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Детальніше про кіз
Про зооветеринарні аспекти утримання, годівлі 
та вирощування кіз у ФГ «Золота Коза»,
що на Кіровоградщині, розповіла Тетяна 
Орловська — співвласниця господарства. 
ГАЛИНА МЕЛЬНИК, НАТАЛІЯ КОЛОС

 Тетяно, почнемо з простого, з якими 
породами кіз вам доводиться мати справу 
та що в них особливого?

— Починали з розведення зааненської 
породи кіз, а сьогодні ми розводимо кіз ще 
кількох молочних порід — тогенбурзької 
й альпійської. Ці кози придбано в кількох 
господарствах Республіки Білорусь, Росії, 
Литви, України. Наші основні підопічні — 
зааненські кози — це породисті аристократ-
ки, які відрізняються незвичним зовнішнім 
виглядом, незрівнянною красою та грацією; 
вони заслуговують права вважатися найкра-
сивішими в усьому світі. Це дуже спокійні, 
доброзичливі й розумні тварини.

 Яка середня тривалість життя тварин 
і тривалість лактаційного життя?

— Із точки зору фізіології кози живуть до 
15-ти років. Проте в умовах фермерського 
господарства кіз економічно доцільно утри-

мувати до 6—7 років, адже потім їх молочна 
продуктивність суттєво падає.

 Які особливості утримання тварин? 
— Це груповий стійлово-пасовищний спо-

сіб утримання. У холодну пору тварини 
перебувають у приміщенні на глибокій 
солом’яній підстилці; узимку температура 
повітря у цьому приміщенні не опускається 
нижче за + 10 °С. За потреби в період силь-
них морозів ферму опалюємо за допомогою 
булер’янів.

Утримання кіз тих порід, що є у нас в 
господарстві, практично таке саме, як і їх 
звичайних родичів. Зокрема, тепле примі-
щення взимку, хороший випас у суху безві-
тряну погоду, своєчасне покриття, достатній 
відпочинок перед окотом (запуск за два 
місяці до окоту), різноманітна та повноцін-
на годівля, дбайливе ставлення, турбота й 
любов — ось що потрібно всім без винятку 

козам, як породистим, так і простим, щоб 
вони радували високими удоями та хоро-
шим цілющим молоком. 

Щодо цапів-плідників, то їх ми розміщує-
мо окремо від кіз, і тільки на період покрит-
тя переводимо в загальне приміщення.

 Який метод осіменіння практикуєте?
— Застосовуємо гаремне покриття, коли 

за кожним цапом закріплюється певна кіль-
кість маток. У середньому за одним цапом-
плідником ми закріплюємо не більше ніж 
40 козоматок. Штучне осіменіння поки що 
не застосовуємо, оскільки успішного досвіду 
такого методу осіменіння кіз в Україні ще не 
було. У найближчому майбутньому ситуація 
має змінитися. Сподіваємося, що цієї осені дея-
ких наших кіз осіменимо штучним шляхом, 
спермодози вже завезено в Україну із Франції.

 Скільки в середньому козенят на рік 
припадає на одну козу?

— У зааненської кози можуть народжу-
ватися від одного до трьох козенят, але 
частіше буває двійня; чотири козенята — рід-
кість. На нашій фермі показник отримання 
козенят на100 козоматок досягає 185—195.

 У якому віці відлучають козенят від 
маток?

— Одразу після народження, щойно коза 
облизала малюка. У зв’язку із цим ми застосо-
вуємо штучне випоювання молодняку незби-
раним козиним молоком. Новонароджених 
годуємо 5—6 разів на день, потім кількість годі-
вель зменшується до 3 разів на день, а обсяг 
молока збільшується. Така годівля молодняку 
дозволяє контролювати роздоювання кози, 
кількість отриманого молока та норму випо-
ювання козенят, тоді як за підсосного методу 
це не завжди вдається. Так само для підсосно-
го методу вигодовування необхідно більше 
місця для козоматок із малюками.

 Скільки молока припадає на одне 
козеня за одне годування? 

— Норми годівлі молодняку диференці-
йовані залежно від статі й віку. Козенята в 
перші 2—3 тижні харчуються в основному 
самим молоком і споживають його по 1,5—
1,6 л на добу. Схема випоювання має такий 
вигляд: 1-й тиждень — 5 разів по 300 г; 2—3-й 
тижні — 4 рази по 400—600 г; 4—5-й тижні 
— 3 рази по 600 г; 6—8-й тижні — 3 рази по Тетяна Орловська
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800—900 г; 9—12-й тижні — 2 рази по 800-900 
г; із 12-го тижня — 1 раз по 600 г.

Кізочки отримують молоко до 5 місяців, 
племінні козлики — 6—8 місяців, потім нор-
му молока поступово зменшують і зводять 
до нуля.

 Який спосіб доїння практикуєте?
— Доїмо апаратами два рази на день. 

Молоко надходить відразу після доїння на 
переробку, що дозволяє отримувати продук-
цію високої якості. У середньому за лактацію 
наше стадо дає 650—850 кг молока, або 2,5—5 
л на день. Зааненська коза прославила-
ся не тільки своїми високими удоями, а 
й дивовижно смачним молоком, воно не 
має неприємного присмаку. Смак молока 
насичено-вершковий, легкий, у деяких тва-
рин — солодкий. Відомо, що козине молоко 
набагато корисніше за коров'яче, значно 
краще засвоюється організмом людини й 
не викликає алергії у дітей.

 Яким є щоденний раціон кіз?
— Для наших дійних кіз Інститутом 

кормів НААН розроблено кілька денних 
раціонів (на зимовий період) залежно від 
наявності в господарстві різних кормів. Для 
прикладу наведу один із них: сіно лучне 
44,0%; солома ячмінна 10,0%; зерно ячме-
ню 8,0%; кукурудза 6,0%; соя екструдована 
10,0%; макуха 12,0%; меляса 5,0%; добавка 
вітамінно-амінокислотна 4,0%; трикальцій-
фосфат 0,7%; сіль кухонна 0,30%. В 1 кг корму 
міститься: обмінної енергії — 8,73 МДж; 
сирого протеїну — 125 г; сирого жиру — 33,6 
г; сирої клітковини — 205 г; кальцію — 5,4 г; 
фосфору — 4,7 г.

Для складання правильного раціону не 
обов'язково мати всі перелічені корми, а 

потрібно виходити з кормів, доступних 
господарству, вирощуваних у конкретній 
місцевості. До того ж важливо знати їх 
поживність і вміти балансувати раціони, 
знати потреби своїх тварин.

Улітку основний корм для кіз на фермі 
«Золота Коза» — зелена маса природних і 
культурних пасовищ. Це досить повноцін-
ний корм, оскільки суха речовина трав за 
поживністю наближається до концентратів 
і значно перевершує їх за біологічною цін-
ністю білків, умістом вітамінів й інших біо-
логічно активних речовин. Концентровані 
корми (зерно) ми згодовуємо козам цілий 
рік. Так само обов'язкові кормові добавки — 
трикальційфосфат, сіль-лизунець, у зимовий 
період — вітаміни.

 Чи відрізняється раціон для кіз і для 
цапів?

— Лише тим, що цапи завжди утримують-
ся без випасу. Однак вони досхочу отриму-
ють улітку зелену масу, узимку — сіно висо-
кої якості. Упродовж року також отримують 
концкорми, вітаміни, сіль.

 Як проводиться заготівля кормів?
— На жаль, орної землі ми не маємо, 

тому концкорми та сіно ми закуповуємо у 
фермерів.

 Чи є в раціоні комбікорми? 
— Ні, промислові комбікорми ми не вико-

ристовуємо, тому що не впевнені в їх якості. 
Ми самі готуємо суміші з різних видів зерна.

 Скільки ветеринарних лікарів і зоотех-
ніків працює на господарстві?

— На наше поголів'я досить одного ветлі-
каря й одного зоотехніка.

 Які ветеринарні заходи проводять у 
господарстві: вакцинації, імунізації, аку-
шерсько-гінекологічні диспансеризації 
тощо?

— Зазвичай план ветеринарних заходів на 
фермі ми складаємо на рік. Він обов'язково 
враховує епізоотичну ситуацію щодо інфек-
ційних та інвазійних захворювань у районі, 
узгоджується з районним Новоархангель-
ським управлінням ветеринарної медици-
ни, а всі заходи проводимо під контролем 
лікарів ветеринарної лікарні із селища Над-
лак. Масові діагностичні дослідження про-
водимо на фермі планово щорічно за таки-
ми хворобами, як туберкульоз, бруцельоз 
і лептоспіроз. На бруцельоз досліджують 
тварин із 3-місячного віку, на лептоспіроз 
— із 6 місяців один раз на рік. Кіз вакцину-
ють в обов'язковому порядку тільки проти 
сибірської виразки й трихофітії.

 Тобто проблем зі здоров’ям козиного 
стада у вас на фермі не виникає?

— Чому ж, часом буває. В основному це про-
блеми, пов'язані із ШКТ. Однак ми їх завжди 
намагаємося своєчасно попередити. Також ми 
намагаємося всіляко профілактувати пробле-
ми з кінцівками. За утримання кіз на глибокій 
підстилці та дворазового обрізування копит на 
рік проблем із копитами немає. Принаймні 
у нашому господарстві ще не було жодного 
випадку виникнення копитної гнилі.

 Для профілактики проблем із копи-
тами важливою є якість підстилкового 
матеріалу, на якому утримують тварин. Яку 
підстилку використовують у вашому госпо-
дарстві?

— Це пшенична солома, адже для згодо-
вування тваринам вона не надто підходить, 
а в нашому регіоні пшеницю вирощують 
багато фермерів. За зиму висота підстилки 
може доходити до 60 см, завдяки чому 
кози завжди в сухості. Це дуже важливо, 
бо протяг і вологість — головні вороги будь-
яких тварин.

 В якому віці проводите обрізання 
рогів?

— У віці 5—14 днів від народження. Опе-
рація займає кілька секунд, під дією знебо-
лювальних препаратів, тож малюки пере-
носять її легко. Дорослим козам ми цього 
не робимо, адже такі операції болісні для 
дорослих тварин.

Загалом, треба підкреслити, що тільки 
суворе виконання планових ветеринарно-
санітарних заходів із наявним поголів’ям кіз 
забезпечує належний економічний ефект.
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