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Програми професійного 
годування ВРХ

Інформація надана ТОВ «КОНСТАНТА-КОМБІКОРМ»

Годування корів 
комбікормами 
торгівельної марки 
«Константа»

На молочну продуктивність корів 
впливає багато чинників. Для здобут-
тя нормальної продуктивності корови 
необхідно підібрати правильний ра-
ціон годування з самого її народжен-
ня. Молочна продуктивність, а також 
склад молока безпосередньо зале-
жать від годування і від стану перед-
шлунків корови. У рубці відбуваються 
найважливіші біологічні процеси, які 
забезпечують корову живильними ре-
човинами і енергією.

Розроблені раціони ТОВ «КЗ «КОНС-
ТАНТА»» здатні забезпечити корів усім 
необхідним для стимулювання мо-
лочної продуктивності. Для того, щоб 
скласти раціон годування корів із за-
стосуванням комбікормів, необхідно 

врахувати їх вік, угодованість, а також 
поживність кормів.

Сучасні технології виробництва 
Комбікорми і концентрати, роз-

роблені компанією ТОВ «КЗ «КОНС-
ТАНТА»», забезпечують вітамінно-
мінеральним комплексом, а також 
допомагають поліпшити раціони для 
збільшення продуктивності. Виробни-
чі лінії комбікормового заводу укомп-
лектовані новітнім устаткуванням від 
«АГРОТЕХНОЛОГІЇ» (Данія). Весь про-
дукт проходить через систему довго-
тривалої витримки в режимі теплової 
обробки, яка забезпечує високу якість 
гранул і його гігієнічну чистоту. 

Комбікорм відповідає ТУ У 10.9-
37217406-003:2012

Комбікорм не містить компо-
нентів, що погіршують смак та 
якість молока.

Раціон дійних корів в літню пору 
Базовим кормом в літню пору року 

для рогатої худоби буде свіжа трава. У 

цьому продукті містяться всі потріб-
ні речовини і вітаміни, які позитивно 
впливають на організм тварини, а осо-
бливо на продуктивність.

Годування корів у літню пору фор-
мується таким чином:

 • на пасовищі – корів не годують у 
стійлах або ж дають 25% від загаль-
ного числа раціону;

 • пасовище + стійло – корови от-
римують близько 50-70% за добу 
свіжої зеленої трави, а останні 50% 
споживають зернових і грубих 
кормів;

 • стійло + пасовище – худоба отри-
мує 50-70% харчування в стійлі, 
решту корму споживає на пасовищі;

 • в стійлі – тварини всю їжу от-
римують в стійлах, сюди також 
обов’язково входить і свіжа трава.
Термін зберігання комбікормів ТМ 

«Константа» 4 місяці при дотриманні 
рекомендованих умов.

 Комбікорм не містить ком-

Годівля свиней

Повышение производительнос-
ти и снижение себестоимости 
животноводческой продукции 

на 25-30% определяется достижени-
ями в генетике и на 50-60% - научно 
обоснованным рационом кормления 
свиней и поросят. Поскольку расходы 
на корма составляют основную часть 
расходов на получение животновод-
ческой продукции, прогресс в области 
кормления в значительной степени 
сказывается на эффективности всего 
откорма и выращивания поросят.

Достижению положительных ре-
зультатов в откорме поросят сущест-
венно способствует обогащение ра-
ционов питания животных новыми 
кормовыми добавками, в том числе 
ветеринарными бактериальными пре-
паратами – пробиотиками, пребиоти-
ческими средствами, комбинирован-
ными добавками, включающими
дрожжевые культуры и другие ингре-
диенты, способствующие нормализа-
ции деятельности желудочно-кишеч-
ного тракта, повышению иммунитета 
и продуктивности животных.

Использование пробиотиков в 
кормлении достаточно обоснованно. 
Но научно-технический прогресс в жи-
вотноводстве приводит к появлению 
новых или синергически действующих 
разновидностей существующих про-
биотиков в сочетании с маннан-оли-
госахаридами (МОС). МОС функциони-
руют в качестве альтернативного поля 
внедрения для грамотрицательных 
бактерий, чем мешают их прикрепле-
нию к внутренней стенке кишечника. 
Таким образом, вместо присоедине-
ния к клеткам кишечного эпителия, 
патогенные микроорганизмы с манно-
зоспецифичными фимбриями связы-
ваются с МОС и проходят транзи-
том весь ЖКТ не нанося вреда и не 
вызывая заболевания.

Хороший иммунитет очень важен 
для свиней. Натуральные вещества 
бета-глюканы сейчас нашли свое 
эффективное место в мультидобавках 
для животных. Бета-глюканы получа-
ют из протеинов пшеницы и овса. Они 
усиливают активность иммунокомпе-
тентных клеток (макрофагов), в ре-

зультате чего те начинают интенсивно
синтезировать биологически актив-
ные вещества, необходимые другим 
клеткам и системам организма для по-
лноценной работы.

Многочисленными исследования-
ми доказано, что пробиотики сами по 
себе эффективно подавляют патоген-
ную и условно патогенную микрофло-
ру кишечника у свиней, способствует 
высокой скорости роста, формируют 
и стабилизируют нормальную здоро-
вую микрофлору пищеварительного 
тракта у свиней и поросят при мяс-
ном, беконном или сальном откорме, 
нормализуют обмен веществ, про-
изводят биологически активные ве-
щества - витамины, аминокислоты и 
молочную кислоту, противодействуют 
желудочно-кишечным заболеванием 
поросят и свиней без использова-
ния антибиотиков. Но присутствие в 
современных мультидобавках МОС, 
благодаря уникальному механизму 
действия которых не подавляется 
рост полезной флоры в кишечнике, 
обеспечивает им дополнительное 
преимущество по сравнению с анти-
биотиками. Бета-глюканы же акти-
вируют как местный иммунитет, так 
и системный иммунитет, что приво-
дит к уничтожению уже проникшего 
внутрь организма чужеродного гене-
тического материала и восстановле-
нию иммунного гомеостаза. При этом 
следует подчеркнуть отличительную 
особенность иммуномодулирующего 
действия бета-глюкана, которая состо-
ит в повышении активности иммунной
системы без чрезмерной стимуляции, 
что часто служит причиной возникно-
вения аутоиммунных заболеваний. 

Пробиотические 
и мульти-добавки 
в свиноводстве
Пробиотики - это препараты, которые значительно облегчают и 
повышают результативность труда любого свиновода. С каждым годом 
пробиотики в животноводстве все увереннее занимают места в перечне 
безусловно необходимых препаратов.
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лектовані новітнім устаткуванням від 
«АГРОТЕХНОЛОГІЇ» (Данія). Весь про-
дукт проходить через Систему Дов-
готривалої Витримки в режимі тепло-
вої обробки, яка забезпечує високу 
якість гранул і гігієнічно чистий про-
дукт. Комбікорм відповідає ТУ У 10.9-
37217406-003:2012.

Молочний період, 
тривалістю 60-90 днів
У цей період згодовують рідкі мо-

лочні корми (цілісне молоко або ЗЦМ) 
як основні корми. Сіно дають телятам 
з 7-10 дня. До концентрованих кормів 
(комбікорм або роздроблені зернові 
суміші) привчають з 15-20 дня, комбі-
корми можна давати в сухому вигляді. 
Сіно або солома в ранній період не 
несе живильної цінності для телят, їх 
основна функція – розвиток об’єму 
рубця, його м’язової частини і част-
ково кровоносної системи. Концен-
трати допомагають у розвитку стінки 
рубця і кровоносної системи, і є дже-
релом живильних речовин. Кількість 
з’їденого комбікорму залежить від 
його якості і складу, а також від того, 
чим випаюють телят. При випаюванні 
замінником теля з’їдає більше комбі-
корму, що означає кращий розвиток 
травної системи і можливість раніше 
зняти його з випаювання.

Соковиті корми (коренеплоди 
або, якщо є, силос) починають дава-
ти з другого місяця. Норму корене-
плодів з 0,2 кг до четвертого місяця 
життя збільшують до 1,5 кг на добу. 
Концентратами в цей період годують 
від 0,3 до 0,7 кг для одного теляти на 
добу, грубими кормами – до 2 кг. У 
комбікормі заводського виробництва 
передбачений оптимальний набір ві-
тамінів, мікроелементів і інших біо-
логічно активних речовин. Окрім то-
го, комбікорми збалансовані за всіма 
живильними компонентами, що дуже 
важко зробити при використанні зер-
носуміші. ТОВ «КЗ «Константа»» про-
понує повнораціонний комбікорм КК-
62 для телят від 1 до 6 місяців.

Термін зберігання комбікормів 
ТМ «Константа» 4 місяці при дотри-
манні рекомендованих умов.

 Комбікорм не містить компо-
нентів, що погіршують смак та якість 
м`яса телят.

Післямолочний 
Період, коли молодняк перево-

дять на годування рослинними кор-
мами до досягнення телям віку 6 міся-

ців. Звичайне годування в цей період 
передбачає використання 3-4 видів 
кормів (сіно, концентрати, варені ко-
ренеклубнеплоди). Їх згодовують у 
вигляді кормосуміші, причому як кон-
центрату продовжують використання 
комбікорму КК-62, який є одночасно 
балансуючою частиною раціону за 
протеїновим, мінеральним і вітамін-
ним комплексом. Комбікормом у цей 
період починають годувати від 1 кг з 
4 місяця життя, поступово переводячи 
до 2 кг до 6-місячного віку для одного 
теляти на добу. Коренеклубнеплодів 
дають 2,5-3 кг, грубих кормів – до 3 кг.

Період інтенсивного зростання 
У цей період відбувається інтен-

сивне зростання мускулатури, фор-
мування опорних тканин організму. 
Тривалість періоду складає 180 днів, 
тобто до досягнення телям віку 12 мі-
сяців. У цей час основна увага пови-
нна звертатися на забезпечення ста-
більного і повноцінного годування 
при раціональному використанні най-
більш дешевих об’ємистих кормів у 
поєднанні з комбікормом КК 63-1 для 
молодняка ВРХ 6-12 місяців. Комбі-
кормом у цей період починають году-
вати від 2 кг з кінця 6-го місяця життя, 
поступово збільшуючи норму до 3,5 кг
до 12-місячного віку для одного теля-
ти на добу. 
Коренеклубнеплодів дають до 5 кг; 
грубих кормів – до 3 кг; і, якщо є мож-
ливість, то соковитих кормів – до 15 
кг; зелених кормів, за умови випасу, – 
20-25 кг на голову на добу.

Завершальна відгодівля
(М’ясна відгодівля) 
Характеризується вищими серед-

ньодобовими приростами, що досяга-
ється використанням кормів у суміші 
з комбікормом КК 64-1 для молодняка 
ВРХ 12-18 місяців з високою концен-
трацією енергії для підвищення уго-
дованості тварин, забійного виходу 
м’ясної продукції та поліпшення якос-
ті м’яса. Гранульований комбікорм у 
цей період починають згодовувати 
від 3,5 кг з 12 місяця життя, поступово 
переводячи на 5 кг до 18-місячного ві-
ку для одного теляти на добу. Корене-
клубнеплодів дають до 5-8 кг; грубих 
кормів – до 6 кг; і, якщо є можливість, 
то соковитих кормів (силос, сінаж) – 
до 25-30 кг; зелених кормів, за умови 
випасу, – 30-35 кг для одного теляти 
на добу. Тривалість цього періоду 
складає 180 днів, тобто до досягнення 
телям віку 18 місяців.

У період 180-350 кг спостерігається 
найінтенсивніший приріст маси тіла, 
тому ШКТ має бути готовий до цього 
моменту. Приріст живої маси безпо-
середньо залежить від годування. Ви-
годовуючись «дешевими» кормами, не 
приділяючи уваги конкретній групі від-
годівлі, ВРХ набирає масу удвічі довше, 
ніж це можливо. А якщо перерахувати 
кількість спожитого в їжу «дешевого» 
корму, зрештою отримаємо збиткове 
виробництво. Для оптимізації прибут-
кового виробництва пропонуємо про-
граму вирощування ВРХ за стандарта-
ми компанії «КОНСТАНТА». 

Період вирощування, 
місяць

Витрата 
комбікорму, кг

Марка 
комбікорму

1 0,3 КК62

2 0,5 КК62

3 0,7 КК62

4 1,0 КК62

5 1,5 КК62

6 2,0 КК62

7 2,0 КК63-1

8 2,5 КК63-1

9-10 3,0 КК63-1

11-12 3,5 КК63-1

13-14 4,0 КК63-1

15-16 4,5 КК63-1

17-18 5,0 КК63-1

Годівля ВРХ

понентів, що погіршують смак та 
якість молока.

Раціон дійних корів 
в зимовий період
Коли настає холодна пора року 

та спостерігається нестача мінера-
лів і вітамінів, великій рогатій худобі 
необхідно давати наступну кількість 
кормів – важких – 38%, легких – 34%, 
зернових – 28%. Варто врахувати те, 
що суха їжа повинна відповідати 5 кг 
на 100 кг загальної ваги.

Годування корови має ще один 
важливий чинник – це кількість корму. 
У середньому дійні корови зобов’язані 
протягом однієї доби спожити 2-3 кг 
сухого корму на 100 кг власної ваги. 
За умови нестачі соковитої їжі це чис-
ло можна підвищити до 4-5 кг.

Базова частина корму
Основну долю харчування дійні 

корови повинні спожити двічі за до-
бу, періодично також необхідно ути-
лізувати залишки їжі. Сюди можна 
включити солому, лушпиння, сіно. 
Унаслідок високого вмісту картатої 
речовини така їжа викликає підви-
щене слиновиділення, знижується 
кислотність в кишковому тракті, тому 
в раціон зобов’язані входити зернові 
корми. Технологи стверджують, що 
базова частина корму має бути в го-
дівниці худоби завжди. У загальній 
кількості важкий корм має бути близь-
ко 50%.

Корми, які треба застосовувати
для балансу годування
У першу чергу, це корми, в складі 

яких міститься протеїн. При збалан-
сованій кількості корму тварина дава-
тиме максимальну кількість молока. 
Будь-яка корова при правильному 
харчуванні може давати в середньому 
близько 10-15 літрів молочної рідини. 
Але висока продуктивність корови 
забезпечується завдяки відповідним 
комбікормам. Загальна кількість ком-
бікорму для корови формується в ін-
дивідуальному порядку. Продуктив-
ний комбікорм – це зернові продукти. 
За одне годування дійні корови мо-
жуть отримати біля 3- 4 кг. Якщо в їжі 
надлишок крохмалю, то слід давати не 
більше, ніж 2 кг.

Правильне формування раціону 
Зі всіх трьох компонентів раціону 

потрібно спочатку порахувати число 
базового корму, потім балансуючого, 
а потім продуктивного. Добова норма 
ВРХ повинна складатись на половину 

з важкого корму, а залишок ділить-
ся між продуктивним і балансуючим 
комбікормом. Також обов’язковим 
моментом вважається і поїння коро-
ви. Для проведення розрахунку по-
трібно взяти 1 літр рідини на 3 літри 
молока. За зимовий період високо-
продуктивні дійні корови п’ють при-
близно 40 літрів, а в літню пору – 60 
літрів. Воду треба давати тваринам 3 
рази протягом доби.

Добова норма комбікорму 
високопродуктивних корів
За умови використання гранульо-

ваних комбікормів ТОВ «КЗ «КОНСТАН-
ТА»» корови отримують повною мірою 
необхідні макро- та мікроелементи, а 
також вітаміни і мінерали. Для здо-
буття високого удою від корови в ра-
ціоні має бути присутньою підвищена 
питома вага комбікормів. Розрахувати 
норму комбікормів можна залежно 
від кількості молока: так, на 1 літр мо-
лока буде потрібно 0,2-0,4 кг концен-
тратів, і для забезпечення нормальної 
життєдіяльності – додатково 1 кг.

Комбікорми і кормові добавки 
для ремонтного молодняка телиць
Годування ремонтного молодняка 

грає дуже важливу роль. Для здобут-
тя максимальної продуктивності не 
лише вага є визначальним чинником, 
велике значення мають: вік першого 
отелення, розвиток статевої системи, 
конституція худоби, готовність рубця 
до переробки великої кількості корму. 
Усе це істотно впливає на майбутню 
продуктивність і економічні показни-
ки виробництва. Щоб досягти бажа-
них результатів у виробництві молока, 

ми пропонуємо програму вирощуван-
ня ремонтного молодняка. Комбікор-
ми торгівельної марки «КОНСТАНТА» 
входять до складу раціонів для ре-
монтного молодняка ВРХ.

Сухостійні корови 
Годування сухостійних корів не 

менш важливе, ніж годування дійних, 
а, можливо, періоду сухостою необ-
хідно приділяти навіть більше уваги. 
Під час сухостою необхідно дати ко-
рові можливість відпочити, зменшити 
навантаження на рубець, поклопо-
татися про телят, відновити сили і за-
паси речовин, переданих з молоком, 
підготуватися до майбутньої про-
дуктивності. Для забезпечення нор-
мальної майбутньої продуктивності 
корови повинні не лише відпочивати 
і відновлювати сили, але й вирішити 
всі проблеми зі здоров’ям: підвищити 
імунітет і забезпечити нормальну кон-
ституцію тіла. Переваги використан-
ня комбікормів і БВМД в раціоні для 
сухостійних корів: містять комплекс 
вітамінів і мікроелементів, додаткову 
кількість вітаміну Е; знижують стреси і 
вірогідність ендометритів.

Програма 
професійного 
вирощування телят
Комбікорми і концентрати, роз-

роблені компанією ТОВ «КЗ «КОНС-
ТАНТА»», забезпечують вітамінно-
мінеральним комплексом, а також 
допомагають поліпшити раціони для 
збільшення продуктивності. Виробни-
чі лінії комбікормового заводу укомп-
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