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Наведено результати досліджень реалізації продуктивних якостей корів голштинської поро-

ди різного віку за тривалого лактаційного періоду в умовах інтенсивної технології виробництва 

молока на промисловому комплексі. 

Дослідження показали, що вік корів не визначає тривалість їх лактаційної функції, яка три-

ває у середньому від 583,1 до 635,6 доби. За цей період первістки та корови другої лактації  проду-

кують відповідно 12605,3 і 12370,3 кг молока, тимчасом як у третю лактацію – 13321,0 кг. У чет-

верту та п’яту лактації від корів одержували відповідно 14062,3 і 14435,2 кг молока, що більше за 

первісток на 10,36 % (Р<0,05) і 12,68 % (Р<0,01). Найвищий удій характерний для тварин у шосту 

лактацію і становить у середньому 15434,4 кг, що більше порівняно з первістками на 18,33 % 

(Р<0,001). У дослідженнях не встановлено функціонального зв’язку  між  удоєм та живою масою ко-

рів, оскільки корелятивний зв’язок  цих  показників  коливається в  межах  від   r = -0,176 у тварин з 

п’ятою лактацією до r = 0,145 у корів з другою лактацією. 

За подовженого лактаційного періоду корови мають лише задовільні показники індексу 

адаптації: від -18,2 ± 0,52 у першу лактацію до -15,4 ± 0,76 у шосту.  

Ключові слова: корова, лактація, удій, молочний жир, білок, індекс адаптації. 

 

         Підвищення  молочної продуктивності 

корів на промислових комплексах можливе 

за умови поєднання нарощування генетич-

ного потенціалу за рахунок методів сучасної 

селекції і біотехнології з біологічно й госпо-

дарсько-обґрунтованими умовами утримання 

й експлуатації [1]. Для оцінки відтворюваль-

ної здатності корів на промисловому комп-

лексі найчастіше орієнтуються на показник 

тривалості міжотельного періоду. При цьому 

зазначається, що оптимальний міжотельний 

період (365 днів) включає в себе оптималь-

ний сервіс-період на рівні 80 діб і період 

тільності близько 285 діб, які найточніше ха-

рактеризують відтворну здатність корів [2]. 

Оскільки тривалість тільності є величиною 

відносно постійною, то в практичних цілях 

для характеристики рівня відтворення стада 

вдаються до показника тривалості сервіс-пе-

ріоду. Паралельно з показниками відтворної 

здатності, міжотельний період включає  в  се- 

бе лактаційний період у межах 305–320 діб і 

період сухостою 45–60 діб, які характеризу-

ють реалізацію рівня молочної продуктив-

ності та отримання приплоду від корів [3, 4]. 

Не випадково А. Нежданов та інші  науковці 

(2008) вважають, що для реалізації генетич-

ного потенціалу молочної продуктивності 

слід враховувати інтенсивність використання 

маточного поголів’я у відтворенні. Так, для 

економічного ведення галузі молочного ско-

тарства та інтенсивного відтворення стада 

корова повинна народжувати одне теля на 

рік, що можливо за умови настання наступ-

ної тільності упродовж перших 2–3 місяців 

після отелення.  

         Отже, підвищення молочної продук-

тивності корів – основне завдання селекції в 

молочному скотарстві, виконання якого за-

лежить від багатьох факторів, у тому числі й 

від відтворної здатності худоби. Тобто мо-

лочна  продуктивність  безпосередньо  пов’я- 
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зана з відтворною функцією організму, ос-

кільки між розвитком і секреторною діяль-

ністю паренхіми вимені корів та розвитком 

органів розмноження – періодом тільності та 

отелення існує прямий зв'язок.  

         Як відмічають М. З. Басовський та інші 

(1995), одним із основних показників, за 

яким оцінюють відтворну здатність корів є 

тривалість сервіс-періоду [6]. Проте єдиної 

думки щодо безпосереднього впливу трива-

лості цього періоду на рівень реалізації мо-

лочної продуктивності на сьогодні немає. 

Науковці вважають, що у племінних стадах 

тривалість сервіс-періоду повинна бути в 

межах 75–100 діб. Натомість у прямих дос-

лідженнях Р. І. Чумеля (2000) найвищий рі-

вень реалізації молочної продуктивності у 

корів з тривалістю сервіс-періоду не менше 

110 діб [7].  

         Дослідження Й. Сірацького та ін. (2005) 

свідчать, що у корів із надоями 3–6 тис. кг 

молока за лактацію сервіс-період триває 60–

102 доби [8]. При цьому, з підвищенням на-

доїв на кожні 1000 кг молока за лактацію 

тривалість сервіс-періоду збільшується на 

14–22 доби, натомість показник запліднюва-

ності зменшується на 6–19 % [9]. Цілком 

природно, що чим нижчий показник сервіс-

періоду, тим коротша лактаційна функція, і 

навпаки, чим він триваліший, тим вищий ва-

ловий надій молока. Хоча надмірна трива-

лість сервіс-періоду не лише знижує рівень 

молочної продуктивності стада в цілому, а й 

призводить до недоодержання приплоду [10, 

11]. То ж  такі науковці, як М. С. Пелехатий і 

М. В. Осипенко (2016), вважають, що опти-

мальна тривалість сервіс-періоду, за якої спо-

стерігається максимальна молочна продук-

тивність та зберігається відповідно високий 

рівень відтворної здатності становить 80–140 

діб. Такі тварини найбільше наближаються 

до параметрів бажаного  типу  на  підприєм-

ствах з виробництва молока [12].  

         Мета дослідження – з'ясувати особ-

ливості реалізації генетичного потенціалу 

молочної продуктивності корів голштинської 

породи за тривалого лактаційного періоду 

впродовж експлуатації на промисловому 

комплексі. 

         Матеріал і методи дослідження. Екс-

периментальну частину досліджень проведе-

но на промисловому комплексі  з  виробницт- 

ва молока корів голштинської породи ПрАТ 

“Агро-Союз”, на якому інтенсивна техноло-

гія експлуатації корів  являє собою: запуск у 

сухостій на 234 добі тільності; отелення в 

родовій секції на глибокій солом’яній під-

стилці та 30-хвилине сумісне перебування з 

новонародженим телям; однократне осіме-

ніння цервікальним методом з ректальною 

фіксацією шийки матки; триразову роздачу 

повнораціонної кормосуміші на кормовий 

стіл; вільний доступ до води (підігрітої взим-

ку); триразове видоювання (дворазове у кінці 

лактації) на доїльній установці типу “Пара-

лель”; пасивний моціон з відпочинком у бок-

сах безвигульного корівника з легких конст-

рукцій на 600 скотомісць; охолодження зони 

утримання корів в літній період за рахунок 

руху повітря вентиляторами та розпилення 

води; прибирання гною дельтаскрепером та 

бульдозером.  

         Для проведення досліджень відібрали 

корів голштинської породи, з яких сформу-

вали шість груп: І  –  первістки  (45 гол.); ІІ – 

корови другої лактації (26 гол.); ІІІ  –  тре-

тьої лактації (21 гол.); IV – четвертої лакта-

ції (34 гол.); V  –  п’ятої  лактації  (47 гол.); 

VІ  – корови шостої лактації (81 гол.). Оцін-

ку продуктивних якостей піддослідних корів 

проводили з врахуванням віку в лактаціях 

(перва - шоста), живої маси (кг), тривалості 

лактаційного та міжотельного періодів (діб), 

удою молока за увесь лактаційний період та в 

перерахунку на 305 діб (кг). Розрахунковим 

методом визначали удій молока на добу лак-

тації та одиницю живої маси тварин (кг). Ос-

кільки на секрецію молочного жиру організм 

корів витрачає майже половину енергії раці-

ону, для об’єктивної оцінки продуктивних 

якостей   одержаний удій  перераховували  у 

4 %-не молоко = (0,4  х удій, кг) + (15 х 

мололочний жир, кг) [10].  

         Кількість молочного жиру, кг:  
 

МЖ = (У х ЖМ) / 100, 
 

де  У – удій за лактацію, кг;  

      ЖМ – масова частка жиру в молоці, %.  
 

         Кількість молочного білка, кг:  
 

МБ  =  (У х  БМ) / 100, 
 

де У – удій за лактацію, кг;   

     БМ – масова частка білка в молоці, %. 
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При виборі методів біометричного оп-

рацювання результатів наукових досліджень 

орієнтувалися, перш за все, на поставлену 

мету та задачі досліджень. Цифровий мате-

ріал опрацьовували шляхом варіаційної ста-

тистики за методиками Є. К. Меркур’євої 

(1983) з використанням стандартного пакету 

прикладних статистичних програм „Microsoft 

Office Excel”. За результатами біометричної 

обробки одержаних даних визначали серед-

ню арифметичну величину (М) та її похибку 

(± м), вірогідність різниці між порівняльними 

даними – за критерієм Ст’юдента (td), а та-

кож рівень ймовірності (Р). Різницю між зна-

ченнями середніх величин вважали статис-

тично вірогідною при P<0,05 та менше [13].  

Результати дослідження. Нормаль-

ний лактаційний період у корів становить 

305 діб або 10 місяців. За такої тривалості 

лактації від корів отримують максимум про-

дукції, як молока, так і приплоду упродовж 

одного календарного року. Проте в умовах 

промислового виробництва молока та інтен-

сивної експлуатації тварин поряд з підви-

щенням продуктивності суттєво знижується 

їхня відтворна функція. Недостатня ефек-

тивність штучного осіменіння призводить до 

подовження сервіс-періоду і, як наслідок – 

збільшення  тривалості лактаційного періоду. 

У проведених дослідженнях встановлено, що 

тривалість одного продуктивного періоду у 

корів різного віку, починаючи з першої і до 

шостої лактації,  варіює в межах від 583,1 до 

635,6 доби, що у 1,91–2,08 раза перевищує 

норму (табл. 1).  
Відповідно між тривалістю лактаційно-

го періоду і міжотельним періодом існує пря-

ма залежність. За нормальної тривалості його 

упродовж одного року у піддослідних корів 

IV групи у четверту лактацію він становив у 

середньому від 642,9 доби, а у тварин VІ 

групи з шостою лактацією – до 695,5 доби, 

що перевищувало норму відповідно у 1,89 і 

1,91 раза.  

Таким чином, в умовах промислового 

виробництва молока тривалість лактаційного 

та міжотельного періодів у голштинських ко-

рів суттєво перевищує норму. 

За тривалого лактаційного періоду від 

корів було одержано достатню кількість 

молочної продукції, величина якої певною 

мірою залежала від їхнього віку. Так, від пер- 

вісток І грипи і корів ІІ групи у другу лак-

тацію  одержано практично однакову кіль-

кість молока – у середньому відповідно 

12605,3 кг фізичного, або 12275,3 кг 4 %-но-

го молока та 12370,3 і 12061,4 кг 4 %-ного 

молока. У корів ІІІ групи рівень молочної 

продуктивності у третю лактацію був вищий 

по відношенню до показника первісток І гру-

пи відповідно на 5,37 і 7,13 % і становив у 

середньому 13321,0 кг фізичного, або 13217,9 

кг 4 %-ного молока. 

У тварин ІV групи у четверту лактацію 

секреторні процеси більш високі, тому удій 

становив у середньому 14062,3 кг фізичного, 

або 13666,1 кг 4 %-ного молока, що переви-

щувало показник первісток І групи відпо-

відно на 10,36  (Р<0,05) і 10,18 % (Р<0,05). 

У п’яту лактацію рівень молочної про-

дуктивності у корів V групи був значним і 

становив у середньому 144353,5 кг фізич-

ного, або 14113,4 кг 4 %-ного молока. Ці по-

казники були більшими, ніж у тварин І гру-

пи у першу лактацію відповідно на 12,68  

(Р<0,01) і  13,02 % (Р<0,01). 

Найвищим показником секреції молока 

за увесь лактаційний період відзначалися 

корови VІ групи, від яких у шосту лактацію  

одержали у середньому 15434,4 кг фізичного, 

або 15218,2 кг 4 %-ного молока. Показники 

цієї групи корів були кращі порівняно з  

первістками І групи відповідно на 18,33 

(Р<0,001) і 19,34 % (Р<0,001).  

Отже, за тривалого лактаційного пері-

оду рівень молочної продуктивності корів 

підвищується, починаючи з першої лактації, 

та набуває свого максимального значення у 

шосту як за показником фізичного удою, так 

і в перерахунку на 4 %-не  молоко.  

Найбільш точну характеристику реалі-

зації генетичного потенціалу молочності да-

ють показники, перераховані на 305-добову 

лактацію. Як і за попереднього аналізу від-

носно найнижчим рівнем удою характеризу-

валися первістки І групи, у яких удій  дорів-

нював 7614,1 кг фізичного, або 7415,2 4 %-

ного молока. У тварин ІІ групи у другу лак-

тацію рівень цієї продукції становив у серед-

ньому відповідно 8355,4 і 8156,1 кг 4 %-ного 

молока, що  більше показника тварин І групи 

на 8,87 (Р<0,05) і 9,08 % (Р<0,05). 

Тварини  ІІІ  групи  у  третю  305-добо-

ву   лактацію    продукували    у    середньому   
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1. Продуктивні якості голштинських корів різного віку за тривалої лактації 

 

Група  
тварин 

Лактація,  
діб 

МОП,  
діб 

Удій молока 
повна лактація лактація 305 діб 

кг   у 4 %-ному молоці кг   у 4 %-ному молоці 
І, n = 45 626,4 ± 13,86 685,0 ± 13,72 12605,3 ± 382,34 12275,3 ± 364,01 7614,1 ± 163,00 7415,2 ± 153,12 

ІІ, n = 26 588,2 ± 15,50 646,2 ± 15,17 12370,3 ± 514,23 12061,4 ± 500,13 8355,4 ± 272,14 8156,1 ± 273,60 

ІІІ, n = 21 589,8 ± 21,87 648,2 ± 21,43 13321,0 ± 722,02 13217,9 ± 677,55 8562,6 ± 288,82 8503,1 ± 253,75 

IV, n = 34 583,1 ± 10,76 642,9 ± 10,97 14062,3 ± 532,95 13666,1 ± 507,69 9138,3 ± 284,81 8889,4 ± 275,13 

V, n = 47 611,1 ± 12,49 671,0 ± 12,68 14435,2 ± 484,67 14113,4 ± 475,26 9631,6 ± 237,52 9418,3 ± 226,50 

VI, n = 81 635,6 ± 15,34 695,5 ± 15,38 15434,4 ± 375,68 15218,2 ± 364,10 9587,2 ± 161,62 9464,1 ± 161,05 

 

2. Фізіологічна активність організму голштинських корів різного віку за тривалого лактаційного періоду 
 

Група 
тварин 

Удій молока на добу Удій молока на одиницю живої маси, кг 
повна лактація лактація 305 діб 

повна лактація лактація 305 діб 
кг   у 4 %-ному молоці кг   у 4 %-ному молоці 

І, n = 45 20,1 ± 0,38 19,6 ± 0,36 25,0 ± 0,53 24,3 ± 0,50 21,1 ± 0,63 12,8 ± 0,28 

ІІ, n = 26 21,1 ± 0,80 20,5 ± 0,74 27,4 ± 0,89 26,7 ± 0,90 20,2 ± 0,84 13,7 ± 0,49 

ІІІ, n = 21 22,5 ± 0,80 22,3 ± 0,73 28,1 ± 0,95 27,9 ± 0,83 20,5 ± 1,19 13,1 ± 0,50 

IV, n = 34 24,0 ± 0,69 23,3 ± 0,66 30,0 ± 0,93 29,1 ± 0,90 22,7 ± 0,89 14,7 ± 0,42 

V, n = 47 24,0 ± 0,85 23,5 ± 0,83 31,6 ± 0,78 30,9 ± 0,74 23,5 ± 0,84 15,7 ± 0,42 

VI, n = 81 24,9 ± 0,60 24,5 ± 0,58 31,4 ± 0,53 31,0 ± 0,53 24,9 ± 0,67 15,4 ± 0,30 

 

3. Рівень продуктивності  корів після 305 діб за тривалої лактації 
 

Група 
тварин 

 Загальний удій На одну добу 

кг (діб)   у 4 %-ному молоці кг 
у % до: 

4 %-ного молока 
повної лактації 305-добової лактації 

І, n = 45 
4991,1 ± 283,13 
(321,4 ± 13,86) 

4860,0 ± 273,44 15,4 ± 0,41 62,3 ± 1,71 76,4 ± 1,27 15,0 ± 0,39 

ІІ, n = 26 
4014,9 ± 294,35 
(283,2 ± 15,50) 

3905,3 ± 284,67 14,2 ± 0,82 51,7 ± 2,08 66,6 ± 1,87 13,8 ± 0,73 

ІІІ, n = 21 
4758,4 ± 522,78 
(284,4 ± 21,87) 

4714,8 ± 509,77 16,2 ± 0,91 57,7 ± 2,35 71,5 ±  2,17 16,1 ± 0,87 

IV, n = 34 
4924,1 ± 327,82 
(278,1 ± 10,76) 

4776,7 ± 312,26 17,4 ± 0,68 58,7 ± 2,08 72,2 ± 1,66 16,9 ± 0,65 

V, n = 47 
4803,6 ± 352,86 
(306,1 ± 12,49) 

4695,2 ± 349,50 16,6 ± 1,11 52,1 ± 3,48 64,5 ± 3,49 16,2 ± 1,09 

VI, n = 81 
5847,1 ± 307,02 
(330,6 ± 15,34) 

5754,0 ± 299,91 18,8 ± 0,70 60,1 ± 0,70 73,0 ± 1,99 18,5 ± 0,68 
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8562,6 кг фізичного, або 8503,1 кг 4 %-ного 

молока. Ці значення перевищували показни-

ки корів І групи відповідно на 11,08  (Р<0,01) 

і 12,79 % (Р<0,001). Корови ІV групи у чет-

вертий 305-добовий лактаційний період про-

дукували в середньому 9138,3 кг фізичного, 

або 8889,4 кг 4 %-ного молока, що більше 

порівняно з первістками І групи на 16,68  

(Р<0,001) і 16,58 % (Р<0,001). 

Більш високою продуктивністю відзна-

чалися корови V групи, від яких у п’яту лак-

тацію  одержали 9631,6 кг фізичного, або 

9418,3 кг 4 %-ного молока. Ці показники 

були вищими, ніж у тварин ІІІ групи в третю 

305-добову лактацію відповідно на 11,10  

(Р<0,01) і 9,72 % (Р<0,01). Рівень молочної 

продуктивності корів VІ групи у шосту лак-

тацію практично відповідав показникам тва-

рин п’ятої лактації V групи і становив у се-

редньому 9587,2 кг фізичного, або  9464,1 кг 

4 %-ного молока. 

Отже, реалізація генетичного потенці-

алу молочності залежить від віку корів,  тому 

первістки  не повністю готові  продукувати 

значну кількість молока, їхня продуктив-

ність  підвищується у другу, третю і четверту 

лактації, а максимальних значень лактаційна 

функція набуває у п’яту й залишається на 

такому ж рівні у шосту.  

Дослідженнями встановлено, що за три-

валої лактаційної діяльності функціональний 

зв’язок між живою масою і загальним удоєм 

у корів різного віку практично відсутній. Так, 

у первісток І групи він на рівні r = 0,201 

одиниці, а у тварин ІІ і IV груп відповідно у 

другу та четверту лактації – лише r = 0,145 і 

0,099 одиниці. Більше того, у корів ІІІ, V і VІ 

груп відповідно у третю, п’яту і шосту лак-

тації така залежність взагалі була від’ємною і 

становила r =  -0,244, -0,176 та  -0,220 оди-

ниці відповідно.   

         Високий рівень молочної продуктив-

ності голштинських корів забезпечувався ви-

сокою функціональною активністю їхнього 

організму, яка напряму залежить від віку тва-

рин (див. табл. 2). Так, на одну добу повної 

лактації первістки І групи і корови ІІ групи у 

другу лактацію продукували відповідно 20,1 

і 21,1 кг молока. Вже у третю лактацію ко-

рови ІІІ групи секретували цієї  продукції 

22,5 кг, що вище показника тварин І групи на 

10,67 % (Р<0,01). 
 

         Суттєво вищим показником функціо-

нальної активності лактуючого організму ха-

рактеризувалися корови IV і V груп відпо-

відно у четверту і п’яту лактації, які за одну 

добу продукували у середньому 24,0 кг мо-

лока, що більше значення первісток І групи  

на 16,25 % (Р<0,001), а показника тварин ІІ 

групи – на 12,08 % (Р<0,01). Найвищою лак-

таційною активністю  відзначались корови 

VІ групи у  шостий  продуктивний  період – 

24,9 кг молока на одну добу. Цей показник 

перевищував значення корів ІІІ групи у тре-

тю лактацію на 9,64 % (Р<0,05). 

         Така ж тенденція до підвищення фун-

кціональної активності організму була відмі-

чена і в перерахунку на 4 %-не молоко. Якщо 

у первісток І групи на одну добу повної 

лактації  припадало цієї продукції 19,6 кг, то 

у корів VІ групи у шосту лактацію – 24,5 кг, 

що  більше на 20,0 % (Р<0,001). 

         Таким чином, функціональна активність 

лактуючого організму залежить від віку тва-

рини: найнижча вона у первісток І групи, а 

найвища – у корів VІ групи у шосту лакта-

цію. 

         Після 305 діб лактаційного періоду 

секреторна активність організму у корів ІІ і 

ІІІ груп тривала  283,2 і 284,4 доби, у тварин І 

та VI груп  –  321,4 і 330,6 доби, а в корів ІV і 

V груп –278,1 і 306,1 доби відповідно. Про-

дуктивний період після нормальної трива-

лості лактації (305 діб) фактично відповідав, 

а в більшості випадків навіть перевищував  

тривалість вагітності корів. Тривала лактація 

високопродуктивних корів забезпечувала 

суттєвий удій після 10-місячного періоду 

(див. табл. 3). Так, від тварин ІІ групи до 

закінчення другого продуктивного періоду 

було одержано 4014,9 кг фізичного, або 

3905,3 кг 4 %-ного молока. При цьому, від 

корів І, ІІІ, IV і V груп за цей час було 

одержано відповідно 4991,1 і 4860,0;  4758,4 і 

4714,8; 4924,1 і 4776,7; 4803,6 і 4695,2 кг 

молока. Найвищим  удоєм за цей період ха-

рактеризувалися корови VІ групи, у яких 

середнє його значення до закінчення шостої 

лактації становило 5847,1 кг фізичного, або 

5754,0 кг 4 %-ного молока, що вище значен-

ня тварин ІІ групи відповідно на 31,34  

(Р<0,001) і 32,13 % (Р<0,001).  

Такий рівень продуктивності до закін-

чення  лактаційного  періоду  забезпечувався 
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відповідною функціональною активністю ор-

ганізму корів. Так, найнижча його активність 

була у тварин ІІ групи і становила 14,2 кг 

фізичного, або 13,8 кг 4 %-ного молока на 

одну добу. Корови І і V груп за одну добу 

продукували відповідно 16,2 і 16,6 кг фізич-

ного, або 16,1 і 16,2 кг 4 %-ного молока.  

Дещо нижча активність організму після 

305-добової лактації відмічалась у первісток 

І групи і становила відповідно 15,4 кг фізич-

ного, або 15,0 кг 4 %-ного молока, що посту-

палося показникам тварин V групи на 7,79 і 

8,0 %, хоча і було перевищення  показника 

корів ІІ групи відповідно на 7,79 і 8,0 %.  

Суттєво вища функціональна актив-

ність лактуючого організму виявлена у корів 

ІV групи, які до закінчення четвертої лакта-

ції за одну добу продукували в середньому 

174 кг фізичного, або 16,9 кг 4 %-ного мо-

лока. Ці показники перевищували значення 

тварин ІІ групи відповідно на 18,39  (Р<0,01) 

і 18,34 % (Р<0,01). Відносно найвищою 

активністю організму у цей період характе-

ризувалися корови VІ групи, у яких до за-

кінчення шостої лактації на одну добу при-

падало 18,8 кг фізичного, або 18,5 кг 4 %-но-

го  молока,  що  більше  показників  тварин 

ІІІ  групи  відповідно  на  13,83  (Р<0,05) та 

12,97 % (Р<0,05). 

Отже, у кінці лактаційного періоду 

функціональна активність організму  достат-

ньо висока і певним чином  залежить від віку 

корів,  найвищим показником секреції моло-

ка за одну добу відзначалися тварини шостої 

лактації, а найнижчим – корови першої - дру-

гої лактації. 

Проте, якщо розглянути наведену функ-

ціональну активність лактуючих тварин та 

порівняти  її  із  загальною  або  305-добовою 

лактацією,  то  вона  виявляється  дуже  низь- 

кою. Так, у корів ІІ  і  V  груп  відповідно  до 

закінчення другого і п’ятого лактаційного пе-

ріодів секреція молока на одну добу від по-

казника повної лактації становила відповід-

но 51,7 і 52,1 %, а 305-добової – відповідно 

66,6 і 64,5 %. У корів І і VІ груп ці показники  

відповідно  становили 62,3 і 60,1  та 76,4 і 

73,0 %. У тварин ІІІ і ІV груп до закінчення 

лактаційного періоду секреція молока  від-

повідно  дорівнювала 57,7 і 58,7 % від показ-

ника повної лактації та 71,5 і 72,2 %  від по-

казника 305-добової лактації.  

         Таким чином, функціональна актив-

ність організму корів після 10 місяців лак-

тації суттєво гальмується, хоча до запуску ще 

досить тривалий час на секрецію молока – 

278,1–330,6 доби. 

        Добре відомо, що вміст жиру в молоці 

характеризує, перш за все, чи забезпечена 

належним чином структура раціону годівлі 

лактуючих тварин. За синтез молочного жиру 

відповідає в основному оцтова кислота, що 

утворюється в рубці, яка в свою чергу синте-

зується із клітковини рослин. Ось тому в 

раціоні  має бути достатня кількість сіна, сі-

нажу та соломи, які і визначають рівень син-

тезу молочного жиру. Як зазначає О. М. Дун-

дукова та інші науковці (2009), за кількістю 

молочного жиру і білка, отриманих від тва-

рини за увесь продуктивний період, можна 

найбільш об’єктивно судити про інтенсив-

ність використання корів у стаді. 

Дослідження показали, що найнижча 

продукція молочного жиру – 482,2 і 474,2 кг 

була у корів І і ІІ груп відповідно у першу і 

другу лактації. Більш продуктивними були   

тварини ІІІ і IV груп, від яких у третю і чет-

верту лактації  одержали в середньому від-

повідно 526,0 і 536,1 кг молочного жиру 

(табл. 4).  

Суттєва кількість продукції молочного 

жиру  була  одержана   від   корів   V  групи –    
 

4. Продукція молочного жиру та білка коровами голштинської породи 

за  продуктивний період, М ± m 
 

Група 

тварин 

Продукція, кг Відношення 

жиру до білка молочний жир молочний білок молочний жир + білок 

І, n = 45 482,2 ± 14,37 410,3 ± 12,17 892,5 ± 26,22 1,18 ± 0,010 

ІІ, n = 26 474,2 ± 21,23 408,7 ± 16,42 883,0 ± 35,81 1,17 ± 0,028 

ІІІ, n = 21 526,0 ± 26,51 432,2 ± 22,12 958,1 ± 47,77 1,22 ± 0,023 

IV, n = 34 536,1 ± 20,50 456,0 ± 15,58 992,1 ± 35,46 1,17 ± 0,017 

V, n = 47 556,0 ± 19,38 461,0 ± 14,22 1017,0 ± 33,34 1,20 ± 0,014 

VI, n = 81 603,0 ± 14,38 496,8 ± 12,25 1099,8 ± 26,38 1,22 ± 0,012 
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за п’яту лактацію в середньому 556,0 кг, що 

перевищувало значення корів ІІ групи у 

другу лактацію на 14,71 % (Р<0,01). Най-

більша кількість молочного жиру продуку-

валася тваринами VI групи, від яких у шосту 

лактацію одержали в середньому 603,0 кг, що 

перевищувало показники тварин ІІІ групи на 

12,77 % (Р<0,05), а  корів ІІ і І груп від-

повідно на 21,36 (Р<0,001) і 20,03 % 

(Р<0,001). 

Отже, продукція молочного жиру з ві-

ком тварин зростає і максимального зна-

чення набуває у шосту лактацію  –  603,0 кг.  

Вміст білка в молоці показує чи дос-

татньо забезпечені лактуючі тварини енер-

гією раціону, оскільки він є енергетичним 

“барометром”. За показником продукції мо-

лочного білка найнижчим його значенням 

характеризувалися тварини І і ІІ груп, від 

яких відповідно у першу і другу лактації  

одержали цієї продукції 410,3 і 408,7 кг. Вже 

у третю та четверту лактації секреція цієї 

продукції підвищилася й у корів ІІІ і IV груп 

становила у середньому відповідно 432,2 і 

456,0 кг. 

Тварини V групи у п’яту лактацію  

продукували молочного білка  в середньому 

461,0 кг, що перевищувало показник первіс-

ток І групи на 11,0 % (Р<0,01). При цьому 

найвищим показником цієї продукції відзна-

чалися корови VІ групи, які у шосту лакта-

цію секретували її 496,89 кг, що більше  по-

казника тварин І групи у першу лактацію на 

17,41 % (Р<0,001). 

Таким чином, кількість молочного біл-

ка, одержана упродовж одного продуктив-

ного періоду, залежить від віку тварин,  тому 

найнижчі значення у первісток, а найвищі – у 

корів шостої лактації.  

         Добре відомо, що високий вміст жиру в 

молоці – це ознака підвищеної мобілізації 

жиру з організму лактуючої тварини. Нато-

мість низький вміст молочного білка вказує 

на недостатнє енергетичне забезпечення ра-

ціону, яке частково компенсується із резер-

вів організму. Ось тому співвідношення жи-

ру і білка може вказувати на стан організму 

лактуючих корів за відповідного рівня го-

дівлі. У нормі таке співвідношення повинно 

коливатись від 1,1 : 1 до 1,5 : 1. У проведе- 

них дослідженнях співвідношення двох  ос-

новних  компонентів молока у  тварин  І,  ІІ  і 

IV груп становило у середньому 1,17–1,18, а 

в корів ІІІ, V і VІ груп – 1,20–1,22, що 

вважається нормою. 

В цілому голштинські корови за три-

валого лактаційного періоду відзначалися 

задовільними пристосувальними властивос-

тями, оскільки індекс адаптації був нижчий 

за нейтральне значення. Так, у корів ІІІ і IV 

груп відповідно у третю та четверту лактації 

індекс адаптації був майже однаковим  –  від-

повідно  -14,7  ±  0,55 і -14,5 ± 0,49. У тварин 

ІІ і V груп індекс адаптації був дещо нижчим 

і становив у середньому -16,6 ± 0,72 і -17,0 ± 

1,75 відповідно. Відносно незначним показ-

ником адаптації характеризувалися корови 

VІ групи, в яких він  у  середньому  становив 

-15,4 ± 0,76, в той час як найнижчим значен-

ням відзначалися  первістки  І  групи – -18,2 

± 0,52. 

Між індексом адаптації і загальним 

удоєм голштинських корів різного віку про-

стежувалася низька функціональна залеж-

ність. Так, у першу, другу і п’яту лактації 

відповідно тваринам ІІ, ІV і ІV груп коефі-

цієнт кореляції між цими двома показниками 

становив у середньому r = 0,282, 0,325 і 

0,329 відповідно. При цьому у першу і третю 

лактації щодо тварин І і ІІІ груп корелятив-

ний   зв’язок   взагалі  був   від’ємний    – r = 

-0,023 і -0,078 відповідно. Досить хороший 

коефіцієнт кореляції відмічався щодо корів V 

групи в п’яту лактацію і у середньому ста-

новив r = 0,577. 

Таким чином, голштинські корови від-

значаються достатніми показниками адапти-

вної пластичності і низькою функціональ-

ною залежністю із загальним їхнім удоєм.  

Висновки 

1. Тривалий лактаційний період (583,1–

635,6 доби)  зумовлює високий рівень молоч-

ної продуктивності, який залежить від їх віку 

корів: надій первісток становить у середньо-

му 12605,3 кг, тимчасом як у четверту лакта-

цію – 14062,3 кг, а в шосту – 15434,4 кг, що  

перевищує показники первісток відповідно 

на 10,36  (Р<0,05) і 18,33 %  (Р<0,001).  

2. За тривалого лактаційного періоду 

функціональний зв’язок між живою масою і 

загальним удоєм у корів  різного  віку  від-

сутній:  корелятивний  зв’язок  коливається у 

межах  від r = -0,176 у тварин V групи до r = 

0,145 у корів ІІ групи. 
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          3. Високопродуктивні тварини харак-

теризуються   низьким  індексом    адаптації 

(-14,5 ± 0,49; -18,2 ± 0,52), хоча стан  їхнього 

лактуючого організму достатньо задовіль-

ний, оскільки співвідношення молочного жи-

ру та білка  в межах норми (1,17–1,22). 
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уровень молочной продуктивности коров на промышленном комплексе. Зерновые культуры. 2019. 
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Изложены результаты исследований реализации продуктивных качеств коров голштинской 

породы  разного возраста при длительном лактационном периоде в условиях интенсивной техноло-

гии производства молока на промышленном комплексе. 

Исследования показали, что возраст коров не определяет длительность их лактационной 

функции, которая продолжается в среднем от 583,1 до 635,6 суток. За этот период первотелки и 

коровы второй лактации продуцируют соответственно 12605,3 и 12370,3 кг молока, тогда как в 

третью лактацию количество продукции возрастает до показателя 13321,0 кг. В четвертую и 

пятую лактации от коров получено соответственно 14062,3 и 14435,2 кг молока, что больше в 

сравнении с показателями первотелок на 10,36 (Р<0,05) и 12,68 % (Р<0,01). Самый высокий удой 

характерен для животных в шестую лактацию и составляет в среднем 15434,4 кг, что превышает 

показатели первотелок на 18,33 % (Р<0,001). В исследованиях не установлено функциональной связи 

между удоем и живой массой коров, поскольку корреляционная  зависимость  этих  показателей на-

ходится в  пределах от r = -0,176 у животных с пятой лактацией до r = 0,145 у коров со второй 

лактацией. 

При продленном лактационном периоде коровы имеют лишь удовлетворительные показа-

тели индекса адаптации: от -18,2 ± 0,52 в первую лактацию до -15,4 ± 0,76 в шестую. 

Ключевые слова: корова, лактация, удой, молочный жир, белок, индекс адаптации. 
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Increasing the milk production of cows is the main task of breeding in dairy cattle, the implemen-

tation of which depends on many factors, including the reproductive ability of animals. The aim of the re-

search was to determine the characteristics of the realization of the genetic potential of milk production of 

Holstein breed cows during a long lactation period at exploitation in the industrial complex. For research 

were selected cows of all ages and formed in six groups: I group of first-heifers (45 heads); II group of the 

cow of the second lactation (26 heads); ІІІ group of animals of the third lactation (21 heads); IV group of 

cows of the fourth lactation (34 heads); V group of animals of the fifth lactation (47 heads); VI group of 

cows of the sixth lactation (81 heads).  

In the conducted researches it was established that the duration of one productive period in cows of 

different ages in the industrial complex, from the first and the sixth lactation, is in the range from 583.1 to 

635.6 days. During this period, from the animals of I and II groups in the first and second lactation was 

obtained almost the same amount of milk, which was, on average, respectively, 12605.3 kg of physical, or 

12275.3 kg of 4 % milk, and 12370.3 kg of physical, or 12061.4 kg of 4 % milk. In cows of ІІІ group, the 

level of milk production in the third lactation was higher in relation to the index of the first-heifers of the I 

group, respectively, at 5.37 and 7.13 %, and amounted to an average of 13321.0 kg of physical or 13217.9 kg 

of 4 % milk. In animals of the IV group, milk production in the fourth lactation amounted to, on average, 

14062.3 kg of physical or 13666.1 kg of 4 % milk, which exceeds the index of first-heifers of I group by 

10.36 % (P<0.05) and 10.18 % (P<0.05). In the fifth lactation from V group of cows was obtained, on 

average, 14435.2 kg of physical or 14113.4 kg of 4 % milk. These figures are higher values of animals of I 

group in the first lactation, respectively, at 12.68 % (P<0.01) and 13.02 % (P<0.01). The highest index of 

milk secretion during the entire lactation period was observed in cows of VI group, from which in sixth 

lactation obtained an average of 15434.4 kg of physical or 15218.2 kg of 4 % milk. This level of milk 

production is higher than that of first-heifers of I group, respectively, on 18.33 % (P<0.001) and 19.34 % 

(P<0.001). 
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In recalculation on 305 days of lactation, the milk production of the first-heifers of I group is at the 

level of 7614.1 kg of physical or 7415.2 4 % milk. In animals of the ІІ group, the milk-yield was 8355.4 

physical, or 8156.1 kg of 4 % milk, which is more than the index of the first-heifers of the I group, 

respectively, at 8.87 % (P<0.05) and 9.08 % (P<0.05). Animals of III group secreted during this period on 

average 8562.6 kg of physical or 8503.1 kg of 4 % milk, which is more than the index of cows of І group, 

respectively, on 11.08 % (P<0.01) and 12.79 % (P<0.001). Cows of the ІV group produced an average 

9138.3 kg of physical or 8889.4 kg of 4 % milk per 305 days, which exceeds the value of the first-heifers of 

the І group by 16.68 % (P<0.001) and 16,58 % (P<0.001). The highest milk production was found in cows of 

V group, which obtained 9631.6 kg of physical or 9418.3 kg of 4 % milk, which is more than the indicator of 

animals of the III group, respectively, on 11.10 % (P<0.01) and 9, 72 % (P<0.01). The level of milk 

production of cows of the VI group, practically consistent to the indicators of the V group of animals of the 

fifth lactation and amounted to 9587.2 kg of physical or 9464.1 kg of 4 % milk. 

 It has been proved by researches that during the long lactation activity there is practically no 

functional relation between live weight and general milk-yield in cows of different ages – from r = -0.176 in 

animals of V group to r = 0.145 in cows of ІІ group.  

In general, Holstein cows for a long duration of the lactation period are characterized by satisfactory adaptive 

properties, since the index of adaptation is below the neutral value. Thus, in cows of III and IV groups, the 

adaptation index is at the level of -14.7 ± 0.55 and -14.5 ± 0.49, respectively. In animals of ІІ and V groups, 

this index is slightly higher and, on average, is -16.6 ± 0.72 and -17.0 ± 1.75, respectively. In animals of ІІ 

and V groups, this index is slightly higher and, on average, is -16.6 ± 0.72 and -17.0 ± 1.75, respectively. 

The relatively low index of adaptation in VI group of cows is -15.4 ± 0.6, while its highest value in first-

heifers of I group is -18.2 ± 0.52 units. Indicators of the adaptation index have a low functional relation with 

the overall milk-yield of cows of all ages – from r = -0.078 in cows of III group with a third lactation to r = 

0.577 in animals of V group with fifth lactation. 

             Key words: cow, lactation, milk-yield, milk fat, protein, index of adaptation. 

 
 

 

 


