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порівняно з тваринами інших селекційних груп, у яких встановлено від’ємні та 
низькі додатні коефіцієнти фенотипової консолідації даних ознак.  

 
Таблиця 4 – Коефіцієнт фенотипової консолідації корів, які є потомками різ-

них бугаїв-плідників,  Ко 

Лінія n 
Перша лактація Краща лактація 

надій, кг 
вміст жиру в 
молоці, % 

надій, 
кг 

вміст жиру в моло-
ці, % 

Баян 316 10 -0,217 0,470 0,324 0,364 
Бурбон  9299 21 0,352 -0,152 0,422 0,098 
Герой 1939 16 -0,656 0,219 -0,077 -0,099 
Герцог 8333 20 -0,111 0,495 0,467 -0,042 
Голуб  9109 16 -0,091 0,272 0,481 0,253 
Д. Рудме 428 10 -0,142 0,568 0,465 0,431 
Єнот 275 10 0,157 0,243 0,490 0,072 

Красень 927 11 -0,530 -0,006 0,264 -0,256 
Лужок 5548 15 0,170 0,550 0,374 0,345 
Новачок 345 18 0,551 0,364 0,625 0,147 
Чалий 4703 15 -0,105 0,064 -0,146 -0,076 

 
Перспектива подальших досліджень. У подальших дослідженнях передба-

чається вивчення ступеня прояву молочної продуктивності з відтворними якостя-
ми корів української червоної молочної породи. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі економічного розвитку України 
вітчизняне молочне скотарство повинно бути рентабельним, конкурентоспромо-
жним, забезпечувати продовольчу незалежність країни і базуватись на високопро-
дуктивному поголів'ї тварин, як основному засобі виробництва [10]. Україна має 
одні з найкращих умов у світі для виробництва молока та молочних продуктів. З 
кожним роком збільшується потреба населення в молоці та молочних продуктах, 
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тому її забезпечення вимагає планомірного збільшення виробництва молока, що 
неможливо досягти лише за умов традиційних технологій [2].  

Стан вивчення проблеми. На думку багатьох учених-дослідників [1, 6], 
створення нових високопродуктивних стад худоби неможливе без оцінки племін-
них об'єктів у їх ранньому віці, а також на різних етапах їхнього розвитку. В 
останні роки при здійсненні генетичної оцінки молочної худоби за показниками 
молочної продуктивності велика увага приділяється математичному моделюван-
ню та прогнозуванню майбутньої продуктивності, а також виявленню різниці між 
фактичною та теоретичною кількістю отриманої продукції [3, 4, 12].  

Завдання і методика дослідження. Метою роботи стало вивчення особли-
востей продукування надоїв молока протягом окремих лактацій за різних типів 
формування організму корів у порід, поширених на півдні України. Дослідження 
було проведено в двох провідних господарствах: ДП «Племрепродуктор «Степо-
вий» та ПСГП «Козирське» Миколаївської області. У дослідження було включено 
показники надоїв 189 племінних тварин червоної степової (ЧС), української чор-
но-рябої молочної (УЧРМ) та української червоної молочної (УЧМ) порід у роз-
рахунку за 305 дн. лактації (першої, другої, третьої та вищої). Групи тварин у 
межах кожної породи було розподілено за методикою В.П. Коваленка на два типи 
інтенсивності формування організму [7, 8]. За контрольну групу було взято сере-
дні дані по типах вищевказаних груп. 

Характеристику динаміки місячних надоїв корів різних груп розподілу і по-
будову теоретичних кривих лактацій проведено з використанням моделі З. Гуо та 
Г. Свольва [9, 11, 13]: 

√ ∙ ln , 
де    yt – надій, отриманий протягом одиниці часу t (місяць); 

a –  величина максимально можливого початкового надою, кг; 
b –  коефіцієнт, що характеризує інтенсивність підйому лактаційної 

кривої до точки перегину; 
c –  коефіцієнт зниження лактаційної кривої після досягнення макси-

мально можливого рівня продуктивності. 
Проведено аналіз даних з визначенням коефіцієнта детермінації та визначено 

за допомогою 2-хфакторного дисперсійного аналізу за Шеффе факторіальну обу-
мовленість ознак [5] при залученні прикладних програм MS Excel. 

Результати досліджень. У результаті досліджень було встановлено, що се-
ред корів ЧС породи найвищий рівень детермінації за першу лактацію мають 
тварини контрольної групи – 90,9%. Але для цієї групи тварин притаманні промі-
жні відхилення теоретичних надоїв від фактичних (-40,9…+29,9кг). Худоба швид-
кого типу має коефіцієнт апроксимації не менше 88,0%, проте характеризується 
найширшими межами відхилення – -43,6кг…+21,3кг. Ці дані у корів повільного 
типу становлять – -38,3кг…+39,6кг, при цьому коефіцієнт детермінації встанов-
лено на рівні 90,8% (табл.1). 

Характеризуючи константи моделі слід відмітити, що найвищий максималь-
но можливий надій (а) мають корови повільного типу (801,8 кг). А наступні дві 
константи, які характеризують інтенсивність підйому (b) та спаду (с) лактаційної 
кривої, навпаки, у представниць даного типу мають найвищі їх значення – -440,1 
та 374,9 відповідно. Дані цієї ж лактації у корів УЧМ породи засвідчують, що 
найбільші межі відхилення фактичного надою від теоретичного притаманні коро-
вам повільного типу формування організму, при чому для них характерний також 
найвищий коефіцієнт апроксимації – 85,5%. У представниць даної породи швид-
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кого типу спостерігаються також кращі показники констант: а=582,2; b=-186,9; 
с=107,5. До того ж значення коефіцієнта b завжди буде нижче нуля, а його вели-
чина обернено пропорційна із величиною константи с. Протилежні показники за 
всіма параметрами мають ровесниці повільного типу. Представниці третьої дослі-
дної породи швидкого типу мають краще розвинені значення максимально мож-
ливого початкового надою (а=1193,2) та межі відхилення фактичного надою від 
теоретичного (b=-768,8), але при цьому їх коефіцієнт детермінації становить не 
більше 95,21%. Найвищий коефіцієнт апроксимації характерний для корів повіль-
ного типу, але інші константи по цій групі обернено пропорційні показникам 
тварин швидкого типу. По кожній із дослідних груп тварин за першу лактацію 
функція Гуо-Свольва вибудовує типову лактаційну криву.  

За другу лактацію у самиць ЧС порівняно з першою межі відхилення звужу-
ються по всіх трьох дослідних групам і нижчі їх значення характерні худобі пові-
льного типу інтенсивності формування організму (-19,9…+27,4), при найвищому 
коефіцієнті апроксимації R2=96,0%, порівняно зі швидким типом – -40,4…+64,3 та 
R2=89,5%, відповідно. 
 
Таблиця 1 - Параметри моделі Гуо-Свольва у корів різних порід залежно від 

типів їх формування організму 

Тип 
Коефіцієнти моделі

n а b с R2, %
Межі відхилення 
факту від теорії, кг 

1 2 3 4 5 6 7 
Червона степова 

перша 
Швидкий 45 775,7 -420,4 363,5 88,0 -43,6..+21,3 
Повільний 43 801,8 -440,1 374,9 90,8 -38,3..+39,6 

У середньому 88 789,0 -430,7 369,6 90,9 -40,9..+29,9 
друга 

Швидкий 39 912,6 -467,5 356,4 89,5 -40,4..+64,3 
Повільний 33 781,7 -332,9 243,7 96,0 -19,9..+27,4 

У середньому 72 843,5 -395,9 296,7 91,5 -32,5..+50,5 
третя 

Швидкий 31 1080,7 -596,3 461,8 94,6 -37,1..+54,2 
Повільний 16 969,3 -516,9 393,1 94,7 -27,0..+48,5 

У середньому 47 1044,7 -569,0 436,9 95,3 -32,9..+50,5 
вища 

Швидкий 45 1218,3 -778,4 637,7 92,2 -76,7..36,1 
Повільний 43 1064,0 -662,6 541,2 89,1 -78,3..+36,9 

У середньому 88 1143,2 -722,2 590,8 90,9 -77,5..+35,0 
Українська червона молочна 

перша 
Швидкий 26 582,2 -186,9 107,5 85,51 -38,8..+49,2 
Повільний 23 515,8 -154,5 91,4 80,46 -32,0..+47,6 

У середньому 49 551,1 -171,8 100,1 83,71 -35,7..+48,5 
друга 

Швидкий 24 682,7 -261,9 154,9 92,55 -36,3..+45,9 
Повільний 21 782,1 -379,0 274,4 93,42 -41,5..+29,8 

У середньому 45 729,6 -317,1 211,1 93,50 -38,6..+38,2 
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Продовження табл 1 
третя 

Швидкий 16 670,3 -270,4 196,5 81,76 -44,5..+56,9 
Повільний 16 784,8 -390,6 299,4 87,83 -44,2..+55,9 

У середньому 32 726,9 -329,8 247,5 85,17 -44,5..+56,7 
вища 

Швидкий 26 972,8 -522,9 362,9 94,29 -61,8..+35,6 
Повільний 23 1025,3 -595,3 445,5 92,83 -65,6..+30,8 

У середньому 49 997,7 -557,3 401,9 93,67 -63,6..+32,6 
Українська чорно-ряба молочна 

перша 
Швидкий 31 1193,2 -768,8 661,7 95,21 -53,6..+34,5 
Повільний 21 1184,4 -754,0 633,0 95,87 -49,5..+29,7 

У середньому 52 1186,6 -758,3 646,9 95,36 -51,8..+34,0 
друга 

Швидкий 25 1242,2 -737,4 590,5 95,73 -53,8..+36,9 
Повільний 12 1273,7 -813,9 676,1 95,64 -58,6..+36,6 

У середньому 37 1252,9 -762,8 618,7 95,74 -55,3..+36,6 
третя 

Швидкий 18 1358,7 -854,4 694,6 97,12 -41,6..+36,8 
Повільний 11 1195,8 -717,9 595,9 98,10 -30,5..+21,3 

У середньому 29 1296,0 -801,7 656,4 97,99 -36,9..+22,8 
вища 

Швидкий 31 1551,0 -1081,4 917,3 92,77 -88,8..+45,9 
Повільний 21 1451,0 -1009,9 862,0 90,17 -95,3..+53,7 

У середньому 52 1512,2 -1057,1 895,9 91,78 -91,7..+49,2 
 

Константи а, b, с, також, у швидкого типу порівняно з протилежним мають 
кращий їх прояв (912,6;-467,5;356,4) відповідно. Друга лактація у представниць 
УЧМ за показниками констант а, b, с швидкого типу – розвинена гірше, також у 
цих тварин менший показник детермінації в межах R2=92,55 і безпосередньо гра-
ниці відхилення сягають -36,3…+45,9. Протилежний прояв даних значень спосте-
рігається у ровесниць повільного типу формування організму, але межі відхилен-
ня фактичного від теоретичного надою порівняно з першою лактацією, незалежно 
від типів, значно розширилися. УЧРМ порода в межах типів відрізняється на ко-
ристь повільного типу інтенсивності формування організму. Тобто ці корови ма-
ють вищі значення констант: а=1273,7; b=-813,9; с=676 та межі відхилення – від -
58,6 до +36,6. Коефіцієнт апроксимації становить не більше R2=95,73%. Границі 
відхилення порівняно з першою лактацією значно розширилися, незалежно від 
типу формування організму.  

За третю лактацію серед двох перших порід, які брали участь у дослідженні, 
принцип розподілу величин коефіцієнтів а, b, с копіює тенденцію параметрів 
другої лактації, хоча відрізняється лише за коефіцієнтом детермінації R2 та межа-
ми емпіричних місячних надоїв відносно попередніх дійних періодів. По кожній із 
дослідних груп за вищезгадані лактації функція Гуо-Свольва набуває типових 
форм лактаційних кривих. 

За вищу лактацію в корів ЧС породи, незалежно від дослідної групи, коли-
вання фактичних надоїв від теоретичних значно розширилися порівняно з попе-
редніми лактаціями, проте не виходить за межі -78,3…+36,9 – у повільного типу 
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та -76,7…+36,1 – у швидкого типу. При цьому коефіцієнт апроксимації вищий у 
ровесниць швидкого типу R2=92,2%. Величина констант а, b, с у представниць 
швидкого типу сягає – 1218,3; -778,4; 637,7 відповідно, а у ровесниць повільного 
типу знаходиться на рівні: а=1064,0; b= -662,6; с=541,2. Серед представниць УЧМ 
породи за вищу лактацію також значно розширилися межі коливання теоретично-
го надою до фактичного і становлять від -61,8 до +35,6 у швидкого типу та від -
65,6 до +30,8 у повільного типу. При цьому коефіцієнт детермінації вищий у ро-
весниць швидкого типу (94,3%) при 92,8% – у представниць протилежного типу. 
Показники максимально можливого початкового надою та швидкості нарощуван-
ня і спаду лактації збільшуються у худоби повільного типу формування організ-
му: а=1025,3; b=-595,3; с=445,5. Худоба УЧРМ за вищу лактацію суттєвої різниці 
між розподілом кращих показників порівняно з попередніми лактаціями не має. 
Тобто ровесницям швидкого типу інтенсивності формування організму прита-
манні кращі показники детермінації R2=92,77% та значення констант а, b, с – 
1550,0; -1081,4; 917,3 відповідно, порівняно з іншим типом: а=1451,0; b=-1009,9; 
с=862,0. Але у корів повільного типу більші межі коливання надоїв: від -95,3 до 
+53,7, порівняно з -88,8…+45,9. Лактаційна крива згідно з дослідною моделлю по 
всіх групах, що підлягали дослідженню, набуває типової форми. 

Факторіальна обумовленість ознак визначалася за різницею коефіцієнтів між 
особинами помірним та швидким типами інтенсивності формування організму. 
Ця різниця досить чітко вказує, що існують відмінності між породами молочної 
худоби та особливостями їх розвитку. Так, за константами a та c ровесниці ЧС і 
УЧРМ порід швидкого типу мають вищій влив на прояв цих коефіцієнтів. А за 
константою b, навпаки, представниці УЧМ породи повільного типу мають більшу 
силу дії на дану константу порівняно з худобою протилежного типу розвитку. 
Тож виходячи із вищезазначеного, слід зробити висновок, що на формування 
лактаційної кривої особливості формування організму в ранньому постнатально-
му онтогенезі мають досить високий вплив. У межах кожної породи слід відміти-
ти, що друга лактація за всіма значеннями констант принципово відрізняється від 
загальної картини, що також може бути пов'язано з індивідуальними особливос-
тями організму. 

Якщо говорити в розрізі факторів, що впливають на формування лактаційної 
кривої то, як засвідчують розрахунки (табл. 2) за всіма трьома константами (а, b, с 
) порода має майже вдвічі більший впив на дані параметри порівняно з віком ху-
доби. Тобто породні відмінності на 23,1% обумовлюють варіювання максимально 
можливого початкового надою (а), на 27,6% коефіцієнта спаду лактації (b) та на 
35,5% коефіцієнта нарощування лактації (с), а порядковий номер лактації лише на 
14,1%; 14,3%; 11,5% відповідно. При чому найбільший її зв'язок спостерігається з 
константою с ( коефіцієнтом спаду лактації). 

 
Таблиця 2 - Факторіальна залежність параметрів аналізу лактаційної  

кривої корів 

Параметри 
Сила впливу факторів та вірогідність 

порода вік випадкові фактори 
ηx

2 F ηx
2 F ηx

2 F 
Максимально можливий початковий 

надій (a) 
23,1 2,468 14,1 0,324 62,3 - 

Коефіцієнт нарощування лактації (b) 27,6 2,890 14,3 0,259 58,1 - 
Коефіцієнт спаду лактації (c) 35,5 3,677 11,5 0,347 53,0 - 
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Висновки: 
1. Встановлено, що модель Гуо-Свольва, формуючи теоретичну криву лактації, 

високо, адекватно детермінує фактичні місячні надої і в рамках кожної дос-
лідної групи коефіцієнт апроксимації становить не менше 80,46%, що є висо-
ким показником. 

2. Виявлено, що, незалежно від породної належності худоби та інтенсивності 
формування організму при вищих значеннях максимально можливих почат-
кових надоїв (а), фактично більшими є показники коефіцієнтів спаду та на-
рощування лактації. 

3. Доведено, що в більшості випадків залежно від типу інтенсивності форму-
вання організму спостерігається тенденція: при збільшенні коефіцієнта апро-
ксимації зменшуються межі коливання фактичного надою до теоретичного, 
що вказує на певну системність, тобто їх математичний зв'язок. 

4. Із збільшенням порядкового номеру лактації (незалежно від породи та типу 
інтенсивності формування організму) значно розширюються межі відхилен-
ня фактичного та теоретичного надоїв, що пов'язано зі збільшенням самого 
надою. 

5. Форма лактаційних кривих за моделлю Гуо-Свольва є типовою для всіх дос-
ліджених порід худоби молочного напряму продуктивності, незважаючи на 
характеристику їх ростових процесів під час вирощування.  

6. Встановлено, що формування лактаційної кривої та основних її параметрів 
(а, b, с ) у молочної худоби все ж таки більшою мірою залежить від породних 
особливостей тварини, ніж від її віку. Тож це дає підставу стверджувати, що 
порода є головним критерієм при її виборі для господарсько-технологічного 
використання і селекційно-племінної роботи.  
Перспективи подальших досліджень. У подальших дослідженнях плану-

ється провести математичне моделювання та прогнозування майбутньої продук-
тивності на основі моделей Мак-Неллі та Бріджесса з побудовою графіків лакта-
ційних кривих. І порівняння всіх трьох моделей між собою для визначення, яка 
модель краще апроксимує помісячні надої в умовах даних господарств. 
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ЯКІСНИЙ СКЛАД МОЛОКА  КОРІВ НА РАННІХ СТАДІЯХ  
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Постановка проблеми. Інтенсивний розвиток молочного скотарства в су-
часних умовах на фоні зростаючої спеціалізації і концентрації сільськогосподар-
ського виробництва потребує пошуку і розробки нових підходів та методів вирі-
шення проблем ритмічного відтворення високомолочних корів, прогнозування та 
попередження акушерської патології, неплідності, хвороб обміну речовин та збе-
реження народженого приплоду [1].  

Еволюційно в організмі тварин склався тісний зв’язок між відтворною здат-
ністю та молочною продуктивністю, завдяки якому самка не лише народжує на-
щадка, але й вигодовує його своїм молоком, зберігаючи видову популяцію тварин. 


