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Благополуччя тварин
• Благополуччя тварин 

означає, як тварина 
справляється з умовами, в 
яких вона живе

• Тварина перебуває в 
належному стані 
благополуччя, якщо вона 
здорова, їй комфортно, має 
належну годівлю, в безпеці, 
має природну поведінку і 
не страждає від 
неприємних станів, таких як 
біль, страх, виснаження

(Міжнародне епізоотичне бюро, 2011)



Як визначити благополуччя тварин

• Свобода від голоду, спраги і
недостатньої годівлі

• Свобода від болю, травм і хвороб
• Свобода від температурного та 

фізичного дискомфорту
• Свобода від страху та страждання
• Свобода у відтворенні природньої 

поведінки
(Комітет Брамбель, 1965 і Рада благополуччя тварин ферми, 1992)



Чим здоровіші тварини- тим менше 
потреба в лікуванні



Від чого залежить стан здоров'я

Біобезпека

Умови 
середовища

Рівень 
годівлі



Основи біобезпеки

• Захист від занесення 
збудників з-за меж ферми: 
люди, машини, корми, дикі та 
домашні тварини, птахи, 
комахи

• Контроль за станом здоров'я 
тварин в стаді, розробка 
програм вакцинацій, аналіз 
ефективності

• Біобезпека включає ряд заходів, які необхідно проводити
для попередження занесення та розповсюдження збудників
інфекційних хвороб на фермі. 



Вирощування ремонтного молодняку

13-15 міс До 24 міс

• Молодняк – майбутнє ферми

• Затрати на вирощування молодняка сягають до 20 % 
собівартості молока

• Без хорошого менеджменту вирощування телиць

• неможливо отримати високопродуктивну корову



Турбота про молодняк 
розпочинається з підбору сперми



Важливо забезпечити збалансовану 
годівлю сухостійних корів



В перші години після народження
• Обробити пуповину

• Висушити

• Випоїти 180 г 
імуноглобулінів (якісного 
молозива 8 % від маси тіла 
новонародженого)

• Перемістити в 
індивідуальний будиночок 
чи клітку



Так робити не можна!



Індивідуальне утримання телят 
до 2-х місяців



Групове утримання 
новонароджених – ризик хвороб



Групове утримання телят після 
відлучення з молока



Затрати на вирощування молодняку 
однакові – результат різний



Передумови успішного вирощування 
молодняку

• Уникнення імбридінгу
• Збалансована годівля корів 

під час сухостою
• Своєчасна випойка якісного 

молозива
• Забезпечення утримання в 

сухому, добре 
вентильованому 
середовищі

• Вільний доступ до чистої 
води та якісного корму

• Програми біобезпеки



За додатковою інформацією:

Проект «Підтримка ММСП молочного напрямку 
(виробництво молока) у забезпеченні продовольчої 
безпеки України», що підтримується Програмою USAID 
АГРО спільно з АВМ – 067 445 24 88 – Аліна

Ветеринарний та технологічний супровід –

067 474 85 35 – Сергій
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