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ВПЛИВ УТЕПЛЕННЯ КОРІВНИКІВ  

НА ПОКАЗНИКИ МІКРОКЛІМАТУ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 

 
Метою цієї роботи було вивчити вплив елементів утеплення 

легкозбірних корівників на показники руху повітря, його температури та 

значення вітро-холодового індексу упродовж зимового періоду. Одним із 

основних факторів підвищення показників комфортності умов утримання 

корів у приміщеннях різних типів є створення таких показників мікроклімату, 

які якнайкраще б відповідати біологічним потребам молочних корів, залежно 

від пори року і продуктивності. Важливе значення й вплив на організм тварин 

і людей має швидкість руху повітря у тваринницькому приміщенні. За низької 

температури в зимовий період значна швидкість руху повітря викликає 

переохолодження тварин. Висока швидкість руху повітря у приміщеннях може 

вказувати на прогріхи у виборі місця розташування ферми. Дослідження 

проводили в Центральному Лісостепу України (Білоцерківський район, 

Київська область) у трьох господарствах з безприв’язним утриманням корів: І 

варіант – утримання у легкозбірному приміщенні без елементів утеплення; ІІ 

варіант – у легкозбірному приміщенні на глибокій солом’яній підстилці; ІІІ 

варіант – у легкозбірному приміщенні з елементами утепленням штор 

(полікарбонатним склом) у період з 1.12.2020 до 28.02.2021 років. Територія 

Центральної України перебуває в помірному кліматичному поясі. Клімат 

помірно-континентальний з чотирма чітко вираженими порами року. Середня 

річна температура повітря за останні 30 років становила +8,9 °С. Результатами 

досліджень встановлено, що використання елементів утеплення бокових штор 

здатне продовжити на 13 діб допустимі норми швидкості руху повітря у 

приміщеннях та більш ефективно захистити тварин від впливу навколишнього 

середовища протягом різних періодів швидкості вітру, а також знизити 

швидкість руху повітря у приміщеннях на 11,68‒21,74 % порівняно з 

легкозбірним боксовим приміщенням та на глибокій підстилці без елементів 

утеплення. До того ж у період найнижчих температур (-9,1 °С) навколишнього 

середовища середня добова температура у приміщенні без елементів 

утеплення опускалася до позначки -4,5 °С, що на 1,2 та 2,4 °С нижче, ніж у 
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приміщеннях на глибокій підстилці та з елементами утеплення відповідно. За 

всіх катерогій швидкості руху вітру навколишнього середовища найвищі 

значення вітро-холодового індексу спостерігали у легкозбірному приміщенні з 

елементами утеплення. 

Ключові слова: молочні корови, холодна погода, швидкість вітру, 

температура повітря, легкозбірні приміщення. 
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Influence of cowsheds insulation on indicators of microclimate in the 

winter period 

The aim of our research was to study the influence of warming elements of 

easily assembled cowsheds on environmental wind speed, air movement, 

temperature and wind-chill temperature index in prefabricated rooms of different 

configurations and insulation systems in winter. One of the main factors in 

improving the comfort of cows in different types of premises is the creation of such 

microclimate indicators that would best meet the biological needs of dairy cows, 

depending on the season and productivity. The speed of air movement in the 

livestock room is also important and affects the body of animals and humans. At low 

temperatures in winter, a significant speed of air movement causes hypothermia of 

animals. High indoor wind speeds can indicate miscalculations when choosing a 

farm location. The research was conducted in the central Forest-Steppe of Ukraine 

(Bila Tserkva district, Kyiv region) in three farms with loose housing of cows: 

option I – keeping in a prefabricated room without insulation elements; option II – in 

an easy-to-assemble room on a deep straw litter; option III – in easy-to-assemble 

room with elements of curtain insulation (polycarbonate glass) in the period from 

1.12.2020 to 28.02.2021. The territory of central Ukraine is in the temperate zone. 

The climate is temperate continental with four distinct seasons. The average annual 

air temperature (for the last 30 years) is +8.9 °С. The results of research show that 

the use of insulation elements for side curtains can extend for 13 days the 

permissible norms of wind speed indoors and more effectively protect from the 

environment during different periods of wind speed. It can also reduce wind speed 

indoors by 11.68‒21.74 % compared to the prefabricated boxing room and deep 

litter without warming elements. In addition, during the period of the lowest 

temperatures of the environment (-9.1 °С), the average daily temperature in the 

room without insulation elements dropped to -4.5 °С, which is 1.2 and 2.4 °С lower 

than in rooms with deep bedding and with insulation elements, respectively. For all 

categories of environmental wind speed, the highest values of the wind-chill 

temperature index were observed in an easy-to-assemble room with insulation 

elements. 

Key words: dairy cows, cold weather, wind speed, air temperature, 

prefabricated premises. 
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Вступ. В останні десятиліття продовжується тенденція до 

глобального потепління, яке вже суттєво відчувається на регіональних 

та місцевих рівнях [14, 20, 31]. Головні прямі наслідки кліматичних 

змін, що мають негативний вплив на фізіологію тварин, добробут, 

здоров’я та їхнє розмноження, є підвищення температури повітря [2, 7, 

10]. Кількість діб з тепловим стресом, викликаним підвищенням 

показника температурно-вологісного індексу (ТВІ), зросла на 4,1 % у 

період з 1973 до 2008 років у країнах Центральної Європи [5, 13, 28]. 

Дані за останні роки свідчать, що в цьому регіоні налічують вже 

більше 90 спекотних днів у році [3, 6, 23]. Це вплинуло на додану 

вартість виробництва молока на етапах від кормовиробництва до 

відтворення. 

Разом з підвищенням середньорічної температури змінюються 

показники відносної вологості повітря, кількості атмосферних опадів, 

а також напрям і сила вітру [8, 9, 18]. Сезонні зрушення та зміни 

частоти й інтенсивності погодних показників впливають на більшість 

економічних явищ галузі сільського господарства [11, 16, 24]. 

Особливості природних процесів зумовлюють досить часте 

повторення несприятливих для сільського господарства явищ погоди, 

таких як зливи, град, сильні вітри, пилові бурі, суховії, засухи, 

заморозки, ожеледиці тощо [25, 26, 29]. За даними Food and Agriculture 

Organization (FAO), приблизно 26 % усіх збитків та втрат, пов’язаних 

із кліматом та погодними катастрофами, припадають на такі сектори 

сільського господарства, як рослинництво, тваринництво, рибальство, 

аквакультура та лісове господарство [19]. 

Параметри мікроклімату тваринницьких приміщень, такі як 

температура повітря, відносна вологість та швидкість руху повітря є 

складовими комфортності умов утримання та мають відповідати 

біологічним особливостям молочних корів й обґрунтованим для них, 

залежно від способів утримання, сезонів року і рівня продуктивності, 

чинним нормам [5, 10, 24]. 

Серед погодних факторів, що впливають на функціонування 

молочної худоби, найбільший вплив має температура навколишнього 

середовища. Відповідно до даних американських та европейських 

науковців термонейтральною для організму молочної худоби є 

температура в діапазоні від -5 до 25 °С [11, 18, 22, 30]. Тривале 

перебування тварин поза межами цього температурного діапазону 

викликає стрес (холодовий або тепловий), що супроводжується 

метаболічними, поведінковими та продуктивними змінами.  
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Спроможність тварин адаптуватися до теплових і холодових 

подразників залежить від вологості повітря і швидкості його руху в 

приміщенні [12, 27]. У рекомендаціях щодо комфорту молочних корів 

вказано, що швидкість руху повітря у корівниках протягом року не 

повинна перевищувати 0,7 м/с [21]. 

Метою цієї роботи було вивчити вплив елементів утеплення 

легкозбірних корівників на показники руху повітря, його температури 

та значення вітро-холодового індексу упродовж зимового періоду.  

Матеріали і методи. Для проведення досліджень було вибрано 

три господарства у Білоцерківському районі Київської області з 

безприв’язним утриманням корів та різними планувальними 

рішеннями: І варіант – утримання у легкозбірному приміщенні без 

елементів утеплення (49°48′45″ пн. ш. 30°18′56″ сх. д.); ІІ варіант – у 

легкозбірному приміщенні на глибокій солом’яній підстилці 

(49°34′56″ пн. ш. 30°38′10″ сх. д.); ІІІ варіант – у легкозбірному 

приміщенні з елементами утепленням штор (полікарбонатним склом) 

(49°51′27″ пн. ш. 30°06′36″ сх. д.). Дослідження проводили у період з 

1.12.2020 до 28.02.2021 років. Одна секція полікарбонатного скла 

Carboglass (Україна) має параметри: 5х1,85х0,01 м. Секції 

полікарбонату монтуються до внутрішніх сторін вертикальних 

металевих конструкцій на період низьких температур (листопад ‒ 

березень) у площині бокових штор. Прозорість полікарбонатного скла 

становить 86 %. Матеріал має високі теплоізоляційні, звукоізоляційні 

(17 дБ) та ударостійкі (900 кДж/м²) властивості. Показники швидкості 

руху повітря та його напрямок, а також температури навколишнього 

середовища визначали за даними Українського гідрометеорологічного 

центру. Швидкість руху вітру навколишнього середовища розділили 

на 7 категорій (1-ша – 4,9 і < м/с; 2-га – 5‒9,9 м/с; 3-тя – 10‒14,9 м/с; 4-

та – 15‒19,9 м/с; 5-та – 20‒24,9 м/с; 6-та – 25‒29,9 м/с; 7-ма – 30 і > 

м/с). 

У досліджуваних господарствах утримують корів української 

чорно- та червоно-рябої молочних порід. Середньорічне поголів’я 

дійних корів у кожному із господарств становить 400 голів. 

Конструкційні особливості дослідних приміщень наведено в 

табл. 1. 

Швидкість руху повітря у приміщеннях визначали за 

допомогою датчиків TFA WeatherHub (Китай). Температуру повітря 

вимірювали датчиками VOLTCRAFT DL-141 (Німеччина) з 

діапазоном вимірювань для температур від -40 до +70 °C. Датчики 
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були розміщені в центральній зоні приміщень на висоті 0,5 м над 

підлогою. 

 

1. Конструкційні особливості приміщень, які характеризують 

комфорт утримання 

Тип приміщення і 

варіант утримання 

Параметри 

приміщення, 

ДхШхВ, м 

Висота 

повздовжніх 

стін, м 

Ширина 

світло-

аераційного 

гребеня, м 

Легкозбірні:    

боксове без 

елементів утеплення 

150х34х10,5 0,9 2,1 

на глибокій підстилці 100х60х10 0,8 0,7х2# 

боксове з елементами 

утеплення  

 

150х34х10,5 

 

0,9 

 

2,1 
Примітка: # – у цьому  приміщенні 2 світло-аераційні гребені. 

 

Вітро-холодовий індекс визначали за формулою [15] (°С): 

ВХІ=13,12+0,6215·Т-13,17В0,16+0,3965·Т· В0,16, 

де ВХІ – вітро-холодовий індекс, °С; Т – температура повітря, 

°С; В – швидкість руху вітру (повітря), км/год. 

Індекс використовують для оцінки впливу швидкості вітру у поєднанні 

із низькими температурами впродовж холодного періоду року на 

комфорт умов утримання у приміщеннях, вигулах чи пасовищах. 

Матеріали досліджень обробляли методом варіаційної 

статистики на основі розрахунку середнього арифметичного (М), 

середньоквадратичної похибки (m) та достовірності різниці між 

порівнюваними показниками (Р) [1]. Вірогідність отриманих 

результатів і різницю між показниками розраховували за t-критерієм 

Стьюдента. Для показу вірогідності в таблицях прийнято умовні 

позначення Р>0,95; Р>0,99; Р>0,999, які у статті відповідно позначені 

зірочками (*(‡);**(‡‡);***(‡‡‡)). 

Результати та обговорення. Встановлено, що за всіх 

досліджуваних варіантів утримання корів у легкозбірних приміщеннях 

допустиме значення швидкості руху повітря (0,7 м) відзначено за 

швидкості руху вітру навколишнього середовища 20 м/с (табл. 2). За 

швидкості вітру до 25 м/с у приміщеннях з утепленням штор 

швидкість руху повітря відповідає вимогам, а в приміщеннях без 

елементів утеплення штор ці значення становлять відповідно 0,82 та 

0,81 м/с. За боксового утримання з елементами утеплення критична 
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швидкість руху повітря у приміщенні була за швидкості вітру 25 м/с і 

становила 0,83 м/с. В цілому використання систем утеплення бокових 

штор здатне продовжити на 13 діб допустимі норми швидкості руху 

повітря у приміщеннях та більш ефективно захищає від впливу 

навколишнього середовища протягом всіх категорій швидкості вітру, а 

також знижує швидкість руху повітря у приміщеннях на 11,68‒ 

21,74 % порівняно з легкозбірними боксовими та на глибокій 

підстилці. 

 

2. Швидкість руху повітря у приміщеннях за різних варіантів 

конструкції бокових штор у зимовий період, м/с 

Категорії  

швидкості 

руху вітру 

навколиш-

нього сере-

довища, м/с 

Середня 

температура 

навколиш-

нього сере-

довища, °С 

 

Кіль-

кість 

дат 

 

Швидкість руху повітря у 

легкозбірних приміщеннях, м/с 

без 

елементів 

утеплення 

на глибокій 

підстилці 

з 

елементами 

утеплення 

30 і > -2,5±0,07*** 3 1,03±0,07 1,01±0,05 0,92±0,05 

25‒29,9 -3,4±0,07*** 10 0,94±0,08 0,93±0,06 0,83±0,06 

20‒24,9 -4,8±0,08*** 12 0,82±0,07 0,81±0,05 0,70±0,04 

15‒19,9 -9,1±0,12*** 14 0,70±0,04‡ 0,69±0,04‡ 0,61±0,05 

10‒14,9 2,2±0,09*** 20 0,60±0,05‡ 0,60±0,03‡‡ 0,48±0,04 

5‒9,9 1,3±0,06*** 12 0,50±0,03‡‡ 0,51±0,03‡‡ 0,39±0,02 

4,9 і < -1,4±0,06 19 0,46±0,04‡ 0,44±0,02‡‡‡ 0,36±0,02 
Примітка: ***P<0,001 порівняно з наступною вищою категорією швидкості руху 

вітру; ‡P<0,05; ‡‡P<0,01; ‡‡‡P<0,001 порівняно з легкозбірним приміщенням з елементами 
утеплення. 

 

Значення температури навколишнього середовища має вагомий 

вплив на продуктивність та здоров’я молочної худоби [16, 30]. В усіх 

досліджуваних приміщеннях середня температура повітря впродовж 

зимового періоду не перевищувала термонейтральне значення (табл. 

3). У період найнижчих температур (-9,1 °С) навколишнього 

середовища середня добова температура у боксовому приміщенні без 

елементів утеплення опускалася до позначки -4,5 °С, що на 1,2 та 2,4 

°С нижче, ніж у приміщеннях на глибокій підстилці та з елементами 

утеплення відповідно.  

Результати наших досліджень частково збігаються з даними, 

отриманими у дослідженнях, проведених на території Польщі, в яких 

вказано про суттєві зниження температури у приміщеннях 
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легкозбірного типу протягом тривалих від’ємних  температур 

зимового періоду [4]. Подібні до наших результатів досліджень 

отримала і група дослідників із Китаю, які вказують на зниження 

температури повітря у приміщеннях легкозбірного типу (від -0,97 до -

8,10 °С) у період, коли температура зовнішнього середовища 

становила -20 °С і нижче [17]. 

 

3. Температура повітря у приміщеннях за різних варіантів 

конструкції бокових штор у зимовий період, м/с 

Примітка: ***P<0,001 порівняно з наступною вищою категорією швидкості руху 
вітру; ‡P<0,05; ‡‡P<0,01; ‡‡‡P<0,001 порівняно з легкозбірним приміщенням з елементами 

утеплення. 

 

Для більш повноцінної оцінки впливу швидкості руху повітря 

на показники комфорту утримання корів у легкозбірних приміщеннях 

різних типів було застосовано показник вітро-холодового індексу 

(табл. 4), який допомагає оцінити вплив низької температури повітря у 

поєднанні зі швидкістю вітру на холодовий стрес у тварин. 

Встановлено, що за всіх катерогій швидкості руху вітру 

навколишнього середовища найвищі значення вітро-холодового 

індексу спостерігали у легкозбірному приміщенні з елементами 

утеплення. 

 

Категорії  

швидкості 

руху вітру 

навколиш-

нього сере-

довища, м/с 

Середня 

температура 

навколиш- 

нього середо- 

вища, °С 

 

Кіль-

кість 

дат 

 

Температура повітря у 

легкозбірних приміщеннях, °С 

без 

елементів 

утеплення 

на 

глибокій 

підстилці 

з елемен-

тами 

утеплення 

30 і > -2,5±0,07*** 3 3,8±0,3 3,4±0,2‡ 4,1±0,3 

25‒29,9 -3,4±0,07*** 10 3,1±0,1‡‡ 2,6±0,2‡‡‡ 3,7±0,2 

20‒24,9 -4,8±0,08*** 12 2,2±0,1‡‡‡ 1,7±0,1‡‡‡ 3,1±0,2 

15‒19,9 -9,1±0,12*** 14 -4,5±0,3‡‡‡ -3,3±0,4‡ -2,1±0,3 

10‒14,9 2,2±0,09*** 20 6,8±0,5‡ 6,7±0,3‡‡ 7,8±0,2 

5‒9,9 1,3±0,06*** 12 5,4±0,3 5,0±0,3‡ 6,3±0,4 

4,9 і < -1,4±0,06 19 4,1±0,2‡‡ 3,4±0,1‡‡‡ 4,8±0,2 
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4. Вітро-холодовий індекс у приміщеннях за різних варіантів 

конструкції бокових штор у зимовий період, °С 

Примітка: *P<0,05; ***P<0,001 порівняно з наступною вищою категорією 

швидкості руху вітру; ‡P<0,05; ‡‡P<0,01; ‡‡‡P<0,001 порівняно з легкозбірним 
приміщенням з елементами утеплення. 

 

Висновки. Встановлено, що використання систем утеплення 

бокових штор у приміщенні легкозбірного типу дозволило продовжити 

на 13 діб допустимі норми швидкості руху повітря для утримання 

корів та більш ефективно захистити їх від впливу навколишнього 

середовища за різних категорій швидкості вітру. При цьому швидкість 

руху повітря у такому приміщенні була на 11,68‒21,74 % нижчою 

порівняно з корівниками без утеплення. У період низьких температур 

навколишнього середовища середня добова температура у 

приміщеннях без елементів утеплення (з боксовим утриманням та на 

глибокій підстилці) була відповідно на 2,4 та 1,2 °С нижчою, ніж у 

приміщенні з елементами утеплення. До того ж у приміщенні з 

використанням систем утеплення бокових штор значення вітро-

холодового індексу були вищими порівняно з приміщеннями без 

утеплень за всіх катерогій швидкості руху вітру навколишнього 

середовища. 
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