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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОЇННЯ КОРІВ
ЗА ІНТЕНСИВНОГО ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

У молочному скотарстві найбільш трудомістким і складним техноло
гічним процесом є доїння корів. Від нього залежить результат роботи з мо
лочною худобою. Тому в технологічному процесі особлива увага придалапься машинному доїнню корів.
Промислова технологія виробництва молока ірунтується на викорис
танні доїльних установок і потокових ліній доїння, а також первинній об*
робці молока. Залежно від конструктивних особливостей доїльне облад
нанні і механізми молочних ліній впливають на склад молока, змінюючи
■>гопервинні властивості погіршенням показників цього продукту харчуиная і сировини для виробництва з нього різних високоякісних продуктів.
запобігання погіршенню якості молока в процесі його отримання і
иервинвої обробки - актуальне завдання державного значення
Метою досліджень було встановлення особливостей доїнні корів
спеціалізованих молочних порід в умовах доїльної зали на доїльній уста
новці.
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Дослідження проводили на фермі великої рогатої ШШьаг
СТОВ »Промінь» Миколаївської області із використанням загальному,
мнх зоотехнічних методів та опису виконуваних операцій при доівиі Ш ш
Процес видоювання молока повністю механізований та а п ім ій ||
ванни Доїння корів триразове у доїльній залі, яка обладнана коявєграюкільцевою доїльною установкою типу «Карусель» італійської ффмя
МіІкНпе на 40 доїльних станків (постів). Технічні можливості доїльне!
установки і програмного забезпечення до неї відповідають найвиавкм Щ
товим стандартам. Кожній тварині присвоєний транспондер пасивного т*.
пу, що дозволяє системі здійснювати авто ідентифікацію, цілодобовий
накопичення і аналіз інформації.
Доїння корів відбувається через рінні проміжки часу тючюо* о
5.00,13.00 і 21.00. а тому обслуговуючий персонал розподілено на тришь
ни, що в свою чергу дозволяє здійснювати технологічний процес
цілодобово. Операції на доїльній установці розподілено наступним чином;
два оператора машинного доїння виконують підготовку вимені до дЫквя,
третій - підключає доїльні апарати і четвертий - обробляє спеціальним ро
зчином дійки видоєних корів перед виходом з доїльної установки.
Іншою особливістю є порядок доїння корти різних технологий*
груп або цехів. Першою завжди доять секцію новорозгелених корів (аід
отелення до передачі в цех роздою і відтворення в 14-35 днів). Потім корі»
секції цеху роздою і виробництва молока (лактування від 14 до 200 дкф
Останніми доять тварин секції другої половини лактації 200-300 днів
Кожна група корів спочатку із секцій потрапляє до накопичувана Це пло
щадка яка обладнана автопідганячем і системою водорозпилювачів, па
використовується влітку для зменшення стресу від високої температуря.
В кожній групі є корови-лідери, які першими самостійно заходять на гостя
каруселі, що постійно обертається зі швидкістю 1 оберт за 9 хв.
Безпосередньо процес доїння корів на конвеєрночшцевій Шагай
установці типу «Карусель» відбувається наступнім чином:
- в перші 20 сек. перший оператор змочує дійки спещядьиим роя*«ном за допомогою чашки-дозатора, потім здоює 2*3 цівки молока і шага»
дійки при одночасному масажуванні. Контакт рук доярки з вш*?і і/*Ш
не більше 10-15 сек. реального часу і разом з масажуванням спрвюнаяяй
на подразнення нервових закінчень, що сприяє виділенню окенкнниг в
кров, підвищенню секреції молока і максимальному його виведото. Крім
того під час здоювання перших цівок молока доярка виявляє иввалкя **►
нічного прояву маститу чи інших патологій і вносить інформацію ироЛ *
електронну базу даних через дапга-термінад.
- другий оператор знаходиться на відстані 2-3 постів від першого. В»
витирає дійки насухо від залишків консервашу, м и ю ч о г о р о з ч и н у і завяЛ*
ків бруду. На виконання даної операції витрачається 10-15 сек.
- третій оператор підключає доїльні апарати. Тиск вакууму ■д»їаья|Г*
стаканах - 4,24,5 кПа. Частота пульсації змінна в залежності від ппеас#**
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долі м олоковіддачі і регулюється електронними пульсаторами з'єднаними
цікрочіїюм всередині поста. Тобто відбувається автоматизоване ітелек*
дуальне регулювання частота такту смоктання і відпочинку залежно від
фази доїння та індивідуальних особливостей тварин. Середня іитенсивtljCTb молоковіддачі становить 2,1-2,3 кг/хж, що гарантує видоювання 17 кг
модока при безперебійному обертанні колеса (9 хв.). По мірі видоювання
швидкість потоку зменшується і при 0,6 кгУхв. здійснюється автоматичне
відключення доїльного апарату.
після видоювання четвертий оператор машинного доїння наносить
на дійки консервант, який утворює еластичну захисну плівку до наступноpqдоїнні. Коли корова наближається до виходу вона звільняє пост і туди
одразу заходить інша корова і процес повторюється.
Використання худоби спеціалізованих молочних порід» а також доїн
ня корів у доїльній залі обладнаній згідно сучасних вимог сприяє одержан
нюякісної продукції Середній надій на корову за добу складає 25,0 кг мо
лока. вміст жиру 3,6-3,7%, білку - 3,2%, кількість соматичних клітин
150-250 тисісм .
Таким чином, конвеєрна система доїння корів за умов безприв’язнобоксового способу їх утримання сприяє чіткому виконанню технологічних
операцій і одержанню якісної продукції у максимальній кількості

УДКЖ1
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РОЕНИЕ ПЧЕЛОСЕМЕЙ
И ПРОТИВОРОЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЧЕЛОПАСЕКЕ

Пчелиная семья - это единый сложный живой организм, в котором
происходит размножение и огмираоше пчел. Из яиц, отложенных маткой,
выводятся матки, рабочие пчелы и трутни. Кроме размножения внутри сеиьи, происходит размножение и самой семьи. От нее отделяется часть ра
бочих пчел, трутней и матка. Эта часть пчел называется роем, а процесс
размножения пчелиных семей называется роением (1].
Роевне - это проявление инстинкта размножения пчелиных семей. Без
инстинкта роения медоносные пчелы как ннд не могли бы существовать Щ.
В то же время роение значительно снижает производительность труда
в пчеловодстве, препятствует внедрению современных технологий произ
водства и переработки пчеловодческой проду кции. Естественное роевне
требует постоянного присутствия пчеловода ни насеке для ловли робв. Ес
ли не принять мер, то пчелиные семьи роятся по несколько раз и. как ре
зультат, не дают продукции (2|. Исхода из вышеизложенного, изучение
противороевых мероприятий является очень актуальным.
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Наукове кидання
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