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Примітка 
 
Цей підручник роз’яснює лише найбільш суттєві принципи роботи програми. 
Деталізовану допомогу до конкретного діалогового вікна, якщо Ви в ньому 

знаходитесь, можна одержати, натиснувши клавішу  . 

1 Зміст 

Стор. 1 із 44
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Комбінації клавіш у програмі складання раціонів відповідають стандартним функціям 
клавіатури Windows: 
 

Допомога   у діалоговому вікні 
 
Закриття програми. Якщо дані може бути втрачено, з'являється 
попередження. 
 
Вставлення рядків 
 
Видалення рядків, видалення символів, розташованих справа, в 
режимі редагування 
 
Переміщення курсору у сусіднє поле 
 
Повернення курсору до попереднього поля 
 
В основному вихід із режиму редагування. Виключення становлять 
поля таблиць, виділені жовтим кольором. Тут у обраному полі при 
натисканні клавіші відбувається новий розрахунок величини за 
формулами 
 
Видалення символів, розташованих перед курсором. 
Ця клавіша функціонує тільки при введенні тексту та цифр. 
 
Перейти до наступного слова. 
 
Повернутись до попереднього слова. 
 
Виділити наступне слово. 
 
Виділити попереднє слово. 
 
Виділити текст до початку. 
 
Виділити текст до кінця. 
 

Скопіювати виділений текст до буферу обміну. 
 
 
Вирізати виділений текст та скопіювати його до буферу обміну. 
 

Вставити текст із буферу обміну в існуючу позицію 
 
Відмінити останню дію в існуючому полі введення. 

 
 
 
 
 
 

1 Функції клавіатури 
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Порада 
Ви можете викликати пункт меню, вікно та певне поле введення, 

для чого натисніть клавішу  + підкреслену літеру в 
позначенні необхідного елементу.
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Після запуску програми відкривається наступне діалогове вікно:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 Головне меню 

Стор. 3 із 44

Ця область містить різні методи 
розрахунку кормів для основних видів 
с.-г. тварин. Перемістіть полосу 
прокрутки вниз , для того, щоб 
потрапити до інших видів тварин, 
таких як собаки, кішки, дрібні тварини 
та зоотварини. 

З правої сторони розташовано усі 
функції, необхідні для роботи з базами 
даних, наприклад, введення сировини 
за результатами аналізів, переміщення 
(експорт/імпорт даних) та настройки 
системи. 

Для швидкого знаходження збережених 
раціонів передбачено пункт меню 

.  
Відокремлено від області розрахунку 
раціонів розташовано пункт 

 , в якому 
проводиться порівняння необхідної 
кількості кормів із їх наявністю. 

За допомогою пункту меню 

 
відкривається інформаційне вікно, з 
якого Ви можете довідатись, зокрема, 
про номер версії програми . Функція  

 
закриває програму і повертає Вас до 
Windows. 
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2 Вікно установок 

Стор. 4 із 44

В області “Спосіб розрахунку” Ви визначаєте, у 
який спосіб слід проводити розрахунки. Якщо  

 - розраховується денний раціон 1 

тварини, якщо  - 100 % кормосуміш.

У цій області Ви визначаєте 
“Одиниці виміру”, які буде 
застосовано у рецептурі 

Ця область доступна тільки при 
розрахунку раціонів для корів. Тут 
задаються параметри жирності, 
білку та запланований надій 

Послідовностями Ви визначаєте 
порядок показників поживності 
при розрахунку раціону 

Ви можете обрати один із 3 різних 
прайслистів, збережених у 
програмі, або ж обрати функцію  

 

Кнопка  запускає 
стандартний розрахунок раціону . 
У випадку „Корови/Раціон“ кнопка  

 розпочинає 
розрахунок за голандськими нормами 
годівлі.. Назад до головного меню, Ви 
можете потрапити, натиснувши 
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2 Вікно розрахунків 

Стор. 5 із 44

В області сировини вводиться необхідна для складання рецептури сировина.  
 
Для того, щоб вставити нову сировину, Ви можете ввести номер безпосередньо у графу 

 з номерами сировини або відкрити контекстне меню за допомогою правої кнопки 

миші та обрати пункт меню   
Графа із заголовком „Кілограм“ містить кількість сировини у раціоні. При введенні способу 
розрахунку „Процент“ ця графа показує масові частки сировини у процентах . 

При активації прайслистів  графа „Ціна” показує закладену для сировини 
ціну. Цю ціну можна скоригувати та заново переписати при складанні раціону. В залежності 
від виду тварин, можуть з’являтися додаткови графи, що містять позначення сировини (О = 
основний корм, Б = балансуючий корм, K = концентрований корм). 

Ця область містить розраховані значення показників 
поживності рецептури. Обмеження у графах „Мін.“ 
або „Maкс.“ можна змінювати. 

За допомогою кнопки  можна 
переключатись на інші варіанти відображення. 

Щоб перерахувати вміст 
сировини на іншу загальну масу 
раціону, просто змініть значення 

суми у полі  на 
бажану величину 

Для виду тварин „Корови“ тут Ви можете 
коригувати параметри жирності, білка та надою
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Шаг 1:  Натисніть кнопку  головного меню                                           
 

 
 

Шаг 2: В області сировини оберіть функцію  . 
 

 
 

3 Введення сировини 
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Шаг 3:  У полі "Номер сировини" введіть вільний  номер.  
 

 

 
 

Шаг 4: Уведіть позначення сировини у полі  
"Позначення":   

3 Введення сировини 
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Шаг 5: Уведіть значення показників поживності у відповідні поля введення   
 

Шаг 6: Після цього натисніть кнопку . 
 
Шаг 7: Відкривається наступне діалогове вікно, в якому Ви повинні задати 

номер сировини:  
 

 
 

Натисніть кнопку  , якщо погоджуєтесь із цією пропозицією. 

 
 

Ця функція 
дозволяє 
перерахувати 
поживність на 
інший вміст 
сухої 
речовини. 

3 Введення сировини 
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Стрілка  
пропонує Вам 
найближчий 
вільний 
номер. 

Тут уведіть адресу клієнта, щоб 
підпорядкувати сировину певному 
клієнтові. 

За допомогою функції  можна 
вводити специфічні обмеження щодо норми введення 
певного виду сировини.

А тут оберіть 
види тварин, 
для яких буде 
застосовано 
сировину. Це 
дозволяє 
значно 
спростити 
вибір 
сировини із 
списку. 



Шаг 1:  У головному меню оберіть вид тварин    
 
 

 

  
 
Шаг 2:  У вікні попередніх установок оберіть "Раціон", одиницю "Кілограм", 

"Прайслист 1" та послідовність „Корови зСП + НДК/КДК“. Після 

цього натисніть кнопку . 
   

  
 
 Якщо Ви бажаєте задати надій, уведіть, наприклад "33" у полі  
введення   

4 Вказівка: Розрахунок раціонів для корів 
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Шаг 3:   Ви потрапляєте до вікна статево-вікових груп обраного виду тварин.  

  Оберіть якусь групу та підтвердіть свій вибір кнопкою 
 
або шляхом 

подвійного натискання миші на обраній групі. Можна також натиснути 

кнопку    
 

  
 
Шаг 4:  Наступне вікно є діалоговим вікном розрахунків. Оберіть графу номерів в 

області сировини : 
 

  

4 Вказівка: Розрахунок раціонів для корів 
  HYBRIMIN Futter 2003 
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Шаг 5: Ви можете безпосередньо вводити номери сировини, або відкрити 

підменю із списком сировини. Для цього уведіть 0 +  або відкрийте 
контекстне меню правою кнопкою миші та натисніть  . 

 
Шаг 6: Оберіть бажану сировину із списку (основний корм, балансуючий корм 

та мінеральні добавки) за допомогою клавіш переміщення курсору та 
підтвердіть вибір клавішею пробіл або здійсніть подвійне натискання 
миші. Обрану сировину буде помічено фарбою. Для того, щоб зняти це 
виділення, повторіть вищеназвані процедури на виділеній сировині. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Шаг 7: Натисніть кнопку      , щоб Ваш вибір було застосовано 
у вікні розрахунків. 

 

Це віконце показує на екрані до 17 обраних показників 
поживності. Якщо ця сировина вже наявна у рецептурі, то тут 
вказується її позиція у рецептурі, введеня кількість, а також 
ціна (із прайслисту, або заново введена). 

4 Вказівка: Розрахунок раціонів для корів 

Стор. 11 із 44

Тут Ви можете побачити 
вже наявну сировину у 
рецептурі 

Якщо у списку вибору  Ви обираєте певний вид тварин, 
то буде показано тільки ту сировину, яка підпорядкована цьому видові. 

Оберіть із списка вибору  якусь адресу, 
щоб показати тільки ту сировину, яка підпорядкована певній адресі. 
Натисніть , для сортуванні сировини за 
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Шаг 8: Спочатку введіть кількість тієї сировини, яка відноситься до основного 
корму (Позначення О). Для цього курсором перейдіть до графи 
кілограмів та уведіть бажану кількість обраної сировини. Після 

підтвердження вибору  автоматично розраховуються значення 

показників поживності. 
 
Шаг 9: Якщо не вистачає балансуючого корму (Позначення Б), то, повторюючи 

шаги 5 – 7 Ви можете його обрати і потім увести кількість цього корму. 
Проте Ви можете дозволити програмі самостійно розрахувати необхідну  
кількість, для чого треба натиснути  +  (ЧЕЛ : СП)  

 або  +  (ЧЕЛ : зСП). Програма вставить розраховану кількість 
балансуючого корму у графу кілограмів. 

 
Шаг 10: Якщо не вистачає мінерального корму, то, повторюючи шаги 5 – 7, Ви 

можете його обрати і потім увести кількість цього корму. Кількість 
мінерального корму можна розрахувати програмою і в автоматичному 
режимі, для чого натисніть  +  . Розраховані значення буде 
внесено до графи кілограмів. 

 

  
 
 
Шаг 11: Таким чином, Ви провели основну калькуляцію. Далі Ви можете 

скористатися різними функціями програми:   , 
  або  

 
 

4 Вказівка: Розрахунок раціонів для корів 
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Розрахунок концентрованого корму 
 
Шаг 12: Після розрахунку основного корму та балансуючого корму, Ви можете 

вводити концентрований корм або безпосередньо у якості сировини для 
певного рівня продуктивності або ж показати його у формі таблиці. 
Безпосереднє введення відбувається за вже розглянутою схемою 

 (див. Шаги 5-7). 
 

  
 
Шаг 13: Якщо ж Ви бажаєте табличної форми, то оберіть функцію:    . 

 

 

4 Вказівка: Розрахунок раціонів для корів 

Стор. 13 із 44 

  HYBRIMIN Futter 2003 



Шаг 14:  Ви потрапляєте до діалогового вікна, де можете задати конфігурацію 
   бажаної таблиці: 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Спочатку оберіть бажану таблицю комбікорму.  
 

Потім уведіть номер бажаного комбікорму, або, натиснувши  
кнопку  , відкрийте список сировини та оберіть із нього бажану.  
 
Для таблиць із двома видами концкормів Ви можете за допомогою 

кнопки   ввести другий 
концкорм. 
 
У полі  Ви можете задати 
максимальне споживання твариною сухої речовини у грамах. Програма 
пропонує можливе значення згідно формули DLG. Зауважте, будь-ласка, 
що DLG-формула залежить від заданого надою і тому може дати 
занижені величини, якщо Ви попередньо не ввели рівень продуктивності. 
 

Шаг 15: Тепер натисніть  . Відкриється діалог друку. Натисніть  

 кнопку  , щоб оглянути таблицю.  

 

У цих полях наведено ціни на концкорми 
із прайслистів. В деяких формах таблиць 
їх можна переписувати. 

При активації цієї опції, Ви 
отримуєте додаткові графи із 
зазначенням кількості молока 
із основного корму. 

Ця опція дозволяє встановити, чи слід програмі 
враховувати заміщення основного корму у таблиці 
комбікорму за формулами DLG. 

Уведіть процентну коректуру, 
для того, щоб вплинути на  
задану формулу заміщення. 

4 Вказівка: Розрахунок раціонів для корів 

Стор. 14 із 44

Ця опція дозволяє Вам 
визначити додаткову 
кількість молока із 
комбікорму для нетелів.

Активуйте цю 
опцію, якщо у 
таблиці 
комбікормів 
замість балансу 
ЧЕЛ/зСП 
необхідно 
забезпечити 
додаткову 
кількість 
молока із зСП. 



Сухий комбікорм 

Шаг 1: Оберіть у головному меню вид тварин . 
 

  
 
Шаг 2:  Оберіть певну норму введення із списку, наприклад: 

 

і  після обрання норми натисніть . 
   

  

4 Вказівка: Розрахунок кормосумішей для свиней 
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Шаг 3:  Ви знаходитесь у вікні вибору статево-вікових груп. Перейдіть до якоїсь із них   

клавішами курсора та підтвердіть свій вибір клавішею 
 
або 

 подвійним натисканням миші. Після  цього натисніть кнопку 

 . 
 

  
 
Шаг 4:  Наступне вікно є вікном розрахунків. Перейдіть до поля номерів в області 

сировини: 
 

  

4 Вказівка: Розрахунок кормосумішей для свиней 
  HYBRIMIN Futter 2003 
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Шаг 5: Ви можете вводити номери сировини безпосередньо, або ж відкрити 

список сировини. Введіть для цього 0 +  або відкрийте контекстне 
меню правою кнопкою миші та натисніть  . 

 
Шаг 6: Оберіть бажану сировину із списку  за допомогою клавіш переміщення 

курсору та підтвердіть вибір клавішею пробіл або ж здійсніть подвійне 
натискання миші. Обрану сировину буде помічено фарбою. Для того, 
щоб зняти це виділення, повторіть вищеназвані процедури на виділеній 
сировині. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Schritt 7:           Натисніть кнопку      ,  щоб Ваш вибір було 
застосовано у вікні розрахунків. 
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Це віконце показує на екрані до 17 обраних показників 
поживності. Якщо ця сировина вже наявна у рецептурі, то тут 
вказується її позиція у рецептурі, введеня кількість, а також 
ціна (із прайслисту, або заново введена). 

4 Вказівка: Розрахунок кормосумішей для свиней 

Стор. 17 із 44

Тут Ви можете побачити 
вже наявну сировину у 
рецептурі 

Якщо у списку вибору  Ви обираєте певний вид тварин, 
то буде показано тільки ту сировину, яка підпорядкована цьому видові. 

Оберіть із списка вибору  якусь адресу, 
щоб показати тільки ту сировину, яка підпорядкована певній адресі. 
Натисніть , для сортуванні сировини за 
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Шаг 8: Перейдіть курсором до графи процентів та введіть необхідне значення  

 процентного вмісту обраної сировини. Після підтвердження введення 

клавішею  відбувається автоматичний розрахунок показників 

поживності. 
 
Тепер Ви перейшли до графи прайслистів. Підтвердіть наведену ціну 

клавішею 
 
або введіть іншу ціну. 

 
Зверніть увагу, що сума процентного вмісту усіх видів сировини повинна 
дорівнювати 100%. 

 
Шаг 9:            Тепер можна обрати функцію  . 
 

  
 

У графі  Ви побачите відповідне значення верхнього обмеження щодо 
процентного вмісту обраної сировини (норма введення) в залежності від обраної групи 
норм введення. 

4 Вказівка: Розрахунок кормосумішей для свиней 

Стор. 18 із 44
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Шаг 10:  Ви потрапляєте до наступного вікна: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Шаг 11:           Уведіть також поголів'я  , кратність годівлі протягом доби, та оберіть одну 

із збережених у програмі кривих розподілу кормів. 
 

Шаг 12: Натисніть тепер кнопку  і на екрані з'явиться стандартне 

діалогове вікно друку. Натисніть .   
Шаг 13: На екрані з'явиться таблиця розподілу кормів, зміст якої залежить від 

даних, закладених у системних настройках програми. 
 

 

У цьому вікні можна 
обрати до 3 компонентів, 
які буде представлено 
окремо у таблиці 
розподілу кормів із 
зазначенням кількості.

Незалежно від заданого у системних настройках 
діапазону кривої розподілу кормів, у цьому меню Ви 
можете звузити періоди відгодівлі або опрацювати їх 
пофазно та роздрукувати.  
 
Для обрання діапазону натисніть на початок та кінець 
цього інтервалу лівою кнопкою миші. 

4 Вказівка: Розрахунок кормосумішей для свиней 

Стор. 19 із 44
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Рідкий корм 
Поступайте так само, як і при сухій годівлі, тобто розраховуйте сухий комбікорм до 
позиції 8. 

 
Шаг 14: Додайте сировину "Вода" у якості компонента раціону. Проте не вводьте 

ніякої кількості. 
 
Шаг 15: Оберіть функцію    у вікні розрахунків: 
 

  
 
Шаг 16: Ви отримуєте запит: 
  

  
  

Задайте тут бажане, або технічно можливе, значення вмісту сухої 

речовини та підтвердіть вибір клавішею 
 
Програма покаже Вам, 

скільки кілограмів води необхідно додати до Вашої кормосуміші. 

Натисніть  , щоб примінити цей результат та 
автоматично додати невистачаючу кількість води до сировини. 
Кормосуміш при цьому знову буде перераховано на 100 %, і на екрані 
з'явиться новий компонентний склад комбікорму з урахуванням вмісту 
води. 

4 Вказівка: Розрахунок кормосумішей для свиней 
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Шаг 17: Оберіть у функції  опцію . Усі інші опції 

встановіть, будь-ласка, відповідно до пунктів 11 та 12. 
 
Шаг 18: На екрані з'явиться таблиця розподілу кормів, зміст якої залежить від 

даних, закладених у системних настройках програми. 
 
 
 
 
 
 

Кормосуміші із силосованого зерна кукурудзи 
+ Вологий корм 

з різним вмістом сухої речовини із сухих та вологих компонентів 
 
Поступайте так само, як і при сухій годівлі, тобто обирайте відповідні статево-вікові 
групи, як для рідкої годівлі (див. стор. 16). Додатково підключіть перерахунок Вміст 88 %. 
 
У правому полі показників поживності розмістяться графи "Вміст" та "Вміст 88". 
 
Під час наступних розрахунків буде показано вміст показників поживності у натуральному 
кормі та в перерахунку на 88% СР. Саме останню графу і треба порівнювати із нормами 
потреби. 
 
За необхідності Ви можете додатково передбачити у системних настройках частку сухої 
речовини основних кормів, тобто сухої речовини силосованого зерна кукурудзи. 
 
 
 
 
 
Для інших видів тварин розрахунок кормосумішей - сухих або 
рідких - проводиться за аналогічною концепцією. 
 
При обранні бажаного виду тварин, Ви можете розрахувати як комбікорм так і кормову 
добавку для худоби на відгодівлі, дійних корів, інших жуйних, коней, птиці, 
собак, кішок, дрібних тварин та зоотварин. 
 
Крім того, Ви можете також оптимізувати кормосуміші для різних видів тварин. 
 
 

4 Вказівка: Розрахунок кормосумішей для свиней 
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Шаг 1: Якщо Ви ввели рецептуру у вікно розрахунків, або завантажили її (див. 

Главу 3), оберіть в області розрахунків функцію . 
 

  
 
Шаг 2: Відкриється наступне вікно: 
 

  
  

 Функція  дозволяє ввести у рецептуру 
додаткову сировину та задати обмеження для неї та вже існуючої 
сировини, тобто максимальні та мінімальні обмеження які буде 
використано в процесі оптимізації. 

5 Вказівка: Оптимізація раціонів корів 

Стор. 22 із 44
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Шаг 3: Відкривається вікно "Обмеження сировини": 
 

  
 
 Тут можна задати обмеження оптимізації. Будьте, проте, обережними, і не 

введіть забагато мінімальних обмежень.  
 
   Наприклад, для основного корму введіть мінімальне обмеження в 

10 кг. 
  

   Натисніть потім кнопку , щоб знову завантажити 
меню оптимізації. 

 
 
 

5 Вказівка: Оптимізація раціонів корів 
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Шаг 4: Функція  у нашому прикладі використана не 
буде. Проте в цьому вікні можна змінити або розширити обмеження 
показників поживності для обраного виду тварин. 

 

Шаг 5: Тепер можна обрати функцію   , після чого, 

натиснувши у наступному меню  , Ви потрапляєте до 
вікна попереднього огляду (див. наступну сторінку). 

 
Пояснення до результату оптимізації 
 При роздруку буде показано ціну до та після оптимізації. 
 
 Перша таблиця містить застосовану у раціоні сировину та її кількість у раціоні, з 

встановленими цінами та можливими ціновими значеннями (скриті ціни), які вказують 
на інтервал, в якому може коливатися ціна на сировину без проведення змін у 
рецептурі. При цьому стоять символи -∞, або +∞ , які вказують на відсутність нижнього 
або верхнього обмеження ціни на сировину. 

 
 У другій таблиці наводиться не застосована сировина (в даному випадку відсутня). 

Також Ви тут побачите попередню ціну, а також ціну, починаючи з якої сировина 
могла б бути застосована у рецептурі. 

 
Значення показників поживності наведено у третій таблиці.

5 Вказівка: Оптимізація раціонів корів 

Стор. 24 із 44
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HYBRIMIN Computer + Programme     
Büro: Obere Brückenstr. 21   
D-31840 Hess. Oldendorf  
Tel.: ++49 (0)5152 / 2326 + 3700   
Fax: ++49 (0)5152 / 51586 
  
 
 Стор. 1 із 1  
  
Корови / Дійна корова, жива маса: 650 кг, підтримуюча потреба *  
Оптимум: 2,73 грн / попередня ціна: 2,76 грн   

  
 Номер Сировина Кілограм Ціна від до  
 255 Силос трав. 40 СР, цвітіння 16,491 4,10 2,74 4,34  
 273 Силос кук. 30 СР, середн. стигл. 10,000 3,20 2,86 +∞  
 21 Ячмінь 2,718 12,30 9,89 12,73  
 63 Мелясовий жом 16/Z 2,871 10,25 9,89 12,28  
 196 Мінеральна добавка ADE  0,050 49,60 33,83 120,85  
 176 Продуктивний комбікорм MLF II E II 7,499 14,35 13,39 19,70  
 39,628 
 
 Показник поживності Мін. Вміст Макс.  
 Суха речовина г  21191 21750  
 ОК.макс. СР г  12721,96   
 СР-основн. корм г  9596,38 13500,00  
 ЧЕЛ-ВРХ МДж 146,07 146,07   
 Сирий протеїн г 3305,00 3338,88   
 зСП г 3255,00 3276,38   
 RNB г 10,00 10,00 65,00  
 Сира клітковина г  4095,00 4095,00  
 структ. СК г 1950 2358   
 Крохмаль+Цукор г  4899,32 8125,00  
 %-Крохм. СР   16,58   
 %-Кр.+Цук.СР   23,12   
 %-нерозч. Крохм.   14,48   
 %СК/кг СР  15,00 19,32   
 %структ.СК/кг СР   11,13   
 ЧЕЛ/кг СР МДж 6,50 6,89   
 Молоко із ЧЕЛ л   33,00    
 Молоко із Прот. л  33,40   
 Молоко із зСП л  33,25   
 Кальцій г 124,881  145,357     
 Фосфор г 77,492 77,492   
 Натрій г 28,800 28,800   
 Магній г 32,800 40,264   
 Ціна грн   2,73   
 грн /кг молока грн  0,083   
 Витрати на корову/добу грн  2,73   
 100 корів/1 добу грн  272,55   
 100 корів/місяць грн  8176,37  
 

 



Найкраща оптимізація 
  
Загальні положення 
 За допомогою найкращої оптимізації становиться можливим обрати 

найбільш підходящий корм із групи сировини, яка є у розпорядженні . До 
двох різних груп може бути запропоновано до вибору. Для дійних корів 
пропонується, наприклад, у групі "Обрана сировина 1" задати усі наявні 
концкорми, а у групі "Обрана сировина 2" усі наявні мінеральні 
добавки. В результаті програма обере оптимальну комбінацію з 
урахуванням компонентів основного корму. 

 
Шаг 6: Увійдіть до діалогового вікна оптимізації: 
 

  
 

 Після цього натисніть кнопку  .  
 
 
 
 
 
  

Порада 
Перед цим Вам слід видалити із обмежень сировини усі 
концкорми і мінеральні добавки, для того щоб їх можна було 
вставити в область обраної сировини.

5 Вказівка: Оптимізація раціонів корів 
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Шаг 7: Відкривається наступне діалогове вікно: 
 

  
 
 Уведіть у графу  номери концентрованих кормів.  
 
 Ви також можете вставити сировину із списку. Відкрийте меню із 

списком усієї сировини, для чого в графі номеру натисніть правою 
кнопкою миші. Потім оберіть пункт меню .  

 
Шаг 8: Відкривається список сировини. Сировину, виділену бірюзовим 

кольором, вже задано в обмеженнях сировини. Сировина світло-голубого 
кольору належить до обраної сировини 1, а виділена красним сировина 
належить до обраної сировини 2. 

5 Вказівка: Оптимізація раціонів корів 
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Шаг 9: Оберіть необхідну сировину із списка за допомогою курсору та 

підтвердіть свій вибір, натиснувши пробіл або ж здійсніть подвійне 
натискання миші. Обрану сировину буде помічено фарбою. Для зняття 
цього виділення просто повторіть вищезвказані операції із сировиною іще 
раз. 

 

Шаг 10: Після цього натисніть кнопку . 
 
Шаг 11: У вікні "Обрана сировина 1" підтвердіть свій вибір, натиснувши 

 
 

   

5 Вказівка: Оптимізація раціонів корів 
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Порада 
Перед цим Ви, 
звичайно ж , 
можете змінити 
ціни, а також 
задати 
мінімальні та 
максимальні 
обмеження 
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Шаг 12: Повторіть операції шагів 7–11 тепер для , при 
цьому оберіть усі мінеральні добавки (наприклад сировину із номерами 
196 – 198 у стандартній базі даних). 

 

  
 

Шаг 13: Тепер необхідно обрати функцію  діалогу 
оптимізації. 

 

Шаг 14:     У наступному вікні обираємо функцію   . 
Відкривається звичайне вікно друку. Тут натисніть кнопку 

. Ви отримаєте результат із 5 найкращими варіантами. 

 

5 Вказівка: Оптимізація раціонів корів 
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HYBRIMIN Computer + Programme     
Büro: Obere Brückenstr. 21   
D-31840 Hess. Oldendorf  
Tel.: ++49 (0)5152 / 2326 + 3700   
Fax: ++49 (0)5152 / 51586 
  
 
 Порівняння рецептур / Раціон Стор. 1 із 2 

 
 Корови  
 Дійна корова, маса: 650 кг, підтримуюча потреба * 

 
 Надій, л 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00  
 Жирність, % 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00  
 Білок, % 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 

 
 Номер Сировина Кілограм Кілограм Кілограм Кілограм Кілограм  
 255 Силос трав. 40 СР, цвіт. 16,513 16,960 16,512 14,593 14,926 
 ціна: 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 
 
 273 Силос кук.30СР, середн. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
 ціна: 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
 
 21 Ячмінь 2,730 2,982 2,729 3,043 3,215 
 ціна: 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 
 
 63 Мелясовий жом 16/Z 2,856 2,557 2,857 2,984 2,774 
 ціна: 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 
 
 175 Комбікорм MLF II E I    7,746 7,664 
 ціна:    14,30 14,30 
 
 176 Комбікорм MLF II E II 7,493 7,380 7,493   
 ціна: 14,35 14,35 14,35   
 
 196 Мінер. доб.ADE(Корови)  0,050   0,047  
 ціна: 49,60   49,60  
 
 197 Мінер. доб ADE(ВРХ)  0,058   0,052 
 ціна:  45,00   45,00 
 
 198 Мінер. доб. (відгодівля)   0,080   
 ціна:   40,55   
 Сума 39,642 39,936 39,672 38,413 38,631 
 Ціна 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 

 
 Показн. поживн. Од. Вміст 1 Вміст 2 Вміст 3 Вміст 4 Вміст 5  
 Суха речовина г 21192 21228 21221 21031 21058  
 Осн. корм макс СР г 12721,46 12711,66 12721,49 12768,11 12759,46  
 СР-основн. корм г 9605,27 9784,16 9604,80 8837,36 8970,20  
 ЧЕЛ-ВРХ МДж 146,07 146,07 146,07 146,07 146,07  
 Сирий протеїн г 3338,73 3335,84 3338,74 3324,33 3322,46  
 зСП г 3276,24 3273,34 3276,24 3261,83 3259,96  
 БРА г 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  



Порівняння рецептур / Раціон Стор. 2 із 2 
 
 Сира клітковина г 4095,00 4095,00 4095,00 4095,00 4095,00  
 структ. СК г 2361 2412 2361 2140 2178  
 Крохмаль+Цукор г 4902,46 4965,60 4902,29 4825,90 4870,73 
 %-Крохмаль СР  16,60 17,08 16,58 16,27 16,61  
 %-Кр+Цук.СР  23,13 23,39 23,10 22,95 23,13  
 %-нерозч.Крохм  14,48 14,33 14,48 14,41 14,31  
 %СК/кг СР  19,32 19,29 19,30 19,47 19,45  
 %структ.СК/кг СР  11,14 11,36 11,13 10,18 10,35  
 ЧЕЛ/кг СР MДж 6,89 6,88 6,88 6,95 6,94  
 Молоко із ЧЕЛ л 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 
 Молоко із Прот. л 33,40 33,36 33,40 33,23 33,21  
 Молоко із зСП л 33,25 33,22 33,25 33,08 33,06  
 Кальций г 145,307  147,762  156,568  143,173  145,602   
 Фосфор г 77,549 77,546 77,546 77,536 77,302  
 Натрій г 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800  
 Магній г 40,257 40,101 40,357 40,213 40,105  
 Ціна грн 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73  
 грн /кг молока грн 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083  
 Витрати на корову/добу грн 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73  
 100 корів/1 добу грн 272,58 272,92 273,34 272,93 273,11  
 100 корів/місяць грн 8177,27 8187,49 8200,27 8187,76 8193,17 
  



 
Шаг 1: Після введення або завантаження рецептури (див. Главу 3) у область 

раціону, оберіть в області розрахунків функцію . 
 

  
 
Шаг 2: Відкривається наступне діалогове вікно: 
 

  
  

 Функція  дозволяє додати іншу сировину до 
рецептури та для цієї та існуючої сировини задати обмеження, тобто 
мінімальні та максимальні обмеження, які буде використано в процесі 
оптимізації. 

5 Вказівка: Оптимізація кормосумішей для свиней 
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Шаг 3: Відкривається діалогове вікно "Обмеження сировини": 
 

  
 
 Тут Ви можете визначити обмеження оптимізації. Проте дивіться уважно, 

щоб не задати забагато мінімальних обмежень. Один або два вида 
сировини використовують найчастіше як наповнювачі для досягнення 
100%. 

 
 Задайте, наприклад, для пшениці мінімальне обмеження в 30% , а для 

рапсового шроту мінімальне обмеження в 20 %. 
  
 Натисніть після цього кнопку  , щоб знову потрапити до 

діалогового вікна оптимізації.  
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Шаг 4: Функцію  в нашому прикладі ми не застосуємо. 
Проте в цьому діалоговому вікні Ви можете змінити або розширити 
обмеження для певного виду тварин. 

 

Шаг 5: Тепер можна обрати функцію  , після чого,  

відкривши наступне вікно кнопкою  , проводимо 
попередній огляд результату (див. наступну сторінку). 

 
Пояснення до результату оптимізації 
 При роздруку у верхній частині наводиться ціна до і після оптимізації. 
 
 Перша таблиця містить застосовану у раціоні сировину та її кількість у раціоні, з 

встановленими цінами та можливими ціновими значеннями (скриті ціни), які вказують 
на інтервал, в якому може коливатися ціна на сировину без проведення змін у 
рецептурі. При цьому стоять символи -∞, або +∞ , які вказують на відсутність нижнього 
або верхнього обмеження ціни на сировину. 

 
 У другій таблиці наведено не застосовану сировину. Також Ви тут побачите попередню 

ціну, а також ціну, починаючи з якої сировина могла б бути застосована у рецептурі. 
 

Значення показників поживності наведено у третій таблиці.
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HYBRIMIN Computer + Programme     
Büro: Obere Brückenstr. 21   
D-31840 Hess. Oldendorf  
Tel.: ++49 (0)5152 / 2326 + 3700   
Fax: ++49 (0)5152 / 51586 
 
 Стор. 1 із 1  
  
Свині / Комбікорм після 35 кг (12,6 МДж ОE / 15,5% СП)  
Оптимум: 14,66 грн / попередн.: 15,64 грн  

  
 Номер Сировина Процент Ціна грн від до  
 93 Пшениця 74,12 12,30 7,95 13,73  
 80 Соєвий шрот, станд. 44 2,43 23,05 21,83 +∞  
 69 Рапсовий шрот 20,81 15,85 −∞ 16,61  
 192 Мінеральна доб. для свиней на відгод. 2,64 63,95 15,14 26617,97  
 100,00 
 
 не використано: Ціна від  
 21 Ячмінь 12,30 11,12 

 
 Показн. поживн. Мін. Вміст Макс.  
 Суха речовина %  87,57   
 ОЕ-Свині MДж 12,60 12,60   
 Сирий протеїн % 15,50 17,10   
 Лізин % 0,82 0,82   
 Метионін % 0,25 0,35   
 Мет.+Цис. % 0,52 0,74   
 Триптофан % 0,16 0,20   
 Треонін % 0,52 0,63   
 Ліз./10 MДж ОЕ-С %  0,65   
 Сира клітковина %  4,66 6,00  
 Сирий жир %  1,72 9,00  
 Сира зола %  5,62   
 Крохмаль %  44,54   
 Цукор %  4,25   
 Кальцій % 0,70 0,76   
 Фосфор % 0,50 0,64   
 перетр.Фосфор %  0,37   
 Натрій % 0,15 0,15   
 Магній %  0,17   
 Вітамін A МE   10540    
 Вітамін D МE  1581   
 Вітамін E мг  26   
 Вітамін C мг     
 Вітамін K мг  1,32   
 Вітамін B1 мг  1,32   
 Вітамін B2 мг  2,64   
 Вітамін B6 мг  2,64   
 Вітамін B12 мкг  26  
 Нікотинова кислота мг  21,08  
 



 

Загальні положення 

За допомогою функції  Ви маєте можливість кількісно 
виразити наявність на підприємстві сировини та співставити ці дані із розрахованими 
раціонами для різних видів тварин. 
 
Одержана при роздруку позитивна різниця свідчить про надлишок сировини, негативна 
різниця вказує на недостатню кількість сировини. 
 
В результаті цього розрахунку можна зробити наступні висновки: 
 

1. Якщо виник дефіцит компонентів основного раціону, необхідно перепровірити 
раціони, з тим, щоб шляхом зміни складу основного раціону, знизити цей 
дефіцит. Перерахуйте застосовані раціони іще раз і збережіть результат 
розрахунків. Потім знову перейдіть до визначення потреб. Ваші попередні 
введення зберігаються. Проте при визначенні потреб буде враховано інший 
склад раціону. 

 
2. Надлишок сировини, яка не може знайти застосування на підприємстві, можна 

продати. Потрібно докупити дефіцитну сировину, при цьому також не слід 
переоцінювати необхідної кількості. 

 

 
 

Шаг 1: Оберіть функцію  головного меню. 
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Шаг 2: Відкриється наступне діалогове вікно: 
 

 
 
У це вікно необхідно ввести раціони, для яких буде оцінено потребу в 
кормах. Уведіть номер раціону у графу введення номерів 

  і після цього натисніть .  

 
Ви також можете викликати контекстне меню, натиснувши правою 
кнопкою миші у графі номерів. Оберіть функцію  , щоб 
відкрити список вибору раціонів: 

Стор. 37 із 44
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Шаг 3: У цьому списку Ви можете обрати раціон подвійним натисканням 

миші, або клавішею пробіл. Таким же чином можна відмінити обраний 
раціон.  

Шаг 4: Після цього натисніть кнопку  або клавішу  , щоб 

цей вибір було застосовано. 
 
 

  
 

Шаг 5: Уведіть для кожного з обраних раціонів поголів'я  , а також  
 кількість днів годівлі цим раціоном. Якщо одне або обидва з цих полів 

будуть пустими, то сировину цього раціону не буде враховано. 
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Шаг 6: Натисніть кнопку . 
 

 
 
Шаг 7: В наступному діалоговому вікні задається кількість сировини. У вікні 

показано усю сировину обраних Вами раціонів. Уведіть наявну кількість 
сировини у тонах або кубометрах. Ви можете просто перейти з однієї 
графи до іншої клавішами курсору. Програма сама розрахує відповідну з 
величин. Якщо Ви не ввели ніякої кількості, то цю сировину буде 
виключено із розрахунків. 

 

Шаг 8: Тепер натисніть кнопку  . Відкривається звичайний 

діалог друку, тут можна обрати функцію .  
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Загальні положення  
Область переміщень передбачено для імпорту та експорту баз даних до іншої 
програми розрахунку раціонів, а також до більш старих версій цієї програми.  

 
Експорт баз даних 
 

Шаг 1: Оберіть функцію  у головному меню: 
 

 
 

Шаг 2: У вікні, що відкрилося, оберіть функцію . 
 

  

7 Переміщення 
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Шаг 3: У наступному діалоговому вікні визначить, куди буде експортовано 
сировину. Натиснувши  , Ви відкриєте стандартне вікно Windows, де 
необхідно вказати місце розташування файлу: 

 

  
 
 Оберіть необхідну папку   файлів, а також уведіть назву файлу.  
 Обравши відповідний тип файлу, Ви визначаєте, до якої версії програми 

належить експортувати дані: або до іншої програми Futter 2003, або до 
програми Futter для MS-DOS. Наступна таблиця надає інформацію 
стосовно різних форматів експорту даних. 
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Тип 
файлу 

Застосування 

FAD  Futter 2000 - файл адрес: тільки для адрес. Обов'язково використовуйте це 
розширення, якщо Ви бажаєте перемістити адреси між двома програмами 
Futter 2003. 

FRO Futter 2000 - файл сировини: тільки для сировини. Обов'язково 
використовуйте це розширення, якщо Ви бажаєте перемістити сировину 
між двома програмами Futter 2003. 

FRZ Futter 2000 - файл рецептур: тільки для рецептур. Обов'язково 
використовуйте це розширення, якщо Ви бажаєте перемістити рецептури 
між двома програмами Futter 2003. 

F2X Futter 2000 - файл: цей тип файлів застосовують тільки тоді, коли 
необхідно обмінятись даними між програмами Futter 2003 та Futter 2000. 

SEQ Futter для DOS - файлів: цей формат застосовуйте виключно для обміну 
даних між програмою Futter 2003 та програмою Futter для DOS. До того ж, 
цей формат підтримує лише DOS-програми, починаючи із версії 5.41. 

 
Шаг 4: Тепер Ви можете встановити, яка саме сировина повинна бути 

експортована. Якщо Ви бажаєте експортувати усю сировину, то залиште 
без змін усі попередньо зроблені програмою установки. Ви можете 
зробити тут наступні установки: 

 

  
 

Шаг 5: Стандартними установками передбачено експорт усієї сировини. Ви 
можете також обрати лише певну сировину, або, наприклад, 
експортувати тільки ціни. 

 Оберіть при цьому  та натисніть 

. У відкрившемуся списку вибору показників поживності 
можна обрати ті показники, які належить експортувати.  

 
Шаг 6: Після цього натисніть кнопку , щоб розпочати експорт 

адрес. 
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Тут можна обрати 
адреси, якщо необхідно 
експортувати тільки ту 
сировину, яка 
підпорядкована певним 
адресам. 

Тут Ви можете 
обмежити 
діапазон 
експортованої 
сировини. 
Програма 
стандартно задає 
цей діапазон від 
першого до 
останнього 
номеру сировини. 

Ця опція дозволить Вам 
обрати для експорту 
тільки ту сировину, яка 
підпорядкована певним 
видам тварин.  

Стор. 42 із 44



 
Шаг 7: Після завершення експорту даних Ви знову потрапляєте до меню області 

переміщень. Тепер Ви можете експортувати адреси та рецептури за 

допомогою функцій  

. 
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Імпортування даних 
 

Шаг 1: У меню області переміщень оберіть функцію . 
 

  
 
Шаг 2: У наступному вікні уведіть назву файла, який необхідно імпортувати. 

Зробити це можна або шляхом безпосереднього введення назви у 
текстовому полі, або натиснвши кнопку .  

 

  
 

Шаг 3: Натисканням кнопки  розпочинається імпорт бази 
даних. Програма завантажує при цьому усі дані обраного файлу. Вже 
існуючи дані буде при цьому переписано. 

 
Шаг 4: Після завершення імпорту Ви автоматично повертаєтесь до області 

переміщень. Для імпорту адрес та рецептур , використовуйте функції 

 та . 

7 Переміщення 

Seite 44 von 1Стор. 44 із 44

  HYBRIMIN Futter 2003 



 



Computer+Programme
HYBRIMIN®

P.O. Box 210
D - 31834 Hess. Oldendorf
GERMANY

Tel: ++49(0)5152/3700
Fax: ++49(0)5152/51586
E-Mail: info@HYBRIMIN.com


	Пояснення до результату оптимізації 
	Загальні положення 
	Пояснення до результату оптимізації 
	Загальні положення 
	Експорт баз даних 
	    
	 
	 Імпортування даних 

	Deckblatt17ukrainisch.pdf
	Seite1
	Seite2


