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СИСТЕМИ  В  ПІСЛЯРОДОВИЙ  ПЕРІОД 
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 Встановлено частоту прояву дистоції та з'ясовано особливості відтворної здатності у гол-

штинських корів різного віку. 

Експериментальна частина досліджень виконана в умовах промислового комплексу з виробни-

цтва молока корів голштинської породи ПрАТ “Агро-Союз”. Оцінку легкості отелень у корів різного 

віку визначали у балах (В. Berglund, J. Phillipsonetal, 1987): 1 – легкі отелення; 2 – нормальні отелен-

ня, потрібна лише деяка допомога оператора (незначна дистоція); 3 – важкі отелення, потрібне 

втручання оператора (дистоція). 

Встановлено, що майже 83 % корів достатньо легко отелюється. При цьому  оператору до-

водиться надавати лише заключну допомогу з вивільнення плоду із родових шляхів – понад 10 % тва-

рин. У той же час майже  7 %  тварин при отеленні потребують суттєвої допомоги декількох опе-

раторів. 

Доведено, що вік корів не має вирішального значення щодо прояву дистоції. Встановлена пряма 

залежність між живою масою теляти при народженні і проявом дистоції під час отелення. Якщо 

жива маса народженого теляти становить 37 кг, має місце незначна дистоція, якщо  майже 39 кг –  

важка форма дистоції. Нормальний перебіг отелення відмічається у разі живої  маси теляти при 

народженні на рівні 34 кг. Ускладнення в ході відновлення родової системи після отелення мають 

74,4 % первісток. Досить високим цей показник був і відносно корів четвертої лактації – 72,5 %. 

Симптоматичне безпліддя у корів другої лактації становить 69,6 %. 

Середній показник індексу осіменіння 1,9  характерний для корів із післяродовим періодом в 

межах норми. Симптоматичне безпліддя призводить до подовження сервіс-періоду майже на місяць  

порівняно із коровами, в яких отелення і післяродовий період протікали нормально. Важка форма 

дистоції  під час отелення характерна 12 % тварин –  переважно  при  першому отеленні.  

Ключові слова: голштинська порода, сервіс-період, отелення, індекс осіменіння, дистоція, 

симптоматичне безпліддя.     
 

Основне завдання агропромислового 

комплексу в галузі тваринництва – це підви-

щення конкурентоспроможності молочного 

скотарства як на внутрішньому ринку, так і 

на зовнішньому. Розвиток молочного тва-

ринництва значним  чином  зумовлюється 

формуванням великих молочних комплексів 

з поголів’ям до 3000 корів та інтенсивною 

технологією експлуатації, яка базується на 

цілорічному стійловому утриманні і повно-

цінній годівлі з кормових столів  [1].  

Зміцнення кормової бази і безперебійне 

постачання  повноцінних кормів сприяє роз-

веденню тварин з високим генетичним по-

тенціалом. В останні роки значно збільшився 

імпорт племінних ресурсів. При цьому най-

більшу частку становлять тварини голштин-

ської породи  [2, 3].  

Не випадково, що у молочному скотар-

стві розвинених країн світу та України про-

відне місце посідає високопродуктивна гол-

штинська порода [4–6]. 

В умовах безприв’язного утримання і 

збалансованої годівлі надої голштинських 

корів в племінних стадах Західної Європи 

досягають 8000–10000 кг з масовою часткою
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жиру 3,5–3,6 % [7]. 

  Реалізація генетичного потенціалу мо-

лочної продуктивності голштинських корів 

забезпечується інтенсивним обміном речо-

вин та напруженою функціональною діяль-

ністю усіх органів і систем їх організму. 

Пригнічення функціональної діяльності ор-

ганізму на фоні несприятливих умов навко-

лишнього середовища, незадовільних пара-

метрів мікроклімату та відсутності активного 

моціону є наслідком  порушення метаболіч-

них  процесів  в організмі  лактуючих  корів 

[8, 9]. 

Впродовж останніх 25 років в галузі 

молочного скотарства змінилися вимоги до 

індексів при відборі корів для використання 

їх в умовах промислової технології вироб-

ництва молока [10]. Сьогодні актуальним є 

відбір тварин в умовах промислової техноло-

гії за декількома ознаками, насамперед, рів-

нем плодючості та проявом генетичного по-

тенціалу молочної продуктивності [11, 12]. 

Результати досліджень закордонних 

вчених вказують на незначне підвищення 

продуктивних ознак молочних корів внаслі-

док саме такого підходу до відбору тварин 

[11, 12]. Проте жоден із загальноприйнятих 

сучасних індексів відбору не базується ви-

ключно на показниках рівня продуктивності 

[10], адже показники молочної продуктивно-

сті, як правило,  становлять близько 50 % від 

загальної індексної оцінки тварини [12].  

Метод геномного відбору прискорив 

темпи генетичного прогресу в молочних ко-

рів [13], але швидкий прогрес стада за раху-

нок саме такого відбору може призвести до 

несподіваних, а іноді і негативних результа-

тів [10]. 

Свого часу відбір сучасних молочних 

корів спрямовувався на високу молочну про-

дуктивність, що призвело до погіршення у 

них фізіологічного стану, зокрема відтворної 

функції. У разі промислової технології екс-

плуатації в лактуючих корів плодючість нев-

пинно знижується, оскільки підвищується 

рівень молочної продуктивності [14].  

У корів спеціалізованих молочних по-

рід висока лактаційна домінанта часто «кон-

фліктує» із репродуктивною функцією,  що в 

подальшому викликає метаболічні розлади. 

У корів з високим рівнем продуктивності ча-

стіше спостерігаються захворювання органів 

репродуктивної системи [15], що призводить 

до зниження  коефіцієнта відтворної здатно-

сті по стаду в цілому [16, 17]. 

Захворювання матки у молочних корів 

може призвести до структурних змін у яєч-

никах, що негативно впливає на фертиль-

ність,  як наслідок –  тривалі запальні реакції 

в їх організмі [20–21]. 

В свою чергу подовження міжотельно-

го періоду призводить до втрат продукції 

(молока та приплоду) та загальних фінансо-

вих втрат по господарству [22–23]. 

Незважаючи на те, що фертильністю 

все більше цікавляться при селекційній ін-

дексній оцінці молочних корів, у багатьох 

країнах їй приділяють недостатньо уваги [12, 

24], крім того, відсутня єдина уніфікована 

методологія  оцінки  фертильності [25]. 

На фоні підвищення рівня молочної 

продуктивності за рахунок генетичних і ко-

рмових ресурсів, показники відтворної фун-

кції в стадах високопродуктивних молочних 

корів дуже низькі  [26, 27].  

Коровам після отелення треба більше 

часу, щоб досягти стану еструсу, при цьому 

його ознаки менш виражені, тому знижуєть-

ся рівень запліднення і підвищується ембріо-

нальна смертність (M. C. Lucy, 2019) [10]. 

Суттєвий вплив на відтворну функцію 

корів має гіподинамія – наслідок безвигуль-

ного утримання у закритих приміщеннях, що  

зумовлює ослаблення рухового апарату, по-

рушення обмінних процесів, зниження рівня 

запліднення і тривалого безпліддя  [27]. 

 Мета дослідження – встановити час-

тоту прояву дистоції та симптоматичного 

безпліддя, з'ясувати рівень живої маси прип-

лоду при народженні, що характеризує відт-

ворну здатність високопродуктивних голш-

тинських корів  першої - п’ятої та старших  

лактацій  за різного стану післяродового  пе-

ріоду в умовах промислового виробництва 

молока.  

         Матеріал і методика дослідження. 

Експериментальна частина досліджень вико-  

нана на промисловому комплексі з виробни-

цтва молока корів голштинської породи 

ПрАТ “Агро-Союз”, де промислова техноло-

гія передбачає: запуск корів у сухостійний 

період на 234 добу тільності; отелення в ро-

довій секції на глибокій солом’яній підстил-

ці та 30-хвилинне сумісне перебування з но- 
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вонародженим телям; стимуляцію охоти та 

синхронізацію овуляції гормонально подіб-

ними синтетичними речовинами за схемою 

«Ovsynch»; однократне осіменіння цервіка-

льним методом з ректальною фіксацією 

шийки матки; триразову роздачу повнораці-

онної кормової суміші на кормовий стіл; ві-

льний доступу до води, з обов'язковим пі-

дігрівом її  взимку; триразове (дворазове у 

кінці лактації) видоювання на доїльній уста-

новці типу “Паралель”; пасивний моціон з 

відпочинком у боксах безвигульного корів-

ника з легких конструкцій на 600 скотомісць; 

охолодження зони утримання корів в літній 

період вентиляторами з одночасним розпи-

ленням води; прибирання гною дельта-скре-

пером і бульдозером. 

Оцінку легкості отелень у корів різного 

віку визначали у балах (В. Berglund, J. 

Phillipsonetal, 1987): 1 – легкі отелення; 2 – 

нормальні отелення, потрібна лише деяка до-

помога  оператора (незначна дистоція); 3 – 

важ-кі отелення, потрібне значне втручання 

опе-ратора (дистоція). При цьому визначали 

живу масу приплоду (кг) [26], розраховували 

ко-ефіцієнт відтворної здатності корів – КВЗ = 

365/МОП, де МОП – міжотельний період, а 

також індекс осіменіння (ІО) тварин – кількість 

штучних осіменінь, які припадають на одне 

запліднення [27]. 

Всі тварини мали однакові умови утри-

мання і годівлі. В ході роботи дотримувались 

загальновизнаних принципів, ухвалених на 

Першому Національному конгресі з біоетики. 

Цифровий матеріал опрацьовували шля-

хом  варіаційної статистики  за  методиками 

М. А Плохинського (1969) з використанням 

статистичних програм „Microsoft Office Ex-

cel”. За результатами біометричної обробки 

одержаних даних визначали середню ариф-

метичну величину (М) та її похибку (± м), ві-

рогідність різниці між порівняльними дани-

ми – за критерієм Ст’юдента (td), а також з'я-

совували рівень ймовірності (Р). Різницю між 

значеннями середніх величин вважали стати-

стично вірогідною при P<0,05 і менше [28]. 

Результати дослідження. За промис-

лового виробництва молока тварини отелю-

ються в спеціально обладнаних боксах з гли-

бокою солом’яною підстилкою. Зважаючи на 

достатньо  значну живу масу,  у корів голш-

тинської породи при отеленні майже не бу-

ває  ускладнень (рис.).   

Майже 83 % отелень, із всієї кількості  

досліджених, проходили достатньо легко, 

тому тварини не потребували жодних втру-

чань оператора. При цьому, нормальними 

також вважалися 10 % отелень, коли опера-

тору доводилося надавати лише заключну 

допомогу, тобто вивільняти плід з родових 

шляхів. У той же час майже  7 %  корів пот-

ребували невідкладної допомоги декількох 

операторів.  

Особливої уваги при отеленні потребу-

вали первістки, оскільки їхній організм ще 

недостатньо сформований. У них лише 74 % 

отелень проходили достатньо легко, тимча-

сом як  понад 14 % корів мали незначну дис-

тоцію, а  майже 12 %  – дистоцію. 

Після першого отелення на частку лег-

кого вигнання плоду припадало 88–92 %. При 

цьому з подовженням  віку корів простежува-

лася явно виражена тенденція до зменшення 

частки незначної дистоції. Так, якщо 8,1 % 

корів під час другого отелення мали несуттє-

ві ускладнення, то тварин п’ятої та старших 

лактацій з такими  ознаками було 4,5 %. 

Така ж динаміка дистоції простежува-

лася у повновікових корів, але лише до чет-

вертого отелення, потім її прояв знову поси-

лювався. Так, під час другого отелення  май-

же  4 %  корів були з  дистоцією  проти 12 % 

під час перших родів. Для третього і четвер-

того отелення були характерні серйозні уск-

ладнення – відповідно 2,2 і 1,7 %. Проте важ-

кі роди відмічалися вже при п’ятому і  на-

ступних отеленнях,  тому кількість тварин з 

дистоцією  збільшувалася до 3,6 %. 

Явище дистоції  на промисловому ком-

плексі визначається не лише анатомо-мор-

фологічними особливостями родової систе-

ми, але й умовами експлуатації, оскільки 

тварини потерпають від гіподинамії. Однак, 

при аналізі показників живої маси  тільки-но 

народжених телят була встановлена пряма 

залежність між великоплідністю і дистоцією 

(табл. 1). Так, із обстежених  5565 отелень 

вигнання плоду відбувалося легко, і корови 

не потребували жодної допомоги з боку опе-

ратора. При цьому, незалежно від віку корів 

маса народженого теляти становила майже 

34 кг. Незначна дистоція проявлялася як у 

первісток, так і в корів старших лактацій, 

якщо у них народжувалися телята,  жива  ма- 
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* Легкі отелення.   ** Нормальні отелення, потрібна лише деяка допомога оператора (незначна       

дистоція).    ***  Важкі отелення, потрібне значне втручання оператора (дистоція). 

 

Рис.  Бальна оцінка отелень у голштинських корів залежно від їх віку (n = 6727, %). 
 

1. Жива маса приплоду різновікових голштинських корів і категорія отелення 
 

Категорія 
отелень, 

 балів 

Лактації 

Разом 
перша,  

n = 3066 
друга,  

n = 1880 
третя,  

n = 1008 
четверта,  
n = 520 

п’ята і старше,  
n = 253 

жива маса приплоду, кг 
 n = 5566* 34,2 ± 0,05 34,2 ± 0,06 34,3 ± 0,08 34,1 ± 0,13 34,2 ± 0,15 34,2 ± 0,03 
 n = 691** 36,6 ± 0,11 36,5 ± 0,18 36,8 ± 0,28 36,5 ± 0,08 36,6 ± 0,47 36,6 ± 0,01 
 n = 470*** 39,0 ± 0,15 39,6 ± 0,28 40,2 ± 0,53 39,1 ± 0,64 39,6 ± 0,24 39,1 ± 0,04 

 

     * Легкі отелення. **  Нормальні отелення, потрібна лише деяка допомога оператора 

       (незначна   дистоція). ***  Важкі отелення, потрібне значне втручання оператора (дистоція). 
 

са яких становила майже 37 кг, що за високої 

вірогідної різниці на рівні Р<0,001 переви-

щувало показник легких отелень на 6,6 %. 

В умовах промислового виробництва 

молока важкі отелення не мали вікової зале-

жності,  тому визначалися, головним чином, 

масою новонародженого. Так, у голштин-

ських корів у разі дистоції жива маса наро-

джених телят становила в середньому 39 кг, 

що перевищувало показник корів з незнач-

ною дистоцією на 6,4 % (Р<0,001), а показ-

ник легких отелень – на 12,5 % (Р<0,001). 

Наведений аналіз свідчить про те, що 

вік корів не має вирішального впливу на  

прояв дистоції. Натомість, якщо жива маса 

новонародженого теляти становить 37 кг, 

має місце незначна дистоція, а майже 39 кг – 

важка форма дистоції. Якщо маса  народже-

ного теляти  не більше 34 кг, отелення  йдуть 

легко та без ускладнень.  

За фізіологічної норми післяродового 

періоду середня тривалість сервіс-періоду в 

корів другої та старших лактацій коливалася  

у межах 87–89 діб (табл. 2). Лише у первіс-

ток цей показник був на 4,68 % вищий і ста-

новив у середньому 92 доби. 

Близькі показники сервіс-періоду ви-

значали і майже однакові значення відтвор-

ної здатності у голштинських різновікових 

корів. Так,  коефіцієнт відтворної здатності у 

них був дещо нижче одинці і становив у се-

редньому 0,98–0,99. Нормальна інволюція 

матки та відповідний стан статевої системи 

після отелення  в цілому  зумовлювали до-

сить високий рівень запліднення корів від 

першого осіменіння. Щодо первісток, то цей 
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показник становив у середньому 43,5 %, а 

тварин п’ятої і старших лактацій – переви-

щував 45 %. При цьому у корів другої - чет-

вертої лактації запліднюваність теж була ви-

сокою і становила у середньому 41,3–44,7 %. 

Фізіологічна норма післяродового пе-

ріоду зумовлювала у лактуючих тварин ви-

сокі показники індексу осіменіння. Так, у 

корів другої та старших лактацій він досягав 

1,97. Незважаючи на те, що у первісток були 

перші роди, індекс осіменіння у них був не-

значно вищим порівняно з повновіковими 

тваринами  і становив у середньому 2,04. 

У той же час симптоматичне безпліддя 

вносить суттєві корективи у відтворювальну 

функцію голштинських корів. Симптоматич-

не безпліддя – це порушення відтворюваль-

ної функції внаслідок захворювання статевих 

органів. На промисловому комплексі ця про-

блема є досить гострою. Так, 74,4 % первіс-

ток  відзначалися ускладненнями щодо від-

новлення родової системи після отелення. 

Досить високий показник був і у корів чет-

вертої лактації – 72,5 %.  У корів другої лак-

тації симптоматичне безпліддя становило 

69,6 %. 
  

2. Відтворна здатність голштинських корів за різного стану репродуктивної системи  

у післяродовий період (6727 лактацій) 
 

Лактація 
Сервіс-період,  

діб 
Коефіцієнт  

відтворної здатності 
Індекс  

осіменіння 

Фізіологічна норма  
Перша, n = 784   91,9 ± 1,50* 0,98 ± 0,004 2,04 ± 0,040 
Друга, n = 571 86,8 ± 3,31 0,99 ± 0,008 1,90 ± 0,089 
Третя, n = 336 88,4 ± 1,91 0,99 ± 0,005 1,95 ± 0,054 
Четверта, n = 143 89,4 ± 2,94 0,98 ± 0,007 1,97 ± 0,083 
П’ята і старше, n = 77 86,7 ± 4,13 0,98 ± 0,010     1,97 ± 0,118** 

Симптоматичне безпліддя 
Перша, n = 2281 123,8 ± 1,03* 0,90 ± 0,002 2,48 ± 0,030 
Друга, n = 1309 112,8 ± 2,64 0,93 ± 0,005 2,18 ± 0,059 
Третя, n = 672 112,6 ± 1,49 0,93 ± 0,003 2,16 ± 0,041 
Четверта, n = 377 102,6 ± 0,66 0,95 ± 0,002 1,89 ± 0,018 
П’ята і старше, n = 177 119,9 ± 2,99 0,91 ± 0,006     2,37 ± 0,082** 

  

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

У разі післяродового ускладнення сер-

віс-період у первісток в середньому становив 

майже 124 доби, що за високої вірогідної рі-

зниці на рівні  Р<0,001 перевищувало показ-

ник їх одноліток з нормальним післяродовим  

періодом на 25,8 %. Навіть у корів четвертої 

лактації, які достатньо добре були адаптова-

ними до інтенсивних умов експлуатації, різ-

ниця за цим показником між нормою і симп-

томатичним безпліддям становила 12,9 % 

(Р<0,001). 

За симптоматичного безпліддя корів 

коефіцієнт відтворної здатності у них був 

суттєво нижче норми. Найвище його значен-

ня відмічалося у корів четвертої лактації  – 

0,95, тимчасом  як при нормі було переви-

щення  на 3,06 % (Р<0,001). 

Незважаючи на симптоматичне без-

пліддя, запліднюваність корів четвертої лак-

тації  від  першого  осіменіння  була  досить  

високою – 52,52 %, що перевищувало показ-

ник аналогів у разі нормального післяродо-

вого періоду в абсолютному обчисленні на 

11,26 %. Це вказує на те, що у цьому віці, за 

ефективного відновлення  родової системи, 

рівень запліднення тварин може бути досить 

високим. 

За симптоматичного безпліддя заплід-

нюваність первісток, корів другої і третьої 

лактацій була дуже низькою і не перевищу-

вала 35,14 %, і особливо низькою виявилася 

у тварин п’ятої та старших лактацій – у се-

редньому 28,41 %, що нижче норми в абсо-

лютному обчисленні на 17,04 %. 

Симптоматичне безпліддя суттєво 

впливає на індекс осіменіння. Так, у разі піс-

ляродових ускладнень у первісток він у се-

редньому становив 2,48 і перевищував на 

17,74 % (Р<0,001) показники корів, які також 

вперше отелилися, але післяродовий стан в 

них був у межах норми. 

Для корів п’ятої та старших лактацій із 
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симптоматичним безпліддям також був ха-

рактерним підвищений індекс осіменіння, 

який становив 2,37 і перевищував значення 

показника нормального стану на 16,88 % 

(Р<0,05). 

У лактуючих тварин другої і третьої 

лактацій за симптоматичного безпліддя ін-

декс осіменіння в середньому становив 2,18 і 

2,16  відповідно. Ці значення були вищими  

порівняно з індексом осіменіння тварин цьо-

го ж віку, але з нормальним післяродовим  

періодом – відповідно на 12,8 (td = 2,15) і 

9,72 % (td = 3,09). 

Незважаючи на симптоматичне безплід-

дя, для тварин четвертої лактації характер-

ним був індекс осіменіння 1,89, що на 4,23 % 

нижче показника корів цього ж віку, але за 

нормального стану родової системи після оте-

лення. Натомість у тварин четвертої лактації 

після відновлення післяродових ускладнень 

відмічалися високі показники відтворюваль-

ної здатності – коефіцієнт запліднюваності 

від першого осіменіння  досягав 53 %, а ін-

декс осіменіння не перевищував 1,89. 

Висновки 

1. Незалежно від віку корів, переважна 

більшість отелень (87,5 %) характеризується 

нормальним перебігом. Найбільше випадків 

дистоції   зафіксовано   у   первісток   (майже 

12 %), що пояснюється недостатньою сфор-

мованістю молодого організму.  

2. Між дистоцією та великоплідністю 

існує  пряма залежність. Якщо жива маса те-

ляти при народженні в середньому становить  

37 кг,  має  місце  незначна  дистоція,  якщо  

досягає майже 39 кг  –  важка форма дисто-

ції. Без ускладнень  йдуть отелення у корів, 

коли жива маса народженого теляти стано-

вить 34 кг. 

3. Нормальний перебіг процесів інво-

люції матки супроводжується достатнім рів-

нем запліднення корів. Фізіологічна норма 

післяродового періоду  зумовлює індекс осі-

меніння голштинських корів в середньому 

1,9, і лише у неадаптованих до умов утри-

мання первісток він становить 2,04. 

4. Симптоматичне безпліддя значно по-

довжує сервіс-період (114 діб), що призво-

дить до підвищення індексу осіменіння до 

2,22. Для корів четвертої лактації навіть за 

симптоматичного безпліддя індекс осіменін-

ня становить 1,89.  
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Гончар А. А., Пищан И. С., Литвищенко Л. А., Пищан С. Г. Воспроизводительная способность 

голштинских коров  в  разном состоянии  репродуктивной системы в послеродовой период.  

Зерновые культуры. 2020. Т. 4. № 2. С. 387–395. 
 Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, ул. Сергея Ефремова, 25,  

г. Днепр, 49000, Ukraine 
 

                          Установлена частота проявления дистоции и определена воспроизводительная способность 

у голштинских коров разного возраста. 

            Экспериментальная часть исследований выполнена в условиях промышленного комплекса по  

производству молока коров голштинской породы ПрАО «Агро-Союз». Оценку легкости отела у коров 

разного возраста определяли в баллах: (В. Berglund, J. Phillipsonetal, 1987): 1 – легкие отелы; 2 – 

нормальные отелы, необходима некоторая помощь оператора (незначительная дистоция); 3 – тя-

желые отелы, необходимо  вмешательство оператора (дистоция). 

 Установлено, что почти 83 % коров отличаются достаточно легкими отелами. При этом  

оператор оказывает  только заключительную помощь, высвобождая плод из родовых путей жи-

вотного, – 10 % отелов. В то же время почти 7 % животных при отеле требуют существенной 

помощи нескольких операторов. 

Доказано, что возраст коров не имеет решающего значения относительно проявления 

дистоции.  Установлена прямая зависимость между живой массой теленка при рождении и прояв-

лением дистоции во время отела. Если живая масса новорожденного теленка  составляет 37 кг, 

имеет место незначительная дистоция, если около 39 кг – тяжелая форма дистоции.  Протекание  

отела в пределах нормы отмечается, если живая масса  приплода при рождении составляет 34 кг. 

Осложнения в процессе восстановления родовой  системы  после  отела  имеют 74,4 % первотелок.  

Достаточно   высокий  показатель  и  в  коров  четвертой  лактации – 72,5 %. Симптоматическое 

бесплодие у коров второй лактации составляет 69,6 %.    

Средний показатель индекса осеменения 1,9 характерен для коров с послеродовым периодом в 

пределах нормы. Симптоматическое бесплодие приводит к удлинению в коров сервис-периода почти 
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на месяц  по сравнению с  теми, у которых отел и послеродовой период протекали нормально. Тяже-

лая форма дистоции во время отела характерна 12 % животных – преимущественно при  первом 

отеле. 

Ключевые слова: голштинская порода, сервис-период, отелы, индекс осеменения, дистоция, 

симптоматическое бесплодие.   
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In the article are considered the effect of postpartum course and periodicity of manifestation of 

dystocia and reproductive capacity of Holstein cows of different age. 

The experimental part of the research was performed at the industrial complex for milk production 

of cows of Holstein breed of “Agro-Soyuz”. Assessment of ease of calving in cows of different age was de-

termined in points (V. Berglund, J. Phillipson et al., 1987): 1 – easy calving; 2 – normal calving, only some 

help is required (slight dystocia); 3 – heavy calving, full intervention is required (dystocia). And was deter-

mined the live weight of the calves (kg). 

It is found that about 83 % of cows the calving pass easily enough. At the same time, more than 10 

% of the calving, operators had to spend only the final help of the calves release from the animal's birth ca-

nal. However, almost 7 % of calving animals care required sufficiently substantial assistance, which included 

several operators. 

It is proved that the age of the cows is not crucial, which determines the dystocia. In this case, a di-

rect relationship was established between the live weight of calves at birth and the display of dystocia during 

calving of cows. The live weight of the newborn at 37 kg causes a slight dystocia, and weighs about 39 kg – 

a dystocia. The live weight of the calves at birth at the level of 34 kg provides a normal course of calving. In 

74.4 % of first-heifers there is a complication of recovery of the reproduction system after calving. The rate 

of cows in fourth lactation  is quite high – 72.5 %. Close to this indicator are characterized by cows of the 

second lactation, in which symptomatic infertility is 69.6 %. 

The average index of insemination is 1.9 units is typical for cows with a normal postpartum period. 

Symptomatic infertility leads to a lengthening of the service period by almost a month, compared to calving 

cows and the postpartum period proceeded normally. Heavy dystocia during calving is characteristic of 12 % 

of the animals, which were predominantly cows of the first calving. 

Keywords: holstein breed, service period, calving, index of insemination, dystocia, symptomatic in-

fertility. 
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