МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС
“ХЕРСОНСЬКИЙ АГРОУНІВЕРСИТЕГ

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК
Випуск 35

Херсон - 2004

Видається за рішенням Науково-координаційної ради Херсонсько* області Південно#«
наукового центру Національної академії наук України, вченої ради Херсономсго Т В Ё д
жавного аграрного університету та Президії Української академії аграрних наук з Ийй
року. Зареєстрований у ВАК України в 1967 році "с.-г. науки", переревстрвцк) пройипа
у червні 1999 року (постанова президії ВАК №1-05/7), у лютому 2000 року (№2-0ЗД)
додатково "Економіка в сільському господарстві", та у травні 2000 року (№1*02/5) дода.
тково "Будівельні конструкції, будівлі та споруди". Свідоцтво про державну реєстраціє
ХС №250 від 16.10.2003 р.
Рекомендовано до друку вченою радою Херсонського державного аграрного уиівврсмтету 24.11.2004 року (протокол № 3).
Редакційна колегія:

Уижаренио В.О. - д.с-г.н., професор, академік УААН (головний редактор);
Коваленко В.П. - д.с.-г.н., професор, чл. кор. УААН (заст. головного редактора); ;
Морозов В.В. - К.С.-Г.Н., професор (заст. головного редактора);
Колесніков В.В - К.С.-Г.Н., доцент (відповідальний редактор);
Андрусенко 1.1. — Д.С.-Г.Н., професор;
Базалій В.В. - д.с.-г.н., професор;
Ваицоеський А.А. - к.с.-г.н., с.н.с;
Вовченко Б.О. - Д.С.-Г.Н., професор;
Гамаюнова В.В. - д.с.-г.н., професор;
Данілін В.М.
д.е.н., професор;
Дєбров В.В. - Д.С.-Г.Н., професор:
Жарінов В.В. - д.с -г.н., професор;
Іванов В.О. - д.с -г.н., професор;
Ігнатенко М.Г. - д.г.н., професор;
Кудряшое В.П. - д.е.н., професор;
Лазер П .Н .- К.С.-Г.Н., доцент;
Лимар А.О. - Д.С.-Г.Н., професор;
М ар м у л ь Л .О - д.е.н., професор;
Міхеса Є.К. - Д.С.-Г.Н., професор;
Наароцька Л Г. - к ю н , доцент,
Нежлукченко Т.І. - Д.С.-Г.Н., професор;

Николайчук Н.С. Орлкж АП. Пелих В.Г. Лилипенко Ю.В. -

д.е.н., професор;
д б.н., професор;
д.с.-г.н., професор;
к.б.н., доцент;

Соловйоа І.О. - к.е.н , доцент;

Філілев І.Д. - Д.С.-Г.Н., професор;
Червін I I. - д.е.н, професор;
Шерман І.М. - д.с.*гн., професор

Таврійський науковий вісник: Збірник наукових праць. Вип.35 -Херсон. Айпангг.
2004 -254 С
У збірнику подаються результати наукових досліджень теоретичного та пре*
тичного хврвктеру з різноманітних питань агропромислового комплексу.
Розрахований не наукових працівників, аспірантів, магістрантів, викладачів
вищих навчальних закладів та виробників, які працюють над вирішенням важ
ливих питань у галузях агропромислового комплексу.
ОХДАУ, 2004
С Айлант, 2004

Таврійський нвукоеий вісни&і

ТВАРИННИЦТВО, КОРМОВИРОБНИЦТВО, і
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПЕРЕРОБКА
Я
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Ц
УД К 636.271: 636.084.52
Ф А К Т О Р ІА Л Ь Н А З У М О В Л Е Н ІС Т Ь М О Л О Ч Н О Ї
П Р О Д У К Т И В Н О С Т І К О Р ІВ Ч Е Р В О Н О Ї С Т Е П О В О /П О Р Щ ц
ПІДПАЛА Т.В. —д.с.-і .»і-, професор,
ІЇ^ИЕ
КРАМАРЕНКО С.С. - к.б.н., доцент,
ТИМОФІЇВ М..М. —здобувач, МмколіЬсмпЙДду
Інтенсифікація молочного скотарства передбачає р а ц іо н і
використання корів для отримання максимальних надоїв за їр
лактацію. Найбільш доцільним і економічно обґрунтованим і ^
мання таких тварин, які б мали рівномірно високі добові надої р
зв’язку з цим питанням визначення особливостей лактації
розробка методів оцінки лактаційних кривих для прогнозування
лочної продуктивності набули актуальності.
Потенціальну здатність тварин та їх реакцію на флуктуа
вколишнього середовища можна також оцінити за характером
пом) лактаційної кривої, а використання її математичних пара;
збільшує можливості селекції. Ці параметри мають більш ви
казники успадкованості і відбір за елементами лактаційної кр
оретично ефективніший, ніж за сумарним показником [2].
Поряд з цим вимагає уточнення, які ж саме селс
генетичні параметри лактаційної кривої є більш об'єктивними
оцінки і прогнозування молочної продуктивності тварин.
Для досліджень були використанні дані молочної продуг
сті корів червоної степової породи, що належали СТОВ "Інгул;
Баштанського району Миколаївської області. Вся вихідна інфо?
була одержана із зоотехнічної звітності та племінного обліку.
Особливості лактаційної кривої визначали за показні
рів, які мали тривалість лактації 295-310 днів. Для них були
вані надої (в кг) за кожен місяць лактації.
Наявність зв’язку між рівнем молочної продуктивності ~
відрізки лактації та сумарним надоєм за 305 днів, оцінювали
сгаві значимості коефіцієнтів кореляції, а форму цього звяз
підставі моделі множинної лінійної регресії. Рівень адекваттг
делі вихідним даним встановлювався на підставі оцінки
детермінації (Я®).
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Біометричні розрахунки цифрового матеріалу досліджень опра% цьовані методом варіаційної статистики [31 з використання ПЕО М
іІП С П •ЗТАТОПСА*).
У результаті досліджень встановлено, що форма лактаційної
Щ кривої і відповідно характер лактаційної діяльності корів залежить
сезону їх отелення (рис. 1).
Тварини, в яких лактація розпочинається навесні лактаційна
1 крива поступово зростає і має пік у другий місяць, поступовий пере
хід до третього місяця, а потім і поступовий спад аж до кінця лакта
ційно? діяльності. Це може бути пов’язано з тим. що при весняних
І отеленнях лактаційна крива починає спадати не раніше липня, через
Іт е , що після отелення лактація підтримується на високому рівні єна| слідок гормональному статусу ноеотільності, а в травні-серпні вона
І підтримується високою поживністю зелених кормів. Крім того, П О З И 
Т И В Н И Й вплив на прояв молочної продуктивності чинить тривалість
[’світового дня.
Наші дані узгоджуються з матеріалами інших авторів [4], які по
відом ляю ть про зміну надою корів залежно від календарного місяця,
в якому пройшло отелення, пояснюючи це використанням в літній
період більш поживних зелених кормів, а також внаслідок гормона
льної діяльності організму під впливом тривалості природного світорого дня.
У корів, що отелилися в інші сезони року (зимовий, осінній, літ
ній) виявлена подібність лактаційних кривих. Вона проявляється у
високому рівню надою (у межах 13-14% від загального) за першим
місяць лактації, а в послідуючі місяці відбувається спад на 2-3% аж
до її закінчення. Це пояснюється невідповідністю паратипових умов,
зокрема годівлі, утримання тварин. Так, у корів, що отелились зи
мою, високий рівень надою в перший місяць проявляється внаслідок
гормонального статусу ноеотільності, а потім відбувається його зни
ження із-за причин згодовування низькопоживних кормів.
Отже, найбільш бажаними є весняні отелення, які обумовлю 
ють лактаційну діяльність корів у оптимальних умовах годівлі (зелені
корми) та утримання (лагерно-тзбірне).
Аналіз особливостей формування лактаційної кривої у тварин
залежно від факторів впливу показав наявність кореляційного
зв'язку між абсолютними та відносними показниками молочної про
дуктивності за послідовні місяці лактаци (табл. 1).
Встановлено високу прямолінійну кореляційну залежність між
рівнем продуктивності за послідовні місяці лактації: другий-третій
( г - 0,905); трзтій-четвертий ( г - 0,903). четвертий-п'ятий (г = 0,906).
Аналогічна залежність виявлена і між всіма іншими послідовними міряцями лактації. Отже, при отримані високого надою за місяць мож
ливо передбачити високии місячний надій і в наступному місяці лак
тації.
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•та п’ятим також встановлена прямолінійна залежність, відповідно г
Ц 0 ,609: г * 0,700. Тобто, чим вища молочна продуктивність за чат*
вартий. восьмий і дев’ятий місяці, тим більшу можна стримати про
дуктивність за наступні місяці лактації. Найменший кореляційний
[♦в'язок відмічено між шостим та сьомим місяцями лактації (г *

|8,310).
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Таким чином, характер лактаційної кривої формується під
впливом не тільки індивідуальних особливостей тварин, а й сезону
і отелення корів. Визначені коефіцієнти кореляції абсолютних та від
носних показників надою між послідовними місяцями лактації харак
теризують прямолінійну залежність, тобто підвищення продуктивно
сті у попередні місяці лактації обумовлює її збільшення у наступні.
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