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ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ВЛАСТИВОСТІ ЕКСКРЕМЕНТІВ
ЛАКТУЮЧИХ КОРІВ І ГНОЙОВИХ СТОКІВ ЗА ІНТЕНСИВНОЇ
ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА
О.С. Яремчук, кандидат сільськогосподарських наук
Вінницький національний аграрний університет, Україна
В екскрементах корів за інтенсивної технології виробництва молока більше
ОР, сирого протеїну, кальцію та фосфору, але менше – сирої золи, ніж за
традиційної технології. Встановлено, що екскременти корів містять значну
кількість перетравлених решток корму, розмір яких змінюється в межах від 0,25 і
менше мм до 7 мм.
Виявлено певну залежність реологічних властивостей гнойових стоків від
хімічного складу та фізико-хімічних показників екскрементів лактуючих корів.
Ключові слова: корови, кормова суміш, екскременти, гнойові стоки, хімічний
склад, властивості, інтенсивна та традиційна технології, виробництво молока.

Вступ. Переробка відходів тваринницьких підприємств шляхом
біоферметації залишається на сьогодні одним із основних способів зменшення
негативного впливу цих об’єктів на навколишнє середовище. На
біоферментацію відходів впливає хімічний склад біомаси, фізичні параметри
середовища інкубації, а також видовий склад мікроорганізмів, які і визначають
кінетику та стехіометрію самого процесу [3, 4].
Не зважаючи на успіхи, досягнуті у вивченні впливу параметрів
біоферментації на швидкість перебігу самого процесу ще і сьогодні
залишаються не вирішеними питання підвищення ефективності різних способів
переробки відходів в тому числі і шляхом застосування біогазових установок.
Зміна хімічного складу відходів, що часто відбувається за різних типів
годівлі корів, застосування значної кількості кормових добавок,
профілактичних та лікувальних засобів впливають не тільки на фізико-хімічні і
реологічні властивості біомаси, але й знижують швидкість окисно-відновних
реакцій під час ферментації, тривалість самого процесу, кількість утвореного
біогазу та якість органічних добрив [1, 2].
Мета роботи – дослідити хімічний склад та фізико-хімічні і реологічні
властивості екскрементів корів та гнойових стоків за інтенсивної технології
виробництва молока.
Методика дослідженнь. Дослід з вивчення хімічного складу, фізичних та
реологічних властивостей екскрементів лактуючих корів, відходів та кормових
сумішок проведено на підприємствах з інтенсивною та типовою технологіями
виробництва молока, розміщених в одній природно-кліматичній зоні.
Годували корів в обох випадках типовими малокомпонентними кормовими
сумішами, основу яких складали кукурудзяний силос, сінаж та концентрати.
Вміст концентрованих кормів в раціоні корів за інтенсивної технології
виробництва молока становить більше 60 %, а за типової – 35 % від вмісту СР.
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Утримували лактуючих корів за інтенсивної технології виробництва
молока безприв’язно у приміщенні, розрахованому на 1000 голів, з вільним
доступом до кормів та води, як було і за типової технології виробництва
молока. Корів за типової технології виробництва молока утримували в
реконструйованому корівнику, розрахованому на 400 голів.
Середні зразки кормів для досліджень відбирали з кормового столу відразу
після приготування кормової суміші та роздавання її тваринам. Відбір
екскрементів лактуючих корів з продуктивністю 9000 кг молока за попередню
лактацію (інтенсивна технологія) та 5600 кг (типова технологія) проводили
після акту дефекації тварин, не допускаючи їх змішування з сечею та
підстилкою.
Гнойові стоки для досліджень відбирали у відстійниках згідно з правилами
відбору середніх зразків.
Досліджували хімічний склад кормової суміші, екскрементів (калових мас)
та гнойових стоків за загальноприйнятими в гігієнічній практиці методами
[5, 7]. Для вивчення фізичних та реологічних властивостей екскрементів та
гнойових стоків використовували методи описані в [7]. Результати досліджень
оброблено статистично [6] з використанням програмного забезпечення в
MS Excel.
Результати досліджень. Проведеними експериментами встановлено, що
за поживністю та хімічним складом кормова суміш, яку згодовували
лактуючим коровам за інтенсивної технології виробництва молока, переважала
за більшістю показників кормову суміш тварин за типової технології (табл. 1).
Не зважаючи на те, що за вологістю та вмістом СР у кормосумішках корів
за різних технологій різниці не встановлено, за рівнем у СР сирого жиру,
протеїну та золи кормова суміш за інтенсивних технологій переважала
відповідні показники за типової технології в 2,2; 1,3; 1,6 раза. Вміст кальцію, а
також фосфору у кормовій суміші корів за інтенсивної технології корелював із
рівнем золи і був вище від аналогічних показників у кормах за типової
технології виробництва молока відповідно на 183 і 161,3 %. За вмістом
клітковини кормова суміш корів за інтенсивної і типової технології
виробництва молока не відрізнялися між собою.
Виявлено значні відмінності хімічного складу екскрементів (калових мас)
лактуючих корів за різних технологій виробництва молока. Причому значення
більшості показників хімічного складу екскрементів тварин тісно пов’язані із
вмістом окремих органічних сполук і неорганічних компонентів у кормових
сумішах, які згодовували коровам.
Встановлено, що вміст ОР у екскрементах лактуючих корів за інтенсивних
технологій виробництва молока переважав аналогічні показники у тварин за
типової технології у 1,15 раза, сирого протеїну – в 1,6, сирого жиру – в 1,8 раза
(табл. 1).
Екскременти лактуючих корів за інтенсивної технології містили менше на
10,8 % сирої золи, ніж за типової технології виробництва молока. Найбільш
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значні відмінності між екскрементами корів за різних технологій зареєстровано
за вмістом кальцію і фосфору (табл. 1).
Таблиця 1
Хімічний склад кормів та екскрементів корів за різних
технологій виробництва молока, М±m, n=3
Показник
Вологість, %
Суха речовина, %
Міститься у СР, %:
ОР
сирої золи
сирого протеїну
сирого жиру
сирої клітковини
кальцію, г/кг СР
фосфору, г/кг СР

Інтенсивна технологія
кормова
екскременти
суміш
(калові маси)
51,13±0,99
81,85±0,21
48,87±0,99
18,15±0,21

Типова технологія
кормова
екскременти
суміш
(калові маси)
49,07±0,22
79,49±1,36
50,93±0,22
20,51±1,36

90,25±0,19
9,75±0,19
44,93±0,69
7,85±1,48
21,45±1,48
6,50±0,44
3,92±0,23

94,02±0,34*
5,98±0,34*
35,68±0,83
3,58±1,01*
24,49±0,21
2,29±0,02*
1,50±0,11*

81,53±1,17
18,47±1,17
16,13±1,11
4,49±1,21
31,4±2,44
11,93±1,62
4,75±0,89

70,78±1,72*
29,23±1,72*
10,07±0,61*
2,75±0,11*
34,48±1,25
1,48±0,08*
0,80±0,01*

Примітка: * - різниця достовірна (р<0,05) порівняно з показниками за інтенсивної
технології виробництва молока

У екскрементах корів за інтенсивної технології виробництва молока, яка
базувалася на цілорічному використанні в годівлі тварин малокомпонентних
кормових сумішей з високим вмістом концентрованих кормів, макро- та
мікроелементів, виявлено у 8,1 раза вищий рівень кальцію і у 5,9 раза фосфору
порівняно з аналогічними показниками екскрементів кормів за типової
технології.
Одержані дані щодо рівня кальцію і фосфору в екскрементах (калових
масах) корів за різних технологій виробництва молока тісно корелюють із їх
вмістом у кормових сумішах, які згодовували тваринам. Однак, не дивлячись на
значні відмінності в показниках хімічного складу екскрементів лактуючих
корів за різного складу і поживності кормових сумішей, які використовували в
годівлі тварин за даних технологій виробництва молока, їх вологість та вміст
сухої речовини не відрізнялися між собою. Останнє, ймовірно, пов’язано із
відсутністю відмінностей у роботі травної системи корів і вільним доступом
тварин до кормів та води.
Отже, одержані результати підтверджують висновок про певну залежність
хімічного складу та фізичних властивостей екскрементів (калових мас)
лактуючих корів від структури раціону та поживної цінності кормів, вмісту в
кормових сумішах різного роду кормових добавок.
Підтвердженням цього висновку є результати досліджень фізичних та
реологічних властивостей екскрементів корів та гнойових стоків різних за
технологіями підприємств з виробництва молока.
Дослідження розміру неперетравних решток корму в екскрементах корів за
інтенсивних технологій виробництва молока показало, що більшість із них
мають розмір менше 0,25 мм, а їх кількість складає 41,8 % від загального числа.
Подібна ж закономірність щодо кількості і розміру неперетравлених решток
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корму встановлена і в екскрементах лактуючих корів за типової технології
виробництва молока, яка заснована на тривалому використанні кормових
сумішей на основі силосу, сінажу та концентрованих кормів. Однак, вміст
неперетравлених решток корму в екскрементах корів розміром часток менше
0,25 мм у другому випадку переважав перший варіант досліду на 26,1 %.
В екскрементах корів зареєстровано дещо нижчу кількість
неперетравлених решток корму з розміром 0,25-1,0 мм. Причому їх загальна
кількість за інтенсивної технології виробництва молока склала 30,4 %, а за
типової технології тільки – 19,7 %. Ще менше неперетравлених решток корму
знаходиться в екскрементах лактуючих корів за різних технологій з розміром
від 3,0 до 5,0 мм, кількість яких відповідно становить 12,1 і 9,2 %.
Виявлено, що за інтенсивної технології виробництва молока в
екскрементах корів знаходиться на 6,4 % більше неперетравлених решток
кормів з розміром 7,0 мм і на 6,3 % – з розміром 5,5 мм порівняно з
аналогічними показниками у тварин за типової технології.
Встановлена відмінність у розмірах і кількості неперетравлених решток
корму у екскрементах лактуючих корів за різних технологій виробництва
молока в першу чергу пов’язана із структурою раціону годівлі тварин,
величиною часток корму, його поживністю та наявністю стимуляторів
травлення, які впливають на перетравність компонентів корму.
В той же час в екскрементах корів різниці за такими показниками, як
щільність і в’язкість за різних технологій не виявлено. Вказані показники мали
значення, які є характерними для екскрементів даного виду і фізіологічного
стану тварин.
Порівняльний аналіз кількості та розмірів неперетравлених решток корму
в екскрементах лактуючих корів та гнойових стоках за інтенсивної технології
виробництва молока показав залежність реологічних властивостей останнього
субстрату від попереднього (табл. 2).
Таблиця 2
Фізико-механічні та реологічні властивості екскрементів корів та гнойових стоків за
різних технологій виробництва молока, М±m, n=3
Діаметр отвору
решета, мм
7,0
5,5
5,0
4,5
3,5
3,0
1,0
0,5
0,25
<0,25
Щільність, г/см3
В’язкість, к с/м2

Інтенсивна технологія
Екскременти
гнойові стоки
(калові маси)
7,65±2,72
1,75±0,19*
8,32±0,73
3,45±0,56*
3,51±1,54
1,40±0,31
2,79±0,62
1,9±0,25
3,41±1,20
3,95±0,31
2,42±0,76
5,10±0,25**
17,73±4,52
27,8±0,98
8,15±1,87
11,2±1,28
4,52±1,24
8,4±0,56*
41,80±6,53
32,48±4,14
1,0545±0,21
1,0051±0,001*
0,775±0,022
0,295±0,0002*

Типова технологія
Екскременти
(калові маси)
1,23±0,70**
1,98±0,48**
1,44±0,43
1,98±0,64
2,84±1,01
2,92±0,25
12,39±0,89
5,20±1,10
2,08±0,59
67,94±3,85*
1,0538±0,025
0,781±0,01

Примітка: *, ** - різниця достовірна (р<0,05) порівняно з екскрементами корів
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Виявлено, що як і у екскрементах корів найбільша кількість
неперетравлених решток корму в гнойових стоках припадає на залишки з
розміром від 0,25 до 1 мм, які складають 79,9 % від їх загальної кількості.
Значно менше у гнойових стоках знаходиться решток корму, які мають розмір
від 3,0 до 7,0 мм. Загальна кількість останніх у гнойових стоках складає 17,5 %
від числа досліджених. Причому кількість неперетравлених решток корму з
розміром часток 5,5 мм у гнойових стоках порівняно з екскрементами корів
зменшилась у 2,4 раза, з розміром 7,0 мм – у 4,4 рази, а з розміром 3,0 мм
збільшилась у 2,1 раза і 0,25 мм – у 1,9 раза. Кількість часток корму іншого
розміру в гнойових стоках не змінились порівняно з їх вмістом у екскрементах
лактуючих корів.
Встановлену закономірність щодо зменшення кількості неперетравлених
решток корму більшого розміру у гнойових стоках, які знаходилися певний час
у накопичувальних резервуарах, слід віднести на рахунок діяльності
мікроорганізмів, здатних розщеплювати клітковину на прості сполуки.
Гнойові стоки на відміну від екскрементів лактуючих корів мали дещо
нижчу щільність та в’язкість, яка знизилася у 2,6 раза за рахунок розбавлення
калових мас водою при видаленні їх із приміщень.
Висновок. Таким чином, встановлено, що хімічний склад, фізичні та
реологічні властивості екскрементів лактуючих корів та гнойових стоків
підприємств з виробництва молока залежать від структури раціону, розміру
часток корму, поживності кормів та наявності стимуляторів травлення.
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А.С. Яремчук. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА ЭКСКРЕМЕНТОВ
ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ И НАВОЗНЫХ СТОКОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА.
Изучен химический состав, реологические и физико-химические свойства экскрементов
(каловых масс) высокопродуктивных лактирующих коров и навозных стоков предприятий с
интенсивной и традиционной технологией производства молока.
Установлено, что экскременты коров в условиях интенсивной технологии,
предусматривающей использование в кормлении животных малокомпонентной однотипной
высококонцентратной кормовой смеси, содержат больше органического вещества, сырого
протеина, кальция и фосфора, но меньше сырой золы, нежели при традиционной
технологии, основанной на использовании в кормлении коров обычных кормов.
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Установлена взаимосвязь реологических свойств навозных стоков, химического
состава и физико-химических показателей экскрементов коров.
O.S. Yaremchuk. CHEMICAL COMPOSITION AND EXCREMENTS PROPERTIES OF
LACTATING COWS AND MANURE STOCKS UNDER THE CONDITIONS OF INTENSIVE MILK
PRODUCTION TECHNOLOGIES.
A| chemical compound, reological, physical and chemical properties of excrement (dejection)
highly productive diary cows and manure drains of the enterprises with the intensive and traditional
technology of milk production.
It is established that the cow droppings contain a significant amount of organic substance,
raw protein, calcium and phosphorus under the conditions of intensive technology which means
the usage of simple component one-type highly concentrated feed mixture, but cow droppings
contain less raw ashes than under the traditional technology based on the use of ordinary forage in
cow feedin.
A certain dependence of rheological properties of manure drains, chemical composition and
physical-chemical parameters of feces of dairy cows have been established.
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