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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 «Новітні механізовані технології виробництва 

продукції тваринництва» 

 

Тема 1. НОВІТНІ МЕХАНІЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ РОЗДА-

ВАННІ КОРМІВ ТА ВИДАЛЕННІ ГНОЮ 

 

Вступ. Способи утримання та сучасне обладнання для утримання 

тварин і птиці 

 

Економічна ситуація, що склалася в країні негативно вплинула на функ-

ціонування тваринницьких підприємств. Створений диспаритет цін і собівар-

тості продукції ферми за рахунок різкого підвищення кошторису витрат на 

сільськогосподарську техніку та обладнання, електроенергію, паливно-масти-

льні матеріали, корми та ін., привів до падіння рівня продуктивності тварин і 

скорочення поголів’я. Деякі господарства взагалі ліквідували тваринництво 

через їхню збитковість. 



Головною задачею піднесення тваринництва на сьогодні є відновлення 

так званих вертикальних звязків між виробником-переробником і споживачем 

шляхом створення керівної ситуації, забезпечуючи позитивний вплив на роз-

виток виробництва. 

Вирішення проблеми знаходиться в повній зміні традиційної системи тва-

ринництва. Ці рішення засновано на поліпшенні керування тваринами, їх го-

дівлею, зокрема, за рахунок використання фуражних кормів і балансування ра-

ціону. 

Для прискорення процесу стабілізації технологічного забезпечення галузі 

доцільно для великого товарного виробництва застосувати існуючі технології, 

визначивши їх як базові. Це дасть можливість без значних витрат і в короткі 

строки відновити виробництво тваринницького обладнання на існуючих заво-

дах. 

Годівля тварин повинна базуватися на балансуванні раціону за поживні-

стю й енергією, де основною має бути заготівля високоякісних силосу, сінажу, 

сіна, виробництво комбікорму як безпосередньо на фермі, так і на комбікор-

мових заводах, де також виробляються і реалізуються кормові добавки. 

Для виробників продукції у приватному подвір’ї необхідно терміново ро-

зробити технологічні рішення і обладнання для утримання тварин, заготівлі та 

приготування кормів. Другим варіантом (а він повинен стати основним) кор-

мозабезпечення приватного сектора є заготівля кормів на тваринницьких фер-

мах. 

Розвиток механізованих технологій має здійснюватись за рахунок розро-

бки і впровадження існуючих технологічних процесів у різних напрямах. 

Тваринництво, як галузь сільського господарства повинна забезпечувати, 

у достатньому обсязі, потреби населення в продуктах харчування таких як: 

м'ясо, молоко, яйця, сир, а також промисловості у деяких видах сировини (во-

вна, пух, пір’я). 

Виробництво тваринницької продукції здійснюється на спеціалізованих 

підприємствах - тваринницьких фермах і комплексах, діяльність яких пов'я-

зана з утриманням тварин. 

Новітні технології тваринництва у світі 

Утримання великої рогатої худоби (ВРХ) 

Утримання ВРХ Племзавод «Степной» 

На фермах застосовують різні способи утримання худоби: прив'язний, 

безприв'язний і потоковий (конвеєрний), а також у доміках і станках (для 

телят). 

При утриманні на прив’язі худоба перебуває взимку у приміщеннях з 

обов’язковим моціоном (прогулянки 1,5…2 год.) на вигульних майданчиках, а 

влітку – на вигульно-кормових дворах або у літніх таборах. Цей варіант краще 

враховує індивідуальні особливості тварин, сприяє раціональному викорис-

танню кормів і може забезпечити більшу продуктивність. Недоліком його є 

високі питомі затрати праці, які у значній мірі обумовлюються саме індивіду-

альним обслуговуванням тварин: видалення гною у канавку, відв’язування ко-

рів, підмивання вимені та ін. Навантаження на 1 людину 10-12 корів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=5jUrSPRJkss&ab_channel=TechBox
https://www.youtube.com/watch?v=Z6WR2aGuAnI&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%A0


Прив’язне утримання поширене на фермах усіх виробничих напрямків бе-

зумовно переважає на молочнотоварних. При цьому кожна тварина має своє 

стійло (рис. 1.1), в якому її фіксують або вона самофіксується за допомогою 

відповідного обладнання. Стійла бувають двох типів: короткі і довгі.  

 
Рисунок  1.1-  Схема короткого (а) та довгого (б) стійл та характер розпо-

ділу експериментів (в, г) залежно від їх довжини при прив’язному утриманні 

корів 

Стійла оснащуються годівницею, напувалкою та гнойовою канавою. 

Стійла в приміщенні розміщують поздовжніми паралельними рядами. 

У типових корівниках стійла обладнують уздовж приміщення в два або 

чотири ряди. Корми тваринам роздають пересувними або стаціонарними кор-

мороздавачами. При використанні пересувних кормороздавачів ширина кор-

мового проходу повинна бути не менше 2 м. Гній видаляють транспортерами 

і вивантажують у тракторні причепи. У корівниках такого типу можна засто-

совувати доїння у молокопровід чи переносні відра.  

Важливе значення має обладнання прив'язі, яка повинна обмежувати по-

здовжні переміщення тварин, але не заважати їх відпочинку, споживанню 

корму та води. 

Прив'язі бувають індивідуальні і групові; жорсткі (рамні, хомутові і лан-

цюгові (дво- або трикінцеві); ручні, напівавтоматизовані і автоматизовані. 

Сучасне збірне стійлове обладнання (наприклад ОСП-Ф-26) оснащено 

пристроєм для самоприв'язування корів, групового та індивідуального їх від-

в'язування, а також для закріплення молоко-та вакуумпроводів і забезпечення 

тварин водою. 

При безприв'язному утриманні значно скорочуються затрати праці на 

виробництво молока й м'яса завдяки ефективному використанню сучасних за-

собів механізації роздавання кормів, доїння та видалення гною. Ґрунтується ця 

система на таких принципах: 

https://www.youtube.com/watch?v=5E7xuHMUsJ8&t=186s&ab_channel=DmytroAgro


- тварин цілорічно утримують без прив'язі і вони вільно виходять на ви-

гульно-кормові майданчики, де є годівниці, автонапувалки та навіси для гру-

бих кормів. На кожну корову в приміщенні приходиться 4,5—5 м2 підлоги, а 

на вигульно-кормовому майданчику не менше 10 м2 площі з твердим покрит-

тям. Загальну довжину годівниць визначають з розрахунку 0,7—0,8 м на ко-

рову, 0,7 м для нетеля, 0,6 м на ремонтну телицю; 

- тварин утримують в боксах (рис. 1.2) чи комбібоксах. При цьому ефек-

тивний напрямок — це будівництво моноблочних багатопрольотних виробни-

чих приміщень, що дозволяє значно скоротити їх вартість і зменшити площу 

забудови. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Бокси для утримання великої рогатої худоби 

 

Вище сказане дає можливість визначити основні види безприв’язного ут-

римання: 

- на глибокій підстилці; 

- безприв’язне боксове; 

- комбібоксовове. 

На глибокій підстилці тварини утримуються цілий рік, прибирається така 

підстилка з гноєм 1-2 рази на рік. Вигідно застосовувати в місцевостях з холо-

дними зимами. 

Комбібоксове утримання застосовується при переході з прив’язного до 

безприв’язного – дуже забруднюється шкіряний покров тварин. 

Переваги безприв’язного у порівнянні з прив’язним: навантаження при 

прив’язному утриманні на 1 оператора машинного доїння – до 50 корів, а при 

безприв’язному 100…150 корів. 

Недоліки: зростають витрати кормів на виробництво одиниці продукції 

(енергія більше витрачається на переміщення, тому менше на приріст). 

Наприклад, для ферми продуктивністю 4000 кг/рік на 1 корову 

- при прив’язному на 1 ц молока витрачається 117…120 кормових оди-

ниць (к.од.)* 

- при безприв’язному – 125…130 к.од.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F


Останнім часом у господарствах поширене утримання худоби на щілин-

ній підлозі. 

При безприв'язному утриманні доцільно створювати такі групи корів: но-

вотільні, високопродуктивні, середньої продуктивності, низькопродуктивні та 

сухостійні. Таке групування дозволяє диференційовано годувати та утриму-

вати тварин відповідно до зоотехнічних вимог. Розмір кожної групи повинен 

становити 50—100 голів. 

__________________________________________________________________ 

*1к.од. (одна кормова одиниця) дорівнює енергетичної поживності 1 кг 

вівса. 

 

Конвеєрний спосіб обслуговування тварин поєднує в собі позитивні риси 

прив'язного утримання і усуває недоліки безприв'язного. При цьому способі 

корови постійно знаходяться на прив'язі або в пересувних станках-візках (рис. 

1.3). До стаціонарних пунктів виробничого обслуговування вони переміщу-

ються за допомогою механізованих пристроїв (транспортерів, тягових ланцю-

гів, або канатів тощо). Останні разом із групою тварин, що переміщуються, і 

утворюють своєрідний механізований або самохідний конвеєр. Зараз відомі 

три типи конвеєрів: кільцевий, розроблений у Латвійській сільгоспакадемії; 

багатовізковий фірми “Альфа-Лаваль» (Швеція); самопересувний, запропоно-

ваний Л. П. Кормановським і І. Ф. Шуміловим. 

 

 
 

Рисунок 1.3 - Схеми конвеєрних варіантів утримання корів: 

а — петльовий; б - кільцевий; в — з кільцевою доїльною установкою 

 



Основна перевага конвеєрного варіанту полягає в тому, що тварини в чі-

тко визначений розпорядком дня час і заданій послідовності примусово над-

ходять до місця обслуговування. Завдяки цьому виробляються умовний реф-

лекс і відповідний стереотип поведінки тварин. Конвеєрне обслуговування 

створює можливості для широкого використання засобів автоматизації керу-

вання всіма виробничими процесами (облік продуктивності, програмоване до-

зування кормів тощо), дозволяє значно скоротити затрати праці. 

За фізіологічними нормами харчування, схвалених ФАО і Міністерством 

здоровя України, споживання молока і молочних продуктів (у перерахунку на 

молоко) становить 360-370 л/рік на душу населення. 

В 1990 р. де ми наближалися до цих норм в Україні вироблялося 18,1 

млн.т молока, зараз у два рази менше. Щоб досягти такого рівня виробництва 

необхідно збільшити поголів’я з 3,4 млн. корів у 1,8-2 рази.  

Разом з тим, для підтримування родючості ґрунтів необхідно вносити на 

1 га не менше 10 т органічних добрив. Аналіз транспортних витрат на переве-

зення кормів на ферму і органіки на поля показує, що раціональне ведення го-

сподарства може бути здійснено на площі 1256 га. На цій площі розміщується 

молочна ферма на 160 – 250 корів в залежності від продуктивності.  

Ураховуючи раціональність використання існуючих приміщень для утри-

мання молочного поголів’я ВРХ, сьогодні середнім розміром модуля ферми 

треба вважати корівник на 200 корів. Для цього модуля доцільно виготовляти 

відповідні засоби механізації. 

Важливим фактором, який впливає на продуктивність молока є мікроклі-

мат в корівниках. Затрати на його забезпечення складають 20-26% затрат в за-

гальному їх обсязі. Зниження їх пропонується здійснити використанням при-

родної системи вентиляції з безприводним від зовнішнього джерела регулю-

ванням заслінок вентиляційних шахт. 

Аналіз стану і перспектив розвитку галузі тваринництва свідчить, що по-

дальше виробництво яловичини буде відбуватися за рахунок колективних, 

орендних, фермерських і селянських господарств. Більша частина продукції 

при цьому вироблятиметься в колективному секторі, тому що там закладено 

всі умови для ефективного ведення виробництва (наявність тваринницьких 

приміщень, засобів і їх раціонального використання, інших споруд). 

Практика показує, що головним постачальником мяса на найближчу пе-

рспективу залишатиметься молочна худоба. Основний приріст яловичини за-

безпечуватиметься завдяки інтенсивному вирощуванню молодняку всіх порід 

при середньодобових приростах 800-1000 г, забійній масі – 450-500 кг.  

Основи принципи технології мясного скотарства: роздільне безприв’язне 

утримання підсисних телят в полегшених приміщеннях з організацією режим-

ної годівлі, створення оптимальних умов утримання худоби з використанням 

глибокої підстилки, прискорений метод вирощування телят(раннє привчання 

до споживання рослинних кормів), застосування інтенсивного методу відгоді-

влі молодняку при прив’язному його утриманні, широке використання ресур-

созберігаючої технології утримання худоби в літній період на культурних па-

совищах, із застосуванням біологічно активних зелених кормів, які вирощено 



гідропонним методом. При застосуванні прив’язного утримання худоби на за-

ключній відгодівлі підвищуються середньодобові прирости на 10-25%, еконо-

мія витрат кормів становить 8-15%. 

Основою з прогресивних технологій відгодівлі великої рогатої худоби є 

промислова, при якій досягаються найменші показники витрат кормів – 5,4-

6,5 ц корм.од/ц, завдяки високому рівню збалансованості кормосумішей та ме-

ханізації і автоматизації технологічних процесів. Необхідно провести реконс-

трукцію з заміною енергомісткої самопливної системи видалення гною меха-

нічною за допомогою скреперних установок і провести технічне переосна-

щення існуючого застарілого устаткування для приготування і роздачі кормо-

сумішей модернізованими комплектами КПГ-10А, а також новим тепловенти-

ляційним устаткуванням. 

Впровадження рекомендованих технологій з необхідними комплектами 

технологічного обладнання, а також інтенсивними методами відгодівлі худоби 

дасть змогу знизити витрати праці і енергії в 1,5-2,5 рази порівняно з тради-

ційними технологіями виробництва яловичини, підвищити продуктивність 

тварин на 40-60%. 

Утримання свиней 

 (реконструкція свинокомплекса Племзавод «Степове») 

Відродження поголів’я свиней, яке за останні роки зменшилося в чотири 

рази, здійсниться не менше чим через 10-15 років. Цей термін може бути зна-

чно скорочений за рахунок інвестицій, які можуть забезпечити швидке впро-

вадження нових технологій і інфраструктури галузі. 

В період відродження галузі будуть розвиватися як малі, так і великі сви-

нарські ферми, хоч базовою залишатиметься ферма на 3000 голів із закінченим 

виробничим циклом. З ростом кормової бази доля великих господарств буде 

зростати. На розмір ферми будуть впливати екологічні проблеми (утилізація 

гною). 

Завдяки перспективним технологіям, науково-обґрунтованим методам се-

лекційно-племінної роботи, комплексному вирішенню питань механізації і ав-

томатизації виробничих процесів продуктивність тварин значно вища (300-400 

г/добу). 

Природній потенціал свиней України здатний одержувати по 600 -700 г 

середньодобового приросту з витратами на 1 кг приросту 3,2 к.од. 

Основними причинами низької інтенсивності ведення свинарства в гос-

подарствах є кормові проблеми, порушення елементарних вимог щодо відтво-

рення, технологій утримання і годівлі тварин. 

Залежно від виробничого напрямку і типорозміру ферми застосовують 

такі основні системи утримання свиней: безвигульну і вигульну. 

Безвигульну систему утримання поширено у великих тваринницьких 

підприємствах. При цій системі тварин від народження до реалізації утриму-

ють в приміщеннях з індивідуальними або груповими станками (рис. 2.4). 

Іноді практикують клітково-ярусне утримання. Інтенсивне ведення свинарства 

при цілорічному безвигульному утриманні всіх вікових і виробничих груп сви-

ней нерідко веде до ослаблення конституції і зниження їх продуктивності. 

https://www.youtube.com/watch?v=JJDvENL_dGM&ab_channel=SchauerStalltechnik


Тому для підприємств племінного напрямку. а також для кнурів-плідників, 

свиноматок і ремонтного молодняку промислових репродукторів доцільна ви-

гульна система утримання. 

Вигульна система ділиться на режимно-вигульну і вільно-вигульну. При 

режимно-вигульному утриманні тваринам надається можливість виходу з при-

міщень на вигульні майданчики лише в час, передбачений розпорядком дня; 

при вільно-вигульному - тварини мають вільний доступ до місця вигулу. Ви-

гули, як правило, розміщують уздовж стін свинарників і поділяють на окремі 

секції. 

Норма площі вигулів для кнурів і поросних свиноматок (за 10— 15 днів 

до опоросу), а також підсисних маток з поросятами— 10м2 на одну голову, для 

свиноматок холостих і першого періоду поросності — б м2, ремонтного та від-

годівельного молодняку—відповідно 1,5 і 0,8 м2 на 1 голову. Вигульні майда-

нчики повинні мати суцільне тверде покриття. 

 
 

Рисунок 1.3 – Станки для індивідуального утримання свиней 

 

Сьогодні треба негайно відновити виробництво збалансованих по енергії 

і поживності комбікормів на комбікормових заводах, або дати виробничу мо-

жливість приготувати їх в господарстві маючи необхідні для цього домішки і 

відповідне обладнання. 

Маючи малогабаритні комбікормові агрегати, які спроможні переробляти 

високобілкові бобові корми, господарства можуть одержувати до 1 кг приро-

сту на відгодівлі. 

Для транспортування і роздачі сухих кормів розроблені спіральні транс-

портери, які агрегатують з автоматичними годівницями-дозаторами. 

Перспективним напрямом рішення проблеми виробництва свинини є ор-

ганізація системи так званих центрів виробництва свинини (ЦВС) на базі сви-

нокомплексів і племоб'єднань. Кожен центр буде мати зону впливу і візьме на 

себе рішення завдань забезпечення всієї інфраструктури свинарства. 

Такі центри повинні бути провідниками перспективних технологій і ство-

рювати основу ефективності виробництва і забезпечення конкурентоспромо-

жності свинарської продукції. 



Має технологічні і фінансові переваги рішення утримання свиней на гли-

бокій підстилці, де одночасно здійснюється твердофазна обробка гною з по-

дрібненою соломою і іншими целюлозомісткими матеріалами. 

 

Утримання овець 

Основною причиною різкого скорочення поголів’я овець вовняного на-

пряму є низька частка вартості вовни -5-7% в структурі вартості продукції, 

тоді як частка переробників і посередників становить 93-95%. У розвинених 

країнах частка товаровиробників становить 30-40%. 

Вівчарство має багато переваг: низька собівартість 1 ц приросту у порів-

нянні з іншими видами тварин і птиці, низька витрата кормів та праці, менша 

потреба у капітальних вкладеннях. Крім того, вівчарство характеризується ба-

гатоплідністю, ранньою здатністю до парування і високою трансформацією бі-

лка корму в білок м’яса. За кількістю чистого мяса і кісток та сухожилля бара-

нина перевищує всі інші види мяса при оптимальному співвідношенні білка до 

жиру 17:17, більш високому вмісту вітамінів групи В. Молоко овець має ене-

ргетичну цінність більшу в 1,5 рази, ніж у корів.  

Системи утримання овець - пасовищна, пасовищно-стійлова, стійлово-

пасовищна та стійлова.  

При пасовищно-стійловій системі приблизно дві третини року вівці зна-

ходяться на пасовищах, де основу їх кормових раціонів складають зелені ко-

рми; при стійлово-пасовищній системі ці корми становлять лише 35—40 % 

річної потреби. 

Цілорічна стійлова система утримання особливо доцільна при відгодівлі 

молодняку та дорослого поголів'я. У великих спеціалізованих вівчарських го-

сподарствах створюють комплексно-механізовані ферми. Такі ферми повинні 

включати приміщення для окоту й утримання вівцематок з новонародженими 

ягнятами та приміщення для вирощування ягнят після їх відлучення від маток, 

а також цех для штучного вирощування ягнят і пункт для штучного осіменіння 

овець. Крім того, до складу вівчарської ферми входять комплект кошарного 

обладнання (щити уніфікованої огорожі) для утворення оцарків, сакманів 

тощо, механізовані кліткові батареї для ягнят. 

При годівлі перспективним є використання повнораціонних гранул і бри-

кетів, приготовлених на основі кормової монокультури, а також різних кормо-

вих сумішок. Роздають їх у бункерні чи лінійні годівниці мобільними засобами 

або за допомогою транспортерів годівниць. 

Гній прибирають бульдозерами з вівчарень у кінці кожного туру окоту 

після відлучення ягнят, а з відкритих кошар — один раз на рік після закінчення 

стійлового періоду. 

Стрижуть овець на стаціонарних або тимчасових пересувних пунктах. 

Відповідно до цього і профілактичну обробку тварин здійснюють у стаціона-

рній механізованій ванні або на пересувній установці (на пасовищах). 

Необхідно провести організаційно-технологічні заходи по переходу у 

Степовій і Лісостеповій зонах до пасовищної системи утримання овець на ку-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


льтурних і покращених пасовищах з використанням електроогорож та органі-

зацією регульованого загінного пасіння тварин. Перехід до такої системи зни-

зить трудові й матеріальні витрати в 3-5 разів.  

Утримання птиці 

Птахівництво – єдина галузь, яка ґрунтується дійсно на промисловій ос-

нові, маючи високу енерго- і фондозабезпеченість. Сьогодні галузь птахівни-

цтва – в кризовому стані. За роки реформування сільського господарства вона 

відкинута більш ніж на 30 років назад.  

Серед факторів, що призвели до спаду виробництва, слід зазначити погі-

ршення взаємозвязків і взаємодії у системі племінних і промислових госпо-

дарств, відсутність паритету цін на продукцію птахівництва (м'ясо, молодняк, 

пухопіряна сировина), кормів, енергетичних та інших матеріальних ресурсів, 

різке зниження платоспроможності. 

Головними напрямками розвитку птахівництва до 2010 року передбача-

ється забезпечення виробництва і споживання 280 шт. яєць та 20 кг пташиного 

м’яса з розрахунку на душу населення на рік. 

Матеріально-технічна база більшості птахівничих господарств з кожним 

роком погіршується. Крім фізичного зносу, обладнання застаріло й морально, 

бо при його проектуванні зовсім не враховувалась проблема енергозбере-

ження. 

Наприклад, голландське обладнання для підлогового вирощування брой-

лерів «Лано» дає змогу економити витрати природного газу на 1 кг приросту 

в 11 разів, електроенергії – у 8,2 рази, води більш ніж у 7 разів в порівнянні з 

вітчизняними. 

Основну масу продукції птахівництва (яйця, м'ясо) дають підприємства 

промислового типу — птахофабрики. Технологія виробництва в цій галузі ви-

значається і залежить від системи і способу утримання птиці. 

На спеціалізованих підприємствах переважають інтенсивна та комбіно-

вана (напівінтенсивна) системи утримання. Кожна з них має кілька способів 

утримання: підлогове (на глибокій підстилці, на планчастій або сітчастій пі-

длозі) і кліткове, безвигульне і вигульне, без пересадки і з пересадкою. 

Підлогове утримання на глибокій підстилці. Підстилку в пташнику най-

частіше закладають один раз перед посадкою курей, її товщина 20—30 см. За-

стосовується і другий варіант: спочатку кладуть підстилку шаром 7—15 см, а 

потім добавляють, поступово доводячи до 26—30 см. Це звільняє пташницю 

від щоденного прибирання забруднених місць. 

Глибока підстилка внаслідок біотермічних процесів, що проходять у ній, 

виділяє багато тепла. Це має суттєве значення у зонах з довгою і холодною 

зимою. Підстилка повинна бути сухою, але без пороху, тому для неї викорис-

товують подрібнену солому, стружку і тирсу, волокнистий торф, лушпиння 

насіння соняшнику, рисового зерна, подрібнені стрижні качанів кукурудзи та 

інші матеріали з розрахунку 8-10 кг на дорослу голову на рік або близько 2 кг 

за період вирощування на одного бройлера. Прибирають послід з підстилкою 

один раз на рік або після завершення циклу вирощування (бройлери). 

Утримання курей на глибокій підстилці має суттєві недоліки: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE


- необхідно мати достатню кількість якісного підстилкового матеріалу; 

- кури часто несуть яйця поза гніздами, при цьому погіршуються харчові 

та інкубаційні властивості яєць в результаті забруднення, а на їх збирання за-

трачається багато праці; 

- значно погіршується мікроклімат у приміщеннях, а постійний контакт 

птиці з послідом створює умови для виникнення різних захворювань; 

- знижується ефективність засобів механізації і автоматизації, підвищу-

ється собівартість продукції. 

У разі утримання птиці на теплій підлозі комплексну механізацію з част-

ковою автоматизацією виробничих процесів забезпечують комплекти облад-

нання. 

Кліткове утримання. Основне обладнання — це кліткові батареї, які за-

безпечують як дрібногрупове (2—6 голів у клітці) так і крупногрупове (по кі-

лька десятків голів у клітці) утримання. 

У конструкціях кліткових батарей останнім часом відбулися значні зміни, 

пов'язані з удосконаленням технології утримання. Кліткові батареї бувають 

(рис. 1.5): 

за кількістю кліток по вертикалі — одно -, дво- і багатоярусні; 

за кількістю кліток по горизонталі — одно -, дво- і багаторядні; 

за принципом взаємного розміщення кліток — одно - та двобічні; 

за принципом розміщення ярусів — вертикальні та каскадні або ступінча-

сті. 

Кліткове утримання дозволяє:  

- усунути сезонність виробництва; 

- стимулювати ріст і розвиток молодняку, що створює сприятливі умови 

|для збереження поголів’я та підвищення його продуктивності; знизити за-

трати кормів; підвищити ефективність використання виробничих площ та те-

хнічних засобів; покращити якість і знизити собівартість м’яса. 

 

 
 

Рисунок 1.5 -  Схеми кліткових батарей: 



а— вертикальна однорядна триярусна; б — вертикальна дворядна чоти-

риярусна; в — каскадна трирядна; г — каскадна чотирирядна: д — горизонта-

льна чотирирядна 

 

Удосконалення і впровадження потокових автоматизованих технологій у 

виробництві яєць та м’яса птиці потребують максимальної компактності виро-

бничих приміщень і їх розміщення відповідно до послідовності виробничого 

циклу. 

Науково-технічна політика повинна бути спрямована на удосконалення 

існуючих технологій і створення альтернативних комбінованих технологій ут-

римання птиці. 

 Утримання «Балтика» компанії Техна 

Якщо зробити висновки по вище сказаному, то безперечно, що наявність 

інформаційного зворотнього зв’язку в режимі реального часу в системі «тва-

рина-людина-технологія-машина» (на відміну від раніш розглянутої «людина-

машина-тварина») створить передумови для технотронної гармонізації цієї си-

стеми та реалізації за рахунок цього основної мети наукового напряму – зве-

дення до мінімуму існуючих збитків в галузі за рахунок порушення техноло-

гічних регламентів зооінженерного, ветеринарного та економічного харак-

теру. В свою чергу, технотронна гармонізація технологічних процесів у тва-

ринництві створить передумови і для досягнення таких важливих науково-

практичних аспектів галузі, як повна реалізація генетичного потенціалу про-

дуктивності тварин в рамках існуючих традиційних технологій у тваринниц-

тві. 

Концепція передбачає розробку технічних засобів автоматизованого кон-

тролю ефективності ведення технологічних процесів на тваринницьких 

об’єктах і засобів зворотнього зв’язку – пристроїв корекції технологічних па-

раметрів, що регламентуються відповідними нормами по оптимізації техноло-

гічних процесів оптимізації експлуатації обладнання і утримання тварин. 

 

Напрямки розвитку механізованих технологій спрямовані на забез-

печення: 

- оптимальних умов утримання тварин для максимальної реалізації їх 

генетичного потенціалу; 

- ресурсо-енергозбереження виконання виробничих процесів; 

- екології виробництва; 

- якості виробляємої продукції. 

 

Система водопостачання – це комплекс  елементів (інженерних споруд 

та технічних пристроїв) для забирання, обробки до необхідної якості, доставки 

і розподілу води між споживачами. Структура та взаємне розміщення окремих 

елементів системи водопостачання залежать від її призначення, місцевих при-

родних умов і санітарних вимог до води.  

Розрізняють групові та локальні системи водопостачання. Перші призна-

чено для централізованого водопостачання декількох крупних об’єктів, які 

https://www.youtube.com/watch?v=NOXGKl95g6o&ab_channel=TEXHAPoultryEquipmentProduction
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


пов’язані загальністю територій (місто, район і ін.), а другі – для обслугову-

вання одного індивідуального об’єкту водопостачання (господарство, тварин-

ницька ферма і т.п.). Локальна система має автономне джерело води, насосну 

станцію та водопровідну мережу. 

В залежності від розташування джерела водопостачання відносно спожи-

вачів води застосовують напірні чи самопливні системи. 

При напірній рівень води в джерелі розташовано нижче рівня об’єкту во-

допостачання і воду приходиться подавати до споживачів насосами, утворю-

ючи при цьому напір.      

При самопливній системі джерело води розташовано вище рівня спожи-

вачів, до яких вона поступає самопливом. В залежності від типа водонапірного 

обладнання системи бувають баштовими – з водонапірною баштою і безбаш-

товими – з пневматичною водопідйомною (пневмогідравлічною) установкою. 

У водопостачанні тваринницьких ферм отримали розповсюдження лока-

льні і рідко централізовані (від одного водоприймальника ) системи водопо-

стачання з підземними водними джерелами. 

Враховуючи важливість регулярного водопостачання ферм і недопусти-

мість перебоїв та противопожежні вимоги, системи водопостачання повинні 

мати резервний запас  води. 

  Виходячи з перелічених вимог, на сьогодні сформувалася наступна 

структура систем водопостачання ферм: водозабірна, водопідйомна і водо-

напірна споруди з резервуаром для резервного   запасу води, зовнішня і внут-

рішня мережі водопостачання і водозабірна апаратура. 

Зовнішні водогінні мережі можуть бути тупіковими і кільцевими. Останні 

забезпечують надійніше водопостачання, але потребують більших матеріаль-

них затрат. 

Схемою водопостачання (рис. 1.6) прийнято називати технологічну лінію, 

що зв'язує в тієї або іншої послідовності водопровідні спорудження призначені 

для добування, перекачування, поліпшення якості і транспортування води до 

пунктів її споживання. Схема водопостачання значною мірою визначається 

вибором джерела води. 

 

 
 

Рисунок 1.6. Технологічна схема водопостачання і напування 

 

 



Заглиблений  насос ЭЦВ (рис. 1.7) призначений для підйому питної води 

з артезіанських свердловин з метою здійснення міського, промислового і сіль-

ськогосподарського водопостачання.  

Насоси типу ЭЦВ призначені для підйому води з мінералізацією не бі-

льше 1500 міліграма/л при температурі до 25 °С і зі змістом механічних домі-

шок не більше 0,01%. Вони виконуються одноступінчатими і багатоступінча-

тими для свердловин з діаметром 100 - 500 мм. Подача насоса лежить в межах 

від 6 до 1200 м3/год., натиск від 12 до 680 м вод. ст. 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Заглиблені насоси ЭЦВ та їх типорозміри 

 

Насоси ЭЦВ позначають таким чином. Наприклад, ЭЦВ6-10-80 означає: 

ЭЦВ –«электрический центробежный водоподъемный»; 6 - внутрішній діа-

метр водяної свердловини (у якій встановлюється насос), в мм, зменшений в 

25 разів; 10 - подача насоса, м3/год.; 80 - напір насоса в м вод. ст.  

Агрегат повинен встановлюватися в свердловину (рис. 1.8) діаметром 8" 

з мінімальним підпором води не менше 1 м і дебітом, що перевищує продук-

тивність агрегату не менше чим на 20%.  

 



 
 

 

Рисунок 1.8 – Монтаж агрегату в свердловину: СУЗ  - станція керування 

заглибленими насосами 

 

Засоби для напування тварин поділяються на стаціонарні і мобільні, ін-

дивідуальні і групові. Крім того, розрізняють напувалки за призначенням для 

певного виду тварин, що враховує їх фізіологічні особливості, наприклад, для 

великої рогатої худоби, свиней, птиці, овець та інших. 

 

АВТОНАПУВАЛКИ ДЛЯ ВРХ 

Напувалка чашкова індивідуальна АП-1А (рис. 1.9), ПА-1А для прив’яз-

ного утримання ВРХ.  Ця педально-клапанна автонапувалка складається із на-

пувальної чаші, корпусу клапанного механізму, гумового амортизатора, сідла 

клапану, пробки, клапану і педалі. Місткість її напувальної чаші складає 2л. У 

притискній пробці 4 є осьовий канал для виведення верхнього кінця стриженя 

клапана назовні і  зливний отвір, крізь який вода відводиться від клапанного 

механізму в напувальну чашу. 

У корівнику з прив'язним утриманням тварин автонапувалку встановлю-

ють на стійці між двома стійлами на висоті 0,5–0,6 м від підлоги. Вона обслу-

говує двох корів, що стоять рядом. З внутрішнім водопроводом напувалка з'єд-

нується стояком діаметром 20 мм, який вкручено в нижній різьбовий отвір. 

Другий кінець стояка крізь різьбовий кутник під'єднується до водопровідної 

мережі. 



  
а б 

 

Рисунок 1.9 – Фотознімок а) та схема б) пластмасової чашкової напувалки 

АП-1А для ВРХ: 1- вісь педалі; 2 – педаль; 3 – клапан; 4 – пробка; 5 – сідло; 6 

– амортизатор; 7 – корпус; 8 – чаша. 

 

Групові  (рис. 1.10) та кульові ізольовані (рис. 1.11) напувалки застосову-

ється при безприв’язному утриманні великої рогатої худоби. 

Ізольовані напувалки незамінні при використанні в родильних відділен-

нях і ветеринарних зонах. Володіючи добрими теплоізоляційними властивос-

тями і можливістю підігріву води, напувалки виключають замерзання при ни-

зьких температурах. Обслуговує не більше 25 голів ВРХ. 

Ізольовані напувалки володіють наступними достоїнствами: 

• міцний корпус; 

• гігієнічна система; 

• невеликі втрати води;  

• 2-х або 4-х кулькова система; 

• ізольовані.  

 

 
 

Рисунок 1.10 – Групова напувалка для ВРХ 

 



 
 

Рисунок. 1.11– Ізольована кулькова напувалка 

 

АВТОНАПУВАЛКИ ДЛЯ СВИНЕЙ 

 

Для напування свиней застосовують чашкові (рис. 1.12) та безчашкові 

(соскові, ніпельні) (рис. 1.13) автонапувалки.  

 

 
 

Напувалки для поросят EASOD  DRINK MINI 

 



 
Сталева напувалка PINOX для сви-

номаток, кнурів та відгодівельного 

поголів'я  

 
Чавунна напувалка для свиноматок 

та відгодівельників 

 

 

Рисунок 1.12 – Чашкові автонапувалки для свиней 
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Рисунок 1.13 – Ніпельна соскова напувалка для поросят а) та свиней на 

відгодівлі б) 

Соскові напувалки типу АС-Ф-25 (рис. 1.13) низьконапірні; їх підключа-

ють до водоводу через проміжний зрівняльний бак, встановлюваний вище за 

нього на 2 – 3 м, що забезпечує надходження води до напувалок самопливом. 

Останні вмонтовують на висоті 420 – 450 мм від рівня підлоги так, щоб вісь 

соска було відхилено від вертикалі на кут 45 – 60 0. 

Під час напування тварина забирає сосок 1 разом із носком корпусу 2 і 

стискає їх. При цьому сосок переміщується до зіткнення із носком корпусу, а 

між ущільненням в соску і кільцевим пояском клапану 6 утворюється щілина, 

через яку вода поступає безпосередньо  в рот тварини. Коли вона нап'ється і 

випустить із рота сосок, той під дією тиску води повернеться в початкове по-

ложення, і надходження води в напувалку припиниться. При тиску в системі 

від 0,08 до 0,35 МПа витрата напувалки складає 1,33 л/с. Одна соскова напу-

валка розрахована на обслуговування 20 – 30 свиней.  

Автонапувалки для птиці 
У пташниках різних призначень застосовують вакуумні, жолобкові, ніпе-

льні і чашкові автонапувалки. 

Вакуумну автонапувалку ПВ, призначено для напування курчат у віці від 

1 до 10 днів. Вона обслуговує 100 голів і складається із скляного або пластма-



сового балона місткістю 4,5 л і круглого піддону діаметром 230 мм. Балон на-

повнюють водою уручну, потім на нього ставлять піддон, напувалку перевер-

тають встановлюють на підлогу балоном вгору. Вода з балону через канал са-

мопливом поступає в піддон, постійний рівень води в якому автоматично під-

тримується унаслідок  розрідження, що виникає в балоні в результаті виті-

кання з нього води в піддон.  

Жолобкові напувалки з проточною водою встановлюються в одноярусній 

батареї ОБН-1 або в п'ятиярусній КБЭ-1. У останньому випадку напувалка по-

міщається на фасаді кожного ярусу. Вона розрахована на обслуговування 254 

курчат у віці від 1 до 30 днів. Жолобок напувалки виготовлений з пластмаси 

або оцинкованої листової сталі. Рівень води встановлюється по верхньому об-

різу трубки, яка пропускається через пробку, що закриває зливний отвір кін-

цевої напувалки.   

Ніпельні напувалки (рис.1.14, а), призначено для напування птиці всіх ві-

ків і видів при їх утриманні  в клітинних батареях (типа КБУ-3 та ін.). Вона 

складається з корпусу із укрученим в нього ніпелем, в якому є два клапани: 

верхній  і нижній. При напуванні птиця натискає дзьобом на виступаючий з 

ніпеля кінець нижнього клапану, який при переміщенні вгору відкриває верх-

ній клапан, що сполучає  порожнину ніпеля з водоводом, це викликає появу на 

кінці стрижня нижнього клапана води у вигляді окремої краплі. Як тільки 

птиця випиває одну краплю, на кінці стрижня з'являється інша крапля. Фаски  

клапанів обов'язково повинні бути  ретельно притерти до посадочних місць 

корпусу,  оскільки тільки при цій умові формується крапля. Робочий тиск води 

у водоводі повинен знаходиться близько 35 кПа. 

  

а 
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Рисунок 1.14 – Система ніпельного напування: а – ніпеля без чашок: 1 – 

корпус; 2 – ніпель; 3 – клапан; 4 – місце кріплення; 5 – водопровідна труба; 6 

– порожнина корпусу; б – тип В (чашечка). 
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Рисунок 1.15 - Система чашкового напування: а – чашка INDO, б – чашка 

FAAR 

 

Сезонні та добові коливання температури, вологості повітря та освітлено-

сті в нашій природно-кліматичній зоні негативно впливають на ефективність 

функціонування біотехнічної системи виробництва продукції тваринництва. 

Тому необхідно приймати відповідні заходи для захисту тварин від впливів 

навколишнього середовища, створювати їм локальний мікроклімат. 

Мікроклімат тваринницьких приміщень обумовлює сукупність фізич-

них і хімічних факторів, що сформувались в їх повітряному середовищі. Най-

важливішими параметрами мікроклімату є температура, вологість і хімічний 

склад повітря, швидкість його руху, а також рівень його механічного і бакте-

ріологічного забруднення та рівень освітленості. 

Хімічний склад повітря в першу чергу оцінюється вмістом в ньому шкі-

дливих домішок (вуглекислого газу, окису вуглецю, аміаку, сірководню), які 

знижують стійкість організму тварин до захворювань. 

Важливим параметром мікроклімату також є співвідношення між темпе-

ратурою повітря та його вологістю, яке характеризує точку роси. 

Важливим також є іонний склад повітря, що характеризується кількістю 

позитивних і негативних іонів в одиниці об'єму. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
file:///D:/МОВТ%202021-22/МОВТ%202021-22/вологість
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BA
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Співвідношення між параметрами, що характеризують мікроклімат в тва-

ринницькому приміщенні, регламентуються зоотехнічними і санітарно-гігіє-

нічними  вимогами щодо дотримання норм технологічного проектування. 

Відхилення параметрів мікроклімату від установлених меж призводить 

до зниження надоїв на 10...20%, приростів на 20...30%, збільшення відходу мо-

лодняку на 5...40%, зниження яйценосності курей на 30...35%. перевитрат ко-

рмів та зменшення строків служби машин і обладнання. 

Найважливіші параметри мікроклімату наведені в таблицях 1.1 і 1.2 . 

 

Таблиця 1.1 – Параметри мікроклімату тваринницьких приміщень 

Тип тваринницьких 

приміщень 

Оптималь-

ний темпера-

турний ре-

жим, 0К/0С 

Відносна 

вологість 

повітря, 

% 

Швидкість 

руху пові-

тря, м/с 

Осві-

тле-

ність, 

лк 

Корівники 283/10 80 0,4..0,5 50…70 

Телятники 279/7 80 0,3 20…30 

Свинарники-маточники 288/15 70 0,8 75 

Свинарники-відгодівель-

ники 
288/15 75 0,3 50 

Вівчарні 278/5 75 0,5 30 

Пташники: 

з утриманням на підлозі 

з клітковим утриманням 

285/12 

289/16 

70 

70 

0,3 

0,3 

12 

20 

 

Таблиця 1.2 – Гранично допустимі концентрації шкідливих газів в повітрі 

тваринницьких приміщень 

Газ 
Тип приміщення 

тваринницькі пташники 

Вуглекислий, % 0,25 0,18…0,20 

Аміак, мг/л 0,02 0,01 

Сірководень, мг/л 0,01 0,005 

 

Забезпечення на заданому рівні значної кількості параметрів мікроклі-

мату може бути досягнуто відповідною вентиляцією тваринницьких примі-

щень. Зокрема це стосується дотримання відповідного температурного ре-

жиму і граничного вмісту шкідливих речовин в повітрі та його вологості. 

Розрізняють наступні варіанти систем вентиляції: 

1) за призначенням – загальну, що забезпечує повітрообмін одночасно у 

всьому приміщенні, та локальну (місцеву), яка видаляє шкідливості із зони їх 

виділення, щоб не допустити їх поширення на все приміщення. Також може 

бути комбінована. 

2) за способом забезпечення повітрообміну:  



 припливну – до приміщення надходить лише свіже повітря, а забру-

днене видаляється шляхом інфільтрації (крізь капілярні пори та щілини у конс-

труктивних елементах приміщення); 

 витяжну – при якій спеціальні пристрої забезпечують вихід викори-

станого повітря з приміщення, свіже ж надходить у результаті інфільтрації; 

 припливно-витяжну – коли надходження свіжого і видалення забру-

дненого повітря здійснюється за допомогою відповідних пристроїв (каналів, 

шахт, вентиляторів). 

3) за способом спонукання переміщення повітря: 

 природну (гравітаційну) – при якій повітрообмін відбувається само-

пливом у результаті різниці щільностей теплого (у приміщенні) і холодного 

(навколо приміщення) повітря; 

 примусову з механічним побудником; 

 комбіновану – коли одночасно використовується як механічні побу-

дники, так і самопливні пристрої. 

4) за характером потоку повітря: горизонтальні і вертикальні. Перевагу 

віддають вертикальним системам з подачею повітря зверху вниз . 

Витяжна система самостійно використовується рідко. 

Причому повітря, яке подається або відводиться вентиляційною систе-

мою, може, залежно від умов, відповідним чином оброблятись: нагріватись, 

охолоджуватись, дезодоруватись (знищення неприємних запахів), знезаражу-

ватись (дезінфекція), зволожуватись або осушуватись. 

 

Основні вимоги щодо конструктивного виконання зводяться до того, що: 

- припливні канали розміщують у верхній або середній частині примі-

щення,  канали обладнуються  дефлекторами для відводу потоків повітря від 

тварин; 

- витяжні канали розміщують у нижній частині приміщень в зоні знахо-

дження тварин і під підлогою (у разі їх утримання на щілинній підлозі) для 

видалення забрудненого повітря із гноєзбиральних каналів; 

- виходи припливних каналів і входи витяжних не повинні розташовува-

тись один проти одного  на відстані менше 2,5 м. 

Осьові вентилятори (рис. 1.16) застосовуються спеціально для вентиляції 

великих сільськогосподарських і виробничих приміщень- птахофабрик, сви-

ноферм, корівників. Специфіка використання накладає певні вимоги на венти-

ляційне обладнання, що використовується для таких приміщень, — воно має 

бути достатнє продуктивним, надійним, забезпечувати безперебійну циркуля-

цію повітря і мати можливість зміни потужності. 

 



 

 

 
 

 

Рисунок 1.16 – Осьові вентилятори  

 

Осьові вентилятори відповідають даним вимогам і є оптимальним варіа-

нтом пристроївдля обладнання великих приміщень. Змінна потужність осьо-

вих вентиляторів дозволяє «підстроюватися» під кліматичні умови, характерні 

для різних пір року. Лопаті вентилятора захищені оцинкованою сіткою, що 

унеможливлює попадання сторонніх предметів або крупних частинок в робочу 

зону пристрою. Осьові вентилятори характеризуються високою надійністю і 

довговічністю. Простота конструкції стає заставою зручної експлуатації. 

Вентилятори осьові ВО-5,6 і ВО-7,1  

Вентилятори призначені для використання в системах загальнообмінної і 

технологічної вентиляції сільськогосподарських і виробничих приміщень, а 

також у складі комплектів обладнання "Климат-45", "Клімат-47". Квадратний 

корпус дозволяє легко вмонтовувати вентилятор в стінні або віконні отвори. 

Вентилятори виготовляються з листової оцинкованої сталі. Залежно від вико-

нання, лопаті крильчатки вентилятора виготовляються з алюмінію або оцин-

кованої сталі. Застосування у вентиляторі спеціального електродвигуна забез-

печує можливість глибокого регулювання частоти обертання робочого колеса 

станціями тиристорів або частотних управління. Спільно з автоматичними ста-

нціями управління вентиляцією, можливе регулювання продуктивності венти-

ляторів в широких діапазонах, виключаючи перевантаження електродвигуна.  



 
Рисунок 1.17 - Вентиляція за допомогою в витяжних шахт 

 

 
Рисунок 1.18 - Вентиляція бокова за допомогою осьових вентиляторів  

 

МІКРОКЛІМАТ У СВИНАРНИКАХ 

Вентиляційні штори (рис. 1.19) можуть використовуватись на різних  

тваринницьких фермах 

 

 
 

 

Рисунок 1.19 – Вентиляційні штори 

 

Контролери клімату з датчиками температури (рис. 1.20) підтримують її 

на заданому рівні в свинарниках-маточниках та в цеху дорощування для від-



лучених поросят. Тобто там де значні коливання температури можуть приве-

сти до захворювання або навіть  до загибелі тварин. В цеху дорощування по-

росят поступово необхідно доводити температуру до тієї яка буде на відгоді-

влі. Це підвищує імунітет молодняку та запобігає захворюванням. Тому таке 

устаткування дуже необхідне.   
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Рисунок 1.20 – Контролери клімату з датчиками температури 

 

Для локального обігріву  в станках для опоросу в місці відпочинку або в 

лігвах поросят необхідно встановлювати теплі мати (рис. 1.21) та  інфрачер-

воні і ультрафіолетові випромінювачі (рис. 1.22). Останні необхідні для обез-

заражування станків від збудників інфекції, що призводять до захворювання 

слабеньких поросят. 

 

 
а  

 
 

 

 

б 

 

Рисунок 1.21 – Теплі мати для поросят: а – трикутний, б - прямокутний  

 



  
 

Рисунок 1.22 – Випромінювач для локального обігріву поросят 

 

МІКРОКЛІМАТ У КОРІВНИКАХ 

Световентиляційний коник (рис. 1.23) встановлюється в великих новітніх 

корівника з висотою більше 5 м. це сприяє доброї вентиляції на природному 

освітленню приміщення. 

 

 
 

Рисунок 1.22 - Световентиляційний коник у корівнику 

 

Система вентиляційних штор (рис. 1.23) сприяє створенню оптималь-

ного мікроклімату у корівнику. Тварини добре себе почувають при темпера-

турі від -15С до +15С.  якщо температура підвищується більше 22С – це 

призводить до значного зменшення молочної та м’ясної продуктивності.  

Система регулюються в залежності від температури і вітру. Вона осно-

вана на установці світлопропускних, стабільних  ультрафіолету тентів, які від-

криваються зверху вниз. В теплу пору року штори повністю відкриті. Взимку, 

при холодних  вітрах вони повністю підняті, але обов'язково ставити на прові-

трювання. Штори закриваються вітрозахисними сітками, які не потрібно чис-

тити і завдяки еластичності можуть оптимально регулюватися для різного мі-

кроклімату. Крізь світлопропускні тенти в приміщення проникає багато соня-

чного світла. 



 

 
  

Рисунок 1.23 – Система вентиляційних штор 

 

Зоотехнічні та технологічні вимоги до процесу і засобів роздавання 

кормів 

 

Технологічний процес механізованого роздавання кормів є одним з най-

більш відповідальних у виробництві продукції тваринництва. Від його стабі-

льності і регулярності залежить ефективність і ритмічність процесу перетво-

рення кормів у продукцію тваринництва. Він є найбільш трудомістким (тру-

домісткість роздавання кормів становить 30-40% загальної трудомісткості ви-

робництва) і важко механізується внаслідок значної різноманітності видів тва-

рин, способів їх утримання, об'ємно-планувальних рішень тваринницьких при-

міщень, технологій кормоприготування і годівлі та широкого спектра фізич-

них і механічних властивостей кормів. Тому рівень механізації процесу розда-

вання кормів є найнижчий порівняно з іншими технологічними процесами у 

тваринництві. 

Для досягнення високої ефективності тваринництва кормороздавачі по-

винні: 

- забезпечити високу рівномірність і точність роздавання кормів; 

- забезпечити дозування їх індивідуально кожній тварині або групі тва-

рин; 

- виключати забруднення корму; 

- виключати розподіл кормосуміші на фракції; 

- запобігати травмуванню тварин і обслуговуючого персоналу; 

- забезпечувати електробезпеку. 

Відхилення від заданої норми видачі для стеблових кормів не повинно 

перевищувати ±15%, концкормів - ±5%, а втрати повинні бути не більше 1%. 

Тривалість роздавання кормів в одному приміщенні стаціонарними кормороз-

давачами не повинна перевищувати 20, а мобільними - 30 хв. Кормороздавачі 

мають бути універсальними, щодо можливості роздавання різних видів кор-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


мів, високопродуктивні, з можливістю регулювання в широких границях но-

рми видачі, не повинні створювати значних акустичних шумів, зручні в обслу-

говуванні і догляді, надійні в роботі (коефіцієнт готовності має бути не мен-

ший від 0.98). 

 

Класифікація роздавачів кормів, умови застосування та їх оціню-

вання 

 

Роздавання кормів повинно бути підпорядковане способу годівлі: нормо-

ваному індивідуальному, нормованому груповому або ненормованому.  

Нормована індивідуальна годівля може бути реалізована при прив'язному 

(зафіксованому) способі утримання тварин або у випадку застосування авто-

матизованої системи управління технологічними процесами, а нормована гру-

пова - при безприв'язному (безприв'язно-боксовому) утриманні. 

Ненормована годівля застосовується за умови достатньої кількості грубих 

кормів і безприв'язного утримання, коли годівля тварин здійснюється безпосе-

редньо зі скирт і буртів з застосуванням пересувних решіток або годівниць, 

встановлених на кормових майданчиках. Класифікацію кормороздавачів наве-

дено на рис. 2.1.  



 
 

Рисунок 2.1 - Класифікація засобів для роздавання кормів 

 

Стаціонарними називаються кормороздавачі, які встановлено в одному 

приміщенні, де відбувається годівля тварин або птиці. При їх використанні 

корм до тваринницьких приміщень треба доставляти іншими транспортними 

засобами. Винятком є гідравлічні або пневматичні системи кормороздачі, за 

допомогою яких корми від кормоцеху до тваринницьких приміщень надходять 

по кормопроводах. 

Мобільні кормороздавачі можна використовувати не тільки для розда-

вання, а й для доставки кормів від кормоцеху чи місця зберігання до місць 

згодовування. 

 



Координатні кормороздавачі переміщуються всередині тваринницьких 

приміщень чи за їх межами по рейках або інших напрямних пристроях. Мож-

ливості їх використання обмежуються рейками або кабелем, яким вони з’єд-

нуються з електромережею. 

Механічні стаціонарні кормороздавачі діють за такою технологічною схе-

мою (рис. 2.2). 

 

 
 

Рисунок 2.2 - Технологічна схема доставки та роздавання кормів механі-

чним стаціонарним кормороздавачем 

 

Мобільні кормороздавачі забезпечують транспортування та роздавання 

кормів. Технологічна схема спрощується до такого вигляду (рис.2.3). 

 

 
 

Рисунок 2.3 - Технологічна схема доставки та роздавання кормів мобіль-

ним кормороздавачем 

 

Координатні кормороздавачі за своїми характеристиками займають про-

міжне місце між стаціонарними і мобільними. Технологія роздавання кормів 

істотно спрощується, якщо кормосховища (силосні або сінажні башти) розта-

шовано безпосередньо біля тваринницьких приміщень (рис. 2.4). У цьому ви-

падку всі роботи, які пов’язано з годівлею тварин, можна не тільки механізу-

вати, а  й автоматизувати. 

 

 
 

Рисунок 2.4 - Технологічна схема доставки та роздавання кормів коорди-

натним кормороздавачем 



Для роздавання напіврідких і рідких кормів на свинофермах зі стаціонар-

них  кормороздавачів  найчастіше  застосовують  гідравлічні або пневматичні 

установки. Подача корму в них здійснюється за допомогою насосів або проду-

вних котлів.  

Для роздавання кормів у пташниках використовуються, в основному, ста-

ціонарні ланцюгово-шайбові і тросово-шайбові кормороздавачі з груповими 

напільними годівницями, стрічкові і ланцюгово-пластинчасті транспортери, 

вмонтовані в кліткову батарею, наприклад КБУ-3.  

 

Класифікація засобів для прибирання гною та їх розрахунок 

 

Побічним продуктом при виробництві продукції тваринництва є гній і по-

слід, які є цінним органічним добривом.  

Гній – це складна полідисперсна система, яка включає тверду, рідку і га-

зоподібну речовини. Основною характеристикою є його вологість. Остання за-

лежить від вологості екскрементів, значення якої для різних груп й видів тва-

рин така (первинна): 

 - ВРХ - 86...87 % 

 - свині - 87...88 %; 

 - вівці – 74...75 %; 

 - коні – 77...79 %. 

На вологість також мають вплив вид і кількість вносимої підстілки, а го-

ловне – прийнята система утримання тварин. 

Гній і послід при внесенні їх у ґрунт підвищують родючість останнього і 

сприяють накопиченню у ньому органічної речовини (гумусу). Використання 

гною як добрива поєднує такі дві галузі сільськогосподарського виробництва 

як рослинництво і тваринництво в єдину біологічну замкнуту систему (рис. 

3.1). 

 

 
Рисунок 3.1 -  Біологічна система аграрного виробництва 

 

Оскільки елементи системи з’єднані послідовно, то випливає наслідок, 

що нормальне функціонування системи може обмежувати найменш пропуск-

ноздатна ланка системи. Звідси видно яке важливе значення має виробництво 

і раціональне використання гною. Якщо з таких міркувань підійти до вироб-

ництва продукції сільського господарства, то хтозна чи можна назвати гній 

побічним продуктом виробництва. Це також основний продукт виробництва. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


Очевидно, що проблема раціонального використання гною як органічного до-

брива для створення власної кормової бази (отримання необхідної кількості 

дешевих повноцінних кормів) має виключно важливе народногосподарське 

значення. 

Окрім того, що гній є високоякісним органічним добривом він ще є дже-

релом значної кількості енергії. 

Приклад: 

За деякими підрахунками, гасіння 1 кг сухих екскрементів ВРХ дає 18-19 

МДж енергії. Такий енергетичний еквівалент має сухий гній свиней. Енергія, 

яка отримується з 1 кг сухого посліду складає 14-16 МДж. Для порівняння мо-

жна відмітити, що при палінні 1 кг дизельного пального утворюється 41-45 

МДж, 1 кг високоякісного вугля – 30-35 МДж, а 1 кг дров – 14-19 МДж. 

Якщо розглянути вихід продукції тваринництва у порівняних даних, то 

слід відмітити, що при виробництві 1 кг  молока кількість гною складає до 5 

кг, 1 кг свинини – 20 кг, 1 кг яловичини – 25 кг. 

Спеціалісти Бангладеш твердять, що гною від 4-х корів достатньо для 

того, щоб дати енергію середній сільській родині – і для опалення і для госпо-

дарських потреб. 

Але гній є продуктом, який негативно впливає на мікроклімат тваринни-

цького приміщення, може спричинити загрозу забруднення навколишнього се-

редовища і може бути носієм інфекційних захворювань. Тому в технології  ви-

робництва продукції тваринництва передбачено операції прибирання гною в 

приміщеннях і видалення за їх межі з наступною обробкою гною, яку  спрямо-

вано на знешкодження шкідливих мікроорганізмів і насіння бур’янів.  

Залежно від виду тварин, способу утримання та наявності грубих кормів 

і інших простих матеріалів (торф, дерев’яна тирса і стружка) одержують твер-

дий, а в інших випадках – рідкий гній. В основному він різниться вологістю. 

Твердий (вологість до 60%), безпідстилковий напіврідкий – 86...90 %, безпід-

стилковий рідкий – 95...96 % (вміст поживних речовин в 2...3 рази менший, 

ніж в напіврідкому гної).  

Раціональне використання гною і посліду потребують вирішення най го-

ловнішої задачі – охорони навколишнього середовища! 

Витрати на завантажувально-розвантажувальні і транспортні роботи 

складають біля 40% всіх витрат праці на фермах і з них приблизно половина 

припадає на видалення гною і посліду. 

У загальному випадку технологічний процес видалення гною з тваринни-

цьких приміщень, переміщення його до місць переробки і зберігання з насту-

пним внесенням у ґрунт в якості добрив, можна розділити на такі операції (рис. 

3.2) 

 



 
Рисунок 3.2 - Схема технологічного процесу видалення і утилізації гною 

 

Технологія видалення і утилізації гною з урахуванням його вологості і 

конструкції розроблюється для його наступних різновидностей: 

- для підстилкового гною вологістю 75 – 90 %; 

- для безпідстилкового вологістю 88 – 95 %; 

- для рідкого гною вологістю 93 – 98 %; 

- для тваринницьких стоків вологістю 99 %; 

- для підстилкового гною і посліду або суміші їх вологістю до 75%. 

 

Після видалення із приміщень підстилкового гною його спрямовують у 

секційні сховища (карантинні ємності) для витримки його у продовж 6 діб з 

метою перевірки на зараження і для усунення цього зараження за допомогою 

хлорного вапна. Після цього гній транспортується безпосередньо у польові 

сховища, або на майданчики компостування для біохімічної обробки. 

Безпідстилковий гній також спрямовується у карантинні сховища, потім 

його гомогенізують шляхом перемішування за допомогою гідравлічних бар-

ботерів. Вивантаження гною з карантинних ємностей здійснюється за допомо-

гою насосів. Потім він підлягає розподілу на рідку і тверду фракції. При цьому 

рідка спрямовується у польові гноєсховища, а тверда – на майданчик для ком-

постування. 

Рідку фракцію часто перероблюють методом метанового зброджування з 

метою отримання біогазу. 

Але перебродивший гній можна використовувати для виготовлення віта-

мінного концентрату, добавлення якого у корм тваринам збільшує продуктив-

ність останніх і запобігає авітамінозу, так як у ньому міститься значна конце-

нтрація вітаміну В12 – до 280...300 м2/л. 

 

 



Засоби механізації для прибирання гною можна класифікувати за такими 

основними ознаками: способом використання, типом будови і привода, харак-

тером дії, конструктивним виконанням (рис. 3.3). 

Основні технології видалення гною 

 

 
Рисунок 3.3 -  Класифікація засобів прибирання гною 

 

Гідравлічні системи видалення і транспортування гною 

Застосування транспортерних установок для видалення гною тільки по-

легшує працю людей, але не усуває її, бо вручну доводиться очищати стійла 

від гною і скидати його у гнойовий канал.  З метою подальшого зниження за-

трат ручної праці почали застосовувати щілинну підлогу, яка у поєднанні з 

механічними, гідравлічними або гідропневматичними засобами дає змогу по-

вністю механізувати всі роботи, які пов’язано з очищенням приміщень від 

гною, видаленням його з приміщень і транспортуванням у гноєсховища. 

Гідравлічні системи поділяються на самопливні, лотково-відстійні, лот-

ково-змивні, рециркуляційно-лоткові, безканально-змивні. 

При самопливній системі вологість маси повинна бути не менше 88 %. 

Застосовуються на свинофермах та фермах по відгодівлі молодняку ВРХ. 

https://www.youtube.com/watch?v=ls0aIggZVOA&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8E%D0%BB%D1%8F


Лотково-відстійні системи обладнано шиберами, які перекривають кінці 

гноєзбиральних каналів. Розхід води при цьому збільшується на 3...5 л/добу. 

Лотково-змивна система передбачає змив каналів водою один-два рази 

на добу і витрати води становлять 15...20 л/гол.добу. 

Рециркуляційно-лоткова система передбачає один раз на добу промивку 

каналів рідкою фракцією гною, попередньо освітленою і обеззараженою. При 

цьому різко скорочується витрати води. 

 

Способи та засоби для обробки та утилізації гною 

 

Зараз в тваринництві застосовуються різні технологічні схеми видалення 

і обробки відходів, але всі вони пов'язані з їх тривалим зберіганням або виво-

зом на поля без належної обробки. Поблизу тваринницьких комплексів утво-

ряться зони підвищеного забруднення. При цьому рідка фракція стоків безко-

нтрольно проникає у ґрунтові води, розповсюджується по водоносних горизо-

нтах і забруднює їх. А вивіз відходів на поля без попередньої обробки призво-

дить до засмічення і закислення ґрунтів, порушує їх структуру і змушує масово 

використовувати гербіциди. Крім того, гній містить токсичні з'єднання і хво-

роботворні бактерії, включаючи патогенну мікрофлору. У результаті викори-

стання продуктів, вирощених на забруднених ґрунтах, і води з колодязів і во-

доймищ стає причиною зростання захворюваності людей і тварин.  

Одним з найпростіших і ефективних способів утилізації екскрементів тва-

рин є самозігрівання їх в буртах за рахунок тепла, що виділяється в результаті 

життєдіяльності в них мікрофлори. Але цей процес протікає ефективно за 

умови оптимальної (40 – 45 %) вологості біомаси (76%...78%). Ця умова, як 

правило, забезпечується у випадку утримання тварин з використанням порис-

тої підстилки. Якщо вологість гною є значно вищою, то її знижують змішуван-

ням гною з пористими матеріалами, наприклад, з торфом малого ступеню мі-

нералізації (компостування). 

Якщо прибирання гною з приміщень здійснюється гідрозмивним спосо-

бом, то вологість гною буде високою, іноді до 98 %. Тоді для утилізації його 

доцільно розділити на рідку і тверду фракції (рис. 3.4). Для розділення гною 

на фракції його спочатку гомогенізують перемішуванням гнойової маси у гно-

єзбірнику за допомогою фекальних насосів. 

Далі масу подають до сепараторів фракцій, які виконуються на базі плос-

ких або конічної форми віброгрохотів, шнекових пресів, фільтраційних 

центрифуг або дугових сит. 

Віброгрохот – це перфорована фільтрувальна поверхня, яка для інтенси-

фікації процесу фільтрації і самоочищення приводиться у коливний рух (рис. 

3.5). У процесі роботи рідка фракція проникає через фільтрувальну поверхню 

грохота вниз, а тверда фракція сходить з грохота вбік. 



 
 

Рисунок 3.4 - Класифікація способів переробки рідкого гною. 
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Рисунок 3.5 - Схема віброгрохота 

 

Шнековий прес (рис. 3.6) складається з шнека, який приводиться в обе-

ртовий рух електродвигуном через понижувальний редуктор. Шнек перекри-

вається запірним конусом, який за допомогою гвинтової пари або гідроцилін-

дра зближується або віддаляється від кожуха, змінюючи переріз вихідного 

отвору, що впливає на ступінь обезводнення  твердої фракції. В процесі роботи 

під впливом тиску який створюється шнеком в пресувальній камері, рідка фра-

кція фільтрується через фільтрувальну поверхню кожуха в відвідний лоток, а 

тверда проходить через вихідний отвір. 

 

 
 

Рисунок 3.6 - Схема шнекового процесу 

 

Фільтраційна центрифуга (рис. 3.7) – це циліндричної форми перфоро-

вана фільтрувальна поверхня, яка приводиться електроприводом в обертовий 

рух навколо розташованої горизонтально осі циліндричної поверхні. 

За рахунок дії відцентрових сил, рідка фракція проходить через фільтру-

вальну поверхню, а тверда фракція видаляється  назовні через торцеву повер-

хню за допомогою скребка або шнека. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0


 
 

Рисунок 3.7 - Схема фільтраційної центрифуги 

 

Дугове сито (рис. 3.8) – це дугової форми фільтрувальна поверхня, кри-

визна якої вибрана таким чином, щоб забезпечити його самоочищення. В про-

цесі роботи рідка фракція під впливом сил тяжіння проникає через фільтрува-

льну поверхню сита, а тверда сходить по ситу. Найважливішою перевагою ду-

гових сит порівняно з іншими сепараторами є те, що процес сепарації здійс-

нюється без сторонньої енергії.  

Знезараження і освітлення рідкої фракції і рідкого гною здійснюють біо-

логічним шляхом. Для інтенсифікації процесу розвитку мікрофлори в рідкій 

фракції її насичують киснем в спеціальних спорудах, які називають аеротен-

ками. Інтенсифікують процес насичення киснем продуванням повітря через 

товщу рідини (барботаж) або збільшенням вільної її поверхні розпиленням або 

спізненням. 

 

 
Рисунок 3.8 -  Схема дугового сита 

 

Для барботажу використовують повітряні насоси (компресори) і систему 

трубопроводів з отворами діаметра, прокладені і нижній частині аеротенка. 

Освітлення рідкої фракції здійснюється у механізованих відстійниках, 

осаджувальних центрифугах, фільтраційних і мулових полях. 

Кінцеве знезараження освітленої води здійснюють хлоруванням, озону-

ванням або витримкою в біологічних ставках. Після такої обробки воду можна 



подати для повторного використання в системі гідророзмиву або зливати в 

природні водоймища. 

Утилізація твердої фракції здійснюється високотемпературним висушу-

ванням або самозігріванням її в буртах, а також компостуванням. Для високо-

температурного сушіння використовують барабанні сушарки з високотемпе-

ратурним теплоносієм. Компостування проводять на потокових лініях, до 

складу яких входять навантажувачі, накопичувачі-дозатори, транспортери, 

змішувачі та інше. 

Ефективним способом утилізації гною є анаеробне зброджування його в 

біогазових установках при виробництві біогазу. При цьому поряд з його зне-

зараженням здійснюється енергозабезпечення ферми і покращення властивос-

тей органічного добрива.  

Останнім часом все частіше застосовують такі біологічні способи утилі-

зації гною, як переробку на гумус в результаті життєдіяльності дощових 

черв’яків та личинок мухи, використання їх як білковий корм. 

Деякі закордонні фірми розробили технології вилучення з гною неперет-

равлених решток стеблових і зернобобових кормів для їх повторного згодову-

вання, що дає значний економічний ефект. 

Курячий послід є високоефективним органічним добривом. Відповідним 

чином оброблений послід також використовується як кормові добавки. 

 

Тема 2. НОВІТНІ МЕХАНІЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ  ДОЇННІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН ТА ПЕРВИННІЙ ОБРОБЦІ 

МОЛОКА 

 

Фізіологічні основи машинного доїння корів 

 

Доїння є найбільш відповідальним і трудомістким процесом у технології 

виробництва молока. 

 

 
 

Рисунок 4.1 -  Структура загальних трудовитрат на фермі 

 

Фізіологічний процес доїння складається з 3 етапів: молоковітворення, 

молоковіддачі, молоковиведення. 

Молочна залоза корів складається з чотирьох долей, у яких є велике число 

дрібних залоз - альвеол, що виробляють молоко з речовин, що надходять сюди 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%97%D0%BD%D0%BD%D1%8F

