
Постановка проблеми. На сьогоднішній 

день в Україні різко зріс інтерес до галузі козі-

вництва. Але, на жаль, займаються нею пере-

важно на присадибних ділянках і козине моло-

ко, як промислова сировина, освоєне лише ча-

стково. Проте, з кожним днем, відмічається 

все більший інтерес споживачів до козиного 

молока та продукції з нього.  

Прикрим є те, що не всі власники та персо-

нал розуміють як правильно доглядати та го-

дувати тварин, задля отримання високоякісної 

та безпечної  продукції.  

Аналіз останніх досягнень в досліджен-
нях і публікацій. Щорічне світове виробницт-

во козиного молока сягає 8299 тис. тонн. В 

останні п’ять років збільшується кількість фер-

мерських господарств, переважно у Львівській, 

Київській, Кіровоградській областях, що спеціа-

лізуються на виробництві козиного молока. Бі-

льшість таких ферм мають поголів’я 100–500 

голів. Виробництво козиного молока в Україні 

становить близько 235 тис. тонн на рік [3].  
Молоко кіз – це смачний, поживний і цінний 

продукт харчування для людей різного віку. Во-

но відзначається високим вмістом альбумінів, 

казеїну, мінеральних солей, вітамінів (А, В1, С 

та Д). Білок, жир і лактоза козиного молока лег-

ко засвоюються. Систематичне споживання ко-

зиного молока продовжує життєдіяльність лю-

дини. З козиного молока виготовляють сири 

(рокфор, курт, бринзу та інші), масло, молочно-

кислі продукти (айран, мацоні, кисле молоко 
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тощо) [2].  

На січень-квітень 2014 року, за даними Дер-

жавної служби статистики України, поголів’я 

овець та кіз в усіх категоріях господарств збіль-

шилось на 1,6 %, в тому числі у сільськогоспо-

дарських підприємствах зменшилося на 5,8%, в 

господарствах населення – збільшилося на 2,9%. 

На початок травня 2014 року господарствами 

населення утримувалось 71,1% загальної чисе-

льності великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 

77,6%; овець і кіз – 86,1% [1].  

Із членством у СОТ в України зросла відпо-

відальність за дотримання високої якості своєї 

продукції, зокрема, молока та молокопродук-

тів як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

ринках, оскільки молоко є важливим продук-

том харчування людей. Однак воно залишаєть-

ся цінним і цілющим лише тоді, коли має ви-

соку санітарну якість і відповідає вимогам 

державного стандарту. Одним із важливих за-

собів впровадження систем безпечності харчо-

вих продуктів у країнах ЄС та СОТ є управлін-

ня вмістом соматичних клітин у молоці [6]. 

Субклінічний мастит супроводжується збі-

льшенням у молоці кількості соматичних клі-

тин. Основним заходом щодо зменшення ризи-

ку від цього захворювання є профілактика та 

належне виконання ветеринарно-санітарних 

заходів [5]. 

У зарубіжних виданнях говориться, що ста-

ндарти соматичних клітин козиного молока 

засновані на стандартах соматичних клітин 
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молока корів. І до поки дослідження не забез-

печать більш довершену систему вивчення, - 

дослідження козиного молока буде підпоряд-

куватись стандартам коров’ячого молока. За 

даними досліджень, кількість соматичних клі-

тин у молоці здорових кіз може варіюватись 

від 25тис/мл до 400 тис/мл [7].  

На сьогоднішній день, досить мало інформа-

ції стосовно показників якості козиного молока, 

тому висвітлення цієї проблеми є дуже актуаль-

ною. 

Метою дослідження було провести аналіз 

якості та безпечності молока кіз в умовах фер-

мерського господарства. 

Результати дослідження. Матеріалом до-

слідження було молоко кіз, яке було взято із 

приватного підприємства «Гросов», яке розта-

шоване у селі Березнуватівка Солонянського 

району Дніпропетровської області у 2014 році. 

Доїння кіз двохкратне ручне, годівля – випасан-

ня на пасовищі. Для покращання стада у 2013 

році був придбаний  цап зааненської породи, 

який покрив кіз і вже у 2014 році було отримано 

потомство.  

Першочергово від загального стада було від-

ділено та ізольовано молодняк. Всього було до-

сліджено 36 проб молока до проведення рекоме-

ндованих ветеринарно-санітарних заходів, та 

вибірково 15 проб після їх проведення.   

Доїння кіз проводилось вибірково два рази на 

добу, адже більшість козенят були на підсосі. 

Кози виглядали виснаженими та занедбаними. 

Було обстежено місце випасу тварин та проведе-

но аналіз раціону. З вигульного майданчику бу-

ли відібрані проби фекалій, дослідження яких 

згодом було проведено на факультеті ветеринар-

ної медицини. Гельмінтоовоскопію проводили в 

лабораторії паразитології №304 під керівницт-

вом асистента Гугосьяна Ю. А. Під час дослі-

дження відібраних проб фекалій було виявлено 

яйця нематод, які відносяться до роду 

Nematodirus.  

Визначали об’єм молока ранкового надою 

кожної з 36 кіз окремо, відбирали середню про-

бу від тварини, транспортували у сумці-

холодильнику. Дослідження біохімічних показ-

ників (білок, жир, лактоза, СЗМЗ, густина, тем-

пература замерзання, рН, кислотність) проводи-

ли в лабораторії ветеринарно-санітарної експе-

ртизи Дніпропетровського державного аграр-

но-економічного університету за допомогою 

ультразвукового аналізатора молока “Ekomilk 

тип MILKANA KAM 98-2a”, кількість соматич-

них клітин – за допомогою віскозиметричного 

аналізатора "СОМАТОС-М". Результати дослі-

джень порівнювали до та після проведення реко-

мендованих ветеринарно-санітарних заходів. 

Провівши біохімічний аналіз молока кожної 

кози визначили середні показники по стаду 

(табл. 1). Аналізуючи початкові результати мож-

на відмітити, що загальний надій молока від 36 

кіз склав 8266 мл, що є дуже низьким показни-
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Таблиця 1. Зміна біохімічних показників козиного молока, M±m  

Показники Результати дослідження до та після проведення ветеринарно-

санітарних заходів 

до (n=36) після (n=15) 

Жир, % 4,34±0,14 4,71±0,2 

Загальний білок,% 2,75±0,026 2,28±0,032 

СЗМЗ, % 7,39±0,075 7,56±0,089 

Лактоза,% 4,07±0,043 4,15±0,052 

Густина, °А 24,01±0,37 24,41±0,44 

рН 6,61±0,017 6,60±0,019 

Температура замерзання, °С -0,490±0,004 -0,501±0,005 

Кислотність, °Т 18,23±0,24 18,25±0,31 

Соматичні клітини, тис/мл 323,27±59,66 149,06±25,54 

Середній показник надою, мл 229,6±35,09 640,0±74,48 
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ком. Мінімальний надій козиного молока склав 

28 мл, а максимальний  610 мл.  

Аналіз стада за основними біохімічними по-

казниками та продуктивністю тварин представ-

лений у таблиці 2. 

Не враховуючи дуже малу кількість надою, 

біохімічні показники молока кіз у більшості 

знаходяться в межах норми. Так, 75 % козино-

го стада мають жирність 3,5-5,5%.  

Визначені показники кислотності козиного 

молока знаходилися в межах від 14,2 до 21,70Т. 

Згідно ДСТУ 7006:2009 кислотність козиного 

молока поділяється на три ґатунки: вищий від 15 

до 18°Т включно; перший < 19°Т; другий < 20°Т. 

Визначені результати показують, що 40% дослі-

джених проб можна віднести до вищого ґатунку; 

45,7% до першого ґатунку, а 14,3% до другого. 

Але варіювання показників кислотності можливі 

під впливом різноманітних факторів.  

Масова частка жиру вищого, першого та дру-

гого ґатунку має бути >3,5%. Результати вказу-

ють, що 86,1% досліджених проб відповідають 

вимогам.  

Згідно ДСТУ 7006:2009 кількість соматичних 

клітин вищого ґатунку має бути <500 тис/см³; 

першого <600 тис/см³; другого <800 тис/см³ [4]. 

Відповідно до цих стандартів, 80,5% дослідже-

них проб відносяться до вищого ґатунку; 13,9% 

до першого, а 5,6% до другого. Результати свід-

чать, що тільки в молоці однієї тварини було 

>1,5 млн. соматичних клітин, що є показником 

субклінічного мастита.  

Власнику господарства були надані резуль-

тати досліджень та запропоновані рекоменда-

ції, які б першочергово вплинули на якість 

продукції та кількість отримуваного молока.  

Рекомендації щодо покращення продуктив-

ності та якості молока кіз: 

Проведення дегельмінтизації поголів’я пре-

паратом Бровермектин, у дозуванні 0,2мл/10кг 

одноразово, внутрішньом’язово. 

Переведення поголів’я кіз на інше пасовище 

та збільшення часу їх випасу (з 2 годин до 10 

годин). 

Покращення раціону шляхом додавання кон-

центрованих кормів у вигляді зерна, а також за-

безпечення тварин сіллю-лизунцями. 

Ручне доїння всіх кіз 2 рази на добу. 

Вільний доступ тварин до води. 

Через три тижні після введення у господарст-

во даних рекомендацій, були здійснені контро-

льні дослідження. Загальний надій від 36 кіз піс-

ля проведення ветеринарно-санітарних заходів 

склав 20200 мл, що в 2,5 рази перевищує почат-

кові результати. Мінімальний надій козиного 

молока склав 100 мл, а максимальний 1200 мл. 

Показники Діапазон коливання 

До проведення ветеринарно-

санітарних заходів, кількість 

тварин від стада (n=36), % 

Після проведення ветеринарно-

санітарних заходів, 

кількість тварин від вибірки 

(n=15), % 

Жир, % 

1,5-3,5 13,9 0 

3,5-5,5 75 93,3 

5,5-7,5 11,1 6,7 

Білок,% 

1,5-2,5 5,6 0 

2,5-3 86,1 93,3 

3-3,5 8,3 6,7 

Лактоза,% 

3-3,5 2,8 0 

3,5-4 38,9 13,3 

4-4,5 52,8 80 

4,5-5,5 5,5 6,7 

Кількість молока, мл 

<100 33,3 0 

100-500 50 33,3 

>500 16,7 66,7 

Соматичні клітини, 

тис/мл 

<90 36,1 46,7 

90-500 44,4 53,3 

500-800 13,9 0 

>800 5,6 0 

Таблиця 2. Розподіл стада за показниками молока до та після проведення ветеринарно-
санітарних заходів  
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Проби молока відбирали вибірково від 15 кіз 

з метою проведення біохімічного аналізу моло-

ка, визначення кількості соматичних клітин та 

кількості надою. Отримані результати були порі-

вняні із попередніми (табл. 1).  

Розподіл вибірки (15 кіз) за показниками жи-

ру, білка, лактози, кількості молока та соматич-

них клітин у молоці надані у таблиці 2.  

Кислотність козиного молока знаходились в 

межах від 16,7 до 20,5°Т. Отримані дані свід-

чать, що 46,7% проб відносяться до вищого ґату-

нку; 33,3% до першого, а 20% до другого ґатун-

ків. За масовою часткою жиру 100% дослідже-

них проб відповідають ДСТУ 7006:2009 – 

>3,5%.  

За кількістю соматичних клітин – 100% проб 

відносяться до вищого ґатунку, тобто всі 15 до-

сліджуваних проб показали результат <500тис/

мл [4].  

Зміни показників козиного молока, які від-

булися в результаті проведення ветеринарно-

санітарних заходів, представлені у таблиці 2. У 

молоці підвищилась кількість жиру на 0,37%, 

СЗМЗ (сухий знежирений молочний залишок) 

– на 0,17%, лактоза збільшилась на 0,08%, за-

гальний білок знизився на 0,47%, кількість со-

матичних клітин зменшилась на 53%, а кіль-

кість молока збільшилась у 2,5 рази.  

На практиці було доведено, що через деякий 

час після окоту, навіть при недбалих умовах 

утримання кіз, після проведення необхідних 

заходів можна значно збільшити їх продуктив-

ність. Підвищити надій у корови можна тільки 

у наступній лактації при ретельному роздоюван-

ні. Але як показали дослідження, збільшення 

молочної продуктивності у кіз можливе при дво-

разовому доїнні та дотриманні ветеринарно-

санітарних вимог.  

Висновки. У пробах козиного молока, віді-

браних у приватному підприємстві «Гросов», 

середні показники кислотності становили – 

18,23°Т; жиру – 4,3%; лактози – 4,07%; соматич-

них клітин – 323,27 тис/мл. Загальний надій мо-

лока склав 8266 мл. 
Після проведення ветеринарно-санітарних 

заходів у молоці підвищилась кількість жиру 

на 0,37%, СЗМЗ (сухий знежирений молочний 

залишок) – на 0,17%, лактоза збільшилась на 

0,08%, загальний білок знизився на 0,47%, кі-

лькість соматичних клітин зменшилась на 53% 

(149,06±25,54 тис/мл). Загальний надій від ста-

да збільшився у 2,5 рази. 
Господарству були надані загальноприйняті 

рекомендації. Існує багато засобів для підвищен-

ня санітарної якості молока і продуктивності кіз. 

У подальших дослідженнях буде вивчено вплив 

мазі для доїння «Фітосепт» на показники якості 

козиного молока.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА КОЗ В УСЛОВИЯХ 
ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Зажарская Н.М., Коновалова К.С.  

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Проведен анализ козьего стада в частном предприятии. Исследовали продуктивность, коли-

чество соматических клеток и биохимический состав молока. После проведения рекомендован-

ных ветеринарно-санитарных мероприятий установлено значительное, в 2,5 раза, повышение 

надоя и уменьшение количества соматических клеток на 53%, также повышение жирности, 

сухого обезжиренного молочного остатка, лактозы  

Ветеринарно-санитарные мероприятия, молоко коз, биохимические показатели, количе-

ство соматических клеток 
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IMPROVING THE QUALITY AND SAFETY OF GOATS MILK IN FARM 

N. Zazharska, K. Konovalova  

Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovs'k 

With increasing interest to the industry of goats breeding and increasing demand for goat milk as a  

valuable food product, it is necessary to determine its quality and safety more thoroughly. 

The objective of the research was the analysis of biochemical parameters and the number of somatic 

cells in goat milk before and after recommended  veterinary-sanitary measures. The material for the re-

search was milk of goats from private enterprise “Grosov” 36 samples  of  milk  were  investigated  be-

fore recommended veterinary-sanitary measures and, selectively, 15 samples after that. It was noted  

during analyze of initial results that total milk yield of 36 goats was 8266 ml, which is a very low rate. 

Biochemical parameters of milk were determined using ultrasonic milk analyzer “Ekomilk type  MIL-

KANA KAM 98-2a”. Apart from small  amount of milk yield, biochemical parameters of the goat milk, 

in the majority, were within normal limits. For example, 75% of goats in the herd had milk fat  content 

3,5-5,5%. 

The amount of somatic cells was determined by means of viscometric analyzer “SOMATOS M”. It 

was determined that 80.5% of goats milk can be attributed to a higher class (by data normative docu-

ments). But in one sample it was found > 1,5 million somatic cells which is the indicator of subclinical 

mastitis (by data normative documents). Veterinary-sanitary measures, which would  influence on the 

quality and quantity of goat milk, were proposed to owner of the farm. 

Following the recommended veterinary-sanitary measures it was found a significant, 2.5-fold, in-

crease in milk yield and a decrease of the number of somatic cells by 53%. Also the fat, skimmed residue 

of milk, lactose were increased. 

There are many factors to improve the sanitary parameters and quality of goat milk and animal pro-

ductivity. The influence of using the ointment for milking “Fitosept” on parameters of  quality goat  milk 

will be studied in the subsequent research 

Veterinary-sanitary measures, goat milk, biochemical parameters, the number of somatic cells  


