,2116x + 357

R² = 0,9998

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

З
а
т
р

а
т
и

 н
а
 в

и
р

о
б

н
и

ц
т
в

о
, 
т
и

с
 г

р
н

Поголів'я корів, гол

500гр 750 гр 1000 гр

 

Рис. А1. Залежність експлуатаційних витрат від поголів’я ферми 

 

На основі аналізу літературних джерел [1,4] визначені поживні 

речовини кормів як в вихідному матеріалі (зелена маса трави і куку-

рудзи в молочно-восковій фазі зрілості) так і в консервованому вигля-

ді  для силосу, сінажу і сіна, які виробляються за різними технологія-

ми. Зелена маса люцерни синьої у фазі бутонізації, яка вросла на бога-

рі і на поливі, має різні показники поживних речовин (табл. А11). 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця А11 – Поживні речовини люцерни синьої у фазі бутонізації 

 

Суха ре-

човина 

Сирий 

протеїн 

сП 

Сирий 

жир 

сЖ 

Сира 

клітко- 

вина 

сК 

Сирі 

безазотисті 

екстрактивні 

речовини 

сБЕР 

Умови 

зростан-

ня 

180 47 7 38 70 на богарі 

200 46 6 50 77 на поливі 

  

Для зеленої маси кукурудзи у фазі молочно-воскової зрілості 

поживні речовини мають такі значення (табл. А12). 

 

Таблиця А12 - Поживні речовини зеленої маси кукурудзи у 

фазі молочно-воскової зрілості 

 

Суха речо-

вина 

СР 

Сирий 

протеїн 

Сирий 

жир 

Сира 

клітко- 

вина 

Сирі 

безазотисті 

екстрактивні 

речовини 

351 30 9 112 168 

 

Заготівля силосу із зеленої маси кукурудзи здійснюється за 

традиційною технологією у траншейних сховищах. В залежності від 

погодних умов силос має різну вологість, що впливає на вміст пожив-

них речовин (табл. А13). 

 

Таблиця А13 – Поживні речовини кукурудзяного силосу 

(молочно-воскова стиглість) 

Суха речо-

вина 

Поживні речовини г в 1 кг корму 

сП сЖ сК сБЕР 

275 25 9 84 134 

340 29 10 111 165 

380 34 12 94 213 

 



 

В залежності від вмісту сухої речовини в силосі змінюється кі-

лькість поживних речовин. Залежності зміни сирих протеїну, жиру, 

клітковини та безазотистих екстрактивних речовин представлені на 

рис. 2. 
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Рис. А2. Залежності кількості поживних речовин від вмісту сухої речовини 

Силос із люцерни має декілька кращі показники ніж кукурудзя-

ний (табл. А14). 

Таблиця А14 Поживні речовини силосу з люцерни 

Корма СР сП сЖ сК сБЕР 

Силос люцерна 

(бутонізація) 
0,242 41 10 67 100 

Силос люцерна 

(цвітіння) 
0,284 46 9 97 104 

  

Розповсюджена у світі технологія  AG-BAG заготівлі силосу в 

рукавах (табл. А15) показує позитивні результати заготівлі силосова-

ного корму для невеликих господарств, де не доцільно мати великі 

капітальні вкладення. Кращі результати має технологія заготівлі 

підв’яленого силосу, який по своїм якісним показникам наближається 

до сінажу. 



 

Таблиця А15 – Поживні речовини силосу виготовленого по 

 технології AG - BAG 

 

Корм 
СР сП сЖ сК сБЕР 

ОЕ, 

МДж/кг 

Зелена маса люцер-

ни перед закладан-

ням 

0,182 42,95 9 40,04 70 1,804 

Силос без консерва-

нтів в рукаві 
0,153 33,97 9 34,88 56 1,47 

Зелена маса люцер-

ни підв’ялена перед 

закладанням 

0,412 86,93 10 96,40 160 3,925 

Силос з підв’яленої 

маси в рукаві 
0,375 86,25 10 89,62 128 3,489 

  

На якісні показники сінажу суттєво впливає якість зеленої маси 

та її склад. Поживні речовини змінюються від укосу та складу трав, з 

яких виготовлюється сінаж (табл. А16) 

 

Таблиця А16 - Поживні речовини сінажу 

 

Суха  

речовина 

Поживні речовини  г в 1 кг корму Примітка 

сП сЖ сК сБЕР 

460 71 12 109 226 1 укіс 

410 59 15 106 177 2 укіс 

364 54 12 94 160 Багатотравний 

 

Технологія заготівлі сіна суттєво впливає на поживні речовини. 

В табл. А17 представлені поживні речовини сіна в залежності від тех-

нології заготівлі. 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця А17– Поживні речовини сіна 

 

Суха  

речовина 

Поживні речовини  г в 1 кг корму Примітка 

сП сЖ сК сБЕР 

840 164 20 212 359 

1 укіс (бутоніза-

ція) 

традиційна тех-

нологія 

840 

178 20 226 327 

активне вентилю-

вання 

840 166 20 208 365 тюковане 

830 177 20 175 363 

2 укіс (початок 

бутонізації) тра-

диційна техноло-

гія 

830 

180 23 179 354 

активне вентилю-

вання 

830 112 23 206 374 тюковане 

830 172 20 212 339 

2 укіс (бутон) 

Традиційна тех-

нологія 

820 

150 21 213 350 

активне вентилю-

вання 

870 171 21 200 386 тюковане 

 

 

 

На якість сіна і сінажу впливають не тільки технологія заготів-

лі, а і вихідні показники зеленої маси (табл. А18). Кількість обмінної 

енергії в сіні в 1,6 рази більше ніж в одиниці маси у сінажі, а у сухій 

речовині практично однакові. 

 

 

 

 

 



 

Таблиця А18 – Поживні речовини зеленої маси та виготовлено-

го з неї сіна і сінажу 

 

Корми СР сП сЖ сК сБЕР 
ОЕ, 

МДж/кг 

Зелена маса (ви-

хідна) 
0,2 47,5 6 51 94 2,22 

Сіно розсипне 0,833 100 20 213 310 6,83 

Сіно в рулонах 0,875 122,5 20 210 336,5 7,438 

Сінаж звичайна 

технологія 
0,5 85 12 106 215 4,653 

Сінаж в упаковці 0,5 100 13 107 217 4,904 

 

На основі цих матеріалів нами розроблено математичну модель 

заготівлі консервованих кормів, яка дозволить обґрунтувати парамет-

ри технологій для різного розміру ферм великої рогатої худоби. 

 

 

 

 



 

Додаток А3 

А3.1 НОРМИ ГОДУВАННЯ І РАЦІОНИ ДЛЯ М'ЯСНОЇ ХУДОБИ 

Нормоване годування м'ясної худоби має свої відмінності, які 

залежать від особливості продуктивності тваринних м'ясних порід і 

технології їх змісту. Тварини м'ясного напряму продуктивності харак-

теризуються високою енергією зростання, хорошими забійними якос-

тями і мають біологічно повноцінне м'ясо, але ці якості можна макси-

мально реалізувати тільки при повноцінному їх годуванні з раннього 

віку.  

Норми і раціони для м'ясної худоби розроблені з урахуванням 

максимального збільшення виробництва яловичини і економної ви-

трати кормів на одиницю продукції. У основі їх лежить принцип пов-

ноцінного годування по 22 нормованим показникам, що дає можли-

вість задовольняти потребу тварин в живильних речовинах і енергії 

відповідно до їх фізіологічної потреби.   

Висока питома вага в загальній витраті кормів доводиться на 

доросле маточне поголів'я. Тому вельми важливо правильно організу-

вати годування цієї групи худоби. 

Для зниження витрат кормів і собівартості продукції доцільно в 

літній період максимально використовувати траву пасовищ і зелену 

масу сіяних трав.  

При зимовому стійловому утриманні можна ефективно викори-

стовувати солому, полову і інші відходи рільництва, тваринам менше 

вимагається дорогих кормів і зернових концентратів. Проте, щоб 

отримати потрібну продукцію без порушення фізіологічного стану 

організму, корови повинні бути забезпечені всіма елементами жив-

лення відповідно до їх потреби. 

Перш за все важливо організувати повноцінне годування сухо-

стійних тільних корів за 2 місяці до отелення. У цей період відбува-

ється посилене зростання плоду і поповнення запасу живильних речо-

вин в організмі матери. Тому недостатнє годування може бути причи-

ною народження слаборозвинених телят і зниження якісного складу 

молозива.  

За оптимальних умов годування в молозиві корів герефордсь-

кої породи міститься в середньому 16% сухої речовини, 7,5% білка, 



 

4,5% жиру, 128 мг% кальцію, 116,5 мг% фосфору, 30 мг% каротину і 

61 мкг% вітаміну А. 

Молочність корів м'ясних порід коливається в межах від 1000 

до 1800 кг за лактацію. Перші 3—4 місяці після отелення молочність 

досягає 7—9 кг в добу, потім знижується і в останніх 2—3 міс. скла-

дає 3—4 кг  

Корови м'ясних порід сприятливі кормові умови використову-

ють перш за все для накопичення в тілі запасу живильних речовин, а 

молочність змінюється трохи і в основному в першій половині лакта-

ції. Тому норми годування для лактуючих корів складені тільки з ура-

хуванням живої маси і періоду лактації.  

У м'ясному скотарстві отримання життєздатного теляти і його 

подальший розвиток має важливе виробниче значення. 

Інтенсивність зростання телят до 8 міс. залежить від багатьох 

чинників: календарного місяця народження, живої маси при наро-

дженні, молочності матерів, розміру і якості додаткової підгодівлі ро-

слинними кормами. З урахуванням цих чинників розроблені норми і 

схеми годування телят. 

Важливе значення має організація інтенсивного вирощування 

молодняка м'ясної худоби старше за 8-місячний вік. Для отримання 

середньодобового приросту 1000 г і більш необхідно мати високу 

концентрацію енергії в 1 кг сухої речовини раціону — 0,90—0,97 

корм. ед. (1,03—1,07 ЕКЕ). Така концентрація досягається при вико-

ристанні високоякісних кормів.  

 

А3.2 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ М'ЯСНІ ПОРОДИ ХУДОБИ 

 

Кожна порода окремо характеризується специфічним комплек-

сом морфологічних і біологічних особливостей, що склалися під 

впливом тривалого відбору і підбору в  певних природно-економічних 

умовах і що визначають в своїй сукупності основні ознаки продуктив-

ності тварин. Породи мають велику народногосподарську цінність, як 

упредметнений результат праці багатьох учених і практиків-

тваринників, це національне надбання кожної держави. 

Для виробництва м'яса (яловичини) використовують тварин всіх 

порід великої рогатої худоби, проте найбільш ефективніше викорис-



 

товують корми і трансформують їх в найбільш високоякісне м'ясо 

тварини вузькоспеціалізованих м'ясних порід. 

У даний час в різних країнах світу використовується більше 

п'ятдесяти вузькоспеціалізованих м'ясних порід худоби. Проте найбі-

льшого поширення набули лише 9-12, а останні мають в основному 

локальне значення. 

Тварини м'ясних порід більш скоростиглі і у молодому віці по-

єднують високу енергію зростання з хорошими відгодівельними якос-

тями. Вони інтенсивніше нарощують м'ясо, краще оплачують корм 

приростами, чим худоба молочного типу. У худоби м'ясного типу си-

льніше розвинена мускулатура на тих частинах тіла, які дають м'ясо 

високих сортів. Яловичина від худоби м'ясних порід по смакових яко-

стях і біологічній повноцінності, як продукт живлення перевершує 

м'ясо тварин молочного напряму продуктивності. 

М'ясну худобу дає високий забійний вихід. Він володіє підви-

щеною здібністю до накопичення в тілі резервних живильних  речо-

вин, особливо жиру, причому 75-80% жиру відкладається в туше у ви-

гляді поливу, між м'язами і усередині м'язів створюючи «мармуро-

вість» м'яса. 

Велику кількість міжм'язового і внутрішньо м’язового жиру ро-

бить м'ясо більш поживним та калорійним і підвищує смакові якості. 

У м'ясної худоби краще співвідношення між їстівними і неїстівними 

частинами в туше, підвищений вихід відрубів, що містять найбільш 

цінні сорти, м'ясо характеризується багатим білковим комплексом. 

Від тваринних спеціалізованих м'ясних порід отримують першо-

сортну ваговиту шкіряну сировину для вироблення підошовних, тех-

нічних шкір і інших виробів. 

Тварини м'ясних порід і їх помісі витриваліші за худобу молоч-

ного типу, їх можна містити у відносно суворіших умовах, в примі-

щеннях полегшеного типу, що дозволяє економити значні засоби і 

спростити технологію виробництва яловичини. 

Вибір породи в м'ясному скотарстві - один з найголовніших тех-

нологічних елементів виробництва високоякісної яловичини. При 

цьому необхідно враховувати не тільки рівень продуктивності, але і 

оцінювати акліматизаційну здатність тварин і характер функції відт-

ворення, а для цього треба знати господарсько-біологічні особливості 

тієї або іншої породи і їх вимоги до умов зовнішнього середовища і 



 

відповідно до цього створювати тваринам такі умови годування і 

утриманні, які сприяли б якнайповнішому прояву їх м'ясної продукти-

вності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


