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СИЛА ВПЛИВУ СЕЗОНУ НАРОДЖЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА 

ЯКІСТЬ МОЛОКА КОРІВ 
 

Досліджено вплив сезону народження на молочну продуктивність корів української 

чорно-рябої молочної породи першої, другої, третьої, четвертої та п’ятої лактацій, 

народжених узимку, навесні, влітку і восени. 

Дослідженнями встановлено, що корови, які народилися восени, мали вірогідно вищі 

надої (Р<0,05-Р<0,001) за усі лактації, проти інших піддослідних тварин, які народилися в 

інші пори року, за показником коефіцієнта мінливості надою 24,6-28,6% (сильна мінливість 

ознаки), вмісту жиру – 5,4-5,8% (середня мінливість ознаки), кількості молочного жиру – 

24,9-29,9% (сильна мінливість). Аналізуючи коефіцієнт кореляції між показниками молочної 

продуктивності корів із сезоном народження, встановлено, що зв’язок між надоєм, вмістом 

жиру в молоці та кількістю молочного жиру був слабким (0,01-0,07), проте за всіма 

лактаціями – прямим (позитивним). 

Частка впливу сезону народження корів на їх молочну продуктивність була незначна. 

Залежно від лактації на надої його вплив становив 0,12-0,36, на вміст жиру в молоці – 0,11-

0,39, кількість молочного жиру – 0,12-0,38%. Отже, вплив сезону народження не може 

позначатися на майбутній молочній продуктивності корови, проте молочна 

продуктивність залежатиме від умов, які будуть створені молодим тваринам, так само, як 

і умови годівлі й утримання. Враховуючи результати даних досліджень, пропонується 

планувати народження молодняку на осінньо-зимовий період.  

Ключові слова: корова, продуктивність, молочний жир, сезон, лактація, вміст жиру, 

зв’язок, надій, молоко, якість 

Табл. 2. Літ. 11. 

 

Постановка проблеми. Загальновідомо, що продуктивність 

сільськогосподарських тварин зумовлена низкою фізіологічних процесів 

організму і є результатом взаємодії генів, які формують спадковість породи й 

забезпечують тваринам прояв тих чи інших ознак продуктивності. Молочна 

продуктивність корів, як і кожна інша, зумовлюється взаємодією «генотип-

середовище» [5, 9], до яких відноситься належність тварин до породи чи лінії, 

походження за батьком та матір’ю, умовна кровність за поліпшувальною 

породою, вік та сезон отелення, тривалість використання, годівля тварин, умови 

їх вирощування, технологія доїння, параметри мікроклімату тощо [4, 7, 8]. 

У дослідженнях Н.В. Новгородської і В.В. Блащук [2] встановлено, що 

навіть те молоко, яке в Україні відносять до вищого ґатунку, не відповідає 

сучасним європейським стандартам, а деякі показники молочної сировини 

взагалі не контролюються. До таких показників відноситься точка замерзання 

молока. Сьогодні у нашій державі гостро постає питання якості коров ’ячого 

молока як сировини. Більша частка виробництва молока зосереджена 
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переважно в особистих підсобних господарствах, у яких складно дотриматись 

умов отримання високоякісної сировини. Здійснити контроль за виробництвом 

практично неможливо, а частка такого молока становить до 70%. Молоко-

сировина І та II гатунку взагалі непридатне для європейських 

молокопереробних підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 

розв’язання проблеми. Дослідженнями встановлений достовірний вплив на 

мінливість молочної продуктивності, відтворної здатності, екстер’єру 

генетичних чинників належності до лінії та спорідненої групи (3-34%), породи 

та типу (0,1-27%), і (найвищий) походження за батьком (успадковуваність, 6-

98%), що дає підстави очікувати достатню ефективність селекційного 

поліпшення молочної худоби за цими ознаками. Із чинників довкілля рік 

першого отелення і народження справляє більш помітний вплив на мінливість 

ознак продуктивності корів, супроти невисоких впливів сезону. Удій первісток 

зимового отелення достовірно перевищує такий показник корів, що отелились 

влітку. Проте сезон першого отелення не має пролонгованого впливу до третьої 

лактації [1]. 

Серед паратипових факторів найзначніший вплив на надій мають рік 

народження та рік отелення корови – 26,0-43,6%, вік отелення – 8,3-10,2, сезон 

отелення – 6,3-7,9, на жирномолочність вплив названих факторів значно 

менший і здебільшого неістотний [3]. 

У результаті проведення інших досліджень встановлено, що в корів із 

віком спостерігалися зміни показників молочної продуктивності. Так, надій 

корів, кількість молочного жиру, молочного білка та їх сумарна кількість, 

починаючи з другої лактації, поступово зростали за одночасного зниження у 

молоці вмісту жиру і білка. Зі збільшенням умовної частки спадковості 

голштинської породи надій корів-первісток, корів за ІІ, ІІІ та найвищу лактації 

поступово зростав, спостерігалася тенденція до одночасного погіршення 

жирно- та білковомолочності. Проведений нами дисперсійний аналіз показав, 

що частка впливу генотипу на молочну продуктивність корів була значною. 

Встановлено, що вплив генотипу корів на їх надій, залежно від лактації, 

становив 6,11-13,11%, на вміст жиру в молоці – 11,93-18,85% і на кількість 

молочного жиру – 7,22-14,93% [6]. 

Добові надої корів, які народили бичків, були в середньому 31,5 кг, що на 

14,1 кг більше, ніж у теличок, вміст жиру переважав у корів, які народили 

бичків, а за вмістом білка, навпаки, у тих, що народили теличок, але за 

абсолютним виходом білка вони були практично однакові [11]. 

Різна стійкість корів-матерів до стресових навантажень прямо або 

побічно може впливати на якість молозива, зокрема на вміст у ньому 

імуноглобулінів класу G і загального білка, а також на життєздатність телят, 

отриманих від них, і на життєздатність самих корів. Водночас не встановлено 
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достовірного взаємозв'язку стійкості до стресових навантажень у корів з 

випадками виникнення у них абортів і мертвонароджених телят [9]. 

Встановлено, що забруднення вимені та гомілки корів, яке віднесено до 

І категорії оцінювання, не впливає на якісні та екологічні показники молока            

(за КУО молоко відноситься до ґатунку «Екстра»). При подальшому зростанні 

забруднення вимені та гомілки корів до ІV та V категорії, порівняно з                          

І категорією, механічне забруднення змиву з вимені відповідно зростає у 6,4 та 

8,8 рази при Р<0,001 [10]. 

З огляду на різні думки вчених, метою наших досліджень було вивчити 

вплив сезону народження корів української чорно-рябої молочної породи на 

молочну продуктивність та якість молока, встановивши силу впливу даного 

фактору на ці показники. 

Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводилися у 

ФГ «Щербич» с. Багринівці Літинського району Вінницької області на коровах 

української чорно-рябої молочної породи.  

Для дослідження впливу сезону народження на молочну продуктивність 

тварин було відібрано п’ять груп корів української чорно-рябої молочної 

породи першої (n=50), другої (n=71), третьої (n=61), четвертої (n=57) та п’ятої 

(n=69) лактацій, отели яких проходили взимку (n=77), навесні (n=81), влітку 

(n=54) і восени (n=96). 

Усі піддослідні тварини утримувалися в однакових умовах на одному 

рівні, типі годівлі та структурі раціонів. 

Якісний склад молока визначали за допомогою аналізатора молока «Total 

Ekomilk». 

Розрахунок економічної ефективності виробництва молока проводили за 

методикою визначення економічної ефективності науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт. 

Біометричну обробку отриманих результатів здійснювали методом 

варіаційної статистики за загальноприйнятою методикою, де вірогідною 

різницею вважалося Р<0,05-Р<0,001. Математичне опрацювання даних 

провадили на персональному комп’ютері з використанням програми MS 

«Excel-97» для Windows. 

Результати досліджень та їх обговорення. Проведеними дослідженнями 

встановлено, що молочна продуктивність корів української чорно-рябої 

молочної породи певною мірою залежить від сезону їх народження. 

Аналізуючи дані таблиці 1, у якій вказано показники продуктивності корів 

залежно від сезону народження, ми спостерігаємо, що за надоєм, вмістом жиру 

і кількістю молочного жиру за першу лактацію вірогідної різниці між 

піддослідними тваринами не встановлено. 
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Корови, які народилися восени, мали вірогідно вищі надої (Р<0,05-

Р<0,001) за усі лактації супроти інших піддослідних тварин, які народилися в 

інші пори року. 
Таблиця 1 

Молочна продуктивність корів залежно від сезону народження 

Сезон 

народ-

ження 

n 

Молочна продуктивність 

Надій, кг Вміст жиру, % 
Кількість молочного 

жиру, кг 

X ±S x  Сv, % X ±S x  Сv, % X ±S x  Сv, % 

1 лактація 

Зима 14 4374±36,4 21,4 3,61±0,008 5,8 135,1±1,36 21,5 

Весна 12 4341±30,4 21,9 3,62±0,006 5,7 129,0±1,28 24,1 

Літо 7 4405±37,2 22,9 3,61±0,011 5,5 125,5±1,24 28,6 

Осінь 17 4398±46,7 28,6 3,65±0,007 5,6 138,4±1,69 25,7 

2 лактація 

Зима 18 5532±41,66 24,6 3,62±0,012 6,7 139,4±1,72 22,7 

Весна 23 5448±47,02* 25,9 3,61±0,012 5,7 139,6±1,87 25,9 

Літо 11 5525±47,3 21,4 3,59±0,008* 6,1 142,4±1,83 23,5 

Осінь 19 5622±35,2* 27,5 3,61±0,008 5,8 146,2±2,08* 28,3 

3 лактація 

Зима 9 5874±42,2 25,9 3,57±0,010 6,3 152,3±1,99 24,3 

Весна 16 6012±48,3* 26,4 3,59±0,012 5,8 159,2±1,86* 26,4 

Літо 15 5754±32,1* 23,6 3,59±0,010 6,0 157,2±2,44 24,0 

Осінь 21 6159±52,1*** 25,4 3,54±0,013 5,4 153,4±2,05 29,9 

4 лактація 

Зима 24 5955±36,2 22,7 3,61±0,010 6,2 164,8±1,52 25,9 

Весна 11 6154±42,4** 26,5 3,59±0,006 5,8 160,8±1,68 27,8 

Літо 9 5861±39,2 22,8 3,60±0,008 5,9 158,6±2,41* 23,6 

Осінь 13 6354±42,4*** 24,6 3,62±0,011 5,4 161,9±2,02 27,3 

5 лактація 

Зима 12 6092±33,4 26,9 3,62±0,008 5,9 154,8±1,52 22,5 

Весна 19 6012±39,5* 24,1 3,61±0,006 5,7 160,8±1,64* 25,3 

Літо 12 5832±42,3*** 21,8 3,62±0,011 5,7 160,5±2,11* 24,6 

Осінь 26 6325±67,8*** 27,3 3,62±0,009 5,4 164,3±1,92*** 24,9 
Примітки: * Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001, порівняно з показниками корів, які народжені взимку 

 

Надій корів другої лактації, народжених восени, достовірно переважав за 

даним показником тварин, народжених узимку, на 1,6% при Р<0,05, і на 1,5% 

при Р<0,05 був меншим проти тварин народжених навесні. За показником 

третьої лактації перевага корів, народжених навесні, становила 2,3% (Р<0,05), 

восени – 4,9% (Р<0,001) і був меншим на 2,0% (Р<0,05) супроти тварин, 

народжених взимку. Надої корів четвертої лактації, які народилися навесні і 

восени, вірогідно були вищими на 3,3% (Р<0,01) і 6,7% (Р<0,001) відповідно. 

Дослідженнями встановлено, що показник надою корів п’ятої лактації 

вірогідно відрізнявся в усіх сезонах народження. Так, проти показника надою 
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корів, які народилися взимку, показник тварин, народжених восени, був вищий 

на 3,8% (Р<0,001), а влітку – менший на 4,3 (Р<0,001) відповідно. 

Аналізуючи дані вмісту жиру в молоці корів різних лактацій, вірогідної 

різниці між піддослідними тваринами не встановлено. Відрізнявся лише 

показник корів другої лактації, які народилися влітку, і був меншим, супроти 

показника тварин, народжених узимку, на 0,8% (Р<0,05). 

Різниця за показником кількості молочного жиру встановлена лише у 

деяких випадках. За другою лактацією перевага за кількістю молочного жиру 

достовірною була над тваринами, народженими взимку у корів, народжених 

навесні, і становила відповідно на 10,5% (Р<0,05), за третьою лактацією – корів, 

які народилися навесні, на 4,5% (Р<0,05), за п’ятою лактацією – корів, які 

отелилися навесні, на 3,9% (Р<0,05), улітку на 3,7% (Р<0,05), восени – на 5,9% 

(Р<0,001).  

Коефіцієнт варіації надою корів залежно від лактацій, перебував у межах 

21,4-28,6% (сильна мінливість ознаки), вмісту жиру в молоці – у межах 5,5-

5,8% (середня мінливість ознаки, наближена до слабкої), кількості молочного 

жиру – у межах 21,5-28,6% (сильна мінливість ознаки) у корів першої лактації. 

Відповідно у корів другої лактації даний показник становив 21,4-27,5%; 5,7-

6,7%; 22,7-28,3%, третьої лактації – 23,6-26,4%; 5,4-6,3%; 24,0-29,9%, четвертої 

лактації – 22,7-26,5%; 5,4-6,2%; 23,6-27,8%, п’ятої лактації – 21,8-27,3%; 5,4-

5,9%; 22,5-25,3%. 

Коефіцієнт мінливості надою корів, які народилися взимку, залежно від 

лактації, був у межах 21,4-26,9% (сильна мінливість ознаки), вмісту жиру в 

молоці – у межах 5,8-6,7% (середня мінливість ознаки) та кількості молочного 

жиру – у межах 21,5-25,9% (сильна мінливість), у корів, які народилися навесні 

– відповідно 21,9-26,4%; 5,7-5,8%; 24,1-27,8%, у корів, які народилися влітку – 

21,4-23,6%; 5,5-6,0%; 25,3-28,6%, у корів, які народилися восени – 24,6-28,6%; 

5,4-5,8%; 24,9-29,9%. 

Отже, результатами досліджень вплив сезону народження на молочну 

продуктивність корів різних лактацій встановлено, що найвищі надоїв за 

лактацію виявилися у корів, народжених восени (3398,5-4354,3 кг (Р<0,05-

0,001), а найменшими залежно від лактацій у корів, які народилися взимку, 

навесні і влітку. 

Аналізуючи коефіцієнт кореляції між показниками молочної 

продуктивності корів із сезоном народження встановлено, що зв’язок між 

надоєм, вмістом жиру в молоці та кількістю молочного жиру був слабким (0,01-

0,07), проте за усіма лактаціями – прямим (позитивним) (табл. 2). 

Коефіцієнти кореляції між сезоном народження корів та їх надоєм, 

залежно від лактації, був у межах 0,03-0,05, а вірогідність встановлена лише за 

другою, четвертою і п’ятою лактаціями (Р<0,01). Між сезоном народження 

корів та вмістом жиру в молоці даний показник коливався в межах – 0,01-0,06 і 
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вірогідно відрізнявся лише за третьою лактацією (Р<0,01). Між кількістю 

молочного жиру і сезоном народження корів кореляція була в межах 0,03-0,07, 

а вірогідність встановлена за показником другої, четвертої і п’ятої лактації 

(Р<0,01). 
Таблиця 2 

Взаємозв’язок молочної продуктивності корів із сезоном народження та сила впливу 

даного фактора 

Лактація,  n 
Надій, кг Вміст жиру, % 

Кількість 

молочного жиру, кг 

r 2

x , % r 2

x , % r 2

x , % 

1 лактація, n=50 0,04 0,12 -0,01 0,18 0,03 0,12 

2 лактація, n=71 0,06** 0,36* 0,02 0,14 0,07** 0,38* 

3 лактація, n=61 0,03 0,14 0,06* 0,39* 0,04 0,32 

4 лактація, n=47 0,05** 0,26* 0,02 0,11 0,06** 0,34* 

5 лактація, n=69 0,05** 0,28* 0,02 0,14 0,07** 0,36* 
Примітка: * – Р<0,05, ** – Р<0,01 

 

Необхідно звернути увагу, що найслабший зв’язок сезону народження з 

показниками молочної продуктивності був значений за показником вмісту 

жиру в молоці корів, який коливався в межах від – 0,01 до 0,02 і лише за 

третьою лактацією становив 0,06.  

Також нашими дослідженнями було вирахувано частку впливу сезону 

народження корів на їх молочну продуктивність. Необхідно відзначити, що цей 

вплив був незначним, тому що на надій, залежно від лактації, він становив 0,12-

0,36, на вміст жиру в молоці – 0,11-0,39 та на кількість молочного жиру – 0,12-

0,38%. Отже, можна зробити висновок, що сезон народження не може впливати 

на майбутню молочну продуктивність корови, проте молочна продуктивність 

залежатиме від умов, що будуть створені молодим тваринам, так само, як й 

умови годівлі і утримання. 

Розрахунок економічної оцінки молочної продуктивності корів залежно 

від сезону народження показав, що найбільший прибуток на одну корову можна 

отримати від тварин, які народилися восени. Даний показник перевищував 

прибуток, отриманий від тварин, які народилися взимку, на 5,3%, навесні – на 

4,7%, улітку – 7,6% відповідно. 

Висновки. Дослідженнями встановлено, що корови, які народилися 

восени, мали вірогідно вищі надої (Р<0,05-Р<0,001) за усі лактації, супроти з 

іншими піддослідними тваринами, що народилися в інші пори року, за 

показником коефіцієнта мінливості надою 24,6-28,6% (сильна мінливість 

ознаки), вмісту жиру – 5,4-5,8% (середня мінливість ознаки), кількості 

молочного жиру – 24,9-29,9% (сильна мінливість). Аналізуючи коефіцієнт 

кореляції між показниками молочної продуктивності корів із сезоном 

народження, встановлено, що зв’язок між надоєм, вмістом жиру в молоці та 

кількістю молочного жиру був слабким (0,01-0,07), проте за усіма лактаціями – 
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прямим (позитивним). 

Частка впливу сезону народження корів на їх молочну продуктивність 

була незначна. Залежно від лактації його вплив на надої становив 0,12-0,36, на 

вміст жиру в молоці – 0,11-0,39, кількість молочного жиру – 0,12-0,38%. Отже, 

вплив сезону народження не може позначатися на майбутній молочній 

продуктивності корови, проте молочна продуктивність залежатиме від умов, що 

будуть створені молодим тваринам, так само, як умови годівлі й утримання. 
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АННОТАЦИЯ 

СИЛА ВЛИЯНИЯ СЕЗОНА РОЖДЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

МОЛОКА КОРОВ 

 

Полищук Т.В., кандидат с.-х. наук, доцент 

Винницкий национальный аграрный университет 

 

Исследованиями установлено, что коровы, которые родились осенью, имели 

достоверно более высокие удои (Р<0,05-Р<0,001) за все лактации в сравнении с другими 

подопытными животными, которые родились в другое время года по показателю 

коэффициента изменчивости удоя 24,6-28,6% (сильная изменчивость признака), 

содержания жира – 5,4-5,8% (средняя изменчивость признака), количества молочного жира 

– 24,9-29,9% (сильная изменчивость). 

Анализируя коэффициент корреляции между показателями молочной 

продуктивности коров с сезоном рождения, установлено, что связь между удоем, 

содержанием жира в молоке и количеством молочного жира была слабой (0,01-0,07), однако 

по всем лактациям – прямой (положительной). 

Доля влияния сезона рождения коров на их молочную продуктивность была 

незначительна. В зависимости от лактации на надои его влияние составляло 0,12-0,36, на 

содержание жира в молоке – 0,11-0,39, количество молочного жира – 0,12-0,38%. 

Следовательно, влияние сезона рождения не может обозначаться на будущей 

продуктивности коровы, однако молочная продуктивность будет зависеть от условий, 

которые будут созданы молодым животным, так же, как и условия кормления и 

содержания. Учитывая результаты данных исследований, предлагается планировать 

рождение молодняка на осенне-зимний период. 

Ключевые слова: корова, производительность, молочный жир, сезон, лактация, 

содержание жира, связь, удои, молоко, качество 

Табл. 2. Лит. 11. 

 

 

 

 

ANNOTATION 

IMPACT OF BIRTH SEASON ON PRODUCTIVE  CHARACTERISTICS OF COWS 

 

Polishchuk TV, Сandidate of Аgricultural Science, Associate Professor  

Vinnitsia National Agrarian University 

 

The impact of birth season on milk productivity in the cows of the Ukrainian black-speckled 

dairy breed of the first, second, third, fourth and fifth lactations born in winter, spring, summer and 

autumn was investigated. All the cows were kept at the same level, type of feeding, diets and 

conditions. 

The studies have determined that the highest milk yields per lactation were found in the 

cows born in autumn (3398.5-4354.3 kg (P<0.05-0.001)). Depending on lactation, they were the 

lowest in the cows born in spring and summer. The coefficient of variability in milk yield was 24.6-

28.6% (high variability of the characteristic), in fat content – 5.4-5.8% (average variability of the 

characteristic) and in the amount of milk fat – 24.9-29.9% (high variability). Analyzing the 

correlation coefficient between cows’ milk productivity with the birth season, it was found that the 
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correlation between milk yield, milk fat content and the amount of milk fat content was poor (0.01-

0.07), though it was direct (positive) for all lactations.  

The impact of the cows’ birth season on their milk productivity was negligible. Depending on 

lactation, it was 0.12-0.36% on milk yield, 0.11-0.39% on milk fat content and 0.12-0.38% on the 

amount of milk fat content. Therefore, the impact of birth season may not affect the cow’s future 

milk productivity, but the latter will depend on the feeding and keeping conditions for young 

animals. Taking into account the results of these studies, it is proposed to plan the birth of young in 

autumn and winter. 

The calculation of the economic evaluation of cows’ milk productivity, depending on the 

birth season, showed that the highest yield per cow could be obtained from the animals born in 

autumn. This figure exceeded the income from the animals born in winter by 5.3%, in spring – by 

4.7%, in summer – by 7.6%, respectively. 

Keywords: cow, productivity, milk fat, season, lactation, fat content, correlation, yeild, milk, 

quality 

Tab. 2. Ref. 11. 
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