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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В організації годівлі згідно з оптимальними раціона-

ми важливо чітко визначити потреби тварин у поживних
речовинах відповідно до їх фізіологічного стану, живої
маси та рівня продуктивності. За часів адміністративно-
планової економіки зростаючу потребу в обмінній енергії
корів задовольняли за рахунок збільшення норми спо-
живання сухої речовини, іноді за межами фізіологічних
можливостей тварин, а в системі годівлі Великобританії
(ARC) та інших розвинених країн — за рахунок збільшен-
ня концентрації обмінної енергії в 1 кг сухої речовини
раціону (КОЕ в 1 кг СР) [1, с. 142] з урахуванням рівня
молочної продуктивності, стадії лактації, живої маси тва-
рин тощо. Більше того, у вітчизняних нормах годівлі тва-
рин ще до цього часу залишилися колишні норми годівлі
корів [2] — єдина норма для всіх місяців лактації неза-
лежно від фізіологічного стану [3].

За даними шведської компанії "Сканагро", яка дос-
ліджувала проблеми молочного скотарства в Росії,
близько 80 % ресурсів, що дають змогу підвищити про-
дуктивність тварин і рентабельність виробництва моло-
ка, зосереджено в галузях кормовиробництва і процесі
годівлі тварин. Проте основні зусилля керівників сіль-
ськогосподарських підприємств спрямовані не на ство-
рення задовільного стану травостоїв або заготівлі, збе-
рігання і згодовування кормів, а на закупівлю імпорт-
них тварин і будівництво тваринницьких комплексів
тощо [4].
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми ефективності функціонування молочно-
го скотарства досліджуються багатьма вченими і прак-
тиками всього світу. Тенденції щодо ефективності ви-
робництва молока в Україні хоча і супроводжуються
зростанням продуктивності корів і рівня рентабельності,
проте ще у 2011 р. 34 % сільськогосподарських під-
приємств, які виробили 17 % обсягу молока, були збит-
ковими. Основний напрям проведення наукових дослі-
джень — розробка пропозицій щодо надання дотацій
галузі молочного скотарства. Однак ефективність ле-
жить, у першу чергу, в площині зниження собівартості
виробництва молока. Залишається поза увагою те, що
у збиткових підприємствах надої від корови за рік тільки
3,1 т молока, тоді як у прибуткових — майже 4,5 т, хоча
витрати кормів (у вартісному виразі) на 1 корову в ос-
танніх були лише на 16 % вищі. У підприємствах, які ви-
робляють 15 т молока на добу (900—1300 корів), ціни
були на 20 % вищі у всіх природно-кліматичних зонах
порівняно з підприємствами, що виробляють до 1 т мо-
лока на добу (50—70 корів). Тобто для дрібніших під-
приємств основним чинником підвищення ефективності
залишається зниження собівартості виробництва моло-
ка за рахунок раціонального розподілу кормових ре-
сурсів між групами тварин, формування оптимальної
структури посівів кормових культур і заготівлі та збері-
гання якісних кормів.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розроблення нормативів визначен-

ня потреби корів у поживних речовинах корів залежно
від фізіологічного стану та живої маси, що є підгрунтям
вирішення подальших проблем оптимізації годівлі корів,
розподілу кормових ресурсів і планування структури
галузі кормовиробництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ТА ОБГРУНТУВАННЯ ОТРИМАНИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

В Україні поголів'я великої рогатої худоби найвищи-
ми темпами скорочувалося у 1995—2000 рр. з основної
причини — відсутності ринків збуту і відповідно — збит-
ковості виробництва. За ці роки рівень збитковості ви-
робництва молока і яловичини досяг 20—60 %. І якщо
рівень збитковості виробництва яловичини до цього часу
залишився без змін, то виробництво молока в окремі роки
(2000—2006 рр.) було рентабельним, а з 2007 р. рівень
рентабельності постійно зростав і у 2010—2011 рр. до-
сяг 18 %. Проте, навіть за такого рівня рентабельності
скорочення поголів'я корів не припинилося і станом на 1
січня 2012 р. воно налічувало 583,7 тис. голів, або у 10
разів менше, ніж у 1991 р. Процес скорочення поголів'я
триває в 2012 р. Однією з причин є нестабільність екс-
портних ринків і недоступність молочної продукції для
значної частини населення України.

У 2011 р. річна молочна продуктивність корів переви-
щила в середньому 4 тис. кг, проте майже 72 % сільсько-
господарських підприємств мали нижчий рівень продук-
тивності (виробили 33,2 % молока). Відмітимо, що ціна
реалізації 1 т молока у 2011 р. досягла 3131,2 грн. (391,4
дол. США), або була на 20—30 % вищою, ніж у країнах
ЄС та США. Собівартість виробництва молока у сільсько-
господарських підприємствах вища, ніж ціни його реалі-
зації в цих країнах. Тобто, ефективність виробництва мо-
лока лежить у площині підвищення продуктивності корів і
зниження його собівартості, після чого можна розрахову-
вати на конкурентоспроможність на світових ринках.

Витрати концентратів за поживністю в раціоні годівлі
корів перевищили 30 %, а молодняка великої рогатої ху-
доби — 28 %, що за існуючих рівнів продуктивності тва-
рин є недопустимим. Білоруські дослідники з цього при-
воду зазначають, що значно нижча продуктивність корів і
високі витрати виробництва є причиною неконкурентосп-
роможності на світовому ринку [5]. У багатьох країнах світу
до 4—5 тис. кг молока одержують без концентратів, енер-
гетична одиниця яких значно дорожча за енергію в гру-
бих і соковитих кормах. Учені доводять, що раціони з ви-
сокоякісних, добре підібраних об'ємних кормів із концен-
трацією в 1 кг сухої речовини понад 10 МДж обмінної
енергії (концентрація сирого протеїну — 15—18 %) мо-
жуть без концентратів забезпечувати 20—25 кг добового
надою молока [6; 7]. Інші вчені зазначають, що рівень про-
дуктивності тварин пов'язаний із живою масою корів. Так,
при концентрації в 1 кг сухої речовини раціону 10,8 МДж
обмінної енергії від корів живою масою 400 кг можна одер-
жати по 15 кг молока, з масою тіла 500 кг — 20 кг, 600 кг
— 25 кг, а від корови з масою 700 кг — 35 кг молока [6].

Галузь тваринництва взаємопов'язана насамперед із
галуззю рослинництва та системою планування кормо-
виробництва. Узгодження параметрів кормовиробницт-

ва, заготівлі кормів і повноцінної годівлі сільськогоспо-
дарських тварин можливе за умови використання ПЕОМ
і відповідних програм оптимізації раціонів годівлі та роз-
поділу кормових ресурсів. Вважається класичним поло-
ження про те, що будь-яка структура раціонів є прийнят-
ною, якщо вона забезпечує потребу тварини в основних
поживних речовинах і не допускає їх дисбалансу [8].

У більшості розвинених країнах світу корми є ринко-
вим товаром, а тому в цих умовах гарантуються відповідні
їх якісні характеристики — енергетична цінність, концент-
рація протеїну в одиниці сухої речовини тощо. Поєднання
власного кормовиробництва зі спорідненими галузями про-
мисловості: мікробіологічною (кормовий білок, синтетичні
амінокислоти), оліє-жировою (макуха, шрот) тощо дає змо-
гу вибудувати ефективну стратегію годівлі тварин (органі-
зовувати за календарним часом необхідну послідовність
добових раціонів без додаткових витрат ресурсів). Учені
постійно наголошують на відсутності доступної методики
розрахунків щодо розподілу заготовлених кормів за вида-
ми тварин [9, с. 69] або планування їх виробництва для за-
безпечення тварин необхідними кормами й одержання про-
гнозованого фінансового результату.

Вчені і практики відмічають загальну закономірність
споживання сухої речовини корму — його максимум до-
сягається тільки через 3 міс. після отелення, а продук-
тивності — відповідно через 1,5—1,75 міс. [10, с. 74—
75]. При розробці раціонів годівлі враховуються у першу
чергу два показники — найбільш вірогідне споживання
сухої речовини корму на даній стадії лактації та КОЕ в 1
кг СР. Сучасні системи годівлі, що поширені у США (NRC),
Великобританії (ARC), Франції (JNRA), Німеччині (NEF)
тощо, забезпечують високоефективний розвиток молоч-
ного скотарства з досягненням високої продуктивності
тварин. Вони враховують фізіологічний стан тварин,
рівень споживання сухої речовини, КОЕ в 1 кг СР тощо.

У фундаментальних працях Національного дослід-
ницького комітету по сільському господарству США
(NRC) наводиться інформація щодо необхідних норм
споживання сухої речовини для повного задоволення
поживними елементами при годівлі корів залежно від
їх живої маси і молочної продуктивності (4 % жирності)
[11, с. 209]. Існує безліч формул визначення залежності
щодо споживання коровами сухої речовини корму в се-
редньому за день протягом лактації [13, с. 48; 14, с. 116].

Динаміку добового споживання сухої речовини раціо-
ну за всю лактацію і сухостійний період (Ws=500 кг, YDF=
6000 кг) відображено на рис. 1. Відповідно, вони мають певні
закономірності, а отже є можливість їх математично фор-
малізувати щодо потреб тварин в енергії, протеїні, зміни
живої маси протягом лактації тощо. Методологія розра-
хунків зводиться до досягнення енергетичного балансу по-
треб по коровах і кормових ресурсах за періодами лактації:
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k — чиста потреба в обмінній енергії на відновлен-
ня живої маси корів або втрата живої маси в перші місяці
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лактації й одержання додаткової
кількості молока, МДж (k=25*∆W
при ∆W>0; k=20*∆W при ∆W<0);

W
hi
 — жива маса корови з ура-

хуванням попередніх її приростів
(або втрати живої маси), кг;

J — ефективність використання
обмінної енергії на підтримку життя,
коефіцієнт (j=0,0194*КОЕ+0,503);

e — ефективність використан-
ня енергії на продукцію, ко-
ефіцієнт (e=0,0194*КОЕ+0,42);

SH — фактична жирність мо-
лока, г/кг;

∆W — добова зміна живої
маси, що пов'язана з рівнем молоч-
ної продуктивності, КОЕ і абсолютної величини живої
маси 1 корови, кг;

KOE — концентрація обмінної енергії в 1 кг сухої
речовини раціону, МДЖ/1 кг СР.

За перші два місяці лактації корови споживають
мінімум сухої речовини, а молочна продуктивність мак-
симальна, тому її рівень підтримується як за рахунок
вищої концентрації поживних речовин у сухій речовині
раціону, так і тканинних резервів — втрати живої маси
корів (до 10—20 %). За рахунок втрати 1 кг маси тіла
корова забезпечує до 7 кг надою за енергією, а за про-
теїном — тільки 2,3 кг. Тобто при втраті живої маси корів
норму протеїну в сухій речовині підвищують на 1—2 %
[15]. За днями лактації в перші її 2—3 місяці втрати живої
маси корів описуються наступною формулою:
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Прийнято, що через 70 днів після осіменіння корів
вони починають відновлювати втрачену живу масу та да-
вати її додатковий приріст за рахунок росту плоду. При
тривалості сервіс-періоду 80 днів із 151 дня лактації роз-
почнеться приріст живої маси корів (у кг за день):
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Приріст живої маси корів за рахунок росту плоду
формалізується таким чином:
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Витрати обмінної енергії на ріст плоду (n), МДж:
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де S

p
 — тривалість сервіс-періоду, днів;

W
t
 — вага теляти при народженні, кг.

Потреба у протеїні за стадіями лактації та рівнем
продуктивності визначається відповідно до розробле-
них російськими вченими норм протеїнової годівлі корів
[16; 17].

I. Потреба в доступному білку (приріст білка в плоді
та матці, приріст у тілі корів):

а) приріст білка в плоді та матці (з наступного дня
після закінчення сервіс-періоду (P

bp
):

 ))(*00262,0))(*00262,0(*1201,135357,8(
*3758,34 P

SiT
P

SiTeePbp

−−−−−= ;

б) приріст (або втрата) білка в тілі корів залежно від
стадії лактації, рівня молочної продуктивності живої
маси корів:

— за перший період (30 днів) лактації ( I
btP ):
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— за другий період (31—90 день) лактації ( II
btP ):
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— за третій період (91—180 день) лактації ( III
btP ):
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— за четвертий період (181—305 день) лактації ( IV
btP ):
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— за п'ятий період (306—365 день) лактації ( V
btP ):
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де Y
DR

 — плановий надій молока на корову за рік, кг;
в) потреба в доступному білку ( DPB ) визначається так:
 

,
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де S
b
 — вміст білка в 1 кг молока, г (S

b
 =42 г за 1—10

день лактації, S
b
 =36 г за 11-30 і S

b
 =34 г за інші дні лактації).

II. Потреба у сирому протеїні раціону буде такою, г:
а) мікробному: SP

m
= 7,16*КОЕ;

б) нерозщепленому в рубці:
SP

n
 = (PB

D
 — (SP

m
*0,8*0,8))/0,7;

в) розщепленому в рубці:
SP

R
 = SP

m
/0,8;

г) загальна потреба сирого протеїну в раціоні корів, г:
SP

z
=SP

n
+SP

R
.

Лактаційна крива для будь-якої планової продуктив-
ності корів також описується відповідною функцією, що
пов'язано з рівнем річної продуктивності, днем макси-
мального надою і темпом спаду молочної продуктив-
ності. Найбільш прийнятно це математично обгрунтува-
ли американські вчені [18].

Передусім визначається відносна швидкість спаду
продуктивності корів за тривалість лактації, що лежить
між піком надоїв молока і кінцем лактації. У зоотехнічній
літературі наведено безліч інформації щодо місячних
надоїв молока від корів залежно від їх річної продук-
тивності [19, с. 184; 20, с. 68; 21, с. 48, 67], що дає змогу
легко описати цю залежність математично й визначити

 

Рис. 1. Динаміка денного споживання сухої речовини коровою

протягом міжотельного інтервалу
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коефіцієнт спаду надоїв за добу після піку лактації
(r=0,003-0,005):
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Наприклад, для корів із річною продуктивністю 6000
кг молока r=0,00397, а 4000 кг — r = 0,00404.

Для визначення лактаційної кривої необхідно розв-
'язати систему наступних рівнянь:
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де T
m
 — інтервал часу

до максимального надою,
діб;

T
f
 — тривалість лак-

тації, днів;
Y

m
 — максимальний

надій від корови в Tm день
лактації, кг;

Y
i<tm

 — добовий удій
від корови на інтервалі до
максимального надою, кг;

Y
i>tm

 — добовий удій
від корови на інтервалі лак-
тації після максимального

надою, кг;
Y

DR
 — плановий надій молока за рік, кг.

Якщо, наприклад, плановий надій молока (Y
DR

) скла-
датиме 6000 кг, T

m
 — 56 діб, T

f
 — 305 днів, r = 0,00404,

то в цій системі невідомим є максимальний надій моло-
ка. За умови, що сума добових надоїв становитиме 6000
кг молока на рік, у середовищі Excel за допомогою про-
грамного комплексу "Пошук рішення" легко визначити
максимальний надій, а після цього — всю лактаційну
криву. У нашому випадку максимальний надій досягне
29 кг молока від корови на 56 день лактації.

У загальному динаміка зміни надою молока від ко-
рови протягом лактаційного періоду (W

s
=500 кг, Y

DF
=

6000 кг) матиме наступний вигляд (рис. 2).
За аналогічними процедурами або існуючими у світовій

науці та практиці нормативами обчислюють потребу тварин
в інших поживних речовинах, а
також потреба в нейтрально-де-
тергентній і кислотно-детер-
гентній клітковині, протеїні, що
розщеплюється і не розщеп-
люється в рубці тощо.

У результаті розрахунків
за вищенаведеними формула-
ми одержано нормативи по-
треби корів у поживних речо-
винах за стадіями лактації і
сухостійним періодом із виді-
ленням транзитного (критич-
ного) періоду у молочному
скотарстві — 20 днів до і після
отелення, які формують ре-
зультат всіє продуктивності
корів за лактацію (табл. 1).

Математична формаліза-
ція лактаційної кривої та виз-
начення потреби корів вста-
новленої живої маси у пожив-
них речовинах на будь-який
день лактації або комбінацій
групування тварин за ознака-
ми фізіологічного стану є ос-
новою для подальшої ефек-
тивної оптимізації раціонів
годівлі тварин і формування
кормової бази для комерцій-

Рис. 2. Лактаційна крива для стада корів середньою живою масою

500 кг і молочною продуктивністю 6000 кг на рік
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Споживання сухої речовини раціону за добу, кг 

Групи корів за стадіями лактації, днів До отелення, днів 

до 20 21–70 71–140 141–210 211–305 60–20 20–0 

700 7000 14,0 18,8 19,8 19,3 17,9 13,9 11,4 

600 7000 13,3 17,9 18,8 18,4 17,0 13,2 10,9 

600 6000 12,4 16,7 17,6 17,1 15,9 12,3 10,1 

500 6000 11,5 15,4 16,2 15,8 14,6 11,4 9,4 

500 5000 10,6 14,3 15,0 14,6 13,5 10,5 8,6 

450 5000 10,1 13,5 14,2 13,9 12,8 10,0 8,2 

500 4000 9,7 13,0 13,7 13,3 12,3 9,6 7,9 

400 4000 8,8 11,8 12,4 12,1 11,2 8,7 7,2 

Концентрація обмінної енергії в 1 кг сухої речовини раціону, МДж 

700 7000 10,7 11,5 10,5 9,7 9,8 8,8 11,3 

600 7000 11,0 11,6 10,6 9,7 9,6 9,0 11,3 

600 6000 11,0 11,1 10,3 9,6 9,8 8,9 11,3 

500 6000 11,3 11,4 10,5 9,8 9,8 9,1 11,3 

500 5000 11,2 11,1 10,2 9,6 9,8 9,0 11,3 

450 5000 11,3 11,3 10,4 9,7 9,9 9,2 11,3 

500 4000 11,0 10,9 10,0 9,4 9,6 8,9 11,3 

400 4000 11,1 11,2 10,2 9,5 9,7 9,3 11,3 

Концентрація сирого протеїну в 1 кг сухої речовини раціону, г 

700 7000 157 177 153 129 121 108 149 

600 7000 169 182 156 131 121 104 144 

600 6000 160 168 148 128 122 108 150 

500 6000 174 177 154 132 126 106 148 

500 5000 164 166 146 127 124 111 156 

450 5000 171 171 150 130 126 111 157 

500 4000 153 156 138 121 119 117 165 

400 4000 164 165 144 125 123 117 166 

 

Таблиця 1. Розрахункові нормативи потреби корів в основних

поживних речовинах за фазами міжотельного періоду
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них підприємств. Водночас можливо провести розрахун-
ки за безліччю технологічних варіантів організації ви-
рощування корів і їх утримання за різних комбінацій
живої маси тварин, молочної продуктивності, живої
маси телиць при їх осіменінні тощо з вибором найбільш
раціонального варіанта за існуючих цін на ресурси та
продукцію. Але це розглянемо у наступній статті.

ВИСНОВКИ
Молочне скотарство є найбільш складною в органі-

заційному та економічному плані галуззю тваринництва.
Відтворення стада потребує набагато більше часу і фінан-
сових ресурсів порівняно з іншими галузями, що за існу-
ючих ринкових умов інвестування цієї галузі є великим
ризиком. Щоб звести до мінімуму всі ризики, необхідно
розробити відповідну стратегію управління молочним
скотарством і, в першу чергу, це стосується годівлі корів.

Абсолютні показники розроблених нормативів
свідчать, що за стадіями лактації простежуються значні
відмінності як за рівнем споживання сухої речовини
раціону, так і показниками концентрації в ній енергії і
протеїну. Неврахування потреби корів у поживних ре-
човин було причиною в минулому низької продуктив-
ності корів, їх короткого терміну використання (2—3
роки) та високої собівартості виробництва молока.

За допомогою системи математичних рівнянь, що фор-
малізують основні фізіологічні потреби корів у поживних
речовинах, можливо в імітаційному режимі розрахувати й
оцінити безліч варіантів розвитку молочного скотарства,
організації кормовиробництва і процесу нормованої годівлі
корів та практично реалізувати найбільш оптимальний.
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