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стуються посереднім методом, за яким визначають загальне мікробне число (кількість мікроорга-
нізмів в 1 мл нерозбавленої води) і фекальне забруднення, показником якого є наявність кишко-
вої палички. Якщо водночас з кишковою паличкою вода містить аміак, нітрати і нітрити, хлори-
ди, сульфати або має підвищену окиснюваність, це свідчить про те, що разом з кишковою палич-
кою у воду могли потрапити інші патогенні мікроорганізми. 

Результати кількісного визначення у воді кишкової палички виражають у вигляді колі-титру 
(титру кишкової палички) і колі-індексу. 

 
Таблиця 3 – Санітарно-мікробіологічні дослідження води, М±m, n=3 

Результати досліджень Показники, одиниці вимірювань фактично ДСанПіН №383 від 23.12.1996 відповідність до норми 
Загальне мікробне число (КУО/см3) 44,0±3,0 100 відповідає 
Колі-індекс 3,0±0,01 3 відповідає 

 
За результатами санітарно-мікробіологічних досліджень питної води (табл. 3) видно, що вода 

зі свердловини господарства відповідає вимогам ДСанПіН №383 від 23.12.1996 і може без обме-
жень використовуватися для напування тварин та приготування кормів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Вода із артезіанської свердловини, яка 
централізовано доставляється на територію ТОВ «Прогрес» Білоцерківського району Київської 
області для напування тварин, приготування кормів та господарських цілей, за проведеними до-
слідженнями фізичних, хімічних, санітарно-мікробіологічних показників відповідає вимогам і 
може використовуватися без обмежень. 

У подальшому планується використання аераційно-фільтрувального модуля КФГ-МАФ-450-1250 ¾, 
призначеного для здійснення первинних типових процесів обробки та очистки, зокрема для зниження 
рівня загального заліза, загальної твердості та загальної лужності відповідно до вимог Держ-
стандарту. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛАКТАЦІЙНИХ КРИВИХ 
У КОРІВ РІЗНИХ ТИПІВ СТРЕСОСТІЙКОСТІ 

Досліджено особливості формування лактаційних кривих у корів різних типів стресостійкості та вста-
новлено їх зміну під впливом типу стресостійкості за різних способів утримання. Надано характеристики 
щодо перспективи використання окремих результатів для покращення технологічності корів. 
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Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінка й відбір корів у молоч-
ному скотарстві традиційно здійснюються за феноаналізом основних селекційних ознак – надоєм, вміс-
том жиру та білка в молоці. Це дає можливість визначити динаміку молочної продуктивності за різні 
порядкові лактації або генерації, тоді як лактаційна крива, її сталість, не є предметом обов’язкового ко-
нтролю з боку технологів-селекціонерів. Варто зазначити, що саме характер лактаційної діяльності 
справляє першочерговий вплив на організацію виробництва молока, формування технологічних груп 
тварин тощо [2]. У зв’язку з цим усі типи лактаційних кривих доволі легко описуються математично, 
тобто підпорядковані загальновидовій закономірності, хоча цим не заперечується факт існування впли-
ву різноманітних середовищних, вікових і технологічних факторів на варіювання показників лактацій-
ної кривої. Вважають, що корови з вирівняною, стабільною лактаційною кривою краще оплачують ви-
трачені корми, менше реагують зниженням надоїв у відповідь на вплив стресів [1]. 

Генетично детерміновані особливості кортикальної регуляції корів сильно урівноваженого 
рухливого типу нервової діяльності забезпечують швидку й повну реалізацію генетичного потен-
ціалу молочності, високу постійність надоїв протягом лактації, менші добові коливання надоїв, 
більш раціональний розподіл енергії корму. Також, тварини цього типу ВНД швидше адаптують-
ся до нових умов утримання з найменшою втратою продуктивності [4]. 

Мета і завдання досліджень. Встановити відмінності у характері зміни молочної продукти-
вності тварин української червоної молочної породи протягом лактації, які належать до різних 
типів стресостійкості та утримуються прив’язним і безприв’язно-боксовим способами на підставі 
лактаційних кривих. 

Матеріал і методика досліджень. Метод нелінійної інтерполяції, що широко застосовується 
при побудові лактаційних кривих, розрахований на індивідуальний підхід до лактації кожної тва-
рини окремо, тому його слід використовувати при аналізі впливу гено- та паратипових факторів, 
а також їх поєднання на особливості формування молочної продуктивності корів [3]. 

Результати досліджень та їх обговорення. Так, за рівнем середньомісячних надоїв спостерігаєть-
ся вплив на динаміку і перебіг лактаційної діяльності, як типів стресостійкості так і способу утримання. 

Первістки стійкого типу, що утримувались безприв’язно мали суттєві відхилення різниці між 
фактичними і теоретичними надоями та інтенсивніший коефіцієнт спаду лактації, який становить 
0,1554–0,1631 порівняно з аналогічними типами прив’язного утримання – 0,1499–0,1600, ця різ-
ниця досить значна. На фоні зміни коефіцієнта спаду лактації, величина коефіцієнтів її підйому 
змінюється непропорційно, оскільки вони безпосередньо залежать від часу настання пікового 
значення молочної продуктивності протягом лактації. 

Зміна лактаційної кривої в тварин різних типів стресостійкості містить в своїй структурі велику 
кількість факторів, які носять неоднозначний характер та вимагають альтернативного розгляду. 

Первістки стійкого і врівноваженого типів стресостійкості, які утримувались безприв’язно 
(рис. 1 і 2), відрізняються більш інтенсивним наростанням піку лактації та максимально можли-
вим початковим надоєм вже на 1,15–1,26 міс. лактації, тоді як за умов прив’язного утримання 
максимально можливий рівень надою фіксується на 2,34–2,42 міс. лактації.  

 

 
Рис. 1. Крива лактації корів-первісток української червоної молочної 

породи стійкого типу стресостійкості за безприв’язно-боксового утримання. 
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Рис. 2. Крива лактації корів-первісток української червоної молочної 

породи врівноваженого типу стресостійкості за безприв’язно-боксового утримання. 
 

Таблиця 1 – Характеристика показників та коефіцієнтів лактаційної кривої корів-первісток різних типів  
стресостійкості на підставі моделі П. Вуда 

Коефіцієнти моделі Вуда Коефіцієнт детермінації Тип 
стресостійкості n а  b c R2, % 

Різниця між фактичними  
і теоретичними надоями ± 

Прив’язне утримання 
Стійкий 17 653,6 0,3502 0,1499 0,9986 + 6,3 – 4,0 

Врівноважений 41 678,4 0,3876 0,1600 0,9942 + 12,9 – 11,0 
Нестійкий 2 490,0 0,3538 0,1764 0,9105 + 50,4 – 25,0 

Безприв’язне утримання 
Стійкий 5 611,8 0,1954 0,1554 0,9345 + 40,9 – 67,9 

Врівноважений 25 695,4 0,1876 0,1631 0,9559 + 41,0 – 72,1 
Нестійкий − – – – – – 

 
Як зазначалось вище, в тварин прив’язного способу утримання інтенсивність наростання лак-

тації за фактичними надоями до пікового значення довша і порівняно з безприв’язним утриман-
ням склала 0,3502–0,3876. 

Значення фактичних середньомісячних надоїв самі по собі не відображають вплив типу чи 
способу утримання на перебіг лактації, а от за їх застосування в комплексі з коефіцієнтами моде-
лі це прослідковується. 

За обох способів утримання у первісток врівноваженого типу рівень надоїв вищий, ніж у 
стійкого та нестійкого типу, але при цьому різниця між значеннями надоїв більша, що обумовле-
но продуктивними і технологічними особливостями в межах розглянутих поведінкових типів. 

Звертаючись до теоретичних показників лактаційної діяльності корів-первісток отриманих на 
підставі моделі П. Вуда [5], отримуємо чітку характеристику лактації за допомогою трьох вели-
чин (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Показники лактації корів-первісток, отримані на підставі моделі П. Вуда 

Показники лактації Тип 
стресостійкості n 

St Ymax Tmax 
Прив’язне утримання 

Стійкий 17 12,97 619,8 2,34 
Врівноважений 41 12,71 648,8 2,42 
Нестійкий 2 10,47 440,0 2,01 

Безприв’язне утримання 
Стійкий 5 9,25 526,2 1,26 
Врівноважений 25 8,61 591,8 1,15 
Нестійкий −  – – 
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Те, що різниці між фактичними і теоретичними надоями мають найбільший розмах у первіс-
ток безприв’язного утримання зумовлено більшою мірою технологічними факторами, такими як 
спосіб утримання і меншою пов’язано з чисельністю вибіркової сукупності тварин. Також в тва-
рин, які утримувались безприв’язно, були встановлені порушення відтворної функції, що безумо-
вно могло накласти свій відбиток на перебіг лактації. 

Первістки прив’язного способу утримання мають кращі показники лактації на відміну від пе-
рвісток безприв’язного утримання (рис. 3 і 4).  

 

 
 

Рис. 3. Крива лактації корів-первісток української червоної молочної 
породи стійкого типу стресостійкості за прив’язного утримання. 

 

 
 

Рис. 4. Крива лактації корів-первісток української червоної молочної 
породи врівноваженого типу стресостійкості за прив’язного утримання. 

 
Про це, поряд з іншими значеннями свідчить сталість лактаційної кривої, яка визначається пере-

ходом лактації після настання пікової продуктивності на отриманий мінімальний рівень надою.  
У первісток прив’язного утримання сталість лактаційної кривої дорівнює 10,4–12,97 і відповідно має 
більш поступовий спад надою від максимально можливого до мінімального, а в первісток без-
прив’язно-боксового сталість становить 8,61–9,25 при різкому зниженні надою. Плавність досягнен-
ня лактаційної кривої мінімального значення продуктивності вказує на нормальний або бажаний пе-
ребіг лактації, в даному випадку показники первісток прив’язного утримання є саме такими. 
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Також слід відмітити, що рівень детермінації між фактичними і теоретичними лактаційними 
кривими становить (R2 = 0,9105–0,9986 %) в первісток прив’язного утримання і є дуже високим, 
за винятком первісток нестійкого типу, а в первісток безприв’язного утримання він нижчий (R2 = 
0,9345–0,9559 %). 

Первістки нестійкого типу стресостійкості (рис. 5) мають найбільшу розбіжність між фактич-
ними і теоретичними надоями протягом всієї лактації, а не в окремі її періоди. Ці тварини харак-
теризуються низьким рівнем молочної продуктивності у момент піку та найнижчим рівнем дете-
рмінації між фактичними і теоретичними надоями (R2 = 0,9105), найбільшим коефіцієнтом зни-
ження лактаційної кривої.  

 

 
 

Рис. 5. Крива лактації корів-первісток української червоної молочної 
породи нестійкого типу стресостійкості за прив’язного утримання. 

 
Висновки. В цілому лактаційні криві розкривають комплексні особливості перебігу лактації, 

дають зрозумілі характеристики змінам у молочній продуктивності первісток різних типів стре-
состійкості, що перебувають в неоднаковому технологічному середовищі. Також лактаційні криві 
створюють можливість для доцільності попередньої оцінки використання в стаді корів бажаного 
типу стресостійкості та враховують поправку на теоретичну продуктивність. 
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Особенности формирования лактационных кривых у коров разных типов стрессоустойчивости  
А.К. Цхвитава 
Исследованы особенности формирования лактационных кривых у коров разных типов стрессоустой-

чивости и установлены их изменения под влиянием типа стрессоустойчивости при разных способах соде-
ржания. Приведены характеристики относительно перспективы использования отдельных результатов для 
улучшения технологичности коров. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, лактация, лактационные кривые, молочная продуктивность, 
стабильность. 
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Features construction of lactation curves in cows of different type of stress stability  
A. Tskhvitava 
Research features construction of lactation curves in cows of different type of stress stability are probed and their 

change is set under act of type of stress stability at the different methods of maintenance. Descriptions are expounded, in 
relation to the prospect of drawing on separate results for the improvement of technologicalness of cows. 

Keywords: stress stability, lactation, lactation curves, milk productivity, stability. 
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ВПЛИВ УМОВ УТРИМАННЯ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ СВИНЕЙ 
Кров, як одне із середовищ живого організму, у зв’язку зі своїми фізіологічними особливостями вико-

нує функції з регулювання обмінних процесів, дозволяє оцінювати і встановлювати деякі кількісні і якісні 
характеристики змін, що відбуваються протягом життя тварини, при порушенні умов утримання та годівлі, 
захворюваннях. Досліджено показники крові поросят, що утримувались у приміщеннях, де дезінфекція 
проводилась препаратом Stalosan F. При оцінці ефективності застосування даного препарату перш за все 
потрібно враховувати і досліджувати стан тварин та функцій організму, показники клітинного та гумора-
льного імунітету. 

Ключові слова: поросята, дезінфекція, дезінфектант Stalosan F, природна резистентність, кров. 

 
Постановка проблеми. У процесі активної інтенсифікації галузі свинарства постає питання 

проблеми збереження приплоду свиней у ряді країн. Так, у США близько 25 % новонароджених 
поросят гине до відлучення. На свинофермах Великої Британії відхід поросят досягає 20 % і бі-
льше протягом перших двох тижнів їх життя. В Україні деякі вчені вважають, що втрати поросят 
до відлучення можуть досягати 50 %. Причиною цього, на їх думку, є занадто велика захворюва-
ність поросят у перші дні життя внаслідок несприятливих умов утримання, особливо на тих фер-
мах, де порушуються санітарно-гігієнічні вимоги [1, с.20]. Ряд дослідників зазначають, що зни-
ження збереженості та продуктивності свиней пов'язано не з особливостями сучасних технологій, 
а з порушенням не лише встановлених нормативів годівлі, а й утримання. Тому важливим питан-
ням, на нашу думку, є удосконалення технології утримання поросят у критичний період їхнього 
життя, тобто з моменту народження до відлучення. Важливо досягти так званого “комфорту” для 
організму тварини з метою подальшої реалізації генетичного потенціалу в продуктивності твари-
ни. Адже, як стверджує В.П. Рибалко [3, с.6], наші генотипи свиней при створенні оптимальних 
умов годівлі та утримання за продуктивністю не поступаються зарубіжним, а за такими показни-
ками як резистентність, пристосованість до умов годівлі і утримання, типових для багатьох гос-
подарств, а також за якістю продукції значно перевищують їх. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед робіт зоогігієнічного напряму важливе 
місце посідають дослідження С.І. Плященка, І.І. Хохлової, які показали, що мікроклімат примі-
щень для тварин істотно впливає на їхнє здоров'я та продуктивність. Даний факт потрібно врахо-
вувати за промислового ведення свинарства. Зазначені автори зробили крок уперед у вивченні 
мікроклімату й довели, що утримання поросят після народження за температури повітря 18–20 °С  
призводить до зниження температури шкіри на 1,5-3 °С, а за температури 2 °С – на 5-6 °С і від-
новлюється до норми тільки через 8-10 днів. Результати досліджень щодо впливу на резистент-
ність і продуктивність свиней факторів зовнішнього середовища узагальнені І.М. Голосовим, 
А.Ф. Кузнєцовим, А.І. Карєліним, С.І. Плященком, І.І. Хохловою [2].  

Мета і завдання. Хоча на сьогодні і спостерігається інтенсифікація виробництва свинини, 
але кількість господарств, в яких не створено досить оптимальних умов утримання свинопого-
лів’я, залишається значною. Звичайно, існує велика кількість методів покращення умов утриман-


