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АНОТАЦІЯ 

 

Актуальність. Добробут суспільства залежить від безпечності продуктів 

харчування. Отримання додаткових джерел альтернативної енергії від тварин 

залежить від використання інноваційних підходів щодо забезпечення різних 

галузей тваринництва збалансованими та безпечними кормами, ветеринарно-

профілактичними заходами та спеціальними умовами обслуговування тварин. 

Мета. Виробництво безпечної харчової продукції повинно базуватися на 

реалізації прогресивних і,  в той-же час, дешевих заходах, які дають можливість 

забезпечити тваринам оптимальні умови годівлі та догляду, ветеринарно-

профілактичних заходів та спеціальних умов обслуговування тварин щодо 

реалізації генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин та 

енергоощадне виробництво продукції  із врахуванням вимог Світової 

організації торгівлі. 

Завдання: 

 збільшення обсягів виробництва тваринницької продукції; 

 поліпшення умов праці та продуктивності; 

 покращання умов утримання сільськогосподарських тварин у 

відповідності до ветеринарно-санітарних вимог; 

 поліпшення стану навколишнього середовища та безвідходність 

виробництва; 

 економія енергоресурсів і матеріалів (сировини); 

 збільшення економічної ефективності. 

Використана методика.  Баланс енергії в екотехнічних системах при 

виробництві м’яса, молока і яєць можна показати у вигляді рівняння: 

Е1+Е2=Ез+Е4+Е5,  

де Е1 - енергія хімічних зв’язків складних органічних сполук кормів; 

Е2 - внесена ззовні електрична, теплова та інші види енергії, необхідні для 

оптимізації екологічних факторів в екосистему; 
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Е3 - енергія хімічних зв’язків одержаної від тварин біомаси; 

Е4 - енергія, витрачена на підтримання гомеостазу організму тварин; 

Е5 - енергія, яка міститься у відходах, екскрементах. 

За даними Відомчих норм технологічного проектування (ВНТП-АПК-

09.06) ефективніше побудувати власну біогазову установку, що дозволить з 1 кг 

органіки великої рогатої худоби отримати – 0,31-0,62 м3 біогазу з вмістом 

метану – 50-65%. При  його переробці з 1 м3 отримують  2 кВт електроенергії 

або 21 МДж тепла.  

Дані розрахунки слід проводити при врахуванні норм споживання на 

одного споживача на базі рекомендацій інституту гігієни та харчування 

Міністерства охорони здоров’я України, кг/рік: 

- молочної продукції – 262 кг/рік, в тому числі: молоко незбиране – 60, 

молоко збиране – 65, масло – 5, сир м’який – 10, сир твердий – 3,6, сметана – 5; 

- м’ясної продукції – 85 кг / рік, в тому числі: яловичини – 20, свинини – 

20, баранини – 2, м’ясо птиці – 16, ковбасні вироби та м’ясо-копченості – 18, 

шпику – 3, субпродукти І категорії та інші вироби – 3 кг. 

Загальна характеристика роботи. 

Передумовою ідеї програми виробництва дешевого та доступного білку є 

засіб вирішення продовольчої проблеми через збільшення виробництва молока, 

м’яса та біомаси білків виходячи із попередніх зоотехнічних досліджень, в яких 

вивчались процеси інтенсивного росту тварин, затрати поживних речовин та 

енергії на приріст живої маси та особливості метаболізму в організмі тварин. 

Ефективність використання тваринами білку супутніх продуктів 

рослинництва та переробка екскрементів і відходів виробництва дозволяє 

отримати значну кількість додаткової альтернативної енергії за впровадження 

самоокупної моделі комплексної технології. 

Отже, проводячи аналогію між тваринництвом та рослинництвом 

втрачається значна частина органіки, яка є джерелом альтернативної енергії 

при виробництві харчової продукції, біопалива, біогазу та додаткової енергії.  



 

5 
 

ВСТУП 

 

Добробут суспільства залежить від безпечності продуктів харчування, а 

ефективність від безвідходного виробництва. Отримання додаткових джерел 

альтернативної енергії тваринництва залежить від використання інноваційних 

підходів щодо забезпечення різних галузей тваринництва збалансованими та 

безпечними кормами, ветеринарно-профілактичними заходами та спеціальними 

умовами обслуговування тварин. Реалізація генетичних задатків 

сільськогосподарських тварин та використання енергоощадних технологій 

виробництва продукції можливе за впровадження у виробництво інноваційних 

варіантів. 

Дослідження ряду вчених [1-8] показують, що спеціалізуючись у 

сільському господарстві України на виробництві біодизелю та біогазу, можливо 

повністю створити умови самоокупності підприємства через використання 

альтернативного джерела енергії (АДЕ).  

Проведення технологічних робіт із збирання та переробки супутньої 

сировини рослинної біомаси потребує додаткових затрат енергії. За умов 

застосування прогресивних технологій вирощування олійних культур та 

переробки їх маємо можливість в 5-10 разів отримати більше рослинної біомаси 

після збирання врожаю насіння, що перекриває затрати на вирощування, та 

виробництво біопалива (дизелю, етанолу, електроенергії). 

Виробництво безпечної харчової продукції повинно базуватися на 

реалізації прогресивних і,  в той-же час, дешевих заходах, які дають можливість 

забезпечити тваринам оптимальні умови годівлі та догляду, ветеринарно-

профілактичних заходів та спеціальних умов обслуговування тварин щодо 

реалізації генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин та 

енергоощадне виробництво продукції  із врахуванням вимог Світової 

організації торгівлі (СОТ). 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНІХ  

ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА 

 

Виробництво тваринницької продукції повинно виходити із того, що 

реалізація нових конструктивних рішень забезпечує тваринам належні умови 

утримання за законодавством у відповідності до ветеринарно-санітарних вимог 

і профілактичних заходів, та спеціальних умов обслуговування тварин. 

Сільське господарство України є четвертою галуззю народного 

господарства Держави, яка формує валовий внутрішній продукт після  

промислового виробництва, транспорту та торгівлі. Останніми роками 

сільськогосподарська продукція становила вагому частку від загального обсягу 

валового виробництва продукції (ВВП) України, а на виробництво харчових 

продуктів припадає близько 10% ВВП. 

Оприлюднена і затверджена на сесії Верховної Ради України «Програма 

розвитку сільськогосподарського виробництва» передбачає зростання 

виробництва високоякісних продуктів та відмову нашої країни від імпорту 

продуктів харчування і розвитку нового напрямку сільськогосподарського 

виробництва: спеціалізації та виробництва біоенергетичних ресурсів. 

З цією метою у попередні роки на базі Вінницького національного 

аграрного університету було створено Всеукраїнську асоціацію виробників 

біоресурсної сировини, устаткування та біопалива «Укрбіоенерго», перед якою 

поставлено ціль узагальнення досвіду та світових тенденцій розвитку біопалива 

та оцінки потенціалу біосировини рослинного походження. 

Приймаючи до уваги рішення Верховної Ради України від 15.04.2010 р. 

про визначення пріоритетними галузями: рослинництво, свинарство та 

виробництво молока, постає задача терміново відновити втрачені потужності 

олієжирової, спиртової та цукрової промисловості та вишукати кошти для 

переробки супутньої сировини: спиртової барди та шротів, цукрової патоки, 
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відходів цукроваріння, соломи, полови для виготовлення органічних добрив та 

кормів для тварин. 

Дослідження науковців [1-11] показують, що націлюючи сільське 

господарство України на виробництво біодизелю та біогазу, можливо повністю 

забезпечити потреби України в енергоносіях. За рахунок переробки супутньої 

та вторинної сировини переробної промисловості та екскрементів промислових 

ферм з виробництва продукції тваринництва. 

Перспективи молочного скотарства тісно пов’язані із застосуванням 

інтенсивних технологій виробництва молока. Ці технології базуються на 

використанні сучасних порід великої рогатої худоби з високим генетичним 

потенціалом молочної продуктивності, безприв’язно-боксової системи 

утримання тварин, передбачають годівлю корів однотипними впродовж року 

високоенергетичними кормовими сумішами. Вони передбачають профілактику 

хвороб тварин, роблять виробництво молока економічно вигідним за низьких 

затрат кормів та праці на виробництво продукції, дозволяють широко 

використовувати сучасні засоби механізації, автоматизації та комп’ютеризації 

технологічних процесів. 

Важливою складовою інтенсивних технологій виробництва молока є 

застосування сучасних способів видалення, зберігання та переробка відходів 

виробництва і, в першу чергу, екскрементів тварин, які накопичуючись у 

значних кількостях, негативно впливають на довкілля. 

Найбільш перспективним із них є переробка відходів шляхом 

біоферментації в біогазових установках. 

Досвід використання різних способів переробки відходів показує, що у 

ряді випадків їх ефективність невисока із-за зміни структури, хімічного складу 

та властивостей біомаси, яка надходить на переробку. Крім того, за інтенсивних 

технологій виробництва продукції тваринництва у відходи потрапляють 

стимулятори продуктивності тварин, антиоксиданти, барвники, стабілізатори, 

мікосорбенти, профілактичні та лікувальні засоби, дезифектанти, які здатні 
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негативно впливати на різні види та популяції мікроорганізмів, змінюючи 

швидкість і характер метаболічних процесів у біомасі. 

Виробництво біогазу із органічних відходів тваринницьких об’єктів – 

один з найперспективніших напрямів біоенергетики сьогодні. Утилізація 

відходів тваринницьких підприємств дозволяє вирішувати, крім екологічної, ще 

й енергетичну та господарську проблеми. 

У зв’язку з цим розробка нових та вдосконалення існуючих технологій 

переробки відходів тваринництва, у тому числі і шляхом анаеробної 

біоферментації біомаси, є важливим елементом сучасних технологій 

виробництва продукції тваринництва. 

Одним із перспективних рішень при очищені та використанні стоків 

свинокомплексів, крім відстоювання і розбавлення їх водою, є стабілізація 

величини рН та аерація рідких відходів повітрям, а також використання 

мікроводоростей. 

Однією із актуальних проблем у комплексі заходів з охорони 

навколишнього середовища є попередження надходження стоків свинарських 

комплексів у водні об’єкти. Вирішити дану проблему можливо різними 

способами, однак, як показала практика, більшість із них мають ряд недоліків. 

Метою проекту є підвищення ефективності виробництва продуктів 

тваринництва з використанням відходів життєдіяльності тварин для отримання 

біогазу та переробки супутньої і вторинної сировини від біоетанолу та 

біодизелю для виробництва високобілкових кормів, у результаті чого 

покращується екологія довкілля, використовуються альтернативні джерела 

енергії та підвищується енергоощадність тваринницької продукції. 

Передумовою ідеї програми є комплексне вирішення забезпечення 

сільськогосподарських тварин повноцінним рівнем годівлі, раціональне 

використання відходів життєдіяльності тварин та супутньої сировини при 

виробництві біоетанолу і біодизелю. 
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РОЗДІЛ 2 

ВИТРАТИ ЕНЕРГІЇ  КОРМІВ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 

ТВАРИННИЦТВА 

 

Значні втрати мають місце при зберіганні та переробці корисної частини 

рослинної маси. Проте, з точки зору виробництва продуктів харчування 

найвагоміші втрати енергії, яка нагромаджена у рослинах, відбуваються у 

процесі трансформації її сільськогосподарськими тваринами в енергію 

тваринницької продукції. Для одержання 1 Дж енергії продукції тваринництва 

потрібно витратити у кілька разів більше енергії корму, а саме: для молока і 

яєць - 4,5 Дж, свинини - 5, м’яса птиці - 5,6, яловичини і баранини - по 9 Дж 

енергії кормів. Енергія білка прийнята рівною 23,56 МДж/кг, жиру 39,77 і 

вуглеводів 15,5 МДж/кг. 

Процес перетворення (біоконверсії) енергії продукції рослинництва, яку 

людина не може використати безпосередньо (вегетативна маса трав’яного 

покриву на землях, непридатних для вирощування зернових та інших культур 

для потреб харчування; побічна продукція рослинництва і відходи харчової 

промисловості), здійснюють жуйні тварини й, насамперед, велика рогата 

худоба та вівці. Саме жуйні тварини перетворюють енергію клітковини, яка є 

баластом для людини, свиней і птиці, за рахунок симбіонтного травлення у 

високоцінні продукти харчування. Це характерна ознака жуйних тварин, які не 

є конкурентами людині по споживанню зерна. 

Винятково важлива функція тварин – це участь їх у круговороті 

органічної маси у ланцюзі ґрунт — рослина — тварина — ґрунт, що є 

важливим фактором стабільності родючості ґрунту. У цьому круговороті 

домінуюча роль належить великій рогатій худобі. 

Завдання полягає в тому, щоб досягти високого рівня забезпечення 

продуктами харчування від різних галузей тваринництва при обмежених 

витратах енергії. Суспільство ставить вимоги і до продуктів харчування на 

основі рекомендованих наукою норм споживання. Безумовно, велика рогата 
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худоба є єдиним видом сільськогосподарських тварин, що може забезпечувати 

порівняно високу інтенсивність виробництва м’яса в країні при оптимальних 

витратах високоенергетичних і високопротеїнових кормів. 

Останнім часом на світовому ринку відбулося різке підвищення цін на 

енергію. Економічний підйом у світі до цього періоду супроводжувався 

значним збільшенням витрат енергії під впливом загального технічного 

розвитку, впровадженням в агропромисловому комплексі інтенсивних 

технологій виробництва продукції сільського господарства. Швидкий розвиток 

агропромислового комплексу супроводжувався зміною технологій 

виробництва, що призвело до розпаду природного зв’язку між рослинництвом і 

тваринництвом, внаслідок чого залишається без утилізації велика кількість 

відходів. 

Переведення тваринництва на промислову основу з позицій екології 

характеризується створенням штучних антропогенних екотехнічних систем. 

Оскільки в таких системах не існує замкнутого ланцюгового зв’язку, то їх 

надійність залежить в основному від діяльності людини, а нормальне 

функціонування – від енергії, яка вноситься ззовні. 

Для оцінки ефективності діяльності агроекосистем введено 

біоенергетичний показник, який виражає відношення використовуваної енергії 

в одержаній біомасі до загальних витрат всіх видів енергії. 

Корисна енергія – це частина енергії, яка залишилася після вилучення з 

виробленої енергії витрат на її одержання. Коефіцієнт енергетичної 

ефективності характеризується відношенням виробленої енергії до енергії, яку 

витрачено на виробництво одержаної продукції у перерахунку на енергію. 

Якщо коефіцієнт енергетичної ефективності більше одиниці, то в такому разі 

має місце одержання корисної енергії. 

Баланс енергії в екотехнічних системах при виробництві м’яса, молока і 

яєць можна показати у вигляді рівняння: Е1+Е2=Ез+Е4+Е5,  

де Е1 - енергія хімічних зв’язків складних органічних сполук кормів; 
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Е2 - внесена ззовні електрична, теплова та інші види енергії, необхідні 

для оптимізації екологічних факторів в екосистему; 

Е3 - енергія хімічних зв’язків одержаної від тварин біомаси; 

Е4 - енергія, витрачена на підтримання гомеостазу організму тварин; 

Е5 - енергія, яка міститься у відходах, екскрементах. 

З точки зору ефективності виробництва енергії біомаси необхідно 

прагнути до максимального збільшення Е2. Для досягнення цієї мети є два 

шляхи. Перший – створення і використання високопродуктивних порід 

сільськогосподарських тварин. Маючи на увазі, що Е3=(Е1+Е2) - (Е4+ +Е5), 

можна вважати, що другий шлях підвищення ефективності використання 

енергії полягає у збільшенні Е1+Е2, зменшенні Е4 або Е5, використанні 

частини енергії відходів (Е5) на рівні Е1 або Е2. 

Підвищенню продуктивності тварин при переведенні виробництва на 

промислову основу вдалось досягти шляхом не тільки підбору тварин, які 

мають високий генетичний потенціал продуктивності, а й значного збільшення 

кількості внесеної ззовні в екосистему енергії (Е1+Е2). При цьому особливо 

значно підвищився показник Е2. 

У країнах з великими енергетичними ресурсами намагались збільшити 

кількість енергії, яка надходить в екосистему, в такій мірі, яка б дала змогу 

збільшити Е3 незалежно від зростання Е4 і Е5. Однак для більшості країн світу 

основною вимогою нині є економне витрачання енергії, яка вноситься в 

екотехнічну систему. Проведені дослідження показують, що існує багато 

можливостей для зниження енергоємкості виробництва на промислових 

тваринницьких комплексах. 

Зниження температури у тваринницьких приміщеннях нижче 

оптимального рівня на 1 °С зменшує приріст живої маси на 9-19 г за добу. 

Нижча критична температура залежить від втрат енергії в 

термонейтральній зоні. Підвищення температури від 5 до 23 °С збільшує 

перетравність енергії на 2,1 %, або на 0,12 % на 1 °С. Незважаючи на те, що 

така різниця не дуже велика, вона все ж таки статистично вірогідна і її 
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необхідно враховувати при оцінці економічного фактора, пов’язаного з 

температурою навколишнього середовища. 

Тому важливий фактор підвищення економічної ефективності 

промислового тваринництва – зниження витрат енергії, умовно позначеної як 

Е2 і яка є сумарним показником. Насамперед, це енергія, яка безпосередньо 

вноситься при експлуатації екотехнічної системи (теплова, електрична, 

механічна і т. д.). Крім того, Е2 включає також енергію, використану при 

одержанні будівельних матеріалів, будівництві виробничих приміщень, доріг на 

території тваринницьких комплексів, виготовленого обладнання та ін. Такий 

комплексний підхід до оцінки Е2 вказує можливі шляхи зниження значних 

витрат енергії за рахунок переходу до менш матеріалоємких конструкцій. 

Значні резерви зниження енергії є і в період експлуатації екотехнічних систем. 

Проведені дослідження показують, що вентилятори з режимом переключення 

потужності, які нині використовуються, витрачають на 25-30% більше енергії 

порівняно з вентиляторами, які працюють при нагрузці електричного струму в 

діапазоні від 90 до 220 В. 

Висока ефективність перетворення енергії, яка вноситься в екотехнічну 

систему, особливо важлива при впровадженні нових технологічних рішень 

Підвищити ефективність трансформації внесеної в екосистему енергії 

можна не тільки при впровадженні нових технічних рішень, а й при 

реконструкції, модернізації та експлуатації існуючих ферм. 

Підвищення ефективності екотехнічних систем перебуває в прямій 

залежності від зменшення кількості енергії, яка витрачається на підтримання 

гомеостазу організму тварин (Е4) та пошуку шляхів використання енергії, що 

міститься в екскрементах тварин (Е5). 

Підтримання сталого внутрішнього середовища організму найбільший 

вплив мають такі взаємозв’язані елементи мікроклімату, як температура 

навколишнього середовища, відносна вологість і швидкість руху повітря. 

Сучасні породи сільськогосподарських тварин дуже чутливі навіть до 

невеликих відхилень їх від оптимальних значень. 
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Гомеостаз необхідно розглядати і як результат динамічної рівноваги 

абіотичних і біотичних факторів зовнішнього середовища, які впливають на 

організм. Відхилення останніх від оптимальних параметрів зумовлює значні 

втрати як енергії, що надходить в організм з кормом, так і енергії, яка вноситься 

в екотехнічну систему іншими способами. 

Нині одержання молока від корів потребує значних енергетичних витрат 

у процесі виробництва. При концентрації великої кількості населення у великих 

центрах молочна промисловість все більше поділялася на три окремі фази 

(виробництво, переробка і розподіл). У цій надзвичайно важливій галузі 

харчової промисловості виробництво молока відігравало провідну роль. Проте 

енергетична «вартість» продукції тваринництва на сьогоднішній день в усіх 

країнах світу надзвичайно висока, тому проблема зменшення енерговитрат є 

першочерговим завданням. При цьому в галузі рослинництва відбувається 

тільки нагромадження енергії, а в тваринництві – тільки її перетворення. 
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РОЗДІЛ 3 

ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДЕРЖАННЯ  

ДОДАТКОВИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

 

3.1. Енергоощадність відходів життєдіяльності тварин при 

виробництві біогазу 

 

Одержання біогазу з екскрементів сільськогосподарських тварин 

актуально, виходячи із того, що світові запаси непоновлюваних видів палива 

(нафта, газ, вугілля, сланці) з кожним роком скорочуються із-за безперервно 

зростаючої потреби в них у всіх країнах. При спалюванні цих видів палива 

атмосфера засмічується  шкідливими для людини продуктами згорання, 

особливо в умовах міст і міських селищ. У зв’язку з цим виникла необхідність 

пошуку нових і по можливості дешевих і менш шкідливих джерел енергії.  

У той же час суттєвим недоліком використання екскрементів для 

отримання біогазу потребує енергоощадного обґрунтування. Складність 

застосування систем та технічних засобів прибирання і утилізації гною 

заключається у тому, що трудомісткість прибирання екскрементів значною 

мірою залежать від конструктивних особливостей стійлового обладнання для 

тварин, від дотримання санітарно-ветеринарних вимог, кратності та 

періодичності прибирання екскрементів [1-3]. 

Енергоощадні пошуки використання екскрементів сільськогосподарських 

тварин передбачають наукове обґрунтування доцільності виробництва біогазу як 

однієї із складових продуктів переробки екскрементів. Дані розробки мають 

велике теоретичне та практичне значення економіко-математичної моделі 

зниження енергоємності продукції  тваринництва шляхом ефективного 

використання не тільки виробництва дизельного біопального, але й газоподібних 

джерел отриманих із екскрементів сільськогосподарських тварин [8]. 
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Доведено, що складовою частиною енергетичної цінності продукції 

тваринництва є енергія виділення, яка з витратної частини затрат після 

виробництва з неї біогазу стає прибутковою. 

З однієї тони сухої речовини екскрементів тварин за оптимальних умов 

можна отримати 340 м3 біогазу, а в перерахунку на одну голову великої рогатої 

худоби за добу отримати 2,5м3 біогазу, або протягом року 900 м3 та при 

згоранні  1 м3 метану виділяється 23 МДЖ [11]. 

З метою підвищення ефективності енергоощадного використання 

екскрементів сільськогосподарських  тварин при виробництві біогазу доцільно 

враховувати енергоощадні підходи до огороджуючих конструкцій 

тваринницьких будівель, тварин, технологій, балансу енергоощадної продукції 

тваринницької будівлі. 

Нові підходи до визначення ефективності енергоощадного використання 

екскрементів сільськогосподарських тварин при виробництві біогазу доцільно 

включити до розділу 8.5 «Системи виробництва біогазу анаеробним 

зброджування» (ВНТП-АПК- 09.06 – Системи видалення, обробки, підготовки 

та використання гною) [5]. 

Максимальне використання біологічного потенціалу тварин буде 

досягнуто при комплексному підході до раціонального використання 

енергоносіїв та енергоощадного біологічного потенціалу тварин. 

До основних складових факторів біологічного потенціалу тварин 

доцільно віднести отримання та переробку продукції тваринництва з 

врахуванням відходів життєдіяльності для забезпечення енергоощадного 

використання продуктів харчування людиною та отримання нетрадиційних 

енергоресурсів. 

Максимальне використання біологічного потенціалу тварин можливе при 

поетапному освоєнню наступних складових життєдіяльності тварин: 

розведення енергоощадних тварин, забезпечення раціонального використання 

кормів, збереження у приміщеннях для тварин тепла при мінімальних 

енергоносіях (енергоенергії, палива, газу). 
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Один із показників, який показує ефективність виробництва молока є 

кількість молока на 100 кг живої маси. У корів комбінованого типу на 100 кг 

живої маси вироблено 456,1 кг, а у корів молочного типу – 564,9 кг, що суттєво 

більше у молочного типу (р<0,001). Адже, молочні породи направлені на 

виробництво молока, а у тварин комбінованого напрямку поживність кормів 

більше використовується на ріст м’язової та жирової тканин. Оцінка корів, із 

врахуванням поведінки, дозволяє у комплексі з іншими  ознаками прискорити 

селекцію в необхідному напрямку. 

Для покращення економічної ефективності виробництва молока доцільно 

застосовувати енергоощадні технології з безприв’язним утриманням корів на 

глибокій підстилці, вести селекцію на молочний тип худоби і раціонально 

використовувати екскременти для отримання додаткового тепла у кількості 75 

мДж за добу від корови за рахунок виробництва біогазу. 

Виробництво молока на сільськогосподарських підприємствах залежить 

від направленого вирощування ремонтних теличок і нетелей. Відбір корів у 

племінне ядро можливий при умові об’єктивного племінного ведення обліку за 

спадковістю та продуктивністю тварин. Отримане племінне поголів’я  потребує 

постійного контролю за станом вирощування. Облік у сучасних умовах ведення 

скотарства не можливий без значних трудових витрат, які виникають на малих 

фермах. Отримані дані багаточисельні і складні (які дублюють одні інших). 

Отримати оперативну інформацію селекціонеру не можливо, а питання ще 

ускладнюється відсутністю селекціонерів-зоотехніків (яких у більшості 

сільськогосподарських підприємств скоротили). Виникає питання: як розвивати 

молочне скотарство, як перевести його на прибуткову основу? 

У той же час, гнойові стоки з тваринницьких будівель не раціонально 

використовуються, що приводить до погіршення природного зовнішнього 

середовища. З виходом Відомчих норм технологічного проектування «Системи 

видалення, обробки, підготовки та використання гною» передбачена «Система 

виробництва біогазу анеаробним зброджуванням». Достатньої інформації про 

переваги переробки гнойових стоків ще не досить. Тому, актуально провести 
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наукове обгрунтування по отриманню біогазу від сільськогосподарських 

тварин, і в тому числі, від ремонтного молодняку великої рогатої худоби. 

Тому, на нашу думку такі дослідження будуть вирішувати два основні 

питання відтворення стада та підвищення ефективності вирощуванння 

ремонтних теличок, а отримання біогазу – це кожний день надходження коштів 

для експлуатації приміщення, освітлення, технологічні потреби тощо. 

Контроль за направленим вирощуванням ремонтного молодняку великої 

рогатої худоби в умовах відсутності спеціалізованих підприємств можливий у 

сільськогосподарських підприємствах невеликої потужності за рахунок 

енергоощадного відтворення молочного стада [2, 9-11].  

Пропонується оперативне ведення обліку вирощування ремонтних 

теличок за різними технологічними періодами (молочний період,  

дорощування, підготовка до осіменіння теличок).   

Доцільно застосувати облік племінних теличок, які переставляються за 

технологічними періодами у спеціальній картотеці. 

Постійний контроль за виходом екскрементів від ремонтного молодняку 

великої рогатої худоби у різні вікові періоди дозволяє експлуатувати анаеробне 

обладнання надійно, без порушень технологічної схеми переробки гною. Так, 

запропоновано  паралельно із племінним обліком вести контроль за виходом 

екскрементів. Надійна робота обладнання для анаеробного зброджування 

дозволяє отримувати від кожної голови за 18 місячний період більше 1000 м3 

біогазу [7]. 

Постійна модернізація тваринницьких будівель потребує не тільки заміни 

технологічного обладнання, але й покращення генетичного потенціалу тварин, 

повноцінної годівлі, утримання, мікроклімату та інших прийомів 

енергоощадних технологій. 

Разом з тим, у сучасних умовах ведення скотарства утримання молодняку 

великої рогатої худоби зв’язано із складними умовами експлуатації тварин, у 

результаті чого генетичні задатки тварин не проявляються у повній мірі, а 
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ефективність виробництва продуктів тваринництва знаходяться на низькому 

рівні. 

Корми, які залишаються при годівлі тварин, не використовуються. 

Втрачається значна кількість екскрементів тварин. Використання залишків 

кормів та екскрементів недостатньо розроблені. Актуально розробити 

технологію використання залишків кормів та екскрементів для виробництва 

біогазу, тому що після реалізації молодняку на підприємства харчової 

промисловості залишається значна кількість невикористаних, неякісних кормів 

та екскременти у стійлах, гнойових канавах, вигульних майданчиках, 

гноєсховищах. Цілеспрямованих досліджень по використанню таких відходів 

життєдіяльності тварин практично не проводяться. Позитивним фактором 

можна відмітити використання біля 60-70% гнойових стоків з великих 

сільськогосподарських підприємств з виробництва молока та яловичини. Але в 

умовах переведення тваринництва на індустріальний шлях без вирішення нових 

технологій, де враховуються генетичні потенціали тварин, їх біологічний 

потенціал, функціональний стан тварин та рівень впливу середовища на 

організм тварин не можливо досягти позитивного контакту організму тварин із 

зовнішнім середовищем. 

Актуальність наукових досліджень полягає в тому, що економічне 

обґрунтування доцільності використання відходів життєдіяльності великої 

рогатої худоби для виробництва біогазу залежить від співвідношення корів у 

стаді.  

Використання відходів при годівлі та утриманні великої рогатої худоби 

показали, що на фермі на 100 корів із структурою корів у стаді 50% за рахунок 

залишків кормів і екскрементів кожної доби виробляється більше 400 м3 

біогазу, у стаді з 60% корів – 331,4 м3 та у стаді  з 90% корів – 307,27 м3 біогазу. 

За рахунок виробництва біогазу можливо отримати при спалюванні 

теплової енергії у кількості 9200 МДж (50% корів у стаді), 7622 МДж (60% 

корів у стаді), 7067 МДж (50% корів у стаді). 
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Використання виробленого біогазу дозволяє зменшити затрати при 

виробництві молока від 40-57 копійок на 1 л у залежності від кількості корів у 

структурі стада. 

Із проведених досліджень М. О. Захаренка, О. С. Яремчука та Л. В. 

Шевченко [6] встановлено, що екскременти (калові маси) високопродуктивних 

лактуючих корів за однотипної годівлі, а також гнойові стоки у накопичувачах 

містять певну кількість неперетравлених решток корму з достатнім вмістом 

сухої речовини, органічних сполук та неорганічних компонентів і можуть бути 

використані в якості біосубстракту в біогазових установках. Наявність у 

гнойових стоках хоч у незначній кількості профілактичних та лікувальних 

препаратів потребує постійного контролю за їх вмістом при переробці та 

використанні як органічних добрив. 

Анаеробна біоферментація відходів тваринництва є ефективним способом 

їх переробки. Її переваги над іншими полягають у досягненні необхідного 

ступеня стабілізації і знезараження біомаси, покращення її седиментаційних 

властивостей та виробництва біогазу. 

Санітарно-гігієнічні показники збродженої за анаеробних умов біомаси 

свідчать про перевагу термофільної біоферментації з точки зору властивостей 

одержаного продукту (органічних добрив). 

В основі інтенсифікації процесу біоферментації біомаси відходів за 

мезофільного режиму лежить його фазовий поділ і управління стадією, що 

передує метановому зброджненню. Таким вимогам відповідає технологія 

переробки органічних відходів, що поєднує аеробно-термофільну ферментацію 

на першій ступені (кислото генна фаза) і анаеробно-мезофільну ферментацію на 

другій ступені (фаза метаногенезу). 

 

 

3.2. Анаеробне зброджування при використанні відходів 

життєдіяльності нетелів за різних способів утримання 
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За новими вимогами ISO 9000, що ставляться перед товаровиробниками, 

глобальних змін навколишнього середовища, підвищення цін на енергоносії 

постає питання самозабезпечення господарств енергоносіями та впровадження 

циклічної системи виробництва. 

За існування незадовільних умов утримання нетелів у господарствах 

передбачаються низькі прирости і незадовільний ріст та розвиток тварин. 

Особливо у зимовий період, коли господарства невзмозі підтримувати 

оптимальні умови мікроклімату у тваринницьких приміщеннях [1-5]. 

Так, як нетелі є перехідною групою між ремонтними телицями та дійними 

коровами і несуть значний вплив на подальшу продуктивність, тому постає 

питання вибору найкращого способу утримання, де не втрачається потенціал 

даних тварин по відношенню до батьків. 

Дослідження проводилося Р. Л. Варпіховським [1] в умовах ПСП 

«Агрофірма Батьківщина» смт. Стрижавка Вінницького району та СТОВ 

«Матейківагроінвест» с. Матейків Барського району Вінницької області на 

нетелях української чорно-рябої молочної продуктивності та симентальської 

комбінованої породи.  

Було сформовано по 4 групи тварин у кожному господарстві – 10 голів. 

Три дослідних групи – утримання безприв’язне: перша з відпочинком у 

комбібоксах (1д), друга у боксах (2д), третя на глибокій підстилці (3д) і 

контрольна утримання прив’язне у стійлах 1,2×1,9 м (4к).  

Вивчали можливість самозабезпечення господарств біоенергоносіями, за 

умов отримання біогазу з  екскрементів нетелів. Відбір проводили на протязі 

семи місяців тільності подекадно. Визначали середні показники по групах і 

порівнювали ефективність способів утримання при виробництві біогазу. 

За даними Відомчих норм технологічного проектування (ВНТП-АПК-

09.06) ефективніше побудувати власну біогазову установку, що дозволить з 1 кг 

органіки великої рогатої худоби отримати – 0,31-0,62 м3 біогазу з вмістом 

метану – 50-65%. При  його переробці з 1 м3 отримують  2 кВт електроенергії 

або 21 МДж тепла. Тепло від охолодження генератора або від згорання біогазу 
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можна використовувати для опалення ферми, отримання теплої води для 

напування та виконання технологічних операцій. Відомо, що при напуванні 

корів теплою водою і їх митті вона дає більше молока і менше хворіє, особливо 

на мастит. 

У ході проведених досліджень науковці встановили, що найбільше 

отримано біопалива при утриманні нетелів на глибокій підстилці (5 кг соломи 

на добу) 125,2 м3 це на 16,3 % більше у порівняні з контролем, утримання у 

боксах - 113,6 м3 на 5,5%, у комбібоксах - 109,6 м3 на 1,8%. 

Нетелів до 7-місячної тільності слід утримувати на глибокій підстилці, так 

як метаболічні процеси проходять більш інтенсивно і вихід біогазу вищий. За 

період тільності вихід екскрементів, гною та енергоносіїв наступний (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Показники отримання гною, біогазу та енергоресурсів за 7 

місяців тільності при різних способах утримання 

1д-безприв’язно у боксах; 2д-безприв’язно у комбібоксах; 3д-безприв’язно на 

глибокій підстилці;  4к-прив’язно у стійлах. 
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Необхідний об’єм біореактора для 40 голів нетелів при безприв’язному 

утриманні на глибокій підстилці визначали за формулою 1: 

V=100×Qд : D = 100×(125,2×4) : 80 = 626 м3,                           (1) 

 

Разову порцію завантаження гною визначали за формулою 2: 

Dop = Q×D×(100-W)×(100-S)  : 1000,                           (2) 

Dop = (0,313×4)×80×(100-90)×(100-15) : 1000 = 85 кг/ м3 

 

Ефект енергетичного балансу біогазової установки після відрахувань 

енерговитрат на технологічні потреби: 

∆ЕВРХ = (53137,9-641,2*90+1,098*(90*90))*626*0,08-(350,982+1,0358*90-

3,64*8,1)*(80*0,8+3)*5,7 = 58149 МДж/ добу. 

 

де Qд – добова кількість вихідної сировини, м3/ добу; 

Q – кількість біомаси в робочому об’ємі, т; 

D – доза завантаження (80%), %; 

W, S – вологість і зольність біомаси, %;  

Узагальнюючи результати досліджень, можна зробити висновок, що при 

впровадженні у дію біогазової установки господарству найбільше підходить 

безприв’язне утримання на глибокій підстилці, так як отримуємо найбільше 

гною – 66669 кг, відповідно біогазу – 26667,6 м3, електроенергії – 53335,2 кВт, 

тепла – 560019,6 МДж у порівнянні до контролю – 57297 кг, 22918,8 м3, 45837,6 

кВт, 481294,8 МДж за 7 місяців тільності. 

 

 

3.3. Самозабезпеченість  ферми  енергоносіями  при  використанні  

новітніх  технологій  переробки  гною 

 

Як зазначають Р.Л. Варпіховський, А. В. Смірнова. Т. В. Варпіховська, 

що для самозабезпечення умов утримання великої рогатої худоби при 
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відповідній технології виробництва яловичини та молока у дослідному 

господарстві СТОВ «Матейківагроінвест» с. Матейків Барського району 

Вінницької області слід використовувати біогазову установку, що передбачає 

цілий ряд переваг: швидка окупність, самозабезпеченість електроенергією, 

теплом та паливом, знищення гельмінтів, насіння бур’янів та шкідливих 

мікроорганізмів, можливість отримувати кращі прирости та надої, особливо у 

холодну пору року, комфортабельність утримання тварин. У дослідному 

господарстві на період дослідження утримувалося 588 голів великої рогатої 

худоби. 

Принцип роботи біогазової установки: гній загружають у блок 

приймання → подрібнювач → гомогенізатор → біореактор (метантенк) → 

фрагментатор → блок збирання, зберігання та використання (газгольдері) → 

блок очищення та доочищення біогазу. Передача за допомогою насосів, а 

перемішування шнекових механізмів. 

Свіжа сировина повинна подаватися у реактор невеликими порціями 

кілька разів на день. Упродовж бродіння органічні речовини всередині гною 

метаболізуються (перетворюються) мікроорганізмами. На виході маємо два 

продукти: біогаз та субстрат (компостований та рідкий). Останній вивозимо на 

поля для підживлення. А біогаз зберігається у газгольдері. Тут, у газгольдері, 

вирівнюються тиск і склад газу [1-5].  

За даними Відомчих норм технологічного проектування (ВНТП-АПК-

09.06) ефективніше побудувати власну біогазову установку, що дозволить з 1 кг 

органіки великої рогатої худоби отримати 0,31-0,62 м3 біогазу з вмістом метану 

– 50-65%. При  переробці 1 м3 біогазу в генераторі отримують  2 кВт 

електроенергії або 21 МДж тепла.  

Отже, при утриманні великої рогатої худоби на фермі з поголів’ям 588 

голів можливо повністю виробничий процес забезпечити енергією, яку 

отримуємо із гною. 

Ринкова  трансформація  виробництва  молока  довела,  що  пропозиція 

молока і молочних продуктів мусить бути пристосована до попиту, а не 
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навпаки. Саме це призводить до необхідності пристосування молочного 

підкомплексу до вимог ринку, тобто до вподобань і потреб споживачів.  

Це особливо важливе у контексті стратегії європейської інтеграції, 

оскільки не усвідомлення цього зробить нереальним і  неможливим  

конкурентність  вітчизняного молочного підкомплексу. 

За умов сучасного виробництва продукції тваринництва та існуючій 

ситуації цін на енергоносії, є актуальним питання розробки методики по 

обслуговуванню тваринницьких ферм та обґрунтувані потужності підприємств. 

Необхідні пошуки інноваційних дієвих важелів подальшого вдосконалення 

організаційної та функціональної структур ринку, формування його 

продовольчих ресурсів,  зосередженості на виробництві якісного продукту. 

Передбачалося обґрунтування спроможності ферми за переходом на 

самоокупне виробництво молока та яловичини. 

Для досліджень використано худобу української чорно-рябої молочної 

породи. Аналіз розпочався із техніко-економічних розрахунків, маркетингових 

та технічних досліджень. Для обґрунтування потужності підприємства слід 

розрахувати чисельність населення у районі дії підприємства, за формулою 3: 

Ч = Чн × (1+К / 100) × t+ Чм,                                 (3) 

де Ч – чисельність населення перспективна, чол.; 

Чн – чисельність населення на момент складання техніко-економічного 

обґрунтування, чол.; 

К – коефіцієнт природного приросту населення, перспективний (14), %; 

t – період часу прийнятого за техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) на 

перспективу, років; 

Чм – чисельність механічного приросту населення (різниця між прибулими та 

вибулими), чол. 

За даних про населення на перспективу проводимо розрахунок потреби в 

молоці та м’ясі (формула 4). Дані розрахунки слід проводити при врахуванні 

норм споживання на одного споживача на базі рекомендацій інституту гігієни 

та харчування Міністерства охорони здоров’я України, кг/рік: 
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- молочної продукції – 262 кг/рік, в тому числі: молоко незбиране – 60, 

молоко збиране – 65, масло – 5, сир м’який – 10, сир твердий – 3,6, сметана – 5; 

- м’ясної продукції – 85 кг / рік, в тому числі: яловичини – 20, свинини – 

20, баранини – 2, м’ясо птиці – 16, ковбасні вироби та м’ясо-копченості – 18, 

шпику – 3, субпродукти І категорії та інші вироби – 3 кг. 

Пі = Ч×Н,                                                   (4) 

 

де Пі – потреба населення і (в м’ясних або молочних продуктах), т/рік; 

Н – норма споживання м’ясних або молочних продуктів, кг/рік. 

 

Виходячи із нормативного показника забійного виходу та річної потреби 

(П) розраховуємо потрібну живу масу тварин, що направлені на забій (формула 

5). Далі враховуючи середньорічний надій по породі – 4200 кг молока, живу 

масу середньостатистичну – 400 кг розраховуємо кількість голів, що реалізують 

на забій та кількість середньорічних дійних корів (формула 6, 7). 

ЖМ = П×100 / 70,                                                (5) 

 

де ЖМ – жива маса, що потрібна для забезпечення населення яловичиною, кг; 

100 – відсоток перерахунку, %; 

70 – відсоток виходу яловичини від живої маси худоби, живою масою (ЖМ1) – 

400 кг, %. 

Г = ЖМ / ЖМ1,                                               (6) 

 

Г = Пмол / РН,                                                  (7) 

 

де Г – кількість голів, гол; 

ЖМ1 – жива маса однієї середньостатистичної голови, кг; 

Пмол – потреба в молоці, кг; 

РН – річний надій по породі, кг. 
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Розрахунок використання виходу екскрементів за формулою 8: 

Ве = Г × Не,                                                      (8) 

де Ве – вихід екскрементів, кг; 

Не – норми виходу екскрементів, кг / добу. 

 

Розрахунок виходу біогазу за формулою 9: 

Вб = Ве × Нб,                                                 (9) 

де Вб – вихід біогазу, м3; 

Нб – вихід біогазу з 1 кг органічних добрив – 0,45 м3. 

 

Розрахунок виходу електроенергії за формулою 10: 

Вел = Вб × Нел,                                             (10) 

де Вел – вихід енергоносіїв, кВт; 

Нел – вихід електроенергії при переробці 1 м3 біогазу – 2 кВт. 

 

Розрахунок виходу тепла за формулою 11: 

Вт = Вб × Нт,                                                   (11) 

де Вт – вихід тепла, мДж; 

Нт – нормативний показник виходу теплової енергії з 1 м3 біогазу –  

21 мДж. 

 

За цикл біогазова установка виробляє – 154573,7МДж теплової енергії, 

залишкова енергія складає – 131387,7 МДж. 

Представлена методика техніко-економічних розрахунків самоокупності 

ферми переконливо демонструє доцільність проведення наукових досліджень 

по використанню екскрементів для виробництва біогазу та органічних добрив, 

де доцільно удосконалювати, як біогазові установки та отримання екскрементів 

з підвищеним вмістом субстанції для розвитку мікроорганізмів. 
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ВИСНОВКИ 

 

За матеріалами досліджень обґрунтовано нові підходи до технологічних 

схем комплексного використання супутньої продукції при виробництві джерел 

альтернативної енергії в тваринництві: 

1. З однієї тони сухої речовини екскрементів тварин за оптимальних умов 

можна отримати 340 м3 біогазу, а в перерахунку на одну голову великої рогатої 

худоби за добу - 2,5м3 біогазу, або протягом року 900 м3 та при згоранні  1 м3 

метану виділяється 23 МДЖ. 

2. Для покращення економічної ефективності виробництва молока 

доцільно застосовувати енергоощадні технології з безприв’язним утриманням 

корів на глибокій підстилці, вести селекцію на молочний тип худоби і 

раціонально використовувати екскременти для отримання додаткового тепла у 

кількості 75 мДж за добу від корови за рахунок виробництва біогазу. 

3. Використання відходів при годівлі та утриманні великої рогатої худоби 

показали, що на фермі на 100 корів із структурою корів у стаді 50% за рахунок 

залишків кормів і екскрементів кожної доби виробляється більше 400 м3 

біогазу, у стаді з 60% корів – 331,4 м3 та у стаді  з 90% корів – 307,27 м3 біогазу. 

4. За рахунок виробництва біогазу можливо отримати при сталюванні 

теплової енергії у кількості 9200 МДж (50% корів у стаді), 7622 МДж (60% 

корів у стаді), 7067 МДж (50% корів у стаді). 

5. Використання виробленого біогазу дозволяє зменшити затрати при 

виробництві молока від 40-57 копійок на 1 л у залежності від кількості корів у 

структурі стада. 

6. За утримання 458 голів великої рогатої худоби на фермі можливо 

виробничий процес забезпечити енергоносіями власного виробництва, яку 

отримуємо із гною, при разовому завантажені 85 кг/м3 з енергетичним балансом 

біогазової установки 58149 МДж/добу. 

7. За цикл біогазова установка виробляє – 154573,7МДж теплової енергії, 

залишкова енергія складає – 131387,7 МДж.  
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