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Молозиво  – єдиний корм для хар-
чування новонародженої тварини. З 
молозивом новонароджені телята 
отримують не лише повний набір всіх 
поживних речовин, але й комплекс 
сполук, які захищають їх від негатив-
ної дії навколишнього середовища, 
тобто воно має необхідні захисні 
функції. Тому, якість молозива набуває 
надзвичайно важливого значення для 
новонародженої тваринки. Відомо, що 
поживна цінність молозива і молока у 
перші дні після отелу корів, у значній 
мірі залежить від якості кормів і рівня 
годівлі в період запуску і після отелу 
[1, 2, 3].

Тому, метою наших досліджень 
було вивчити якість молозива і молока 
та вплив їх випоювання на інтенсив-
ність росту новонароджених телят при 
згодовуванні коровам до і після отелу 
силосованих кормів із сумішок одно-
річних кормових культур (овес, яч-
мінь, вика, горох).

Методика досліджень. Для вивчен-
ня цього питання було проведено два 
науково-виробничі досліди на коро-
вах, починаючи із сухостійного періо-
ду (за 1,5-2 місяці до отелу). У першо-
му досліді в двох групах було по 12, а 
другому  – по 8  корів-аналогів чорно-
рябої породи. До основного раціону 
(сіно злаково-бобове, солома озимої 
пшениці, кормові буряки і комбікорм) 
у першому досліді коровам першої гру-
пи включали по 15  кг кукурудзяного 
силосу, а другої – по 10 кг зерносінажу. 
У другому досліді корови одержували 
по 15 кг силосу із баготорічних трав (І 
група) і сумішки однорічних кормових 
культур (ІІ група). Після отелу всім 
коровам силосовані корми у добових 
раціонах поступово збільшували (при-
близно на 5  кг за добу). Одночасно 
збільшувалась даванка кормових бу-
ряків і комбікорму.

Вологість кукурудзяного і 
трав’яного силосів складала близько 

УДК. 636.2.082:612.15
ЯКІСТЬ МОЛОЗИВА І МОЛОКА ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ 
РОСТУ ТЕЛЯТ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ КОРОВАМ 
СИЛОСОВАНИХ КОРМІВ ІЗ СУМІШОК 
ОДНОРІЧНИХ КУЛЬТУР
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У двох дослідах коровам в період сухостою і після отелу згодовували силосова-
ні корми із сумішок однорічних кормових культур. Телята, яким випоювали мо-
лозиво і молоко матерів, в дослідній групі мали добові прирости на 5,91-6,36 % 
вищі від контрольних. Відмічено покращення якості молозива і молока в дослід-
них групах корів, за рахунок підвищення в них вмісту білка, жиру і каротину.
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80 %, силосу із сумішки – 77 % і зерно-
сінажу – 65 %. Всі раціони корів були 
збалансовані за поживністю згідно за-
гальноприйнятих норм.

Результати досліджень. Дані дослі-
дів показали, що середній надій моло-
зива і молока за перші дні лактації по 
дослідах (30 і 45 днів) складав у першій 
і другій групах відповідно 15,8 і 16,7 л 
та 12,7  і 13,4 л за добу. Що стосується 
якості молозива, то у тварин всіх груп 
на першу добу в ньому містилось19-21 
% сухих речовин, в основному за раху-

нок високого вмісту білка, в якому 65-
70 % складали альбуміни і глобуліни 
(табл. 1). На п’яту добу молозиво за 
більшістю показників наближалось до 
звичайного молока, за винятком білка, 
вміст якого складав 4,1-4,6 %.

Згодовування зерносінажу (І до-
слід) або силосу (ІІ дослід) із багато-
компонентних сумішок однорічних 
культур також помітно позначилось на 
якості молозива і молока дослідних 
груп. Так, на першу добу вміст сухої 
речовини у молозиві тварин других 

Таблиця 1 
Хімічний склад молозива і молока корів, %
Показник Перший дослід Другий дослід

І ІІ І ІІ
Перша доба

Суха речовина 19,09±0,22 19,58±0,17 20,46±0,25 21,0±0,19
Жир 5,18±0,16 5,25±0,13 4,55±0,14 4,64±0,13
Білок 8,40±0,14 8,82±0,26 10,40±0,28 10,8±0,23
Казеїн 3,02±0,12 3,10±0,15 3,07±0,15 3,24±0,19
Цукор 4,69±0,02 4,69±0,04 4,55±0,04 4,53±0,03
Зола 0,82±0,83 0,83±0,01 0,96±0,02 0,98±0,01
Каротин мг/л 0,117±0,008 0,126±0,005 0,123±0,011 0,140±0,013

П’ята доба
Суха речовина 13,71±0,12 13,87±0,15 13,45±0,18 13,56±0,16
Жир 4,20±0,17 4,30±0,20 3,64±0,07 3,67±0,05
Білок 4,10±0,10 4,15±0,11 4,55±0,07 4,60±0,09
Казеїн 2,93±0,09 2,94±0,09 3,05±0,02 3,10±0,04
Цукор 4,62±0,03 4,69±0,03 4,48±0,09 4,48±0,09
Зола 0,79±0,03 0,73±0,02 0,78±0,01 0,81±0,01
Каротин мг/л 0,182±0,01 0,187±0,004 0,159±0,007 0,177±0,09

П’ятнадцята доба
Суха речовина 12,10±0,13 12,32±0,12 11,72±0,12 19,90±0,15
Жир 3,52±0,10 3,65±0,10 3,39±0,02 3,45±0,07
Білок 3,35±0,05 3,45±0,10 3,19±0,09 3,29±0,10
Казеїн 2,51±0,05 2,57±0,04 2,24±0,02 2,29±0,02
Цукор 4,44±0,03 4,46±0,03 4,39±0,03 4,42±0,04
Зола 0,79±0,05 0,76±0,03 0,75±0,07 0,74±0,04
Каротин мг/л 0,165±0,004 0,203±0,005 0,148±0,005 0,169±0,01
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груп був приблизно на 0,5 % більше 
ніж у контрольних. Особливо поміт-
ною була різниця за вмістом загально-
го білка (0,24-0,45 %).

В молозиві першої доби корів дру-
гих груп було більше жиру  – на 0,07-
0,09 %, казеїну – на 0,08-0,17 % та каро-
тину. На п’яту добу подібна тенденція 
збереглась, хоча була між групами 
менш виражена.

В молоці (на 15 добу лактації) корів 
дослідних груп також містилось біль-
ше сухої речовини  – на 0,18-0,22, 
жиру – на 0,06-0,13 %, білка – на 0,10 %, 
в т.ч. казеїну на 0,05-0,06 % та кароти-
ну – на 0,021-0,038 мг/л.

Випоювання телятам молозива і 
молока матерів сприяло підвищенню 
їх добових приростів у дослідних гру-
пах (перший місяць життя) на 66,6  і 
44,8 г або на 9,28 і 7,30 % (табл. 2).

На другому місяці життя різниця 
між групами в добових приростах 

зменшилась, але у дослідних телят вони 
були також вищі. У середньому за два 
місяці молочного періоду телята дослід-
них груп мали середньодобові прирос-
ти на 5,91-6,36 % віщі, ніж контрольних.

Висновки. Випоювання молозива і 
молока матерів сприяло підвищенню 
інтенсивності росту телят дослідних 
груп у перші два місяці життя на 5,91-
6,36 %. Включення до раціонів сухос-
тійних корів зерносінажу або силосу із 
багатокомпонентиних сумішок одно-
річних кормових культур забезпечує 
покращення якості молозива і молока 
за рахунок збільшення в них вмісту 
білка, жиру і каротину.
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