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Анотація. Вивчали ефективність застосування боксів підвищеної 

довжини при безприв’язному утриманні корів. Дослідження провели на 

молочнотоварній фермі ПрАТ «Агрофорт» Кагарлицького району Київської 

області. Бокси оцінювали за способом відпочинку тварин та природністю рухів 

корів під час зміни положення тіла. 

Встановлено, що товстий шар підстилки попереджає травмування корів 

через низько розташований нижній елемент бічного роздільника боксу. 

Внесення товстого шару підстилки в ложе боксу призводить до зменшення 

відстані від підлоги до шийної труби, що створює незручності для 

високорослих корів. Методом кореляційного аналізу доведено, що в невеликих 

секціях з відносно короткими рядами безперервно розташованих боксів, на 

кількість корів, які обирають відпочинок в них, ступінь заповнення секцій не 

впливає.  
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Abstract. We studied the efficacy of boxes increased length for free stall housing 

system. Research conducted at the dairy farm "Ahrofort" Kagarlytsky Kyiv region. 

The boxes evaluated by way to rest and naturalness of movement of cows in them.  

Established that a thick layer of bedding prevents injury to cows is low because 

of the lower element side splitter box. Adding a thick layer of litter in the  box leads 

to reduction of the distance from the floor to the neck tube, creating inconvenience 

for tall cows. In small sections with short rows of boxes, the number of cows who 

choose rest in boxes of fullness of the sections are not correlated. 

Keywords: dairy cows, boxes, free stall housing system.  

Вступ. Параметри нового технологічного обладнання для корівників, яке 

використовують в Україні і вітчизняні нормативні вимоги суттєво різняться. 

Виникає питання, наскільки вітчизняні нормативи будівництва корівників 

адаптовані до сучасних умов, оскільки за останні роки в технології виробництва 

молока відбулись кардинальні зміни. Зокрема зросли продуктивність і проміри 

корів, набули поширення нові види технологічного обладнання для доїння, 

годівлі корів і управління мікрокліматом тощо. Виникла потреба дослідити 

ефективність застосування сучасного технологічного обладнання ферм та 

уточнити нормативні вимоги до нього. 

Огляд літератури. Вимоги технологічних елементів приміщень для 

молочної худоби в Україні та інших пострадянських країнах відображені в 

нормах технологічного проектування [1, 2, 3, 4], а у країнах Європейського 

Союзу регламентуються директивами ради ЄС (89/362/EEC, 91/629/EEC). 

Вітчизняні норми технологічного проектування містять досить чіткі вимоги, що 

охоплюють практично усі технологічні елементи скотарських приміщень та 

вигульних майданчиків. Вони повинні забезпечувати комфортні умови 

утримання тварин, але в багатьох випадках, діючі в Україні нормативи 

застаріли.  

Вхідні дані та методи досліджень. Дослідження провели на 

молочнотоварній фермі ПрАТ «Агрофорт» Кагарлицького району Київської 

області. Розміри боксів порівнювали з нормативними вимогами [1] і 



літературними рекомендаціями [5, 6] і оцінювали шляхом спостереження за 

елементами поведінки корів. Зручність боксу визначали за способом 

відпочинку тварин та природністю рухів корів під час зміни положення тіла. 

Спостереження проводили на світанку, перед ранковим роздаванням кормів. 

Утримують корів безприв’язно у реконструйованих корівниках з рамним 

каркасом. Приміщення поділені на чотири секції. Використовують два варіанти 

приміщень: збільшеної ширини і типового розміру. У приміщенні зі 

збільшеною площею, в кожній секції по два ряди боксів, розміщених зустрічно, 

які розділені поперечними проходами. Кількість боксів у безперервному ряду 

12-13. У приміщенні типового розміру дві секції з одним рядом боксів уздовж 

стіни. Напувають корів із групових напувалок, які розташовані уздовж 

кормового столу, видаляють гній дельтаскрепером. Годівля корів дворазова, 

повнораціонною кормосумішшю. Ложе боксу – гумові килимки, на які вносять 

шар соломи. Жива маса корів переважно 500-550 кг. 

Результати. Обговорення і аналіз. Корівник для безприв’язного 

боксового утримання розподілений на окремі технологічні зони. Основними є 

зона утримання, технологічні проходи і кормовий стіл. Зона утримання 

поділена на проходи і бокси для відпочинку корів. Найбільше значення для 

забезпечення комфортного утримання корів мають бокси. Якщо вони 

відповідають за розміром, конструкцією та розташуванням потребі корів, 

тварини із задоволенням в них відпочивають, надаючи перевагу відпочинку 

лежачи. Нами було проведено порівняння облаштування боксів із 

нормативними вимогами і літературними рекомендаціями (табл. 1). У 

господарстві за шириною бокси обох типів (зустрічні і розташовані біля стіни) 

не відрізняються від діючих нормативів. Варто зазначити, що ширина боксів не 

однакова. Вона змінюється від 105 до 120 см, що пов’язано з нерівномірним 

розміщенням роздільників, а також наявністю опор, які розташовані в середині 

окремих боксів. Довжина боксів більша, ніж встановлено ВНТП АПК-01.05. 

Зустрічні бокси перевищують її на 20, а розташовані біля стіни на 50 см. 

 



Таблиця 1 

Порівняння параметрів боксів для відпочинку корів 

Показник Фактичне 
значення 

Вітчизняні 
нормативи 

[1] 

Рекомендовані 
параметри [5, 6] 

Зустрічні бокси    
ширина, см 120 100-120 110-115 
довжина, см 240 190-220 235-240 

довжина боксу до шийної труби, см 180 - дорівнює косій 
довжині тулуба 

висота шийної труби, см 110 - не нижче 15 за 
висоту в холці 

висота нижньої горизонтальної труби 
роздільника, см 15 45-50 55 

висота верхньої горизонтальної труби 
роздільника, см 110 100 100-110 

довжина роздільника у порівнянні із краєм 
бокса 

на одному 
рівні - на 10-15 см 

коротша 

стінки крайніх боксів (тип і висота, см) суцільні, 
120 суцільні, 120 армовані 

140-150 
висота бокса над рівнем гнойового проходу, 
см 14 15-20 20-25 

шар підстилки, см 20 5 - 
Бокс уздовж стіни    
ширина, см 105-120 100-120 110-115 
довжина, см 270 190-220 280-290 

довжина боксу до шийної труби, см 180 - дорівнює косій 
довжині тулуба 

Місткість секції з двома рядами боксів, 
головомісць 50 50  

Місткість секції з одним рядом боксів 32 50  
 

Важливим елементом в будові боксів є розташування роздільників, 

зокрема їх поперечних елементів. Так, якщо верхня труба роздільника за 

висотою відповідає тим вимогам, які наводяться в літературі і нормативних 

документах, то нижній елемент розташований на 30-40 см нижче мінімальної 

висоти. Висота цього елемента бокса регламентується для того, щоб 

попередити травмування кінцівок тварин. Під час відпочинку лежачи, корови 

іноді простягають задні кінцівки за межі свого боксу. Якщо нижній 

огороджуючий елемент розташований занадто низько, то ноги корови можуть 

зачепитись за нього, що призведе до травмування тварини або руйнування 

конструкції. Встановлено, що подібне розташування роздільників не створює 



небезпеки для тварин через товстий шар підстилки в боксі. Шар соломи 

становить 20 см. Це створює комфортні умови для відпочинку лежачи і 

повністю перекриває нижній поперечний елемент роздільника бокса.  

Бічні роздільники крайніх боксів зроблені у вигляді суцільних дерев’яних 

стінок, висотою 120 см. Це повністю відповідає існуючим нормативним 

вимогам, але щоб повністю закривати тварин від протягів їх рекомендовано 

робити вищими на 20-30 см.  

В обох корівниках тварини були спокійними, загострень рангової 

конкуренції і ознак пригнічення корів-аутсайдерів помічено не було. В 

гнойових, кормо-гнойових і поперечних проходах було достатньо місця для 

пересування тварин, в тому числі у зустрічних напрямках.  

Зручність боксів оцінювали за тим наскільки охоче тварини там 

відпочивали, в якому положенні відбувається відпочинок, чи зручно їм 

змінювати положення тіла. Також визначали, наскільки чисті бокси і чи не 

потрапляють в них кал і сеча. 

За час спостережень потрапляння сечі і калових мас в ложе боксів не 

виявлено. В них було сухо і чисто. Це свідчить про те, що довжина боксу не 

занадто велика, щоб тварини заходили далеко і забруднювали ложе. З іншого 

боку, бокси можуть бути занадто короткі (як за рахунок загальної довжини, так 

і додатково обмежуючих конструкцій, таких як шийна труба) і тварини не 

забруднюють бокс тому, що в ньому не в змозі розміститись. Щоб це 

встановити проаналізували скільки тварин знаходиться в боксах і яка частка із 

них відпочивають лежачи (табл. 2). 

Ступінь заповнення секцій в приміщеннях був різний і коливався від 52 до 

100 %. Більшість тварин відпочивали в положенні лежачи. Їх кількість була від 

45,2 до 85,7 %. Вважають, що для того, щоб корови могли легко знайти вільний 

бокс і зайняти місце для відпочинку, в секції необхідно залишити вільними 3-4 

головомісця. Таким чином, у більш заповнених секціях можна очікувати, що 

кількість тварин, які будуть відпочивати в боксах буде меншою. 

 



Таблиця 2 

Розподіл поголів’я за особливостями ранкового відпочинку 
Показник Секція 

1 2 3 4 
 Приміщення 1 

Головомісця 50 32 50 32 
Поголів’я корів, гол. 48 32 49 17 
Вільні бокси 2 0 1 15 
Відпочивають, гол.: 
- лежачи в боксах 33 19 38 12 
- стоять за межами боксів 5 4 6 0 
- стоять на половину в боксі 6 4 1 3 
- споживають корми 4 5 4 2 
 Приміщення 2 
Головомісця 50 50 50 50 
Поголів’я корів, гол. 45 26 49 31 
Вільні бокси 5 24 1 19 
Відпочивають, гол.: 
- лежачи в боксах 28 18 42 14 
- стоять за межами боксів 5 1 2 8 
- стоять на половину в боксі 6 4 4 3 
- споживають корми 6 1 1 6 

 

Кореляційний аналіз, проведений нами, не підтвердив цього припущення. 

Коефіцієнт кореляції між часткою корів, які відпочивали в боксах у положенні 

лежачи і відсотком вільних  головомісць становив -0,32. Якщо відпочиваючими 

в боксах вважати усіх тварин, які в них перебували (відпочиваючих лежачи і на 

половину розташованих в боксі), то кореляційна залежність наближується до 

нуля. Отже в корівниках з невеликими секціями і відносно короткими рядами 

безперервно розташованих боксів на кількість корів, які обирають відпочинок в 

боксах ступінь заповнення секцій не впливає.  

Інша проблема боксів – це зручність відпочинку в них. Пріоритетності 

вибору коровами більш широких боксів за час спостереження не помічено. 

Тварини рівномірно заповнювали бокси, як більшої, так і меншої ширини. У 

той же час частина корів відпочивала в боксах стоячи лише передніми 

кінцівками і довго не лягала. Таких тварин було від 2,0 до 17,6 %. Це свідчить 

про те, що бокс може бути занадто коротким, близько розташована стіна, яка 

заважає тварині лягти або низько розміщена шийна труба [6]. Довжина боксів 



була достатньою, для розміщення тварин, але деякі корови, які вставали після 

відпочинку, неприродно згинали спину коли піднімались на передні кінцівки. 

Це свідчить про те що вони намагаються не травмуватись об шийну трубу. 

Шийна труба в боксах розташована на висоті 110 см, що відповідає вимогам 

ВНТП. У той же час, в бокси був внесений товстий шар соломи, який досягає 

20 см. Це суттєво підвищує розташування корів і створює для них незручність 

навіть при дотриманні норм будівництва.  

Заключення і висновки. 

1. Збільшення довжини зустрічних боксів до 240 см і розташованих вздовж 

стіни до 270 см,  не призводить до їх забруднення каловими масами і 

забезпечує зручні умови для відпочинку корів та зміни ними положення тіла. 

2. Травмування корів через низько розташований нижній елемент бічних 

роздільників боксу можна попередити шляхом внесення товстого шару 

підстилки. 

3. Внесення товстого шару підстилки в ложе боксу призводить до 

зменшення відстані від підлоги до шийної труби, що створює незручності для 

високорослих корів. 

4. Збільшення довжини боксів для корів і нормативну залежність між 

висотою шийної труби і шаром підстилки необхідно врахувати під час 

оновлення норм технологічного проектування скотарських підприємств. 

 

Література: 

1. Скотарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми). ВНТП АПК 

1.05. – К.: Мінагрополітики України, 2002. – 112 с. 

2. Республиканские нормы технологического проектирования новых, 

реконструкции и технического перевооружения животноводческих объектов. 

РНТП-1-2004 / Н. А. Попков [и др.]. – Минск, 2004. – 92 с. 

3. Нормы технологического проектирования предприятий крупного 

рогатого скота НТП 1-99. /Минсельхоз РФ – М.: Колос, 1999. – 81 с. 



4. Отраслевой регламент. Производство молока высокого качества. 

Типовые технологические процессы / [В.Г. Гусаков, Н.А. Попков, И.П. Шейко 

и др.] – Минск: Ин-т системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2014. – 

43 с. 

5. Микитас А.М. Технологія виробництва молока на промисловій основі 

при безприв’язному утриманні худоби: Посібник./ А.М Микитас, 

О.Ф.Котелевець, Р.Є.Микитас. – Херсон: Айлант, 2010. – 188 с. 

6. Котелевец А.Ф. Новая ферма. Руководство по реконструкции/ А.Ф. 

Котелевец. – Х., 2007. – 2018 с. 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доц. Носевич Д.К.  

Стаття відправлена: 12.11.2016 р. 

© Носевич Д.К., Бородіна О.В.  

 


