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ЧАСТОТА ВІДВІДУВАННЯ ДОЇЛЬНОГО РОБОТА КОРОВАМИ 

РІЗНОГО ВІКУ В ЛАКТАЦІЯХ ТА РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 

ЗА УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО ДОЇННЯ 

За умов добровільного доїння досліджено частоту відвідування доїльного робота коровами голштинської породи 

різного віку у лактаціях та рівня молочної продуктивності. Впродовж доби за умов роботизованого доїння частота 

спорожнення молочної залози залежить від розвитку та рівня молочної продуктивності. Встановлено, що тварини з 

нижчим рівнем надоїв мають недостатньо розвинену молочну залозу, що потребує для оптимізації її функціонування 

зростання частоти спорожнення. 

Ключові слова: голштинська порода, частота відвідування, доїльний робот, продуктивність, система 
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Постановка проблеми. Інтенсивні технології виробництва молока ґрунтуються на впрова-

дженні механізації, автоматизації та комп’ютеризації технологічних процесів. Це, у свою чергу, 

зумовлює зміну систем утримання, годівлі, доїння та обслуговування молочної худоби. 

Ефективним заходом підвищення продуктивності праці у молочному скотарстві є комплексна 

механізація і автоматизація доїння корів на установках, які оснащені автоматизованими 

пристроями, що контролюють та регулюють процес доїння, враховуючи фізіологічний стан 

тварин, кількість та якість молока [4]. Нині перспективним напрямом удосконалення доїльного 

обладнання вважається забезпечення найбільш комфортного стану тварини під час доїння, що 

забезпечує система добровільного доїння з використанням роботів [6].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Із розвитком роботизованого доїння тварин 

засоби механізації цієї операції зазнали значних змін, як за принципом виведення молока, так і 

вдосконалення механізації та автоматизації окремих допоміжних операцій і організації самого 

доїння [7]. Новітні механізовані способи доїння базуються на стимуляції молоковіддачі шляхом 

створення та підтримання позитивного впливу зовнішніх подразників на умовні і безумовні 

рефлекси тварин впродовж усього часу доїння. 

На сьогодні роботизоване доїння привертає увагу багатьох  господарств в Україні. Проте 

одним із недоліків такого доїння є конструктивна недосконалість застосовуваної доїльної 

техніки, позбавленої будь-яких елементів автоматизації управління процесом одержання та 

підрахунку об’єму молока.  

Роботизована системи доїння корів – складний технологічний процес, особливо, якщо у новій си-

стемі використовуються тварини, яких раніше доїли з використанням традиційних систем доїння [2]. 

Добровільне доїння корів із застосуванням роботизованих систем справляє менше стресового 

впливу на тварину і більше відповідає її фізіологічним потребам [5]. Ось чому одним із організа-

ційно-технологічних завдань доїння корів є встановлення кратності їх доїння впродовж доби. Акту-

альність дослідження полягає у вивченні реакції організму корів з урахуванням вікових факторів та 

рівня продуктивності на частоту відвідування доїльного робота за умови добровільного доїння. 

Чи відповідає «природне» спорожнення вим’я нормам встановленим людиною, адже у молочному 

скотарстві питання щодо кратності доїння корів і тривалості проміжків між доїнням піднімалися 

неодноразово. На жаль, єдиної думки з цього питання серед вчених і практиків немає і сьогодні [1]. 

Мета і завдання дослідження – встановити взаємозв’зки між рівнем молочної 

продуктивності, віком в лактаціях та частотою відвідування доїльного робота молочними 

коровами голштинської породи за умов добровільного доїння.  

Матеріал і методика дослідження. Дослідження проведене у ТДВ «Терезине» Білоцерків-

ського району Київської області, на коровах голштинської породи за умов добровільного доїн-

ня. Показники продуктивності визначали за матеріалами програмного забезпечення доїльного 
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робота VMS-2012. У дослідженні враховано матеріали по 352 коровах, різного віку в лактаціях 

та рівня продуктивності. У період проведення дослідження тварини знаходилися в однакових 

умовах годівлі, безприв’язного боксового утримання та експлуатації. Усі матеріали 

спостережень опрацьовано методами варіаційної статистики за Н.А. Плохинським (1969) [3]. 

Результати досліджень та їх обговорення. Дослідження на фермі ТДВ «Терезене» показа-

ли, що безприв’язне боксове утримання забезпечує вільне переміщення корів і є основою для 

успішної реалізації принципів добровільного доїння. За таких умов тваринам характерна більш 

висока молочна продуктивність. 

Аналізуючи частоту відвідування  доїльного робота коровами різного рівня надою за попе-

редню лактацію (табл. 1), слід відзначити певну закономірність зростання цього показника із 

збільшенням рівня надою як за лактацію, так і середньодобового. Так, при зростанні надоїв від 

5000 до 7000 кг (середньодобових від 14,9 до 17,7 кг), частота відвідувань зростає у 0,2 раза 

(Р<0,95). За рівня продуктивності 7000-8000 кг молока за лактацію частота відвідувань 

зменшується у 0,3 раза (Р<0,95), а у подальшому із зростанням рівня продуктивності зростає 

подібно до показника корів з рівнем надоїв 5000–7000 кг молока за лактацію.  

Отже, можна зазначити, що корови з рівнем продуктивності 7001–8000 кг молока за 

лактацію мають найоптимальніший розмір і розвиток молочної залози. Тварини з нижчим 

рівнем надоїв мають недостатньо розвинену молочну залозу, що потребує для оптимізації її 

функціонування зростання частоти спорожнення. Подібна реакція спостерігається і при 

зростанні надоїв більше 8000 кг за лактацію (середньодобових більше 23 кг), що є цілком 

закономірним. 

Аналіз характеру змін частоти відвідування доїльного робота коровами різного віку у лактаціях 

(табл. 2), чітко свідчить про взаємозв’язки віку тварини, а отже розмірів і розвитку молочної залози 

та частоти її спорожнення. Так, корови першої і другої лактацій за продуктивності від 6000 до 

10000 кг, за системи добровільного доїння відвідували доїльні роботи майже 3 рази за добу. 

Повновікові і старші (третя, четверта і старші лактації) корови за практично таких же надоїв (6000– 

15000 кг) відвідують доїльний робот дещо рідше (2,6–2,5 рази за добу). 
Оцінка показника частоти відвідування доїльного робота за умов добровільного доїння 

свідчить, що вік корови у лактаціях має суттєвий вплив на його величину. 



 

 

 

 

 
Таблиця 1 – Частота відвідування доїльного робота за добу коровами різного рівня продуктивності за системи добровільного доїння 

Надій n 
Частота відвідування, разів Добовий надій, кг 

M±m Cv/% Ϭ lim M ± m Cv/% Ϭ lim 

5001-6000 64 2,6±0,05 0,86 0,43 1–3 14,9±0,13 2,11 1,05 10,5–17  

6001-7000 68 2,8±0,04* 0,59 0,29 1–3 17,7±0,07*** 1,15 0,58 12–21,69 

7001-8000 85 2,5±0,01* 0,23 0,12 1–3 20,5±0,10***  1,81 0,9 14,7–26,3 

8001-9000 75 2,7±0,04* 0,69 0,35 1–3 23,3±0,09*** 1,63 0,82 17,2–29 

9001-10000 60 2,8±0,07* 1,05 0,53 1–3 26,1±0,10***  1,52 0,76 23,2–31 

Примітка. Статистична вірогідність різниці за показниками продуктивності: 1 – *** зміна вірогідності показників (Р<0,999); 2 – * зміна вірогідності показників (Р<0,95). 

 

 
Таблиця 2 – Частота відвідування доїльного робота за добу коровами різного віку в лактаціях та їх продуктивність за системи добровільного доїння 

Вік корів у 

лактаціях 
n 

Частота відвідування, разів Добовий надій, кг  Надій за лактацію, кг 

M ± m Cv/% Ϭ lim M ± m Cv/% Ϭ lim M ± m Cv/% Ϭ lim 

I лактація 145 2,7±0,02 0,13 0,2 1–3 26,2±0,43 3,6 5,2 14,01–36,05 9551±158 19,9 1904 7334–11418 

II лактація 92 2,7±0,01* 0,07 0,1 1–3 27,8±0,93** 6,1 8,9 16,23–44,64 
101562± 

339,6*** 
32,0 3257 7792–13278 

III лактація 71 2,6±0,01* 0,07 0,1 1–3 28±0,88** 5,1 7,5 18,0–39,3 
10224,4± 

322,8*** 
26,6 2719 8572–15979,7 

IV лактація і старша 44 2,5±0,02* 0,09 0,1 1–3 27,3±1,09** 5,0 7,2 16,57–38,71 10002,1 ±406,0*** 27,0 2693 8198–15224,2 

Примітка. Статистична вірогідність різниці за показниками продуктивності: 1 – *** зміна вірогідності показників (Р<0,999); 2 – ** зміна вірогідності показників (Р<0,99); 

3 – * зміна вірогідності показників (Р<0,95). 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Частота спорожнення молочної залози 
впродовж доби за умов добровільного доїння корів залежить від її функціонального розвитку та 
рівня молочної продуктивності.  

За умов добровільного доїння вік корів у лактаціях має суттєвий вплив на частоту 
відвідування доїльного робота.  

Подальші дослідження будуть спрямовані на оцінювання характеру відвідування доїльного 
робота коровами залежно від місяця лактації.  
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Частота посещения доильного робота коровами разного возраста в лактациях и уровня продуктивности в 
условиях добровольного доения 

И.Д. Брюхачева, В.И. Костенко  
В условиях добровольного доения исследованы частота посещения доильного робота коровами голштинской 

породы разного возраста в лактациях и уровня молочной продуктивности. В течение суток в условиях 
роботизированного доения, частота опорожнения молочной железы зависит от развития и уровня молочной 
продуктивности. Установлено, что животные с низким уровнем удоев имеют недостаточно развитую молочную 
железу, что требует для оптимизации ее функционирования увеличение частоты опорожнения. 

Ключевые слова: голштинская порода, частота посещения, доильный робот, продуктивность, система 
добровольного доения. 
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