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Технологічні процеси у тваринництві 

Технологія тваринництва є сукупністю процесів і операцій по розмноженню, годуванню і 
утриманню тварин, спрямованих на одержання якомога більшої кількості дешевої і доброякісної 
продукції. 

Скотарство та виробництво молока і яловичини 

У скотарстві розрізняють два основні способи утримання худоби чи тварин: прив’язний і 
безприв’язний, останній поділяють на вільно-вигульне утримання на глибокій підстилці, 
безприв’язно-боксове, комбібоксове. Взимку тварини знаходяться у приміщеннях, їх випус-кають 
лише на прогулянки. У літній час засто-совують різні форми утримання корів з використанням 
зеленого корму пасовищ і сіяних культур. Пасовищне утримання економічно вигідне і корисне 
для здоров’я тварин. 

Прив’язне утримання має свої переваги: постійне місце годування, напування, відпочинку і 
доїння, індивідуальний підхід при годівлі. Недоліки: малопродуктивна ручна праця. 

Безприв’язне утримання корів вимагає чіткого дотримання технологічної дисципліни і підви-
щення витрат кормів. 

У кормоцехах передбачаються такі техноло-гічні лінії:  

•         прийому і дозованого вивантаження з накопичувальних бункерів-дозаторів вихідних 
кормових компонентів, подрібненого грубого корму, сінажу, силосу, концентратів; 

•         прийому, миття, подрібнення і дозованої видачі коренеплодів; 

•         приготування і дозованої видачі макро- і мікродомішок; 

•         подачі компонентів на змішування; 

•         змішування компонентів з додатковим подрібненням; 

•         подачі готової суміші у роздатчик чи накопичувальні ємкості. 

Годівля великої рогатої худоби. Кормові групи корів називають класами годівлі. До одного класу 
годівлі відносять тих корів, потреба яких у поживних речовинах однакова. Годівлю за класами 
проводять на основі середнього по групі удою за останнє контрольне доїння. Індивідуальну 
потребу худоби задовольняють додатковим згодовуванням комбікорму під час доїння. 
Розрізняють такі групи корів: тільні сухостійні корови, дійні корови в зимовий період, літня 
годівля корів, племінні бики, ремонтний молодняк, телята у молозивний період, телиці у 
молочний період, телиці у післямолочний період, нетелі. 

Машинне доїння корів. Процес доїння поділяється на 3 періоди: латентний, інтенсивного 
виділення молока, гальмування молоковиведення. 
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В технології доїння розрізняють: підготовчі операції, безпосередньо доїння і заключні операції. 

До підготовчих відносяться: обмивання і обтирання вимені з одночасним масажем, здоювання 
перших цівок, надівання стаканів. Заключні операції включають: машинне додоювання, знятття 
доїльного апарата. Дійки змащують антисептичною емульсією. 

Виробництво яловичини в молочному скотарстві. Одна з основних умов роботи підприємства 
по виробництву яловичини – ритмічність. Інтенсивна технологія включає 3 періоди: вирощування 
телят, дорощування і відгодівлю молодняка. Перший період включає молочну і післямолочну 
фази. Існують також інтенсивна технологія дорощування і відгодівлі молодняка, а також кінцевої 
відгодівлі. 

Технологія середньоінтенсивного вирощування, дорощування і відгодівлі передбачає підготовку 
молодняка до забою у віці 17-18 міс. з живою масою 450-470 кг. Технологічний процес поділяють 
на 3 періоди: вирощування телят в молочний період (до 4-6 міс. віку), дорощування і відгодівля 
молодняка до одержання запланованої кінцевої живої маси. 

Виробництво яловичини у м’ясному скотарстві. Технологія включає 3 основні виробничі 
ланки: репродукція і вирощування м’ясних телят методом підсосу, вирощування ремонтного 
молодняка, дорощування і відгодівля понадремонтного молодняка. Перша система грунтується на 
максимальному використанні пасовищ, а друга – на стійловому утриманні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


