
Постановка проблеми. Для інтенсивного 
розвитку галузі молочного скотарства перспе-
ктивною є голштинська худоба, яка має висо-
кий потенціал молочної продуктивності і най-
більш відповідає вимогам сучасної промисло-
вої технології використання [1, 2, 5]. Саме та-
кий гурт, за рахунок імпорту з країн Західної 
Європи, й було створено в господарстві ПрАТ 
“Агро-Союз” Синельниківського району Дніп-
ропетровської області, яке рішенням Міністер-
ства аграрної політики України затверджено, 
як племінний завод чистопородного розведен-
ня голштинської худоби. З цією метою функ-
ціонує комплекс з виробництва молока на 
1500 корів, який передбачає цілорічне безпри-
в’язно-боксове утримання тварин в сучасних 
напіввідкритих приміщеннях великогабарит-
ного типу, стан мікроклімату в яких, зважаючи 
на своєрідність природно-кліматичних умов 
регіону Придніпров’я, потребує більш поглиб-
леного вивчення. 

Тому метою досліджень було провести 
зоогігієнічну оцінку корівника на 1000 голів 
великої рогатої худоби у господарстві ПрАТ 
“Агро-Союз” Синельниківського району Дніп-
ропетровської області. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Господарство досягло вагомих виробничих 

результатів: надій за лактацією на корову в 
середньому складає 9741 кг, з виходом молоч-
ного жиру 386 кг і білка 319 кг. Тут запрова-
джена потоково-цехова система виробництва 
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Наведена зоогігієнічна оцінка корівника на 1000 голів, його конструктивні і об’ємно-

планувальні рішення, показники мікроклімату при цілорічному безприв’язно-боксовому утриманні 

тварин. Встановлено, що моноблок корівника відповідає зоогігієнічним вимогам лише в осінньо-

зимово-весняний сезони року, тоді як у літній (спекотний) період відбувається надмірний його 

перегрів, що може негативно відображатися на фізіологічному стані худоби. 

Моноблок, корівник, площа, кубатура, конструктивні рішення, параметри мікроклімату.  

продукції, яка передбачає роздільне утриман-
ня і вирощування худоби за ознаками фізіоло-
гічного стану і віку. Генеральний план ком-
плексу включає такі об’єкти: корівник, відді-
лення для сухостійних корів, пологове відді-
лення, блок для новонароджених телят. Корів-
ник через галерею з’єднується з залою і саніта-
рним блоком. 

Промислова технологія виробництва молоч-
ної продукції на комплексі уособлює новітні 
зразки багатьох зарубіжних країн світу. Годів-
ля корів здійснюється однотипною повноцін-
ною кормовою сумішшю протягом року, пода-
ча кормів на кормові столи досягається мобі-
льним кормороздавачем, видалення гною по 
проходах приміщення – дельта-скреперною 
установкою, а потім самоплинно до гноєсхо-
вищ. Трьохразове доїння протягом доби про-
водяться через восьмигодинні проміжки часу 
на американській установці BouMatic типу 
“Паралель Expressway”. Цілорічне безприв’яз-
но-боксове утримання тварин здійснюється у 
секціях на 250 голів кожна. Літне-табірне 
(пасовищне) утримання та перебування на від-
критих майданчиках у зимовий період згідно 
існуючий технології не передбачаються. Пого-
лів’я корів зосереджено в корівнику, який яв-
ляє собою моноблок каркасно-блочної конс-
трукції. Його розміри по осях складають 
124×34,5 м., а внутрішня висота – 8,25 м. Зага-
льний об’єм сягає 35294 м3 або близько 35,3 м3 
на одну голову. Загальна площа приміщення 
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на одну корову дорівнює 4,3 м2. 
Внутрішнє планування в корівнику перед-

бачає шестирядне розміщення боксів для від-
починку тварин розмірами 1,1×2,25 м, площею 
2,5 м2. Поміж боксами, нижче на 20 см від їх 
настилу, проходять гнойові канали шириною 3 
та 4,2 м, обладнані дельта-скреперною устано-
вкою для збирання і віддалення гною з обох 
кінців приміщення у загальний поперечно роз-
міщений канал по центру будівлі. Вздовж при-
міщення проходить також центральний прохід 
шириною 6 м. Корівник закритого типу без 
вигульно-кормових майданчиків обладнаний 
потужною вентиляцією. Надходження свіжого 
зовнішнього повітря досягається через світло-
аераційні наддашники, які являють собою спе-
ціальну надбудову, яка проходить вподовж 
конька перекриття, яке суміщене зі стелею. Ця 
виступаюча над покриттям надбудова з боків 
має відкриті прорізи, захищені зверху від ат-
мосферних опадів дашком , через які в примі-
щення надходить свіже повітря і досягається 
додаткове проникнення природного світла. 
Регульована витяжка відпрацьованого повітря 
відбувається через наскрізні незасклені отвори 
вікон, які обладнані брезентовими фіранками, 
підняттям і опусканням яких можливе регулю-
вання повітря залежно від погодних умов, віт-
ру тощо. 

Зважаючи на біологічні особливості голш-
тинів, які мають досить напружений газоенер-
гетичний обмін, забезпеченню організму сві-
жим повітрям (киснем) приділяється увага не 
менша ніж поживними речовинами корму. Са-
ме тому для всіх вікових груп тварин запрова-
джено “холодний метод” утримання, який пе-
редбачає не тільки можливості до загартову-
вання організму, а й оптимальному забезпе-
ченні його киснем. 

Аналізуючи природно-кліматичні умови 
регіону Придніпров’я, слід зазначити, що він 
характеризується помірно континентальним 
кліматом з жарким й переважно сухим літом 
та відносно теплою з частими відлигами зи-
мою. За багаторічними даними Синельників-
ського метеостанції середня тривалість безмо-
розного періоду сягає 185 днів з відхиленням в 
окремі роки до 143-228 днів. Амплітуда грани-
чних коливань температури протягом року 
становить від +40ºС влітку і до -34ºС – взимку, 
а середньорічна температура не перевищує 

7,9ºС. Середньорічна кількість атмосферних 
опадів складає 519 мм, з яких ⅔ випадає у теп-
лу пору року. Середня вологість повітря при 
цьому варіює у межах 68–79%, а шкала вітрів 
не перевищує 4–6 м/с. 

За таких погодних обставин за сезонами ро-
ку було проведено обстеження стану мікроклі-
мату в корівнику за температурою і вологістю 
повітря, вмістом в ньому вуглекислого газу, 
аміаку, швидкістю повітряних потоків 
(загально визнаними методами). Результати 
проведених досліджень свідчать, що за час ці-
лорічного перебування корів у приміщеннях, 
показники мікроклімату в ньому протягом ро-
ку були максимально наближені до цих погод-
но-кліматичних умов, що пояснюється конс-
трукцією самого корівника, який передбачає 
холодний метод утримання тварин. Порівню-
ючи показники мікроклімату у приміщенні із 
загально прийнятими у зоогігієнічній практиці 
нормативами, слід відмітити деяку їх невідпо-
відність до існуючих норм (ВНТП-АПК-
01.05). 

Так, при середній температурі зовнішнього 
повітря в осінній період +10,9 ºС з окремими її 
коливаннями від +17,2 до +1,5 ºС та відносній 
вологості 78% з максимальним її зростанням 
до 85,6%, середня температура в корівнику 
полегшеного типу моноблоку коливалася у 
межах +11,1…+11,8 ºС з мінімальними зни-
женнями її до +2,0…+4,0 ºС. Середня відносна 
вологість повітря в ньому становила 84,5% з 
максимальним її зростанням до 90,0% (при 
передбаченому максимальному показнику 75 
% згідно норм ВНТП). Швидкість руху повіт-
ря в приміщенні моноблоку, перевищуючи до-
пустиме значення для перехідного періоду ро-
ку (0,5 м/с), в середньому становила 1,1 м/с. 
Охолоджуюча здатність повітря (ката-індекс) 
в середньому варіювала у межах 10,3 – 10,9 
мкал/см2/с (при нормі 7,2 – 9,5), що свідчить 
про деяку невідповідність фізичних умов пові-
тряного середовища комфортному стану тва-
рин. Коефіцієнт природної освітленості і вміст 
шкідливих газів корівника полегшеного типу 
моноблоку, знаходилися у межах визначених 
відомчими нормами технологічного проекту-
вання. 

У зимовий сезон року при середній темпе-
ратурі повітря -5,6 ºС з максимальним знижен-
ням в окремі періоди до -16,6 ºС та відносній 
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вологості 82,8% (зі зростанням в окремі місяці 
до 86,3%), температура в корівнику моноблока 
в середньому становила +0,5 ºС (з короткочас-
ним максимальним зниженням до -4,0 ºС). Се-
редня відносна вологість у приміщенні моно-
блоку при цьому була 88,1% з максимальним 
її зростанням до 96%. Хоча середня швидкість 
руху повітря в приміщенні й знаходилася у 
межах допустимих значень (0,25м/с), проте 
охолоджуюча його здатність була 11,1 мкал/
см2/с, з максимальним зростанням ката-
індексу до 12,5 мкал/см2/с. За вмістом шкідли-
вих газів в приміщенні та освітленістю відхи-
лень від нормативів передбачених ВНТП не 
спостерігали. 

У весняну пору року за середнього значен-
ня температури зовнішнього повітря +11,3ºС 
(з коливанням в окремі періоди від -5,6 до 
+21,9ºС) і вологості 65,3%, середня температу-
ра в корівнику моноблока становила +11,8ºС 
при середній відносній вологості 75,0% (з 
окремими підвищеннями до 89,0%). Середня 
швидкість руху повітря при цьому весною ся-
гала 1,2 м/с з короткочасним зростанням до 
1,6...1,8 м/с. При цьому охолоджуюча здат-
ність повітря в середньому не виходила за ме-
жі припустимих значень (9,1 мкал/см2/с), що 
не дивлячись на значну рухливість повітря за-
безпечувало комфортні умови для перебуван-
ня тварин. Природна освітленість й газовий 
склад повітря у корівнику моноблоку в цей час 
залишалися у межах нормативних значень. 

У літній період року середня температура 
зовнішнього повітря становила +23,3 ºС з мак-
симальним зростанням до +27,2 ºС, а в окремі 
спекотні періоди й вище (до + 40 ºС). Відносна 
вологість навпаки – знижувалась і в середньо-
му у цю пору року була 60,7% з мінімальним її 
зниженням до 45%. Такий стан макроклімату 
безпосередньо мав вплив на формування тем-
пературно-вологістного режиму в середині ко-
рівника напіввідкритого типу моноблоку, де 
середнє значення температури повітря стано-
вило +25,7 ºС зі зростанням в окремі періоди 
до +28,0 …+29,0 ºС. Відносна вологість у цей 
період коливалася в межах 83,0...90,0%, при 
середньому її значенні 82,0%. Підвищення від-
носної вологості повітря в приміщенні у цей 
період було пов’язане із запобіжним застосу-
ванням установки “Спрей”, якою посиленим 
вентилюванням здійснювалася рециркуляція 

внутрішнього повітря, зволоженого холодною 
водою. Вона автоматично спрацьовувала при 
підвищенні температури повітря в приміщенні 
вище +26 ºС. При цьому охолоджуюча здат-
ність повітря зростала в середньому до 9,2 – 
9,5 мкал/см2/с, створюючи більш комфортні 
умови для перебування тварин. 

Підсумовуючи наведені дані стосовно ре-
зультатів дослідження стану мікроклімату, 
слід зазначити, що зміни умов повітряного се-
редовища в корівнику за температурою і від-
носною вологістю в осінньо-зимовий період 
року, у порівняння до нормативних показни-
ків, не були значними і здебільшого відбува-
лися короткочасно, а тому суттєво не познача-
лися на фізіологічному стані тварин. Вони ско-
ріше слугували загартовуючим фактором для 
їх організму. По іншому складалися обставини 
за станом мікроклімату у літній сезон року, 
коли температурні коливання зовнішнього се-
редовища сягали значних величин (до +40 °С і 
вище) зі значним зниженням вологості, що 
безпосередньо впливало на формування тем-
пературно-вологістного режиму в самому на-
піввідкритому приміщенні, негативно діючи 
на фізіологічний стан тварин [3, 6, 7]. 

Висновки. 
1. За будівельно-конструктивним вирішен-

ням, внутрішнім плануванням та впровадже-
ною технологією утримання худоби моноблок 
корівника на 1000 голів являє собою унікальну 
за своїм призначенням споруду, що відповідає 
сучасним технологічним вимогам, максималь-
но наближеним до фізіологічних потреб орга-
нізму тварин. 

2. За оцінкою стану мікроклімату моноблок 
корівника при цілорічному безприв’язно-
боксовому утриманні у ньому тварин, задово-
льняє зоогігієнічні вимоги лише в осінньо-
зимово-весняний сезони року, тоді як у літній 
спекотний період за регіональних природно-
кліматичних умов, відбувається надмірне його 
перегрівання, що негативно відображається на 
фізіологічному статусі худоби. 

3. Для стабілізації теплового режиму в корі-
вниках такого типу у спекотну (критичну) по-
ру року буде доцільним використання спеціа-
льних пристроїв (кондиціонерів) для нормалі-
зації температурно-вологістного стану мікро-
клімату в них. 
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ЗООГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ МОЛОЧНОГО 
СТАДА ГОЛШТИНСКОГО СКОТА ПО ПАРАМЕТРАМ МИКРОКЛИМАТА 

МОНОБЛОКА КОРОВНИКА В РЕГИОНЕ ПРИДНЕПРОВЬЯ 

Высокос Н.П., Милостивый Р.В., Тюпина Н.В., Калиниченко А.О. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Приведена зоогигиеническая оценка коровника на 1000 голов, его конструктивные и объемно-

планировочные решения, показатели микроклимата при круглогодичном беспривязно-боксовом 

содержании животных. Установлено, что моноблок коровника соответствует зоогигиеничес-

кие требованиям только в осенне-зимне-весенний сезоны года, тогда как в летний (жаркий) пе-

риод происходит чрезмерный его перегрев, что может негативно отражаться на физиологиче-

ском состоянии скота. 

Моноблок, коровник, площадь, кубатура, конструктивные решения, параметры микрок-

лимата. 
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HYGIENIC ASSESSING CONDITIONS OF HOLSTEIN DAIRY CATTLE IN 
MICROCLIMATE PARAMETERS MONOBLOCK COWSHED IN THE REGION 

PRIDNEPROVYA 

M. Vysokos, R. Milostiviy, N. Typina, A. Kalinichenko 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University 

The display of zoo-hygienic assessment evaluation firm in 1000 headed for constructive decisions 

and planning space, with climate indexes all year round bulk cabs keeping animals.The internal layout 

of a cowshed provides six rows of rest places for animals dimensions 1.1m2 2.25 m with an area of 2.5 

m2. Between them, below 20 cm from the floor, manure gutters are wide and 4.2 m3 equipped with a 

scraper for the collection and disposal of manure. The central passage has a width of 6 m. Cowshed 

without strolls animals, has powerful ventilation. 

It was found that changes in the conditions of ambient air in the barn temperature and humidity in 

the autumn-winter period were not significant and there is a short in comparison with the standard indi-

cators, and therefore not much impact on the physiological state of animals. Rather, they were temper-

ing factor for animals. 

So, in the autumn the average temperature in the cowshed of+ 11.1 ... + 11.8 ° C, with short-term 

decrease to + 2.0 ... + 4.0 ° C. The average humidity is 84.5% with the maximum of its growth to 90.0%. 

The velocity of the air in the room was on average 1.1 m / s. In the winter season, the temperature in the 

cowshed averaged 0.5 ° C (maximum momentary decrease to -4.0 ° C). Average relative humidity was 

88.1% with a maximum increase of 96%. In the spring, the average temperature in the barn was +11.8 ° 

C at a relative humidity of 75.0%. The average air velocity was reached 1.2 m / s with short-term 

growth to 1.6 ... 1.8 m / s. Natural lighting and the content of harmful gases were within specific depart-

mental rules technological design. 

In the summer, the average outside temperature was 23.3 ° C with the maximum rising to 27.2 ° C, 

and in some hot periods and higher (up to + 40 ° C). Relative humidity opposite - decreased to 60.7% 

with a minimum reduction of 45%. In the middle of half-open barn type, air temperature was 25.7 ° C 

with an increase on certain periods to 28.0 ... + 29.0 ° C. 

In summer, when the temperature fluctuations outside air reaches a considerable value (up to 40 °C 

and above) with a significant reduction of humidity, it directly affects the formation of the temperature 

and humidity in the room and acted negatively on the physiological condition of the animals. 

To improve the thermal regime in the cowshed in a hot (critical) of the year will be advantageous to 

use special devices (air conditioners) to normalize the status of temperature and humidity in the room. 

Мono-block, cowshed, area, cubage, constructive decisions, microclimate parameters.  
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