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НАПРЯМИ ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ  

ПРИ ВИРОБНИЦТВІ МОЛОКА  

 

Болтянський Б.В., к.т.н., Болтянська Л.О., к.е.н. 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного 

borys.boltianskyi@tsatu.edu.ua 

 

При виробництві молока можна зменшити енерговитрати за рахунок: 

раціонального використання систем опалення і вентиляції тваринницьких 

приміщень; теплоізоляційної досконалості матеріалів, з яких будуються 

тваринницькі приміщення (термодернізації); використання рекуперації 

тепла вентиляційних систем і систем охолодження молока; раціонального 

використання високоякісних машин і устаткування; застосування теплових 

насосних установок; своєчасного догляду (чищення) за шибками і 

електричними приладами освітлення [1, 2]. 

Вторинне використання тепла тварин створює можливість підвищення 

тепловіддачі самих тварин для обігріву тваринницьких приміщень з 27 до 

72 %. При недостатній вентиляції і підвищенній вологості повітря в 

корівнику на 10 % (з 85 до 95 %) надої знижуються на 9-12 %. Утилізація 

тепла молока від 40 корів може забезпечити гаряче водопостачання не тільки 

ферми, але і житлового будинку для сім'ї з 4-6 чоловік. Використання 

теплових насосних установок економічно доцільне за наявності 10-20 корів. 

На тваринницьких фермах близько 20 % електроенергії витрачається 

на освітлення тваринницьких приміщень і території. Встановлено, що 

регулярне очищення і миття вікон і світильників дозволить в 8-10 разів 

mailto:%3c?php%20get_post_meta(%20get_the_ID(),%20%27people_email%27,%20true%20)?%3E
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підвищити світловидатність ламп і понизити витрати на споживання 

електроенергії. Заміна ламп накалювання, ККД яких 6 % – на LED 

(світлодіодні) світильники, їх ККД 60 % і вище, дозволить при одній і тій 

же потужності підвищити освітленість в 2 рази, а споживання 

електроенергії знизиться до 10 разів [2]. 

Висушений гній великої рогатої худоби містить: 14-18 % протеїну;  

15-30 % клітковини; 3-9 % жиру; 13-22 % золи. Отже, при застосуванні 

відповідної технології переробки, його можна використовувати як кормові 

добавки на тваринницьких фермах [3].  

Перспективним напрямом зниження енергоємності виробництва 

молока є підвищення продуктивності корів за рахунок повноцінної 

збалансованої годівлі, використання високопродуктивних порід корів, 

поліпшення їх генетичного потенціалу (табл. 1) [4, 5]. 
 

Таблиця 1 – Вплив заходів щодо підвищення продуктивності  корів 

на зміну енергоємності виробництва молока 

Заходи 

Напрям зміни енергоємності технологічних 

операцій і виробничих процесів 

збільшення зменшення 

Використання кормових раціонів, 

збалансованих по енергії, білку, 

амінокислотам 

― 

зменшення 

питомих 

енерговитрат 

Впровадження спеціалізованих, 

високопродуктивних порід 

великої рогатої худоби 

збільшення витрат 

енергії, упредметненої в 

продуктівній  

худобі і кормах 

зменшення 

питомих 

енерговитрат 

Дотримання режиму роботи 

ферми, недопущення зупинки 

технологічних процесів по догляду 

за тваринами (доїння, напування, 

годівля, видалення гною) 

― 

зменшення  

питомих  

енерговитрат 
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Енергія вітру знайшла широке застосування в сільському 

господарстві. Вітроустановки використовуються для приведення в дію 

агрегатів для підйому води і енергопостачання деяких комунальних об'єктів, 

для забезпечення енергетичних потреб теплиць, виробництва електричної 

енергії при спільній роботі з тепловими електростанціями, для отримання 

водню та в інших цілях. 

Одним з перспективних напрямків використання вітрової енергії є 

застосування вітроагрегатів для цілей теплопостачання тваринницьких 

комплексів. Використання вітрових електростанцій у складі теплових 


