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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОВЕДІНКИ ТА МОЛОЧНОЇ 
ПРОДУКТИВНОСТІ ДІЙНИХ КОРІВ 

 
У статті представлено дослідження, результати яких свідчать, що між 

продуктивністю і поведінкою корів існує безпосередній зв’язок, який необхідно враховувати 
при комплектуванні груп, тому як корови з вищим рівнем продуктивності (5 і 6 тис. кг 
молока за лактацію) на поїдання кормів витрачають більше часу на 29,2% (Р<0,001) і 11,6% 
(Р<0,01) відповідно, порівняно з коровами нижчого рівня продуктивності (4 тис. кг). 
Тварини з продуктивністю 4 тис. кг молока найбільше часу лежали (35,7% загального часу) і 
поводили себе менш активно, ніж корови з вищим рівнем продуктивності. 

Встановлено, що середньодобовий надій і надій за лактацію у всіх дослідних групах 
позитивно корелює з таким елементом поведінки як тривалість поїдання кормів, для яких 
характерна позитивна високого ступеня корелятивна залежність (r=0,80-0,86 при P>0,05 і 
Р<0,01 відповідно). Отже, тривалість споживання корму високопродуктивними коровами з 
підвищенням продуктивності збільшується. 

Ключові слова: корови, поведінка, молочна продуктивність, взаємозв’язок, кореляція, 
надій, середньодобовий надій, хронометражні спостереження 

 
Постановка проблеми. Сучасний етап ведення молочного скотарства вимагає 

пошуку нових способів підвищення молочної продуктивності корів і створення умов для 
реалізації у них генетичних задатків.  

При одночасному вивченні сукупності тварин за кількома ознаками часто 
спостерігається, що між ними існує взаємний зв’язок, вивчення якого дає можливість 
раціонально використовувати молочних тварин і отримувати максимальний прибуток. 

Дослідження закономірностей зв’язку показників молочної продуктивності із 
етологічними показниками дають змогу встановити джерело негативного впливу на тварин і 
вносити певні корективи в технологію їх утримання, розробити та впроваджувати розроблені 
етологічні принципи у зоотехнії, що сприятиме цілеспрямованій реалізації генетичного 
потенціалу худоби і підвищенню ефективності виробництва продукції, раціональному 
веденню молочного скотарства, отриманню максимально можливого прибутку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тварини, виведені з урахуванням етології, 
проявляють спокійний норов, їх поведінкою можна навіть керувати, вони, як правило, 
характеризуються високою молочною продуктивністю та ефективним використанням 
кормів. Підраховано, що вмілим застосуванням етологічних прийомів у тваринництві можна 
збільшити продуктивність великої рогатої худоби приблизно на 20% [2]. 

Дослідженнями Мукашевої Т. [4] встановлено, що у пасовищний період корови на 
поїдання кормів витрачають на 26,2% більше часу, ніж у стійловий період. Іншими 
дослідженнями встановлено за прив’язного утримання, порівняно із безприв’язно-боксовим, 
корови витрачають більше часу на споживання корму і відпочинок лежачи [5]. Чим більший 
розмір технологічних груп, тварини менше часу будуть споживати і пережовувати корми [3]. 

Бондар А.А. встановив, що коровам необхідно відпочивати лежачи не менше 10 год. 
на добу [1].  
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Отже, більшість вчених проводили дослідження поведінки корів за різними 
системами утримання, а досліджень кормової поведінки залежно від рівня молочної 
продуктивності та встановлення взаємозв’язку між ними не достатньо. 

Метою досліджень було вивчення взаємозв’язку окремих елементів поведінки та 
молочної продуктивності дійних корів залежно від рівня продуктивності. 

Об’єкти та методика дослідження. Дослідження проводились у СВК «Надія» с. Нова 
Гребля, СТОВ «Промінь» с. Черепашинці Калинівського району і ПСП “АФ Батьківщина” 
смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької області на коровах третьої лактації 
української чорно-рябої молочної породи. 

Для проведення досліджень було сформовано три дослідних групи по 10 корів 
української чорно-рябої молочної породи різного рівня молочної продуктивності: 4 тис. кг – 
перша дослідна група (СВК «Надія» с. Нова Гребля), 5 тис. кг. – друга дослідна група (ПСП 
“АФ Батьківщина” смт. Стрижавка) і 6 тис. кг молока за лактацію – третя дослідна група 
(СТОВ «Промінь» с. Черепашинці). Корови утримувались за стійлово-вигульною системою 
на рівні, типі годівлі та структурі раціонів, які відповідають даній продуктивності, яку 
оцінювали за середньодобовим і надоєм за лактацію. 

Поведінку корів вивчали протягом року за такими ознаками, як тривалість 
споживання корму, положення стоячи (у тому числі жуйки), положення лежачи (у тому числі 
жуйки), жуйки, активного руху. Хронометражні спостереження проводили з 6 години 
(початок споживання кормів) до 21 години (за вийнятком часу, затраченого на доїння корів – 
180 хвилин) або протягом 720 хвилин за методикою візуальних спостережень за допомогою 
азбуки елементів і актів поведінки відповідно до методики М.В. Зубця (1996) [2]. 

Отриманні результати наукових досліджень опрацьовано методами варіаційної 
статистики (Н. А. Плохинский, 1969) на персональному комп’ютері з використанням пакету 
програмного забезпечення МS ЕХСЕL, 2010. 

Основні результати дослідження. Надої корів за лактацію першої дослідної групи 
(СВК «Надія» с. Нова Гребля) становили 4110 кг молока, другої дослідної групи              
(ПСП “АФ Батьківщина” смт. Стрижавка) – 5246 кг і третьої дослідної групи                  
(СТОВ «Промінь» с. Черепашинці) – 6204 кг (табл. 1). 

Таблиця 1 
Молочна продуктивність дійних корів, X ±S x  

Показники молочної продуктивності 
Дослідні групи n Надій за 

лактацію, кг 
Cv, % 

Середньодобовий 
надій, кг 

Cv, % 
1 дослідна 10 4110±65,6 8,6 13,9±0,28 10,9 
2 дослідна 10 5246±66,4*** 6,8 17,9±0,27*** 8,1 
3 дослідна 10 6204±61,9*** 5,4 20,7±0,22*** 5,6 

Примітки: * Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001 порівняно з показниками 1 дослідної групи 
 

Показник мінливості надою за лактацію у корів усіх дослідних груп був середній 
(8,6%; 6,8%; 5,4%). 

Середньодобовий надій корів 1 дослідної групи становив 13,9 кг, що менше на 22,3% 
(Р<0,001), порівняно з 2 дослідною і на 32,9% (Р<0,001), порівняно з 3 дослідною групою. 
Мінливість даного показника в групах була середня.  

Хронометражні спостереження показали, що корови першої дослідної групи 
найбільше часу витрачали на положення лежачи (257 хв., або 35,7%), що на 25,3% більше 
(Р<0,001), порівняно з другою дослідною, і на 28,0% (Р<0,001) – з третьою дослідною 
групою (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Тривалість окремих елементів поведінки дійних корів                                                

залежно від рівня продуктивності, хв. 
Параметри 

Елементи поведінки 
X ±S x    Cv, % 

1 дослідна, n=10 
Їдять 209±8,1 24,4 11,7 
Стоять 127±5,4 16,3 12,8 
Лежать 257±11,9 35,8 13,9 
Жують жуйку 181±5,7 17,2 9,5 
Рухаються 129±2,8 8,5 6,6 

2 дослідна, n=10 
Їдять 238±4,7** 13,9 5,8 
Стоять 134±7,1 21,4 15,9 
Лежать 192±7,1*** 21,2 11,0 
Жують жуйку 131±7,3*** 21,9 16,7 
Рухаються 157±7,0** 26,9 17,1 

3 дослідна, n=10 
Їдять 270±5,6*** 16,7 6,2 
Стоять 116±3,4 10,2 8,8 
Лежать 183±3,8*** 11,4 6,2 
Жують жуйку 146±7,3** 21,8 14,9 
Рухаються 152±6,2** 18,6 12,2 

Примітки: ** Р<0,01; *** Р<0,001 порівняно з показниками 1 дослідної групи 
 

Дослідження поведінки корів показали, що акти поїдання кормів коровами першої 
групи тривали всього 209 хв., що на 13,9% (Р<0,01) менше, порівняно з коровами другої 
дослідної групи, і на 29,2% (Р<0,001) – третьої дослідної групи. Кількість витраченого часу 
на положення стоячи була найменшою у корів першої дослідної групи і становила 127 хв., 
що на 5,5% менше, порівняно з другою дослідною групою, і на 11,0% – з третьою дослідною 
групою.  

Привертають увагу дані щодо активного руху за стійлово-вигульною системою 
утримання корів. Так, корови першої групи на рух витрачали 129 хв., або 17,9% від 
загального часу, що на 21,7% (Р<0,01) менше, порівняно з другою дослідною групою, і на 
17,8% (Р<0,01) – з третьою дослідною групою.  

Мінливість елементів поведінки корів 1 і 3 дослідних груп середня, а таких елементів 
поведінки корів 2 дослідної групи як стоять, жуйка і рух – висока (15,9, 16,7% і 17,1%).  

Таким чином, поведінка корів відповідно змінювалась, з огляду на рівень молочної 
продуктивності. Так, встановлено, що найбільше часу корови з рівнем продуктивності 4 тис. 
кг молока лежали (35,7% загального часу). А корови з рівнем продуктивності 5 і 6 тис. кг 
більше витрачали часу на споживання кормів (33,1 і 37,5%). Тривалість перебування у 
стоячому положенні у всіх дослідних групах була на одному рівні, вірогідної різниці не 
встановлено.  Корови з нижчим рівнем продуктивності поводили себе менш активно, ніж 
корови з надоями 5 і 6 тис. кг. Так, на активний рух вони витратили на 3,9% менше часу, 
порівняно з першою групою, і на 3,2% – з другою групою (різниця вірогідна при Р<0,01).  

Ступінь впливу окремих елементів поведінки на середньодобовий надій корів і надій за 
лактацію визначено за показниками коефіцієнта кореляції (табл. 3).  
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Таблиця 3 
Взаємозв’язок тривалості окремих елементів поведінки та молочної продуктивності 

дійних корів, r ±Sr 
Групи 

Елементи поведінки 1 дослідна, n=10 2 дослідна, 
n=10 

3 дослідна, 
n=10 

Надій за лактацію: 
– тривалість поїдання кормів 

 
0,84±0,191** 

 
0,73±0,243* 

 
0,82±0,199** 

– тривалість відпочинку стоячи 0,39±0,325 -0,66±0,246* -0,29±0,338 
– тривалість відпочинку лежачи -0,69±0,254* -0,14±0,350 0,25±0,342 
– тривалість жуйки 0,23±0,344 0,50±0,306 0,11±0,351 
– тривалість руху -0,24±0,343 0,27±0,342 -0,74±0,237* 

Середньодобовий надій: 
– тривалість поїдання кормів 

 
0,80±0,212** 

 
0,83±0,195** 

 
0,86±0,178** 

– тривалість відпочинку стоячи 0,28±0,338 -0,34±0,332 -0,44±0,317 
– тривалість відпочинку лежачи -0,60±0,271* 0,03±0,353 0,28±0,339 
– тривалість жуйки 0,27±0,339 0,50±0,305 -0,11±0,351 
– тривалість руху -0,15±0,349 -0,16±0,349 -0,70±0,249* 

Примітки: * Р<0,05; ** Р<0,01 
 

Встановлено, що середньодобовий надій і надій за лактацію у всіх дослідних групах 
позитивно корелює з таким елементом поведінки як тривалість поїдання кормів, для яких 
характерна позитивна високого ступеня корелятивна залежність (r=0,80-0,86 при P>0,05 і 
Р<0,01 відповідно).  

Щодо інших елементів, то взаємозв’язок «надій – тривалість відпочинку стоячи» 
корів 2 дослідної групи і «надій – тривалість руху» відрізняються середніми негативними 
значеннями коефіцієнта кореляції (r=-0,66 і r=-0,74 при P>0,05 відповідно). Це пояснюється 
тим, що корови першої групи відпочивали лежачи більше часу (r=-0,69 при P>0,05 
відповідно), а корови другої та третьої дослідних груп більше рухались на вигулах і менше 
відпочивали лежачи.  

Крім того, корови 2 і 3 дослідних груп мали негативний середній ступінь коефіцієнта 
кореляції між ознаками «середньодобовий надій – тривалість відпочинку стоячи» (r=-0,34 і 
r=-0,44), тому як поведінка тварин даних дослідних груп відрізнялась тим, що корови більше 
відпочивали на ногах і рухались.  

Висновки. Результати досліджень свідчать, що між продуктивністю і поведінкою 
корів існує безпосередній зв’язок, який необхідно враховувати при комплектуванні груп, 
тому як корови з вищим рівнем продуктивності (5 і 6 тис. кг молока за лактацію) на поїдання 
кормів витрачають більше часу на 29,2% (Р<0,001) і 11,6% (Р<0,01) відповідно, порівняно з 
коровами нижчого рівня продуктивності (4 тис. кг). Тварини з продуктивністю 4 тис. кг 
молока найбільше часу лежали (35,7% загального часу) і поводили себе менш активно, ніж 
корови з вищим рівнем продуктивності. 

Встановлено, що середньодобовий надій і надій за лактацію у всіх дослідних групах 
позитивно корелює з таким елементом поведінки як тривалість поїдання кормів, для яких 
характерна позитивна високого ступеня корелятивна залежність (r=0,80-0,86 при P>0,05 і 
Р<0,01 відповідно). Отже, тривалість споживання корму високопродуктивними коровами 
української чорно-рябої породи з підвищенням продуктивності збільшується. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні й розрахунку показників 
зв’язку з іншими показниками продуктивності, що дасть можливість охарактеризувати його 



Аграрна наука                       Сучасні проблеми селекції               Випуск 2 (96) 
та харчові технології          розведення та гігієни тварин                            2017 

 
 

223 
 

динаміку та кількісно конкретизувати взаємозв’язок із поведінкою. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОВЕДЕНИЯ И МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТИ ДОЙНЫХ КОРОВ 
 

В статье представлены исследования, результаты которых свидетельствуют, что между 
продуктивностью и поведением коров существует непосредственная связь, которую 
необходимо учитывать при комплектовании групп, так как коровы с высоким уровнем 
продуктивностью (5 и 6 тыс. кг молока за лактацию) на поедание кормов тратят больше 
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времени на 29,2% (Р<0,001) и 11,6% (Р<0,01) соответственно по сравнению с коровами 
низшего уровня продуктивности (4 тыс. кг). Животные с продуктивностью 4 тыс. кг молока 
больше времени лежали (35,7% общего времени) и вели себя менее активно, чем коровы с 
высоким уровнем продуктивности. 

Установлено, что среднесуточный удой и удой за лактацию во всех опытных группах 
положительно коррелирует с таким элементом поведения как продолжительность поедания 
кормов, для которых характерна положительная высокая степень коррелятивной 
зависимости (r = 0,80-0,86 при P>0,05 и Р<0,01 соответственно). Итак, продолжительность 
потребления корма высокопродуктивными коровами с повышением продуктивности 
увеличивается. 

Ключевые слова: коровы, поведение, молочная продуктивность, взаимосвязь, 
корреляция, удои, среднесуточный удой, хронометражные наблюдения 

 
 
 
 

UCC  591.5:636.2.003.13 
 

Polishchuk T.V., candidate of agricultural science, docent  
е-mail: polischyk19@gmail.com 
Vinnytsia National Agrarian University 

 
INTERRELATION OF INDIVIDUAL ELEMENTS OF BEHAVIOR AND MILK 

PRODUCTIVITY OF DAIRY COWS  
 

The paper presents the research results which show a direct link between the productivity of 
cows and their behavior. This fact has to be considered while forming the groups because the cows 
with higher productivity (5 and 6 thousand kg of milk per lactation) spend more time for feed 
intake.  

The indicator of variability of milk yield per lactation was average (8.6%; 6.8%; 5.4%) in 
the cows of all experimental groups. The average daily yield in the cows of the first experimental 
group was 13.9 kg that is by 22.3% less (P<0.001) than that of the second one and by 32.9% less    
(P<0.001) than the yield of the third group. The variability of the following indicator was average in 
the groups. 

The degree of influence in the behavior of individual elements on the average yield of cows 
as well as the yield per lactation is defined in terms of the correlation coefficient. It is established 
that the average yield and the yield per lactation in all experimental groups is positively correlated 
with such an element of behavior as the duration of feed intake with a high degree of positive 
correlative dependence (r = 0.80-0.86 at P>0.05 and P<0.01, respectively). Therefore, the duration 
of cows’ feed intake increases every time the productivity is higher.  

Keywords: cows, behavior, milk productivity, yield, average yield, time and motion 
observations, interrelation, correlation. 
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