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В статті відображено результати досліджень на предмет прояву генетичного потенціалу молочного продуктивності голштинських первісток, народжених від матерів у першу, другу, третю та четверту лактації в умовах з
повним дотриманням правил гуманного поводження та ветеринарно-санітарних норм на тваринницькому комплексі
Приватного акціонерного товариства “Арго-Союз” Синельниківського району Дніпропетровської області. Продуктивні
якості піддослідних тварин характеризували за показниками живої маси (кг), тривалості лактації (днів), показниками
удою за весь лактаційний період, та за 305 днів лактації (кг) фізичного та 4-% молока. Так, тривалість лактаційного
періоду тварин усіх піддослідних груп довша за значення референційованої лактації (305 діб). Найтриваліший продуктивний період був у тварин, народжених від первісток – 573 доби. Функціональна активність організму піддослідних тварин,
чотирьох дослідних груп визначалася за показниками найвищого добового удою за повну лактацію (кг), показник кількості
фізичного та в перерахунку на 4 %-не молоко отриманого на одну добу за лактацію та за 305 днів лактації ( кг), а також
кількість молока отриманого на 1 кг живої маси в перерахунку на 4 %-не молоко за повну та за 305 діб лактації (кг). Так,
найвищим добовим удоєм (45 кг) характеризуються дочки-первістки, народжені від матерів четвертої лактації, що на 5
кг молока більше, ніж показник добового удою тварин інших піддослідних груп. Характеризуючи якісний склад молока
корів-дочок голштинської породи у першу лактацію, отриманих від корів різного віку необхідно відмітити, що він повністю відповідав породним особливостям, так масова частка жиру та білку була на високому рівні коливалась в межах
3,80-3,84 % та 3,17-3,21 % відповідно. Показник продукції молочного жиру та білку в них становив 427,89-581,57 кг та
358,39-484,31 кг відповідно. Встановлено, що за показниками удою повної лактації та у перерахунку на 305 днів, тривалості продуктивного періоду, функціональної активності організму та якісними характеристиками молочної продукції
більш продуктивними і стабільними виявились первістки, народжені від матері четвертої лактації. Натомість, первістки, отримані від корів другої лактації показали найнижче значення вищеперерахованих показників.
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Продуктивне використання корів знаходяться в пря- високопродуктивних корів не завжди виростають кращі
мому зв'язку з біологічно можливим довголіттям кожної дочки, а від низькопродуктивних – гірші дочки. Більше того,
тварини. Тривалість господарського використання корів є спадкові якості матерів не завжди можуть проявлятися у
важливою господарсько-корисною ознакою, так як від неї наступному поколінні [13].
залежить кількість отриманої продукції, величина і інтенсивІз зарубіжних племінних ресурсів найбільша питома
ність ремонту стада, а також рівень окупності витрат на вага приходиться на корів голштинської породи. Ці тварини
утримання. Біологічно обумовлена тривалість продуктивного відрізняються високою молочною продуктивністю та хорошо
періоду великої рогатої худоби знаходиться в межах 12-17 адаптовані до умов промислової технології [14].
лактацій. Однак у багатьох господарствах тривалість
Мета роботи – встановити залежність рівня прояву
експлуатації становить 3-3,5 лактації, а високопродуктивних генетичного потенціалу молочної продуктивності корів-дочок
стадах не більше 3-х лактацій. Більшість корів не доживає першої лактації, отриманих від матерів різного віку – першоїдо 4-6 лактацій, коли у них проявляється найвища продук- четвертої лактації.
тивність. Висока молочна продуктивність тварин, низькі
Матеріали та методи досліджень. Відібране повитрати кормів і швидка окупність вирощування корів мож- голів’я корів було сформоване у чотири групи: І група (n=35)
ливі при збільшенні довічного удою, який досягається у корів – тварини народжені від корів-матерів у першу лактацію; ІІ
з максимальною тривалістю господарського використання група (n=35) – тварини народжені від корів-матерів у другу
[1-7].
лактацію; ІІІ група (n=35) – тварини народжені від корівБагато вчених, зокрема Т.В. Підпала (2005), Ю.П. матерів у третю лактацію; IV група (n=35) – тварини народПолупан та Т.П. Коваль (2005), М.І. Гиль (2008), Л.М. жені від корів-матерів у четверту лактацію. Проте, вже перХмельничий та ін. (2014) [8–11] й інші вважають, що викори- шу лактацію з 35 голів відібраних первісток (І група) закінчистання бугаїв-поліпшувачів впливає переважно на зміну ло лактацію 34 голови, ІІ групи – 33 голови, ІІІ (контрольної)
господарсько-корисних ознак молочної худоби. У цей же час групи – 33 голови та IV групи – 34 голови.
Ю.Ф. Мельник та ін. (2008) наголошують, що вплив матері
Результати дослідження. Добре відомо, що рівень
нащадків досить складний, це і середовище ембріонального молочної продуктивності корів визначається, у тому числі, їх
розвитку, і повноцінність та якість годівлі новонародженого, живою масою. Чим вища маса корів, тим вища їх молочна
його сила імунітету, а також передача генетичного ма- продуктивність. Більше того, у даних дослідженнях показник
теріалу яйцеклітиною [12]. Ось тому, зовсім не випадково, живої маси первісток мав інформативне значення, оскільки
дослідженнями Є М. Зайцева (2017) встановлено, що від вони були отримані від корів-матерів різного віку (табл. 1).
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Слід зазначити, що первістки ІІ і ІІІ (контрольної) групи,
матері яких були корови відповідно другої і третьої лактації,
характеризувалися високою та практично однаковою живою
масою, яка становила в середньому відповідно 588,6 і 583,8
кг. Лише дещо нижчим цим значенням відзначалися первістки IV групи, у яких жива маса становила у середньому 580,5
кг.
Відносно найвищим показником живої маси відзначалися первістки І групи, які були отримані від матерівпервісток, і становила у середньому 591,6 кг, що було вище
значення аналогів IV групи на 1,88 % (Р<0,05).
Таким чином, жива маса корів у першу лактацію, матері яких були різного віку, коливається в межах від 580,5 кг
до 591,6 кг. Причому, первістки, матері яких були теж
первістками показують найвищу живу масу. Вірогідно хороші
умови вирощування ремонтного молодняку забезпечують
високі показники живої маси у першу лактацію, що і забезпечує народження здорового та життєздатного потомства,
тоді як матері старших лактацій дещо виснажуються інтенсивними умовами експлуатації, що і відображається на їх

нащадках.
Що стосується тривалості лактації, то нормою вважається – 305 діб. Чим вона коротша, тим швидше запліднюється тварина після отелення і, навпаки, чим триваліший період від отелення до запліднення, тим довший
період лактації, що визначається ефективністю штучного
осіменіння. Ось тому, за відповідних умов утримання та
годівлі, молочна продуктивність буде тим вищою, чим триваліший період лактації.
Дослідження показали, що тривалість лактаційної
функції первісток ІІІ (контрольної) групи, отриманих від матерів у третю лактацію, становила 492,8 доби. Цей показник
був вище норми на 187,8 доби. У цей же час практично
такою ж тривалістю лактації характеризувалися первістки ІV
групи, які були отриманні від матерів у четверту лактацію у
яких вона продовжувалася 504,9 доби. Відносно наближеною до нормальної лактації характеризувались первістки ІІ
групи, отриманні від матерів у другу лактацію, і становила у
середньому 334,6 доби, що було менше показника тварин ІІІ
(контрольної) групи на 47,28 % (Р<0,001).
Таблиця 1
Продуктивні якості корів-дочок у першу лактацію, отриманих від матерів у різні лактації

Група тварин за віком у
лактаціях

І, n=34
ІІ, n=33
ІІІ (контрольна, n=33)
ІV, n=34

Жива
маса, кг

Лактація,
діб

591,6
±3,47
588,6
±2,54
583,8
±3,44
580,5
±3,75

573,1**
±8,91
334,6
±5,07
492,8
±22,53
504,9
±22,56

Удій молока, кг
повна лактація
лактація 305 діб
фізичне молоко
те ж у 4 %-му
фізичне молоко
те ж у 4 %-му

15058,9***
±398,87
11180,6
±421,97
14423,8***
±662,96
15237,1***
±636,34

14580,0
±372,10
10890,6
±399,68
14059,3
±632,10
14818,3
±618,87

10160,9
±307,97
10013,7
±175,30
10155,6
±265,49
11017,2***
±245,67

9844,9
±292,82
9757,4
±169,95
9907,0
±248,62
10712,5
±236,88

Примітки: * – Р<0,05; ** – Р<0,01; ***– Р<0,001.

Найбільш тривалою була лактація у первісток І групи, отриманих від матерів у першу лактацію, і становить
573,1 доби, що перевищувало показник ІІ (контрольної)
групи на 14,01 % (Р<0,01), а піддослідних тварин ІІ групи –
на 41,62% (Р<0,001).
Отже, лактаційна функція піддослідних первісток,
матері яких були різного віку, досить тривала. Причому,
якщо у піддослідних корів ІІІ (контрольної) і IV групах вона
тривала у середньому 492,8-504,9 доби, то у первісток ІІ
групи – 334,6 доби. Тварин І групи характеризуються
найтривалішим лактаційним періодом, який становить у
середньому 573,1 доби.
Характеризуючись різною тривалістю лактаційного
періоду піддослідні первістки відзначалися різними показниками рівня молочної продуктивності. Відносно найнижчим
показником удою за увесь лактаційний період характеризувалися первістки ІІ групи, у яких він становив у середньому 11180,6 кг фізичного або 10890,6 кг 4 %-ного молока.
Натомість аналоги ІІІ (контрольної) групи мали ці показники
відповідно на рівні 14423,8 і 14059,3 кг, що було вище значення тварин ІІ групи відповідно на 22,49 % (Р<0,001) і 22,54
% (Р<0,001), оскільки тривалість лактаційного періоду була
довшою у 1,47 рази.
Досить високим показником молочної продуктивності
характеризувалися первістки І групи, у яких удій становив в
середньому 15058,9 кг фізичного або 14580, 0 кг 4 %-ного
молока. Ці показники перевищували значення аналогів ІІ
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групи, у яких лактаційний період був коротшим у 1,71 разів,
на 25,75 % (Р<0,001) і 25,30 % (Р<0,001), а у порівнянні з
показниками ІІІ (контрольної) групи ця різниця становила
відповідно 4,22 і 3,57 %. Тобто, удій цих піддослідних
первісток двох груп був практично рівним.
Найвищим показником продуктивності відзначалися
первістки ІV групи, від яких за увесь лактаційний період було
отримано у середньому 15237,1 кг фізичного або 14818,3 кг
4 %-ного молока. Якщо ці показники удою були практично
рівними із значеннями аналогів І групи, то у порівнянні з
тваринами ІІ групи вони були вищими відповідно на 26,62 %
(Р<0,001) і 26,51 % (Р<0,001), оскільки і тривалість лактації
була довшою у 1,51 разів.
Таким чином, піддослідні голштинські первістки характеризуються досить високою молочною продуктивністю,
рівень якої знаходиться у прямій залежності від тривалості
лактаційного періоду.
Щоб дати об’єктивну характеристику продуктивного
потенціалу піддослідних первісток, отриманих від корівматерів різного віку, необхідно порівняти їх удій в перерахунку на 305 діб лактації. Дослідження показали, що величина удою у цей період у повній мірі відповідала їх високому
рівню генетичного потенціалу. Так, показник удою за цей
період у первісток І, ІІ і ІІІ (контрольної) груп був досить
високим та практично рівним і становив у середньому
10013,7–10160,9 кг молока. При цьому, молочна продуктивність первісток ІV групи знаходилася на рівні 11017,2 кг,
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що було вище значення аналогів І і ІІІ (контрольної) груп
відповідно на 7,77 і 7,82 % (Р<0,05), а показника первісток ІІ
групи – на 9,11 % (Р<0,01).
Отже, дочки-первістки народжені у першу, другу та
третю лактації корів-матерів удій за 305 діб лактації становить близько 10000 кг, тоді як у четверту – біля 11000 кг
молока.
Характеризуючи піддослідних первісток чотирьох
груп за показником удою упродовж 305 діб та в перерахунку
на 4 %-не молоко, необхідно відмітити, що міжгрупова різниця по удою молока практично була такою ж, як і у фізичному молоці. Так, молочна продуктивність ІV групи була на
рівні 10712,5 кг 4 %-ного молока, що було вище значення
тварин-аналогів І і ІІ груп відповідно на 8,10 % (Р<0,05) і 8,92
% (Р<0,01), а показника первісток ІІІ (контрольної) групи – на

7,52 % (Р<0,05).
Таким чином, піддослідні первістки характеризуються високим генетичним потенціалом продуктивності, який
реалізується незалежно від віку їх матерів.
Значний рівень молочної продуктивності всіх піддослідних тварин у першу лактацію, отриманих від корів різного віку забезпечувала висока функціональна активність їх
організму (табл. 2). Так, показник найвищого добового удою
за повну лактацію у первісток І, ІІ і ІІІ (контрольної) груп був
досить високим та практично рівним і становив у середньому 40,1-40,4 кг молока. При цьому, найвищий добовий удій
первісток ІV групи, отриманих від матерів четвертої лактації
був на рівні 45,1 кг, що було вище значення аналогів І і ІІ
груп відповідно на 10,42 і 11,09 % (Р<0,01), а показника
первісток ІІІ (контрольної) групи – на 10,64 % (Р<0,01).
Таблиця 2
Показники функціональної активності лактуючого організму корів у першу лактацію, М±m
Секреція молока впродовж лактації:

Група тварин за віком у
лактаціях

І, n=34
ІІ, n=33
ІІІ (контрольна, n=33)
ІV, n=34

повної
Найвищий
добовий
удій, кг

40,4
±1,21
40,1
±1,00
40,3
±0,87
45,1**
±1,33

на 1 добу, кг

те ж у
4 %-му молоці

на 1 кг ж.м.
4 %-го
молока, кг

на 1 добу, кг

26,4
±0,68
33,6***
±1,35
29,5
±0,72
31,1
±1,09

25,5
±0,64
32,7***
±1,27
28,8
±0,70
30,2
±1,07

24,7
±0,62
18,5
±0,72
24,1
±1,09
25,5***
±1,06

33,3
±1,01
32,8
±0,57
33,3
±0,87
36,1**
±0,81

за 305 діб
те ж у
4 %-му
молоці

32,3
±0,96
31,9
±0,68
32,5
±0,82
35,2**
±0,77

на 1 кг ж. м. 4 %го молока, кг

16,6
±0,49
16,6
±0,29
17,0
±0,42
18,5**
±0,44

Примітки: * – Р<0,05; ** – Р<0,01; ***– Р<0,001

Отже, найвищим добовим удоєм за повну лактацію
дочок-первісток народжених у першу, другу та третю лактації корів-матерів становить близько 40 кг, тоді як у четверту
– біля 45 кг молока.
Первістки ІІ групи, отримані від матерів другої лактації мали найвищий показник удою в розрахунку на одну
добу лактації. Так, у них цей показник в цілому за лактацію
становив у середньому 33,6 кг, та 32,7 кг молока в перерахунку на 4 %-не молоко, що було вище значення тварин
аналогів І групи на 21,43 % (Р<0,001) на одну добу лактації
та 22,02 % (Р<0,001) в перерахунку на 4%-не молоко. В
порівнянні з тваринами ІІІ (контрольної) групи вище на 12,20
% (Р<0,01), та на 11,93 % (Р<0,01) в перерахунку на 4 %-не
молоко, а показника первісток ІV групи – на 7,44 % і 7,65 %
відповідно в перерахунку на 4%-не молоко.
Що стосується такого показника як коефіцієнт молочності, розрахований як кількість 4 %-ного молока що приходиться на 1 кг живої маси, то він у дослідних групах суттєво коливався – мінімальне значення 18,5 кг, а максимальне – 25,5 кг. Найнижче значення коефіцієнта молочності
відмічалося у первісток ІІ групи, який не перевищував 18,5
кг. Натомість у первісток І і ІІІ (контрольної) груп він знаходився на рівні відповідно 24,7 і 24,1 кг, що було вище показника тварин ІІ групи на 25,1 % (Р<0,001) і 23,2 % (Р<0,001).
Найвищого свого значення набував коефіцієнт молочності у тварин ІV групи і становив у першу лактацію у
середньому 25,5 кг, що було більше показника корів ІІ групи
на 27,45 % (Р<0,001).
Таким чином, коефіцієнт молочності у тварин І і ІІІ
(контрольної) груп достатньо високий і знаходиться на
одному рівні, тоді як у первісток ІІ групи він мінімальний, а
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максимальний у тварин ІV групи.
Аналізуючи функціональну активність лактуючого
організму піддослідних первісток упродовж 305 діб лактації
через показник кількості фізичного та в перерахунку на 4 %не молоко отриманого на одну добу, слід зазначити, що
вона була природно суттєво вищою у порівнянні з повною
лактацією. Так, секреція молока на одну добу була високою
і коливалася в межах 32,8-36,1 кг молока. Функціональна
активність лактуючого організму у цей період була однаковою у тварин І і ІІІ (контрольної) групи і становила у середньому 33,3 кг. Найвища секреція молока була у первісток ІV
групи і становила у середньому 36,1 кг, що було вище показника корів ІІ групи на 9,14 % (Р<0,01). Стосовно кількості
отриманого молока на одну добу в перерахунку на 4 %-не,
то у тварин ІV групи цей показник був також найвищим і
становив 35,2 кг, що на 9,38 % (Р<0,01) вище в порівнянні з
тваринами ІІ групи.
Порівнюючи, кількість молока отриманого на 1 кг
живої маси в перерахунку на 4 %-не молоко за 305 діб
лактації, то вона була теж найвищою у тварин ІV групи, і
становила 18,5 кг, що в порівнянні з тваринами І і ІІ групи
було вище на 10,27 % (Р<0,01), а у порівнянні з тваринами
ІІІ (контрольної) групи – на 8,11 % (Р<0,05).
Отже, первістки ІV групи, отримані від матерів четвертої лактації, мають найвищу функціональну активність
лактуючого організму, а тварини ІІ групи, які отримані від
корів-матерів другої лактації, – найнижчу.
Характеризуючи якісний склад молока корів-дочок
голштинської породи у першу лактацію за інтенсивної технології експлуатації, отриманих від корів різного віку (табл.
3) необхідно відмітити, що він повністю відповідав породним
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особливостям, масова частка жиру в молоці була на високому рівні і коливалась в межах 3,80-3,84 %. Тим не менше,
якісний склад молока мав тенденцію спочатку деякого зростання до третьої лактації, а потім – незначного зниження до
четвертої лактації. Так, у первісток ІІІ (контрольної) групи,

отриманих від матерів третьої лактації, масова частка жиру
в молоці була найвищою і становила 3,84 %, що на 0,04 % в
абсолютному виразі було більше в порівнянні з тваринами І
групи, у яких цей показник був найнижчим і становив 3,80
%.
Таблиця 3
Якісні показники молока корів-дочок у першу лактацію

Група тварин за віком у лактаціях

І, n=34
ІІ, n=33
ІІІ (контрольна, n=33)
ІV, n=34

жир

Масова частка, %
білок

3,80±0,043
3,83±0,019
3,84±0,022
3,82±0,014

Продукція, кг

3,17±0,016
3,21±0,09
3,18±0,023
3,18±0,012

жиру

Білка

570,43±14,637***
427,89±15,448
552,65±24,520***
581,57±23,846***

476,88±13,071
358,39±13,385
458,68±21,617
484,31±19,875***

Примітки: ***– Р<0,001

У тварин ІV групи цей показник знаходився на рівні у
середньому 3,82 %, що поступалося значенню корів ІІІ (контрольної) групи в абсолютному обчисленні на 0,02 %, але
було вище показника корів І групи на 0,02 % в абсолютному
виразі.
Стосовно масової частки білка в молоці, то вона була на рівні у середньому 3,17-3,21 %. У корів-дочок І групи,
отриманих від матерів первісток, цей показник був найнижчим і становив 3,17 %, що на 0,04 % в абсолютному виразі
було нижче за показник тварин ІІ групи, у яких він становив
3,21 %, що було максимальним у порівнянні з тваринамианалогами ІІІ (контрольної) і ІV груп, у яких він був рівним і
становив у середньому 3,18 %.
Найнижчим показником продукції молочного жиру
характеризувалися тварини ІІ групи, у яких він становив
427,89 кг, що було менше за показник тварин-аналогів І
групи на 142,54 кг або 33,31 % (Р<0,001), та на 124,76 кг
або 29,16 % (Р<0,001) у порівнянні з тваринами ІІІ (контрольної) групи.
Порівняно найвищий показник молочного жиру мали
тварини ІV групи, у яких він становив у середньому 581,57
кг, що було вище на 26,43 % (Р<0,001), у порівнянні з тваринами ІІ групи.
Отже, піддослідні первістки характеризуються високими показниками продукції молочного жиру, який в середньому становить 427,89-581,57 кг. Аналізуючи рівень
продукції молочного білка первістками чотирьох дослідних
груп слід зазначити, що найвищим показником відзначилися
первістки ІV групи, у яких він становив у середньому 484,31
кг, що було в 1,35 раза або на 26,00 % (Р<0,001) більше за
показник тварин-аналогів ІІ групи. Корови ІV групи, у
порівнянні з тваринами І і ІІІ (контрольної) груп, продукували

молочного білка відповідно більше на 1,53 % і 5,29 %.
Таким чином, з віком у первісток, отриманих від матерів різного віку, відповідно до зміни удою, продукція молочного жиру та білка теж змінюється та досягає свого максимуму у первісток ІV групи, отриманих від матерів четвертої лактації.
Висновки 1. Показник живої маси піддослідних тварин знаходиться в межах стандарту голштинської породи.
Спостерігається чітка тенденція до зниження живої маси у
піддослідних первісток залежно від віку їх матерів, що можна пояснити технологічним виснаженням організму тварин
старших лактацій.
2. Тривалість лактаційного періоду тварин усіх піддослідних груп довша за значення референційованої лактації
(305 діб). Найтривалішим продуктивний період був у тварин,
народжених від первісток – 573 доби.
3. Показники молочної продуктивності знаходяться в
прямій залежності від тривалості лактаційного періоду.
Первістки, народжені від матерів четвертої лактації мають
найвищий рівень молочної продуктивності – близько 11000
кг молока, що в середньому на 1000 кг більше, ніж значення
цього показника у корів інших піддослідних груп.
4. Найвищим добовим удоєм (45 кг) характеризуються дочки-первістки, народжені від матерів четвертої лактації,
що на 5 кг молока більше, ніж показник добового удою тварин інших піддослідних груп.
5. Усе поголів’я піддослідних тварин характеризується достаньмо високим показником продукції молочного жиру
– в середньому 533,1 кг. Найвищого значення (581,5 кг) цей
показник досягнув у первісток, отриманих від матерів четвертої лактації, а мінімальним значенням характеризувались первістки, народжені від корів у друге отелення.
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Kapshuk N.O.
Realization of the productive potential of milk production primary production in the industrial complex
The article reflects the results of research on the manifestation of the genetic potential of dairy productivity of Holstein
firstborn born from mothers in the first, second, third and fourth lactation, in conditions with full compliance with the rules of humane
treatment and veterinary and sanitary norms on livestock stock breeding Union ”of Sinelnikov district of Dnipropetrovsk region. The
productive qualities of the experimental animals were characterized by live weight (kg), lactation duration (days), milk yield over the
entire lactation period, and 305 days lactation (kg) physical and 4% milk. Thus, the duration of the lactation period of the animals of
all experimental groups is longer than the value of the reference lactation (305 days). The longest productive period was in animals
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born to first-born animals 573 days. The functional activity of the organism of the experimental animals, four experimental groups
was determined by the highest daily milk yield for full lactation (kg), the amount of physical and in terms of 4% milk received per day
for lactation and for 305 days of lactation (kg), and also the amount of milk received per 1 kg of live weight in terms of 4% milk for full
and 305 days of lactation (kg). Thus, the highest daily milk yield (45 kg) is characterized by first-born daughters born of mothers of
the fourth lactation, which is 5 kg more milk than the daily milk yield of animals of other experimental groups. Characterizing the
qualitative milk composition of daughters of Holstein cows in the first lactation, obtained from cows of different ages, it should be
noted that it completely corresponded to the breed characteristics, so the mass fraction of fat and protein was at a high level fluctuated within 3.80-3.84% and 3.17-3.21% respectively. The index of production of milk fat and protein in them was 427.89-581.57 kg
and 358.39-484.31 kg respectively. It was established that by indicators of full lactation yield and in terms of 305 days, duration of
productive period, functional activity of the organism and qualitative characteristics of dairy products, the firstborn born of the mother
of the fourth lactation were more productive and stable. Instead, first-borns from second-lactation cows showed the lowest values of
the above indicators.
Key words: firstborn, live weight, lactation, fat, protein.
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