
Growing healthy heifers is the basis of high farm productivity 
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Збільшення тривалості життя корів
починається з якісного утримання телиць

Вирощування здорових телиць – ключовий компонент для досягнення високої продуктивності в майбутньому 
та підвищення пожиттєвої продуктивності молочних корів. Багато фермерів, які утримують молочну худобу, 
повинні виділяти більшу частину своїх ресурсів на телят і телиць, і важливо проілюструвати, що ці інвестиції 
є виправданими та економічно ефективними – саме так вважає доктор Анна Катаріна Берге (Оллтек (Alltech), 
www.alltech.com)). 
Якісне утримання та годівля дозволять запобігти більшості хвороб у телиць, а також забезпечити оптимальне 
зростання. Однак відсутність явного захворювання – не достатній фактор для гарантії майбутньої продук-
тивності. Годівля телиць повинна відповідати потребам тварин, а також підтримувати перетворення перед-
жуйної телиці у витривалу, високопродуктивну молочну корову з добре розвиненим вименем.
Стрес у телиць через пологи, годівля, зміни в раціонах, транспортування, зміни місця розташування ферми, 
хірургічні втручання, системи угрупувань, переповненість та інші умови навколишнього середовища – все це 
ризики для захворювання. Хороший імунітет є необхідним для підтримки здоров’я в наших сучасних системах 
виробництва молочних продуктів, де численні та різноманітні збудники постійно ставлять під загрозу здоров’я, 
добробут та продуктивність тварин.
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Здоров’я корів  
та утримання їх  
до отелення 

Сильне	 теля	 народжується	 від	
здорової	 та	 сильної	 корови,	 а	 на	
якість	 та	 кількість	 молозива	 впли-
ває	 рівень	 попередньої	 годівлі	 та	
мінеральних	 добавок	 раціону	 цієї	
корови.	Недостатність	мінеральних	
добавок	 (наприклад,	 йоду,	 селену,	
міді	та	цинку)	є	причиною	високих	
показників	мертвонародження.	

Скажімо,	 додавання	 органіч-
ного	селену	до	раціону	сухостій-
них	 корів	 забезпечує	 підвищену	
концентрацію	 селену	 в	 молозиві	
та	 молоці	 проти	 неорганічного	
селену,	 і	 це,	 як	 показано,	 змен-
шує	 захворюваність	 телят	 та	 по-
кращує	збільшення	ваги	тіла.

Також	 було	 доведено,	 що	 до-
бавки	 маннанолігосахаридів	 до	
раціону	 корів	 перед	 отеленням	
сприяють	 покращенню	 рівнів	 ан-
титіл	молозива	до	ротавірусу	після	
вакцинації.	

Програма	 Мінеральної	 годів-
лі	 (Alltech	 Minereal	 Management),	
а	 також	 Програма	 Управління	
здоров’ям	 кишечнику	 (Alletch	 Gut	
Health	Management)	може	допомог-
ти	 фермерові	 у	 забезпеченні	 най-
кращих	умов	для	сухостійної	коро-
ви,	що	корисно	не	тільки	для	телят,	
але	і	для	майбутньої	лактації.	

Перинатальна	 смертність	 у	 ко-
рів	та	телиць	у	різних	галузях	мо-
лочної	промисловості	коливається	
в	межах	від	2%	до	20%,	у	більшості	
країн	вона	становить	від	5%	до	8%.	
Більшість	 телят,	 що	 гинуть	 у	 пе-
ринатальний	період,	були	живими	
на	 початку	 отелення,	 і	 допомога	
в	 багатьох	 випадках	 здебільшого	
завдавала	 шкоди,	 ніж	 ставала	 ко-
рисною.	 Дуже	 важливо,	 щоб	 теля	
народжувалось	 у	 чистому	 і	 ком-
фортному	приміщенні.	Найкраще	
для	 теляти	 –	 лежати	 на	 глибокій	
чистій	соломі,	а	не	на	бетоні,	гної	
або	решітці.	

Протягом	 зими	 перепад	 темпе-
ратури	 для	 новонародженого	 те-

ляти	 може	 становити	 50	 °С,	 якщо	
порівнювати	 з	 маткою.	 Новона-
роджене	 теля	 слід	 витерти	 і	 ви-
сушити	 якомога	 швидше	 після	
народження	і	розмістити	в	примі-
щенні	 без	 протягів.	 Температурні	
перепади	можна	зменшити,	вико-
ристовуючи	 інфрачервону	 лампу,	
окремий	бокс	та	жакет.

Молозиво має вирішальне 
значення для здорового, 
сильного теляти 

Молозиво	 –	 це	 перше	 джерело	
рідини,	 енергії,	 поживних	 речо-
вин,	 вітамінів,	 антитіл	 (імуно-
глобулінів)	 та	 різних	 біологічно	
активних	 речовин,	 які	 теля	 буде	
засвоювати.	 Імуноглобуліни	 мо-
лозива	 захищають	 теля	 від	 па-
тогенів	 і	 хвороб	 у	 той	 час,	 коли	
розвивається	 власна	 імунна	 сис-
тема.	 Протягом	 перших	 24	 годин	
життя	 система	 травлення	 теляти	
має	 здатність	 приймати	 імуно-
глобуліни	 в	 крові,	 а	 не	 перетрав-
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лювати	їх	(тобто	пасивна	передача	
імунітету),	 але	 кожну	 годину,	 що	
проходить	 після	 народження,	 пе-
редача	цих	імуноглобулінів	у	кров	
знижується.	

Загалом,	 якщо	 молочна	 ферма	
має	 постійні	 проблеми	 з	 високою	
смертністю,	 найчастішою	 при-
чиною	 є	 нездатність	 своєчасного	
введення	(протягом	кількох	годин	
народження)	 достатньої	 кількості	
(10%	від	ваги	тіла)	і	хорошої	якості	
гігієнічного	молозива	(>50	г/л	IgG	
і	 загальна	 кількість	 бактерій	 на	
чашках	Петрі	<100	000	КФО/мл).	

Рефрактометр	 чи	 колострометр	
для	оцінки	вмісту	імуноглобулінів	
у	 молозиві	 є	 важливим,	 оскільки	
якість	молозива	у	молочних	корів	
має	великі	відмінності.

Гарним	 способом	 забезпечення	
належної	пасивної	передачі	імуні-
тету	 є	 вигодовування	 з	 пляшечки	
і/або	 годівля	 через	 стравохідну	
трубку,	яка	подає	молозиво	безпо-
середньо	після	народження.	Реко-
мендується	друге	годування	моло-

зивом	протягом	6–10	годин	перед	
поступовим	 переходом	 на	 молоко	
або	замінник	молока.	

Перевірка	 концентрації	 імуно-
глобуліну	в	крові	телят	через	два–
п’ять	 днів	 після	 народження	 –	 це	
хороший	спосіб	контролю	методів	
ведення	 сільського	 господарства	
шляхом	 вимірювання	 сумарних	
білків	сироватки	(>5,5	г/л)	або	рів-
ня	 сироваткового	 імуноглобулі-
ну	G	(переважно	>	1600	мг/дл).	

Дослідження	 оцінювало	 вплив	
годівлі	телят	двома	літрами	проти	
чотирьох	 літрів	 молозива	 відразу	
після	 народження	 на	 їх	 майбутнє	
зростання	 і	 лактаційну	 продук-
тивність	 як	 у	 зростаючих	 телиць,	
так	 і	 корів,	 що	 годують.	 Ветери-
нарні	витрати	були	на	60%	нижчи-
ми,	а	середній	добовий	приріст	від	
народження	до	зачаття	був	на	200	г	
вище	у	телиць,	яких	годували	чо-
тирма	 літрами	 молозива	 проти	
тих,	яких	годували	двома	літрами.	
У	 перших	 двох	 лактаціях	 телиці,	
яких	 годували	 чотирма	 літрами,	

дали	 на	 550	 кг	 більше	 молока,	 і	
рівень	 вибракування	 знизився	 на	
16%.	Інше	дослідження	довело,	що	
кожен	міліграм	IgG/мл	крові	у	віці	
24	 годин	 збільшує	 першу	 молоч-
ну	продуктивність	на	8,5	кг.	Тому	
годівля	 молозивом	 повинна	 бути	
в	 пріоритеті,	 оскільки	 для	 телиці	
існує	лише	одна	можливість	отри-
мати	це	правильно.	

Годівля до відлучення 
впливає на продуктивність 
у майбутньому 

Годівля	 телят	 до	 відлучення	 є	
дуже	 важливою	 для	 забезпечення	
теляти	 енергією	 та	 поживними	
речовинами	для	підтримки	основ-
них	 функцій	 організму,	 росту	 та	
розвитку	 імунної	 системи.	 Чис-
ленні	 дослідження	 оцінювали	
вплив	 годівлі	 до	 відлучення	 та	
системи	 годівлі	 на	 майбутнє	 ви-
робництво	молока.	

Існує	 мета-аналіз	 цих	 дослі-
джень,	 який	 вказує	 на	 те,	 що	 за	
кожні	100	г	на	день	приросту	тели-
ця	буде	виробляти	на	155	кг	більше	
молока	під	час	першої	лактації.	

На	 практиці	 доведено,	 що	 те-
лиця	 має	 подвоїти	 свою	 вагу	 від	
народження	 до	 часу	 відлучення.	
Багато	 молочних	 телят	 не	 году-
ють	достатньою	кількістю	молока	
або	 замінником	 молока	 під	 час	
періоду	 до	 відлучення,	 особливо	
протягом	 перших	 тижнів	 життя,	
коли	 вживання	 зерна	 обмежене.	
Недогодоване	теля	не	в	змозі	ком-
пенсувати	брак	енергії	та	живиль-
них	 речовин	 із	 молока,	 збільшу-
ючи	 споживання	 зерна,	 а	 телята,	
які	 не	 почувають	 себе	 добре,	 за-
звичай	 зменшують	 споживання	
зерна	 до	 зменшення	 споживання	
молока.	Тому	абсолютно	необхід-
но,	щоб	молочна	годівля	забезпе-
чувала	достатню	кількість	енергії	
для	 підтримки	 росту	 та	 імунних	
функцій.	

КОРМи І ГОДІВЛя  
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Багато	 даних	 від	 виробників	
молока	 та	 клінічних	 досліджень	
свідчать,	 що	 годівля	 молоком	 або	
пастеризованим	 молоком	 (моло-
ко,	утримане	від	споживання	лю-
диною)	 може	 забезпечити	 краще	
зростання	та	здоров’я.	Це,	швидше	
за	 все,	 пов’язано	 з	 більш	 високим	
вмістом	жиру	та	білка	коров’ячого	
молока	 проти	 замінника	 молока.	
Завдання	 полягає	 у	 створенні	 гі-
гієнічних	процедур	для	переробки	
молока	 та	 його	 пастеризації	 для	
годівлі	телят	коров’ячим	молоком.	
Тому	 для	 багатьох	 фермерів	 лег-
ше	 працювати	 та	 годувати	 замін-
никами	 молока.	 Важливо	 обрати	
високоякісний	 замінник	 молока,	
в	якому	джерелом	білка	є	молочні	
білки,	а	рівень	жиру	досить	висо-
кий,	 щоб	 забезпечити	 достатню	
кількість	енергії	для	росту	теляти.	

Незалежно	від	того,	використо-
вують	замінник	молока	або	моло-
ко,	 важливо	 перевіряти	 концен-
трації	 сухої	 речовини	 у	 годівлі	 та	
ретельно	розрахувати	її	кількість,	
що	згодовується	в	різні	сезони,	для	
підтримки	 бажаного	 збільшення	
ваги.	

Якісне	зерно	для	початкової	від-
годівлі,	що	спеціально	приготова-
не	 для	 телят	 із	 приблизною	 міст-
кістю	протеїну	19%,	слід	вводити	у	
невеликих	 кількостях,	 із	 першого	
тижня	життя.	

Смакова	 властивість	 важлива,	 і	
телята,	 як	 правило,	 віддають	 пе-
ревагу	 та	 їдять	 краще	 текстуро-
вані	 корми,	 стартовий	 корм	 типу	
мюслі,	 що	 складається	 з	 гранул	
та	цільного	зерна.	Телятко	можна	
відлучати,	 коли	 воно	 споживає	
приблизно	 1	 кг	 зерна	 на	 добу.	 Ре-
комендовано	 поступове	 відлучен-
ня	протягом	10	днів.	

Телята,	 в	 основному,	 харчують-
ся	 як	 моногастричні	 тварини	 до	
відлучення,	 а	 рубець	 не	 є	 повніс-
тю	 функціональним	 до	 шести	 мі-
сяців.	 Часто	 телят	 надто	 сильно	
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годують	сіном	чи	повнораціонною	
сумішшю	(ПРС)	на	ранньому	ета-
пі	життя,	що	обмежує	ріст	теляти.	
Якщо	 теля	 годують	 якісним	 зер-
ном	 початкового	 відгодовування,	
тоді	взагалі	немає	потреби	давати	
сіно,	 або	 його	 кількість	 є	 незна-
чною	у	період	до	відлучення.	Піс-
ля	 відлучення	 варто	 поступово	
вводити	в	раціон	доброякісне	сіно,	
після	чого	відбувається	перехід	на	
ПРС.	

Важливо	стежити	за	станом	тіла	
та	 збільшенням	 ваги	 протягом	
цього	 періоду,	 щоб	 забезпечити	
відповідність	 корму	 для	 потреб	
теляти.	 Програма	 Управління	
Здоров’ям	 Кишечнику	 від	 Alltech	
може	 допомогти	 фермерам	 у	 ви-
рішенні	 ентерологічних	 проблем	
та	 оптимізації	 росту.	 Маннанолі-
госахариди	 можуть	 підтримувати	
функцію	 травлення	 шляхом	 під-
тримання	 доброї	 симбіотичної	
флори	 кишечнику,	 збільшуючи	
його	слизовий	шар	та	поліпшуючи	
місцеву	імунну	функцію.

Мета-аналіз	 близько	 20	 дослі-
джень	по	всьому	світу	показав,	що	
додавання	 маннанолігосахаридів	
до	рідини,	що	згодовують	телятам,	
зменшує	діарею,	впливає	на	серед-
ньодобове	збільшення	маси	на	65	г	
на	добу	та	покращує	перетворення	
кормів.	

Метафілактичне	 або	 профі-
лактичне	 введення	 антимікроб-
них	 препаратів	 у	 корми	 може	
призвести	 до	 посилення	 діа-
рейного	 захворювання	 та	 зни-
жених	 темпів	 росту.	 Крім	 того,	
індивідуальне	 терапевтичне	
введення	 під	 час	 неускладне-
ного	 діарейного	 захворювання	
може	 призвести	 до	 збільшення	
кількості	 днів	 захворювань	 на	
діарею,	 пригнічення	 прийо-
му	 зерна	 та	 приросту	 маси	 тіла.	
Необхідно	 переглянути	 прото-
коли	 лікування	 молочної	 худо-
би	 для	 телят,	 оскільки	 витрати,	
що	 виникають	 під	 час	 лікуван-
ня	 антибіотиками,	 можуть	 бути	
контрпродуктивними.	

Захворювання телят мають 
довготривалі наслідки

Вважається,	 що	 поганий	 стан	
здоров’я	на	ранньому	етапі	життя	
має	довготривалі	наслідки	для	ви-
робництва	 молока	 та	 довголіття.	
Численні	 ендемічні	 хвороби,	 ви-
явлені	 на	 молочних	 заводах,	 мо-
жуть	 серйозно	 вплинути	 на	 про-
дуктивність	та	здоров’я	тварин.	

Дослідження	 122	 молочних	
ферм	 на	 південному	 заході	 Шве-
ції	показало,	що	корови,	які	пере-
несли	 помірну	 діарею	 протягом	
перших	трьох	місяців	свого	життя,	
мали	 меншу	 кількість	 молока	 (на	
344	 кг	 менше	 за	 305	 днів),	 ніж	 ті,	
що	не	страждали	на	діарею.	

Криптоспоридіоз	 –	 не	 тільки	
ентеритне	 проблемне	 захворю-
вання	 у	 телят,	 оскільки	 було	 до-
ведено,	 що	 хронічний	 крипто-
споридіоз	 у	 дорослих	 корів	 може	
призвести	 до	 зниження	 добового	
молока	на	3	кг.	

Респіраторна	 інфекція	 великої	
рогатої	худоби	–	ще	одна	хвороба,	
яка	 впливає	 на	 продуктивність	
стада,	 а	 систематичне	 вивчення,	
що	 включає	 44	 дослідження	 в	 15	
країнах	за	останні	30	років,	пока-
зало	прямі	втрати	до	688	дол.	США	
на	 одну	 молочну	 тварину.	 Респі-
раторна	 інфекція	 великої	 рогатої	
худоби	 (BRD)	 –	 головна	 причина	
смертності	телят	та	має	довготри-
валі	 наслідки	 на	 продуктивність	
стада.	 Відповідно	 до	 шведського	
дослідження,	 BRD	 у	 телят	 віком	
до	трьох	місяців	призвела	до	збіль-
шення	інтервалів	між	отеленнями	
на	 12%.	 Інші	 вважають,	 що	 BRD	
знижує	добовий	приріст	маси	тіла	
в	середньому	на	91	г	на	добу,	а	та-
кож	знижує	клас	туші.

Дослідження	 в	 Нью-Йорку	 до-
вело,	 що	 телята	 без	 в’ялості/BRD	
вдвічі	частіше	телились	і	телились	
на	6	місяців	раніше	проти	телят	із	
BRD.	У	дослідженні	стада	в	Ірлан-
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дії	хронічна	пневмонія	телят	при-
звела	 до	 скорочення	 на	 5%	 і	 10%	
першої	та	другої	молочної	продук-
тивності	за	лактацію.	

Фінансові наслідки  
утримання телят і телиць

Практика	 вирощування	 телиць	
до	 і	 після	 селекції,	 а	 також	 рі-
шення	 про	 час	 спарювання	 може	
суттєво	 вплинути	 на	 темпи	 за-
пліднення,	 продуктивність	 і	 дов-
говічність	молочної	корови.	

Модель	 стада	 замісної	 молоч-
ної	 худоби	 показала,	 що	 середній	
вік	першого	отелення	вплинув	на	
чисті	витрати	на	вирощування	за-
мінних	 телиць;	 скорочення	 віку	
першого	отелення	на	один	місяць,	
знизив	вартість	замісної	програми	
на	стадо	у	100	корів	на	1	400	дола-
рів,	або	на	4,3%.

Вивчення	витрат,	пов’язаних	із	
вирощуванням	 телиці,	 яке	 про-
водили	 у	 Великобританії,	 пока-
зало,	 що	 кожен	 додатковий	 день	
у	 віці	 першого	 отелення	 збіль-
шив	 середню	 вартість	 вирощу-
вання	 під	 час	 вагітності	 на	 0,33	
фунтів/д,	 а	 додатковий	 місяць	
призводить	 до	 додаткових	 92	
фунтів	стерлінгів.	

Загальна	вартість	вирощуван-
ня	 молодої	 молочної	 худоби	 в	
Нідерландах	оцінювалася	в	роз-
мірі	 1	 567	 євро	 за	 кожну	 успіш-
но	вирощену	телицю.	Зниження	
віку	 першого	 отелення	 на	 один	
місяць	 знизило	 загальну	 вар-
тість	 на	 2,6–5,7%.	 Витрати	 на	
вирощування	 телиці,	 яка	 пере-
несла	 хворобу	 принаймні	 один	
раз,	у	середньому	були	на	95	до-
ларів	 вище,	 ніж	 на	 здорових	 те-
лиць.

Висновки

Отримано	очевидні	докази	того,	
що	 погане	 зростання	 молодих	 те-
лят	 впливає	 на	 подальше	 вироб-
ництво	молока.	Пріоритетним	по-
винна	 бути	 годівля	 молозивом	 та	
пізніше	 високоякісним	 молоком	
або	 замінником	 молока	 у	 достат-
ній	 кількості,	 щоб	 оптимізувати	
приріст	та	здоров’я	тварин,	таким	
чином	 збільшуючи	 час	 життя	 те-
лиці	у	стаді	та	потенціал	виробни-
цтва	молока.	

Захворювання	 телят	 мають	 дов-
гостроковий	 вплив	 на	 здоров’я	 та	
продуктивність,	 тому	 увагу	 слід	
приділяти	 профілактиці	 захворю-
вання,	 оскільки	 відомо,	 що	 «про-
філактика	 –	 краще	 ніж	 лікуван-
ня».	 Майбутня	 продуктивність	
стада	залежить	від	молодих	телиць,	
отже,	про	них	треба	добре	дбати.
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