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 З’ясовано, що жива маса швіцьких корів збільшується від першої лактації (394,5 кг) до тре-

тьої - четвертої  і в середньому становить 654,9 кг. Разом з цим динамічно підвищуються показни-

ки продуктивності корів та якості молока, співвідношення яких є  індивідуальною реакцією лактую-

чого організму залежно від метаболічних процесів.    

Дослідження проводилися на здоровому поголів’ї тварин швіцької породи в умовах молочно-

виробничого комплексу “Єкатеринославський”. Годівля лактуючих корів – з кормового столу загаль-

нозмішаними раціонами, при цьому частка концентрованих кормів у середньому становить  43–46 % 

обмінної енергії, а в період роздоювання на 1 кг молока додається від 400 до 620 г комбікорму. Упро-

довж стандартної лактації продукція молочного жиру та білка по стаду досить висока і в серед-

ньому становить 641,8 кг за співвідношення цих компонентів на рівні 1,08. 

Доведено, що кормова стимуляція лактогенної функції не завжди адекватна високими обмін-

ними процесами організму всього стада. Так, вміст жиру в молоці менше кількості білка в 1,05 раза 

характерний 41,7 % первісток стада, ось тому коефіцієнт співвідношення цих компонентів не пере-

вищує 0,95, тимчасом  як 58,3 % поголів’я цього ж стада відзначається коефіцієнтом співвідношен-

ня 1,19, що відповідає нормі.  У корів другої (66,2 % поголів'я стада) і третьої - четвертої (65,7 %) 

лактацій співвідношення вмісту жиру і білка в молоці становить відповідно 1,01 та 0,99, що вказує 

на порушення метаболічних процесів через розвиток субклінічного ацидозу. 

 Встановлено, що у разі патологічного стану обмінних процесів у швіцьких первісток середньо-

добові удої вірогідно на 8,7 % (Р<0,01) вищі порівняно з показниками за нормального їх стану, у  

тварин  другої  лактації  –  на 10,3 % (Р<0,05), а  третьої - четвертої  –  тільки  на 8,8 %. Загальний  

удій за  стандартну лактацію  у цих тварин  перевищує норму в межах стандартної похибки.  

Ключові слова: швіцька порода, жива маса, лактація, удій, масова частка жиру і білка в мо-

лоці.  
 

Наукове  забезпечення  ефективного 

функціонування галузі тваринництва – важ-

ливе завдання фахівців агропромислового 

комплексу. Рентабельне ведення галузі ґрун-

тується на успішному використанні біологіч-

них можливостей організму корів [1]. У роз-

винених країнах тваринництво – це прибут-

ковий бізнес, який базується на впроваджен-

ні новітніх технологічних розробок у вироб-

ничий процес [2–4]. 

В останні десятиліття породний склад 

великої рогатої худоби на фермах і комплек-

сах значно змінився, тобто зараз  увагу зосе-

реджують на розведенні високомолочних по-

рід. Тварини таких порід чутливі до стиму-

ляції лактогенної  функції  і  їх можливо три-

валий  час  експлуатувати  у  господарстві 

(А. Ф. Колчина и др., 2012). Для удоскона-

лення існуючих та створення нових типів і 

порід великої рогатої худоби в багатьох кра-

їнах  широко  використовують  генетичний 

потенціал  різних  порід  (G. G.  Harris, 1993; 

Е. Г. Медведева і  В. С, Цись, 2012). Однією 

з  перспективних  порід  є  бура швіцька,  мо- 
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лочний тип якої вже створений. Тварини 

цього типу відзначаються довгими правиль-

но поставленими кінцівками, глибокими і 

широкими, але плоскими грудьми, щільною, 

сухою мускулатурою, добре вираженими оз-

наками молочності. Жива маса швіцьких ко-

рів у середньому  становить 700–750 кг, а би-

ків – 1000–1200 кг. Середня продуктивність 

повновікових корів 7000–8000 кг молока жи-

рністю 4,0–4,2 % з масовою часткою білка 

3,3–3,4 %. Бура швіцька порода входить до 

числа шести молочних порід, яких розводять 

в США. Представники цієї породи стійкі до 

лейкозу, туберкульозу, бруцельозу, до того ж 

у них висока резистентність  до маститу [5]. 

Основна продукція корів – це молоко, 

яке є цінним джерелом мінералів, жирів, 

амінокислот і вітамінів,  тому є дуже пожив-

ним і біологічно повноцінним продуктом [6, 

7]. На його склад впливає безліч чинників, 

включаючи породу, вік, стан здоров’я та ста-

дію лактації [8].  Дослідження  показали, що 

значні  відмінності  в складових молока – 

макроелементів (жирів та білків) і мікронут-

рієнтів (амінокислот, мінералів, вітамінів та 

жирних кислот) викликаються змінами в ре-

жимі годівлі тварин [9]. 

Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій.  Продуктивність корів, як біологічної 

системи синтезу та секреції молока, характе-

ризується  комплексом селекційно-генетичних 

та господарсько-корисних ознак, які добре 

успадковуються і формуються у певних умо-

вах середовища. Тобто рівень молочної про-

дуктивності тварин кожної породи визнача-

ється, з одного боку, генетичними  можливос-

тями, а, з іншого – паратиповими факторами, 

тому мають місце постійні зміни. Як пові-

домляють М. В. Зубець, В. П. Буркат  (2002), 

Є. Федорович та ін. (2007), лактуючі тварини 

потребують ретельної оцінки з огляду на  їх 

племінні якості у конкретних екологічних і 

технологічних умовах  експлуатації. 

Для забезпечення високого рівня про-

дуктивності і ефективного виробництва мо-

лока за промислової технології експлуатації 

тварин першочергове значення мають пов-

ноцінна годівля та відповідна система утри-

мання. Як вказують деякі науковці (W. Kna-

us, 2016), [10], інтенсифікація системи кор-

мовиробництва, механізація і автоматизація 

виробничих процесів, наукове обґрунтуван-

ня потреби у поживних речовинах призвели 

до розробки систем годівлі тварин, основа-

них на принципах оптимізованих раціонів з 

комплексом консервованих кормів так зва-

них загальнозмішаних раціонів.  

Такі системи для великих молочних 

стад ще у минулому столітті набули поши-

рення в Європі і Північній Америці. Зовсім 

не випадково, що у США, Новій Зеландії та 

Німеччині виробництво молока перевищує 

національний попит, тому розробляються но-

ві технології виробництва сухого молока для 

тривалого зберігання і з'ясовуються можли-

вості транспортування продукції на великі 

відстані [11]. 

Як зазначають дослідники [11] молоко 

містить ряд біологічно активних речовин, що 

забезпечують імунологічний захист новона-

роджених. Жир – один з найцінніших компо-

нентів молока, а з функціональної точки зору 

він є основною складовою частиною молоч-

ного продукту. Зі збільшенням вмісту жиру 

підвищується поживна цінність молока, зни-

жується його собівартість і здешевлюється 

виробництво молочних продуктів.   

Щодо молока як сировини для пере-

робної промисловості, в деяких країнах, у то-

му числі в Україні, показник жирномолочно-

сті має становити 3,4 % [12]. Вміст жиру в 

молоці  – один із головних індикаторів якості 

годівлі, оскільки, перш за все, свідчить про 

те, чи є структура раціону для лактуючих 

корів оптимальною.  

Молоко – відмінне джерело високоякіс-

ного білка, оскільки у своїй структурі міс-

тить 9 незамінних амінокислот (P. F. Fox, 

2003). Основними фракціями молочного біл-

ка  є  4 казеїни (CN) – б S1 -, б S2 -, в- і к-CN, 

два сироваткових білка – б-лактальбу-мін (б-

LA) і в-лактоглобулін (в-LG), частка яких 

приблизно становить 90 % фракції загально-

го молочного білка і які відіграють ключову 

роль у визначенні технологічних властивос-

тей молока (Б. Халдин и др., 2010), [11]. 

Показник масової частки білка в моло-

ці – це своєрідний енергетичний барометр 

стада, він відображає рівень забезпечення 

корови енергією раціону. Низький вміст біл-

ка в молоці вказує на дефіцит енергії в раці-

оні, тому частина її надходить з резервів ор-

ганізму тварини. Наслідком цього можуть 

бути порушення обміну речовин (кетоз). Ви-
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сокий вміст жиру – ознака, яка вказує на ак-

тивну мобілізацію жиру з організму тварини. 

Як відмічають науковці [13, 14] вміст цих 

компонентів в молоці може варіювати в ме-

жах одного і того ж виду через індивідуальні 

особливості  тварин і відмінності між поро-

дами, причому забезпечення енергією орга-

нізму тварини і стадія лактації відіграють 

суттєву роль у цих варіаціях. 

Важливість компонентів молока у то-

му, що  вони  перебувають у певному парите-

ті один до одного. Співвідношення жиру і біл-

ка в молоці на рівні від 1,1:1 до 1,5:1 вказує на 

збалансовану годівлю лактуючих корів, що є 

основою  для  забезпечення  як значної про-

дуктивності, так і високої якості молока. 

Співвідношення жиру до білка понад 1,5, 

особливо на початку лактації (крім молозив-

ного періоду), так і менше 1,1 свідчить про по-

рушення метаболічних процесів.   

Мета дослідження – з'ясувати динамі-

ку продуктивності та якості молока швіцьких 

корів за високоенергетичного стимулювання 

лактаційної функції за рахунок загальнозмі-

шаних раціонів в умовах великого промис-

лового комплексу.  

Матеріали і методи дослідження. 

Методологічною основою  наукових дослід-

жень були методи їх проведення у зоотехнії 

(А. И.  Овсянникова, 1976; П. И. Викторов и 

В. К. Менькин, 1991; В. М. Кузнецов, 2006). 

Експериментальні дослідження прово-

дилися на здоровому поголів’ї тварин шві-

цької породи з дотриманням ветеринарно-са-

нітарних норм та правил в умовах молочно-

виробничого комплексу “Єкатеринослав-

ський”. Корови утримувалися в легкозбірних 

приміщеннях, розділених на секції – кожна 

на 150 голів та обладнаних годівницями з 

хлоридом натрію (NaCI), карбонатом каль-

цію (CaCo3) та натрію (Na2Co3). Годували 

лактуючих тварин  з кормового столу загаль-

нозмішаними раціонами: у середньому кон-

центровані корми становили 43–46 % обмін-

ної енергії, а в період групового роздоюван-

ня на 1 кг молока додавали від 400 до 620 г 

комбікорму. Корм надходив на кормовий 

стіл два рази на добу, при цьому користува-

лися багатофункціональним роздавачем 

“SPM-27”. Балансування раціонів – з ураху-

ванням енергетичного балансу, добової про-

дуктивності корів, споживання сухої речови-

ни корму та зміни живої маси упродовж лак-

тації відповідно до трьох фаз фізіологічних 

періодів. Водопостачання – через групові 

поїлки. Відпочинок тварин організований у 

боксах на гумових килимках. 

Доїли корів тричі на добу на доїльній 

установці типу “Паралель” в доїльній залі 

“Delaval-2Ч20”. Інтервал між кожним доїн-

ням вісім годин. Дійне стадо ділиться на такі 

групи: початок лактації – від 1 до 14–20 діб 

після отелення; від 14–20 до 60 діб лактації; 

від 50 до 80 діб лактації; від 80 до 200 діб 

лактації; старше 200 діб лактації. 

Відповідно до мети досліджень було 

сформовано три групи  корів:  І – первістки 

(n = 168); ІІ  – корови другої лактації (n = 

71); ІІІ – тварини третьої - четвертої лактації 

(n = 105). Кількість тварин у групі обмежу-

валася показником нормальної тривалості 

сервіс-періоду (75–85 діб) для забезпечення 

тривалості лактації близької до нормальної 

(10 міс.).  

Щомісячно за двома суміжними доїн-

нями визначали  середньодобовий удій і про-

дуктивність тварин за 305 діб лактації (кг). 

На другому місяці лактації з'ясовували живу 

масу корів (кг), найвищий середньодобовий 

удій (кг), масову частку жиру і білка в моло-

ці (%). Відбір середньої проби молока  про-

водили в автоматичному режимі на доїльній 

установці в процесі доїння. Масову частку 

жиру (%) визначали на автоматичних аналі-

заторах “АКМ-98” і “Eko-milk 120-KAM 98-

2A” з контролем кислотним методом Гербе-

ра. Масову частку білка (%) встановлювали 

рефрактометричним методом на апараті 

“ИРФ-454 Б2 М”. 

  З метою реалізації генетичного потен-

ціалу тварин на промислових комплексах ви-

користовуються сучасні технології як утри-

мання, так і годівлі [15, 16].  Основною  гос-

подарсько-корисною ознакою, за якою про-

водять оцінку і відбір великої рогатої худо-

би, є продуктивність.  Щоб досягти ефектив-

ного ведення галузі молочного скотарства 

(А. С. Герасимова и др., 2019), необхідно до-

сліджувати всі аспекти селекційно-племін-

ного процесу. Тому питання встановлення 

факторів, що впливають на продуктивність 

тварин, завжди актуальні [17]. 

 Основними завданнями племінної ро-

боти з бурою швіцькою породою вітчизняної  
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інтродукції є підвищення надоїв і вмісту жи-

ру та білка в молоці, збільшення ємності ви-

мені, посилення інтенсивності молоковідда-

чі, створення високорослої худоби молочно-

го типу, добре пристосованої до промислової 

технології експлуатації. 

 Зважаючи на загальну характеристику 

корів швіцької породи, за промислової тех-

нології виробництва молока необхідно  па-

м'ятати, що їх жива маса досить значна і ста-

новить у середньому 516,8 кг (табл. 1).   Цю 

особливість тварин потрібно обов’язково 

враховувати в процесі їх експлуатації та ор-

ганізації відпочинку.  

Якщо цей показник розглядати з враху-

ванням віку тварин, то слід вказати, що він 

динамічно змінюється. Так, середня маса пе-

рвісток І  групи  досягає 394,5 кг, в той час 

як тварин ІІ групи з другою лактацією – 

602,3 кг, що більше  на 34,5 % (P<0,001). 

У подальшому, зі збільшенням віку 

тварин  швіцької  породи, відповідно у  тре-

тю - четверту лактацію жива маса їх також 

підвищується, ось тому в корів ІІІ групи цей 

показник у середньому становив 654,9 кг, що 

більше показника тварин ІІ групи на 8,03 % 

(P<0,001), а первісток І групи  на 39,8 % 

(P<0,001). 
 

 

1. Продуктивні якості швіцьких корів різного віку 
 

Група  

тварин 

Лакта- 

ція 

Жива маса,  

кг 

Найвищий удій  

на 2 міс.  

лактації, кг 

Удій за 305 діб, 

кг 

Масова частка, % 

жиру білка 

І,   n = 168 І 394,5 ±  4,71*       23,9 ± 0,71*** 8476,1 ± 69,83 3,67 ± 0,107 3,37 ± 0,015 

ІІ,  n = 71 ІІ  602,3 ±  7,26** 30,9 ± 1,26 9465,9 ± 24,33 3,70 ± 0,185 3,47 ± 0,008 

ІІІ,  n = 105 ІІІ - ІV 654,9 ±  4,93 29,6 ± 0,78   9507,1 ± 129,42 3,75 ± 0,046 3,56 ± 0,036 

По стаду, n = 344 516,8 ±  6,87 27,1 ± 0,38 8995,1 ± 80,24 3,70 ± 0,027 3,45 ± 0,017 
 

                *  P<0,001.   ** P<0,001.   ***  P<0,001. 
 

Таким чином, швіцькі корови відзна-

чаються значною  живою масою – це їхня по-

родна особливість, тому споживають достат-

ню кількість кормів і продукують  багато мо-

лока.  Цей  висновок підтверджується показ-

никами  середньодобових удоїв на другому 

місяці лактації, тобто простежується чітка 

тенденція до підвищення удоїв зі збільшен-

ням віку корів. Так, якщо у первісток І групи  

удій  в середньому становив 23,9 кг, то у тва-

рин ІІ групи у другу лактацію середньодобо-

вий удій був вищим на 22,6 % (P<0,001) і в 

середньому досягав 30,9 кг. У тварин ІІІ гру-

пи в третю лактацію середньодобові удої та-

кож були  високими і становили у середньо-

му 29,6 кг, що  менше на 4,2 % порівняно з 

показниками тварин ІІ групи, але більше по-

рівняно з показниками первісток І групи на 

19,3 % (P<0,001). В цілому по стаду швіць-

ких корів,  на другому місяці лактації їх се-

редньодобові удої становили 27,1 кг, що із 

зоотехнічної точки зору характеризувало мо-

лочний комплекс як достатньо ефективний. 

Показники  удою  піддослідних  корів 

різного віку за стандартну лактацію свідчать    

не лише про високий  генетичний потенціал, 

але й  про добру адаптацію тварин до інтен-

сивних умов експлуатації. Як відмічають 

вчені, зокрема А. С. Ермишин і Н. А. Личак 

(2017), онтогенетичний розвиток живого ор-

ганізму підпорядкований закону пристосу-

вання до умов існування, тобто закону адап-

тації. Ось тому відносно найнижчі показники 

молочної  продуктивності  були  у  первісток 

І групи, в яких удій не перевищував у серед-

ньому 8476,1 кг молока. Зі збільшенням віку, 

в  тварин  ІІ  групи  у другу лактацію рівень 

молочної продуктивності порівняно з пер-

вістками І групи збільшився на 10,5 % 

(Р<0,001) і становив 9465,9 кг.  

У ході досліджень простежувалося під-

вищення продуктивності корів і в третю - 

четверту лактацію. Так, у тварин ІІІ групи 

удій за стандарту лактацію становив у серед-

ньому 9507,1 кг, що  дещо  більше  показни-

ка корів ІІ групи, але  порівняно з  тваринами 

І групи удій  був вищим на 10,8 % (Р<0,001).   

У середньому  по  стаду  швіцьких ко-

рів удій за стандартну лактацію становив 

8995,1 кг, зважаючи на це, їх слід занести до  

молочного типу. Як зазначають В. К. Чер-

нушенко та інші дослідники (1999), надої  
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в  худоби  цієї  породи  часто  перевищують  

10 тис. кг молока, а його жирність у окремих 

тварин досягає 5 %. Вчені повідомляють, що 

в Європі основний тип худоби характеризу-

ється як молочно-м’ясний. 

Молоко – це багатокомпонентна речо-

вина, яка забезпечує новонароджених ссав-

ців необхідними поживними речовинами для  

активного росту та розвитку. Будучи основ-

ним джерелом  їх харчування, складна суміш 

жирів і водорозчинних компонентів, тобто 

білків (казеїну і білків сироватки), вуглеводів 

(в основному лактози), мінералів і вітамінів, 

досить варіабельна [18]. На якість молока 

впливає безліч факторів, але найважливіши-

ми з них є годівля та система утримання дій-

них корів. Однак постійний та добре нала-

годжений обмін  речовин – головна  умова  

активного функціонування вимені лактую-

чих тварин. Добре відомо, що зі збільшенням 

молочної продуктивності зростає і вірогід-

ність порушення обміну речовин. А це озна-

чає, що вміст головних компонентів молока 

може варіювати в межах одного і того ж ви-

ду через індивідуальні особливості тварин 

однієї і тієї ж породи, причому тут важливу  

роль відіграють як рівень і якість годівлі,  

так і стадія лактації  [19]. 

Як зазначає Є. В. Поставнєва, найцін-

ніша в молоці суха речовина – її основою є 

жир, білок, молочний цукор, мінеральні ре-

човини та інші складові, які відзначаються 

високою біологічною активністю (вітаміни, 

пігменти, гормони, ферменти, імунні тіла та 

ін.). Молоко піддослідних корів різного віку 

характеризувалося задовільними показника-

ми  якості, зважаючи на вміст жиру та білка 

[19].   

На підставі аналізу складу молока ви-

явлено чітку тенденцію до зростання масової 

частки жиру зі збільшення віку швіцьких  

корів. Так, якщо у первісток І групи цей по-

казник  становив 3,67 %, то у  корів ІІ групи 

відповідно у другу лактацію масова частка 

жиру досягала у середньому 3,70 %, що бі-

льше на 0,03 % порівняно з показниками 

тварин І групи.  

Найвища жирномолочність була харак-

терна для тварин ІІІ групи третьої - четвертої  

лактації, коли масова часта жиру досягла  

3,75 %, що в абсолютному обчисленні біль-

ше на 0,05 %, ніж у корів ІІ групи, а порівня-

но з І групою – на 0,08 %. Тобто жирномо-

лочність корів промислового стада досить 

задовільна, оскільки масова частка жиру ста-

новить у середньому 3,70 %; простежується 

тенденція до її підвищення зі збільшенням  

віку корів.  

Як повідомляють M. D. Almeida та ін-

ші науковці [20], молоко – відмінне джерело 

високоякісного білка. Добре відомо, що біо-

активні пептиди молочного білка відзнача-

ються антигіпертензивними, антитромботи-

чними, імуномодулюючими і антимікробни-

ми властивостями, а також багатьма іншими 

біологічними  особливостями. Завдяки їх пози-

тивному впливу на функції організму специ-

фічні фрагменти молочного білка вважають-

ся важливими біоактивними пептидами в зни-

женні різних ризиків для здоров’я людини. 

Кількість білка в молоці може значно 

різнитися як між генетичними групами тва-

рин, так і в кожній з них. Хоча певні гене-

тичні відмінності існують, але система годів-

лі корів суттєво впливає не лише на величну 

продукції молока, але й на кількість білка в 

ньому [21, 22].  Зв’язок між синтезом білка і 

системою годівлі був встановлений з враху-

ванням того факту, що раціон легко змінює 

функцію рубця (E. D. Bauman, 2003). 

Дослідженнями виявлено тенденцію до  

збільшення вмісту як жиру, так і білка в мо-

лоці швіцьких корів. Так, відносно найниж-

чою масовою часткою білка в молоці відзна-

чалися первістки І групи, у яких цей показ-

ник не перевищував 3,37 %. У молоці тварин 

ІІ групи у другу лактацію цей показник збі-

льшився в абсолютному обчисленні на 0,1 % 

за високої вірогідної різниці на рівні Р<0,001 

і становив у середньому 3,47 %.  

У третю - четверту лактацію для тварин 

ІІІ групи також  було характерним збільшен-

ня масової частки  білка в молоці  порівняно 

з тваринами  як  І, так і ІІ групи. Білок  моло-

ка  корів  ІІІ групи  становив  у  середньому 

3,56 %, що перевищувало показники тварин 

ІІ групи в абсолютному обчисленні на 0,09 % 

(Р<0,05), а первісток І групи – відповідно на 

0,19 % (Р<0,001). 

Отже, для стада швіцьких корів харак-

терні задовільні показники вмісту жиру та 

білка в молоці – у середньому відповідно 

3,70 і 3,45 %. Причому, зі збільшенням віку 

тварин і посиленням їх адаптації до умов мо-
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лочного комплексу простежується  чітка тен-

денція до зростання  вмісту жиру в  молоці  

від першої до третьої - четвертої лактацій, 

тимчасом як  кількість білка в молоці збіль-

шується  незначно.  

Аналіз продукції молочного жиру і біл-

ка вказує на пряму залежність між рівнем 

продуктивності  досліджуваних корів різного 

віку та якістю їх молока (табл. 2). Так, від  

первісток І групи за стандартну лактацію бу-

ло одержано у середньому 309,7 кг молочно-

го жиру, тимчасом як тварини ІІ групи упро-

довж другої лактації продукували 349,4 кг 

молочного жиру, що більше на 11,4 % 

(Р<0,05) порівняно з тваринами І групи. 

Найбільше молочної жирової продукції 
 

2. Продукція молочного жиру і білка за 305 діб лактації 
 

Група  

тварин 
Лактація 

Продукція, кг Співвідношення 

жир : білок жир  білок  жир + білок 

І, n =168 перша 309,7 ± 6,09 * 285,0 ± 3,42 594,6 ± 2,68 1,09 ± 0,038 

ІІ, n = 71 друга 349,4 ± 16,27 326,9 ± 1,57 676,3 ± 14,70 1,07 ± 0,060 

ІІІ, n = 105 третя - четверта 355,8 ± 6,35 ** 338,1 ± 5,57 693,9 ± 11,08 1,06 ± 0,013 

По стаду, n = 344 331,9 ± 3,66 309,9 ± 3,07 641,8 ± 6,36 1,08 ± 0,007 
  

              * Р<0,05.   ** Р<0,001. 
 

було одержано від корів ІІІ групи у третю 

стандартну лактацію. Ці тварини продукува-

ли молочного жиру в середньому 355,8 кг, 

що перевищувало показники корів ІІ групи 

лише на 1,8 %, тимчасом як тварин І групи – 

на 12,9 % (Р<0,001). У середньому по стаду 

швіцьких  корів  одержано  впродовж  стан-

дартної лактації 331,9 кг молочного жиру.  

Отже, продукція молочного жиру від-

носно найнижча у первісток І групи, але зро-

стає з віком  корів і досягає свого макси-

мального значення у третю - четверту лак-

тацію. 

Продукція молочного білка упродовж 

305 діб лактації швіцьких корів природно 

була меншою, ніж  показник жиропродукції, 

проте мало місце  динамічне  збільшення ос-

таннього з віком тварин. Так,  відносно най-

нижчий показник білкової продукції був ха-

рактерний для первісток І групи, які упро-

довж стандартної лактації синтезували її на 

рівні 285,0 кг. Вже у другу лактацію від ко-

рів ІІ групи було одержано у середньому 

326,9 кг білкової продукції, що на 11,8 % 

(Р<0,001) більше порівняно з показниками 

тварин І групи. У третю лактацію від корів 

ІІІ групи одержано максимальну кількість 

білкової продукції – у середньому  338,1 кг, 

що  більше порівняно з показниками корів ІІ 

групи  в другу лактацію на 3,3 %, а  І групи – 

на 15,7 % (Р<0,001). 

 Отже, продукція молочного білка під-

вищується одночасно зі збільшенням рівня 

продуктивності та віку швіцьких корів і мак-

симального значення набуває у третю - чет-

верту лактацію. У середньому по стаду  про-

дукція білка  становила 309,9 кг. 

Загалом показник якості молока харак-

теризує біологічну повноцінність лактуючих 

корів. Динаміка зростання жирової і білкової 

продукції залежно від продуктивності і віку 

швіцьких корів чітко простежується за їх су-

марним показником  (рис. 1). У молодих, ще 

неадаптованих до інтенсивної технології екс-

плуатації тварин І групи цей показник був 

найменшим і становив у середньому  594,6 кг. 

Суттєво вищі показники жирової і білкової 

продукції  були у корів ІІ групи в другу лак-

тацію – 676,3 кг, що більше показника пер-

вісток І групи на 12,1 % (Р<0,001). У добре 

адаптованих корів ІІІ групи сумарна продук-

ція жиру і білка була найвищою і становила 

у середньому 693,9 кг, що більше показника 

тварин ІІ групи лише  на 2,5 %, в той час  як  

первісток  І  груп  на 14,3 % (Р<0,001). 

У середньому по стаду швіцьких корів 

продукція молочного жиру і білка  становила 

641,8 кг. При цьому, співвідношення цих 

компонентів наближалося до норми – 1,08, 

що  свідчить про задовільний стан організму 

корів у разі високоенергетичного рівня їх 

годівлі загальнозмішаними раціонами. Про-

те, у досліджуваних групах швіцьких корів  

співвідношення жиру і білка в молоці хоча і 

незначно, але коливалося. Так, у первісток І 

групи  це співвідношення становило в серед-

ньому 1,09, що  більше  порівняно з показни-

ками  корів ІІ групи на  1,83 %,  а  тварин  ІІІ  
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Рис. 1. Динаміка продукції молочного жиру і білка впродовж  

господарського використання швіцьких корів. 
 

групи  на 2,75 %.  

Вчені та практики вказують, що спів-

відношення жиру і білка в молоці характери-

зує функціональний стан системи травлення  

корів.  У нормі таке співвідношення має ста-

новити 1,15–1,40 умовних одиниць. Але, як-

що показник нижче 1,1 або майже 1,5 і вище 

має місце надмірне функціональне наванта-

ження на організм тварини при згодовуванні  

великої кількості концентрованих кормів, а 

отже, може розвиватися субклінічний кетоз. 

Як вказують K. L. Ingvartsen, K. M. Moyes 

[23], субклінічний кетоз у лактуючих корів 

виникає значно частіше, ніж клінічний. У 

високопродуктивних корів дуже часто спо-

стерігається  порушення  обміну речовин, що 

різко скорочує терміни їх господарського ви-

користання [22, 23]. 

Низький вміст жиру може бути підоз-

рою на ацидоз, як правило, внаслідок нена-

лежної  структури  раціону  (в  перші  тижні 

лактації часто через занадто швидке збіль-

шення частки концентратів або недостатній 

рівень споживання корму в цілому). Ацидоз 

рубця призводить до послаблення споживан-

ня кормів, зменшення їх перетравності та 

лужного резерву організму, зниження вико-

ристання кальцію і фосфору, порушення ді-

яльності молочної залози (мастит, парез) та 

органів відтворення (метрит, затримка пос-

ліду, аборти, безпліддя), захворювання кін-

цівок (відшаровування ріг,  копитець, пору-

шення їх кровопостачання) і жирового пере-

родження печінки.  Одним із симптомів суб-

клінічного ацидозу є синдром зниження жир-

номолочності. 

Незначне коливання співвідношення 

жиру і білка в молоці швіцьких корів різного 

віку свідчить про те, що у стаді є тварини із 

порушеннями обмінних процесів (табл. 3). 

Аналіз   показав, що незалежно від віку корів  

має місце як патологія, так і норма обмінних 

процесів. Так, 70  первісток, або  41,7 % 

всього  стада  відзначалися  продукцією  мо-

лочного жиру в  середньом 276,2 кг, тимча-

сом  як білкової було в 1,05 раза більше – 

288,9 кг. Співвідношення продукції жиру і 

білка у цих корів було менше одиниці і ста-

новило в середньому 0,95, що свідчить про 

патологію обмінних процесів.  
 

3. Продукція молочного жиру і білка за різного стану обмінних процесів у швіцьких корів 
 

Лактація 
Обмінний 
 процес, n 

Продукція за 305 діб лактації, кг Співвідношення 
жир : білок жир  білок  жир + білок 

Перша 
патологія, n = 70 276,2 ± 5,93 288,9 ± 4,68 565,1 ± 10,08 0,95 ± 0,013 

норма, n = 98 333,6 ± 6,44 282,2 ± 5,85 615,8 ± 12,12 1,19 ± 0,008 

Друга 
патологія, n = 47 333,8 ± 6,27 331,8 ±  6,27 665,6 ± 11,49 1,01 ± 0,008 

норма, n = 24 380,0 ± 16,88  317,2 ± 10,87 697,2 ± 26,72 1,19 ± 0,028 

Третя 
патологія, n = 69 342,3 ± 6,73 346,7 ± 6,42 689,0 ± 12,41 0,99 ± 0,011 

норма, n = 36 381,7 ± 12,32 321,8 ± 10,19 703,5 ± 22,06 1,19 ± 0,014 
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В той же час у переважної більшості  

тварин першої лактації  (58,3 %) за аналогіч-

них умов годівлі високоенергетичними кор-

мосумішами обмінні процеси  були в нормі, 

про що  свідчить співвідношення жиру і біл-

ка – 1,19. Тут продукція молочного жиру бу-

ла на рівні 333,6 кг, що більше показника 

продукції молочного білка на 15,4 % (Р< 

0,001). Якщо продукція молочного білка у 

тварин з обмінними процесами в межах нор-

ми практично відповідала показнику за па-

тологічного метаболічного стану (метаболіч-

на дисфункція), то продукція молочного жи-

ру була вищою на 17,2 % (Р<0,001) такого ж 

показника за патологічного стану. Загальна 

продукція молочного жиру і білка у цих тва-

рин  становила  в  середньому  615,8 кг,  що  

більше показника  корів з патологією обмін-

них процесів на 8,2 % (Р<0,01). 

Суттєво інша реакція на кормову сти-

муляцію лактогенної функції відмічалася у 

другу лактацію швіцьких корів.  Переважна 

більшість поголів’я (66,2 %, або 47 голів) 

відзначалася патологією обмінних процесів, 

оскільки співвідношення жиру і білка у се-

редньому становило 1,01, і лише 33,8 % тва-

рин – це ті, кому було характерне співвідно-

шення не нижче 1,19. При цьому, продукція 

молочного жиру практично відповідала по-

казнику продукції молочного білка, а також 

показнику жиропродукції первісток за нор-

мального стану обмінних процесів. Хоча 

продукція молочного білка за патологічного 

стану обмінних процесів у корів другої лак-

тації  перевищувала  показник первісток з 

нормальним станом цих процесів на 14,9 % 

(Р<0,001). 

Проте, загальна кількість продукції мо-

лочного жиру і білка  у другу лактацію як у 

разі патології, так і нормального стану про-

цесів обміну була дуже близькою. Від тварин 

без патології було одержано в середньому 

697,2 кг молочного жиру і білка, що більше 

показника корів з патологією лише на 4,5 %.  

Серед тварин третьої - четвертої лакта-

ції було виявлено найбільшу кількість корів 

з явними ознаками патології процесів обмі-

ну. Так, 69 голів (або 65,7 % поголів'я всього 

стада) були з патологією, оскільки співвід-

ношення жиру та білка в молоці становило 

0,99. Лише  34,3 % корів третьої лактації від-

значалися в середньому таким співвідно-

шенням, як 1,19, що є  нормою. 

За нормального стану обмінних проце-

сів у корів третьої лактації продукція молоч-

ного жиру  досягала 381,7 кг, що більше по-

рівняно з показниками патологічного стану 

на 10,3 % (Р<0,01), але практично цей показ-

ник відповідав середньому значенню норма-

льного стану організму корів другої лактації.  

У  той же час продукція молочного біл-

ка при патологічному стані організму корів 

третьої - четвертої  лактації  становила в се-

редньому 346,7 кг, що більше показника про-

дукції молочного жиру на 1,3 %. При цьому  

продукція білка була більшою порівняно з 

показниками тварин у третю лактацію за  

нормального стану організму на 7,2 % (Р< 

0,01). В цілому за нормальних обмінних 

процесів у тварин третьої лактації продукція 

молочного жиру та білка становила 703,5 кг, 

що на 2,1 %  більше  порівняно з показника-

ми корів із патологічними обмінними про-

цесами.  

Таким чином, кормова стимуляція лак-

тогенної функції швіцьких корів не завжди 

супроводжується адекватною реакцією їх 

організму, ось тому в деяких тварин  прояв-

ляються ознаки метаболічної дисфункції. Ха-

рактерним є те, що з віком кількість корів з 

метаболічною дисфункцією зростає, хоча і 

сумарна продукція молочного жиру та білка 

теж збільшується. 

Неочікувані результати одержані при 

аналізі середньодобових удоїв корів різного 

віку у разі патології та, коли обмінні процеси 

в нормі (рис. 2). Так, за патологічного обміну 

рівень середньодобових удоїв у первісток 

становив 25,3 кг, що перевищувало показник 

нормального  стану на 8,7 % (Р<0,01). 

У другу лактацію швіцьких корів при 

патологічному стані рубцевого травлення   

середньодобові удої становили 32,1 кг, пере-

вищення показника нормального стану дося-

гало 10,3 % (Р<0,05). У третю - четверту лак-

тацію за патологічного стану рубцевого тра-

влення  рівень удоїв також був вищим порів-

няно з нормою на 8,8 %. 

Отже, при патологічному стані метабо-

лічних процесів у рубці рівень середньодо-

бових удоїв суттєво перевищує показники, 

одержані за нормального їх стану. Тобто за 

рахунок кормової стимуляції лактогенної 

функції  можливо  добитися  підвищення рів-  
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                        Ряд 1 – патологічний стан.  Ряд 2 –  обмінні процеси в нормі. 
 

Рис. 2.  Динаміка середньодобових удоїв корів на другому місяці лактації  

 на фоні  нормального і  патологічного стану обмінних процесів. 
 

ня надоїв, хоча жирність молока  при цьому 

знижується. 

Якщо порівняти реалізацію генетично-

го потенціалу молочної продуктивності корів 

різного віку за стандартну лактацію, то про-

стежується тенденція до деякого підвищення 

удою в тварин за патологічного стану мета-

болічних процесів (рис. 3). 
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         Ряд 1 – патологічний стан.  Ряд 2 – нормальні обмінні процеси. 
 

Рис. 3. Динаміка удою корів різного віку в разі  патологічних 

 і нормальних обмінних процесів, кг (305 діб). 
 

Причому, таке перевищення удою, в 

межах стандартної похибки, більшою мірою 

проявлялося у первісток і тварин третьої - 

четвертої лактації. Тобто незначне підви-

щення удою – це не наслідок адаптації тва-

рин до умов експлуатації промислового ком-

плексу, а індивідуальна реакція-відповідь 

лактуючого  організму  швіцьких  корів  на 

кормову стимуляцію.  

Висновки 

1 При запровадженні інтенсивної тех-

нології експлуатації на великому промисло-

вому комплексі продуктивні якості швіцьких 

корів та їх жива маса динамічно зростають 

упродовж першої - четвертої лактації. Якщо 

у первісток жива маса становить 394,5 кг, 

удій за стандартну лактацію – 8476,1 кг з ма-

совою часткою жиру і білка 3,67 і 3,37 %, то 

у тварин третьої - четвертої лактації ці показ-

ники відповідно вищі на 39,8 % P<0,001 та 

10,8 % (P<0,001), а в абсолютному обчис-

ленні на 0,08 і 0,19 %. 

2. У разі кормової стимуляції лактоген-

ної функції 58,3 % первісток стада та 33,8 і 
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34,3 % корів відповідно другої та третьої - 

четвертої лактацій  обмінні  процеси мають  

в нормі, тому співвідношення жирової і біл-

кової продукції у цих стадах на рівні 1,19.  

Якщо співвідношення жирової та білкової 

продукції практично менше одиниці майже у 

половини стада первісток і більшої  частини  

корів другої - четвертої лактації, то це свід-

чить про розвиток субклінічного ацидозу. 

3. При патологічному стані обмінних 

процесів середньодобові удої первісток вищі 

норми на 8,7 % (Р<0,01), у тварин другої лак-

тації – на 10,3 % (Р<0,05), а в корів старших 

лактацій – лише на 8,8 %. Проте рівень мо-

лочної продуктивності цих тварин за стан-

дартну лактацію незначно перевищує норму. 

Перспективи подальших досліджень. 

Підвищений рівень синтезу та секреції моло-

ка, який забезпечується високоенергетичною  

годівлею та відповідною активацією обмін-

них процесів, супроводжується, як наголо-

шують W. W. Thatcher і C. J. Wilcox,  K. Mo-

ore і W.W. Thatcher [24, 25], порушенням ба-

лансу стероїдних гормонів у крові,  що істот-

но  впливає на терміни відновлення естраль-

ної циклічності та показники запліднення. 

Ось тому вивчення відтворної функції корів, 

у яких певною мірою порушується синтез 

жиру  молока, є достатньо перспективним 

питанням. Його важливість підкреслюється 

тим, що плодючість таких корів суттєво вже  

зменшилася, їм потрібно більше часу на від-

новлення свого організму після отелення, у 

них слабко проявляються ознаки еструсу, 

знижується рівень запліднення [26]. 
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Установлено, что живая масса швицких коров возрастает от первой лактации (394,5 кг) до 

третьей - четвертой и в среднем составляет 654,9 кг.  Вместе с этим динамично возрастают по-

казатели продуктивности коров и качества молока, соотношение которых является индивидуаль-

ной реакции лактирующего организма в зависимости от метаболических процессов. 

Исследования выполнялись на здоровом поголовье животных швицкой породы в условиях мо-

лочно-производственного комплекса "Екатеринославский". Кормление лактирующих коров – с кор-

мового стола общесмешанными рационами, при этом доля концентрированных кормов в среднем 

составляет 43–46 % обменной энергии, а в период раздоя на 1 кг молока добавляется от 400 до 620 г 

комбикорма. В течение стандартной лактации продукция молочного жира и белка по стаду доста-

точно высокая и в среднем составляет 641,8 кг при соотношении этих компонентов на уровне 1,08. 

Доказано, что кормовая стимуляция лактогенной функции не всегда адекватна высокими об-

менными процессами в организме всего стада животных. Так, продукция молочного жира меньше   

белковой в 1,05 раза  характерна 41,7 %  первотелок стада, именно поэтому коэффициент соотно-

шения этих компонентов не превышает 0,95, тогда как 58,3 %  поголовья этого же стада отлича-

ются коэффициентом соотношения белка и жира 1,19, что соответствует норме. У коров второй 

(66,2 % поголовья стада) и третьей - четвертой (65,7 %)  лактаций  соотношение содержания жи-

ра и белка в молоке составляет соответственно 1,01 и 0,99, что указывает на нарушение метабо-
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лических процессов через развитие субклинического ацидоза. 

Установлено, что при патологическом состоянии обменных процессов у швицких первотелок 

среднесуточные удои достоверно на 8,7 % (Р <0,01) выше по отношению к нормальному состоянию 

этих процессов, у животных второй лактации – на 10,3 % (Р <0,05), а в коров третьей - четвер-

той – только на 8,8 %. Общий удой за стандартную лактацию у этих животных превышает норму 

в пределах стандартной погрешности. 

Ключевые слова: швицкая порода, живая масса, лактация, удой, массовая доля жира и белка 

в молоке. 
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It was found that the live weight of Brown Swiss cows increased from the first lactation (394.5 kg) to 

the third-fourth, and reached at average of 654.9 kg. At the same time, the indicators of cow productivity and 

the milk quality dynamically increased, their ratio was an individual reaction of the lactating organism de-

pending on the metabolic processes. 

The researches were performed on healthy livestock of Brown Swiss breed at the dairy production 

complex "Yekaterynoslavskyi". The feeding of lactating cows was carried out from the feed table with mixed 

rations, in which the concentrated feed accounted on average of 43–46 % of metabolic energy. And during 

first days of lactation the 400 to 620 g of feed per 1 kg of milk was added. During the standard lactation, the 

of milk fat and protein production on average of herd is quite high and averaged 641.8 kg for the ratio of the-

se components at 1.08. 

It is proved that stimulation the lactation function by feed not always correlated to high metabolic pro-

cesses of whole herd. Thus, for 41.7 % of the first-lactation heifers, the milk fat content was 1.05 times less 

than the milk protein content, and the ratio of these components does not exceeded 0.95, while 58.3 % of the 

same herd had a ratio within the standard – 1.19. In cows of the second lactation (66.2 % of the herd) and the 

third – fourth lactation (65.7 %) – the ratio of fat and protein in milk was 1.01 and 0.99, respectively, which 

indicated an abnormality of metabolic processes due to the development of subclinical acidosis. 

It was found that the average daily milk yield of the first-lactation heifers of Brown Swiss breed at the 

pathological state of metabolic processes was higher by 8.7 % (P<0.01) than normal, for animals of the se-

cond lactation – by 10.3 % (P<0.05), and for cows of the third – fourth lactation– by 8.8 % only. The total 

milk yield at the standard lactation of these cows exceeded norm within the standard deviation. 

Key words: Brown Swiss cattle, live weight, lactation, milk yield, mass fraction of fat and protein in 

milk. 
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