
Постановка проблеми. У м’ясному скотар-

стві кращою коровою вважають ту, яка вперше 

народить теля в більш ранньому віці й матиме 

добрі материнські властивості за високої мо-

лочності, що дає можливість одержувати до 

відлучення телят із більшою живою масою. 

Молочність м’ясних корів є головним факто-

ром, який зумовлює ріст та розвиток телят на 

підсосі і економічну ефективність м’ясного 

скотарства в Україні. Дослідження показують, 

що майже всі м’ясні породи, окрім сименталь-

ської м’ясної, мен-анжу, мають недостатню 

молочність, а відтак і невисоку живу масу те-

лят при відлученні. Це є стримуючим факто-

ром до широкого їх використання в умовах 

ринкової економіки. 

Аналіз основних досліджень і публікацій, 

у яких започатковано розв’язання пробле-

ми. Тварини більшості м'ясних порід малопри-

датні для виробництва телятини і молодої яло-

вичини. Питома вага цієї продукції в Україні 

надзвичайно мала, не досягає навіть 0,2% про-

ти 8-12% у розвинених зарубіжних країнах. 

При невисокій молочності (менше 1200 кг) 

корови не здатні вирощувати крупних телят 

без додаткового використання концентрова-

них кормів, що супроводжується подорожчан-

ням приросту і скороченням прибутку.  

Продуктивність великої рогатої худоби м’я-

сного напрямку визначають за показниками 

відтворення, молочності та м’ясності. При ви-

рощуванні телят на підсосі до 6 – 8-місячного 

віку молочність корів м’ясних порід в Україні 

прийнято визначати за масою потомків віком 
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200. Але ці методи через свою недосконалість 

дають лише умовне уявлення про молочну 

продуктивність м’ясних корів, оскільки теля-

та, окрім молока матері, вже через місяць піс-

ля народження починають споживати інші ко-

рми. Проте кількість і якість молока матері — 

важливий фактор росту теляти до відлучення. 

У корів з вищою молочною продуктивністю 

телята порівняно з потомками від інших мате-

рів за інших однакових умов мають більшу 

живу масу при відлученні. Встановлено пози-

тивний зв’язок між молочною продуктивністю 

корів і масою їхніх потомків до відлучення: 

найтісніший він до тримісячного віку телят, а 

потім послаблюється і на 6 – 8-й місяць після 

народження ріст теляти визначається переваж-

но кількістю спожитих рослинних кормів і по-

родними факторами. За низької молочності 

(менш як 1200 – 1300 кг молока за лактацію) 

м’ясна корова не здатна без додаткової підго-

дівлі вигодувати велике, придатне для подаль-

шого інтенсивного вирощування й відгодівлі 

теля. Для годівлі телят від таких корів дово-

диться витрачати більше концентрованих кор-

мів. Проте й дуже висока молочність матері 

небажана, оскільки теля, особливо в перші 10 

– 15 днів після народження, не здатне виссати 

усе молоко і корова може захворіти на мастит. 

Потомки таких корів часто хворіють на про-

нос. Збільшення молочної продуктивності ма-

терів і живої маси потомків при відлученні су-

проводжується погіршенням відтворної здат-

ності самок. 

Від рівня молочності корів залежить жива 

маса телят при відлученні, яка є одним з най-
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важливіших показників у виробництві ялови-

чини у м’ясному скотарстві. За цим показни-

ком судять про величину продукції, яку отри-

мують від однієї корови за рік. 

Головними причинами низької молочності 

м’ясних корів є відсутність селекції за цим по-

казником, недостатня годівля та неналежне 

утримання тварин, екстенсивне вирощування 

ремонтних телиць призводить до їхньої загаль-

ної недорозвинутості. Багато їх не відповіда-

ють вимогам стандартів класності, їхня жива 

маса при осіменінні низька. Такі телиці гірше 

запліднюються і в подальшому з них вироста-

ють корови з низькою молочністю, що негати-

вно позначається на прирості підсисних телят. 

Це є стримуючим фактором розвитку м’ясного 

скотарства в умовах ринкової економіки [1-4]. 

Метою нашого дослідження було вивчення 

молочності у первісток знам’янського внутрі-

шньопородного типу поліської м’ясної поро-

ди, вирощених при різній інтенсивності годів-

лі. 

Матеріал і методика дослідження. Для 

досліду було сформовано чотири групи по 12 

голів у кожній. У І групі годівля здійснювала-

ся згідно нормам, у ІІ-й – була низькою, фак-

тично як прийнято у більшості господарствах,  

ІІІ-й – вище норми на 20%, ІV-й вище норми 

на 10%, рівень інтенсивності у І групі дорів-

нював – 1,57; II-й – 1,46; III-й – 1,75; IV-й – 

1,64. Раціон телиць у всіх групах, як за набо-

ром кормів, так і за їх якістю був ідентичним і 

збалансованим за всіма поживними речовина-

ми за деталізованими нормам годівлі молодня-

ка. 

Молочність первісток визначалась за жи-

вою масою телят при відлученні та за форму-

лою Е. М. Доротюка (1981). 

Результати досліджень та їх обговорення. 

У результаті проведених досліджень встанов-

лено, що рівень молочності первісток всіх 

груп збільшувався до третього місяця лактації, 

а далі знижувався (таблиця, рисунок). Поміся-

чна молочність була високою у всіх дослідних 

групах. Однак, за 8 місяців лактації високо- і 

помірноінтенсивно вирощені первістки III та 

ІV групи переважали за надоєм ровесниць I-ї 

групи – на 68,3 кг (5,9%) і 33,4 кг (2,9%). 

Найвищу молочність спостерігали у первіс-

ток цих же груп (209,5±1,03 і 207,0±0,92 кг) на 

третьому місяці лактації (див. таблиця).  

Якщо враховувати, що в підсисний період 

молоко для теляти є єдиним кормом, особливо 

вперше три місяці життя, то можна стверджу-

вати про значний вплив молочності корів на 

розвиток організму теляти. У зв’язку з біль-

шою молочністю первісток III і IV груп і жива 

маса телят при відлученні у 8 місяців була ви-

щою у інтенсивно вирощених телиць. Так по 

цьому показнику вони перевершували анало-

гів контрольної групи на 16,6 кг (7,15%, 

Р≥0,95) і 15,1 кг (6,5%, Р≥0,95). 

Істотної різниці з добової молочності між 

первістками всіх груп не виявлено.  
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Місяць лактації 
Група 

І ІІ ІІІ ІV 

1 182,7±1,36 182,0±1,53 188,2±0,92 185,4±1,11 

2 203,0±0,70 201,0±0,74 207,9±0,66 204,0±0,94 

3 204,3±1,20 203,2±1,21 209,5±1,03 207,0±0,92 

4 150,0±1,33 135,0±1,35 171,0±0,81 159,0±0,66 

5 132,7±0,80 130,8±0,92 138,0±0,74 135,4±1,04 

6 120,0±0,97 117,0±0,82 129,1±0,63 123,7±0,90 

7 95,3±1,25 90,0±0,69 106,4±1,35 103,8±1,40 

8 63,0±0,58 61,4±0,93 69,2±1,03 66,1±0,67 

За 8 місяців лактації 1151,0±28,54 1120,4±20,60 1219,3±20,74 1184,4±19,52 

Жива маса телят у 8-місячному 

віці, кг 
232,3±5,31 230,6±4,68 248,9±5,01* 247,4±4,02* 

Таблиця. Динаміка помісячної молочності первісток, кг  

Примітка:– Р≥0,95  



З рисунка видно, що найвища добова моло-

чність була у первісток III та ІV груп – 7 і 6,9 

кг на третьому місяці лактації. Відомо, що в 

перші 2-3 місяці первістки всіх дослідних гру-

пах продукували найбільшу кількість молока, 

а з 4 по 8 місяць спостерігалося поступове зме-

ншення. Таким чином, телиці, які знаходилися 

на високому і помірноінтенсивному вирощу-

ванні мали досить високу молочність, яка мо-

же забезпечити теля на підсосі молоком, що 

позитивно впливає на його ріст і розвиток. 

Висновки. 

Інтенсивне вирощування позитивно впли-

нуло на молочність первісток, яка була на 5,93 

и 2,90% вище, ніж у ровесниць І групи. Моло-

чність первісток III і IV груп коливалась у ме-

жах 1190–1220 кг, що вплинуло на інтенсив-

ність росту їх приплоду. У молочний період, 

телята від первісток III і IV груп, росли інтен-

сивніше і у 8-місячному віці і перевершували 

аналогів І групи на 16,6 і 6,5 кг (7,15 і 6,5%, 

Р≥0,95).  
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Рисунок. Динаміка добової молочності первісток 
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МОЛОЧНОСТЬ КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК МЯСНЫХ ПОРОД 

Гончарова И. И. 

Харьковская государственная зооветеринарная академия, г. Харьков 

В статье рассматривается молочность коров знаменского внутрипородного типа полесской мясной 

породы выращенных на разной интенсивности кормления. Таким образом, интенсивное выращивание по-
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ложительно влияет на молочность первотелок, так она была на 5,93 и 2,90% больше, чем у сверстниц, 

которые находились на низком уровне выращивании и колебалась в пределах 1190–1220 кг, что положи-

тельно повлияло на интенсивность роста их приплода. 

Ключевые слова: порода, селекция, молочность, первотёлки, живая масса телят  

MILKING CAPACITY OF COWS – FIRST-CALF MEAT BREED HEIFERS 
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In cattle farming, a cow is considered to be better if it gives birth to a calf for the first time at younger age and 

if it has good mothering abilities at high milking capacity, which makes it possible to receive calves with higher 

body weight before their absence. Milking capacity of meat breed heifers is the principal factor that determines 

the growth and development of sucker calves and economic efficiency of beef farming in Ukraine. Research 

shows that meat breed heifers have insufficient milking capacity and lower body weight of ablate calves. This is a 

deterrent factor to their wide usage in the market economy. Which have insufficient milking capacity (less than 

1200 kg) are not able to grow big calves without the additional usage of concentrated forage and they are accom-

panied by a price rise in growth and reduced profits. It is therefore necessary to normalize selection to increase 

milking capacity meat breed heifers up to 1600-2000 kg. Body weight of suckle calves depends on the level of 

milking capacity of heifers which is one of the most important factors in beef production in beef farming. This 

factor shows the amount of products which we receive from one cow per year. Experimentally, we made four 

groups of 12 animals in each group. In the first group the forage was carried out according to the standards in 

the second group the forage was low, as it is common in most households, in the third group the forage was 20% 

above the standards and in the fourth group it was 10% above the standards. 

As a result research has showed that the level of milking capacity of first-calf heifers of all groups has in-

creased during the first three months of their lactation and then it has decreased. Monthly milking capacity was 

high in all the experimental groups. However, intensively bred first born in the third and the fourth group had 

higher milk-yield 68.3 kg (5.9%) and 33.4 kg (2.9%) than their peers in the first group during their first eight 

months of lactation. 

The highest milking capacity was observed in first-calf heifers of the same group (209,5 ± 1,03 and 207,0 ± 

0,92 kg) during their third month of lactation. Due to the large milking capacity of first-calf heifers of the third 

and the fourth groups intensively bred heifers had suckler calves with higher body weight when they were 8 

months old. So according to this factor they were 16.6 kg (7.15% R≥0,95) and 15,1kg (6.5% R≥0,95) bigger than 

the calves in the control group. 

Key words: breed, selection, milking capacity, first-calf heifers, body weight of calves. 


