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Studying the realization of the genetic potential of milk productivity of the Holstein daughter cows of the 

fourth lactation, born by mothers in the first, second, third, and fourth lactations was carried out. The re-
search was conducted at the industrial complex for maintaining purebred Holstein cows of the “Agro-
Soyuz” Private Joint-Stock Partnership in Synelnykove district of Dnipropetrovsk region. Milking at the 
complex was conducted three times a day (two times before drying), on the milking installation of the “Par-
allel” type. The animals were provided with a passive motion, they were kept in easy-disassembled cow 
barns with boxes for having rest, and sand served as litter.  The maintenance technology at the industrial 
complex provided the feeding of animals with generally mixed rations of conserved and concentrated feeds 
being distributed twice a day on the feeding table. It was established that milk yield indices during the full 
lactation period, the duration of the productive period, qualitative characteristics of dairy products were 
better and more stable in Holstein daughter cows of the fourth-lactation born by the third-lactating mothers, 
in which milk fat index was 644.3 kg and milk protein index – 540.3 kg, while daughter cows of the fourth 
lactation born by the fourth-lactating mothers, were distinguished by the best indicators of the organism 
functional activity, such as the highest daily milk yield during the full lactation period – 49.4 kg, which indi-
cated the cows’ considerably high potential for milk synthesis and secretion. The indicator of physical fitness 
was also high considering the estimated 4 % milk obtained during one day for 305 days of lactation (kg), 
which made 39.4 and 38.5, correspondingly.  As for the amount of milk obtained per 1 kg of live weight cal-
culated for 4 % milk during the adjusted lactation period (305 days), it was 18.5 kg. In this case live weight 
of animals did not affect the indices of milk productivity and functional activity of lactating organism direct-
ly. So, the experimental daughter cows of four groups were characterized by a rather high live weight, which 
was approximately 626.9 kg. The fourth-lactating daughter cows, born by mothers of the second lactation 
had the maximum live weight and their productive indices were also at a rather high level making 635.1 kg. 
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МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ЧЕТВЕРТОЇ ЛАКТАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ В 
ЛАКТАЦІЯХ КОРІВ-МАТЕРІВ 
 
Н. О. Капшук, 
 
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

 
Проведено дослідження реалізації генетичного потенціалу молочної продуктивності голштинсь-

ких корів-дочок четвертої лактації, народжених від матерів у першу, другу, третю та четверту 
лактації. Дослідження проведені на базі промислового комплексу з експлуатації чистопородних 
голштинських корів Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» Синельниківського району 
Дніпропетровської області. На комплексі триразове (дворазове перед запуском) видоювання на дої-
льній установці типу «Паралель». Тварини забезпечені пасивним моціоном, утримувалися в легкозбі-
рних корівниках з відпочинком у боксах, де  підстилкою слугує пісок. Технологія експлуатації на про-
мисловому комплексі передбачає годівлю тварин загальнозмішаними раціонами консервованих та 
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концентрованих кормів з роздачею на кормовий стіл двічі на добу. Встановлено, що за показниками 
удою за повну лактацію, тривалістю продуктивного періоду, якісними характеристиками молочної 
продукції більш продуктивними і стабільними виявились корови-дочки голштинської породи четвер-
тої лактації народжені від матерів третьої лактації, у яких показник продукції молочного жиру 
644,3 кг та білку – 540,3 кг. Натомість, корови-дочки четвертої лактації, отримані від матерів че-
твертої лактації, відзначилися найкращими показниками функціональної активності організму, та-
кими як найвищий добовий удій за повну лактацію у яких він становив 49,4 кг, що вказує на їх доста-
тньо високий потенціал до синтезу та секреції молока. А також показник кількості фізичного та в 
перерахунку на 4 % молоко, отриманого за одну добу за 305 днів лактації (кг), що становила 39,4 та 
38,5 відповідно. Та за кількістю молока, отриманого на 1 кг живої маси, в перерахунку на 4 % молоко 
в межах скоригованої лактації (305 діб), яка становила – 18,5 кг. Жива маса тварин у цьому випадку 
не має прямого впливу на показники молочної продуктивності та функціональну активність лакту-
ючого організму. Так, піддослідні корови-дочки чотирьох груп характеризувалися досить високою 
живою масою, яка коливалася в середньому 626,9 кг. Максимальною живою масою характеризува-
лись корови-дочки четвертої лактації, народжені від матерів другої лактації, у яких продуктивні 
показники були на відносно високому рівні і становили 635,1 кг. 

Ключові слова: лактація, удій, жиро- і білковомолочність, коефіцієнт молочності.  
 

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ЧЕТВЕРТОЙ ЛАКТАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВОЗРАСТА В ЛАКТАЦИИ КОРОВ-МАТЕРЕЙ 
 
Н. А. Капшук, 
 
Днепровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепр, Украина  

 
Проведено исследование реализации генетического потенциала молочной продуктивности коров-

дочерей голштинской породы четвертой лактации, рожденых от матерей в первую, вторую, 
третью и четвертую лактации. Исследования проведены на базе промышленного комплекса по 
эксплуатации чистопородных голштинских коров ЧАО «Агро-Союз» Днепропетровской области. 
Продуктивные качества подопытных животных характеризовали по показателям живой массы 
(кг), длительности лактации (дней), показателями удоя за лактационный период и за 305 дней лак-
тации (кг) физического и 4 %-ого молока. Установлено, что по показателям удоя за полную лак-
тацию, продолжительности продуктивного периода, качественными характеристиками молочной 
продукции более производительными и стабильными оказались коровы-дочери четвертой лактации, 
рожденные от матерей третьей лактации. 

Ключевые слова: лактация, удой, жиро- и белковомолочность, коэффициент молочности. 
 
Вступ 
Питання вікової зміни рівня молочної продуктивності спеціалізованих молочних порід великої ро-

гатої худоби за різних особливостей технології виробництва молока та технічного оснащення вироб-
ничого процесу – досить добре висвітлене у працях вітчизняних та закордонних науковців [15, 16]. 
Світовою практикою молочного скотарства прийнято порівнювати прояв генетичного потенціалу мо-
лочної продуктивності первісток та повновікових корів. [8, 9, 13, 14, 18–20].  

За результатами своїх досліджень, науковці однозначно погоджуються, що з віком молочна про-
дуктивність корів зростає, потім стабілізується в повновіковому віці, а на фоні технологічного ви-
снаження організму – знижується.  

Корови молочного напряму продуктивності здатні роздоюватися та збільшувати рівень молочної 
продуктивності до 5–7 лактацій [10]. Біологічно зумовлена тривалість продуктивного періоду для ве-
ликої рогатої худоби складає 12–17 лактацій, але на сьогодні в жорстких умовах інтенсивної техноло-
гії виробництва молока в багатьох господарствах тривалість продуктивного життя складає 3–3,5 лак-
тацій. Більшість тварин не доживають до 4–6 лактації, хоча саме в цей час проявляється їх найвища 
продуктивність [3–6].  

На сьогодні одним з щонайперших завдань селекціонера має бути виявлення продуктивного поте-
нціалу корів до віку 3–4 лактації, відбір високопродуктивних корів і подальше використання їх для 
отримання високоцінного потомства. 

У галузі молочного скотарства найбільш важливими статево-віковими групами є корови і ремонт-
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ні телиці. Від якості первісток, які вводяться в стадо, залежить інтенсивність вибракування низькоп-
родуктивних корів, і як наслідок, рівень покращення стада. Темп оновлення стада залежить від якості 
ремонтних телиць [1, 2, 7, 10, 12]. 

Важливим і недостатньо вивченим є питання впливу віку в лактаціях корів-матерів на прояв гене-
тичного потенціалу молочної продуктивності їх дочок.  

Мета роботи – виявити залежність рівня прояву генетичного потенціалу молочної продуктивності 
корів-дочок четвертої лактації, отриманих від матерів різного віку – першої-четвертої лактації.  

Серед завдань досліджень: визначити кількість фізичного та 4 % молока за лактацію та 305 діб, а 
також його  якісні характеристики (масова частка жиру та білку) у піддослідних тварин за віком у 
лактаціях.  

Матеріали і методи досліджень 
Експериментальну частину досліджень проведено на промисловому комплексі з виробництва мо-

лока корів голштинської породи ПрАТ «Агро-Союз», на якому інтенсивна технологія експлуатації 
корів представляє: запуск у сухостій на 234 добі тільності; отелення в родовій секції на глибокій со-
лом’яній підстилці та 30-хвилиному сумісному перебуванні з новонародженим телям; однократне 
осіменіння цервікальним методом з ректальною фіксацією шийки матки; триразову роздачу повнора-
ціонної кормосуміші на кормовий стіл; вільний доступ до води (підігрітої взимку); триразове (двора-
зове в кінці лактації) видоювання на доїльній установці типу «Паралель»; пасивний моціон з відпо-
чинком у боксах безвигульного корівника з легких конструкцій на 600 скотомісць; охолодження зони 
утримання корів у літній період через рух повітря вентиляторами та розпиленням води; прибирання 
гною дельта- скрепером та бульдозером. 

Відібране поголів’я корів було сформоване в чотири групи: І група (n=35) – тварини народжені від 
корів-матерів у першу лактацію; ІІ група (n=35) – тварини народжені від корів-матерів у другу лакта-
цію; ІІІ група (n=35) – тварини народжені від корів-матерів у третю лактацію; IV група (n=35) – тва-
рини народжені від корів-матерів у четверту лактацію. Проте вже до четвертої лактації з 35 голів ві-
дібраних залишилось: І група (n=5) – тварини, народжені від корів-матерів у першу лактацію; ІІ група 
(n=7) – тварини, народжені від корів-матерів у другу лактацію; ІІІ група (контрольна), (n=8) – твари-
ни, народжені від корів-матерів у третю лактацію; IV група (n=5) – тварини, народжені від корів-
матерів у четверту лактацію. 

Оцінку продуктивних якостей піддослідних корів проводили, зважаючи на вік у лактаціях, живу 
масу (кг), тривалість лактаційного та міжотельного періодів (діб), удій молока за увесь лактаційний 
період та в перерахунку на 305 діб (кг).  

Оскільки на секрецію молочного жиру організм корів витрачає майже половину енергії раціону, 
для об’єктивної оцінки продуктивних якостей отриманий удій перераховували у 4-відсотковий: 4 %-
не молоко = (0,4 × удій, кг) + (15 × мол. жир, кг).  

Усі досліджувані показники опрацьовували шляхом варіаційної статистики за методиками 
М. А. Плохінського з використанням статистичної програми Microsoft Office Excel. За результатами 
біометричної обробки даних визначали середню арифметичну величину (М) та її похибку (m), вірогі-
дність різниці між порівняними даними – за критерієм Стю’дента (td), рівень ймовірності (Р).  

Результати досліджень та їх обговорення 
Розвиток організму тварин та його господарсько-корисні ознаки є результатом взаємодії двох ос-

новних чинників – генотипу й середовища, що і визначає рівень прояву цих ознак. Але ефективність 
роботи промислових комплексів щонайбільше  залежить не лише від генетичного потенціалу корів, а 
й від тривалого господарського використання упродовж життя.  

Рівень молочної продуктивності корів на промисловому комплексі визначається, зокрема від жи-
вої маси. Чим вища ця маса, тим більше споживають тварини кормів, що і визначає рівень удою [1]. 
У проведених дослідженнях (табл. 1) піддослідні корови в четверту лактацію характеризувалися до-
статнім розвитком, а тому високою живою масою. При цьому тварини ІІ і ІV груп мали практично 
рівну масу тіла, яка становила у середньому відповідно 635,1 і 633,4 кг.  

Лише дещо нижчою живою масою відзначалися корови ІІІ (контрольної) групи, у яких цей показ-
ник був на рівні 627 кг. Відносно найнижчим показником маси тіла характеризувалися тварини І гру-
пи, оскільки їх показник не перевищував 612 кг. Тим не менше, жива маса корів чотирьох дослідних 
груп була відповідно до корів голштинської породи. 
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1. Рівень молочної продуктивності корів-дочок у четверту лактацію

Група тварин за 
віком  

у лактаціях 

Жива 
маса, кг 

Лактація, 
діб 

Удій молока (кг) за: 
лактацію 305 діб 

фізичне 
молоко те ж у 4 % фізичне 

молоко те ж у 4 % 

І, n=5 612,0 
±9,24 

330,2 
±0,94* 

9483,4 
±287,63** 

9270,2 
±312,07 

10101,8 
±314,33 

9857,2 
±272,32 

ІІ, n=7 635,1 
±15,49 

397,6 
±5,09* 

12598,7 
±449,35** 

12054,8 
±436,42 

10578,0 
±336,88 

10127,2 
354,50 

ІІІ (контрольна, 
n=8) 

627,0 
±10,42 

563,9 
±29,68 

16964,3 
±1384,17 

16450,9 
±1333,80 

10997,0 
±480,82*** 

10663,9 
±451,89 

ІV, n=5 633,4 
±6,47 

490,0 
±73,85 

13832,8 
±468,39** 

13501,3 
±461,04 

12031,0 
±465,64*** 

11741,6 
±449,59 

Примітки: * − p<0,05; ** − p<0,01; *** − p<0,001. 

У корів І групи цей період тривав у середньому 330,2 доби, натомість у корів ІІ групи він був до-
вшим на 16,95 % (Р<0,001) і становив у середньому 397,6 доби. Досить тривалим періодом лактації 
характеризувалися корови ІV групи, у яких він становив 490 діб, що було більше показника тварин ІІ 
групи на 18,86 %, а тварин ІІІ групи – на 32,61 % (Р<0,05). Найтривалішим лактаційним періодом від-
значалися корови ІІІ (контрольної) групи, у яких його значення становило у середньому 563,9 доби, 
що перевищувало показник тварин І групи 41,44 % (Р<0,001), а корів ІІ групи на – 29,49 % (Р<0,001). 

Оскільки піддослідні тварин мали значну живу масу, а тривалість лактації в чотирьох дослідних 
групах була різною, від тварини було отримано різну кількість молока. Так, найнижчим удоєм за 
увесь лактаційний період характеризувалися корови І групи, від яких було отримано 9483,4 кг фізич-
ного, або 9270,2 кг 4 % молока. Водночас удій корів ІІ і ІV груп на ці показники були відповідно 
12598,7 і 12054,8 та 13832,8 і 13501,3 кг. За показником фізичної маси молока тварин ІІ і ІV груп пе-
ревищували показник корів І групи відповідно на 24,73 % (Р<0,001) і 31,44 % (Р<0,001), а за показни-
ком 4 % молока – відповідно на 23,10 % (Р<0,001) і 31,34 % (Р<0,001). Найвищим показником удою 
за увесь лактаційний період відзначалися корови ІІІ (контрольної) групи, які секретували 16964,3 кг 
фізичного, або 16450,9 кг 4 % молока, що було більше значення тварин ІV групи на 18,46 % (Р<0,05) і 
17,93 % (Р<0,05), а показника корів І групи – відповідно на 44,10 % (Р<0,001) і 43,65 % (Р<0,001). 

Піддослідні тварини характеризувалися досить високими показниками удою, які за цей короткий 
період перевищували 10000 кг молока та зростали від І до ІV групи. Так, від корів І групи було отри-
мано 10101,8 кг, тоді як від тварин ІІ групи – 10578,0 кг молока, що було більше на 4,5 %. Водночас 
тварини ІІІ (контрольної) групи секретували 10997,0 кг молока, що було більше показників корів ІІ 
групи на 3,81 %, а тварин І групи – на 8,14 %.  

У корів ІІІ (контрольної групи за 10 місяців було декретовано 10663,9 кг 4%-ового, що перевищу-
вало показник ІІ групи на 5,03 %, а показник І групи – на 7,56 %. Найвищий показник скорегованого 
удою був у тварин ІV групи, який перебував на рівні 11741,6 кг 4%-ового молока, що було більше 
показника корів ІІІ (контрольної) групи на 9,18 %, а тварин І групи – на 16,05 % (Р<0,001). 

Характеризуючи якісні показники молока піддослідних корів (табл. 2), необхідно відмітити, що 
тварини чотирьох дослідних груп характеризувалися показниками жирномолочності, які характерні 
для цієї породи корів, оскільки масова частка жиру в їх молоці становила від 3,80 і 3,85 %. Найниж-
чою вона була в корів ІІІ (контрольної) групи і булп на рівні 3,80 %, що було нижче за показник тва-
рин І і ІV груп в абсолютному виразі відповідно на 0,05 і 0,04 %. Найвищою жирномолочністю від-
значалися тварини І групи, у яких масова частка жиру в молоці становила у середньому 3,85 %, що 
перевищувало показник тварин ІІ групи в абсолютному обчисленні на 0,03 %. 
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2. Якісні показники молока корів-дочок у четверту лактацію

Група тварин за віком у 
лактаціях 

Масова частка, % Продукція, кг 
жир білок жиру білка 

І, n=5 3,85±0,043 3,23±0,037 365,1±13,32* 306,3±9,15** 
ІІ, n=7 3,82±0,006 3,21±0,018 481,9±17,73* 404,2±13,63** 
ІІІ (контрольна, n=8) 3,80±0,029 3,18±0,027 644,3±52,09 540,3±45,02 
ІV, n=5 3,84±0,010 3,16±0,014 531,2±18,27* 437,5±13,74** 

Примітки: ** − p<0,01. 

Як свідчать дослідження, білковомолочність піддослідних корів була достатньо задовільною і пе-
вною мірою була спів ставною з показником жирномолочності. Відносно найвищим показником ма-
сової частки білка в молоці відзначалися тварини І групи, у яких його значення становило в серед-
ньому 3,23 %. Схожий показник мали тварини ІІ групи, оскільки білок молока був на рівні 3,21 %. 
Так само відносно найнижчим показником масової частки білка в молоці відзначалися тварини ІІІ 
(контрольної) і ІV груп, у яких білковомолочність була на рівні відповідно 3,18 і 3,16 %.  

Найнижчим показником продукції молочного жиру характеризувалися тварини І групи, у цих тва-
рин за лактаційний період було отримано близько 365,1 кг, що було менше за показник тварин-
аналогів ІІ групи на 116,8 кг або на 31,99 % (Р<0,001) та на 166,1 кг або 45,49 % (Р<0,001) порівняно з 
тваринами ІV групи. 

Порівняно найвищий показник молочного жиру мали тварини ІІІ (контрольної) групи, у яких він 
становив у середньому 644,3 кг, що було на 43,33 % (Р<0,001) більше тварин І групи, та на 29,86 % 
(Р<0,001) і 17,55 % (Р<0,001) порівняно з ІІ і ІV групою відповідно.  

Найвищим показником відзначилися піддослідні тварини ІІІ (контрольної) групи, у яких він ста-
новив у середньому 540,3 кг, що було на 43,31 % (Р<0,001) більше за показник тварин І групи. Твари-
ни четвертої лактації ІV групи порівняно з тваринами І і ІІ груп продукували молочного білка відпо-
відно більше на 29,99 % (Р<0,001) і 7,61 %. Отже, показник масової часки білка в молоці корів чоти-
рьох дослідних груп не підвищувався відповідно більш високого рівня жиру в молоці, а мав незалеж-
ний характер. 

Проведені наукові дослідження показують, що жива маса корів-дочок від корів-матерів різного ві-
ку в першу лактацію коливалася в межах від 580,5 кг до 591,6 кг. Причому первістки, матері яких бу-
ли теж первістками, показали найвищу живу масу – 591,6 кг. Вірогідно хороші умови вирощування 
ремонтного молодняку забезпечували високі показники живої маси в першу лактацію, що і забезпе-
чує народження здорового та життєздатного потомства, тоді як матері старших лактацій дещо висна-
жуються інтенсивними умовами експлуатації, що і відображається на масі їх нащадків.  

Питанням підвищення генетичного потенціалу молочної худоби займалися багато учених, а саме 
Л. К. Ернст (1986), Ф. Ф. Ейснер (1986), Ю. І. Скляренко (2018); Р. В. Падеріна (2013) [11, 15–17].  

Рівень молочної продуктивності піддослідних тварин у першу лактацію був досить високим. Ко-
рови-дочки І, ІІ і ІІІ (контрольної) груп, народжені відповідно в першу, другу і третю лактації корів-
матерів, удій за 305 діб першої лактації становив близько 10000 кг, тоді як у тварин ІV групи, отри-
маних від матерів у четверту лактацію – близько 11000 кг молока. Саме тому коефіцієнт молочності в 
корів І і ІІІ (контрольної) груп був достатньо високий і перебував на одному рівні, тоді як у первісток 
ІІ групи він був мінімальним, а максимальний – у тварин ІV групи. То ж корови-дочки ІV групи мали 
найвищу функціональну активність лактуючого організму, а тварини ІІ групи – найнижчу.  

Цей висновок узгоджується з думкою інших дослідників, які зазначають, що за рівнем молочної 
продуктивності відрізняються не лише породи, а й окремі тварини всередині неї. У будь-якому стаді є 
корови більш-менш продуктивні, і ця різноманітність достатньо позитивна, щоб можна було вести 
відбір кращих (Д. Некрасов, О. Зеленковський, 2004; В. Г. Кахикало та ін., 2009) [3, 7]. 

Висновки 
1. За показником живої маси, чіткої тенденції до її підвищення залежно від віку в лактаціях корів-

матерів, піддослідних тварин четвертої лактації не встановлено. Жива маса корів чотирьох дослідних 
груп відповідає стандарту живої маси корів голштинської породи. Лактаційний період тварин усіх 
піддослідних груп був тривалішим за референційований показник (305 діб) в середньому більш ніж у 
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1,5 раза. Найбільш наближеною тривалістю лактації до нормальної характеризуються корови I групи, 
які народжені первістками. 

2. Тварини усіх піддослідних груп характеризуються досить високим рівнем молочної продуктив-
ності. Максимальний прояв генетичного потенціалу молочної продуктивності (11741,6 кг 4 % молока 
за 305 діб лактації) притаманний коровам IV групи, народжених від повновікових матерів четвертої 
лактації, що більше середнього показника I, II, III груп на 1525 кг молока. Відносно найнижчий удій 
за 305 діб лактації 4%-го молока (9857,2 кг) мали корови I групи четвертої лактації, народжені від 
первісток. 

3. Піддослідні тварини четвертої лактації, отримані від матерів різного віку, відповідно до зміни
удою, характеризуються підвищенням продукції молочного жиру та білка з віком, а максимальне 
значення якісних показників молока проявляється у тварин ІІІ (контрольної) групи, отриманих від 
матерів третьої лактації. 

Перспективи подальших досліджень – дослідження реалізації продуктивних та відтворних якос-
тей, а також індексу адаптації й метаболічного гомеостазу дочок корів-матерів різного віку в 5–7-й 
лактації. 
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