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РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ПЛЕМЕННОГО ПОДБОРА 
В условиях племзавода украинской красной молочной породы ОАО «Племенной завод «Малино-

вка» Донецкой области изучена интенсивность роста и развития ремонтных телок полученных 
при применении различных типов гетерогенного подбора на коровах с разным уровнем молочной 
продуктивности. Выявлены определенные различия по показателям живой массы, среднесуточ-
ным и относительным приростам. Использование гетерогенного и умеренно - гетерогенного 
подбора способствует повышению уровня интенсивности роста ремонтного молодняка во все 
контрольные периоды. 
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НА ХАРАКТЕР ЛАКТАЦІЙНОЇ КРИВОЇ КОРІВ 
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Встановлено міжпородну різницю за рівнем молочної продуктивності і характером лактаційної 

кривої тварин голштинської та української червоної молочної порід. Визначено силу впливу на хара-
ктер лактаційної кривої бугая (12,1 %), породи (52,4 %; Р>0,95), господарства (5,1%; Р>0,95). 

Ключові слова: корова, лактаційна крива, індекси стійкості лактації. 
Постановка проблеми. В молочному ско-

тарстві при відборі тварин для розведення особ-
ливу увагу приділяють рівню основних господар-
сько-корисних селекційних ознак (надій за 305 
днів за лактації, вміст жиру та білка в молоці) та 
типу будови тіла. Проте, не завжди враховують 
характер лактаційної кривої, яка  є відображен-
ням динаміки формування молочної продуктив-
ності протягом періоду лактації і засвідчує здат-
ність утримувати стабільні надої та реакцію тва-

рин на фактори середовища. 
Стан вивчення проблеми. В умовах степо-

вої зони України широкого поширення набули 
тварини української червоної молочної та голш-
тинської порід, які поєднують у собі високу моло-
чну продуктивність (стандарт 5000 кг), жирномо-
лочність (3,7-3,8%) і масивність (жива маса корів 
520 кг). Науковцями встановлено, що корови зі 
стійкою лактаційною діяльністю ефективніше 
використовують корми, і для повної реалізації 
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продуктивної здатності їм потрібно менше додат-
кових концентрованих кормів [1, 2]. 

В дослідженнях Макарова В.М. [5] було 
встановлено, що в однакових умовах середови-
ща форма лактаційної кривої зумовлюється пе-
реважно індивідуальними особливостями тварин. 
До того ж, здатність корів давати рівномірні або 
різко спадаючі впродовж лактації надої повторю-
ються в наступних лактаціях та мають тенденцію 
до наслідування [3].  

За даними Ю.П. Полупана, Г.Д. Іляшенко [6] 
характер лактаційної кривої залежить від пород-
ної належності тварин, а точність її оцінки від 
способу обчислення.  

У зв’язку з цим стоїть задача дослідити 
вплив гено- (порода, лінія, батько) та паратипо-
вих факторів (господарство) на формування лак-
таційної діяльності у корів української червоної 
молочної та голштинської порід. 

Методика проведення досліджень. Експе-
риментальну частину досліджень виконано в 
умовах СПП «Чумаки» (безприв’язне утримання), 
ДП ДГ «Ерастівська дослідна станція» (прив’язне 
утримання) Дніпропетровської області на твари-
нах української червоної молочної (УЧМ) (n=79) 
та голштинської (Г) (n=142) порід.  

Кормовий фон: СПП «Чумаки» в раціоні: 
17,8к. од, ДОЕ – 205 МДж, сирий протеїн – 3050 г, 
сира клітковина – 3379 г, сирий жир – 501 г, БЕР 
– 8418, Са – 348 г, Р – 65 г. В ДП ДГ «Ерастівська 
дослідна станція»: 16,09 к.од, 196 МДж, сирого 
протеїну – 1753 г, сирого жиру – 1189 г, сирої 
клітковини – 4383 г,  БЕР – 9044, Са – 100, Р – 
32,69 г . 

Проведено оцінку лактаційної діяльності ко-
рів з різних господарств та ліній (індекси за 
Х.Тернером, Йоганссоном та А. Ханссоном, В.Б. 
Веселовським, Д.В. Єлпатьевским [7], Брууно). 

Оцінку впливу бугая-плідника, генотипу (по-
роди, лінійної належності) тварин на їх лактаційну 
діяльність проводили за допомогою дисперсійно-
го аналізу. Середні показники ознак, коефіцієнти 
кореляції розраховано за методикою 
К.Меркур’євої [4]. 

Результати досліджень. В умовах СПП 
«Чумаки» продуктивність корів української черво-
ної молочної породи (n=46) за І, ІІІ та кращу лак-
тації становила 5120±117,6; 5372±270,6; 
5769±125,4 кг молока з вмістом жиру – 3,81±0,005 
3,79±0,006; 3,80±0,005 %. Середній місячний 
надій первісток підвищується до третього місяця 
включно і варіює в межах лактації від 661,4±16,28 
до 302,3±23,25 кг молока, що складає 12,9 та 
5,9 % від надою за лактацію (мал.1). Найвищий 
добовий надій, відповідно становив – 22,0±0,54 
кг. Місячний надій повновікових корів коливався 
від 720,4±35,35 до 279,9±44,98 або 13,4 і 5,2 % за 
найвищого середнього добового надою – 
24,01±1,18 кг. За кращу лактацію показники ста-
новлять, відповідно – 740,7±16,55 – 332,9±22,09 
кг або 12,8 і 5,8 % та 24,7±0,55 кг.  

Тварини голштинської породи мали вищі на-
дої молока ніж ровесниці української червоної 
молочної породи за І і ІІІ лактації відповідно на 
297 (5417±61,07; Р≥0,95) та 754 (6126±120,8; 
Р≥0,95) кг, проте поступалися за вмістом жиру в 
молоці на 0,02 (3,79±0,003; Р≥0,999) і 0,01% 
(3,78±0,004). Середній місячний надій первісток в 
перший та десятий місяці лактації становив 
455,5±15,29 і 435,2±13,48 з найвищими надоями 
в третій місяць лактації – 655,0±9,48 (12,7 % від 
загал. надою) кг. Найбільше молока від корів з ІІІ 
лактацією (755,0±14,76) отримано у третьому 
місяці, що становить 12,3% від надою за 305 днів. 
Найвищий добовий надій за І і ІІІ лактації відпові-
дно становив 21,8±0,33 та 25,2±0,49 кг. 
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Мал. 1. Лактаційна крива первісток різних порід 

 

В ДП ДГ «Ерастівська дослідна станція» тва-
рини української червоної молочної породи най-
більший середній удій мали за ІІІ лактацію 
4784,2±299,65 кг, що на 437,7 кг більше ніж за І 
лактацію. Найбільший вміст жиру був у корів І 
лактації і рівнявся 3,80±0,020, що на 0,02 % біль-

ше ніж у корів ІІІ лактації. На протязі І лактації 
корів найвищий середній місячний надій отрима-
но за другий місяць – 585,6±14,08 (12,9 % від 
надою), а у повновікових відповідно 623,2±14,7 кг 
(13,2%). Найвищий добовий надій за І і ІІІ лактації 
відповідно становив 19,29±0,45 та 20,4±0,49 кг. 
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Від первісток голштинської породи отримано 
4283±152,1 кг молока з вмістом жиру 3,81% з 
найвищим місячним і добовим надоєм у другому 
місяці лактації – 540,6±20,34 кг(12,6 % від надою 
за 305 днів); 17,7±0,67 кг молока. У повновікових 
тварин ці показники становили: 4347±140,8 кг; 
3,82% та 638,5±21,27 (14,7); 20,9±0,69 кг. 

Отже, залежно від умов утримання та годівлі 
тварини голштинської та української червоної 
молочної породи по-різному реалізували свій 
потенціал продуктивності. 

В умовах СПП «Чумаки» більш стійкіша за 
характером лактаційна крива належить первіст-
кам голштинської породи в порівняні з первістка-

ми української червоної молочної породи (табл. 
1). Так, розраховуючи індекси, що характеризу-
ють характер лактаційної кривої корів двох порід, 
встановлено: індекс постійності надою (Тернера) 
дорівнює 7,71±0,070 проти 7,26±0,110 (td=4,54); 
індекс постійності лактації (Іогансена, Хансена) 
99,60±1,665 проти 94,49±2,885% (td=1,53); індекс 
повноцінності лактації (Веселовського) 
79,18±1,961 проти 71,85±7,068% (td=1,00); індекс 
спадання лактації (Єлпатьєвского) 1,03±0,008 
проти 1,00±0,160 (td=0,19); індекс стійкості лакта-
ції (Брууна за σ) 3,96±0,137 проти 5,01±0,255 
(td=4,16 та td=3,63). 

 

1. Показники індексів, що характеризують стійкість лактації первісток 
Порода Індекси УЧМ (n=46) Г (n=101) 

Тернера 7,26±0,110 7,71±0,070*** 
Іогансена, Хансена 94,49±2,885 99,61±1,667 
Веселовского 71,85±1,042 79,19±1,960 
Єлпатьєвского 1,00±0,023 1,03±0,007 
Брууно (σ) 5,01±0,255 3,96±0,137*** 

 

Характер лактаційної кривої між тваринами 
двох порід, що належать господарству «Ерастів-
ська ДС» був різний (табл. 2). У корів української 
червоної молочної породи лактаційна крива 
більш вирівняна та рівномірно спадаюча порівня-
но з однолітками голштинської породи на 8,58% 
(Р≥0,999), середнє значення індексу спадання 

лактації краще на 0,06 (Р≥0,99). Проте, у тварин 
останньої породи більш повноцінна лактація на 
17,95% (Р≥0,999). За іншими індексами достовір-
ної різниці не встановлено, лише відмічається 
тенденція в кращий бік стійкості лактації у тварин 
голштинської породи.  

 

2. Показники індексів, що характеризують стійкість лактації корів-первісток 
Порода Індекси УЧМ (n=33) Г (n=41) 

Тернера 7,59±0,165 8,07±1,280 
Іогансена, Хансена 89,50±0,30*** 80,92±1,993 
Веселовского 75,00±0,016 92,95±2,702*** 
Єлпатьєвского 0,99±0,020** 0,93±0,008 
Брууно (σ) 3,97±0,226 3,84±0,184 

 

Отже в умовах СПП «Чумаки» встановлено 
міжпородну різницю за рівнем молочної продук-
тивності та характеру лактаційної кривої з кра-
щими показниками тварин голштинської породи 
порівняно з українською червоною молочною 
породою. Найбільш об’єктивно оцінили рівень 
міжпородної диференціації за характером лакта-
ційної кривої у корів індекси Тернера, Брууна та 
ІВЛ. В умовах ДП ДГ «Ерастівська ДС» при поді-
бному рівні молочної продуктивності первісток 
двох порід за посередніми показниками стійкості 
лактації кращими є корови української червоної 
молочної породи. 

Від корів лінії Белла голштинської породи 
(n=13) отримано 5547 кг молока з найвищим на-
доєм за третій місяць лактації – 653,2 кг (11,8% 
від надою за 305 днів лактації), відповідно від 
лінії Валіанта (n=9) – 5531; 677,0 (12,2); Елевей-
шна (n=19) – 5549; 661,3 (11,9); Старбака (n=33), 
за другий місяць лактації – 5370; 645,7 (12) Чіфа 
(n=24) – 5602; 664,8 (11,9). Від корів ліній Інган-
сера (n=9) червоної молочної породи (і далі) від-

повідно отримано: 4956 кг; 651,8±48,42 (13,1); 
Кавалера (n=13) – 5000; 658,0±34,69 (13,2); 
Р.Соверинга (n=8) – 5349; 655,9±32,29 (12,3); 
Хановера (n=9) – 5102; 685,3±21,42 (13,4). Най-
вищі добові надої корів голштинської породи в 
розрізі ліній коливались від 22,2±1,06 до 
21,5±0,50, а української червоної молочної – 
22,7±0,93-20,3±1,62 кг. 

Міжлінійної достовірної різниці за математи-
чними значеннями характеру лактаційної кривої в 
корів не встановлено. Наприклад, значення інде-
ксів Тернера і Брууна (Сv) для корів ліній Белла, 
Варіанта, Елевейшна, Старбака, Чіфа, відповідно 
становили: 7,96±0,217 і 19,93±1,949; 7,90±0,218 і 
23,87±2,200; 7,96±0,208 і 23,89±2,932; 7,63±0,095 
і 22,89±1,191; 7,72±0,151 та 19,92±1,537. 

Сила впливу бугая на характер лактаційної 
кривої (індекс вирівняності лактації) у дочок ста-
новить 12,1 % (Р=0,18). 

Заперечується частка впливу лінійної нале-
жності (4,1 %, Р=0,41) на мінливість характеру 
лактаційної кривої, тому що факторіальна варіан-
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та (0,007197) менша за випадкову (0,007202). 
Двофакторним дисперсійним аналізом вста-

новлено, що серед організованих факторів най-
більший вплив на характер лактаційної кривої 

має породна належність тварин (52,4 %), госпо-
дарство – 5,1%, а також взаємодія всіх врахова-
них факторів (42,6 %) (мал. 2). 

 

Фпктор, А; 
5,1%

Фактор, В; 
52,4%

Взаємодія, 
АВ; 42,6%

 
Мал. 2. Вплив факторів на вирівняність лактаційної кривої корів. 

 

Висновки  
1. Доведено вплив породи тварин 

( 2
x =0,524), бугая-плідника ( 2

x =0,041), взаємодію 

факторів «порода × господарство» ( 2
x =0,51) на 

характер лактаційних кривих у корів української 
червоної молочної і голштинської порід. 
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Денисюк А.В. ВЛИЯНИЕ ГЕНО- И ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ХАРАКТЕР 

ЛАКТАЦИОННОЙ КРИВОЙ КОРОВ 
Установлено межпородную разницу по уровню молочной продуктивности характеру лактаци-

онной кривой животных голштинской и украинской красной молочной пород. Определена сила вли-
яния на характер лактационной кривой быка (12,1 %), породы (52,4 %; Р>0,95), хозяйства (5,1%; 
Р>0,95). 

Ключевые слова: корова, лактационная кривая, индекс устойчивости лактации 
 
Denisyuk O.ЕFFECT OFGENOTYPEANDPARATYPICAL FACTORS ONTHE CHARACTEROF 

LACTATIONCURVEOF COWS 
Interbreeddifferencewas foundin terms ofmilk production andlactationcurvenatureanimalsof Holsteinan-

dUkrainianRed Dairybreeds. Determinedthe impact forceto the naturelactationcurvebull(12,1 %), breed(52,4 
%; Р>0,95), farm(5,1%; Р>0,95). 

Key words: cow, lactationcurve, sustainability indexlactation. 
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