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УДК 636.083: 591.11: 636.2

ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ ТА ПОКАЗНИКИ МЕТАБОЛІЧНОГО СТАТУСУ НЕТЕЛІВ І КОРІВ-ПЕРВІСТОК ЗА 
БЕЗПРИВ’ЯЗНИХ СПОСОБІВ УТРИМАННЯ

Варпіховський Руслан Леонідович
кандидат сільськогосподарських наук

Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна
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verel2014@gmail.com

Пікула Оксана Анатоліївна
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Вивчено біохімічний склад крові нетелей, корів-первісток із фізіологічним перебігом отелення за використання 
різних способів утримання тварин використовуючи зоотехнічний аналіз, лабораторні дослідження та спостере-
ження за поведінковими реакціями протягом доби.

Встановлено, що рухливість корів-первісток по відношенню до нетелей зменшується на 7,1%, а за способом 
їх утримання більш рухливі тварини дослідної групи за умов утримання їх безприв’язно на глибокій підстилці, а 
по групі корів-первісток тварини, які утримуються безприв’язно з відпочинком у боксах. Дослідженнями доведено, 
що удосконалена технологія утримання корів у сухостійний період, забезпечує зростання їх молочної продуктив-
ності, покращення відтворювальних здатностей та отримання телят з високою енергією росту. Так, утри-
мання повновікових корів у сухостійний період безприв’язним способом у ізольованих секціях на глибокій підсти-
лці дає змогу збільшити продуктивність наступної лактації на 12,1 %. Застосування прогресивних технологій 
(безприв’язне) утримання корів у сухостійний період обумовило отримання прибутку у розмірі 8118,69 грн. на 1 
голову, з яких 4473,74грн. – прибуток за безприв’язного способу утримання корів у ізольованих секціях. При запро-
вадженні вищевказаного способу утримання господарство додатково матиме прибуток на 1 корову 1946,87 грн..

Отриманні експериментально дані спостережень вказують на те, що післяродовий період у них перебігав 
без ускладнень, а способи утримання не впливають на біохімічний склад крові, порівняно з дородовим періодом. 
У корів-первісток було виявлено зменшення в крові вмісту глобулінів, загального білірубіну, сечовини, креатиніну, 
холестеролу, тригліцеридів та підвищення рівня глюкози, загального білка, концентрації альбумінів. 

Ключові слова: нетелі, корови-первістки, спосіб, утримання, біохімія, склад крові, хронометрія, реакція, пове-
дінка, продуктивність, відтворювальна здатність, тривалість тільності, сухостійний період, спосіб утримання, 
технологія, годівля, телята.

DOI https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2022.1.2

Вступ. Відтворна здатність є однією з важливих 
функцій організму, яка протягом всього життя знахо-
диться під впливом різних чинників, що за несприятли-
вих умов негативно впливають на відтворну здатність 
худоби – знижуючи генетичні задатки відтворних груп 
(Basovskyi at al., 2001, c. 67). В результаті інтенсифікації 
скотарства та переходу на промислову технологію відбу-
лись зміни умови існування тварин. Тому одним із резер-
вів підвищення продуктивності є реалізація генетичного 
потенціалу сільськогосподарських тварин на основі раці-
онального використання етологічних показників. Відомо, 
що зміна зовнішніх умов призводить до перебудови 
адаптивної поведінки тварин, їх рухової активності, що 
дозволяє використовувати етологічні властивості для 
оцінки стану організму при різних способах виробництва.

Причинами тривалої неплідності нетелів є вплив 
стрес-факторів таких, як недостатня забезпеченість кор-
мами, не збалансованість раціонів годівлі, відсутність 
моціону за постійного прив’язного утримання, відсут-
ність догляду та роздою, використання вигулів у зимо-
во-стійловий період для загартування та адаптації до 

умов довкілля, а також стихійний відбір недорозвинутих 
ремонтних телиць для відтворення стада за порушення 
технології їх осіменіння (Busenko at al., 2005, c. 254; 
Demchuk at al., 2011, c. 105; Kozenko & Sus, 2013 c. 358; 
Pelekhatyi & Kovalchuk, 2002, c. 93; Shkurko, 2009, c. 128). 
Важливість підготовки корів до отелення не викликає 
сумніву, у ситуації що склалась, утримання різних ста-
тевовікових груп у одному приміщенні унеможливлює 
створення оптимально комфортних умов у сухостійний 
період.

Для оптимізації фізіологічного перебігу післяродо-
вого періоду має закінчуватися успішним заплідненням 
і народженням теляти, що за дії несприятливих умов три-
валість його збільшується, що призводить до розвитку 
тимчасової чи набутої неплідності. Профілактика пато-
логії статевої системи є предметом вивчення багатьох 
науковців (Kosior & Borshch, 2009, c. 30; Kosior, 2009, 
c.95; Levchenko & Vlizlo, 2002, c.176; Polovyi at al., 2003, 
c.27; Smoliar, 2005, c. 120; Yablonskyi at al., 2006, c. 278).

Оскільки показники крові як однієї з фізіологічних сис-
тем є інтеграційним індикатором функціонування усього 
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організму. Виконуючи функції, вони можуть характеризу-
вати рівень адаптації тварин до конкретних умов зовніш-
нього середовища. Як зазначають дослідники-практики 
(Lukhtai & Kostenko, 2010, c. 43; Tresnytska, 2007, c.10; 
Varpikhovskyi, 2013, c.35; Yablonskyi at al., 2006, c. 278) 
те, що глобуліни є білками гострої фази запалення, але 
збільшення їх концентрації за фізіологічного стану орга-
нізму можна пояснити відповіддю організму корови-ма-
тері на розвиток плода, тому що саме імунна система 
одна із найперших контролює появу в організмі антиге-
нів, яким є плід стосовно материнського організму.

Як вказують у своїх працях (Varpikhovskyi, 2013, c.38; 
Yablonskyi at al., 2006, c. 278), що незначне підвищення 
вмісту сечовини в крові нетелей за місяць до отелення 
настає за рахунок концентрації глобулінів, бо сечовина 
є кінцевим продуктом обміну білків.

Креатинін, що є похідним і кінцевим продуктом 
метаболізму креатину, бере участь в утворенні сполук, 
які є джерелом енергії, необхідної для скоротливої 
функції м’язів матки, а його вміст відображає зміни не 
тільки в фетоплацентарному комплексі, але й в глад-
ких волокнах м’язової оболонки матки (Chumachenko 
at al., 1991, c. 32; Varpikhovskyi, 2013, c. 36). З набли-
женням родів змінюється розміщення плода в матці, 
за допомогою скорочення її м’язів, на що витрачається 
креатин, який зумовлює збільшення вмісту креатиніну 
в крові (Tresnytska, 2007, c. 16). Відомо, що всі статеві 
гормони є стеридами, до складу яких входять жирні 
кислоти і холестерол, деякі дослідники (Chumachenko 
at al., 1991, c. 45; Varpikhovskyi, 2013, c. 40; Tres-
nytska, 2007, c. 8) вважають, що підвищення вмісту 
холестеролу настає відповідно до зміни концентрації 
статевих гормонів.

В умовах товарно-молочної ферми впроваджують 
технологію направленого вирощування нетелей для 
розширеного відтворення поголів’я корів високопродук-
тивних тварин української чорно-рябої молочної породи 
через прилиття крові голштинської породи за рахунок 
добору за стійкістю тварин до різних способів утримання 
та експлуатації за використання сучасних технологій 
виробництва або інтеграції інноваційних підходів (Bor-
shch, 2009, c. 343; Busenko at al., 2005, c. 178; Yarem-
chuk, 2019, c. 124; Yaremchuk & Hotsuliak, 2019, c. 148).

Довкілля має безпосередній вплив на стан здо-
ров’я та продуктивність сільськогосподарських тварин, 
а повітряне середовище безпосередній вплив на про-
цес терморегуляції, що дозволяє зберігати «відносну» 
постійність температури тіла тварин (Yaremchuk & 
Varpikhovskyi, 2019, c. 59; Yaremchuk & Varpikhovskyi, 
2021, c. 168). При зниженні температури повітря 
зростання теплопродукції організму здійснюється за 
рахунок зміни поведінки тварин: збільшується спо-
живання корму, внаслідок чого його перетравність 
зменшується. У разі недостатньої кількості корму спо-
живання його не збільшується, тому стрес від холоду 
внаслідок підвищення теплопродукції призводить до 
зниження засвоєння енергії. Відтак, дотримання мікро-
клімату в тваринницьких приміщеннях є одним із шля-
хів отримання високих показників продуктивності.

Крім цього, з наукових робіт ряду вчених (Yaremchuk 
& Varpikhovskyi, 2019, c. 84; Zakharenko at al., 2016, c. 256; 
Zakharenko at al., 2014, c. 149) відомо, що температура 
тіла великої рогатої худоби може змінюватися в межах 
37,5-41,5 ˚С і залежить від пори року, періоду дня, фізич-
них впливів та стресів, що змінює частоту та глибину 
дихання за кількості потрібного повітря для повітрооб-
мінну для насичення організму киснем, а також частоту 
пульсу в межах 40-80 ударів за хвилину.

Сьогодні, направлене вирощування нетелей потре-
бує не тільки повноцінної збалансованої годівлі тварин 
у різні вікові періоди, а й забезпечення відповідних умов 
утримання (Vidomchi normy tekhnolohichnoho proektu-
vannia, 2005, c. 56) та за Європейськими стандартами 
(Yaremchuk at al., 2019, c.184). Вибір найбільш ефек-
тивних способів утримання нетелей не можливий без 
обґрунтованих досліджень клінічних показників і пове-
дінкових реакцій, де особливу увагу слід приділяти тер-
морегулятивним процесам та збереженню індиферент-
ності організму відносно умов утримання (Varpikhovskyi, 
2017, c. 124).

Метою досліджень було вивчення фізіологічних 
показників, біохімічного складу крові та поведінкових 
реакцій нетелів української чорно-рябої молочної породи 
за різних способів утримання до і після отелення.

Матеріали і методи досліджень (Materials and Meth-
ods). Дослідження проводили у стійловий (осінь, зима, 
весна) період в умовах Вінниччини на базі фермерського 
господарства «Щербич» Літинського району – 330 голів 
дійного стада корів української чорно-рябої молоч-
ної породи. Жива маса дослідних груп нетелів на 
початку дослідного періоду після запліднення складала 
420-440 кг, а після народження телят – 510-530 кг. Худобу 
утримували в сучасних корівниках – полегшеного типу. 

Для досліду відібрали дві групи нетелів по 20 голів 
за принципом груп-аналогів. Перша група – контрольна 
з безприв’язним утриманням на глибокій підстилці 
(БУГП), друга – дослідна з безприв’язним способом утри-
мання у боксах (БУуБ). За 30-40 днів до та на 30-40-й 
день після отелення від тварин брали проби крові для 
лабораторно-діагностичного досліджень. Термін тіль-
ності фіксували згідно даних із записів із журналів обліку 
та осіменіння телиць, а також обстежень за результа-
тами ректального огляду ветеринарного лікаря до отелів 
(Chumachenko at al., 1991, c. 42). 

Тваринам для профілактики після отельних усклад-
нень підшкірно в ділянці лопатки через 6 годин після 
народження телят, чотири рази із проміжком 7 днів, вво-
дили по 40 мл тканинного препарату фетоплацентат. 
За день до взяття крові за показниками температури, 
пульсу і дихання визначали загальний фізіологічний стан 
тварин. Кров відбирали лаборанти з яремної вени вранці 
до годівлі о 6 годині. Дослідження проводили в лабо-
раторії (Kononenko at al., 2000, c. 57; Yaremchuk at al., 
2019, c. 146).

Показники температури тіла і шкіри, частота пульсу 
і дихання у кожній групі нетелів і корів-первісток досліджу-
вали за дві суміжні доби - три рази на добу. Перший 
раз за годину до ранкової годівлі. Другий раз через три 
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години після ранкової годівлі та після вечірньої. Сеанси 
були п’ятихвилинними, а заміри проводилися на четвер-
тій хвилині. 

Показники фізіологічного стану тварин - температуру 
тіла, шкіри, пульс та кількість дихальних рухів, визна-
чали за загальноприйнятими в клінічній практиці мето-
дами, описаними В. Ю. Чумаченком та ін. (Chumachenko 
at al., 1991, 24).

Для визначення температури тіла тварин застосо-
вували медичний термометр, а також електронний тер-
мометр типу Beurer FT-09. Температуру поверхні тіла 
тварин контролювали за допомогою інфрачервоного 
безконтактного термометра ThermoSpot “Laserlinez” 
(Zakharenko at al., 2014, 156).

Частоту пульсу у піддослідних тварин реєстру-
вали на підщелепній артерії за одиницю часу (Zubets, 
2010, c. 164).

Кількість дихальних рухів тварин контролювали за 
частотою скорочень грудної клітки. Для визначення вка-
заних вище показників фізіологічного стану, тварин фік-
сували, використовуючи трьохкінцеву прив’язь або спе-
ціально розроблений станок.

Контроль за метаболічним статусом тварин здій-
снювали шляхом визначення низки показників крові, 
для дослідження яких використовували біохімічний 
аналізатор Nonivasive Hemogram Analyzer AMP (Китай) 
та методичні рекомендації (Metodicheskie rekomendacii 
po fiziologo-biohimicheskim issledovanijam krovi sel'sko-
hozjajstvennyh zhivotnyh i pticy, 1979, c. 52).

Вказані методи давали змогу контролювати у крові 
або плазмі вміст глюкози, білків, тригліцеринів, загаль-
них ліпідів, холестерину, сечовини, креатину, кальцію, 
неорганічного фосфору.

Параметри мікроклімату корівників визначали за 
допомогою сучасних діагностичних приладів Environment 
Meter 5 in 1 та Dosimeter Terra-P MKS-05 із лаборато-
рії кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи 
Вінницького національного аграрного університету.

Поведінку тварин контролювали за методом (Tres-
nytska, 2007, c. 9; Varpikhovskyi at al., 2011, c. 194; Zubets, 
2010, c. 105) шляхом проведення замірів часу на спожи-
вання корму, відпочинок стоячи у секції чи груповій клітці, 
або лежачи у стійлі, комбібоксі, боксі чи на глибокій під-
стилці. Контролювали також рухову активність тварин за 
безприв’язного утримання з відпочинком у комбібоксах, 
боксах або на глибокій підстилці, а також на вигульному 
майданчику за прив’язного утримання. У тварин визна-
чали також тривалість жуйки (Korol, 2005, c. 140; Oli-
inyk, 2010, c. 14; Polovyi at al., 2010 c. 63; Varpikhovskyi, 
2017, c. 115).

Раціон тварин складався із сінажу – 27 %, грубих кор-
мів – 23 %, концентрованих кормів – 22 %, силосу кукуру-
дзяного – 28 %. Поживність раціону складала не нижче 
12 корм. од. з вмістом сухої речовини – 13,2 кг, перетрав-
ного протеїну 1350 г, цукру 540 г, крохмалю 950 г, кальцію 
80 г, фосфору 40 г. 

Варіантів розміщення тварин може бути декілька, але 
необхідно, щоб зберігалася суть нової технології годівлі 
й утримання з урахуванням фізіологічного стану, можли-

вості роздоювання, вчасного осіменіння, одержання здо-
рового приплоду та його збереження (Kononenko at al., 
2000, c. 64).

Важливо створити необхідні умови для утримання 
тварин, що можливо лише у разі дотримання певних 
зоогігієнічних вимог до приміщень. Приміщення повинні 
бути теплими і світлими, добре вентильованими, зруч-
ними для розміщення в них тварин і догляду за ними. 

При організації годівлі корів на кормово-вигуль-
них майданчиках чи в стійлі в сучасних умовах досить 
часто використовують кормові столи, не облаштовуючи 
годівниці. Це забезпечує кращий доступ корів до корму, 
полегшує процеси очищення зони годівлі, завдяки чому 
тварини споживають лише свіжий, незіпсований корм. 
Проте поверхня кормового стола повинна бути гладкою, 
щоб корова не пошкодила язик, оскільки при споживанні 
кормів та сторона язика, яку найлегше пошкодити, торка-
ється поверхні кормового стола (Patrov at al., 2000, c. 85; 
Zakharenko at al., 2016, c. 258).

Встановлено, що температура тіла тварин, пульс 
та дихання за день до початку досліджень коливалась 
в фізіологічних межах. Отже, загальний стан тварин для 
проведення маніпуляцій з відбору крові був задовільним. 

Результати. Як вимагають норми прийняті в ЄC, 
приміщення для тварин повинно мати необхідну висоту 
внутрішньої частини і об’єм, а також відповідну кількість 
місць і боксів, що відповідає кількості тварин. Розміри 
місць для корів повинні відповідати їх породі та розмі-
рам. Окремі приміщення корівника повинні мати від-
повідне освітлення (природне та штучне), вентиляцію, 
каналізацію, воду. Будинок повинен захищати тварин від 
несприятливих атмосферних умов і створити можливість 
для відпочинку. Мікроклімат у корівнику мусить відпові-
дати таким параметрам: оптимальна температура пові-
тря – +10-15 °С, відносна вологість – 70 %.

Надмірна вологість повітря в приміщенні при високій 
температурі гальмує тепловіддачу, зумовлює перегрі-
вання організму, тепловий удар, а низька температура 
є причиною зайвого витрачання кормів, зниження росту 
й продуктивності, простудних та шкірних захворювань. 
Зменшити вологість повітря можна застосуванням 
гігроскопічних підстилок (подрібненої озимої соломи або 
торфу), у недоступному для тварин місці поставити ящик 
із негашеним хлорним вапном.

Дослідження фізіологічних показників нетелей наве-
дені у таблиці 1. 

Як видно із таблиці 1, що збільшення пульсу й дихаль-
них рухів у тварин спостерігається на кінець дослідного 
періоду весною, тоді як у осінній період він має менші 
показники, що вказує на інтенсивність руху тварин, зане-
покоєння та зростання потреби в кормах, при цьому 
температура тіла тварин в межах фізіологічної норми 
38,1-38,7 °С.

За етологічними спостереженнями встановлено, що 
тривалість відпочинку тварин є одним з основних показ-
ників у виборі найбільш оптимального з погляду ком-
форту для нетелів способу утримання. Виявилося, що 
найбільш тривалий відпочинок лежачи у нетелів за без-
привʼязно-боксового утримання, дещо менше цей показ-
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ник - за безприв’язного утримання на глибокій підстилці 
(табл. 2). 

Порівнюючи рухливість нетелей із коровами-первіст-
ками можна відмітити те, що рухливість зменшується 
на 7-12 %, перебування на одному місці стоячи – збіль-
шується на 4-6 %, у положенні лежачи на 2-3 % довше 
в корів-первісток. За способом утримання більш рухливі 
нетелі групи на глибокій підстилці, а корови-первістки 
групи утримання безприв’язно з відпочинком у боксах. 
За пережовуванням корму (жуйка) показники в межах 
вікової групи мало чим відрізнялися, але в корів трива-
лість румінації дещо була тривалішою на 0,6-1,4 %, а 
на відпочинок лежачи затрачали на 4-6 % часу за добу 
більше, ніж нетелі. 

За безпривʼязно-боксового способу утримання 
у модульно-груповій клітці кількість разів споживання 
корму нетелями за добу виявилася менше у 3 рази, а 
води в 1 раз. Вони більше разів на добу відпочивають 
стоячи та пережовують корм, але відпочивають стоячи 
та лягають і встають з відпочинку лежачи однакову кіль-
кість разів (табл. 3). 

Виявлені зміни у частоті прояву окремих поведінкових 
реакцій нетелів за безприв’язного утримання з відпочин-
ком на підстилці чи у боксах, ймовірно, пов’язані з осо-
бливостями мікроклімату тваринницького приміщення, 
що було підтверджено подальшими дослідженнями.

Також встановлено, що до отелення із досліджуваних 
показників крові в фізіологічних межах коливався вміст 
глюкози, загального білку, альбумінів, загального біліру-
біну, тригліцеридів, загального кальцію та неорганічного 
фосфору, а концентрація глобулінів, вміст сечовини, 
креатиніну та холестеролу були вищими за фізіологічні 
константи (табл. 4, 5).

Встановлено, що після отелення біохімічний склад 
крові в корів-первісток за фізіологічного перебігу оте-
лення характеризувався коливанням в фізіологічних 
межах вмісту глюкози, загального білка, концентрації 
альбумінів, загального білірубіну, сечовини, креатиніну, 
холестеролу, тригліцеридів, загального кальцію та неор-
ганічного фосфору.

Отримані дані дають підставу вважати, що післяро-
довий період у них перебігав без ускладнень,а способи 

Таблиця 1
Клінічні показники фізіологічного стану нетелів і корів-первісток, n=20 (M±m)

Спосіб утримання групи
Період дослідження, місяць

листопад грудень січень лютий березень

Частота пульсу, разів/хв.
БУГП 65,3±1,21 66,1±0,93 66,3±0,92 66,2±0,81 66,7±0,84
БУуБ 65,2±1,32 66,2±1,14 66,4±1,06 68,1±1,32 67,0±0,81

Частота подиху, разів/хв.
БУГП 18,9±0,32 19,8±0,72 19,9±0,58 19,9±0,74 20,87±0,58
БУуБ 18,9±1,35 19,3±0,81 19,8±1,06 19,6±0,86 20,40±0,42

Температура тіла, 0С
БУГП 38,2±0,12 38,5±0,13 38,1±0,22 38,4±0,13 38,30±0,24
БУуБ 38,6±0,24 38,7±0,25 38,5±0,81 38,4±0,22 38,40±0,13

Таблиця 2
Поведінкові реакції дослідних груп худоби, n=20 (M±m)

Спосіб утримання 
групи

Поведінкові реакції тварин
рухається cпожив. корм жує жуйку стоїть лежить

хв. % хв. % хв. % хв. % хв. %
Нетелі за 30-40 діб до отелення

БУГП 400± 7,36 27,7 140± 8,54 9,7 230± 
9,72 16,1 170± 10,46 11,8 500± 

14,42 34,7

БУуБ 370± 10,38 25,7 150± 11,25 10,4 220± 
9,63 15,3 180± 10,28 12,5 520± 

15,47 36,1

Відхилення -30 -2,0 10 0,7 -10 -0,8 10 0,7 20 1,4
Корови-первістки після отелення на 30-40 день 

БУГП 220± 7,76 15,3 170± 11,23 11,8 240± 
8,36 16,7 260± 9,41 18,1 550± 

15,42 38,2

БУуБ 260± 9,82 18,0 180± 10,34 12,5 240± 
8,52 16,7 230± 10,11 16,1 530± 

14,37 36,7

Відхилення: +40 2,7 +10 0,7 0 0 -30 -2,0 -20 -1,5
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утримання на біохімічний склад крові не впливає, порів-
няно з дородовим періодом у корів-первісток було вияв-
лено зменшення в крові вмісту глобулінів, загального 
білірубіну, сечовини, креатиніну, холестеролу, триглі-
церидів незначно, а загального кальцію і неорганічного 
фосфору, підвищення глюкози, загального білка, концен-
трації альбумінів. 

Отже, при народженні теляти в материнському орга-
нізмі знижується в крові концентрація глобулінів, після 
народження зникає потреба в інтенсивному скороченні 
матки, що й зумовлює зниження креатиніну в крові, як 
антигенів.

Біохімічний склад крові груп корів-первісток після 
отелення порівняно з нетелями до родів характеризу-
вався зменшенням в ній концентрації загального біліру-
біну, сечовини, креатиніну, холестеролу, тригліцеридів, 
загального кальцію і неорганічного фосфору, збільшен-
ням вмісту глюкози, загального білка.

На 30-40-й день після отелення порівняно у всіх 
тварин з 11 показників біохімічного складу крові прак-
тично всі були в межах фізіологічної норми (див. табл. 
4), що свідчить про відновлення статевої функції і готов-
ність організму до осіменіння, але у 2 тварин із групи 
корів-первісток за безприв’язного утримання на глибокій 
підстилці спостерігалося збільшення в крові концентра-
ції глобулінів на 30-40-й день після отелення, що свід-
чить про недостатність імунного захисту організму. 

Отже, рекомендується їм 4-кратне застосування 
впродовж 28 днів фетоплацентату коровам-первісткам 
для профілактики післяотельних ускладнень стимулює 
перебіг інволюції статевих органів та сприяє віднов-
ленню їх відтворної функції.

Обговорення. Існуючі технології виробництва молока 
(Busenko at al., 2005, c. 315; Varpikhovskyi, 2017, c. 35) 
ґрунтуються на використанні цілої низки нових елемен-
тів внутрішнього обладнання, які здатні забезпечити 
гігієнічні нормативи та ветеринарно-санітарні вимоги 
до систем утримання, вирощування, годівлі, напування 
та догляду ремонтного молодняку, нетелів та інших віко-
вих груп худоби.

Не зважаючи на це, клінічні показники ремонтних 
телиць та нетелів за різних варіантів безприв’язного 
утримання особливих змін не зазнали. Одержані резуль-
тати перебували у відповідності з дослідженнями інших 
авторів (Chumachenko at al., 1991, c. 28; Levchenko & 
Vlizlo, 2002, c. 164; Tresnytska, 2007, c. 8; Varpikhovskyi, 
2013, c. 35) і у межах величин, характерних для цього 
виду тварин.

Порівнюючи тривалість окремих елементів поведінки 
нетелів за безприв’язно-боксового способу (Varpikhovskyi, 
2017, c. 115; Varpikhovskyi at al., 2011, c. 195; Yaremchuk 
& Varpikhovskyi, 2017, c. 172; Zubets, 2010, c. 245), можна 
зробити висновок, що він є перспективним варіантом 
розміщення тварин, тому що вони перебувають у більш 

Таблиця 3
Частота прояву окремих поведінкових реакцій нетелів за різних способів утримання у модульно-груповій 

клітці, разів на добу, M±m, n=20 

Показник Нормативні 
значення

Утримання в модульно-груповій клітці
безприв’язний на глибокій 

підстилці безприв’язно-боксовий

Споживання корму 8-12 10±0,59 7±1,12*
Споживання води 4-10 8±0,95 7±1,12

Жуйка 14-20 7±1,12 8±0,96
Відпочинок стоячи 8-15 9±0,85 11±0,65

Лягання та вставання 7-20 18±3,05 16±2,18
Примітка: * - достовірна різниця (р≤0,05), порівняно з показниками за безпривʼязного способу утриманням тварин на 

глибокій підстилці.

Таблиця 4
Показники біохімічного складу крові нетелів за 30-40 днів до отелення, n=20 (М±m) 

Показник Дослідні групи
БУуБ БУГП

Глюкоза 2,76±0,017 2,72±0,026
Загальний білок 74,80±0,183 75,63±0,334

Альбуміни 38,24±0,104 38,23±0,175
Глобуліни 61,66±0,107 61,64±0,177
Білірубін 3,55±0,048 3,59±0,046
Сечовина 5,80±0,047 5,82±0,049
Креатин 141,77±0,038 141,82±0,035

Холестерол 3,73±0,026 3,85±0,028
Тригліцерин 0,39±0,009 0,43±0,021

Кальцій 2,60±0,011 2,61±0,009
Фосфор 1,46±0,017 1,51±0,033
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комфортних умовах, про що свідчить час, що припа-
дає на споживання корму. Водночас за частого прояву 
окремих елементів поведінки за досліджуваних способів 
утримання нетелів особливої різниці не встановлено.

Висновки. Біохімічний склад крові нетелей за 
30-40 днів до отелення характеризувався коливаннями 
в межах фізіологічної норми активності індикаторних 
ферментів, обміну жирів, вуглеводів, загального каль-
цію та неорганічного фосфору. Чотирикратне введення 
фетоплацентату коровам-первісткам при затриманні 
посліду зумовило зниження на 30-40-й день в крові 
концентрації глобулінів, що свідчить про завершення 
інволюційних процесів в організмі. Підвищення актив-
ності у корів-первісток після отелення при затриманні 

посліду вказує на всмоктування продуктів розпаду 
фетоплацентарного комплексу в кров та їх токсичний 
вплив на гепатоцити.

Встановлено, що поведінка нетелів за різних розмірів 
боксу для відпочинку тварин у більшості залежить від 
глибини конструкції, меншою – від її довжини і ширини. 
Найбільш оптимальною глибиною боксу для відпочинку 
нетелів є 1,2-1,6 м. Бокс із глибиною 1,8 м є для них 
менш комфортним.

Нетелі за безприв’язно-боксового способу порівняно 
з утриманням на глибокій підстилці, більше разів відпо-
чивали стоячи, меншу кількість разів споживали корм, 
але не відрізнялись за кількістю разів споживання води, 
жуйки, лягання та вставання з відпочинку. 

Таблиця 5
Показники біохімічного складу крові корів-первісток на 30-40 день після отелення, n=20 (M±m) 

Показник Дослідні групи
БУуБ БУГП

Глюкоза 2,98±0,016 2,94±0,027
Загальний білок 80,60±0,184 81,42±0,324

Альбуміни 38,37±0,106 38,34±0,176
Глобуліни 56,77±0,106 56,75±0,173
Білірубін 3,33±0,045 3,37±0,047
Сечовина 5,12±0,050 5,15±0,051
Креатин 121,01±0,043 121,05±0,045

Холестерол 3,16±0,027 3,25±0,027
Тригліцерин 0,30±0,008 0,33±0,016

Кальцій 2,70±0,008 2,71±0,008
Фосфор 1,38±0,014 1,40±0,034
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Varpikhovskyі R. L., Candidate of Agricultural Sciences, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine
Pikula O. A., Candidate of Agricultural Sciences, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine
Behavioral reactions and indicators of metabolic status of bodies and cows-private cows for attached methods 

of keeping
The biochemical composition of the blood of heifers, first-born cows with the physiological course of calving was studied 

using different methods of keeping animals using zootechnical analysis, laboratory studies and monitoring of behavioral 
reactions during the day.

It was found that the mobility of first-born cows in relation to heifers decreases by 7.1%, and the method of keeping more 
mobile animals of the experimental group under conditions of keeping them loose on deep litter, and the group of first-born 
cows animals kept free with rest in boxes. Research has proved that the improved cow keeping technology in non-lactating 
period provides milk production increase, reproductive ability improvement and getting calves with high energy growth. 
So, keeping full-aged cows in non-lactating period loose in isolated sections on deep litter gives a possibility to increase 
the productivity of next lactation by 12.1%.Application of progressive technologies of maintenance of cows in a period 
of dead trees stipulated the receipt of income in size of 8118,69 hrn on a 1 head, from that 4473,74 hr. –income at the loose 
method of maintenance of cows in the isolated sections. At the input of foregoing method of maintenance an economy 
additionally will have an income on 1 cow 1946,87 hrn.

It is established that the behavior of heifers at different sizes of the box for animal rest mostly depends on the depth 
of the structure, less - on its length and width. The most optimal boxing depth for heifers is 1.2-1.6 m. Boxing with a depth 
of 1.8 m is less comfortable for them.

Observations obtained experimentally indicate that the postpartum period in them was without complications, and methods 
of retention do not affect the biochemical composition of the blood, compared with the prenatal period. In primiparous cows, 
a decrease in the content of globulins, total bilirubin, urea, creatinine, cholesterol, triglycerides and an increase in glucose, 
total protein, albumin concentration was found.

Key words: heifers, first-born cows, method, content, biochemistry, blood composition, chronometry, reaction, behavior, 
productivity, reproductive ability, duration of pregnancy, a non-lactating period, a cow keeping method, technology, feeding, 
calves.


