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10 правил успішного фермера
Якісний корм і правильна годівля
Помиляйся, щоб надалі уникати помилок
Персоналу потрібні тренування
Правильні інвестиції
Робота з надійними партнерами
Адаптація закордонного досвіду
Молоко — для дітей
Протоколи роботи
Узгодження курсу
Зменшення плинності кадрів і
фінансова мотивація



Силосний тип годівлі

Силосно-
коренеплідний тип 

годівлі

Зимова годівля сіном, 
силосом і 

коренеплодами

Годівля зеленою масою у 
годівницях приміщень

Сінаж





Пропіленгліколь 
Ніацин (вітамін РР)
Захищений метіонін 
Захищені жири 
Кислі солі 
Живі дріжджі 
Вітамін Е 
Буферні добавки

У перший період лактації фахівці рекомендують давати коровам такі добавки



Контроль за годівлею та станом здоров’я корів
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Вміст білка в молоці: 
< 2,8% - відсутність ре зер вів енергії в ор ганізмі 
тварини

Вміст жиру в молоці: низький вміст жиру 
свідчить про нестачу в раціоні клітковини, 
згодовування кормів низької якості, високі 
даванки концкормів, порушення рубцевого 
травлення тощо.

Співвідношення “жир : білок” у молоці:
1,1:1 до 1,5:1 - зба лан со ва на годівля
 
Вміст се чо ви ни в молоці: 
< 15 мг/100 мл - дефіцит азо ту в рубці
> 30-35 мг/100 мл - над ли шок азо ту та си ро го 
про теїну в рубці
25 мг/100 мл - оп ти маль ний вміст се чо ви ни в 
мо  ло ці

Білок

Жир

Сечовина



➔ 40-60% – від тварини: будова тіла, 
стан годівлі й вік, стадія тільності й 
лактації

➔ 20-30% – від корму: енергія, сира 
клітковина й суха речовина, кількість 
уживаної води й кількість концкормів

➔ 10-15% – від утримання: комфорт для 
тварин, клімат корівника

➔ 10-15% – від технічного забезпечення 
годівлі: у годівницях, годівля із 
запасом, годівля повним змішаним 
раціоном тощо

Кількість споживання корму залежить на:



Скільки сухої речовини з’їли сьогодні ваші корови?
Вихідні дані для складання раціону:
➔ вага тварини, кг;
➔ надій, кг/добу;
➔ жирність молока, %;
➔ білок молока, %;
➔ кількість спожитого корму, кг сухої речовини;
➔ набір кормів;
➔ поживність кормів

Показники для балансування раціонів:
➔ суха речовина (СР), кг;
➔ чиста енергія лактації (ЧЕЛ), МДж;
➔ засвоєний протеїн (ЗП), г/кг СР;
➔ баланс азоту в рубці (БАР), г;
➔ сира клітковина (СК), г/ кг СР;
➔ мінеральні речовини: кальцій, фосфор, г/кг;
➔ цукро-протеїнове співвідношення;
➔ співвідношення цукру і крохмалю до 

перетравного протеїну



Потреба на життя:
ЧЕЛ життя = 0,293 х ЖВ0,75,
ЧЕЛ - частина енергії корму, яка іде на підтримку життя, продукування 
молока і ріст плоду
ЖВ0,75 - метаболічна жива вага, кг

Потреба в енергії на продукування 1 кг молока:
ЧЕЛ продуктивність = 1,05+ (0,38 х Ж%)+(0,21 х Б%)

Потреба в енергії у сухостійний період:
із 6 по 4 неділю до отелення: потреба на життя + 13 МДж ЧЕЛ;
із 3 неділі і до отелення: потреба на життя + 18 МДж ЧЕЛ

Чиста енергія лактації:
ЧЕЛ = 0,6 х (1 + 0,004 х (q-57)) х ОЕ,
де q = ОЕ/ ВЕ х 100,
ОЕ - обмінна енергія, МДж/кг СР;
ВЕ - валова енергія, МДж/кг СР

ВЕ розраховували за формулою:
ВЕ = 0,0239 х СП + 0,0398 х СЖ + 0,0201 х СК + 0,0175 х БЕР,
де СП - сирий протеїн, г/кг СР;
СЖ - сирий жир, г/кг СР;
СК - сира клітковина, г/кг СР;
БЕР - безазотисті екстрактивні речовини, г/кг СР.
СП, СЖ, СК, БЕР - лабораторні дані.

Методика складання раціонів



Забезпеченість корму протеїном 
вираховують за формулою:
ЗП = (11,93-6,82 х НРП/СП) х ОЕ + 1,03 х НРП,
де НРП - нерозщеплюваний протеїн в рубці, 
г/кг СР;
СП - сирий протеїн, г/кг СР;
ОЕ - обмінна енергія, МДж/ кг СР.

Кількість мікробіального протеїну 
розраховують за формулою:
МП = ЗП - НРП.

Потребу мікроорганізмів у азоті 
розраховують за формулою
ПМР = МП/6,25.

Білкова годівля: золота середина



Основні показники для формування раціону



Соя
Жом

Сінаж

Сіно

Пшениця

Силос

Пивні дріжджі
Пшеничні 
висівки
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Спиртова 
барда

Соняшникова 
макуха
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макуха

Комбікорми

Соєвий 
шротСоняшниковий 

шрот



ЗВ’ЯЗОК З НАМИ

    067-149-66-18

    096-727-50-37

      smf.org.ua
       facebook.com/simejni.molochni.fermy

https://smf.org.ua/
https://www.facebook.com/simejni.molochni.fermy

