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ЛАКТАЦІЙНІ КРИВІ У КОРІВ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ 

ВІДПОВІДНО ДО ЇХ ОЦІНКИ ЗА КЛАСНІСТЮ 
 

Симентальська худоба належить до порід комбінованого напряму 

продуктивності і добре поєднує як молочні, так і м’ясні якості. Щоб визначити 

кращих тварин для подальшого удосконалення, відтворення стад проводять 

бонітування, мета якого – визначення комплексного класу тварин, залежно від 

якого визначається їх племінне та виробниче призначення. За результатами 

проведених досліджень дано характеристику лактаційних кривих корів-

первісток симентальської молочно-м’ясної породи, які внаслідок бонітування 

отримали комплексні класи еліта-рекорд, еліта та I клас.  

За молочну продуктивність при бонітуванні корови отримують 

найбільше балів – 70. Високі надої можна отримати від корів з високою і 

рівномірно спадаючою лактацією нормальної тривалості. Лактаційна крива 

обумовлена рівнем молочної продуктивності і індивідуальними 

особливостями, фізіологічним станом, умовами годівлі і утримання та іншими 

зовнішніми факторами.  

Значення характеру лактаційної кривої у молочному скотарстві є 

важливим. Тварини, у яких швидко спадає лактаційна крива після досягнення 

найвищого добового надою, мають низьку продуктивність. Перевагу у 

селекційній роботі слід надавати тваринам, у яких лактаційна крива спадає 

поступово. 

У практиці лактаційну криву враховують для прогнозування 

виробництва молока. Маючи надій за перші 100 діб лактації, можна з великою 

точністю cпрогнозувати продуктивність корови за всю лактацію. 

При досить високій молочній продуктивності за першу лактацію (у 

корів класу еліта-рекорд - 4190 кг, еліта - 3870 та I класу - 3336 кг) отримано 

неоднаковий перебіг лактаційних кривих. У корів комплексного класу еліта-

рекорд надої утримуються на високому рівні довго, однак лактаційна крива не 

є  вирівняна, не відповідає стандартній лактаційній кривій, у якої після 

досягнення вищого добового надою у подальшому надої спадають поступово. 

У корів комплексного I класу найвищі надої на першому місяці лактації, що 

також є не найкраще.  

Найбільш правильно виглядає лактаційна крива корів комплексного 

класу еліта, пік надоїв якої припадає на третій місяць лактації і їх спад 

проходить рівномірно, вони довго утримуються на однаковому рівні.  

Ключові слова: симентальська комбінована порода, лактаційна крива, 

селекція, молочна продуктивність, бонітування. 
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Kohut M., Bratyuk V., Fedak V. Lactation curves of the symental breed 

cows according to their appraisal for grade       
Simmental livestock breed belongs to the combined direction of productivity 

breeds and combines both dairy and meat qualities. To determine the best animals 

for further improvement of the reproduction herds was conducted testing, the 

purpose of which is to determine the complex class of animals, according to which 

their breeding and production purpose is determined. For the results of the 

researches, it was given a description of the lactation curves of first-born cows of the 

Simmental dairy-meat breed, which as a result of the rating received complex 

classes elite-record, elite and I class. 

At the testing for dairy productivity, the cows received the highest score – 

70. High milk yield can be obtained from cows with high and uniformly decreasing 

lactation of normal duration. The lactation curve is due to the level of milk 

productivity and individual characteristics, physiological state, feeding and retention 

conditions and other external factors. 

The importance of the nature of the lactation curve in dairy cattle is 

important. Animals in which the lactation curve falls rapidly after reaching the 

highest daily yield have low productivity. Preference for breeding work should be 

given to animals in which the lactation curve gradually declines. 

In practice, the lactation curve is taken into account for the prediction of 

milk production. With confidence in the first 100 days of lactation, it is possible to 

predict with great accuracy the cow's productivity for all lactation. 

At a rather high milk production for the first lactation (in cows of class elite-

record – 4190 kg, elite – 3870 and class I – 3336 kg) unequal flow of lactation 

curves was obtained. For cows of the elite-record complex class, milk yields are 

maintained at high levels for a long time however, the lactation curve is not aligned, 

does not correspond to the standard lactation curve, which gradually decreases after 

reaching a higher daily yield. Cows of complex I class have the highest milk yields 

in the first month of lactation, which is also not are the best. 

 The lactation curve of cows of the complex class elite looks most correct, 

the peak of milk yield which falls on the third month of lactation and their decline 

passes evenly, they are long kept at the same level. 

Key words: Simmental combined breed, lactational curve, breeding, milk 

productivity, testing. 

 

Вступ. У молочному скотарстві селекційно-племінна робота  

спрямована на отримання тварин, здатних проявляти високу 

продуктивність. Щоб визначити кращих тварин для подальшого 

удосконалення, відтворення стад, проводять бонітування, мета якого – 

визначення комплексного класу тварин, залежно від якого 

визначається їх племінне та виробниче призначення. Відповідно до 

результатів бонітування за сумою балів племінних корів зараховують 

до таких класів: еліта-рекорд, еліта, I клас, II  клас та некласні. За 

молочну продуктивність при бонітуванні корови отримують найбільше 

балів – 70. Високі надої можна отримати від корів з високою і 
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рівномірно спадаючою лактацією нормальної тривалості. Лактаційна 

крива обумовлена рівнем молочної продуктивності і індивідуальними 

особливостями, фізіологічним станом, умовами годівлі і утримання та 

іншими зовнішніми факторами. Встановлено, що надій корови за 

лактацію близько 25 % залежить від вищого добового надою і на 75 % 

від характеру падіння лактаційної кривої [28]. Стійкість лактації є 

важливою технологічною ознакою, вона позитивно впливає на надої і 

певною мірою обумовлена спадковістю. За даними [3], коефіцієнт 

кореляції між величиною надоїв і стійкістю лактації рівний 0,271, а 

коефіцієнт успадкування - 21,4‒27,1 %. Цей показник може 

успадковуватися як по материнській лінії, так і через батьків. 

Встановлено, що корови більш високопродуктивних родин мають 

більш високий коефіцієнт постійності лактацій. Тому характер 

лактаційної кривої слід враховувати при відборі молочної худоби.  

У практиці лактаційну криву враховують для прогнозування 

виробництва молока. Маючи надій за перші 100 діб лактації, можна з 

великою точністю спрогнозувати продуктивність корови за всю 

лактацію. 

Матеріали і методи. Дослідження проведено на коровах-

первістках у племрепродукторі з розведення симентальської худоби 

ФГ «Пчани-Денькович» Жидачівського району Львівської області. У 

господарстві застосовують однотипний силосно-сінажний рівень 

годівлі без випасання з використанням стандартних комбікормів для 

різновікових груп тварин. Рівень забезпечення кормами становить 

50‒65 ц к.од. на 1 гол. в рік.  Проводили оцінку лактаційних кривих 

корів-первісток згідно з даними бонітування  за такими класами: еліта-

рекорд, еліта та I клас. Тварин, які отримали II клас та некласних у 

дослідженні не використовували, зважаючи на те, що вони не 

відповідають стандарту породи. Ми використали Інструкцію з 

бонітування великої рогатої худоби [12]. Лактаційні криві 

розраховували, використовуючи дані карточок племінного обліку 

(форма 2-Мол.). Тип лактаційних кривих визначали за методикою       

А. С. Ємельянова [11], який  поділив їх на такі чотири типи: 1) сильна 

стійка лактаційна діяльність з постійно високими надоями; 2) сильна, 

але не стійка лактаційна діяльність, після отримання найвищих 

добових надоїв падає, а потім у другій половині лактації знову зростає 

(двовершинна крива); 3) висока, але не стійка, швидкоспадаюча 

лактаційна діяльність; 4) стійка низька лактаційна діяльність (корови 

цього типу малопродуктивні і підлягають вибракуванню).  

Також для характеристики лактаційних кривих  вираховували 

показники коефіцієнта постійності лактації, повноцінності лактації за 

В. Б. Веселовським, коефіцієнти рівномірності надоїв [4]. 
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Результати та обговорення. Лактаційна крива залежить від 

багатьох генотипових та паратипових чинників, зокрема від надою [1, 

7, 8, 15, 17, 20‒23, 30‒34], годівлі  [2] та інших факторів [14, 25, 26]. 

Тому її вивченню  приділяють велику увагу [5 ,6, 16, 17, 29].  Характер 

лактаційної кривої приблизно такий: на перші 100 діб лактації 

припадає 40–45 % молочної продуктивності, на другі           100 діб – 

30–35 %, на останні 100 діб – 20–25 % щодо всього надою. Тому в 

перші 100 діб лактації, коли здатність організму до молокоутворення 

висока, необхідно тварин потрібно роздоїти. 

Графічне зображення перебігу лактаційної діяльності оцінених  

корів наведено на рис.  
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Рис. Лактаційні криві корів різних комплексних класів 

 

При досить високій молочній продуктивності первісток усіх 

трьох комплексних класів лактаційні криві у них різні. У корів 

комплексного класу еліта-рекорд надої утримуються на високому рівні 

довго, але лактаційна крива не є вирівняна і не відповідає стандартній 

лактаційній кривій, коли надої після досягнення  піку лактації 

спадають поступово. У корів комплексного I класу найвищі надої на 

першому місяці лактації. Далі йде спад надоїв. Якщо проаналізувати 

лактаційну криву тварин класу еліта, то вона виглядає найбільш 

правильною, спадає поступово, надої довго утримуються на 

однаковому рівні. Тобто у подальшій селекційній роботі слід 

приділити увагу коровам цього типу. Вирівняність лактаційної кривої 

свідчить про конституційну міцність тварин. Зниження надоїв після 
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досягнення максимуму вважають нормальним, якщо воно не 

перевищує 5‒6 % показника за попередній місяць. У наших 

дослідженнях така лактаційна крива притаманна коровам 

комплексного класу еліта. Отже, первістки класів еліта-рекорд і еліта 

мають хоч і не однаковий характер лактаційних кривих, але їх можна 

віднести до першого типу за класифікацією, яку встановив Ємельянов. 

Корів комплексного I класу за лактаційною кривою можна віднести до 

другого типу класифікації. 

Оцінені корови усіх трьох комплексних класів за надоєм 

переважали стандарт породи за I лактацію. Середній надій за лактацію 

у корів класу еліта-рекорд становив 4190 кг, еліта – 3870, I класу – 

3336 кг.   

Слід відзначити, що корови, які отримали комплексний клас 

еліта-рекорд та I клас, відзначаються нестабільною динамікою зміни 

молочної продуктивності. Рівень надою за 1 місяць лактації (табл. 1) у  

класу еліта-рекорд становив 420 кг за місяць, або 14 кг за добу. На 

другому місяці лактації він збільшується до 540 кг, або на 28 % і 

тенденція збільшення надоїв спостерігається до третього місяця 

лактації. Середньомісячний надій за третій місяць лактації становить 

600 кг, або 20 кг на добу, що становить 14,3 % від надою за всю 

лактацію. На четвертому місяці лактації спостерігається незначне 

зниження надоїв. Найбільше падіння надоїв у корів класу еліта-рекорд 

на п’ятому (15,8 %), сьомому (13,4 %) та дев’ятому  і десятому місяцях 

лактації (16,7 і 73,4 %). 

 

1. Показники зміни середньомісячних надоїв у корів класу еліта-

рекорд 

Місяці 

лактації 

Середньомісячні 

надої, кг 

Зростання 

надоїв, % 

Зниження 

надоїв, % 

1 420 - - 

2 540 28 - 

3 600 11 - 

4 570 - 5 

5 480 - 15,8 

6 450 - 6 

7 390 - 13,4 

8 360 - 7,7 

9 300 - 16,7 

10 80 - 73,4 
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У племінних корів, які отримали комплексний клас еліта (табл. 

2), лактаційна крива більш вирівняна, ніж у ровесниць з комплексними 

класами еліта-рекорд та I класу. У тварин комплексного класу еліта 

зростання надоїв відбувається до третього місяця лактації (13,3 %) і 

становить 510 кг, або 13,2 % від надою за всю лактацію. Різкий спад 

надою припадає на п’ятий місяць лактації (15,8 %). Загалом зниження 

надоїв проходить поступово, найбільший його відсоток закономірно 

припадає на останні місяці лактації (восьмий, дев’ятий та десятий).  

 

2. Показники зміни середньомісячних надоїв у корів класу еліта 

Місяці 

лактації 

Середньомісячні 

надої, кг 

Зростання 

надоїв, % 

Зниження 

надоїв, % 

1 360 - - 

2 450 25 - 

3 510 13,3 - 

4 480 - 5,9 

5 450 - 6,3 

6 420 - 6,7 

7 390 - 7,2 

8 330 - 15,4 

9 270 - 18,2 

10 210 - 22,3 

 

Тварини I класу (табл. 3) за перший місяць лактації мали 

найвищий надій – 502 кг, що становить 15,0 % від надою за всю 

лактацію  та  більше ніж у корів класу еліта на 142 кг та еліта-рекорд – 

на 292 кг.  

 

3. Показники зміни середньомісячних надоїв у корів I класу  

Місяці 

лактації 

Середньомісячні 

надої, кг 

Зростання 

надоїв, % 

Зниження 

надоїв, % 

1 502 - - 

2 437 - 13 

3 433 - 1 

4 430 - 0,7 

5 400 - 6,9 

6 323 - 19,3 

7 281 - 13,1 

8 260 - 7,5 

9 174 - 33,1 

10 96 - 44,9 
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У подальших місяцях зростання надоїв не спостерігається. 

Зниження надоїв починається уже на другому місяці лактації (на 

13 %), в подальшому (на 3 і 4 місяцях) воно незначне. Найбільший 

відсоток спадання надоїв у тварин цього класу  починається із шостого 

місяця лактації – 19,3 %. На останніх двох місяцях лактації надої 

закономірно знижуються найбільше.  

У племінній роботі при оцінці корів потрібно поряд із 

продуктивністю враховувати здатність утримувати надої на високому 

рівні. Характеристику перебігу лактації у корів нашого досліду 

наведено у табл. 4. 

 

4. Особливості лактації у корів різних комплексних класів 

Комплексний 

клас корів 

Показник 

повноцінності 

лактації, % 

Коефіцієнт 

рівномірності 

надою, % 

Коефіцієнт 

постійності 

лактації, % 

Еліта-рекорд 68,6 209 56 

Еліта 74,6 227 63 

I клас 65,5 199 57 

 

Для корів з рівномірним перебігом лактації коефіцієнти 

постійності лактації мають становити 70 % і вище. При 50 % і нижче 

лактаційна діяльність не є повно виражена [28].   

Як показують дані табл. 4, найвищі показники повноцінності 

лактації (74,6 %) у корів з класом еліта. За показником повноцінності 

лактації корови цього класу переважали тварин з класу еліта-рекорд на 

6 %,  I класу – на 9,1 %. Аналогічна тенденція спостерігається і щодо 

коефіцієнта рівномірності надою. Корови з класом еліта переважають 

тварин еліта-рекорд на  та 1 класу на 18 і 28 %. За коефіцієнтом 

повноцінності лактації різниця між класом еліта і еліта-рекорд 

становила 13 %, а між еліта і 1 класом –  

14 %. 

Висновки.  За характером лактаційної діяльності найкраще себе 

проявили корови-первістки з комплексними класами еліта-рекорд та 

еліта. Пік надоїв у тварин цих класів припадає на третій місяць 

лактації, що становить 14,3 та 13,2 % від усього надою за лактацію. Це 

вказує на інтенсивність їх роздою.  

Показники повноцінності лактації, коефіцієнти рівномірності 

надою та коефіцієнти постійності лактації у корів комплексного класу 

еліта були найбільшими і становили  відповідно 74,6; 227  та 63 %. 
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