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The article presents algorithms for calculating feed nutrition, compiling and
evaluating the productive effect of the diet for dairy cows, taking into account specific
parameters and criteria, which allow to identify errors in feeding cows promptly and
eliminate them during the optimization of nutritions.
The developed method of estimating productive effect of dairy cows diet was
developed, taking into account the calculated parameters and criteria (pure lactation
energy, digested protein, nitrogen balance in the rumen etc.) lets quickly identify errors
in feeding cows and timely eliminate them when optimizing of rations.
For the optimization of nutritions the amount of feed in kilograms of dry matter
and the level of crude fiber in the dry matter of the feed have been reduced to the
optimum, which allows animals to increase their dietary intake.
The unit of measurement for the cow's need for protein, as well as an indicator of
providing the protein is the absorbed protein in the intestine. The digested protein
consists of microbial protein, which was formed in the rumen, and not cleaved in the
rumen protein. It shows how much protein will be available in the small intestine, while
taking into account the energy available in the feed and the amount of protein not
cleaved in the rumen.
Reducing the nitrogen balance in the rumen from a critical value of 95 to 55
reduces the threat to the health of the animals, and in particular to the breach of their
reproductive capacity, to the health of the udder, and the disease of the hoofs because
of the imbalance of protein and energy in the nutrition. Cow productivity also increases
through the more efficient nitrogen’s using by microorganisms of rumen.
Ration’s balancing for high-performance animals requires to use indicators such
as: pure lactation energy, digested protein, nitrogen balance in the rumen. It will allow
to reduce the cost of the nutrition and increase the milk productivity of cows up to 3 kg
per 1 cow and, as a consequence, to generate additional profit up to 34 UAH per 1 cow.
Key words: feed, nutritional value, nutrition, pure lactation energy, digested
protein, rumen nitrogen balance, raw fiber, minerals.

СУЧАСНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА КОРЕКЦІЇ РАЦІОНІВ ДЛЯ КОРІВ
ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ СТАД
В. В. Борщенко, Д. М. Кучер, О. А. Кочук-Ященко, В. Ю. Мамченко, О. О. Лавринюк
Житомирський національний агроекологічний університет
бульвар Старий, 7, м. Житомир, 10008, Україна
У статті наведено алгоритми розрахунку поживності кормів, складання та оцінки продуктивної
дії раціону для дійних корів з врахуванням конкретних параметрів та критеріїв, що дозволяють
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оперативно виявляти помилки в годівлі корів та вчасно їх усувати на етапі оптимізації раціонів.
Опрацьована методика оцінки продуктивної дії раціону дійних корів з врахуванням розрахункових
параметрів та критеріїв (чиста енергія лактації, засвоєний протеїн, баланс азоту в рубці тощо)
дозволяє оперативно виявляти помилки в годівлі корів та вчасно їх усувати на етапі оптимізації
раціонів.
При оптимізації раціонів кількість корму в кілограмах сухої речовини та рівень сирої клітковини
в сухій речовині корму знижується до оптимальної, що дозволяє тваринам збільшити споживання
раціону.
Одиницею виміру для потреби корови в протеїні, а також показником забезпечення раціону
протеїном прийнятий засвоєний протеїн в кишечнику. Засвоєний протеїн складається з мікробного
протеїну, який утворюється в рубці, і нерозщеплюваного в рубці протеїну. Він показує, як багато
протеїну буде доступно в тонкому кишечнику і, при цьому, він враховує наявну в кормі енергію і
кількість нерозщеплюваного в рубці протеїну.
При зменшенні балансу азоту в рубці із критичного показника 95 до 55, знижується загроза
здоров’ю тварин, а особливо порушенню їх відтворювальної здатності, здоров’я вимені, захворювання
ратиць через дисбаланс білка й енергії в раціоні. Крім того, слід очікувати підвищення продуктивності
корів за рахунок більш ефективного використання азоту мікроорганізмами рубця.
Балансуючи раціон для високопродуктивних тварин, необхідно використовувати такі показники:
чиста енергія лактації, засвоєний протеїн, баланс азоту у рубці, що дасть змогу знизити вартість
раціону та підвищити рівень молочної продуктивності корів до 3 кг на 1 корову та, як наслідок,
отримати додатковий прибуток до 34 грн на 1 дійну корову.
Ключові слова: корми, поживність, раціон, чиста енергія лактації, засвоєний протеїн, баланс
азоту рубця, сира клітковина, мінеральні речовини.
Вступ
Загальновідомо, що максимально реалізувати
генетичний та продуктивний потенціал тварини
неможливо без забезпечення їх повноцінної
годівлі. Збалансований раціон для годівлі тварин
повинен розроблятись у відповідності до їх
фізіологічного стану, рівня продуктивності,
статево-вікової групи тощо (Biloyvan, 2008).
У
практичних
умовах
виробництва
повноцінна
годівля
досягається
шляхом
ретельного балансування раціонів за цілою
низкою показників поживної цінності та дотримання правил згодовування кормів. Балансування
раціонів за вітчизняними нормами годівлі не
гарантує високої продуктивності тварин, оскільки
не враховує цілої низки параметрів, які наразі
використовуються в країнах з розвинутим
тваринництвом. Ці параметри регламентуються
нормами NRC (National, 2001; Kandiba, 2008).
До таких параметрів слід віднести кількість
нейтрально-детергентної клітковини (НДК),
кислото-детергентної клітковини (КДК), розчинний та нерозчинний в рубці протеїн, засвоєний
протеїн, баланс азоту в рубці.
Таким чином, норми годівлі, які використовуються нині для оптимізації живлення молочної
худоби мають недоліки, які не дозволяють у
повній мірі реалізувати генетичний потенціал
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продуктивності тварин.
У цьому зв’язку безпосередній практичний
інтерес має балансування раціонів корів саме з
врахуванням сучасних норм NRC (NRC – відділ
Національної академії наук США, який
обґрунтовує норми годівлі с.-г. тварин), котрі
постійно удосконалюються та використовуються
для складання збалансованих раціонів для годівля
тварин у США та низку інших країн світу
(National, 2001; Humer et al, 2018).
Крім того, в практичних умовах виробництва
виникає необхідність детального вивчення
питань, пов’язаних з корекцією існуючих раціонів
та обґрунтування критеріїв, за якими така
корекція здійснюється.
Тому метою роботи є аналіз, корекція та
складання раціонів для високопродуктивних
корів за сучасними показниками поживності та,
відповідно, із систематизованими методичними
підходами.
Матеріали та методи
Розрахунок
чистої
енергії
лактації,
засвоєного протеїну, балансу азоту рубця
(Ryadchikov, 2012) у раціонах проводили згідно з
вітчизняними нормами (Bogdanov et al., 2011;
Ibatullin et.al., 2016).
Для
розрахунку
поживності
корму
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користувалися загальноприйнятими методиками
(Ibatullin et.al, 2016; Dimchya et. al., 2018),
визначали кількість сухої речовини (СР), сирого
протеїну (СП), сирого жиру, сирої клітковини,
сирої золи, мікро та макроелементів.
Розрахунок раціонів, їх корекції та
оптимізації, а також алгоритм розрахунку
поживності кормів проводили за допомогою
Microsoft Excel.
Результати досліджень та обговорення

натрій (Master-klas, 2015; McGilliard et al., 1983;
Pierre & Thraen, 1999).
Тому потрібно вміти визначати добову
потребу у вищезазначених поживних речовинах
для конкретних тварин або технологічних груп.
Відповідно до методики NRC (National, 2001)
добове споживання сухої речовини (ДССР)
розраховується як функція наступних параметрів:
надою 4 % молока (Надій 4 %), живої маси корови
(ЖМ) та дня після отелення (ДПО):
ДССР=(0,372×надій 4 %+0,0968×ЖМ0.75)×
×(1–e(−0,192×((ДПО/7)+3,67)).
Або інша формула:
ДССР=ЖМ×0,011+0,3×добовий надій+4.
Потреба лактуючих корів у загальній чистій
енергії (ЧЕзагальна) – це сума потреб у чистій енергії
для забезпечення підтримуючих функцій
організму (ЧЕпідтримання) та чистої енергії,
необхідної для утворення молока (ЧЕмолока)
(National, 2001; Master-klass, 2015):

Найбільш важливими показники, за якими
балансують раціон у сучасному молочному
скотарстві, є:
- суха речовина (СР)
- чиста енергія (ЧЕ, NEL)
- засвоєний протеїн (ЗП, nXP)
- баланс азоту в рубці (БАР, RNB)
- сира клітковина (СК, XF)
- мінеральні речовини: кальцій, фосфор,
ЧЕзагальна (Мкал)=ЧЕпідтримання+ЧЕмолока ;
ЧЕпідтримання (МДж/гол. на добу)=0,293×ЖМ0,75
ЧЕмолока (МДж)=Надій (кг)×((1,05 (0,38×% жиру в молоці)+(0,21×% білку в молоці)).

У сухостійних корів в останні тижні тільності ріст плода (Master-klass, 2015).
виникає додаткова потреба в енергії на посилений
Потреба в енергії в сухостійний період:
з 6 по 4 тиждень до отелення=потреба на життя+13 МДж ЧЕЛ/голову на добу;
з 3 тижня і до отелення=потреба на життя+18 МДж ЧЕЛ/голову на добу;
ЧЕ (Мкал/кг СР)=ЧЕзагальна/Добове споживання сухої речовини.
Потреба лактуючих корів у загальному функцій організму (СПпідтримання) та сирого
сирому протеїні (СПзагальний) – це сума потреб у протеїну, необхідного для утворення молока
сирому протеїні для забезпечення підтримуючих (СПмолока) (McGilliard et al, 1983; Humer et al, 2018):
СПзагальний (г)=СП підтримання+СПмолока ;
СПпідтримання(г)=104,78+0,73×ЖМ−0,00015432×ЖМ2 ;
СПмолока (г)=Надій (кг)×(4586+1036×(% жиру в молоці))/100 %;
CП=(СПзагальний/1000)/Добове споживання сухої речовини.
Одиницею виміру для потреби корови в протеїн є розрахунковим (Master-klass, 2015).
протеїні, а також показником, котрий забезпечує
Потреба в ЗП розділяється на потребу в
раціон протеїном, є засвоєний протеїн у протеїні на підтримання життя і потребу на
кишечнику (ЗП, nXP). Засвоєний протеїн склада- продуктивність:
ється з мікробного протеїну, який утворюється в
ЗПзагальна потреба (г/голову на добу)=
рубці, і нерозщеплюваного протеїну в рубці. Він
=ЗПпідтримання життя+ЗПпродуктивності.
показує, як багато протеїну буде доступно в
Потреба
в
засвоєному
протеїні
на
тонкому кишечнику і, при цьому, він враховує
наявну в кормі енергію і кількість нерозщеплю- підтримання життя визначається за формулою
ваного в рубці протеїну. Показник засвоєний (Master-klass, 2015):
ЗПпідтримання життя (г/гол. на добу)=(431×1,05)+(ЖМ – 650)/2,5;
ЗПпродуктивності (г/ гол. на добу)=Надій (кг)×((81×1,05)+(10×% білку в молоці−34)×2,1)).
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У останні тижні перед отеленням плід
розвивається дуже інтенсивно. Тому маса корови
теж збільшується. Потреба в протеїні зростає на
20 г ЗП/50 кг приросту живої маси, що відповідає

1г/2,5 кг (Master-klass, 2015).
Формула для розрахунку потреби
засвоєному протеїні для сухостійних корів:

в

ЗП6−4 тижні до отелення(г/гол. на добу)=(ЖМ+680)/2,5+1135;
ЗП 3 тижні до отелення(г/гол. на добу)=(ЖМ+710)/2,5+1230.
Для
створення
мікробного
протеїну для здорової роботи рубця, вкрай важлива для
мікроорганізмам рубця необхідні енергія і білок. забезпечення поїдання великої кількості корму,
Баланс азоту в рубці – це одиниця виміру моторики шлунково-кишкового тракту і процесу
забезпечення бактерій рубця азотом з урахуван- травлення.
ням енергії, що міститься в кормі (Master-klass,
Одним з показників, що характеризують
2015).
структуру корму, є сира клітковина. Наприклад,
Негативний баланс азоту в рубці (г азоту на показник сирої клітковини повинен бути не
добу). Якщо баланс азоту в рубці є негативним, це менше 17 % сухої речовини раціону для корів
говорить про нестачу азоту. Це означає, що в першої третини лактації. Саме на цей показник ми
розпорядженні мікроорганізмів рубця є енергія, за будемо орієнтуватися при розрахунку нашого
допомогою якої вони могли б виробити більше раціону. Якщо наша корова поїдає 15 кг сухої
мікробного протеїну, якби з кормом надійшло речовини на добу, значить показник сирої
більше білка. Негативний баланс азот рубця клітковини повинен становити не менше:
вказує на необхідну кількість азоту, котрий
15 кг×17 %/100 %=2,55 кг, або 2550 г.
необхідно додати в раціон, щоб запобігти його
Крім сирої клітковини, про структуру раціону
нестачі (Master-klass, 2015).
Позитивний баланс азоту в рубці (г азоту на говорять такі показники як кількість нейтральнодобу). Якщо баланс азоту в рубці є позитивним, детергентні клітковини, кислотно-детергентні
це говорить або про достатнє забезпечення азотом клітковини і кислотно-детергентного лігніну в
(показник БАР повинен бути від 1 до 50), або про кормі.
У Німеччині користуються також показником
надлишок азоту (вище 50) і загрозу алкалоза
структури
корму
(число,
що
дозволяє
(вище 100). Зменшити позитивний показник БАР
порівнювати
дію
структури
різних
кормів
або
можна введенням у раціон додаткової кількості
загального
раціону)
(Masterklass,
2015).
енергії, що дозволить мікроорганізмам рубця
Потребу в кальції, фосфорі і натрії для корови
переробити аміак у мікробний протеїн (Masterна різну продуктивність у розрахунку на кг сухої
klass, 2015).
Для правильної годівлі корів необхідна речовини наведено у таблиці 1 (Master-klass,
достатня структура корму. Вона створює основу 2015):
Таблиця 1. Потреба в кальції, фосфорі і натрії для корови на різну продуктивність
у розрахунку на 1 кг сухої речовини
Продуктивність, кг
Кальцій, г
Фосфор, г
10
4,1
2,6
15
4,7
2,9
20
5,3
3,3
25
5,6
3,5
30
5,8
3,6
35
6,2
3,8
40
6,4
4,0
Джерело: побудовано за даними Ibatullin et.al. (2016).
При складанні раціону необхідно знати
показники поживності кормів, які ми використовуємо. По кожному з кормів, які ми плануємо
використовувати в розрахунках, потрібно знати
Наукові горизонти, 2020, № 03 (88)

Натрій, г
1,2
1,3
1,4
1,4
1,4
1,5
1,5

(Kak…, 2015): суху речовину (СР), енергію (ЧЕЛ,
NEL), засвоєний протеїн (ЗП, nXP), баланс азоту в
рубці (БАР, RNB), сиру клітковину (СК, XF) та
мінеральні речовини (кальцій, фосфор, натрій).
Scientific Horizons, 2020, № 03 (88)
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Ідеальним варіантом вважається такий, коли
ми свої корми здаємо в лабораторію, і отримуємо
сертифікат, в якому вказані всі вищенаведені
показники. Це можливо, якщо відправляти проби
кормів у спеціалізовані лабораторії або провідні
вітчизняні підприємства (Kak…, 2015).
Іншим варіантом можуть бути готові
табличні дані поживності корму (Kak…, 2015).
Останній варіант – розрахувати відсутні показники, орієнтуючись на вітчизняні довідники

поживності кормів. Порядок та алгоритми
розрахунків за допомогою Microsoft Excel
наведені на рисунку 1.
Розрахунок відсутніх показників (таких як
чиста енергія лактації, засвоєний протеїн і баланс
азоту в рубці) проводився на підставі базових
даних за поживністю вітчизняних кормів.
Для того щоб правильно складати раціони,
які дійсно працюють на практиці, їх необхідно
правильно аналізувати.

Рис. 1. Порядок та алгоритми розрахунків показників: чиста енергія лактації,
засвоєний протеїн і баланс азоту в рубці для корму
У якості першого кроку потрібно навчитися сухої речовини більше максимально допустимої
правильно аналізувати той раціон, який фактично норми, що свідчить про те, що цей раціон корови
отримують тварини. Це необхідно для того, щоб не поїдають повністю, а тому в організм не
переконатися, що складений раціон є правильним можуть в достатній мірі надійти всі необхідні
і визначити резерви підвищення продуктивності. поживні речовини.
Аналіз раціону дозволяє виявити помилки годівлі
Основним показником, котрий характеризує
і показує шляхи їх виправлення.
якість основного корму, є концентрація енергії,
На рисунку 2. наведений фактичний раціон, яка залежить від кількості клітковини або
який використовується в господарстві на клітинних оболонок в сухій речовині корму.
поголів’ї тварин з плановою продуктивністю 35 л Забезпечення споживання сухої речовини
молока/корову/добу при живій масі 600 кг, жир- основного корму залежить від його якості.
ності молока 3,8 % та вмісті білку в молоці 3,4 %.
Необхідна кількість сирої клітковини забезпеПершим кроком аналізу раціону є показники чується за рахунок згодовування основних кормів.
сухої речовини та сирої клітковини. Аналіз При цьому, досягається оптимальний рівень pH
вищенаведеного раціону свідчить, що у ньому (приблизно 6–6,5) в рубці. Пропіонова та оцтова
зависокі показники сухої речовини і сирої кислоти, котрі є у необхідній кількості та співвідноклітковини. Так у ньому міститься на 1,770 кг шенні 3:1, забезпечують синтез молочного жиру.
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Рис. 2. Форма розрахунків раціону в програмі Excel
У сухій речовині раціону повинно міститися
18,0–20,0 % клітковини, з яких 12,0 % – це структурна клітковина, тобто повністю сира клітковина
Наукові горизонти, 2020, № 03 (88)

основних кормів, які не містять зернових компонентів. Частково вона присутня в коренеплодах.
Зернові компоненти не містять структурної
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корму відняти потребу на життя:
клітковини.
Другим важливим етапом аналізу продук148,2-35,5=112,5 МДж ЧЕЛактації.
тивної дії раціону є показник обмінної енергії або
2) розділити отриманий показник на потребу
чистої енергії. Для того щоб розрахувати, на яку в енергії на 1 кг молока:
продуктивність вистачить енергії з основного
112,5:3,28=35,1 кг молока можна отримати з
корму, необхідно зробити наступне:
основного корму.
1) із загальної кількості енергії з основного
Таблиця 2. Фактичний раціон, який використовується в господарстві
Показники

Мінімум

Суха речовина, г
Чиста енергія лактації (ЧЕЛ), МДж
% ЧЕЛ в СР
Сирий протеїн, г
% сирого протеїну в СР
nXP, г
АБР, г
Сира клітковина, г
Структурна клітковина, г
Крохмаль+цукор,г
% крохмалю+цукру в СР
Кальцій, г
Фосфор, г
Натрій, г
Магній, г
Розрахунок надою за ЧЕЛ, літрів
Розрахунок надою за СПротеїном, літрів
Розрахунок надою за nXP, літрів

154,2
6,5
3575,6
3575,0
10
1800

135
84
29
33

Фактично
міститься в
раціоні
23522
148,2
6,3
3959,5
16,83
3363,3
95
5489
4050
4400
15,3
149
105
33
56
<35,1
<38-40
<34,5

Максимум
21750

60
3780
7500

Наступним важливим показником оцінки Thraen, 1999).
продуктивної дії корму є сирий протеїн (MasterПри цьому, можуть бути корисними дані,
klass, 2015; McGilliard et al., 1983; St. Pierre & наведені в таблиці 3.
Таблиця 3. Зв’язок між продуктивністю та кількістю і якістю корму
(для корів вагою 600 кг)
Споживання
СР, кг
26,0
25,0
24,0
23,0
22,0
21,0
20,0
19,0
18,0
17,0
16,0
15,0
14,0

Надій за
вмістом
СР, кг
40,0
38,0
36,0
34,0
32,0
30,0
28,0
26,0
24,0
22,0
20,0
18,0
16,0

12

13

14

26,0
25,5
24,0
23,5
22,5
21,5
20,0
19,0
18,5
17,5
16,5
15,5
14,0

28,5
27,5
26,0
25,5
24,5
23,5
22,5
21,5
20,5
18,5
17,5
16,5
15,5

30,0
29,0
28,0
27,0
26,0
25,0
23,0
22,0
21,0
20,0
19,0
18,0
16,0

Вміст білка у раціоні, %
14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18
Надій за вмістом білка в раціоні, кг
31,0 33,0 34,0 35,0 36,0 40,0 41,0 43,0
30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 39,0 40,0 41,0
29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 37,0 38,0 39,0
28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 36,0 37,0 38,0
27,0 28,0 28,0 29,0 30,5 34,0 35,0 36,0
25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 32,0 33,0 34,0
24,0 25,5 26,0 27,0 28,0 28,0 29,0 30,0
23,0 24,0 25,0 25,5 26,0 27,0 28,0 29,0
22,0 23,0 23,5 24,0 25,0 26,0 26,5 27,0
21,0 21,5 22,0 23,0 23,5 24,0 25,0 26,0
19,5 20,0 21,0 21,5 22,0 23,0 23,5 24,0
18,5 19,0 19,5 20,0 21,0 21,5 22,0 23,0
17,0 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0

13,0
12,0

14,0
12,0

13,5
12,5

14,5
13,5

15,0
14,0

16,0
15,0
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16,5
15,5

17,0
16,0

17,5
16,5

18,0
17,0

18,5
17,5

19,0
18,0

20,0
18,5
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18,5

19

44,0
42,0
40,0
39,0
37,0
35,0
31,0
29,0
28,0
26,5
25,0
23,5
22,0

41,0
40,0
38,0
36,0
35,0
33,0
32,0
30,0
29,0
27,0
25,5
24,0
22,5

20,5
19,0

21,0
19,5
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Дані таблиці 3 враховують зв’язок між
надоєм корів, споживанням сухої речовини та
вмістом білка в сухій речовині раціону.
Також продуктивну дію раціону за вмістом
сирого протеїну можна оцінити, орієнтуючись на
те, що з 1 кг сирого протеїну раціону може
утворитись 10 кг молока (Humer et al, 2018).
Якщо в раціоні спостерігається надлишок
розчинного в рубці протеїну (RDP), це може
призвести до зниження молочної продуктивності.
Основними ознаками високого рівня RDP у
раціоні є підвищення рівня сечовини в молоці (MUN)
до величини >18 g/dl) та рідкий гній у тварин.
Захищений або байпасний протеїн не
розщеплюється в рубці і без значних змін
переміщується до кишечника, де відбувається
його розщеплення на амінокислоти. Збалансовані
раціони для великої рогатої худоби із великим
вмістом глютену або клейковини кукурудзи
містять білки, що важко перетравлюються.
Використання захищеної сої зумовлює підвищення молочної продуктивності на 6,0–7,5 %.
Найбільш підходящими кормами у цьому
відношенні є ріпак, люпин, соя, барда, жом.
Головним і найбільш дешевим джерелом
білка для годівлі молочних корів є макуха або
соняшниковий шріт, адже дані продукти містять
до 96 % розщеплюваного протеїну у рубці, який
там перетворюється на аміак.

Баланс азоту в рубці також є корисним
показником оцінки продуктивної дії раціону.
Якщо баланс азоту в рубці (АБР) перевищує
максимально допустимі 60 г то це сигналізує нам
про те, що при цьому раціоні в організмі тварини
утворюється значно більш висока кількість
аміаку, ніж можуть переробити бактерії рубця
через нестачу енергії. Це призводить до
недоотримання молока, а також є прямою
загрозою захворювань печінки та зменшення
тривалості господарського використання тварин.
Зменшення балансу азоту рубця можна досягнути
завдяки додаванню до раціону концентрованого
енергетичного корму, що дозволить використати
для утворення мікробного протеїну більшу
частину азоту у формі аміаку.
Мікробіальний білок утворюється мікрофлорою рубця шляхом використання енергії та
перетравної частини органічної речовини раціону. Мікробіальний білок, разом з неперетравним
протеїном основного корму, після потрапляння у
кишечник тварини, є так званим засвоєним
протеїном.
Баланс азоту в рубці та засвоєний протеїн – є
нормованими показниками поживності, можуть
визначаються лабораторно або розрахунково.
Приклад оптимізації раціону наведений у
таблиці 4, а оцінка його економічної ефективності
в таблиці 5.

Таблиця 4. Зразок оптимізації раціону
Компоненти раціону
Кукурудзяний силос, кг
Сінаж люцерни (високоякісний), кг
Сіно люцерни, кг
Корнаж, кг
Ячмінь, кг
Пшениця, кг
Макуха соняшникова, кг
Шрот соєвий, кг
Пивна дробина, кг
Меляса, кг
Раціон дозволяє отримати:
За вмістом енергії, літрів
За вмістом сирого протеїну, літрів
За вмістом nXP, літрів
Баланс азоту в рубці (АБР), г
Вміст сирої клітковини в СР, %
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Раціон до
оптимізації
18
12
1
4
2
1
2
3
5
1

Раціон після
оптимізації
14
16
0,7
5
2
1,8
1,8
2,8
4
1

<35,1
<38-40
<34,5
95
23,3

>35,2
>36
>35,5
55
20,1
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Таблиця 5. Розрахунок економічного впливу оптимізації раціону
Компоненти раціону
Кукурудзяний силос, кг
Сінаж люцерни
(високоякісний), кг
Сіно люцерни, кг

Вартість
1т
фізичної
ваги, грн
1000

Раціон до оптимізації
кількість
вартість
у раціоні,
у раціоні,
кг
грн
18
18

Раціон після оптимізації
кількість
вартість
у раціоні,
у раціоні,
кг
грн
14
14

1470

12

17,64

16

23,52

550

1

0,55

0,7

0,385

Корнаж, кг

8000

4

32

5

40

Ячмінь, кг

4000

2

8

2

8

Пшениця, кг

4500

1

4,5

1,8

8,1

Макуха соняшникова, кг

5000

2

10

1,8

9

Шрот соєвий, кг

9000

3

27

2,8

25,2

Пивна дробина, кг

1200

5

6

4

4,8

Меляса, кг

900

1

0,9

1

0,9

Разом
Вартість
додатково
отриманого молока від
корови, грн
Додатковий прибуток на
кожну корову, грн

0
10000

0

Аналіз фактичного раціону в господарстві
(таблиця 4) дозволяє зробити наступні висновки
щодо продуктивної дії раціону. Розрахунковий
показник – 35 кг молока. Але з реального раціону
можна вийти тільки на 35,1 кг за енергією і на 34,5
за засвоєним протеїном (nXP). Ці цифри
підтверджують відповідні показники (NEL –
148,21 замість 154,20 і nXP – 3363,29 замість
3575,00).
Також спостерігається перевитрата сирого
протеїну на 1 кг молока.
Крім того, завищені показники сухої
речовини та сирої клітковини не дозволяють
очікувати
навіть
такої
продуктивності.
Насторожує також неефективне використання
білку в організмі, про що свідчать завищені
показники балансу азоту в рубці. Побачивши
реальну картину, можна приступити до
корегування раціону.
Результати оптимізації раціону: кількість
корму у кг сухої речовини та рівень сирої
клітковини в сухій речовині корму знизилися до
оптимальної кількості, що дозволяє тваринам
збільшити споживання раціону; оптимальне
співвідношення сухої речовини концентрованих і
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0

0
3

30
4,7

грубих кормів; баланс азоту в рубці зменшився із
критичного показника 95 до 55, усунуто загрозу
здоров’ю тварин через дисбаланс білка й енергії в
раціоні. Крім того, слід очікувати підвищення
продуктивності корів за рахунок більш ефективного використання азоту мікроорганізмами
рубця.
У результаті вищенаведених заходів вартість
раціону знизилася, а молочна продуктивність
корів очікувано зросте на 3 кг голову. При цьому,
планується додатково отримувати 4,50+30,0 грн
на корову щодня.
Висновки
Опрацьована методика оцінки продуктивної
дії раціону дійних корів з врахуванням
розрахункових параметрів та критеріїв (чиста
енергія лактації, засвоєний протеїн, баланс азоту
в рубці тощо) дозволяє оперативно виявляти
помилки в годівлі корів та вчасно їх усувати на
етапі оптимізації раціонів.
За оптимізації раціонів кількість корму в
кілограмах сухої речовини та рівень сирої
клітковини в сухій речовині корму знизилися до
оптимальної кількості, що дозволяє тваринам
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збільшити споживання раціону. А завдяки
зниженню балансу азоту у рубці у корів
очікується підвищення продуктивності за
рахунок більш ефективного використання азоту
мікроорганізмами рубця.
Балансуючи раціон для високопродуктивних
тварин,
необхідно
використовувати
такі
показники: чиста енергія лактації, засвоєний
протеїн, баланс азоту у рубці, що дасть змогу
знизити вартість раціону та підвищити рівень
молочної продуктивності корів до 3 кг на 1 корову
та, як наслідок, отримати додатковий прибуток до
34 грн на 1 дійну корову.
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