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Гришко В.А., Балацький Ю.О. Санітар-
но-гігієнічний стан параметрів мікро-
клімату приміщень легкокаркасного та 
реконструйованого корівників у весня-
ний період за безприв’язно боксово-
го утримання дійного стада. Збірник 
наукових праць «Технологія виробництва 
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tvarynnyctva», 2021.  № 1. РР. 65–73.
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Проведено порівняльне оцінювання основних параметрів мікрокліма-
ту повітря за утримання дійного стада корів у реконструйованому і легко-
каркасному корівниках у весняний період. Встановлено, що середня до-
бова температура повітря в корівнику легкокаркасного типу із металевих 
конструкцій у весняний період коливалась у межах від 5,48 до 16,42 °С.  
Відносна вологість у весняний період становила від 67,32 (третя декада 
станом на 12-ту год) до 72,54 % (станом на 6-ту год ранку в першу дека-
ду досліджень). Швидкісь руху повітря у період досліджень в середньо-
му коливалась у межах від 0,29 (перша декада станом на 15-ту год) до  
0,52 м/с (станом на 18-ту год в другу декаду досліджень). У середньому за 
першу, другу і третю декади рівень природної освітленості в легкокаркас-
ному корівнику відповідно становив: 1981,05; 1942,72 та 2414,89 лк. У ре-
конструйованому корівнику за період досліджень найнижчу температуру 
повітря (°С) зафіксовано на початок досліджень станом на 6-ту год ранку 
– 6,28 °С, а найвищу на третю декаду – 17,86 °С, о 15-й год. Відносна воло-
гість повітря коливалась у межах від 67,74 до 74, 12 % (станом на 6-ту год 
ранку в першу декаду досліджень). Швидкість руху повітря коливалась у 
межах від 0,39 до 0,42 м/с. Середній показник прискорення руху повітря за 
першу, другу і третю декади становив відповідно: 0,35; 0,41 і 0,34 м/с. Різ-
ниця між найбільшим середнім показником (друга декада) і найменшим 
(третя декада) становила 20,58 %.

У реконструйованому корівнику найнижчий показник природної освіт-
леності зафіксовано на початок досліджень в першу декаду станом на  
6-ту год ранку – 1245,38 лк, а найвищу на третю декаду – 2481,51 лк,  
о 15-й год. У середньому за першу, другу і третю декади рівень природної 
освітленості в реконструйованому корівнику відповідно становив: 2000,06; 
2075,15 та 2236,74 лк. Установлено, що на формування параметрів мікроклі-
мату повітря у приміщенні загалом і його окремих частинах впливає ряд чин-
ників як зовнішнього, так і внутрішнього спрямування. Отже, параметри мі- 
кроклімату повітря в обох корівниках хоч і мали певні відмінності, однак 
загалом відповідали встановленим гігієнічним нормативам.

Ключові слова: параметри мікроклімату, температура повітря, віднос-
на вологість повітря, рух повітря, природна освітленість, легкокаркасний ко-
рівник, реконструйований корівник, весняний період, безприв’язне боксове 
утримання дійного стада. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Нині галузь молочного скотар-
ства України потребує нових підходів через 
впровадження інноваційних технологій, котрі 
б забезпечували комфортні умови утримання 
та високу продуктивність корів. Впроваджен-

ня інтенсивних технологій виробництва мо-
лока є неможливим без будівництва сучасних 
приміщень з новими об'ємно-планувальними і 
технологічними рішеннями, що відрізняються 
від традиційних і забезпечують високий рівень 
комфорту для тварин [6, 4, 13, 14, 15].
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Молочна продуктивність корів і стан їх здо-
ров'я пов'язані між собою і залежать від гігі-
єнічних параметрів мікроклімату приміщень. 
Стан мікроклімату скотарських виробничих 
приміщень має вагомий вплив на клініко-фізіо-
логічний стан організму дійних корів і безпосе-
редньо впливає на молочну продуктивність та 
відтворні якості [1, 10, 11, 12]. Оптимальні па-
раметри мікроклімату забезпечують нормальне 
функціонування всіх фізіологічних процесів у 
організмі корів. Створення комфортного мікро-
клімату в виробничих приміщеннях для дійних 
корів є необхідною умовою для їх здоров'я і по-
дальшого високого рівня продуктивності, що 
обумовлено спадково. Отже, створення належ-
них умов годівлі, догляду і утримання тварин є 
необхідною умовою для високорентабельного 
функціонування тваринницької галузі [8]. 

Поліпшення умов утримання дійних корів 
та удосконалення процесу їх доїння є акту-
альною проблемою молочного скотарства за 
інтенсивної технології виробництва молока. 
Ключовим елементом сучасної технології ви-
робництва молока є безприв’язне утримання 
корів у легкокаркасних корівниках з проведен-
ням годівлі із кормового столу, відпочинком у 
боксах, а також доїнням у доїльному залі, що 
зменшує захворюваність корів на мастит та 
підвищує молочну продуктивність. 

Приміщення полегшеної конструкції є най-
більш оптимальними як для виробництва мо-
лока, так і здоров’я корів. Однак через великі 
габарити, передбачену в них систему венти-
ляції через бокові штори і світлоаераційний 
дашок, вони здатні забезпечити необхідні зо-
огігієнічні параметри повітряного середовища 
лише у вузькому діапазоні зовнішніх темпера-
тур [1, 9, 11, 10, 2].

За оптимальних гігієнічних умов утриман-
ня поліпшуються клініко-гематологічні показ-
ники в плазмі крові, зокрема: вміст загального 
білка, резервна лужність, рівень глюкози, каль-
цію, каротину, фосфору. Тимчасом порушення 
параметрів мікроклімату в корівнику знижує 
надої молока корів на 10–20 %, зменшує при-
ріст живої маси тварин на 20–33 %, підвищує 
захворюваність, а також знижує термін експлу-
атації обладнання. Висока температура повітря 
в корівнику посилює потовиділення, збільшує 
частоту дихання у тварин, призводить до ви-
никнення алкалозу, зумовлює підвищення pH 
крові, змінює їх рухову активність, водночас 
зменшується споживання корму, унаслідок – 
знижується молочна продуктивність [2]. 

Забезпечення оптимальних умов тваринам 
у корівниках полегшеного каркасного типу 
залишається проблемним питанням, оскільки 

клімат у таких приміщеннях мало відрізня-
ється від зовнішнього середовища [5]. Взимку 
вони надто холодні, а влітку – жаркі. Пробле-
му високого температурного режиму в літній 
період можливо вирішити завдяки підняттю 
висоти даху в районі конька до 11,5 метрів, 
однак це збільшує загальну кубатуру примі-
щення, що призводить до значного зниження 
температури всередині приміщення у зимовий 
період. Будівлі каркасного типу мають перева-
гу над пасовищним утриманням худоби щодо 
можливості застосування активної вентиляції 
і зрошення в період спеки [7], хоча за таких 
умов різниця температур всередині і зовні при-
міщення, зазвичай, не перевищує 5–7 °С. За 
утримання в таких корівниках вплив на молоч-
не стадо корів високих і низьких температур є 
суттєвим, що негативно позначається на їх мо-
лочній продуктивності [3, 9].

Мета дослідження – дослідити стан мікро-
клімату різних частин приміщення: корівника, 
де постійно перебувають тварини, накопичува-
ча перед проведенням доїння та доїльного залу 
за безприв’язно-боксового способу утримання 
у весняний період.

Матеріал і методи дослідження. Дослі-
дження проводили паралельно на виробничій 
базі ТДВ «Терезине» та ННДЦ БНАУ Білоцер-
ківського району Київської області з метою ви-
вчення формування параметрів мікроклімату  
всередині приміщень легкокаркасного і рекон-
струйованого типів за безприв’язного боксово-
го утримання та їх сукупний вплив на продук-
тивність дійних корів. Для проведення досліду 
відібрано у кожному господарстві по 16 голів 
корів голштинізованої чорно-рябої молочної 
породи, 3-ї лактації, з середньою молочною 
продуктивністю 8000–9000 кг молока. 

Першу сформовану групу корів (30 гол.) 
утримували у ТДВ «Терезине» в легкокаркас-
ному корівнику з металевих конструкцій, на 
400 корів з вільним доїнням на роботизованій 
установці виробництва De-Laval. Другу груп-
пу, сформовану в ННДЦ БНАУ (30 гол. корів 
голштинізованої чорно-рябої породи з такою 
самою продуктивністю), утримували в побудо-
ваному за радянських часів і потім реконстру-
йованому під сучасну технологію корівнику, 
де доїння проводили на доїльній установці 
УДЕ-8 Ялинка. В обох варіантах приміщення 
обладнані вітрозахисними шторами, світлоа-
ераційним дашком, боксами для відпочинку 
тварин, кормовим столом, а також груповими 
автонапувалками. Видалення гною здійсню-
вали механізовано за використання гноєтран-
спортера. Доїння корів у ННДЦ БНАУ прово-
дили примусово триразово о 6-, 12-, і 18-й год, 
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в доїльному залі, де розміщено установку типу 
УДЕ-8 Ялинка, розрахованому на одночасне 
доїння 16-ти корів. Досліджували стан мікро-
клімату за такими показниками: температу-
ра і відносна вологість повітря, точка роси та 
освітленість приміщень за використання сер-
тифікованих приладів: багатофункціонального 
вимірювального приладу DT-8820 та кулько-
вого кататермометра. Швидкість руху повітря 
визначали професійним термоанемометром  
Peakmetr PM 6252 B. Стан мікроклімату вироб-
ничих приміщень досліджували на 1-, 2- і 3-тю 
декади березня, п’ять разів на добу: о 6-, 9-, 12-, 
15-, 18-й год на першу та останню добу декади. 
Результати досліджень статистично обрахову-
вали за допомогою вбудованих статистичних 
функцій програмного забезпечення MS Excel і 
Stat Soft «Statistica 10».

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. У процесі досліджень підтверджено, що 
показники стану параметрів мікроклімату при-
міщень як лекокаркасного, так і реконструйо-
ваного корівників, залежали від температури 
повітря зовнішнього середовища та конструк-
тивних особливостей будівель. 

Проведеними дослідженнями встановле-
но, що за примусового способу доїння середня 
добова температура повітря в корівнику лег-
кокаркасного типу із металевих конструкцій у 
весняний період загалом відповідала гігієніч-

ним нормативам і коливалась у межах від 5,48 
до 16,42 °С (табл. 1). В середньому за першу, 
другу і третю декади температура повітря в 
легкокаркасному корівнику становила відпо-
відно: 12,90; 12,34 та 13,55 °С. У місці доїння 
корів на роботизованій установці зафіксовано 
коливання температурного режиму в межах від 
4,91 до 16,32 °С.

Це зумовлено тим, що тварини в цьому 
місці перебувають непостійно. В середньому 
за першу, другу і третю декади температура в 
легкокаркасному корівнику в місці проведен-
ня доїння становила відповідно: 7,23; 12,04 та 
13,62 °С.

У реконструйованому корівнику за період 
досліджень найнижчу температуру повітря 
(°С) зафіксовано на початок досліджень ста-
ном на 6-ту год ранку – 6,28 °С, а найвищу на 
третю декаду – 17,86 °С, о 15-й год. 

В середньому за першу, другу і третю де-
кади температура в реконструйованому ко-
рівнику становила відповідно 12,64; 14,07 та 
15,24 °С. Збільшення температури повітря в 
реконструйованому корівнику за період дру-
гої і третьої декад, порівнюючи з першою, 
становило 11,31 та 20,57 % і відбувалось че-
рез зростання цього показника зовні примі-
щення. У накопичувачу (місці перебування 
тварин перед запуском на доїльну установку) 
в середньому за першу, другу і третю декади 

Таблиця 1 – Температурний режим повітря окремих частин скотарських приміщень за різних способів 
                      утримання та доїння корів у весняний період, °С, x ± S.E, n = 5 

Декада
Час 

досліджень,
год

Спосіб утримання та доїння корів
Безприв’язний, з примусовим доїнням 

у залі на установці Ялинка
Безприв’язний, з вільним доїнням 

на роботизованій установці

реконструйований 
корівник

накопичувач доїльний зал
легкокаркасний 

корівник
роботизована 

доїльна установка

Перша

6:00 6,28 ± 0,820 10,34 ± 1,430 10,15 ± 1,220 5,48 ± 1,195 4,91 ± 1,350
9:00 11,75 ± 1,515 вільно вільно 8,71 ± 0,720 -

12:00 14,12 ± 1,440 16,65 ± 1,645 16,39 ± 0,675 12,13 ± 1,425 12,28 ± 1,335
15:00 15,72 ± 1,795 вільно вільно 14,24 ± 2,215 -
18:00 15,34 ± 2,120 15,23 ± 2,125 15,88 ± 1,870 13,18 ± 3,265 13,67 ± 1,035

в середньому 12,64 ± 1,840 14,07 ± 1,730 14,14 ± 1,255 12,90 ± 1,765 10,29 ± 1,245

Друга

6:00 9,54 ± 1,610 9,70 ± 0,475 13,03 ± 1,395 7,54 ± 0,810 7,23 ± 1,740
9:00 10,56 ± 2,225 вільно вільно 10,32 ± 1,430 -

12:00 16,87 ± 2,410 16,57 ± 1,685 17,71 ± 1,345 14,17 ± 1,575 14,53 ± 1,690
15:00 16,91 ± 2,730 вільно вільно 14,95 ± 1,640 -
18:00 16,49 ± 1,525 16,14 ± 2,165 15,69 ± 1,255 14,74 ± 1,435 14,35 ± 1,715

в середньому 14,07±2,105 14,14 ± 1,440 15,48 ± 1,335 12,34 ± 1,380 12,04 ± 1,715

Третя

6:00 11,35 ± 1,550 11,68 ± 1,480 11,45 ± 1,310 9,51 ± 1,360 9,65 ± 1,510
9:00 12,64 ± 2,155 вільно вільно 10,54 ± 1,595 -

12:00 17,78 ± 3,330 17,05 ± 1,350 17,20 ± 1,270 16,36 ± 2,635 16,32 ± 1,195
15:00 17,86 ± 2,210 вільно вільно 16,42 ± 1,560 -
18:00 16,59 ± 1,715 16,43 ± 1,465 15,90 ± 1,625 14,91 ± 2,470 14,90 ± 1,885

в середньому 15,24 ± 2,195 15,05 ± 1,435 14,85 ± 1,405 13,55 ± 1,925 13,62 ± 1,530



68

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 2021, № 1                                                tvppt.btsau.edu.ua

температура повітря становила відповідно: 
14,07; 14,14 та 15,05 °С. Зростання темпера-
тури повітря в другу і третю декади, порівню-
ючи з першою, відбувалось на 0,50 і 6,97 %. 

У доїльному залі реконструйованого ко-
рівника в середньому за першу, другу і третю 
декади температура повітря становила від-
повідно: 14,14; 15,48 та 15,90 °С. Збільшення 
температури повітря в доїльному залі у другу 
і третю декади, порівнюючи з першою, відбу-
лось відповідно на 9,48 і 5,02 %. 

Дещо нижчі показники температурного ре-
жиму у накопичувачі та доїльному залі, проти  
відповідних показників у корівнику, зумовлені 
тим, що тварини перебувають у цих частинах 
приміщення незначну кількість часу, а темпе-
ретурний режим (надходження тепла) відбува-
ється здебільшого завдяки тваринам.

Отже, температура повітря в корівниках 
залежала від надходження тепла від тварин і 
корелювала із зовнішньою температурою по-
вітря. 

Однак, якщо проаналізувати температур-
ний режим за весняний період у реконструйо-
ваному корівнику, він був вищим завдяки тому, 
що тепловтрати в ньому дещо нижчі, ніж у лег-
кокаркасному, через різницю теплоізоляційних 
властивостей будівельних матеріалів.

Відомо, що температурний режим тісно 
корелює зі станом вологісного режиму повітря 
корівників, тому проводили дослідження з ви-

вчення впливу температурних режимів на фор-
мування вологісних режимів повітря у згада-
них вище приміщеннях (табл. 2). Встановлено, 
що за утримання дійного стада у реконстру-
йованому корівнику за примусового способу 
доїння на установці типу Ялинка відносна во-
логість повітря коливалась у межах від 67,74 
(третя декада станом на 12-ту год) до 74, 12 % 
(станом на 6-ту год ранку в першу декаду до-
сліджень). Різниця становила в межах 6,38 %. 
Відносна вологість в середньому за першу де-
каду становила 72,67 %. В середньому за дру-
гу і третю декади досліджень відносна воло-
гість повітря в корівнику становила відповідно 
71,57 і 69,62 %.

У накопичувачу спостерігали незначне 
зростання показника відносної вологості пові-
тря відповідно до згаданого вище показника у 
корівнику. Це зумовлено тим, що під час доїння 
в ньому зростала концентрація поголів’я на оди-
ницю площі приміщення. Відносна вологість в 
середньому за першу, другу і третю декади ста-
новила відповідно: 73,30; 72,52 і 69,54 %. Від-
носна вологість повітря у доїльному залі колива-
лась від 83,53 (у першу декаду о 6-й год ранку) 
до 72,73 % (у третю декаду о 12-й год дня).

Відносна вологість у доїльному залі у се-
редньому за першу, другу і третю декади ста-
новила відповідно 78,16; 77,32 і 74,36 %. У 
доїльному залі також спостерігали зростання 
показника відносної вологості повітря до зга-

Таблиця 2 – Відносна вологість приміщень за різних способів утримання та доїння корів у весняний період, 
                      %, x ± S.E, n = 5

Декада
Час 

досліджень,
год

Спосіб утримання та доїння корів
Безприв’язний, з примусовим доїнням 

у залі на установці Ялинка
Безприв’язний, з вільним доїнням 

на роботизованій установці
реконструйований 

корівник накопичувач доїльний зал легкокаркасний 
корівник

роботизована 
доїльна установка

Перша

6:00 74,12 ± 2,741 74,25 ± 2,345 83,53 ± 2,813 72,54 ± 2,924 73,95 ± 2,250
9:00 73,88 ± 1,615 вільно вільно 69,58 ± 1,714 -

12:00 71,52 ± 1,536 71,40 ± 1,550 73,32 ± 1,848 69,47 ± 2,114 70,28 ± 2,530
15:00 70,33 ± 1,961 вільно вільно 68,89 ± 2,278 -
18:00 73,48 ± 2,16 74,25 ± 2,055 77,62 ± 1,815 68,54 ± 1,880 68,98 ± 1,735

в середньому 72,67 ±2,005 73,30± 1,982 78,16 ± 2,152 69,80 ± 2,181 71,07 ± 2,172

Друга

6:00 73,46 ± 2,525 73,71 ± 1,444 77,43 ± 1,698 69,98 ± 1,822 70,51 ± 1,480
9:00 71,61 ± 1,671 вільно вільно 69,24 ± 1,584 -

12:00 70,74 ± 2,152 70,16 ± 1,794 78,79 ± 1,656 68,18 ± 2,668 68,91 ± 1,393
15:00 68,53 ± 2,377 вільно вільно 69,05 ± 1,951 -
18:00 73,52 ± 1,422 73,69 ± 2,112 75,74 ± 1,328 71,75 ± 1,834 72,42 ±1,572

в середньому 71,57±2,036 72,52± 1,782 77,32±1,552 69,64± 1,970 70,61± 1,481

Третя

6:00 71,34 ± 2,342 71,63 ± 2,435 76,42 ± 3,316 69,65 ± 2,226 71,98 ± 2,410
9:00 68,63± 2,136 вільно вільно 67,33 ± 2,274 -

12:00 67,74 ± 2,270 67,08 ± 1,550 72,73 ± 2,256 67,32 ± 2,683 68,43 ± 2,842
15:00 70,87 ± 2,185 вільно вільно 68,12 ± 2,711 -
18:00 69,54 ± 2,725 69,91 ± 2,463 73,94 ± 2,677 68,09 ± 2,293 69,93 ± 2,234

в середньому 69,62± 2,335 69,54±2,151 74,36± 2,740 68,10 ± 2,433 70,11 ± 2,492
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даного вище показника у корівнику та накопи-
чувачі. Це зумовлено тим, що під час доїння в 
ньому також зростала концентрація поголів’я 
на одиницю площі приміщення, відбувалось 
випаровування значної кількості води, яку ви-
користовували у процесі підготовки корів до 
доїння і під час самого доїння, також суттєво 
впливають на показники вологості повітря ро-
бота системи вентиляції та обігріву приміщен-
ня доїльного залу.

У корівнику легкокаркасного типу із мета-
левих конструкцій відносна вологість у весня-
ний період в середньому відповідала гігієніч-
ним нормативам і коливалась у межах від 67,32 
(третя декада станом на 12-ту год) до 72,54 % 
(станом на 6-ту год ранку в першу декаду до-
сліджень).

Різниця становила в межах 5,22 %. Віднос-
на вологість в середньому за першу декаду ста-
новила 69,80 %. В середньому за другу і третю 
декади досліджень відносна вологість повітря в 
корівнику становила відповідно 69,64 і 68,10 %.

Під час досліджень швидкість руху повітря 
в реконструйованому корівнику загалом відпо-
відала гігієнічним нормативам і коливалась у 
межах від 0,39 до 0,42 м/с (табл. 3).

Середній показник прискорення руху по-
вітря за першу, другу і третю декади становив 
відповідно 0,35; 0,41 і 0,34 м/с. Різниця між най-
більшим середнім показником (друга декада) і 
найменшим (третя декада) становила 20,58 %. 

Показник руху повітря у доїльному залі коли-
вався від 0,28 (у першу декаду о 6-й год ранку) 
до 0,46 м/с (у другу декаду о 18-й год).

У корівнику легкокаркасного типу із мета-
левих конструкцій швидкісь руху у весняний 
період досліджень в середньому також відпо-
відала гігієнічним нормативам і коливалась у 
межах від 0,29 (перша декада станом на 15-ту 
год) до 0,52 м/с (станом на 18-ту год в другу 
декаду досліджень). 

Середній показник прискорення руху пові-
тря за першу, другу і третю декади в легкокар-
касному корівнику становив відповідно: 0,36; 
0,48 і 0,45 м/с. Різниця між рухом повітря–най-
більшим середнім показником (друга декада) і 
найменшим середнім показником (перша де-
када) становила 79,31 %. Якщо порівнювати 
середні показники руху повітря за кожну де-
каду в реконструйованому і легкокаркасному 
корівниках, то легкокаркасний має дещо вищі 
параметри щодо руху повітря. Це зумовлено 
тим, що в легкокаркасному корівнику в 1,4 раза  
більша площа бокових штор та в 0,34 раза – 
дверей, а також суттєво більша кубатура при-
міщення загалом.

У реконструйованому корівнику за період 
досліджень найнижчий показник природної 
освітленості (табл. 4.) зафіксовано на початок 
досліджень у першу декаду станом на 6-ту год 
ранку – 1245,38 лк, а найвищу на третю декаду 
– 2481,51 лк, о 15-й год. 

Таблиця 3 – Швидкість руху повітря окремих частин тваринницьких приміщень за різних способів утримання
                      та доїння корів у весняний період, °С, x ± S.E, n = 5 

Декада
Час 

досліджень,
год

Спосіб утримання та доїння корів
Безприв’язний, з примусовим доїнням 

у залі на установці Ялинка
Безприв’язний, з вільним доїнням 

на роботизованій установці
реконструйований 

корівник
накопичувач доїльний зал

легкокаркасний 
корівник

роботизована 
доїльна установка

Перша

6:00 0,38 ± 0,212 0,15 ± 0,022 0,35 ± 0,128 0,45 ± 0,391 0,25 ± 0,056
9:00 0,38 ± 0,203 вільно вільно 0,33 ± 0,224 -

12:00 0,32 ± 0,225 0,17 ± 0,053 0,28 ± 0,182 0,30 ± 0,217 0,22 ± 0,036
15:00 0,30 ± 0,261 вільно вільно 0,294 ± 0,17 -
18:00 0,38 ±0,277 0,18 ± 0,056 0,32 ± 0,212 0,44 ± 0,286 0,23 ± 0,034

в середньому 0,35 ± 0,234 0,17 ±0,044 0,32 ± 0,177 0,36 ± 0,252 0,23± 0,042

Друга

6:00 0,42 ± 0,224 0,17 ± 0,041 0,43 ± 0,291 0,51 ± 0,344 0,28 ± 0,082
9:00 0,41 ± 0,272 вільно вільно 0,44 ± 0,284 -

12:00 0,40 ± 0,213 0,17 ± 0,034 0,41 ± 0,306 0,45 ± 0,267 0,25 ± 0,038
15:00 0,36 ± 0,235 вільно вільно 0,50 ± 0,397 -
18:00 0,44 ± 0,331 0,18 ± 0,044 0,46 ± 0,312 0,52 ± 0,292 0,29 ± 0,086

в середньому 0,41±0,252 0,17 ±0,040 0,43 ±0,303 0,48 ±0,314 0,27 ± 0,062

Третя

6:00 0,29 ± 0,250 0,16 ± 0,03 0,42 ± 0,271 0,46 ± 0,324 0,25 ± 0,092
9:00 0,31 ± 0,101 вільно вільно 0,49 ± 0,273 -

12:00 0,33 ± 0,184 0,15 ± 0,053 0,38 ± 0,155 0,40 ± 0,162 0,23 ± 0,077
15:00 0,36 ± 0,192 вільно вільно 0,39 ± 0,151 -
18:00 0,39 ± 0,114 0,38 ± 0,143 0,32 ± 0,174 0,50 ± 0,192 0,29 ± 0,137

в середньому 0,34±0,174 0,23±0,072 0,45±0,202 0,45 ± 0,220 0,26 ±0,104 
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У середньому за першу, другу і третю де-
кади рівень природної освітленості в рекон-
струйованому корівнику відповідно становив: 
2000,06; 2075,15 та 2236,74 лк. Збільшення 
рівня природної освітленості в реконструйова-
ному корівнику за період другої і третьої де-
кад порівнюючи з першою, становило 3,75 та  
11,80 % і відбувалось завдяки зростанню при-
родної освітленості зовні приміщення. 

У доїльному залі реконструйованого корів-
ника рівень природної освітленості в серед-
ньому за першу, другу і третю декади стано-
вив відповідно: 1628,28; 1832,70 та 2114,55 лк. 
Збільшення середнього показника природної 
освітленості в доїльному залі за другу і третю 
декади, порівнюючи з першою, відбулось від-
повідно на 12,55 і 29,86 %. 

У легкокаркасному корівнику за період 
досліджень найнижчий показник природної 
освітленості зафіксовано на початок дослі-
джень в першу декаду станом на 6-ту год ран-
ку – 1214,59 лк, а найвищу на третю декаду – 
2721,35 лк, о 12-й год. 

У середньому за першу, другу і третю дека-
ди рівень природної освітленості в легкокаркас-
ному корівнику відповідно становив: 1981,05; 
1942,72 та 2414,89 лк. Збільшення рівня природ-
ної освітленості в реконструйованому корівнику 
на третю декаду, порівнюючи з першою, стано-
вило 21,90 % і відбувалось завдяки зростанню 
природної освітленості зовні приміщення. 

У доїльному залі легкокаркасного корівни-
ка рівень природної освітленості в середньо-
му за першу, другу і третю декади становив 
відповідно: 1732,26; 1892,66 та 2197,26 лк. 
Збільшення середнього показника природної 
освітленості в доїльному залі за другу і третю 
декади, порівнюючи з першою, відбулось від-
повідно на 9,26 і 26,84 %. 

Висновки. Отже, рівень природної освіт-
леності в обох корівниках залежав від рівня 
природної освітленості зовні приміщення, 
який поступово зростав упродовж кожної де-
кади. Аналізуючи отримані дані, з гігієнічного 
погляду, можна констатувати, що реконстру-
йований корівник під сучасну безприв’язну 
технологію утримання дійного стада корів за-
безпечує, порівнюючи з легкокаркасним, такі 
нормативні показники мікроклімату: темпера-
турний та вологісний режим повітря, рух пові-
тря та природну освітленість. 

Перспективи подальших досліджень по-
лягають у вивченні санітарно-гігієнічних, 
технологічних і економічних питань утри-
мання тварин у реконструйованому і лег-
кокаркасному корівниках. Доцільно також 
вивчати параметри мікроклімату та техно-
логічні аспекти технології утримання корів 
зазначених вище корівників, гематологічні і 
біохімічні показники периферичної крові, мо-
лочної продуктивності корів та їх відтворну  
здатність.

Таблиця 4 – Освітленість тваринницьких будівель для утримання корів за різних способів доїння, 
                     лк, x ± S.E, n = 3

Декада
Час

досліджень
год

Спосіб утримання та доїння корів
Безприв’язний, з примусовим доїнням 

у залі на  установці Ялинка
Безприв’язний, з вільним доїнням 

на роботизованій установці
реконструйований 

корівник накопичувач доїльний зал легкокаркасний 
корівник

роботизована
 доїльна установка

Перша

6:00 1245,38 ± 160,712 1139,50 ± 191,202 1250,43 ± 331,213 1214,59 ± 176,99 1256,95 ± 162,55
9:00 2210,88 ± 172,602 вільно вільно 2076,83 ± 158,71 -
12:00 2313,52 ± 164,580 1715,45 ± 216,552 1875,20 ± 335,192 2453,40 ± 477,51 2141,28 ± 544,51
15:00 2415,32 ± 183,927 вільно вільно 2315,92 ± 351,28 -
18:00 815,18 ± 211,062 1779,34 ± 312,055 1759,21 ± 341,394 1844,52 ± 357,84 1798,54 ± 335,37

в середньому 2000,06 ± 178,570 1544,76 ± 239,934 1628,28 ± 335,936 1981,05 ± 304,477 1732,26 ± 347,481

Друга

6:00 1321,16 ± 189,651 1287,04 ± 276,253 1213,35 ± 183,028 1331,12 ± 284,32 1318,12 ± 268,43
9:00 2367,32 ± 223,402 вільно вільно 1394,58 ± 226,81 -

12:00 2354,19 ± 246,515 1861,31 ± 331,702 2516,23 ± 542,582 2598,12 ± 268,43 2575,63 ± 331,43
15:00 2459,61 ± 283,460 вільно вільно 2491,50 ± 299,59 -
18:00 1873,45 ± 376,064 1851,22 ± 322,616 1768,53 ± 336,980 1898,26 ± 290,74 1784,22 ± 272,33

в середньому 2075,15 ± 263,822 1666,52 ± 310,192 1832,70 ± 354,196 1942,72 ± 273,98 1892,66 ± 290,73

Третя

6:00 1378,54 ± 242,241 1295,64 ± 297,444 1368,42 ± 265,381 1554,56 ± 268,82 1525,15 ± 367,52
9:00 2432,41 ± 229,872 вільно вільно 2681,33 ± 256,21 -

12:00 2532,20 ± 231,330 2461,25 ± 321,556 2588,29 ± 364,651 2721,35± 294,648 2674,30 ± 255,38
15:00 2481,51 ± 263,721 вільно вільно 2591,72 ± 324,47 -
18:00 2355,42 ± 266,528 2246,28 ± 351,420 2386,94 ± 364,572 2425,47 ± 346,29 2392,33 ± 281,63

в середньому 2236,02 ± 246,744 2001,06 ± 317,473 2114,55 ± 331,530 2414,89 ± 298,09 2197,26 ± 301,51
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Санитарно-гигиеническое состояние параметров 
микроклимата помещений легкокаркасного и рекон-
струированного коровников в весенний период при 
беспривязном боксовом содержании дойного стада 

Гришко В.А., Балацкий Ю.А.
Проведена сравнительная оценка основных пара-

метров микроклимата воздуха при содержании дойного 

стада коров в реконструированном и легкокаркасном ко-
ровниках в весенний период. Установлено, что средняя 
суточная температура воздуха в коровнике легкокаркас-
ного типа из металлических конструкций в весенний пе-
риод колебалась в пределах от 5,48 до 16,42 °С. Относи-
тельная влажность в весенний период составляла от 67,32 
(третья декада по состоянию на 12 часов) до 72,54 % (по 
состоянию на 6 часов утра в первую декаду исследова-
ний). Скорость движения воздуха в период исследований 
в среднем колебалась в пределах от 0,29 (первая декада 
по состоянию на 15 часов) до 0,52 м/с (по состоянию на 
18 часов во вторую декаду исследований).

В среднем за первую, вторую и третью декады 
уровень естественной освещенности в легкокаркасном 
коровнике соответственно составил: 1981,05; 1942,72 
и 2414,89 лк. В реконструированном коровнике за пе-
риод исследований низкую температуру воздуха (°С) за-
фиксировано на начало исследований по состоянию на  
6 часов утра – 6,28 °С, а самую высокую на третью де-
каду – 17,86 °С, в 15 часов. Относительная влажность 
воздуха колебалась в пределах от 67,74 до 74,12 % (по 
состоянию на 6 часов утра в первую декаду исследова-
ний). Скорость движения воздуха колебалась в пределах 
от 0,39 до 0,42 м/с. Средний показатель ускорения дви-
жения воздуха в первую, вторую и третью декады соста-
вил соответственно: 0,35; 0,41 и 0,34 м/с. Разница между 
наибольшим средним показателем (вторая декада) и наи-
меньшим (третья декада) составила 20,58 %.

В реконструированном коровнике низкий показатель 
естественной освещенности зафиксировано на начало 
исследований в первую декаду по состоянию на 6 часов 
утра – 1245,38 лк, а самую высокую на третью декаду – 
2481,51 лк, в 15 часов. В среднем за первую, вторую и 
третью декады уровень естественной освещенности в ре-
конструированном коровнике соответственно составил: 
2000,06; 2075,15 и 2236,74 лк.

Установлено, что на формирование параметров ми-
кроклимата воздуха в помещении в целом и некоторых 
его отдельных частях влияет ряд факторов как внешне-
го, так и внутреннего направления. В результате сделан 
вывод, что параметры микроклимата воздуха в обоих 
коровниках хотя и имели определенные отличия, но в 
целом соответствовали установленным гигиеническим 
нормативам.

Ключевые слова: параметры микроклимата, темпе-
ратура воздуха, относительная влажность воздуха, движе-
ние воздуха, естественная освещенность, легкокаркасный 
коровник, реконструированный коровник, весенний пе-
риод, беспривязное боксовое содержание дойного стада.

Sanitary and hygienic condition of the microclimate 
parameters of the premises of light-frame and recon-
structed cowsheds in the spring with loose housing of the 
dairy herd

Gryshko V., Balatskyi Y.
A comparative evaluation of the main parameters of the 

air microclimate for the maintenance of a dairy herd of cows 
in the reconstructed and light frame cowsheds in the spring 
was carried out. It was found that the average daily air tem-
perature in the cowshed of light frame type of metal structures 
in the spring ranged from 5.48 to 16.42 ° C. Relative humidity 
in the spring ranged from 67.32 (third decade, at 12 o'clock) 
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to 72.54% (at 6 o'clock in the morning in the first decade of 
research). Air velocities during the study period ranged on 
average from 0.29 (first decade at 15th hour) to 0.52 m/s (at 
18 o’clock in the second decade of the study). On average, 
during the first, second and third decades, the level of natural 
light in the light frame cowshed was: 1981.05; 1942.72 and 
2414.89 lux. In the reconstructed cowshed for the period of 
researches the lowest air temperature (° С) was fixed at the 
beginning of research as of 6 o'clock in the morning - 6,28 
° С, and the highest for the third decade - 17,86 ° С, at 15 
o'clock. The relative humidity ranged from 67.74 to 74.12% 
(at 6 a.m. in the first decade of the study). The air velocity 
ranged from 0.39 to 0.42 m/s. The average rate of accelera-
tion of air movement for the first, second and third decades 
was, respectively: 0.35; 0.41 and 0.34 m/s. The difference 
between the highest average (second decade) and the lowest 
(third decade) was 20.58%.

In the reconstructed cowshed, the lowest indicator of 
natural light was recorded at the beginning of the research in 
the first decade at 6 o'clock in the morning - 1245.38 lux, and 
the highest in the third decade - 2481.51 lux, at 15 o'clock. 
On average for the first, second and third decades, the level 
of natural light in the reconstructed barn, respectively, was: 
2000.06; 2075.15 and 2236.74 lux. It is established that the 
formation of the parameters of the air microclimate both in 
the room as a whole and in some of its individual parts is 
influenced by a number of factors, both external and internal. 
As a result, it was concluded that the parameters of the air mi-
croclimate in both cowsheds, although they had some differ-
ences, but in general met the established hygienic standards.

Key words: microclimate parameters, air temperature, 
relative humidity, air movement, natural light, light frame 
cowshed, reconstructed cowshed, spring period, loose boxes 
of the dairy herd.
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