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ЦИТ: 215-059 
УДК: 636.2:637.12:636.084.4 

Шмалій А.П., Поліщук Т.В., Пікула О.А. 
СЕРЕДНЬОДОБОВІ НАДОЇ КОРІВ ЗА РІЗНИХ РЕЖИМІВ ДОЇННЯ І 

РОЗПОРЯДКУ РОЗДАЧІ КОРМІВ 
Вінницький національний аграрний університет 

м. Вінниця, Сонячна 3, 21008 
Shmalii A.P., Polischuk T.V., Pikula O.A. 

AVERAGE DAILY MILK YIELD OF COWS UNDER DIFFERENT 
MILKING REGIMES AND FEEDING SCHEDULE 

Vinnytsia national agrarian university 
Vinnytsia, Soniachna St. 3, 21008 

 
Дослідженнями встановлено, що постійний режим доїння корів потребує 

дотримання розпорядку роздачі кормів, що забезпечить підвищення надоїв на 
3-4 місяці лактації при формуванні лактаційної кривої, а відхилення роздачі 
кормів на одну годину раніше або пізніше призводить до порушень кривої. 
Постійний режим доїння корів та дотримання розпорядку роздачі кормів за 
десять днів підвищить надої із 15,8 кг за добу до 17,9 кг, що складає 13,3% 
(Р<0,001).  

Ключові слова: корови, постійний режим, змінний режим, доїння, роздача, 
корми, розпорядок, середньодобові надої. 

It was investigated that regular regime of milking cows needs feeding on 
schedule; it will result in milk yields increase for 3-4 months of lactation while 
forming lactation curve; breaking feeding schedule on one hour later or earlier 
causes deviation of stable curve. The regular regime of milking and feeding on 
schedule will increase milk yields from 15.8 kg to 17.9 kg per day in ten days; it is 
13.3% (Р<0.001). 

Key words: cows, regular regime, variable regime, milking, feeding, forage, 
schedule, average daily milk yields.  

Вступ. Сучасність вимагає від виробника молоко високої якості та у 
достатній кількості, що є досить актуальним чинником виробництва. У 
реформованих сільськогосподарських підприємствах з виробництва молока у 
більшості випадків режими доїння та годівлі корів не відповідають 
нормативним вимогам, які прийняті відомчими нормами технологічного 
проектування  та вимогами ветеринарної медицини [3].  

У молочному тваринництві питання щодо кратності доїння корів і 
тривалості проміжків між доїнням піднімалися неодноразово. Даним питанням 
займалися багато вчених, зокрема Є.І. Адмін (1983), О.В. Борщ (2000), Л. 
Косіор (2009). Єдиної думки з даного питання серед вчених і практиків немає і 
на сьогодні. 

Техніка та організація доїння корів також впливають на їх молочну 
продуктивність. Основними питаннями раціональної організації доїння корів є 
число доїнь і тривалість інтервалів між ними. Встановлено, що інтенсивна 
молоковіддача відбувається в тих випадках, коли вим’я достатньо наповнене 
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молоком. Тому при визначенні кратності доїння та інтервалів між ними 
необхідно враховувати ємність вимені і інтенсивність утворення молока [1,2,4]. 

Згідно розпорядку дня всі роботи у підприємствах з виробництва молока  
повинні виконуватися за визначеною кратністю доїння залежно від рівня 
продуктивності корів і кратність годівлі залежно від 1 ц раціону. Порушення 
розпорядку дня можуть викликати різкий спад продуктивності тварин [5,6] . 

Крім порушень загальних технологічних процесів на молочних фермах 
практично товаровиробниками не дотримується розпорядок дня у своєчасній 
роздачі кормів. Дотримання певного режиму для дійної корови сприяє 
отриманню високих надоїв. Насамперед, потрібно стежити за тим, щоб 
проміжки між годівлею і доїнням були однаковими. 

Мета досліджень. Отже, спостерігаються різні погляди щодо 
продуктивності при дотриманні та порушені режимів доїння, а дані про 
одночасне порушення режиму доїння і годівлі взагалі відсутні. Тому необхідно 
провести дослідження продуктивності при змінному та постійному режимах 
доїння корів при порушенні роздачі корму та дати наукове обґрунтування 
даному питанню. 

Матеріали і методика досліджень. Дослідження проведені в ЗАТ ПК 
«Поділля» філія «Передовик» с. Довжок Ямпільського району Вінницької 
області. Дійне стадо в господарстві утримується прив’язно, доїння корів 
проводиться за різних режимів, роздача кормів проводиться згідно розпорядку 
дня. 

Для дослідження даного питання було проведено три досліди, для яких за 
принципом груп-аналогів сформовано шість груп по 10 корів української 
червоно-рябої молочної породи другої лактації. Для першого досліду 
сформовано дві групи – контрольна і дослідна. Корови контрольної групи 
утримувались за прийнятою технологією у господарстві, при якій доїння 
проводилось за різних режимів при роздачі кормів згідно розпорядку дня. При 
змінному режимі доїння недотримуються правил доїння, зокрема порушується 
тривалість та швидкість доїння, повнота молоковіддачі та ручний додій. Корів 
другої дослідної групи доїли за постійним режимом, при якому відбувається 
дотримання всіх правил доїння при роздачі кормів згідно розпорядку дня. 

Для другого і третього досліду також сформовано по дві групи – 
контрольна і дослідна. Доїння корів контрольних груп проводилось за змінним 
режимом, дослідних – за постійним режимом. У другому досліді роздача кормів 
проводилась раніше розпорядку дня на одну годину, у третьому – пізніше на 
одну годину.  

Взяття проб молока проводили кожний день протягом декади. 
Досліди проводили на однаковому рівні, типі годівлі та структурі раціонів. 
Біометричну обробку отриманих результатів здійснювали методом 

варіаційної статистики за методикою Н.А. Плохинського (1969), де вірогідною 
різницею вважалося Р<0,05 – Р<0,001, порівняно з контролем: *Р<0,05; 
**Р<0,01; ***Р<0,001. Математичне опрацювання даних проводили на 
персональному комп’ютері з використанням програми MS «Excel-97» для 
Windows. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 5 



 Том 17. Выпуск 2(39)                                                                                                                      Сельское хозяйство  

Результати досліджень. Після проведення першого досліду встановлено, 
що при роздачі кормів згідно розпорядку дня, надої корів при постійному 
режимі (табл.1) на десятий день дослідження становить 17,9 кг молока, що є 
більшим на 12% (Р<0,001) відносно першого дня досліджень, де надій складає 
15,8 кг. Так при роздаванні кормів згідно розпорядку дня надої при постійному 
режимі є більшими на 10%, порівняно із змінним, де надій становить 15 кг 
молока. 

У другому досліді роздача корму відбувалась раніше розпорядку дня на 
одну годину. Так вірогідна різниця (Р<0,01) спостерігається на шостий день 
досліджень в надоях між постійним і змінним режимах. Надій в даний день при 
постійному режимі становив 15,9 кг, що є вищим на 5,7% відносно змінного 
режиму.  

При проведенні третього досліду, при якому роздача корму здійснювалась 
пізніше розпорядку дня на одну годину встановлена різниця в режимах доїння в 
1, 2, 5, та 8 дні досліджень. Відповідно надої в дані дні досліджень 
відповідають показникам 16,0;15,7;15,2 та 14,5 кг, що є вищими на 5,6 (Р<0,05); 
6,4 (Р<0,05); 4,0 (Р<0,05) та 4,2 % (Р<0,05) відповідно, порівняно з змінним 
режимом.  

Встановлено, що добові надої піддослідних корів при змінному режимі 
доїння у корів контрольної групи, де передбачають зберегти графік розпорядку 
дня роздачі кормів прийнятий в господарстві, складали 15,5 кг. У контрольній 
групі корів другого досліду надій був 15,9 кг, де розпорядок дня у подальшому 
був змінений на одну годину раніше роздачі кормів і у третьому 15,1 кг, де 
розпорядок змінено на одну годину пізніше. Вірогідної різниці між дослідними 
групами не встановлено. 

У групі корів, доїння яких проводилось за змінним режимом, а роздача 
кормів – на одну годину раніше розпорядку дня, на п’ятий день досліджень 
становили 15,5 кг, що більше на 6,5% (Р<0,01), порівняно з роздачею корму 
згідно розпорядку дня. На дев’ятий день досліджень надої є вищими на 10% 
(Р<0,01) у групі тварин, де роздача корму здійснювалась  раніше розпорядку на 
одну годину, порівняно з групою, яку доїли при роздачі корму згідно 
розпорядку. На десятий день досліджень надій становив 13,8 кг, що є більшим 
на 14% (Р<0,001). Так при постійному режимі доїнні та при роздачі корму 
раніше розпорядку дня на одну годину надої не змінюються до п’ятого дня, а 
починаючи з шостого дня зменшуються з 15,9 кг до 14,0 кг або на 12 %.  

При порівнянні постійного режиму доїння, але за різних розпорядків дня, 
зокрема згідно розпорядку та з порушенням на одну годину раніше, вірогідна 
різниця в надоях спостерігається починаючи з шостого дня. Так середній надій 
за п’ять останніх дня дослідження в дослідній групі становив 14,9 кг, а в 
контрольній групі за аналогічний проміжок 17,2 кг, що є вищим на 14%.  

З даних таблиці видно, що надої корів при змінному режимі доїнні та з 
роздачею корму на одну годину пізніше з першого до сьомого дня досліджень 
зменшились з 15,1 кг до 13,9 кг, або на 8,6%. Так, надої на 8, 9, 10 день 
становили 13,9; 14,2; 14,4 кг, що є меншим в середньому на 8%, порівняно з  
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Таблиця 1 
Середньодобові надої корів за різних режимів доїння і розпорядку роздачі кормів 

 
Дні 

досліджень 

Роздача кормів згідно розпорядку 
дня (дослід 1) 

Роздача кормів на одну годину 
раніше розпорядку дня (дослід 2) 

Роздача кормів на одну годину 
пізніше розпорядку дня (дослід 3) 

Змінний режим 
(контрольна) 

Постійний режим 
(дослідна) 

Змінний режим 
(контрольна) 

Постійний режим 
(дослідна) 

Змінний режим 
(контрольна) 

Постійний режим 
(дослідна) 

Перший  15,5±0,17 15,8±0,18 15,9±0,24 16,3±0,13 15,1±0,17 16,0±0,24^ 

Другий  15,1±0,09 15,6±0,14^ 15,6±0,23 15,9±0,13 14,7±0,24 15,7±0,26^ 

Третій  15,0±0,11 15,9±0,18^^ 15,5±0,20 16,0±0,28 15,0±0,18 15,4±0,12 

Четвертий  14,8±0,13 16,0±0,21^^ 15,4±0,13٭0,24±15,1 0,28±14,9 0,22±15,8 ٭ 

П’ятий  14,5±0,17 16,4±0,17^^^ 15,5±0,22٭٭٭0,16±15,2 0,10±14,6 0,21±16,1 ٭٭^ 

Шостий  14,2±0,14 16,7±0,23^^^ 15,0±0,14٭٭٭0,19±15,0 0,21±14,4 ^^٭0,19±15,9 ٭٭ 

Сьомий  14,8±0,17 16,9±0,31^^^ 14,8±0,18 15,2±0,22٭٭٭0,21±14,8 0,21±14,3 ٭٭ 

Восьмий  15,0±0,13 17,0±0,21^^^ 14,4±0,21٭٭٭0,16±14,5 ٭٭٭0,19±13,9 ٭٭٭0,20±14,9 ٭^ 

Дев’ятий  15,4±0,24 17,5±0,24^^^ 14,0±0,19٭٭٭0,17±14,7 ٭٭0,18±14,2 ٭٭٭0,13±14,5 ٭٭ 

Десятий  15,8±0,17 17,9±0,14^^^ 13,8±0,21٭٭٭0,23±14,8 ٭٭٭0,20±14,4 ٭٭٭0,16±14,0 ٭٭٭ 

Примітки: * Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001 – порівняно з роздачею кормів згідно розпорядку дня (дослід 1); 
 ^ Р<0,05; ^^ Р<0,01;  ^^^ Р<0,001  порівняно із змінним режимом доїння (контрольною групою). 
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надоями корів, які доїлись згідно розпорядку. Надій корів, які доїлись при 
постійному режимі та з роздачею корму пізніше на годину, в перший день 
досліджень становив 16,0 кг, а на десятий день 14,8 кг, що є меншим на 7,5%. 
При постійному режимі доїння з дотриманням розпорядку дня надій на десятий 
день досліджень складає 17,9 кг, що є більшим на 13%, порівняно з першим 
днем досліджень.  

При порівнянні двох дослідів, де роздача корму проводилась згідно 
розпорядку дня та роздача на одну годину пізніше за постійного режиму доїння 
спостерігається вірогідна різниця вже з п’ятого дня досліджень. Так в даний 
день досліджень при роздачі корму пізніше на одну годину надій склав 15,2 кг, 
що є меншим на 9% (Р<0,001) за даний аналогічний період при дотриманні 
розпорядку дня. 

Висновки: Постійний режим доїння корів та дотримання розпорядку 
роздачі кормів за десять днів підвищить надої із 15,8 кг за добу до 17,9 кг, що 
складає 13,3% (Р<0,001). Дотримання режиму доїння при роздачі кормів раніше 
на одну годину розпорядку дня привело до зниження надоїв із 16,3 кг до 14,0 кг 
або на 14,1% (Р<0,001), а роздачі кормів пізніше на одну годину – до зниження 
надоїв з 16,0 кг до 14,8 кг або на 7,5% (Р<0,01). Отже, дослідженнями 
встановлено, що постійний режим доїння корів потребує дотримання 
розпорядку роздачі кормів, що забезпечить підвищення надоїв на 3-4 місяці 
лактації при формуванні лактаційної кривої, а відхилення роздачі кормів на 
одну годину раніше або пізніше призводить до порушень сталої кривої. 
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