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ПРОДУКТИВНІ ТА ВІДТВОРНІ ОЗНАКИ КОРІВ ЗАЛЕЖНО
ВІД ЇХНЬОЇ ВГОДОВАНОСТІ ПЕРЕД ОТЕЛЕННЯМ
В умовах безприв'язного утримання й доїння на роботизованих установках на коровах української чорно-рябої
молочної породи досліджено вплив вгодованості перед отеленням на продуктивні, відтворні якості та ріст приплоду.
Встановлено, що як низький (менше 3-х балів) так і високий (більше 4-х балів) рівень вгодованості тварин у
передродовий період негативно впливає на характер перебігу пологів. У корів з високим рівнем вгодованості
збільшується тривалість сервіс-періоду, зменшується продуктивність за перші 180 днів лактації. Їхні лактаційні криві
характеризуються нижчим рівнем і піком, порівняно з кривими корів з нижчою вгодованістю. Падіння рівня
вгодованості на початку лактації більш різке у корів, які мали високий рівень вгодованості перед отеленням. На ріст
приплоду рівень вгодованості корів суттєво не вплинув.
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Постановка проблеми. Отримання високої молочної продуктивності від корів й високоякісної
продукції з мінімальними витратами є першочерговою проблемою в Україні. Тому вивчення питань,
пов’язаних з підвищенням продуктивних і відтворних ознак худоби на основі оптимізації управління
годівлею і вгодованістю у різні фізіологічні періоди життєдіяльності корів є актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вгодованість молочних корів відображає стан
запасів та засвоєння жиру й енергії твариною. Рівень вгодованості корови перед отеленням має
прямий вплив на потенційні ускладнення, які можуть виникнути перед, під час або після
отелення щодо молочної продуктивності, стану здоров'я та репродуктивної ефективності перед
майбутньою лактацією [1].
Дослідженнями зарубіжних вчених на коровах голштинської, джерсейської та фризької порід
встановлено, що низький стан вгодованості тварин перед отеленням знижує їхню репродуктивну
функцію, збільшуючи тривалість сервіс-періоду. Рівень вгодованості менше 2,25 бала може
знизити репродуктивну функцію, збільшити термін до першого приходу в охоту і відповідно
сервіс-період [2, 3].
На думку Edmonson A.J. [4], оптимальним в сухостійний період є рівень вгодованості корів в межах 3-3,5 бала в момент запуску і отелення. Це означає, що така вгодованість настає в період пізньої
стадії лактації. Тварини повинні не збільшити і не втратити цей стан вгодованості в сухостійний період [5]. Проте, іншої думки Більченко Г. [6] та Stockdale C.R. [7], котрі вважають, що оптимальною в
цей період є вгодованість до 3-х балів. При цьому від початку сухостійного періоду до осіменіння
втрата вгодованості не має перевищувати 1 бал. А. Hutjens M.F. [8] встановив, що втрата маси тіла
має бути обмеженою максимум до 1 кг за добу, а зниження вгодованості – від 1 до 1,5 бала, або не
більше 30–60 кг маси тіла. При цьому необхідно забезпечити позитивний баланс енергії не пізніше
як через 60 днів після отелення або навіть раніше. Один кілограм мобілізованого із депо жиру
енергетично забезпечує одержання надою 7 кг молока [9, 10].
Забезпечення тварин енергією має найбільший вплив на відтворну функцію. Негативний
вплив виявляється як за нестачі, так і за її надлишку. Недостатнє забезпечення
високопродуктивної корови енергією спостерігається зазвичай після отелення: найвища у цей час
молочна продуктивність призводить до надмірного навантаження на обмін речовин. За цих умов
не виключені такі захворювання як запалення матки, відсутність тічки, зміни у яєчниках, а також
зниження імунітету тварин та продуктивності [11].
Сьогодні в Україні впроваджують безприв’язне утримання й високомеханізовані та
роботизовані системи доїння, що потребує проведення досліджень з вивчення питань пов’язаних
з впливом рівня вгодованості корів українських молочних порід перед отеленням на подальшу
продуктивність і відтворні функції.
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Метою досліджень було вивчення впливу вгодованості корів української чорно-рябої молочної
породи перед отеленням на характер перебігу родів, подальший стан здоров'я і продуктивність корів,
ріст молодняку та динаміку вгодованості в першу половину наступної лактації.
Матеріал і методика дослідження. Дослідження проводили в ТДВ «Терезине», відділення
Вільна Тарасівка на тваринах української чорно-рябої молочної породи упродовж 2014 року. В
господарстві застосовується безприв'язно-боксова технологія утримання корів з добровільним
доїнням на роботизованих установках. Годівля корів здійснюється з кормового столу кормосумішами
зі згодовуванням частини добової норми концкормів під час доїння та на кормових станціях.
Матеріалом для дослідження були 67 корів родильного відділення. Корів у господарстві переводять у
родильне відділення за 60±5 днів до планового отелення. Тут тварини перебувають у секціях з
безприв’язним утриманням та вільною годівлею спеціальними кормосумішами з кормових столів.
Особливою відмінністю цієї системи утримання є те, що тварин, які не мають післяродових
ускладнень переводять у загальне дійне стадо на другий день після отелення.
Для дослідження було підібрано три групи корів української чорно-рябої молочної породи з
різною вгодованістю перед отеленням (до 3 балів, 3–4 бали та 4 і більше балів). Чисельність корів
у групах становила 14–38 корів.
Вгодованість корів визначали за 1–3 доби до очікуваного отелення та двічі на місяць
упродовж лактації за 5-бальною шкалою з точністю до 0,25 бала [4]. Продуктивність визначали
за результатами добових надоїв. Схема проведеного досліду наведена в таблиці 1.
Таблиця 1 – Схема досліду
Група корів
1
2
3

Вгодованість перед
отеленням, балів
до 3
3–4
4 і більше

Кількість голів

Показники

14
38
15

Вгодованість
Продуктивність
Лактаційні криві
Перебіг отелень
Ріст молодняку

Результати досліджень та їх обговорення. Проведені дослідження показали, що більша
половина досліджуваних корів – 38 голів (57 %) мали вгодованість перед отеленням в межах 3–4х балів, а корови з вгодованістю до 3-х та 4 і більше балів складали 14 (21 %) та 15 (22 %) голів
відповідно (табл. 2).
У групах корів з нижче середньою (до 3-х балів) та середньою вгодованістю (3–4 бали)
спостерігали по одному випадку (7,14 та 2,6 % від чисельності тварин у групі) надання
допомоги під час отелення, тоді як у корів з вище середньою вгодованістю (4 бали і більше)
таких випадків було два (13,33 %). При цьому у кожній з груп було по 4 випадки затримки
посліду (28,5; 10,52 та 26,6 % відповідно). Найменше випадків захворювань на післяродову
гіпокальціємію (13,15 %) спостерігалось у групі з середньою вгодованістю, а у групах з
нижче та вище середньою вгодованістю таких випадків було більше (21,42 та 20 %). Кількість
захворювань на мастит у групі з середньою вгодованістю після отелення становила 7,89 %,
тоді як у групах з нижче та вище середньою вгодованістю таких випадків було більше (13,33
%). Також у групі корів з середньою вгодованістю було менше випадків набрякання вимені
(15,78 %), при цьому у групах з нижче та вище середньою вгодованістю таких випадків було
відповідно 28,57 та 20 %.
Найкоротший сервіс-період був у групі з середньою вгодованістю – 94,28 доби, тоді як у
групі з нижче середньою вгодованістю він був на 2,86 доби довшим і складав 97,14 діб, а у групі
з вище середньою вгодованістю він був на 18,12 діб довшим, чим у групі з середньою
вгодованістю і становив 112,4 діб.
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Таблиця 2 – Характеристика відтворних функцій і стану здоров'я корів залежно від вгодованості ( у % від
чисельності тварин у групі)
Група корів вгодованістю перед отеленням, балів
до 3
3-4
4 і більше
14,28
2,6
13,33
28,57
10,52
26,6
14,28
5,26
6,7
7,14
7,89
13,33
21,42
13,15
20
28,57
15,78
20
97,14±4,94*
94,28±4,02*
112,4±6,84
2,78±0,15
2,63±0,12
2,8±0,24

Показник
Надання допомоги під час отелення
Випадків затримки посліду
Випадків захворювання на метрит
Випадків маститу після отелення
Випадків захворювання на післяродову гіпокальціємію
Випадків набрякання вимені після отелення
Тривалість сервіс-періоду, днів
Індекс осіменіння, спермодоз
Примітка. *Р<0,05 порівняно з 3-ю групою.

Подальші дослідження показали, що у корів з середньою вгодованістю (2 група) було два
вимушених випадки випоювання телят молозивом від інших корів або 5,26 % у зв’язку з
неякісним материнським, а у корів з нижче та вище середньою вгодованістю (1 і 3 групи) частка
таких випадків становила відповідно 14,28 і 20 %. Середня жива маса телят при народженні була
найвищою у групі з середньою вгодованістю – 37,4 кг, що на 0,1 та 0,9 кг більше ніж у групах з
вище та нижче середньою вгодованістю – 37,3 та 36,5 кг, а найвищий середньодобовий приріст
спостерігався у групі з нижче середньою вгодованістю 517 г, що на 2 і 8 г більше, ніж у групах з
середньою та вище середньою вгодованістю (табл. 3).
Таблиця 3 – Жива маса і середньодобові прирости телят отриманих від корів з різною вгодованістю
Група корів за вгодованістю
перед отеленням, балів
до 3
3–4
4 і більше

Випадків випоювання
молозивом інших корів
(у % від числа групи)
14,28
5,26
20

Середня жива
маса при
народженні, кг
36,5±0,33
37,4±0,23
37,3±0,29

Середня жива Середньодобовий приріст
маса у віці
живої маси за
30 діб
30 діб після народження, г
51,6±0,98
517±11
52,8±0,29
515±15
52±0,93
509±12

Також у результаті проведених досліджень встановлено, що найвищий середній надій за
перші 180 днів лактації був у групі корів з середньою вгодованістю – 5057,1 кг, а у групах з
нижче та вище середньою вгодованістю він становив 4923 і 4064,7 кг відповідно. При цьому
середній надій у родильному відділенні був найвищим у першій групі і становив 17,57 кг, тоді як
у групах з середньою та вище середньою вгодованістю (2 і 3 групи) він складав 16,94 і 14,0 кг
відповідно (табл. 4).

Середній надій у
родильному
відділенні, кг

Група корів за
вгодованістю перед
отеленням, балів

Таблиця 4 – Показники продуктивності корів різної вгодованості упродовж перших 180 днів лактації
Середній добовий надій, кг

за 30 днів

60 днів

90 днів

120 днів

150 днів

180 днів

Середньомісячний надій
від 1 корови за
перші 180 днів
лактації, кг

до 3 17,57±0,94 22,78±0,79*** 31,42±1,1*** 31±0,73*** 28,6±1,09*** 26±1,1*** 24,3±0,96*** 820,5±43,77***
3-4 16,94±0,52 23,86±0,43** 32,78±0,69*** 30,63±0,75*** 29,5±0,69** 26,8±0,71** 25±0,58** 842,85±42,4***
4і
14±0,53
19,46±0,55
25±1,1
25,3±1,03
23,7±0,87 21,73±0,85 20,3±0,86
677,45±30,19
більше
Примітка. **Р<0,01; ***Р<0,001 порівняно з 3-ю групою.

Лактаційна крива корів з середньою вгодованістю відрізнялась різким зростанням на другому
місяці лактації і різким падінням на третьому місяці та подальшим поступовим зниженням протягом
четвертого – шостого місяців. У корів з нижче середньою вгодованістю пік лактації припадає на
другий місяць і далі поступово знижується до шостого місяця. Водночас у корів з вище середньою
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вгодованістю спостерігали різке підвищення лактаційної кривої на другому місяці з піком на
третьому місяці лактації та подальшим поступовим щомісячним зниженням (рис. 1).
1000
900
800

Лактаційна крива корів з
вгодованістю 3-4 бали на
момент отелення (2-га
група)

Надій, кг

700
600

Лактаційна крива корів з
вгодованістю до 3 балів на
момент отелення (1-ша
група)

500
400

Лактаційна крива корів з
вгодованістю 4 і більше
бали на момент отелення
(3-тя група)

300
200
100
30

60

90
120
Дні лактації

150

180

Рис.1. Лактаційні криві корів різної вгодованості.

Дані щодо зміни вгодованості свідчать, що у корів 2-ї групи на початку лактації вона
становила в середньому 3,25 бали, потім – на 2-му місяці лактації – знизилась до 2,75 балів і
протрималась на цьому рівні до четвертого місяця, на п'ятому повернулась до позначки 3,0 балів.
У корів з нижче середньою вгодованістю (1 група) на початку лактації вгодованість складала 2,75
балів, після чого протягом двох місяців знижувалась на 0,25 балів до 2,25 балів, протрималась на
цьому рівні два місяці і упродовж п'ятого місяця після отелення підвищилась до 2,5 балів та була
такою до шостого місяця лактації. У корів 3-ї групи динаміка вгодованості відзначалась різким
зниженням на 0,5 бала протягом першого місяця лактації до 3,75 балів та наступним зниженням
на 0,25 бала протягом двох місяців до 3,25 балів з подальшим збільшенням на 0,25 балів на
четвертому та шостому місяцях (рис. 2).
5
4,75
4,5

Вгодованість, балів

4,25
4

Корови з середньою
вгодованістю перед
отеленням (2-га група)

3,75
3,5

Корови з нижче середньою
вгодованістю перед
отеленням (1-ша група)

3,25
3
2,75

Корови з вище середньою
вгодованістю перед
отеленням (3-тя група)

2,5
2,25
2
0

30

60

90
120
Дні лактації

150

180

Рис. 2. Динаміка зміни вгодованості корів у перші 180 днів лактації.
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Як низький так і високий рівень
вгодованості тварин перед отеленням негативно впливає на характер перебігу родів
(підвищується кількість випадків надання допомоги під час отелення, затримки посліду,
захворювання на метрити і гіпокальціємію та набрякань вимені).
Підвищення рівня вгодованості у корів перед отеленням понад 4-х балів призводить до
збільшення тривалості сервіс-періоду на 18 днів та індексу осіменіння на 0,18 порівняно з
тваринами, вгодованість яких була на рівні 3–4 балів.
Продуктивність корів з вгодованістю перед отеленням понад 4 бали (3 група) була
найнижчою – 4064,7 кг проти 4923 кг і 5057 кг відповідно у корів 1 і 2-ї груп. При цьому пік
лактаційних кривих у корів 1 та 2-ї груп настає на 2-му місяці лактації, а у корів 3-ї групи на 3-му
місяці.
У телят отриманих від корів з підвищеною вгодованістю перед отеленням (3 група) відмічена
тенденція до збільшення кількості вимушених випадків випоювання молозивом інших корів. При
цьому істотної різниці у живій масі і середньодобових приростах за перші 30 днів після
народження не відмічено.
Перспективним напрямом подальших досліджень є вивчення впливу рівня вгодованості корів
у різні періоди лактації на продуктивні, етологічні показники та процес видоювання корів в
умовах різних доїльних систем.
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Продуктивные и репродуктивные качества коров в зависимости от их упитанности при отеле
А.А. Борщ
В условиях беспривязного содержания и доения на роботизированных установках на коровах украинской
черно-пестрой молочной породы исследовано влияние упитанности во время отела на продуктивные и
репродуктивные качества, а также рост приплода. Установлено, что как низкий (менее 3-х баллов), так и высокий
(более 4-х баллов) уровень упитанности животных во время отела отрицательно влияет на характер течения
родов. У коров с высоким уровнем упитанности увеличивается продолжительность сервис -периода, уменьшается
продуктивность за первые 180 дней лактации. Их лактационные кривые характеризуются низким уровнем и
пиком, по сравнению с кривыми коров с более низкой упитанностью. Падение уровня упитанности в начале
лактации более резкое у коров с высоким уровнем упитанности при отеле. На рост приплода уровень
упитанности коров существенно не повлиял.
Ключевые слова: упитанность, продуктивность, лактационные кривые, воспроизведение, рост приплода, отел.
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