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ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОГО ДОВГОЛІТТЯ КОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ХАРАКТЕРУ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ТА ТИПУ ЛАКТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Представлено результати оцінки продуктивного довголіття корів української чорно-рябої молочної породи залеж-

но від причини вибуття та типу лактаційної кривої. Встановлено, що в умовах СК “Восток” Харківської області період 

продуктивного використання корів в середньому склав 1039 днів (2,8 лактації). Більше 52 % тварин вибули зі стада до 

четвертої лактації. Випадки порушення відтворювальної функції мають найбільшу частоту серед інших причин перед-

часного вибракування (>37 %). Корови зі стійким типом лактаційної кривої мають більш оптимальний рівень ознак 

відтворювальної здатності.  

Ключові слова: корова, українська чорно-ряба молочна порода, продуктивне довголіття, функціональні 

порушення, тип лактаційної кривої. 
 
 
 

Постановка проблеми. Тривалість продуктивного життя сільськогосподарських тварин суттєво 

впливає на ефективність їх використання та рентабельність виробництва продукції в цілому [12]. 
Проблема передчасного вибуття тварин за певної видової та породної специфічності набуває 

все більшої актуальності в різних галузях тваринництва [5, 6]. При цьому відзначається загальна 
тенденція до погіршення функціональної стійкості та резистентності тварин в процесі селекції 
переважно за продуктивними ознаками [7, 9, 11, 13].  

Тому питання вивчення продуктивного довголіття корів залежно від характеру 
функціональних порушень та типу лактаційної діяльності є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тривалість періоду функціональної активності 
тварини обумовлена комплексом зовнішніх та внутрішніх факторів, взаємодія між якими формує 
норму реакції організму на дію середовища, характеризує його генетично обумовлену 
пластичність, рівень стресчутливості та пристосованості [3].  

У молочному скотарстві скорочення терміну продуктивного використання пов’язують з пе-
редчасним незапланованим вибуттям корів з причин порушення відтворювальної здатності, за-
хворювань вимені, кінцівок, порушення обміну речовин та ін. [4]. При цьому збитки від 
безпліддя у більшості випадків перевищують втрати, зумовлені іншими захворюваннями та 
функціональними розладами [8].  

 собливості лактаційної та відтворювальної функції тварини, а саме    динаміка надоїв за мі-

сяцями лактації, регулярність формування яйцеклітин, запліднення, віддзеркалюють загальну 

картину її фізіологічного стану [10].  

Перспектива подовження строків продуктивного використання молочної худоби логічно пов’язана 

з вивченням адаптаційних, продуктивних, фізіологічних, конституційних, етологічних та інших 

особливостей тварин, що традиційно привертає увагу науковців та залишається актуальним питанням.  

Метою досліджень було проведення оцінки продуктивного довголіття корів залежно від 

характеру функціональних порушень та типу лактаційної діяльності. 

Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводили у період з 2009 до 2013 рр. в умовах 

сільськогосподарського кооперативу “Восток” Ізюмського району Харківської області. Для аналізу бу-

ло використано дані первинного зоотехнічного та племінного обліку 1492 корів української чорно-рябої 

молочної породи.  цінку молочної продуктивності проводили з визначенням добового надою за міся-

цями лактації. Тип лактаційних кривих визначали за методикою А.С. Емельянова [1]. Продуктивне дов-

голіття визначали як період між датою першого отелення та датою вибуття корови зі стада. Як ознаки 

відтворювальної здатності використано міжотільний та сервіс-період, період між отеленням та першим 

осіменінням та індекс осіменіння (кількість осіменінь, необхідних для запліднення).  
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Біометричну обробку даних виконано за допомогою методів математичної статистики [2]. 

Статистичні гіпотези перевіряли на рівнях значущості P<0,05, P<0,01, P<0,001.  

Результати досліджень та їх обговорення. Розподіл корів за причинами вибуття залежно від 

віку, який виражено у лактаціях, представлено в таблиці 1. З наведених даних слід зазначити, що 

вік тварини впливає на співвідношення кількості функціональних порушень різних систем 

організму та захворювань. Первісток більш ніж в 13 % випадків вибраковують внаслідок низької 

продуктивності. 
 

Таблиця 1 – Частота вибуття корів залежно від віку та причин функціонального порушення (захворювань) 

Номер 

лактації 

Причини вибуття 

низька 

продуктивні

сть 

порушення 

відтворення 

захворюван

ня вим’я 

захворюван

ня кінцівок 
травми 

інфекційні 

захворюван

ня 

інші незаразні 

захворювання 
всього 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

1 44 13,4 110 33,4 35 10,6 9 2,7 7 2,1 9 2,7 115 35,0 329 22,05 

2 4 1,7 113 47,3 35 14,6 3 5,4 6 2,5 5 2,1 63 26,4 239 16,0 

3 3 1,4 100 45,0 28 12,6 21 9,5 7 3,2 3 1,4 60 27,0 222 14,8 

4 3 1,4 79 35,7 34 15,4 20 9,0 8 3,6 2 0,9 75 33,9 221 14,8 

5 2 1,1 56 30,8 34 18,7 11 6,0 4 2,2 2 1,1 73 40,1 182 12,2 

6 - - 41 41,0 25 25,0 11 11,0 5 5,0 8 8,0 10 10,0 100 6,7 

7 - - 27 28,7 17 18,1 19 19,1 7 7,4 1 1,1 24 25,5 94 6,3 

8 і старше 2 1,9 30 28,6 34 32,4 12 11,4 3 2,9 - - 24 22,9 105 7,0 

В серед-

ньому 
58 3,9 556 37,3 242 16,2 115 7,7 47 3,2 30 2,0 444 29,8 1492 100 

 

Погіршення відтворювальної функції в середньому за всіма віковими групами має найбільшу 

частку передчасного вибракування (> 37 %). Динаміка вибуття корів через неплідність вказує на 

збільшення кількості таких тварин з 33 % за першу лактацію до 45-47 % за другу та третю, після 

чого відбувається поступове зменшення. Вибуття внаслідок захворювання вим’я трапляються з 

частотою 16 %, при цьому за першу лактацію через мастити вибуває близько 10 %, а на рівні 5 та 

старше збільшується до 25 %. 

Захворювання кінцівок також має тенденцію до збільшення з віком з 3 до 19 % після пʼятого 

отелення.  

В таблиці 2 представлено оцінку молочної продуктивності відтворювальної здатності та про-

дуктивного довголіття за групами тварин, умовно розподілених за різними категоріями вибуття. 
 

Таблиця 2 – Ознаки молочної продуктивності, відтворювальної здатності та продуктивного довголіття корів, 

залежно від характеру функціональних порушень, або захворювань (M±m) 

Причини 

вибуття 
n 

Надій за 305 днів 

першої лактації, 

кг 

Міжотільний 

період, днів 

Сервіс-

період, днів 

Період між 

отеленням та 

першим 

осіменінням, днів 

Індекс 

осіменіння 

Продуктивне 

довголіття, 

дн. 

Низька 

продуктивність 

14 3544±213 375±11,6 94,6±11,8 82,3±7,3 1,59±0,08 548±51,9 

Порушення 

відтворення 

497 4604±50 413±3,97 135±4,16 78,2±2,5 2,94±0,09 989±31,6 

Захворювання 

вим’я  

218 4156±69 389±4,97 107±5,5 76,9±6,2 1,29±0,06 1289±89,8 

Захворювання 

кінцівок 

109 4090±100 387±7,61 108±8,6 77,6±8,1 1,32±0,07 1271±104 

Травми 42 4128±178 397+12,7 123±15,3 100±22,5 1,38±0,14 1180±209 

Інфекційні 

захворювання 

24 3474±154 416±18,1 108±18,3 81±24,2 1,72±0,55 1376±266 

Інші незаразні 

захворювання 

352 4449±59 381±3,76 102±3,77 77±3,64 1,56±0,06 1029±32,7 

Всього 1256 4389±31 396±2,27 117±2,42 78±1,9 2,13±0,056 1039±22,7 
 

За середнього рівня надою за першу лактацію близько 4400 кг, найвищу продуктивність мали 

тварини, які характеризувалися функціональними порушеннями відтворювальної системи. 

В цієї ж категорії відзначено збільшення міжотільного періоду до 413 днів та сервіс-періоду, від-

повідно, до 135 днів. Збільшення молочної продуктивності первісток за лактацію більш суттєво 
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відзначається на кількості осіменінь на одне запліднення, ніж на період від отелення до першої 

зафіксованої охоти, який не мав істотного збільшення. 

В таблиці 3 представлено розподіл корів за типом лактаційної кривої. З усіх первісток 25 % 

мали стійкий тип лактаційної діяльності із зменшенням добового надою з першого по четвертий 

місяці лактації не більше 20 %. Майже 53 % мали нестабільну лактаційну функцію. Після досяг-

нення піку та спаду добових надоїв у них відзначається поступове збільшення продуктивності, 

що призводило до формування двовершинної лактаційної кривої. 

 
Таблиця 3 – Рівень ознак відтворювальної здатності корів залежно від типу лактаційної кривої  

Тип  

лактаційної кривої 
n 

Міжотільний 

період, днів 

Сервіс-період, 

днів 

Період між 

отеленням та першим 

осіменінням, днів 

Індекс  

осіменіння 

Стійкий 313 366±3,38 88+3,22 73±2,63 1,79±0,065 

Нестійкий  

двовершинний 

661 413±3,17*** 133±3,43*** 83±2,97* 2,43±0,087*** 

Нестійкий швидко  

спадаючий 

65 382±8,06 101±8,1 65±5,2 2,28±0,24 

В середньому 1256 396±2,27 117+2,42 78±1,9 2,13±0,056 

Примітка: * – P<0,05; ** – P<0,01; *** – P<0,001. 
 

Більше 5 % тварин після досягнення максимальної продуктивності відзначаються різким 

спадом. 

Рівень показників відтворювальної функції при розподіленні корів за типами лактацій доказує 

наявність звʼязку між динамікою добових надоїв та стресчутливістю тварин. Виступає одним з 

критеріїв норми реакції тварини на фактори зовнішнього середовища, та відповідно, рівня 

фізіологічної пластичності та адаптаційної здатності.  

Найбільш оптимальним рівнем відтворення характеризуються корови стійкого типу 

лактаційної кривої. Тварини з двовершинною лактацією мали суттєве збільшення як періоду до 

першого прояву статевого циклу, так і кількості осіменінь на одне запліднення.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. Частота і співвідношення вибуття 

тварин з причин різних захворювань і функціональних порушень обумовлені віком тварини та 

рівнем молочної продуктивності. 

2. Корови, які мають стійкий тип лактаційної діяльності відрізняються більш оптимальними 

показниками відтворювальної здатності.  

Перспектива подальших досліджень за даною тематикою пов’язана з оцінкою адаптаційної 

здатності корів, визначення норми реакції тварин у зв’язку з рівнем продуктивності та за різних 

екологічних умов при розробці методів селекційного удосконалення порід та типів молочної 

худоби.  
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Оценка продуктивного долголетия коров в зависимости от характера функциональных нарушений и типа 

лактационной деятельности 

В.Ю. Афанасенко 

Представлено результаты оценки продуктивного долголетия коров украинской черно-пёстрой молочной породы в 

зависимости от причины выбытия и типа лактационной кривой. Установлено, что в условиях СК “Восток” 

Харьковской области период продуктивного использования коров в среднем составил 1039 дней (2,8 лактации). Более 

52 % животных выбывают из стада до четвёртой лактации. Случаи нарушения воспроизводительной способности 

имеют наибольшую частоту среди других причин преждевременной браковки (>37 %). Коровы с устойчивым типом 

лактационной кривой имеют более оптимальный уровень признаков воспроизводительной способности. 

Ключевые слова: корова, украинская черно-пестрая молочная порода, продуктивное долголетие, 

функциональные нарушения, тип лактационной кривой.  
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