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ДОПОВІДЬ 

Казьмірук Л.В., кандидат с.-г. наук, доцент 

Вінницький національний аграрний університет 

МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ 

МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ В УМОВАХ ПРИВ’ЯЗНОГО ТА БЕЗПРИВ’ЯЗНОГО 

УТРИМАННЯ 

Діяльність вітчизняних скотарських підприємств із виробництва молока 

свідчить про збільшення його виробництва та зниження собівартості на 

виробництво продукції, що можливо за умов впроваджування сучасних систем 

утримання, які передбачають застосування методів енергетичної оцінки кормів, 

отриманої продукції.  

Енергоощадна цінність виробленої продукції умовно поділяється на 

мінімальну, проміжну та максимальну. Виходячи із цього підвищення 

ефективності енергоощадних технологій починається із розведення 

енергоощадних тварин, які забезпечать мінімальне використання біологічного 

потенціалу тварин [4]. 

Метою досліджень було науково-практичне обґрунтування отримання 

молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи в 

умовах прив’язного та безприв’язного утримання за першою, другою та 

третьою лактаціями у ФГ «Велес Віта» Муровано-Куриловецького району 

Вінницької області. 

Експериментальні дослідження проведені на поголів’ї корів української 

чорно-рябої молочної породи за першою, другою та третьою лактаціями по 10 

голів у кожній групі, відібраних за принципом груп-аналогів. 

За матеріалами контрольних доїнь визначали надої корів за 305 днів 

першої, другої та третьої лактації, відсоток жиру та молочний жир. 

Відібрані для дослідження корови української чорно-рябої молочної 

породи, які були розміщені в умовах прив’язного утримання, 

характеризувалися надоями за 305 днів лактації у кількості 3255,5 кг та за 

безприв’язного – 3225,6 кг. 

Після закінчення другої лактації надій корів при утриманні на прив’язі 

досягав 3498,15 кг, що менше ніж у корів за безприв’язного утримання на 

284,55 кг або на 7,5% при вірогідній різниці Р<0,01. 

Важливо встановити доцільність безприв’язного утримання корів під час 

третьої лактації. Таким чином, піддослідні корови після другої лактації 

характеризувалися надоями 3406 кг за прив’язного утримання (контроль) та 

3782,7 кг за безприв’язного (дослід). 

Після третьої лактації надої у корів за безприв’язного утримання склали 

4283,5 кг, що більше ніж за прив’язного на 417,6 кг або 10,8% при вірогідній 

різниці Р<0,001. 

Збільшення надоїв після другої лактації у порівняні з третьою лактацією 

за прив’язного утримання склало 367,75 кг або 10,5%, що є закономірним при 

використанні заходів роздоювання корів. У той же час, за безприв’язного 

утримання збільшення надоїв за результатами третьої лактації досягли 500,8 кг 

або на 13,20% більше. Отже, у період другої та третьої лактацій у корів при 
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утриманні безприв’язно суттєво підвищуються надої молока у порівняні з 

прив’язним, що свідчить про більш комфортні умови утримання корів та 

використання ними енергетичних ресурсів кормів. 

Середній відсоток жиру у корів, які утримувалися на прив’язі, за першою 

лактацією склав 3,66% для подальшого утримання на прив’язі за другою. У 

корів дослідної групи на прив’язі з подальшим утриманням без прив’язі 

відсоток жирності молока становив 3,60%. Тобто відібрані корови за 

жирномолочністю першої лактації були аналогами. Відомо, що для проведення 

досліджень від другої до третьої лактації відібрані корови за жирномолочністю 

були аналогами – 3,76%, 3,67%. 

За другою лактацію жирність молока у корів на прив’язі становила 3,72% 

та безприв’язі – 3,74%. Між піддослідними групами різниця не вірогідна. 

Отже, фактор утримання корів за другою та третьою лактацією суттєво не 

впливає на показники жирномолочності. 

У таблиці 3 представлені дані отримані від піддослідних корів за кількістю 

молочного жиру за різних умов утримання. У корів-первісток контрольної 

групи кількість молочного жиру становила 119,36 кг, у дослідної – 119,52 кг. 

За молочним жиром у корів контрольної групи, які утримувались на 

прив’язі, отримано 130,0 кг, а у тварин дослідної – 141,68 кг. Різниця вірогідна 

при P<0,01. Така різниця сформувалась за рахунок підвищення надоїв у 

дослідній групі (P<0,001) та тенденції на збільшення відсотку жиру. 

За третьою лактацією різниця між піддослідними групами корів підвищилась 

до вірогідної різниці P<0,001. 

Отже, умови утримання корів позитивно впливають на підвищення надоїв 

та кількості молочного жиру, що є важливим у пошуках альтернативних 

енергоносіїв. 

Кількість реалізованого молока від кожної корови у середньому складає 

2885,8 кг за другу лактацію при утриманні на прив’язі, а при безприв’язному 

утриманні реалізовано молока більше на 235,1 кг або на 8,15%. За третьою 

лактацію реалізовано молока відповідно – 344,1 кг або на 10,79% більше. 

Виручка від реалізованого молока була з перевагою застосування 

безприв’язного утримання корів. 

Найбільші виробничі затрати встановлено при прив’язному утриманні 

кожної корови 14069,6 грн, що більше від безприв’язного на 3,05% (друга 

лактація) та відповідно 15181,2 грн – на 6,84%. У результаті цього собівартість 

1 ц молока була найменшою за третьою лактацію при утриманні тварин 

безприв’язно 402,2 грн, що менше при прив’язному утриманні на 15,50%. За 

другою лактацією відповідно 43705 грн. – менше на 10,26%. 

При використанні прив’язного утримання корів прибуток становив       

3245,4 грн за другою лактацією, що на 36,0% менше при застосуванні 

безприв’язного утримання, відповідно за третьою лактацією – 3955,2 грн. та 

менше на 43,4%. У результаті цього найвищий рівень рентабельності отримано 

при реалізації молока за третю лактацію при безприв’язному утриманні корів 

49,16%, що у порівняні із прив’язним на 23,11% більше, у той же час, за другу 

лактацію відповідно – 37,15% та більше за прив’язного – на 14,08%. 
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Отже, переваги застосування безприв’язного утримання корів над 

прив’язним доведено економічною ефективністю виробництва молока. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. Після закінчення 

другої лактації надій корів при утриманні їх на прив’язі досягав 3498,15 кг, що  

менше ніж у корів за безприв’язного утримання на 284,55 кг або на 7,5% при 

вірогідній різниці (Р<0,01). Після третьої лактації надої у корів за 

безприв’язного утримання склали 4283,5 кг, що більше ніж за прив’язного на 

417,6 кг або 10,8% при вірогідній різниці Р<0,001. 

2. Розрахунки економічної ефективності виробництва молока показали, 

що прибуток від реалізованого молока склав 3245,4 грн. при застосуванні 

прив’язного утримання корів за другою лактацією, що менше за безприв’язного 

на 36,0%, відповідно за третьою лактацією – 3955,2 грн. та менше на 43,4%. У 

результаті цього найвищий рівень рентабельності отримано за третю лактацію 

при утриманні корів безприв’язі 49,16%, що в порівняні із прив’язним на 

23,11% більше, у той же час, за другою лактацією відповідно – 37,15% та 

більше прив’язного на 14,08%. 

3. На перспективу в сільськогосподарських підприємствах по 

виробництву молока доцільно впроваджувати безприв’язне утримання корів з 

обґрунтуванням енергетичних цінностей виробленої продукції та з оцінкою 

показників до встановлених стандартних вимог.  


