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Загальновідомо, що тільки здорова корова, яка не має стресів та 

знаходиться в оптимальних для неї умовах утримання та належним 
чином доїться, може продукувати повноцінне за своїм хімічним 
складом, корисне для людського організму молоко. Органічне молоко 
відноситься до категорії молока самої високої якості за всіма 
показниками: біологічними, харчовими та органолептичними. 

Органічне виробництво молока вимагає від фермерів належним 
чином ставитись до корів, що встановлено у міжнародних вимогах  
GWP (Good Well-being Practice) – належна практика добробуту тварин. 
Належна практика добробуту тварин передбачає гарантування 
молочним корова вільного доступу до води. Годівля корів повинна 
бути своєчасною, раціони повинні бути збалансованими та 
відповідними до продуктивності корів. Корми слід застосовувати 
високоякісні та без залишків агрохімікатів. Доїння таких корів 
повинно мати чіткий графік без відхилень і доїти їх повинні одні й ті ж 
доярки. В приміщеннях для утримування корів необхідно 
дотримуватись всіх зоогігієнічні параметрів мікроклімату, забезпечити 
низький рівень шуму. Корови в літніх таборах повинні мати затінення 
від сонця та надійний захист від поганої погоди. В органічному 
молочному виробництві заборонено використовувати гормони, 
антибіотики, або пестициди. Лікування корів на органічній фермі слід 
здійснювати без застосування антибіотиків та інших хімічних 
ветеринарних засобів [1-4].  

Вигул корів повинен здійснюватись в усі пори року (крім тих 
днів, що мають екстремальні погодні умови). На органічній фермі слід 
максимально корів утримувати на пасовищі, навіть коли випадає 
перший  невеликий сніг. Зелена трава – це основна частина раціону 
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корови на органічній фермі. Науковими дослідженнями доведено що 
чим більше корови випасаються на пасовищі тим більше в молоці 
корисних жирних кислот, вітамінів, таких як А та Є, які профілактують 
в них різні захворювання [3-5]. 

Отже, пасовища для органічних ферм – важлива складова 
виробництва органічного молока та забезпечення добробуту тварин. 
Але, в зв’язку з тим, що на органічних пасовищах не 
використовуються хімічні засоби, є вірогідність щодо  
розповсюдження  в землі різних патогенних мікроорганізмів, які 
можуть наносити шкоду здоров’ю тварин, а також і споживачам 
молокопродуктів. Тому вивчення біологічних небезпек в ґрунті 
органічних пасовищ являється надзвичайно актуальним.   

Метою даної роботи було встановлення основних критеріїв щодо 
біологічної безпечності землі пасовищ для корів органічних ферм. 

Статус проблеми мікробіологічних властивостей грунту 
органічних пасовищ для молочного стада, як уже згадувалося вище, 
займає одне із найважливіших місць. Таким чином, без належного 
використання пасовищ не є можливим виробництво органічної сировини 
тваринного походження. Для визначення стабільності органічного 
пасовища можуть бути використані мікробіологічні показники стану 
грунтів. Це пов’язано з невеликою кількістю хімічних речовин в 
органічних грунтах пасовищ, які не впливають на ріст і розвиток 
мікроорганізмів, та більша їх кількість постійно потрапляють у грунт з 
фекаліями тварин, що в свою чергу урізноманітнює видових та кількісний 
склад мікрофлори грунту пасовищ.  

Це можуть бути різні молочнокислі бактерії. умовно-патогенні 
енерококи та ентеробактерії, плісняві гриби, дріжджі та ін. Тому, на 
органічних пасовщах повинна бути оптимізована кількість  поголів’я 
корів (критерії інтенсивності використання пасовищ). У країнах ЄС це 
складає не більше 3 корів на акр пасовища [5]. Перевищення поголівя 
тварин на пасовищах стрияє збільшенню мікробного забруднення в 
грунті. Відзначимо також, що під час випасу корів на зростання кількості і 
розмноження мікроорганізмів в грунті пасовищ впливає погода та 
територіальний клімат. Це також може призвести до значного 
забруднення грунтів різними мікроорганізмами, включаючи бактерії 
родини Enteroactriaceae, серед яких зустрічаються патогенні або 
потенційно патогенні мікроорганізми, що за певних умов можуть бути 
патогенними. Деякі з цих мікроорганізмів (кишкова паличка, ентерококи, 
спороутворюючі бактерії, такі як Clostridium, Protozoa, Fungus, 
Thermoleophilum) у великих кількостях можуть мати певний ризик для 
здоров’я тварин, які пасуться на таких пасовищах у вигляді хвороб 
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шлунково-кишкового тракту, а це в свою чергу може вплинути на якість 
молочної сировини. У зв’язку з цим, мікробіологічний контроль грунтів 
органічних  пасовищ повинні бути під постійним контролем.  

Земля для виробництва кормів для молочних корів, земля під 
пасовище на органічних фермах повинна відповідати вимогам, що 
ставляться до землі для органічного виробництва. Корови для  
виробництва органічного молока повинні отримувати найбільше сухих 
поживних речовин від загальної їх потреби з пасовища протягом року. 
Період випасання корів на органічній фермі повинен бути якомога 
довшим, але не менше, ніж 120 днів. Ферми, що знаходяться в місцевості з 
кліматом, де не можна забезпечити мінімум 120 днів пасовища для дійних 
корів не повинні бути визнаними як органічні. Гарні органічні пасовища  в 
цілому забезпечують найбільш економні корми для корів. 

Ключовим принципом органічного виробництва повинен бути 
зв’язок земля – тварина. Для забезпечення безпечності пасовищ для 
корів органічних ферм необхідно, крім хімічного аналізу землі,  
проводити її дослідження на біологічну безпечність, і в тому числі 
щодо наявності патогенних мікроорганізмів, які мають бути під 
постійним мікробіологічним контролем. Споживачі органічного 
молока повинні бути впевнені в тому, що молоко отримане від корів, 
які утримуються в природному для них середовищі. 
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