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Особливий вплив на точність змішування мають і рідкі компоненти. 

Якщо добавляти рідкі компоненти з однієї сторони змішувача, то вони в 

повній мірі не змішуються з кормом. В такому випадку коливання вологості 

в різних шарах складає до 3,5 %. Тому, рекомендовано рівномірно 

розподіляти рідкі компоненти по міксеру. Крім того, додавання рідких 

комопнентів не в визначений час може призвести до склеювання мілких 

часток комбікормів та утворення грудочок. 

Після завершення завантаження останнього компонента тривалість 

змішування повинна становити 3-5 хвилин, не варто завантажувати міксер 

більше, ніж на 75-90 %. 

Отже, виконання цих простих правил забезпечить не тільки 

раціональне та ефективне використання кормів, але й позитивно вплине на 

продуктивність  та стан здоров’я тварин. 
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1. https://agrotimes.ua/article/shhob-korovy-buly-sytymy/ 
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ЗАСТОСУВАННЯ РОБОТІВ-ПАСТУХІВ В МОЛОЧНОМУ 

СКОТАРСТВІ 
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імені Дмитра Моторного 

nataliia.boltianska@tsatu.edu.ua 

 

Технічне переоснащення тваринництва на основі застосування 

високоефективних комплектів машин є одним з важливих і необхідних 

чинників відродження і розвитку тваринництва на майбутнє. Під впливом 

нової техніки відбувається вдосконалення організаційно-технологічних 

основ виробництва продукції (підвищується концентрація виробництва, 

вносяться принципово нові зміни в способи утримання і годування тварин), 

технології виконання процесів підготовки кормів до згодовування: 

https://agrotimes.ua/article/shhob-korovy-buly-sytymy/
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подрібнення, змішування, збагачення і балансування раціонів, забезпечення 

місця існування тварин відповідно до їх фізіологічних потреб, що приводить 

до поліпшення і підвищення використання продуктивного (генетичного) 

потенціалу тварин, підвищуються економічні показники виробництва 

(продуктивність праці, знижуються витрати ресурсів на отримання 

продукції, обслуговування тварин, виконання процесів), поліпшується 

якість продукції і ціна її реалізації, скорочуються втрати і нераціональне 

використання сировини і матеріалів 1-3. Одним з ефективних способів 

зниження собівартості молока за рахунок зменшення витрат на корми є 

використання для годування корів пасовищ. Однак випасання тварин на 

звичайному пасовищі веде до зниження ефективності використання 

кормових ресурсів через витоптування та забруднення фекаліями певної 

частини угідь. У зв'язку з цим для випасу доцільно застосовувати так звані 

«фронтальні» пасовища (у вигляді фронтальної смуги). Обмеження ділянки 

зі свіжою порцією рослинного корму під згодовування його тваринам на 

такому пасовищі проводиться з використанням електроогорожі. Це 

дозволяє значно підвищити ефективність використання кормових ресурсів 

пасовища, однак при цьому істотно збільшуються витрати праці, тому що 

перестановку електроогорож на нову ділянку пасовища проводять вручну. 

Для мінімізації затрат ручної праці при випасі корів на 

«фронтальному» пасовищі фірма Lely розробила автоматичну пасовищну 

систему Voyager, що представляє собою особливу мобільну 

електроогорожу. 

Система складається з двох мобільних роботів, з'єднаних один з одним 

струмопровідним дротом (електроогорожі), яка обмежує ділянку для випасу 

тварин. Переміщаючись в автоматичному режимі на певні відстані через 

встановлені проміжки часу по обидві поздовжні сторони «фронтального» 

пасовища, роботи щоразу звільняють нову ділянку для згодовування його 

коровам (рис. 1). Котушка натягування, що знаходиться у одного з роботів, 

підтримує дріт в постійній напрузі, дозволяючи роботам по необхідності 

зближуватися і розходитися в їх проходженні по нерівним кордонах. Обидва 

роботи управляються за допомогою бездротового зв'язку Bluetooth. 

Роботи мають автономне електроживлення завдяки оснащенню 

кожного робота сонячною панеллю. Кожен робот також оснащений: 

системою управління; відстежуючим пристроєм для забезпечення руху 

робота паралельно направляючої продольної дроту на певній відстані від 

неї; шоковим пристроєм, який утримує тварин на певній відстані від робота. 
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Рисунок 1 – Система мобільної електроогорожі 
 

Режим руху роботів (відстань і тимчасові інтервали між 

переміщеннями) програмується оператором в залежності від розміру стада, 

ширини «фронтального» пасовища і кормового раціону, що 

використовується. Зокрема, роботи можуть бути запрограмовані на загін 

корів в стійло на доїння в установлений час доби.  

Завдяки постійному доступу тварин до свіжих порцій трави значно 

зменшується їх конкуренція, тому стадо знаходиться в спокійному стані, 

менше піддаючись стресам, що сприяє підвищенню продуктивності корів. 
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