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ВИРОЩУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ КОРМІВ НАДРЕМОНТНИМ 

МОЛОДНЯКОМ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 
Л. В. Казьмірук, кандидат с.-г. наук, доцент 
Вінницький національний аграрний університет 
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телички, енергія кормів. 
Результатами досліджень встановлено, що виробництво яловичини та її 

ефективність підвищується при підсисному утриманні теличок та бугайців 

під вибракуваними коровами симентальської породи. За рівнем молока, що 

отримують телята за 30 днів підсису при трьохразовій годівлі згодовано 

молока більше на 11,2% ніж при ручному випоюванні згідно схеми. 
 
Доведено, що реконструкція приміщення на безприв’язне утримання 

молодняку великої рогатої худоби є не тільки ефективна по раціональному 

використанню кормів, але й на отримання додаткових енергоносіїв [1]. 
Вирішення даних питань досить складне, оскільки разом із експлуатацією 

тварин необхідно за допомогою технічних засобів механізувати складні і 

трудомісткі процеси по утриманню тварин, годівлі, мікроклімату, збереженню 

здоров’я та ін. [2]. Крім цього виникають питання по використанню біологічних 

особливостей живих організмів разом з технологічними та отримання 

альтернативних джерел енергії [3]. 
Найбільш поширені порушення технології утримання та годівлі 

надремонтного молодняку: 
– утримання надремонтного молодняку на малих за потужністю 

підприємств є прив’язне за цілорічною стійловою системою; 
– за статистичними даними на таких підприємствах виробництво 

яловичини збиткове; 
– виробництво яловичини в умовах недотримання норм технологічного 

проектування скотарських підприємств, де не передбачено утримання телят і 

молодняку безприв’язно (у боксах, комбібоксах, на глибокій підстилці), що 

призводить до неефективного використання енергії кормів; 
4 Відгодівля молодняку великої рогатої худоби без наукового 

обґрунтування прив’язного утримання [4], що потребує наукового 

обґрунтування умов утримання та використанням енергії кормів молодняком 

великої рогатої худоби. 
Результати досліджень свідчать про доцільність виробництва яловичини 

від теличок та бугайців симентальської породи за різних способів утримання 

згідно ВНТП-АПК-01.05. 
Випоювання тваринам молока до місячного віку з відра показало, що 

середньодобові прирости живої маси теличок були на рівні 730 г, а бугайців – 
743,3 г. 

При підсисному утриманні теличок і бугайців прирости живої маси 

збільшились відповідно на 25,1 та 36,1%. Таким чином була встановлена 
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доцільність використання вибракуваних корів симентальської породи для 

підсисного утримання телят. До місячного віку телят по 2 голови підпускали до 

корів 3 рази на добу. Контрольні доїння показали, що кількість випоєного 

молока телятам переважали норму згідно схеми на 11,2%, яку застосовували 

при ручному випоюванні. 
Подальше утримання всіх 4 груп телят до 6-місячного віку передбачало 

ручне випоювання молока. Відповідно прирости живої маси теличок були на 

рівні 756,7 г на добу у бугайців – 816,7 г, а у 3 та 4 групах відповідно більше 

всього на 0,9 і 4,9%. Так, в однакових умовах утримання та годівлі теличок не 

виявлено вірогідних розбіжностей за приростами живої маси з одного до 6-
місячного віку. Вірогідної різниці за середньодобовими приростами живої маси 

у бугайців даного віку не встановлено. 
Подальше вирощування теличок і бугайців до 12-місячного віку було 

безприв’язне групове. Результати приростів живої маси показали перевагу 

бугайців над теличками, але вірогідної різниці не встановлено з врахуванням 

статі молодняку. 
Дослідженнями встановлено, наявність прив’язі для утримання бугайців і 

теличок з 12- до 18-місячного віку та з утриманням у групових клітках з 

обладнанням решітки для гальмування статевих дій при порівняльній оцінці 

приростів живої маси показали перевагу прив’язного утримання: теличок – 
5,53%, бугайців – 8,76% (при Р<0,05). 

При реалізації теличок (контрольна група) жива маса їх становила 456,2 кг. 

Таким теличкам до місячного віку випоювали молоко вручну, а середня жива 

маса їх ровесниць була на рівні 475,5 кг, при вірогідній різниці Р<0,05, і 

випоювання молока таким теличкам здійснювали на підсосі. Так, додаткові 

прирости живої маси теличок до місячного віку в 5,5 кг у подальшому за 17 

місяців збільшились до 8,4 кг. Відповідно у бугайців підсисне випоювання 

молока до місячного віку за використання прив’язного утримання з 12- до 18-
місячного віку мали перевагу живої маси на 37,3 кг (різниця вірогідна при 

Р<0,001). 
За період вирощування та відгодівлі теличок і бугайців першої та другої 

груп було витрачено 3382 корм. од., а теличками та бугайцями 3 та 4 груп – 
3458 корм. од., що на 76 корм. од. більше витрачено кормів тваринами 3 і 4 

груп у період підсису (за матеріалами контрольних доїнь). 
Бугайці більш ефективно накопичували енергію в тілі, що підтверджується 

енергетичною цінністю живої маси бугайців 2 групи – 4694,95 і 3 – 5207,72 
МДж, а телички менше відповідно – на 28,1 та на 27,9%. 

Висновки. 1. Доведено, що виробництво яловичини та її ефективність 

підвищується при підсисному утриманні теличок та бугайців під 

вибракуваними коровами симентальської породи. За рівнем молока, що 

отримують телята за 30 днів підсису при трьохразовій годівлі згодовано молока 

більше на 11,2% ніж при ручному випоюванні згідно схеми. 
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Відгодівля надремонтних теличок та бугайців симентальської породи з 12- 
до 18-місячного віку при прив’язному утриманні підвищує прирости живої 

маси на 5,53 і 8,76%. 
Отже, аналіз використання різних способів утримання надремонтних 

теличок та бугайців при їх вирощуванні та відгодівлі свідчить про доцільність 

пошуків удосконалення технології виробництва яловичини в умовах невеликих 

підприємств з виробництва молока та напрямків отримання альтернативних 

джерел енергії. 
2. Рівень використання енергії кормів через накопичення енергії у тілі 

молодняку великої рогатої худоби досягає 11,40-12,03%, що свідчить про 

можливості підвищення ефективності використання різних способів утримання 

теличок і бугайців при застосуванні безприв’язного утримання, або при потребі 

прив’язного утримання на відгодівлі та додатково одержаних альтернативних 

джерел енергії у кількості 109,84-121,20 кВт/год. електроенергії від однієї 

голови. 
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