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Анотація
Мета досліджень – сформувати пріоритетний перелік вітчизняних і зарубіжних машин та обладнання для механізації молочних, відгодівельних ферм великої рогатої худоби та вівцеферм.
Методи досліджень.
Для формування пріоритетного переліку вітчизняних і зарубіжних машин та обладнання для
механізації молочних, відгодівельних ферм великої рогатої худоби (ВРХ) та вівцеферм проведені
аналітичні дослідження. Опрацьовано великий масив інформаційних матеріалів щодо технічних
засобів, враховуючи їхню новизну, основні технічні характеристики, включаючи продуктивність,
надійність, якість виконання технологічного процесу, безпечність, а також відповідність нормативним вимогам України та Європейського Союзу.
Результати досліджень. Вперше проведені аналітичні дослідження з формування пріоритетного переліку вітчизняних і зарубіжних машин та обладнання для механізації молочних, відгодівельних ферм ВРХ та вівцеферм. Під час проведення досліджень опрацьовано значний масив інформаційних матеріалів щодо технічних засобів з урахуванням їхньої новизни, основних технічних
характеристик, продуктивності, надійності, якості виконання технологічного процесу, безпечності, а також відповідності нормативним вимогам України та ЄС.
Висновки. Сформований на основі аналітичних досліджень пріоритетний перелік вітчизняних
і зарубіжних машин та обладнання для механізації молочних, відгодівельних ферм ВРХ та вівцеферм знайде використання на практиці під час створення, реконструкції, переоснащення тваринницьких об’єктів на новій технічній та технологічній основі.
Ключові слова: вівчарство, вівцеферми, відгодівельні ферми ВРХ, механізація ферм, молочні
ферми, скотарство, тваринницькі ферми, технічні засоби.

Âñòóï. Îñíîâíà ìåòà ñôåðè âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ òâàðèííèöòâà ïîëÿãàº â
ï³äâèùåíí³ äîáðîáóòó íàñåëåííÿ. Ç ö³º¿
òî÷êè çîðó ãîëîâí³ çàâäàííÿ ãàëóç³ òâàðèííèöòâà çâîäÿòüñÿ äî òîãî, ùîá çàáåçïå÷èòè çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà òà ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ì’ÿñà, ìîëîêà, âîâíè äëÿ
ïîâí³øîãî çàäîâîëåííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ
òà ïðîìèñëîâîñò³ â äåÿêèõ âèäàõ ñèðîâèíè
³ îñíîâíå – â ïðîäóêòàõ õàð÷óâàííÿ. Çàðàç ó òâàðèííèöòâ³ ïðîäîâæóºòüñÿ ïåâíèé
ñïàä âèðîáíèöòâà, çìåíøóºòüñÿ ïîãîë³â’ÿ
õóäîáè, çíèæóºòüñÿ ¿õíÿ ïðîäóêòèâí³ñòü,
âòðà÷àºòüñÿ ãåíåòè÷íèé ôîíä, çíîøóþòüñÿ é ñòàð³þòü îñíîâí³ ôîíäè òà òåõí³÷íà
áàçà. Åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ, ÿêà ñêëàëàñü
ó êðà¿í³ íåãàòèâíî âïëèíóëà íà ôóíêö³138

îíóâàííÿ òâàðèííèöüêèõ ï³äïðèºìñòâ.
Ñòâîðåíèé äèñïàðèòåò ö³í ³ ñîá³âàðòîñò³
ïðîäóêö³¿ ôåðì ÷åðåç ï³äâèùåííÿ êîøòîðèñó âèòðàò íà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó òåõí³êó òà îáëàäíàííÿ, åëåêòðîåíåðã³þ, ïàëèâíî-ìàñòèëüí³ ìàòåð³àëè, êîðìè òîùî,
ñïðè÷èíèâ ïàä³ííÿ ð³âíÿ ïðîäóêòèâíîñò³ òâàðèí ³ ñêîðî÷åííÿ ïîãîë³â’ÿ. Äåÿê³
ãîñïîäàðñòâà âçàãàë³ ë³êâ³äóâàëè òâàðèííèöòâî ÷åðåç éîãî çáèòêîâ³ñòü. Òâàðèííèöòâî ïîòðåáóº âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè
ðàö³îíàëüíèõ ïðèíöèï³â îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà, òîáòî êîìïëåêòè ìàøèí òà
îáëàäíàííÿ íà ôåðìàõ ïîòð³áíî ôîðìóâàòè â³äïîâ³äíî äî òåõíîëîã³é óòðèìàííÿ
òâàðèí ç óðàõóâàííÿì çàñîá³â ìåõàí³çàö³¿
òðàíñïîðòíî-ïåðåâàëî÷íèõ ³ äîïîì³æíèõ
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ðîá³ò, à òàêîæ çàñîá³â àâòîìàòèçîâàíîãî
êîíòðîëþ òà óïðàâë³ííÿ òåõíîëîã³÷íèìè
ïðîöåñàìè. Óçàãàëüíåííÿ â³ò÷èçíÿíîãî é
çàðóá³æíîãî äîñâ³äó ñâ³ä÷èòü ïðî ðåàëüíó
ìîæëèâ³ñòü ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó òâàðèííèöòâà, â ïðîöåñ³ ðåàë³çàö³¿ ÿêîãî âèçíà÷àëüíèìè ôàêòîðàìè º: âïðîâàäæåííÿ
íàóêîâèõ ðîçðîáîê, âèñîêîòåõíîëîã³÷íå
çàáåçïå÷åííÿ òâàðèííèöòâà, çä³éñíåííÿ
åôåêòèâíèõ îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íèõ
çàõîä³â ðèíêîâîãî ñïðÿìóâàííÿ ³ ñèñòåìè
ìàðêåòèíãîâîãî òà ñòðàòåã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ç ïîºäíàííÿì ³ç ñîö³àëüíîþ ñêëàäîâîþ
òåõíîëîã³÷íèõ âàæåë³â âèðîáíèöòâà. Ó
öüîìó êîíòåêñò³ âàæëèâî çîñåðåäèòèñü íà
ïåðåâåäåíí³ òâàðèííèöüêèõ ï³äïðèºìñòâ
íà ³ííîâàö³éíó ìîäåëü ðîçâèòêó â îñíîâ³
ÿêî¿ âïðîâàäæåííÿ åíåðãî-ðåñóðñîîùàäíèõ òåõíîëîã³é, êîìïëåêñó íàóêîâî-äîñë³äíèõ, âèðîáíè÷èõ, îðãàí³çàö³éíèõ,
ô³íàíñîâèõ, êîìåðö³éíèõ, ðèíêîâî- òà ñîö³àëüíî îð³ºíòîâàíèõ çàõîä³â, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè ³íòåíñèô³êàö³¿ òà âèçíà÷àþòü ïåðñïåêòèâí³ ìîæëèâîñò³
ãàëóçåé òâàðèííèöòâà. Ñåðåä ïð³îðèòåòíèõ
íàïðÿì³â ïðèñêîðåíîãî çá³ëüøåííÿ âèðîáíèöòâà òâàðèííèöüêî¿ ïðîäóêö³¿ ïåðåâàãó
íåîáõ³äíî íàäàâàòè ðîçâèòêó âèñîêî³íòåíñèâíèõ ³ øâèäêîîêóïíèõ ãàëóçåé, çîêðåìà òàêèõ ÿê ïòàõ³âíèöòâî ³ ñâèíàðñòâî.
Âàæëèâî çä³éñíþâàòè çàõîäè, ñïðÿìîâàí³
íà ðîçâèòîê ì’ÿñíîãî ñêîòàðñòâà. ²íòåíñèô³êàö³¿ ãàëóçåé òâàðèííèöòâà ìîæíà
äîñÿãòè âèêîðèñòîâóþ÷è âèñîêîïðîäóêòèâí³ ïîðîäè òâàðèí, çàáåçïå÷èòè äëÿ íèõ
ô³ç³îëîã³÷íî êîìôîðòí³ óìîâè óòðèìàííÿ
òà ³íòåíñèâíîãî âèðîùóâàííÿ ïîãîë³â’ÿ ç
ïîâíîö³ííîþ ãîä³âëåþ, ìåõàí³çàö³ºþ òà
àâòîìàòèçàö³ºþ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â
[Ñêëÿð Î. Ã., Áîëòÿíñüêà Í. ²., 2012].
Â ÓêðÍÄ²ÏÂÒ ³ì. Ë. Ïîãîð³ëîãî ðîçðîáëåí³ ïðîåêòí³ ð³øåííÿ òâàðèííèöüêèõ ôåðì, àäàïòîâàíèõ äî íîðìàòèâíèõ
âèìîã ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó [Direktive
Rady 98/58/EU, Direktive Rady 91/629/EU,
Council Regulation (EU) ¹ 834/2007], ç
âðàõóâàííÿì ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â
ùîäî íîðìàòèâíèõ âèìîã ªÑ [Systemy
utrzymania bydla, 2005, Systemy utrzymania
owiec, 2004, Schafe, 2009, Stallbau für
Edition
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Schafe, 2013]. Àêòóàëüí³ñòþ â³äçíà÷àþòüñÿ ïðîåêòí³ ð³øåííÿ ìîëî÷íèõ ôåðì
[Êðàâ÷óê Â. ²., Ñìîëÿð Â. ²., 2017, Êâàøà Ì. Ì. òà ³í., 2017, Ïîñòåëüãà Ñ. Ñ.,
2017], â³äãîä³âåëüíèõ ôåðì ÂÐÕ [Ïîñòåëüãà Ñ. Ñ., 2018, Êðàâ÷óê Â. ². òà ³í., 2018,
Øåðåìåòà Â. Â. òà ³í., 2018, Ñìîëÿð Â. ².,
2018], â³âöåôåðì [Êðàâ÷óê Â. ². òà ³í.,
2019, Ñìîëÿð Â. ²., 2019]. Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè ïðîåêòíèõ ð³øåíü ñó÷àñíèõ òâàðèííèöüêèõ ôåðì îñîáëèâå çíà÷åííÿ íàäàâàëè ¿õíüîìó òåõí³÷íîìó çàáåçïå÷åííþ.
Îòæå, âàæëèâî íàãîëîñèòè, ùî êîìïëåêòè ìàøèí òà îáëàäíàííÿ íà ôåðìàõ
ïåðø çà âñå ïîòð³áíî ôîðìóâàòè â³äïîâ³äíî äî òåõíîëîã³é óòðèìàííÿ òâàðèí. Ïðîáëåìàòèêà ùîäî òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ
ñó÷àñíèõ òâàðèííèöüêèõ ôåðì õàðàêòåðèçóºòüñÿ âèñîêèì ñòóïåíåì àêòóàëüíîñò³.
Ïîñòàíîâêà çàâäàíü. Çàðàç ó ïðîöåñ³
ðîçâèòêó ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ òâàðèííèöòâà â³äáóâàºòüñÿ ïîñò³éíå âäîñêîíàëåííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â. Â Óêðà¿í³ êóëüòèâóþòü òàê³ ãàëóç³
òâàðèííèöòâà – ñêîòàðñòâî, ñâèíàðñòâî,
â³â÷àðñòâî, êîç³âíèöòâî, êîíÿðñòâî, êðîë³âíèöòâî, çâ³ð³âíèöòâî, ïòàõ³âíèöòâî,
ñîáàê³âíèöòâî, áäæ³ëüíèöòâî, ðèáíèöòâî. Îäíèìè ç êëþ÷îâèõ ãàëóçåé ââàæàþòü ñêîòàðñòâî òà â³â÷àðñòâî. Ìîòèâàö³ÿ
äîñë³äæåíü ïîëÿãàº â îòðèìàíí³ íîâèõ
äàíèõ. Ìåòà äîñë³äæåíü – ñôîðìóâàòè
ïð³îðèòåòíèé ïåðåë³ê â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ ìàøèí òà îáëàäíàííÿ äëÿ ìåõàí³çàö³¿ ìîëî÷íèõ, â³äãîä³âåëüíèõ ôåðì ÂÐÕ
òà â³âöåôåðì. Çàâäàííÿ ðîáîòè – îïðàöþâàòè ³íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè ç îö³íþâàííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â çà ¿õíüîþ íîâèçíîþ,
òåõí³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, âêëþ÷àþ÷è ïðîäóêòèâí³ñòþ, íàä³éí³ñòü, ÿê³ñòü
âèêîíàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó, áåçïå÷í³ñòü òîùî, à òàêîæ â³äïîâ³äí³ñòü â³ò÷èçíÿíèì íîðìàòèâàì ³ âèìîãàì ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó.
Ìåòîäè ³ ìàòåð³àëè. Äëÿ ôîðìóâàííÿ
ïð³îðèòåòíîãî ïåðåë³êó â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ ìàøèí òà îáëàäíàííÿ äëÿ ìåõàí³çàö³¿ ìîëî÷íèõ, â³äãîä³âåëüíèõ ôåðì
ÂÐÕ òà â³âöåôåðì ïðîâåäåí³ àíàë³òè÷í³
äîñë³äæåííÿ. Îïðàöüîâàíî âåëèêèé ìà-
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ñèâ ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â ùîäî òåõí³÷íèõ çàñîá³â, âðàõîâóþ÷è ¿õíþ íîâèçíó,
îñíîâí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, âêëþ÷àþ÷è ïðîäóêòèâí³ñòü, íàä³éí³ñòü, ÿê³ñòü
âèêîíàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó, áåçïå÷í³ñòü, à òàêîæ â³äïîâ³äí³ñòü íîðìàòèâíèì âèìîãàì Óêðà¿íè òà ªÑ.
Ðåçóëüòàòè.Çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü ñôîðìîâàíèé ïð³îðè-

òåòíèé ïåðåë³ê â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ
ìàøèí òà îáëàäíàííÿ äëÿ ìåõàí³çàö³¿
ìîëî÷íèõ (òàáë. 1), â³äãîä³âåëüíèõ ôåðì
ÂÐÕ (òàáë. 2) òà â³âöåôåðì (òàáë. 3).
Îáãîâîðåííÿ.
Ìàøèíè òà îáëàäíàííÿ äëÿ ìîëî÷íèõ
ôåðì.
Ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ ïð³îðèòåòíîãî
ïåðåë³êó ìàøèí òà îáëàäíàííÿ äëÿ ìî-

Таблиця 1 – Пріоритетний перелік вітчизняних і зарубіжних машин та
обладнання для молочних ферм
Технологічна
операція

Машини та обладнання для молочних ферм
Вітчизняні (фірма)

Зарубіжні (фірма, країна)

Обладнання для безприв’язного утримання корів і молодняка ВРХ (ТДВ «Брацлав»)
Клітка для телят КТТ-1
(ТОВ «Агрікон-Київ»)

Обладнання для утримання ВРХ
(«Spinder», Німеччина)
Малогабаритний мобільний агрегат
для внесення підстилки Н-900-2Z-ТВ
(«Holaras», Нідерланди)
Молочний шатл («Urban», Німеччина)

Годівля тварин

Міні-трактор Т-25
(Харківський тракторний
завод)
Напівпричіп НТ-2-02
(ПАТ «Рівнесільмаш»)
Кормороздавач РММ-5
(ТОВ «ХимТехПласт»)

Міні-трактор 4520 С
(«Branson», Південна Корея)
Пристрій для підгортання кормів
(«Holaras», Нідерланди)
Малогабаритний фермський комбайн
«Siloking», («Mayer», Німеччина)

Напування
тварин

Напувалка групова перекидна Напувалка групова («Suevia», Німеччина)
(ТДВ «Брацлав»)
Індивідуальна доїльна установка
(«Inter Puls», Італія)

Доїння корів

Установка індивідуального
доїння УІД-10
(ТДВ «Брацлав»)
Установка індивідуального
доїння УІД-20
(ТДВ «Брацлав»)

Охолодження
молока

Охолоджувач молока ОВМ
(ЗАТ «Тэсмо-М»)

Танк-охолоджувач молока («Mueller»,
Нідерланди )
Ланцюгова скреперна гноєприбиральна
система («DeLaval», Швеція)

Видалення гною

Установка скреперна УС-80
(ТДВ «Брацлав»)
Поперечний і
вивантажувальний комплект
транспортерів НКЦ-7
(ТОВ «ВО «Ковельсільмаш»)
Світло-вентиляційний гребінь
(ТДВ «Брацлав»)

Світло-вентиляційний гребінь
(«Arntjen», Німеччина)
Штори бокові вентиляційні
(«Arntjen», Німеччина)

Станок ветеринарний СВ-1
(ТДВ «Брацлав»)
Щітка для чесання корів
(ТДВ «Брацлав»)

Станок ветеринарний
(«Rosensteiner», Австрія)
Щітка автоматична («Suevia», Німеччина)
Еструальний детектор («Draminski», Польща)
Мобільний чотириканальний електронний пристрій для діагностики маститу у
корів MMS-3000 (IFU GMBH «Diagnostic
Systems», Німеччина)

Утримання
тварин

Створення
мікроклімату

Зооветеринарне
обслуговування
тварин
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Таблиця 2 – Пріоритетний перелік вітчизняних і зарубіжних машин та
обладнання для відгодівельних ферм ВРХ
Технологічна операція

Машини та обладнання для відгодівельних ферм ВРХ
Вітчизняні (фірма)

Зарубіжні (фірма, країна)

Утримання тварин

Обладнання для безприв’язного утримання молодняка
ВРХ (ТДВ «Брацлав»)

Обладнання для утримання ВРХ
(«Spinder», «Hörmann», Німеччина)
Малогабаритний мобільний агрегат
для внесення підстилки Н-900-2Z-ТВ
(«Holaras», Нідерланди)

Годівля тварин

Міні-трактор Т-25 (ХТЗ)
Напівпричіп тракторний
самоскидний типу 1ПТС-1
(ТОВ «ЯРЗ»)
Кормороздавач РММ-5
(ТОВ «ХимТехПласт»)
Молочний шатл
(ТОВ «ДАМИЗ»)
Бачок для випоювання телят з
соскою (компанія «Поилка»)

Міні-трактор «Булат» Т-160 («Булат»,
Китай)
Пристрій для підгортання кормів
(«Holaras», Нідерланди)
Малогабаритний фермський комбайн
(«Siloking», Німеччина)
Молочний шатл («Urban», Німеччина)
Відро для випоювання телят з соскою
(«Urban», Німеччина)

Напування тварин

Напувалка групова
(ТДВ «Брацлав»)

Напувалка групова («Suevia», Німеччина)

Видалення гною

Міні-трактор Т-25 (ХТЗ)
Лопата фронтальна (відвал)
(ТОВ «Техніка і технології»)

Міні-трактор «Булат» Т-160
(«Булат», Китай), агрегатований лопатою
фронтальною (відвалом)

Створення
мікроклімату

Клапани вентиляційні
Клапани вентиляційні («Rundbogen
(ТОВ «ВКФ Агротех Консалт») Hallen», Німеччина)

Зооветеринарне
обслуговування
тварин

Станок ветеринарний СВ-1
(ТДВ «Брацлав»)

Станок ветеринарний («Rosensteiner»,
Австрія)

Таблиця 3 – Пріоритетний перелік вітчизняних і зарубіжних машин та
обладнання для вівцеферм
Технологічна
операція

Машини та обладнання для вівцеферм
Вітчизняні (фірма)

Зарубіжні (фірма, країна)

1

2

3

Утримання овець

Огорожа для овець
(ТОВ «Техна»)
Огорожа електрична для
овець («Спільна мета»)

Обладнання для утримання овець фірми
«Patura» (Німеччина)
Огорожа для овець («Beiser», Франція,
«Groβewinkelmann», Німеччина)
Огорожа електрична для овець
(«Averde», «Horisont», Німеччина)
Малогабаритний мобільний агрегат
для внесення підстилки Н-900-2Z-ТВ
(«Holaras», Нідерланди)

Годівля овець

Міні-трактор Т-25 (ХТЗ)
Напівпричіп тракторний
самоскидний типу 1ПТС-1
(ТОВ «ЯРЗ»)
Самогодівниця комбінована
для овець СКО-10 (ЗНДЦМТ)
Самогодівниця пересувна
гужова СПГ-1А (ЗНДЦМТ)
Бачок з соскою для випоювання ягнят (компанія «Поилка»)

Міні-трактор «Булат» Т-160
(«Булат», Китай)
Малогабаритний фермський комбайн
«Siloking» («Mayer» Німеччина)
Кормовий стіл, годівниці для овець
(«Patura», «Zimmermann», Німеччина,
«Agritubel», Франція)
Обладнання для випоювання ягнят
(«Sylco», Греція)
Відро з сосками для випоювання ягнят
(«Agro ARteam», Німеччина)
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Продовження таблиці 3
1

2

3

Напування овець

Напувалка чашкова для овець
(«Спільна мета»)
Автонапувалка групова
АНО-10 (ЗНДЦМТ)

Напувалка чашкова для овець 43 А
(«Suevia», Німеччина)
Напувалка групова для овець
WT-30 («Suevia», Німеччина)

Доїння овець

Установка для
індивідуального доїння
УІД-20 (ТДВ «Брацлав»)
Установка для доїння овець
УДО-2-1 (ЗНДЦМТ)
Доїльна апаратура для овець
«Белка» (компанія «Бурьонка»)

Індивідуальна доїльна установка для
овець фірми «Inter Puls» (Італія)
Індивідуальна доїльна установка для
овець фірми «Flaco» (Іспанія)
Індивідуальна доїльна установка для
овець фірми «DeLaval» (Швеція)

Видалення гною

Міні-трактор Т-25 (ХТЗ)
Лопата фронтальна (відвал)
(ТОВ «Техніка і технології»)

Міні-трактор «Булат» Т-160, агрегатований лопатою фронтальною
(відвалом) («Булат», Китай)

Створення мікроклімату

Клапани вентиляційні
(ТОВ «ВКФ Агротех Консалт»)

Клапани вентиляційні
(«Rundbogen Hallen», Німеччина)

Зооветеринарне обслуговування овець

Лампа інфрачервона для обігрівання ягнят («Спільна мета»)
Агрегат стригальний АС-1
(ЗНДЦМТ)
Аплікатор для кастрації овець
(«Євро ферма»)
Вушна бирка для овець
(«Zorya Animal ID»)

Лампа інфрачервона для обігрівання
ягнят («Kerbl», Німеччина)
Машинка для стрижки овець
(«Kaison-300», США)
Тестер кітності овець («Draminski»,
Польща)
Щипці для кастрації овець (Німеччина)
Вушна бирка для овець («Китай»)

ëî÷íèõ ôåðì âðàõîâóâàëè òàê³ òåõíîëîã³÷í³ îïåðàö³¿:
óòðèìàííÿ
òâàðèí, ãîä³âëÿ, íàïóâàííÿ,
äî¿ííÿ êîð³â,
îõîëîäæåííÿ
ìîëîêà, âèäàëåííÿ
ãíîþ,
ñòâîðåííÿ ì³êðîêë³ìàòó, çîîâåòåðèíàðíå
îáñëóãîâóâàííÿ
òâàðèí. Âàæëèâî, ùî îáðàí³
íîâ³òí³ òåõí³÷- Рисунок 1 – Малогабаритний фермський комбайн
í³ çàñîáè ÿê
â³ò÷èçíÿíîãî, «Siloking»компанії «Mayer»
òàê ³ çàðóá³æíîãî âèðîáíèöòâà. Íàïðèêëàä, äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ³ ðîçäà÷³ êîðì³â õóäîá³ ïðîïîíóºòüñÿ âèñîêîåôåêòèâíèé ìàëîãàáàðèòíèé
ôåðìñüêèé êîìáàéí «Siloking» (ðèñ. 1).
Êîìïàí³ÿ «Mayer» âèãîòîâëÿº ïîïóëÿðí³ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó òà ïðåäñòàâëåí³
íà ðèíêó Óêðà¿íè êîðìîçì³øóâà÷³-ðîç142

äàâà÷³ «Siloking». Öå ³ííîâàö³éí³ âèñîêîíàä³éí³ ìàøèíè äëÿ òî÷íîãî äîçóâàííÿ, ÿê³ñíîãî çì³øóâàííÿ òà ð³âíîì³ðíî¿
ðîçäà÷³ êîðì³â íà ôåðìàõ âåëèêî¿ ðîãàòî¿
õóäîáè. Êîìïàí³ÿ «Mayer» ïðîïîíóº øèðîêó ë³í³éêó ñàìîõ³äíèõ, ñòàö³îíàðíèõ òà
ïðè÷³ïíèõ êîðìîçì³øóâà÷³â-ðîçäàâà÷³â ç
îá’ºìîì áóíêåð³â â³ä 3 ì3 (ïðè÷³ïí³ ìîäåë³ «Smart») äî 80 ì3 (ñòàö³îíàðí³ ìîäåë³
«StaticLine»).
Äëÿ áóäü-ÿêîãî ãîñïîäàðñòâà çàïðîïîíîâàíèé íåîáõ³äíèé âàð³àíò ìàøèíè
«Siloking», ÿêèé îïòèìàëüíî çàäîâîëüíèòü ïîòðåáè ïîãîë³â’ÿ ìîëî÷íî¿ ôåðìè
â ñâîº÷àñíîìó òà ïîâíîìó çàáåçïå÷åíí³
ïîâíîðàö³îííèìè êîðìîâèìè ñóì³øàìè. Êîðìîçì³øóâà÷³-ðîçäàâà÷³ «Siloking»
åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóþòü íå ëèøå â íîâèõ òâàðèííèöüêèõ ïðèì³ùåííÿõ, àëå ³ â
óìîâàõ ðåêîíñòðóéîâàíèõ òâàðèííèöüêèõ
ôåðì. Äëÿ öüîãî íàÿâí³ ìîäåë³ ç á³ëüø âóçüêèìè àáî çàíèæåíèìè áóíêåðàìè. Àëå
çì³íà ôîðìè áóíêåðà íå âïëèâàº íà ÿê³ñòü
çì³øóâàííÿ êîðì³â, òîìó ùî äëÿ êîæíîãî
áóíêåðà êîìïàí³ºþ ðîçðîáëåíî âëàñíèé
óí³êàëüíèé çà ñâî¿ìè õàðàêòåðèñòèêàìè
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òóðáîøíåê. Îñîáëèâ³ñòþ êîðìîçì³øóâà÷³â-ðîçäàâà÷³â «Siloking» º çàáåçïå÷åííÿ
çáåðåæåííÿ ñòðóêòóðè êîðì³â ó ïðîöåñ³ ¿õ
ïðèãîòóâàííÿ òà ÿê³ñíå ³ øâèäêå çì³øóâàííÿ. Â³äîìî, ùî ñòðóêòóðà êîðì³â ìàº
âïëèâ íà ô³ç³îëîã³÷íèé ñòàí ³ ïðîäóêòèâí³ñòü òâàðèí. Îñîáëèâî åôåêòèâíî ìàøèíè «Siloking» ïðàöþþòü ç òþêîâàíèìè ñ³íîì, ñîëîìîþ, ïîòð³áíî ëèøå 5-7 õâèëèí
ðîáîòè êîðìîçì³øóâà÷à-ðîçäàâà÷à, ùîá
îòðèìàòè îäíîð³äíó òà îïòèìàëüíó äëÿ
çãîäîâóâàííÿ òâàðèíàì êîðìîâó ñóì³ø.
Ïîòðåáè íåâåëèêèõ ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ çàäîâîëüíÿòü ìîäåë³ «Smart» ç
áóíêåðîì íà 3 ì3. Îñîáëèâ³ñòþ êîðìîçì³øóâà÷³â-ðîçäàâà÷³â «Siloking» º øèðîêèé
òóðáîøíåê äëÿ çì³øóâàííÿ êîìïîíåíò³â
êîðìîâî¿ ñóì³ø³ ç äîäàòêîâèì êðèëîì ³
ïëàñêèì ñêðåáêîì òà ðåáðèñòèé áóíêåð
ç âèñîêîÿê³ñíî¿ ñòàë³ (òîâùèíà ìåòàëó íà
ñò³íêàõ 8 ìì, íà äíèù³ 20 ìì), ïîñèëåíèé ó ì³ñöÿõ îñîáëèâîãî òåðòÿ ñïåö³àëüíèì ñïëàâîì. Äî ñêëàäó ìàøèíè òàêîæ
âõîäÿòü: ì³öíà ðàìà, âèãîòîâëåíà ç òðóáè
êâàäðàòíîãî ïåðåòèíó, âèñîêîíàä³éíèé
ïðèâ³ä øíåêà, âèñîêîòî÷íà âàãîâà ñèñòåìà ç îñîáëèâèì êð³ïëåííÿì òåíçîäàò÷èê³â
– öå âñå çàáåçïå÷óº òðèâàëó ³ íàä³éíó åêñïëóàòàö³þ ìàøèíè.
Ìàøèíè òà îáëàäíàííÿ äëÿ â³äãîä³âåëüíèõ ôåðì ÂÐÕ
Ó ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ ïð³îðèòåòíîãî
ïåðåë³êó ìàøèí òà îáëàäíàííÿ äëÿ â³äãîä³âåëüíèõ ôåðì ÂÐÕ âðàõîâóâàëè òàê³
òåõíîëîã³÷í³ îïåðàö³¿: óòðèìàííÿ òâàðèí, ãîä³âëÿ, íàïóâàííÿ, âèäàëåííÿ ãíîþ,
ñòâîðåííÿ ì³êðîêë³ìàòó, çîîâåòåðèíàðíå
îáñëóãîâóâàííÿ òâàðèí. Ñë³ä â³äì³òèòè,
ùî îáðàí³ íîâ³òí³ òåõí³÷í³ çàñîáè ÿê â³ò÷èçíÿíîãî, òàê ³ çàðóá³æíîãî âèðîáíèöòâà. Íàïðèêëàä, äëÿ óòðèìàííÿ â³äãîä³âåëüíîãî ïîãîë³â’ÿ ÂÐÕ ïðîïîíóºòüñÿ
îáëàäíàííÿ ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ ô³ðìè
«Hörmann» (ðèñ. 2).
Îáëàäíàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ â³äãîä³âåëüíîãî ïîãîë³â’ÿ ÂÐÕ ô³ðìè «Hörmann» â³äïîâ³äàº òàêèì íîðìàòèâíèì âèìîãàì ªÑ:
- â îñíîâ³ ñòâîðåííÿ â³äãîä³âåëüíî¿
ôåðìè ïîâèíåí áóòè çàõèñò òâàðèí, âèõîäÿ÷è ç öüîãî, ïîòð³áíî ñòâîðèòè â³ëüEdition
28 (42)

Рисунок 2 – Обладнання для утримання
відгодівельного поголів’я ВРХ фірми «Hörmann»

í³, êîìôîðòí³, íàáëèæåí³ äî ïðèðîäíèõ,
óìîâè äëÿ óòðèìàííÿ ÂÐÕ;
- áàçîâ³ âèìîãè ªÑ ùîäî óòðèìàííÿ
ÂÐÕ íà â³äãîä³âë³: äîãëÿä çà òâàðèíàìè
ïîâèíåí çä³éñíþâàòèñü äîñòàòíüîþ ê³ëüê³ñòþ ïåðñîíàëó, ÿêèé âîëîä³º â³äïîâ³äíèìè ìîæëèâîñòÿìè, çíàííÿìè òà ïðîôåñ³éíîþ êîìïåòåíòí³ñòþ. Óñ³ òâàðèíè,
ÿêèõ óòðèìóþòü â ãîñïîäàðñòâ³, â ÿêîìó
¿õ íîðìàëüíå ³ñíóâàííÿ çàëåæèòü â³ä íàëåæíîãî äîãëÿäó ç áîêó ëþäèíè, ïîâèíí³ ïåðåâ³ðÿòèñÿ ùîíàéìåíøå îäèí ðàç
íà äåíü. Òâàðèíè ïîâèíí³ ïåðåâ³ðÿòèñÿ
äëÿ çàïîá³ãàííÿ ¿õí³õ ñòðàæäàíü. Ñâîáîäà
ïåðåì³ùåííÿ òâàðèí íå ïîâèííà áóòè çàáîðîíåíà ó âèïàäêó, ÿêùî öå íå ñïðè÷èíÿº ¿ì ñòðàæäàííÿ àáî óøêîäæåííÿ. Âñå
àâòîìàòè÷íå àáî ìåõàí³÷íå îáëàäíàííÿ
ïîâèííå ïåðåâ³ðÿòèñü ùîíàéìåíøå îäèí
ðàç íà äåíü. Òå îáëàäíàííÿ, äå çíàéäåí³
äåôåêòè, ïîâèííî áóòè â³äðåìîíòîâàíå
íåãàéíî, à ÿêùî öå íåìîæëèâî, â³äïîâ³äí³
çàõîäè ñë³ä âæèòè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çäîðîâîãî òà íîðìàëüíîãî ³ñíóâàííÿ òâàðèí.
Òâàðèíè ìîæóòü óòðèìóâàòèñü äëÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá ëèøå â óìîâàõ
áåç øê³äëèâîãî âïëèâó íà ¿õíº çäîðîâ’ÿ òà
áëàãîïîëó÷÷ÿ;
- ðåêîìåíäîâàíèé ðîçì³ð òåõíîëîã³÷íèõ ãðóï ÂÐÕ íà â³äãîä³âë³ – äî 12 òâàðèí.
Ï³äëîãà â ïðèì³ùåíí³ ïîâèííà áóòè íå
ñëèçüêîþ, ùîá íå äîïóñêàòè òðàâìóâàííÿ â³äãîä³âåëüíîãî ïîãîë³â’ÿ ÂÐÕ. Ï³ä ÷àñ
óòðèìàííÿ áè÷ê³â íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè
òàê³ ïðàêòè÷í³ âèìîãè: ó ïðèì³ùåíí³ ïîâèíí³ áóòè ñòâîðåí³ êîìôîðòí³ óìîâè äëÿ
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óòðèìàííÿ ïîãîë³â’ÿ; âèäàëÿòè ãí³é íåîáõ³äíî ìåõàí³çîâàíèì ñïîñîáîì; ïîâèííà
áóòè çàáåçïå÷åíà çðó÷í³ñòü î÷èùåííÿ ³
äåç³íôåêö³¿ â ïðèì³ùåíí³; ïîâèíí³ áóòè
ñòâîðåí³ çðó÷í³ óìîâè ç ïåðåãðóïóâàííÿ
ïîãîë³â’ÿ;
- åôåêòèâíèé ñïîñ³á óòðèìàííÿ ÂÐÕ
íà â³äãîä³âë³ â êë³òêàõ, çà òàêèõ óìîâ ó
çîí³ â³äïî÷èíêó òâàðèí ôîðìóºòüñÿ øàð
ï³äñòèëêè òîâùèíîþ 20-30 ñì íà ï³äëîç³ ç³ ñõèëîì 5-8°. Ï³äñòèëêó ç ïîäð³áíåíî¿
ñîëîìè âíîñÿòü ùîäåííî ó ç ðîçðàõóíêó
2-3 êã íà îäíó òâàðèíó;
- âèñîòà îãîðîäæåííÿ êë³òîê (äî 1,3 ì)
³ âèñîòà çîíè ãîä³âë³ òâàðèí ïîâèíí³ áóòè
ñêîðèãîâàí³ çàëåæíî â³ä òîâùèíè øàðó
ï³äñòèëêè;
- â óìîâàõ áåçïðèâ’ÿçíîãî óòðèìàííÿ
òâàðèí íà ãëèáîê³é ï³äñòèëö³ åôåêòèâíî
âèêîðèñòîâóâàòè ñïåö³àëüí³ ìàøèíè äëÿ
âíåñåííÿ ï³äñòèëêè (ïîäð³áíåíî¿ ñîëîìè,
òèðñè) ç ìîæëèâ³ñòþ äîäàòêîâîãî ïîäð³áíåííÿ òåõíîëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó;
- â³äïîâ³äíî äî íîðìàòèâíèõ âèìîã ªÑ
òåõíîëîã³÷í³ ïëîù³ äëÿ óòðèìàííÿ â³äãîä³âåëüíîãî ïîãîë³â’ÿ ÂÐÕ íà ãëèáîê³é
ï³äñòèëö³ ³ ôðîíò ãîä³âë³ òâàðèí òàê³: â³êîì 0,5-6 ì³ñÿö³â – 3,0 ì2/ãîë., 0,4 ì/ãîë.;
6-12 ì³ñÿö³â – 4,5 ì2/ãîë., 0,5 ì/ãîë.;
12-18 ì³ñÿö³â – 5,5 ì2/ãîë., 0,6 ì/ãîë.;
- áîðäþð êîðìîâîãî ñòîëà ïîâèíåí áóòè
çàâøèðøêè 0,1 ì, çàââèøêè 0,4-0,55 ì;
- ðîçì³ðí³ õàðàêòåðèñòèêè îãîðîäæåííÿ êîðìîâîãî ñòîëà: âèñîòà 1,3 ì; â³äñòàíü
ì³æ âåðõíüîþ ³ íèæíüîþ òðóáîþ 0,6 ì;
òðóáà ä³àìåòðîì – 50-60 ìì;
- øèðèíà òåõíîëîã³÷íèõ ïðîõîä³â ì³æ
çîíàìè â³äïî÷èíêó ³ ãîä³âë³ òâàðèí íà â³äãîä³âë³ – 0,8-1,0 ì;
- øèðèíà çîíè â³äïî÷èíêó äëÿ â³äãîä³âåëüíîãî ïîãîë³â’ÿ ÂÐÕ ïîâèííà ñòàíîâèòè â³ä 4 ì äî 6 ì;
- ó çîíàõ â³äïî÷èíêó êë³òîê äëÿ óòðèìàííÿ ìîëîäíÿêà ÂÐÕ äëÿ çàõèñòó òâàðèí
â³ä ïðîòÿã³â ïîâ³òðÿ ðåêîìåíäóºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ íåâèñîêèõ ñò³í ÷è ïåðåãîðîäîê;
- ïîòð³áíî çàáåçïå÷èòè ïîñò³éíèé êîíòðîëü çà ðóõîì ïîãîë³â’ÿ òâàðèí ó ñòàä³,
çà ïîòðåáè õâîðèõ òâàðèí â³äîêðåìëþþòü
â³ä îñíîâíîãî ñòàäà. Ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ
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òåõíîëîã³÷íèõ ãðóï òâàðèí íåîáõ³äíî äîòðèìóâàòèñü ñïîêîþ, íå äîïóñêàòè ñòðåñ³â ó òâàðèí;
- äëÿ òîãî, ùîá áóëà ìîæëèâ³ñòü â³äñòåæóâàòè ÂÐÕ, òâàðèíè ïîâèíí³ ³äåíòèô³êóâàòèñü ç âèêîðèñòàííÿì âóøíèõ
áèðîê, ÿê³ ïðèêð³ïëÿþòü íà êîæíå âóõî
³ ñóïðîâîäæóâàòèñü ïàñïîðòîì ïðîòÿãîì
óñüîãî ïåð³îäó âèðîùóâàííÿ.
Ìàøèíè òà îáëàäíàííÿ äëÿ â³âöåôåðì
Ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ ïð³îðèòåòíîãî
ïåðåë³êó ìàøèí òà îáëàäíàííÿ äëÿ â³âöåôåðì âðàõîâóâàëè òàê³ òåõíîëîã³÷í³ îïåðàö³¿: óòðèìàííÿ îâåöü, ãîä³âëÿ, íàïóâàííÿ,
äî¿ííÿ îâåöü, âèäàëåííÿ ãíîþ, ñòâîðåííÿ
ì³êðîêë³ìàòó, çîîâåòåðèíàðíå îáñëóãîâóâàííÿ îâåöü. Âàæëèâî, ùî îáðàí³ íîâ³òí³
òåõí³÷í³ çàñîáè ÿê â³ò÷èçíÿíîãî, òàê ³ çàðóá³æíîãî âèðîáíèöòâà. Íàïðèêëàä, äëÿ
óòðèìàííÿ îâåöü ïðîïîíóºòüñÿ îáëàäíàííÿ ºâðîïåéñüêîãî êëàñó ô³ðìè «Patura»
(ðèñ. 3).

Рисунок 3 – Обладнання для утримання овець
фірми «Patura»

Îáëàäíàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ îâåöü ô³ðìè «Patura» â³äïîâ³äàº òàêèì íîðìàòèâíèì âèìîãàì ªÑ:
- ï³ä ÷àñ óòðèìàííÿ îâåöü ïîòð³áíî
ñòâîðèòè ñïðèÿòëèâ³ óìîâè íàáëèæåí³ äî
ïðèðîäíèõ äëÿ çàõèñòó òà çáåðåæåííÿ òâàðèí. Óòðèìàííÿ îâåöü â ãðóïàõ ìåíøèõ çà
4-5 ãîë³â ìîæå ñïðè÷èíèòè ñòðåñ äëÿ òâàðèí, òîìó âîíè ïîâèíí³ ìàòè â³çóàëüíèé
êîíòàêò ç òâàðèíàìè, ÿê³ óòðèìóþòüñÿ â ñóñ³äí³õ ãðóïàõ. Ó òåõíîëîã³÷íèõ ãðóïàõ â³âöåìàòîê ïîâèííî áóòè íå ìåíøå 20 ãîë³â;
- âàæëèâî ñòâîðèòè â³ëüí³ óìîâè äëÿ
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óòðèìàííÿ îâåöü, âêëþ÷àþ÷è â³äòâîðåííÿ
ïîãîë³â’ÿ, íå äîïóñêàòè àãðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè òâàðèí;
- íå äîïóñêàºòüñÿ ïðèâ’ÿçíå óòðèìàííÿ îâåöü;
- òåõíîëîã³÷íî â çîí³ äëÿ â³äïî÷èíêó
îâåöü ó òâàðèííèöüê³é áóä³âë³ ïîâèííî
áóòè çàáåçïå÷åíî ñóõó ³ ÷èñòó ïîâåðõíþ
ï³äëîãè, âêðèòó ï³äñòèëêîâèì ìàòåð³àëîì.
Âàæëèâî, ùîá ó â³â÷àðí³ íå äîïóñêàëèñü
ïðîòÿãè ïîâ³òðÿ, äî ÿêèõ â³âö³ îñîáëèâî
âðàçëèâ³;
- ñåðåä îñíîâíèõ âèìîã äî óòðèìàííÿ
îâåöü âàæëèâà ðîëü íàëåæèòü ñòâîðåííþ
êîìôîðòíî¿ ï³äëîãè ³ âèêîðèñòàííþ ï³äñòèëêîâèõ ìàòåð³àë³â. Ìîëîäíÿê æèâîþ
ìàñîþ äî 30 êã òà äîðîñë³ òâàðèíè æèâîþ
ìàñîþ á³ëüøå 30 êã íå äîïóñêàþòüñÿ äëÿ
óòðèìàííÿ íà ï³äëîç³ áåç äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ ï³äñòèëêè. Ï³äëîãà íå ïîâèííà ìàòè
íåãàòèâíîãî âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ òâàðèí.
Îãîðîäæåííÿ êë³òîê, çàãîí³â, ñåêö³é òîùî
íå ïîâèííî ñïðè÷èíÿòè ïîøêîäæåííÿ
òâàðèí àáî äîïóñêàòè ìîæëèâîñò³ âèõîäó
îâåöü çà ¿õ ìåæ³;
- ðåêîìåíäîâàí³ òåõíîëîã³÷í³ ïëîù³:
áàðàíè (æèâà ìàñà òâàðèí äî 50 êã) –
2,0 ì2/ãîë, (æèâà ìàñà òâàðèí á³ëüøå 50 êã)
– 3,0 ì2/ãîë.; â³âöåìàòêè – 1,0-1,2 ì2/ãîë.;
â³âöåìàòêè ç ÿãíÿòàìè â³êîì äî 2 ì³ñ. –
1,8-2,5 ì2/ãîë.; ÿãíÿòà ï³ñëÿ â³äëó÷åííÿ â³ä â³âöåìàòîê â³êîì â³ä 2 äî 3 ì³ñ. –
0,5-0,6 ì2/ãîë.; ìîëîäíÿê îâåöü â³êîì â³ä 3
äî 6 ì³ñ. (äîðîùóâàííÿ) – 0,7-0,8 ì2/ãîë.;
ìîëîäíÿê îâåöü â³êîì â³ä 6 äî 12 ì³ñ. –
0,9-1,2 ì2/ãîë.; â³äãîä³âåëüíå ïîãîë³â’ÿ –
1,3-1,5 ì2/ãîë.; ðåìîíòíèé ìîëîäíÿê –
1,0-1,2 ì2/ãîë. Òåõíîëîã³÷í³ ïëîù³ ìîæóòü
áóòè çìåíøåí³ íà 10 %;
- ï³ä ÷àñ óòðèìàííÿ îâåöü íà âèãóëüíèõ
ìàéäàí÷èêàõ ðåêîìåíäóþòü òàê³ òåõíîëîã³÷í³ ïëîù³: äîðîñë³ â³âö³ – 2,5 ì2/ãîë.;
ÿãíÿòà – 0,5 ì2/ãîë.; ìîëîäíÿê îâåöü â³êîì 6-12 ì³ñ – 1,25 ì2/ãîë.;
- ïëîùó íàâ³ñó íà âèãóëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ âñòàíîâëþþòü ç ðîçðàõóíêó 1,0-1,4 ì2
íà îäíó â³âöþ;
- ôðîíò ãîä³âë³ äëÿ îâåöü: áàðàíè (îðãàí³çîâàíèé äîñòóï äî êîðì³â) – 0,5 ì/ãîë.,
(ãîä³âëÿ ââîëþ) – 0,18 ì/ãîë.; â³âöåìàòêè
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– 0,4-0,14 ì/ãîë.; â³âöåìàòêè ç ÿãíÿòàìè
â³êîì äî 2 ì³ñ. – 0,6-0,22 ì/ãîë.; ÿãíÿòà
ï³ñëÿ â³äëó÷åííÿ â³ä â³âöåìàòêè â³êîì â³ä
2 äî 3 ì³ñ. – 0,2-0,07 ì/ãîë.; ìîëîäíÿê
îâåöü â³êîì â³ä 3 äî 6 ì³ñ. (äîðîùóâàííÿ) – 0,3 / 0,11 ì/ãîë.; ìîëîäíÿê îâåöü
â³êîì â³ä 3 äî 12 ì³ñ. – 0,3-0,11 ì/ãîë.;
â³äãîä³âåëüíå ïîãîë³â’ÿ – 0,3 / 0,11 ì/ãîë.;
ðåìîíòíèé ìîëîäíÿê – 0,3 / 0,11 ì/ãîë.;
- ì³í³ìàëüí³ âèìîãè äî äîãëÿäó çà
â³âöÿìè: õâîð³ àáî ïîðàíåí³ òâàðèíè ïîâèíí³ íåâ³äêëàäíî îòðèìóâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó; îäèí ðàç íà äåíü ïîòð³áíî
ïðîâåñòè ðåòåëüíèé îãëÿä çàñîá³â ìåõàí³çàö³¿ é åëåêòðèô³êàö³¿ íà â³âöåôåðì³ äëÿ
â³äïîâ³äíîãî çàõèñòó òâàðèí; ó â³â÷àðíÿõ
ç³ øòó÷íîþ âåíòèëÿö³ºþ ïîäà÷à ñâ³æîãî
ïîâ³òðÿ ïîâèííà áóòè çàáåçïå÷åíà, ÿêùî
ñèñòåìà ç ïåâíèõ ïðè÷èí íå ïðàöþº, òî ç
ðåçåðâíèõ åíåðãåòè÷íèõ çàñîá³â; ïîâèííà
áóòè âñòàíîâëåíà àâàð³éíà ñèãíàë³çàö³ÿ;
ïîòð³áíî çä³éñíþâàòè êîíòðîëü ñòàíó ì³êðîêë³ìàòó â êîøàð³.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íôîðìàö³éíîãî ïîøóêó â ðîçð³ç³ äîñòóïíèõ
äëÿ íàñ ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë âñòàíîâëåíà
â³äñóòí³ñòü ñõîæèõ äàíèõ ùîäî ïðîâåäåíèõ àíàë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü. Öåé ôàêò
ï³äòâåðäæóº òå, ùî äîñë³äæåííÿ çà ö³ºþ
ïðîáëåìàòèêîþ ïðîâåäåí³ âïåðøå.
Âèñíîâêè. Âïåðøå ïðîâåäåí³ àíàë³òè÷í³ äîñë³äæåííÿ ç ôîðìóâàííÿ ïð³îðèòåòíîãî ïåðåë³êó â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ
ìàøèí òà îáëàäíàííÿ äëÿ ìåõàí³çàö³¿ ìîëî÷íèõ, â³äãîä³âåëüíèõ ôåðì ÂÐÕ òà â³âöåôåðì. Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü
îïðàöüîâàíî çíà÷íèé ìàñèâ ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â ùîäî òåõí³÷íèõ çàñîá³â ç
óðàõóâàííÿì ¿õíüî¿ íîâèçíè, îñíîâíèõ
òåõí³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê, òîáòî ïðîäóêòèâíîñò³, íàä³éíîñò³, ÿêîñò³ âèêîíàííÿ
òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó, áåçïå÷íîñò³, à òàêîæ â³äïîâ³äíîñò³ íîðìàòèâíèì âèìîãàì
Óêðà¿íè òà ªÑ. Ñôîðìîâàíèé íà îñíîâ³ àíàë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü ïð³îðèòåòíèé
ïåðåë³ê â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ ìàøèí
òà îáëàäíàííÿ äëÿ ìåõàí³çàö³¿ ìîëî÷íèõ,
â³äãîä³âåëüíèõ ôåðì ÂÐÕ òà â³âöåôåðì
çíàéäå âèêîðèñòàííÿ íà ïðàêòèö³ ï³ä ÷àñ
ñòâîðåííÿ, ðåêîíñòðóêö³¿, ïåðåîñíàùåííÿ
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òâàðèííèöüêèõ îá’ºêò³â íà íîâ³é òåõí³÷í³é ³ òåõíîëîã³÷í³é îñíîâ³.
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Summary
The purpose of the research – is to form a priority list of domestic and foreign machines and
equipment for mechanization of dairy, fattening cattle and sheep farms.
Research methods. Analytical studies were conducted to form a priority list of domestic and
foreign machines and equipment for mechanization of dairy and fattening farms of cattle and sheep
farms. A review of a large array of information materials on technical means, taking into account their
novelty, basic technical characteristics, including performance, reliability, quality of technological
process, safety, as well as compliance with regulatory requirements of Ukraine and the European Union
was made.
Research results. For the ﬁrst time analytical researches on formation of the priority list of domestic
and foreign cars and the equipment for mechanization of dairy, fattening farms of cattle and sheep
farms are carried out. During the research, a signiﬁcant array of information materials on technical
means was reviewed, taking into account their novelty, basic technical characteristics, and actually
productivity, reliability, quality of technological process, safety, as well as compliance with regulatory
requirements of Ukraine and the EU.
Conclusions. The priority list of domestic and foreign machines and equipment for mechanization
of dairy, fattening cattle and sheep farms formed on the basis of analytical research will be used in
practice during the creation, reconstruction, re-equipment of livestock facilities on a new technical and
technological basis.
Key words: sheep breeding, sheep farms, cattle fattening farms, farm mechanization, dairy farms,
cattle breeding, livestock farms, technical means.
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Аннотация
Цель исследований – сформировать приоритетный перечень отечественных и зарубежных
машин и оборудования для механизации молочных, откормочных ферм КРС и овцеферм.
Методы исследований. Для формирования приоритетного перечня отечественных и
зарубежных машин и оборудования для механизации молочных, откормочных ферм КРС и овцеферм проведены аналитические исследования. Проведенный обзор большого массива информационных материалов по техническим средствам учитывая их новизну, основные технические
характеристики, в том числе производительность, надежность, качество выполнения технологического процесса, безопасность, а также соответствие нормативным требованиям Украины и Европейского Союза.
Результаты исследований. Впервые проведены аналитические исследования по формированию приоритетного перечня отечественных и зарубежных машин и оборудования для механизации молочных, откормочных ферм КРС и овцеферм. При проведении исследований осуществлен обзор значительного массива информационных материалов по техническим средствам с
учетом их новизны, основных технических характеристик, а собственно производительности, надежности, качества выполнения технологического процесса, безопасности, а также соответствия
нормативным требованиям Украины и ЕС.
Выводы. Сформированный на основе аналитических исследований приоритетный перечень
отечественных и зарубежных машин и оборудования для механизации молочных, откормочных
ферм КРС и овцеферм найдет использования на практике при создании, реконструкции, переоснащении животноводческих объектов на новой технической и технологической основе.
Ключевые слова: овцеводство, овцефермы, откормочные фермы КРС, механизация ферм,
молочные фермы, скотоводство, животноводческие фермы, технические средства.
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