
МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВIСНИК
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я

Науковий журнал

Виходить 4 рази на рік
Видається з березня 1997 р.

Випуск 1 (77) 2014

Миколаїв
2014

http://visnyk.mnau.edu.ua/



Засновник і видавець: Миколаївський національний аграрний 
університет.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №19669-9469ПР від 
11.01.2013 р.

Згідно з Постановою ВАК України від 14.04.2010 р. № 1-05/3
видання включено до переліку фахових видань.

Головний редактор: В.С. Шебанін, д.т.н., проф., чл.-кор. НААНУ

Заступники головного редактора:
 І.І. Червен, д.е.н, проф.
 К.М. Думенко, д.т.н., доц.
 В.П. Клочан, к.е.н., доц.
 М.І. Гиль, д.с.-г.н., проф.
 В.В. Гамаюнова, д.с.-г.н., проф.

Вiдповiдальний секретар: Н.В. Потриваєва, д.е.н., доц.

Члени редакційної колегії:
Економічні науки: О.В. Шебаніна, д.е.н., проф.; Н.М. Сіренко, д.е.н., проф.; 
О.І. Котикова, д.е.н., проф.; Джулія Олбрайт, PhD, проф. (США); І.В. Гонча-
ренко, д.е.н., проф.; О.М. Вишневська, д.е.н., доц.; А.В. Ключник, д.е.н., 
доц.; О.Є. Новіков, д.е.н., доц.; О.В. Скрипнюк, д.ю.н., проф.; О.Д. Гудзин-
ський, д.е.н., проф.; О.Ю. Єрмаков, д.е.н., проф.; В.І. Топіха, д.е.н., проф.; 
В.М. Яценко, д.е.н., проф.; М.П. Сахацький, д.е.н., проф.; В.С. Дога, д.е.н., 
проф. (Молдова).
Технічні науки: Б.І. Бутаков, д.т.н., проф.; К.В. Дубовенко, д.т.н., проф.; 
В.І. Гавриш, д.е.н., проф.; В.Д. Будак, д.т.н., проф.; С.I. Пастушенко, д.т.н., 
проф.; А.А. Ставинський, д.т.н., проф.; В.П. Лялякіна, д.т.н., проф. (Росія).
Сільськогосподарські науки: В.С. Топіха, д.с.-г.н., проф.; Т.В. Підпала, 
д.с.-г.н., проф.; Л.С. Патрєва, д.с.-г.н., проф.; В.П. Рибалко, д.с.-г.н., проф., 
академік НААН України; І.Ю. Горбатенко, д.б.н., проф.; І.М. Рожков, д.б.н., 
проф.; В.А. Захаров, д.с.-г.н., проф. (Росія); С.Г. Чорний, д.с.-г.н., проф.; 
М.О. Самойленко, д.с.-г.н., проф.; Л.К. Антипова, д.с.-г.н., доц.; В.І. Січ-
кар, д.б.н., проф.; А.О. Лимар, д.с.-г.н., проф.; А.П. Орлюк, д.б.н., проф.; 
В.Я. Щербаков, д.с.-г.н., проф.; Майкл Бьоме, проф. (Німеччина).

Адреса редакції, видавця та виготовлювача:
54020, Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9,

Миколаївський національний аграрний університет,
тел. 0 (512) 58-05-95, www.mnau.edu.ua, e-mail: visnyk@mnau.edu.ua

© Миколаївський національний
аграрний університет, 2014

Рекомендовано до друку вченою радою Миколаївського національ-
ного аграрного університету. Протокол № 6 від 25.02.2014 р.

Посилання на видання обов’язкові.
Точка зору редколегії не завжди збігається з позицією авторів.

http://visnyk.mnau.edu.ua/



169Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 1

УДК 636.2.083.37/.084.11

ОСОБЛИВОСТІ ГОДІВЛІ БУГАЙЦІВ У ПЕРІОД 
ВИРОЩУВАННЯ ДО 6-МІСЯЧНОГО ВІКУ

Н.В. Гребенюк, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено результати досліджень з вирощування та годівлі 
бугайців до 6-місячного віку. Встановлено, що випоювання телятам 
розмороженого високоякісного молозива і раннє згодовування кон-
центрованих стартерних кормів сприяє інтенсивному росту і досяг-
ненню високої живої маси.

Ключові слова: технологія, телята, молозиво, ріст, годівля, 
жива маса, приріст.

Постановка проблеми. Однією з важливих проблем тва-
ринницьких галузей є збільшення виробництва м’яса, зокрема 
яловичини. Її вирішення можливе як за умов росту поголів’я 
худоби, так і підвищення продуктивності. Повноцінна годів-
ля впливає на ріст, розвиток, стан здоров’я і продуктивність 
тварин [1]. Починаючи від одержання і вирощування телят в 
молозивний і молочний періоди їх життя, відбувається фор-
мування високої продуктивності як молочної, так і м’ясної. 
Прибутковість виробництва яловичини залежить саме від ви-
рощування бугайців до 6–місячного віку. Якщо телята ростуть 
здоровими, максимально скорочується їх падіж, знижується 
собівартість продукції [3].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Практикою 
підтверджено, що на великих фермах, незважаючи на профі-
лактичні заходи, відхід телят до початку продуктивної зрілості 
є доволі високим, зокрема в молочний період він становить 
6-10% від поголів’я одержаного приплоду. Дослідженнями 
вчених С. Злобіна [2] і Г. Левіна та інших. [4] доведено, що в 
цей період молодняк хворіє переважно на хвороби травного 
тракту, що є причиною відставання його у рості, збільшенні 
витрат молочних кормів та лікуванні тварин. Підвищення рів-
ня захворюваності та загибелі телят пояснюються, головним 
чином, відсутністю в їх крові достатньої  кількості специфіч-
них антитіл, які створюють імунітет до інфекційних антигенів.

© Гребенюк Н.В., 2014
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Метою статті є дослідження особливостей годівлі бугай-
ців до 6 місячного віку, що актуально, оскільки це пов’язано 
з утворенням колострального імунітету і раннім привчанням 
телят до поїдання рослинних кормів.

Матеріал і методика досліджень. Технологію годівлі те-
лят від народження і до віку 6-ти місяців досліджували у плем-
заводі СТОВ «Промінь» Арбузинського району Миколаївської 
області. Господарство характеризується інтенсивною техноло-
гією виробництва молока, вирощування ремонтного молодня-
ку та відгодівлі бугайців на м’ясо. За 2013 рік середній надій 
на одну корову склав 10000 кг молока; середньодобовий при-
ріст ремонтних телиць – 825 г, а бугайців на вирощуванні та 
відгодівлі – 1050 г.

З новонароджених телят голштинської, української 
чорно-рябої та української червоно-рябої молочних порід 
було сформовано за принципом пар-аналогів шість груп бу-
гайців по 15 голів кожна, з них три контрольних і три дослід-
них. Протягом шести місяців вирощування тварин оцінювали 
спосіб згодовування молочних і рослинних кормів та повно-
цінність годівлі [6]. Вплив фактора годівлі на життєздатність 
і продуктивність визначали за збереженістю та зміною живої 
маси телят. Кількість імуноглобулінів у молозиві визначали 
експрес-методом за допомогою колостриметра, а у крові – ла-
бораторним методом [5].

Дані досліджень оброблено за допомогою методів варіа-
ційної статистики [7] та пакету програмного забезпечення MS 
OFFICE 2010 EXCEL.

Результати досліджень. Встановлено, що телята контр-
ольних і дослідних груп перші дві години після народжен-
ня перебували разом з коровами-матерями у боксах для 
отелення. Протягом першої  години життя кожному теляті 
було випоєно 3-4 л молозива високої якості. Причому теля-
там контрольних груп випоювали свіжовидоєне молозиво з 
вмістом імуноглобулінів 72,0-74,0 мг/мл, а дослідних груп 
– розморожене молозиво з вмістом імуноглобулінів 78,0-80,0 
мг/мл. Випоювання молозива кожному теляті перший раз 
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здійснювали через спеціальний зонд, що забезпечувало спо-
живання ним всієї порції молозива.

Незважаючи на деякі відмінності у складі свіжовидоєно-
го і розмороженого молозива (дещо вищі показники густини, 
вміст жиру, білка та імуноглобулінів), не  встановлено значних 
відхилень за кількістю імуноглобулінів у крові телят на п’ятий 
день життя дослідних груп порівняно з контрольними (табл.1).

Таблиця 1
Годівля телят молозивом різного стану

та їх резистентність, хSХ 

Порода n

Контрольна група Дослідна група

кількість імуноглобулінів, мг/мл у

молозиві крові молозиві крові

Г 5 72,0±1,28 66,6±0,57 78,0±0,79** 65,0±1,12

УЧРМ 5 72,6±2,11 64,2±2,16 78,6±0,84* 66,0±1,90

УЧеРМ 5 74,2±1,88 65,4±1,44 79,6±0,84* 65,2±1,08

Примітки: Г – голштинська порода, УЧРМ – українська чорно-ряба молочна, 

УЧеРМ – українська червоно-ряба молочна; * – Р>0,95; ** – Р>0,99

Телятам дослідної групи випоювали розморожене молози-
во, яке за вмістом імуноглобулінів дещо перевищувало свіжо-
видоєне молозиво, згодовуване бугайцям контрольної групи. 
Так, різниця склала 6,0 мг/мл (Г),  6,6 мг/мл (УЧРМ) і 5,4 мг/
мл (УЧеРМ). Випоювання молозива телятам як контрольної так 
і дослідної груп здійснювали сосковою напувалкою через рівні 
проміжки часу, а саме через кожні 8 годин.

Телят протягом молочного періоду утримували в індиві-
дуальних  будиночках-вольєрах на відкритому майданчику. 
Поряд з утриманням важливе значення має годівля телят мо-
лочного періоду, що пояснюється їх інтенсивним ростом та 
розвитком передшлунків і рубцевого травлення. На четверту 
добу життя бугайців контрольних і дослідних груп переводили 
на випойку пастеризованим молоком. Режим пастеризації ви-
тримували протягом 40 хв. при температурі 65-70 оС. Потім 
молоко охолоджували до температури 40 оС і використовува-
ли для випойки телятам. Згодовували молоко 2 рази протягом 
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доби у кількості 3 л за одне випоювання. Всього за добу кожне 
теля отримувало 6 л теплого (t = 38-39 оС) молока.

Починаючи з 4-денного віку бугайців як контрольних, так 
і дослідних груп привчали до поїдання концентрованих кор-
мів, раннє споживання яких сприяло розвитку передшлунків 
і стимулювало рубцеве травлення. Цей технологічний процес 
полягав у згодовуванні сухого зернового корму спочатку в не-
великій кількості (100-150 г) з тієї ж ємкості, з якої випоюва-
лося  молоко. Потім в чисті відра наливали воду температурою 
20-22° С і насипали свіжу даванку комбікорму у кількості 1,0-
1,5 кг, до яких бугайці мали вільний доступ. Це передбачено 
конструкцією огорожі вигульного майданчика біля індивіду-
ального будиночка, яка обладнана утримувачами для відер. 

До складу концентрованого корму, який згодовували бу-
гайцям протягом молочного періоду входили: плющене зерно 
кукурудзи (80,0%) і екструдована соя (20,0%). Для надання од-
норідності комбікорму та підвищення поживності, особливо 
легкоперетравними вуглеводами, до суміші додавалася меляса. 
В одному кілограмі меляси містилося 0,76 к. од. і 543 г цукру, 
кукурудзи – 1,33 к. од. і 73 г перетравного протеїну, 42 г сирого 
жиру і 38 г сирої клітковини, а зерні сої – 1,45 к. од., 281 г пере-
травного протеїну, 146 г сирого жиру і 70 г сирої клітковини.

З 45-денного віку бугайців контрольних і дослідних груп 
оцінювали за поїданням концентрованих кормів. Протягом 
трьох днів визначали здатність тварин щодобово з’їдати один 
кілограм стартерного комбікорму. Якщо теля споживало зада-
ну кількість комбікорму, то з раціону виключали молоко, до 
сухої зернової підкормки додавали комбікорм, який застосо-
вували для годівлі  тварин старше 2 місячного віку. Протягом 
одного тижня до зняття з випойки бугайцям згодовували су-
хий зерновий корм з додаванням комбікорму старшої техно-
логічної групи. Результати споживання сухої речовини корму 
бугайцями контрольних і дослідних груп за молочний період 
наведено в таблиці 2.
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Таблиця 2
Споживання сухої речовини корму бугайцями

за молочний період, хSХ 

Порода n

Жива 
маса при 

народженні, 
кг

Спожито 
сухої 

речовини за 
добу, кг

Жива маса 
при знятті з 
випойки, кг

Конверсія кг 
приросту /кг 

корму

Контрольна група

Г 15 43,6±1,42 1,42 79,9±1,32 0,492

УЧРМ 15 40,6±1,45 1,40 78,3±1,35 0,532

УЧеРМ 15 42,7±1,41 1,41 78,6±1,58 0,515

Дослідна група

Г 15 46,9±2,07 1,42 80,7±1,12 0,484

УЧРМ 15 42,3±1,66 1,41 78,7±1,4 0,514

УЧеРМ 15 41,5±1,71 1,40 77,9±1,25 0,504

У наступний віковий період бугайців контрольних і дослід-
них груп утримували в секціях по 7-8 голів з фронтом годівлі 
0,5-0,6 м. Для уникнення кормового стресу протягом перших 
трьох  днів продовжували згодовувати плющене зерно, а також 
додавали концентрований корм для звикання. На вирощуван-
ні для годівлі бугайців використовували загальнозмішаний 
раціон (ЗЗР), до складу якого за структурою входили: силос – 
24,0%; сінаж – 15,0%; сіно – 15,0%; солома – 5,0%; концентро-
ваний корм – 41,0%. Середньодобова кількість сухої речовини 
в раціоні становила 3,0 кг, а кількість перетравного протеїну 
на 1 кормову одиницю – 105,8 г. Раннє привчання теляти (з 
4-денного віку) до поїдання рослинних, зокрема концентрова-
них кормів вплинуло на формування немолочного живлення 
молодняку, а також сприяло кращому споживанню бугайцями 
сухої речовини повнораціонної кормової моносуміші.

З віком тварин структура загальнозмішаного раціону 
дещо змінювалася. Так, у віці  5-6 місяців бугайцям згодову-
вали ЗЗР за структурою такого складу: силос – 21,0%; сінаж 
– 19,0%; сіно – 15,0%; солома – 5,0%; концентрований корм 
– 39,0%; премікс – 1,0%. Середньодобова кількість сухої речо-
вини в раціоні становила 3,5 кг, а кількість перетравного про-
теїну на 1 кормову одиницю – 105,3 г.
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За умов безприв’язного утримання бугайці мали вільний 
доступ до кормового столу, а тому споживання ними корму 
залежало від його енергетичної цінності та смакової прива-
бливості. Показниками ефективного використання корму при 
вирощуванні бугайців до 6 місячного віку є жива маса, серед-
ньодобовий приріст та конверсія корму в продукцію (табл.3).

Таблиця 3
Споживання сухої речовини корму
і динаміка росту бугайців, хSХ 

Порода
Період, 
міс.

Споживання 
сухої 

речовини за 
добу, кг

Жива маса, кг Середньо-
добовий 
приріст, г

Конверсія 
кг приросту 
/кг кормупочаткова кінецева

Контрольна група

Г, n=15
0-3 1,90

43,6
±1,42

118,2
±2,60

819,8
±24,34 0,432

3-6 3,45
118,2
±2,60

199,5
±5,42

893,8
±36,58 0,259

УЧРМ, 
n=15

0-3 1,88
40,6

±1,45
121,7
±2,59

890,8
±21,16 0,474

3-6 3,42
121,7
±2,59

205,7
±4,00

923,8
±30,81 0,270

УЧеРМ, 
n=15

0-3 1,92
42,7

±1,41
122,5
±2,17

877,7
±22,90 0,457

3-6 3,45
122,5
±2,17

214,5
±6,28

1011,0
±53,33 0,293

Дослідна група

Г, n=15
0-3 1,92

46,9
±2,07

124,2
±2,49

849,1
±20,00 0,442

3-6 3,50
124,2
±2,49

213,5
±4,54

981,0
±32,73 0,280

УЧРМ, 
n=15

0-3 1,84
42,3

±1,66
119,7
±3,14

850,6
±18,20 0,462

3-6 3,49
119,7
±3,14

205,3
±5,08

941,4
±30,20 0,270

УЧеРМ, 
n=15

0-3 1,90
41,5

±1,71
121,1
±2,29

874,7
±18,70 0,460

3-6 3,50
121,1
±2,29

220,0
±6,88

1086,5
±63,13 0,311

Значних відмінностей за споживанням сухої речовини кор-
му між бугайцями як контрольних, так і дослідних груп не вста-
новлено. Разом з тим, слід відмітити інтенсивний ріст тварин, 
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що зумовило досягнення живої маси від 199,5 кг (Г, контрольна 
група) до 220,0 кг (УЧеРМ, дослідна група) у віці 6-ти місяців.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Вста-
новлено, що своєчасне випоювання якісного молозива телятам 
забезпечує створення колострального імунітету (кількість імуно-
глобулінів у крові на п’ятий день життя становила 64,3-67,0 мг/
мл). Раннє (з 4 денного віку теляти) згодовування концентрова-
них кормів сприяло інтенсивному росту тварин і досягненню 
високої живої маси (199,5-220,0 кг).
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