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Анотація. Встановлено доцільність застосування безприв’язного способу 

утримання корів в ізольованих секціях на глибокій підстилці у сухостійний 

період терміном не менше 57,4 дня. На такі ознаки, як коефіцієнт 

відтворювальної здатності та тривалість міжотельного періоду сила впливу 

способу утримання корів у сухостійний період становила 22,6 % (р<0,001) і 

22,8 % (р<0,001) відповідно. Поряд з цим встановлено, що на сервіс-період 

значний вплив має вік тварин (ƞ²=26,3% при р<0,001). 

Ключові слова: селекція, відтворення, кореляція, продуктивність, 

сухостійний період, утримання, корови. 

Abstract. Loose established the feasibility of the method cows in isolated 

sections of deep bed of dry period for not less than 57.4 days. In such features as the 

rate and duration of reproductive ability mizhotelnoho period impact force method 

cows in the dry period was 22.6% (p <0.001) and 22.8% (p <0.001), respectively. At 



the same time found that the service period has a significant impact animal age (ƞ² = 

26,3% at p <0.001). 

Key words: breeding, reproduction, correlation, performance, dry period, 

maintenance, cows. 

Підвищення ефективності експлуатації корів, починаючи з підготовки їх 

до отелень є важливим питанням розведення української чорно-рябої молочної 

породи. Показники відтворювальної здатності корів проявляються відповідно 

до умов технології виробництва молока, підготовки корів у сухостійний період 

до отелень, народження телят, тривалості сервіс-періоду та тільності, кількості 

осіменінь і тривалості міжотельного періоду. 

Серед низки ознак ще потребують дослідження умов утримання корів на їх 

відтворювальні здатності у сухостійний період. На молочних фермах, після їх 

реформування, усіх без винятку корів утримують у сухостійний період в 

одному приміщенні разом з дійними. Статистичні дані свідчать про те, що в 

останні роки не лише значно зменшилась продуктивність корів, але й 

збільшилась кількість абортів, значно зросла смертність телят під час 

народження тощо. Основною причиною цього є невідповідність підготовки 

корів до отелень [1-3]. 

Молочна продуктивність значною мірою залежить від лактації, тривалість 

якої обумовлюється терміном сервіс- та сухостійного періодів, а у корів-

первісток ще й залежить від віку першого осіменіння. Так, встановлено, що 

кількість молока за лактацію від корови з коротким сервіс-періодом менша, 

ніж від корови з продовженим сервіс-періодом. Але, водночас, занадто 

тривалий сервіс-період може призвести до яловості. Необхідно прагнути до 

того, щоб у корів зберігалася оптимальна періодичність тільності, що своєю 

чергою сприятиме збільшенню продуктивності по стаду. Молодих корів 

прийнято запліднювати в першу – третю охоту, щоб сервіс-період становив 

30…60 днів, для високопродуктивних та повновікових корів його можна 

продовжити до 70…80 днів. Прояв спадкових характеристик корів 

відбувається за відповідних умов утримання, які повинні відповідати 



нормативним параметрам [4, 5]. 

Сучасні інтенсивні технології виробництва молока вимагають нормованих 

умов утримання корів у сухостійний період. За різних технологій підготовки 

корів до отелення період тривалості сухостійного періоду коливався від 77,1 дні 

(контрольна група) до 62,3 днів (ІІ дослідної групи). Несприятливі умови 

утримання корів у сухостійний період призвели до його подовження на 14,8дні, 

різниця вірогідна (р<0,001). Як наслідок, тривалість тільності у корів, яких у 

сухостійний період утримували прив’язним способом разом з дійним стадом, 

була довшою ніж у тварин безприв’язного способу утримання як безприв’язно-

боксового, так і безприв’язного у ізольованих секціях на глибокій підстилці. 

Різниця порівняно з аналогами безприв’язно-боксового способу утримання і 

безприв’язного на глибокій підстилці у ізольованих секціях відповідно 

становила 6,1 дня (2,1 %) та 13,9 днів (4,42 %). Встановлено, що корови ІІ 

дослідної групи мали подовжену тривалість сервіс-періоду порівняно з 

контрольною групою на 6,4 % (р<0,01). Разом з тим, у них тривалість 

міжотельного періоду коротша на 13,3 і 3,9 днів ніж у корів контрольної та І 

дослідної груп відповідно. Дослідженнями відтворювальних здатностей корів 

третьої лактації у залежності від підготовки їх до отелень встановлено 

доцільність застосування безприв’язного способу утримання тварин у 

сухостійний період в ізольованих секціях на глибокій підстилці. За 

показниками відтворювальної здатності, такими як міжотельний період і 

коефіцієнт відтворної здатності виявлено перевагу І і ІІ дослідних груп 

порівняно з контрольною. Різниця відповідно становила: МОП – 9,5 днів 

(р<0,01), КВЗ – 0,016 (р<0,01) і МОП – 3,3 дні (р<0,001), КВЗ – 0,025 (р<0,001). 

Виявлено суттєву вірогідну різницю у тривалості сухостійного періоду між 

дослідними і контрольною групами тварин від 8,0 до 14,7 дня (р<0,001). 

Порівнюючи тривалість тільності тварин за умов прив’язного способу 

утримання і безприв’язного в ізольованих секціях, встановлена перевага ІІ 

дослідної групи на 14,8 дні (р<0,001). Результати свідчать про те, що умови, в 

яких перебувають сухостійні корови, впливають на їхню відтворювальну 



здатність. Доцільно утримувати корів у сухостійний період безприв’язним 

способом в ізольованих секціях на глибокій підстилці, що поліпшує їхню 

відтворювальну здатність. Повновікові тварини за показниками тривалості 

тільності мають аналогічну, раніше відмічену, закономірність – при створенні 

умов утримання наближених до природних, формування плоду протікає швидше, 

тим самим скорочуючи тривалість тільності у корів дослідних груп на 6,9 та 15,2 

дні (р<0,001) порівняно з контрольною. Щодо інших показників, зокрема: 

тривалість сухостійного, сервіс- і міжотельного періодів та коефіцієнту 

відтворювальної здатності перевагу мали тварини ІІ дослідної групи порівняно з 

контрольною. Збільшення чисельності поголів’я тварин і підвищення їх 

продуктивності безпосередньо пов’язані з інтенсивністю відтворення поголів’я та 

збереження новонародженого молодняку. Для їх оцінки застосовують селекційно-

генетичні параметри. Показники відтворювальної здатності, такі як сервіс-період, 

тривалість тільності та МОП мають низьку степінь мінливості як у контрольній 

так і дослідних групах (табл. 1). Сухостійний період також характеризується 

низьким ступенем мінливості (5,38…9,33). 

Таблиця 1 

Мінливість відтворювальної здатності корів у різному віці та за різних 

способів утримання у сухостійний період 

Ознака 
Групи тварин 

контрольна,  
n=20 

І дослідна,  
n=20 

ІІ дослідна,  
n=20 

σ Сv,% σ Сv,% σ Сv,% 
2 лактація 

Тривалість тільності до запуску 3,26 1,49 2,46 1,12 3,99 1,81 

Тривалість сухостійного періоду 5,53 7,18 4,08 5,80 5,81 9,33 

Тривалість тільності 5,61 1,89 3,39 1,17 3,42 1,21 

Тривалість сервіс-періоду 5,44 6,93 5,88 7,39 4,96 5,94 

МОП 8,16 2,18 7,87 2,13 5,91 1,62 

КВЗ 0,021 2,19 0,021 2,14 0,016 1,61 
 

 



Продовження таблиці 1 
3 лактація 

Тривалість тільності до запуску 2,54 1,15 2,67 1,21 2,66 1,21 

Тривалість сухостійного періоду 5,40 7,24 3,52 5,28 4,20 7,01 

Тривалість тільності 4,89 1,66 3,23 1,13 3,09 1,10 

Тривалість сервіс-періоду 3,96 4,82 4,97 5,90 4,55 5,20 

МОП 6,42 1,71 6,37 1,72 5,66 1,54 

КВЗ 0,017 1,74 0,017 1,73 0,015 1,55 

4 лактація 
Тривалість тільності до запуску 2,94 1,33 2,86 1,30 2,74 1,25 

Тривалість сухостійного періоду 5,54 7,67 6,14 9,39 5,35 9,33 

Тривалість тільності 4,79 1,64 6,25 2,19 4,83 1,74 

Тривалість сервіс-періоду 4,62 5,40 4,80 5,47 4,31 4,71 

МОП 5,85 1,55 8,15 2,18 7,67 2,08 

КВЗ 0,015 1,56 0,022 2,20 0,021 2,08 

 

Співвідносна мінливість між ознаками характеризує відтворювальну 

здатність і дозволяє проводити відбір за однією або декількома ознаками, 

передбачити зміну одних при відборі за іншими, визначити причинний зв’язок 

між ними і це є необхідною умовою якісної та успішної селекційно-племінної 

роботи у молочному скотарстві. Визначені нами кореляційні зв’язки ознак 

відтворювальної здатності таких як тривалість сервіс-, сухостійного, 

міжотельного періодів, тільності та коефіцієнта відтворювальної здатності 

свідчать по те, що на силу взаємодії даних ознак впливають як вік тварин так і 

умови утримання корів у сухостійний період (табл. 2). Сухостійний період є 

вирішальним етапом у процесі відтворення. Задовільні умови годівлі та 

утримання корів у цей час сприяють подальшому нормальному перебігу 

отелень, збереженню новонароджених телят, тривалості сервіс-періоду та 

успішному наступному осіменінню. Адже на цьому етапі корова відпочиває від 

попередньої лактації, готується до отелення та майбутньої лактації. Саме тому, 

сухостійні корови потребують максимум уваги, так як це впливає не тільки на 



відтворювальну здатність тварин, але й на прирости живої маси молодняку 

залежно від умов утримання матерів у сухостійний період. 

Таблиця 2 

Кореляційні зв’язки ознак відтворювальної здатності корів української 

чорно-рябої молочної породи  

Корелюючі 

ознаки 

контрольна І дослідна ІІ дослідна  

r±Ѕr tr r±Ѕr tr r±Ѕr tr 

2 лактація 
СухП ‒ ТТ 0,78±0,145 5,41 0,76±0,153 4,96 0,71±0,167 4,23 
СухП ‒ С-П -0,04±0,236 -0,15 0,43±0,213 2,01 0,26±0,227 1,16 
СухП ‒ МОП 0,52±0,202 2,56 0,65±0,180 3,59 0,63±0,183 3,43 
СухП ‒ КВЗ 0,52±0,202 -2,56 0,65±0,180 -3,59 0,63±0,184 -3,40 
ТТ ‒ С-П 0,09±0,235 0,37 0,38±0,218 1,75 -0,04±0,236 -0,16 
ТТ ‒ МОП 0,71±0,166 4,28 0,69±0,170 4,08 0,52±0,202 2,57 
ТТ ‒ КВЗ -0,71±0,166 -4,28 -0,69±0,170 -4,07 -0,51±0,203 -2,52 
С-П ‒ МОП 0,69±0,170 4,08 0,87±0,115 7,60 0,77±0,149 5,20 
С-П ‒ КВЗ -0,69±0,170 -4,07 -0,87±0,115 -7,62 -0,78±0,148 -5,27 
МОП ‒ КВЗ -0,95±0,074 -12,84 -0,95±0,074 -12,90 -0,95±0,074 -12,89 

3 лактація 
СухП ‒ ТТ 0,84±0,128 6,54 0,66±0,178 3,69 0,74±0,160 4,60 
СухП ‒ С-П -0,04±0,236 -0,15 0,18±0,232 0,79 0,13±0,234 0,56 
СухП ‒ МОП 0,62±0,185 3,33 0,47±0,207 2,29 0,51±0,203 2,50 
СухП ‒ КВЗ -0,61±0,186 -3,29 -0,47±0,208 -2,26 -0,51±0,203 -2,51 
ТТ ‒ С-П 0,04±0,236 0,17 0,16±0,233 0,70 0,06±0,235 0,26 
ТТ ‒ МОП 0,75±0,156 4,78 0,61±0,187 3,25 0,57±0,194 2,92 
ТТ ‒ КВЗ -0,74±0,157 -4,73 -0,61±0,187 -3,25 -0,57±0,194 -2,93 
С-П ‒ МОП 0,62±0,186 3,32 0,82±0,134 6,15 0,80±0,142 5,59 
С-П ‒ КВЗ -0,62±0,185 -3,36 -0,82±0,134 -6,15 -0,80±0,143 -5,57 
МОП ‒ КВЗ -0,95±0,074 -12,87 -0,95±0,074 -12,88 -0,95±0,074 -12,88 

4 лактація 
СухП ‒ ТТ 0,81±0,140 5,77 -0,58±0,192 -3,01 -0,81±0,137 -5,92 
СухП ‒ С-П -0,24±0,229 -1,04 -0,19±0,232 -0,81 -0,28±0,226 -1,23 
СухП ‒ МОП 0,47±0,208 2,27 -0,56±0,196 -2,83 -0,67±0,175 -3,81 
СухП ‒ КВЗ -0,47±0,208 -2,28 0,56±0,196 2,84 0,66±0,176 3,77 
ТТ ‒ С-П -0,22±0,230 -0,93 -0,12±0,234 -0,49 -0,01±0,236 -0,04 
ТТ ‒ МОП 0,61±0,187 3,25 -0,20±0,231 -0,87 -0,02±0,236 -0,07 
ТТ ‒ КВЗ -0,61±0,187 -3,26 0,21±0,231 0,89 0,02±0,236 0,07 
С-П ‒ МОП 0,57±0,193 2,97 -0,27±0,227 -1,18 -0,09±0,235 -0,40 
С-П ‒ КВЗ -0,57±0,193 -2,95 0,27±0,227 1,20 0,09±0,235 0,40 
МОП ‒ КВЗ -0,95±0,074 -12,89 0,21±0,231 0,90 0,02±0,236 0,10 



Встановлено, що на показники відтворювальної здатності впливають як вік 

тварин, так і умови їх утримання у сухостійний період. Сила впливу становила 

55,5 % (р<0,001) на тривалість сухостійного періоду і 60,7 % (р<0,001) на 

тривалість тільності (табл. 3). 

Таблиця 3 

Вплив віку корів та їх утримання у сухостійний період 

на відтворювальну здатність 

Ознака 

Параметри 

С ƞ²,% F 

А В А В А В 

Сухостійний період 742,88 6559,08 6,3 55,5 14,09 124,41 

Тривалість тільності 626,18 6425,91 5,9 60,7 15,33 157,27 

Сервіс-період 1772,48 913,41 26,3 13,6 37,49 19,32 

МОП 313,68 2554,41 2,8 22,8 3,23 26,31 

КВЗ 0,00 0,02 2,8 22,6 3,18 25,90 

ТТЗ 8,41 0,74 0,6 0,0 0,49 0,04 

Примітка: А – вік корів, В – умови утримання у сухостійний період 

 

На такі ознаки, як коефіцієнт відтворювальної здатності та тривалість 

міжотельного періоду сила впливу способу утримання корів у сухостійний 

період становила 22,6 % (р<0,001) і 22,8 % (р<0,001) відповідно. Поряд з цим 

встановлено, що на сервіс-період значний вплив має вік тварин (ƞ²=26,3% 

при р<0,001). 

Таким чином, дослідження тривалості сервіс-, сухостійного, тільності та 

міжотельного періодів і молочної продуктивності корів української чорно-рябої 

молочної породи показало залежність вищезазначених показників від способу 

утримання тварин у сухостійний період за прив’язного і безприв’язного 

способів утримання у боксах та у ізольованих секціях на глибокій підстилці. 

Крім того, встановлена доцільність застосування безприв’язного способу 



утримання корів в ізольованих секціях на глибокій підстилці у сухостійний 

період терміном не менше 57,4 дня. Збільшення рівня відтворювальної функції 

великої рогатої худоби має велике практичне та наукове значення, оскільки її 

порушення, скорочує термін господарського використання тварин, зменшує 

рівень молочної продуктивності, і відповідно рентабельність галузі в цілому. 
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