
Практичне заняття №5 

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ – навчитися будувати економіко-математичну 

модель оптимізації розподілу мінеральних добрив у матричній формі та 

розв’язувати її за допомогою засобів MS Excel. 

 

1 Завдання для самостійної підготовки  

Вивчити: 

- робоче моделювання технологічного процесу (ТП) виробництва 

молока.  

Скласти звіт по роботі: 

- номер, найменування та мета роботи; 

- основні етапи проектування робочого процесу на МТФ; 

- джерела отримання кормів у  господарстві.  

2 Питання для самопідготовки 

2.1 Що являє собою робочий процес виробництва молока на тва-

ринницькому підприємстві? 

2.2 Назвіть технологічні операції годівлі кормів. 

2.3 Назвіть етапи робочого моделювання ТП? 

2.4 Назвіть джерела отримання кормів у господарстві. 

2.5 Чим відрізняється робочий процес годівлі концентрованими і 

об’ємними кормами? 

2.6 Особливість годівлі ВРХ об’ємними кормами. 

3 Теоретичні відомості 

3.1 Робоче моделювання технологічного процесу (ТП) вироб-

ництва молока  

Робочий процес виробництва молока на тваринницькому підпри-

ємстві - це сукупність всіх операцій пов’язаних з виробництвом кінце-

вого продукту – молока. 

В робочому процесі можна вибілити 4 основних складових, що 

обумовлено їх складністю, розгалуженістю. Кожна із цих 4 частин в 

свою  чергу може розподілятися на підпункти і окремі складові частини, 

тобто операції (робочі). 

Запишемо приблизну схему робочого процесу  (один з можливих 

варіантів). 

Перша з 4 частин – це годівля, можна розділити на 2 підпункти: 

1) годівля концентрованими кормами:  

а) доставка концентрованих кормів;  



б) приготування концентрованих кормів; 

в) роздавання концентрованих кормів. 

2) годівля об’ємними кормами: 

а) чищення годівниць і підготовка до годівлі;  

б) навантаження кормів; 

в) доставка; 

г) скидання корму на стрічковий транспортер; д) роздавання; 

е) обслуговування і контроль за роботою кормової лінії; є) інші 

роботи, пов’язані з годівлею. 

Друга частина – доїння. 

1) підготовка до доїння: 

а) відкривання і закривання загород; 

б) випуск корів із боксів; 

в) перегін корів на пере доїльний майданчик. 

2) власне доїння: 

а) впуск корів у доїльне приміщення; 

б) підмивання і дезінфекція вимені;  

в) здоювання перших цівок молока; г) надівання стаканів; 

д) знімання і перенесення доїльних стаканів;  

е) контроль за доїнням; 

є) ручне і машинне додоювання; 

ж) випуск корів із доїльного приміщення. 

3) заключні роботи після доїння: 

а) промивання і очищення доїльної апаратури; 

б) миття, прибирання доїльного приміщення, перед- і після-доїль-

ного майданчиків; 

в) миття і прибирання молочного відділення; г) інші і нерегулярні 

роботи при доїнні. 

Третя частина – прибирання гною. 

1. Згрібання гною в підпільне сховище. 

2. Змивання гною 

3. Підмітання проходів. 

4. Інші роботи. 

5. Простоювання. 

Четверта частина – інші і нерегулярні роботи. 

1. Простоювання. 

2. Особиста гігієна, включаючи перевдягання. 

3. Перерва в роботі. 

4. Контроль за станом здоров’я тварин. 



5. Виявлення корів в охоті. 

6. Допомога при ветеринарних заходах. 

7. Профілактика і ремонт ліній доїння. 

8. Профілактика і ремонт ліній годівлі. 

9. Інші нерегулярні роботи. 

Якщо розглядати проектування робочого процесу на МТФ, то 

воно може мати наступний вигляд. 

1. З’ясовують і погоджують характеристику виробничої зони фе-

рми. Спосіб, система утримання, застосування доїльної установки пев-

ної марки, зберігання молока. Потреба в машинах та обладнанні в зале-

жності від того які операції планується механізувати. Видалення гною. 

Пункт штучного осіменіння. 

2. Характеристика робочого процесу. Визначають виробничу 

мету – отримання високоякісного молока. Розраховують середньоріч-

ний надій на одну корову, враховують вміст жиру. Зазначають загальні 

витрати робочого часу за рік і в розрахунку на одну тварину, норму об-

слуговування на одного постійного робітника і кількість постійних ро-

бітників. 

Корми – які вирощують в умовах господарства, які закуповують? 

Як зберігають? Що роблять з гноєм? Чим цистернами вивозиться на 

поле, чи на причепах в гноєсховища. 

3. Характеристика робочого місця і умов праці. 

Кадри, які  працюють на фермі, їх кваліфікація; поголів’я худоби, 

якої породи буде використовуватися. Які виробничі приміщення основ-

ного призначення і допоміжного необхідні для МТФ при заданих пара-

метрах виробничого  процесу. 

Засоби механізації які складають самостійні лінії для окремих ро-

бочих процесів. 

Які корми будуть використовуватися для годівлі худоби, який ре-

жим їх згодовування. Наприклад, концентровані суміші згодовують ко-

ровам під час доїння. 

4. Зміст робочого процесу. Робочий процес при певному способі 

утримання корів з врахуванням інших моментів буде включати в собі 

окремі роботи, групи робіт і прийомів які зараз розглянемо. 

5. Проектування годівлі. 

Знаючи потреб тварин в кормах, виходячи з рівня продуктивності 

та характеристик породи, можна визначити загальну потребу в кормах 

по господарству. З’ясовують групи види кормів та потребу в них. Вихо-

дячи з цього проводять організацію кормової бази господарства. 



 

3.2 Джерела отримання кормів в тваринництві 

 

Організацію кормової бази можна відобразити такою схемою. 

Джерела отримання кормів: 

1. Польове кормовиробництво. 

2. Природні кормові площі. 

3. Виробництво комбікормів, кормових добавок і вітамінів. 

4. Відходи харчової промисловості. 

Виробничий цикл кормо виробництва: 

1. Вирощування зернофуражних і кормових культур. 

2. Виробництво і приготування кормів. 

3. Зберігання кормів. 

4. Раціон і тип годівлі. 

Більш детально розглянемо другий пункт – виробництво і приго-

тування кормів. З врахуванням інтенсифікації кормо виробництва розг-

лядають наступні пункти: 

1. Структура кормо виробництва. 

2. Технологія кормо виробництва. 

3. Меліорація і хімізація кормових 

4. Організаційно-економічні заходи. 

5. Насіннєведення і сортооновлення. 

6. Система машин і обладнання. 

7. Впровадження досягнень науки і передового досвіду 

В свою чергу 4 пункт організаційно-економічні заходи розподіля-

ється на ряд підпунктів: 

4.1. Планування. 

4.2 Технологічне керівництво. 

4.3. Організація виробництва і праці. 

4.4. Розміщення і спеціалізація виробництва. 

За схемою робочого процесу ми розглядали 2 підпункти в годівлі: 

годівля концентрованими кормами і годівля об’ємними кормами. Знову 

ж таки все залежить від схеми технологічного процесу виробництва мо-

лока на певній фермі. Наприклад, якщо застосовується доїльна устано-

вка, то концкорми доїльним коровам подають безпосередньо в годівниці 

доїльної установки. В цьому випадку все виконується механізовано, ав-

томатично, і витрати часу (робочого) на годівлю концентрованими кор-

мами не враховуються. 

Годівля об’ємними кормами. 



При годівлі об’ємними кормами проектуємі затрати робочого часу 

можуть відповідати затратам праці при використанні кормового раці-

ону, який складається в зимовий період із силосу, а в літній – із зеленого 

корму. Розбивають годівлю об’ємними кормами на окремі робочі опе-

рації і  визначають проектуємі добові витрати часу для всієї виробничої 

зони ферми і в розрахунку на одну корову. Для цього проводять хроно-

метраж, або використовують готові середні дані численних хронометра-

жних досліджень, які узаконені у нормативах витрат часу і затрат праці 

на кожну операцію. 

Таким чином для розрахунків можна брати встановлені дані норм 

витрат часу на виконання тієї чи іншої операції. Іноді доводиться само-

стійно визначати витрати часу. Наприклад, при зміні відстані між виро-

бничим приміщенням і кормовим двором. На основі таких даних прово-

дять різного роду розрахунки. 

 


