
Постановка проблеми. Проблема вирощу-
вання молодняку, зокрема ремонтних телиць, 
давно цікавить вчених і практиків, оскільки 
непродуктивний період вирощування займає 
більше 1/3 всього життя корови.  

Молочна продуктивність і відтворювальна 
здатність корів у значній ступені залежить від 
системи вирощування ремонтного молодняку. 
Прискорення темпів оновлення молочних стад 
потребує істотної перебудови організації і тех-
ніки вирощування ремонтного молодняку, що 
повинно базуватись на закономірностях їх ін-
дивідуального розвитку і сприяти формуван-
ню тварин із міцною конституцією та високою 
продуктивністю. 

Тому, питання росту та розвитку телиць для 
молочного скотарства має надзвичайно велике 
значення. Адже це перший і один із найважли-
віших факторів економічної ефективності га-
лузі. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Інтенсивний ріст телиць дає змогу прискорити 
оборот стада, тобто більше вибраковувати по-
рівняно низькопродуктивних корів і планомір-
но підвищувати середній надій у стаді. 

Дослідженнями доведено, що різні умови 
середовища, в яких знаходяться тварини в пері-
од їх росту та розвитку, можуть як сприяти фор-
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муванню високої молочної продуктивності, так 
і пригнічувати її [6]. Низький і дуже високий 
рівень годівлі при вирощуванні молочних 
корів недоцільні, оскільки вони негативно 
впливають на подальшу молочну продуктивність 
і відтворну здатність [7, 8].  

І. Колот і Г. Коровніков [10], А. С. Козлов і 
співавтори [9] встановили, що при надмірній 
годівлі телиць і заплідненні їх у більш старшо-
му віці в них відмічається підвищене відкла-
дання жиру в тілі, гірше розвиваються функції 
відтворення і в подальшому знижується моло-
чна продуктивність. 

У недорозвинених за живою масою дійних 
корів різко зменшується господарська цін-
ність, оскільки в них спостерігається низький 
прояв майже всіх господарських корисних 
ознак, а тварини з надмірною масою не опла-
чують сповна продукцією (переважно моло-
ком) кормів витрачених на її одержання. Не-
значне збільшення середньодобового приросту 
зменшує вік плідного осіменіння телиць. Підви-
щення добового приросту на 50 г в межах від 300 
до 450 г зменшує вік осіменіння на 4,5 місяці (або 
на 12,2 – 18,8%), а в межах від 500 до 800 г – на 
2-3 місяці або 8 – 12%. Для ремонтних телиць 
оптимальним є рівень вирощування, коли вони 
мають середньодобовий приріст 750 – 800 г [3, 5].  
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У зв’язку з цим дослідження багатьох вче-
них спрямовані на пошуки критеріїв оптима-
льної живої маси та віку телиць при першому 
плідному осіменінні, за яких забезпечується 
висока продуктивність і низька собівартість 
продукції при збереженні здоров’я та належної 
тривалості експлуатації корів. Тварини, що 
мають приріст живої маси в межах 550 – 
650 г від народження до 6 місяців, характе-
ризуються найвищою молочною продуктивні-
стю, молодняк, який упродовж всього вирощу-
вання до 18 місяців має середньодобовий приріст 
вищий 750 г, схиляється в бік м'ясо-молочного 
типу та мав нижчий коефіцієнт молочності порів-
няно з тваринами, які мають середньодобовий 
приріст на рівні 600 г [7, 9, 12, 14 ].  

Результати наукових досліджень та передо-
вий практичний досвід показують, що успіх 
формування високопродуктивного молочного 
стада в значній мірі залежить від системи ви-
рощування ремонтних телиць, які обумовлю-
ють рівень молочної продуктивності та прояв 
відтворної здатностіа здатність майбутніх ко-
рів  [6, 7, 9, 11, 16, 18]. 

Т. А. Мисостов [11, 12] дійшов висновку, 
що низький рівень годівлі, незадовільне утри-
мання телиць призводять до зниження інтен-
сивності росту тварин, гальмують розвиток 
репродуктивних органів і молочної залози. 
Крім того, недорозвинені особини, як правило, 
погано витримують несприятливі фактори на-
вколишнього середовища, схильні до респіра-
торних захворювань, у них знижена природна 
резистентність. 

Вік першого осіменіння телиць є важливим 
селекційним показником, який впливає на 
майбутню відтворну здатність корів, їх молоч-
ну продуктивність за лактацію та весь період 
використання. Численні дослідження в нашій 
країні та за кордоном показують, що вік і жива 
маса ремонтних телиць різних порід при пер-
шому осіменінні залежать від інтенсивності їх 
вирощування. Тому так важливо визначити в 
кожному конкретному випадку найбільш раці-
ональний рівень інтенсивності вирощування 
ремонтного молодняку, оптимальний вік і жи-
ву масу при першому осіменінні. Є. Беденков і 
Л. Сидоренко [2] рекомендують при осіменінні 
телиць враховувати середню молочну продук-
тивність у господарстві. За продуктивності 
4000–5000 кг молока маса телиці має бути 350 

– 390 кг, до 4000 кг – 300 – 350 кг, а понад 6000 
– не менше 400 кг. Збільшення живої маси корів 
до першого отелення на 10 кг сприяє підвищенню 
молочної продуктивності на 100 кг і більше. Т.А. 
Мисостов [11] вважає, що оптимальною жи-
вою масою телиць крупних порід при осіменін-
ні є 380 – 400 кг, а В. Пабат і Д. Вінничук [13] – 
400 – 450 кг. Після отелень такі первістки да-
ють 4000 – 5000 кг молока за лактацію. 

Щодо віку телиць і їх живої маси при заплі-
дненні, не дивлячись на багаточисленні публі-
кації, існують різні точки зору. Оптимальним 
віком першого отелення в літературних джере-
лах є період від 21 до 30 місяців. Деякі автори 
[1, 4, 14] вважають, що ранній вік першого 
отелення (до 23-24 місяців) призводить до зни-
ження рівня молочної продуктивності. Висока 
жива маса цих корів не компенсує втрати мо-
лока. Пізнє отелення (30-32 місяці і старше) – 
також негативно впливає на подальшу продук-
тивність, як місцевих, так і імпортних тварин. 

Інтенсивне вирощування ремонтних телиць 
позитивно впливає на відтворну здатність ко-
рів і на економічну ефективність їх викорис-
тання. Г. Чохатариди [19] дійшов висновку, 
що прибуток від реалізації додаткової продук-
ції від корів, яких осіменяли до 20-ти місячно-
го віку в середньому на 29,8–43,7% вищим, 
ніж від тварин більш пізнього осіменіння. В 
подальшому ці тварини мають кращі продук-
тивні і відтворні показники. 

Рівень молочної продуктивності корів у 
значній мірі залежить від системи вирощуван-
ня ремонтного молодняку [8, 10, 11, 19]. Є тен-
денція до збільшення зажиттєвого надою в ко-
рів з високою живою масою. Низькопродукти-
вні тварини (надій менше 3000 кг) мають (при 
народженні) живу масу нижчу на 13%, у 18 мі-
сяців – на 3% і при першому осіменінні – на 
11% порівняно з тваринами, продуктивність 
яких за першу лактацію склала більше 4000 кг 
молока. Різниця за молочною продуктивностю 
за найвищу лактацію в групі цих тварин склала 
1000 кг (19%), за вмістом білка в молоці – 
0,1%, за молочним жиром – 20%.  

Дослідження І.А. Рудика та Р.В. Ставецької 
[18] в господарствах із високим, середнім і ни-
зьким рівнем годівлі ремонтних телиць пока-
зали, що при оптимальному рівні їх живлення 
можна досягти високого ступеня реалізації ге-
нетичного потенціалу корів за молочною про-
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дуктивністю. 
Таким чином, за повноцінного вирощуван-

ня ремонтного молодняку можна досягти ви-
сокої молочної продуктивності та відтворної 
здатності корів. До того ж, це зменшує термін 
вирощування телиць та непродуктивний пері-
од використання тварин. 

Прискорення темпів оновлення молочних 
стад вимагає істотної перебудови в організації 
вирощування ремонтного молодняка. Тому, за 
мету наших досліджень було дослідити систе-
му вирощування ремонтного молодняка та 
вплив рівня вирощування телиць української 
чорно-рябої молочної породи на подальшу їх 
продуктивність і відтворювальну здатність, а 
також провести пошуки методів удосконален-
ня системи вирощування ремонтного молодня-
ку. 

Матеріал і методика досліджень. Дослі-
дження упродовж 2005–2015 років. Предметом 
дослідження були корови української чорно-
рябої молочної породи. Експериментальна ча-
стина роботи виконувалася в господарствах 
Київської області – в племзаводі ТДВ 
“Терезине” Білоцерківського району, СТОВ 
“Агросвіт” Миронівського району та племреп-
родукторі ПСП “Гейсиське” Ставищенського 
району Київської області. Ці господарства ма-
ють різний рівень продуктивності тварин, за-
безпеченості їх кормами та виходу телят на 
100 корів. 

Молочну продуктивність первісток вивчали 
за показниками надою за 305 днів, або за ско-
рочену лактацію (не менше 240 днів), вмістом 
та кількістю молочного жиру та білка. 

Динаміку живої маси телиць визначали за 
щомісячним зважуванням. Інтенсивність росту 
телиць оцінювали шляхом визначення серед-
ньодобових приростів за формулою: 

 
D= Wt–W0 / t2–t1                         (1) 

 
де: D – середньодобовий приріст живої ма-

си, г; 
Wt-W0 – жива маса в кінці та на початку пе-

ріоду, кг; 
t2-t1 – вік у кінці і на початку періодів, днів. 
Відносну інтенсивність росту ремонтного 

молодняку визначали за формулою С. Броді 
(цитовано за К.Б. Свечиним [17]):  

 

В = ( Wt–W0 ) × 100 / ( Wt + W0 ) / 2           (2) 

Коефіцієнт відтворної здатності розрахову-
вали відношенням кількості днів у році до три-
валості міжотельного періоду [14]: 

                              (3) 

КВЗ – коефіцієнт відтворної здатності; 
365 – кількість днів у році; 
МОП – міжотельний період, днів. 
Вік 1-го отелення визначали шляхом підра-

хунку числа днів від народження до отелення; 
тривалість сервіс-періоду (СП) - шляхом під-
рахунку числа днів від отелення до плідного 
осіменіння; тривалість міжотельного періоду 
(МОП) між суміжними отеленнями та середні 
значення цих показників за період досліджень.  

Біометричну обробку даних проводили за 
методикою Н.А. Плохинского [15] з викорис-
танням комп’ютерної програми Microsoft 

Excel. Результати вважали статистично вірогі-
дними якщо Р>0,95 (*); Р>0,99 (**); Р>0,999 
(***). 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Результати наших досліджень свідчать про 
пряму залежність рівня надоїв корів від інтен-
сивності їх вирощування. Чим більші серед-
ньодобові прирости ремонтних теличок і ско-
ріше формувався організм тварин, тим швид-
ше їх осіменяли і молодшими були первістки. 
Коефіцієнт кореляції між живою масою і надо-
єм корів становить 0,44 (Р>0,99), що підтвер-
джує доцільність направленого вирощування 
ремонтних телиць з урахуванням цих показни-
ків. 

Відбір та вирощування ремонтного молод-
няку великої рогатої худоби – одне з найвідпо-
відальніших завдань зоотехнічної науки і 
практики. Із якістю ремонтного молодняку по-
в’язані зростання показників продуктивності 
тварин, поліпшення якісного складу племінно-
го і товарного поголів’я, економіка галузі. 

Щоб мати високопродуктивних корів, треба 
інтенсивно вирощувати ремонтних телиць. 
При цьому необхідно враховувати два взаємо-
пов’язані фактори. Чим нижчий рівень виро-
щування, тим триваліший його період і менша 
продуктивність, і навпаки. Також вирощуван-
ня ремонтного молодняку повинне бути спря-
моване на формування здорових, конституцій-

;
365

МОП
КВЗ =
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но міцних тварин, здатних проявляти високу і 
сталу відтворну здатність протягом усього пе-
ріоду інтенсивного їх вирощування. Незадові-
льні умови утримання телиць, низький рівень 
годівлі, корми низької якості приводять до 
зниження інтенсивності росту телиць, гальму-
ється розвиток репродуктивних органів і моло-
чної залози. 

Дані таблиці 1 показують, що вирощування 
ремонтного молодняку в досліджуваних гос-
подарствах знаходився в прямому зв’язку з 
рівнем забезпеченості їх кормами.  

Незважаючи на те, що телиці СТОВ 
“Агросвіт” у всі вікові періоди мали кращі по-
казники живої маси, за їх ровесниць у ТДВ 
“Терезине” і ПСП “Гейсиське”, цей показник у 
6- і 9-ти місячному віці був нижчим за породні 
стандарти на 2 – 5 кг, при забезпеченості кор-
мами 60,9 ц кормових одиниць. Слід відміти-
ти, що у заключному періоді вирощування у 
12 і 18- місячному віці жива маса тварин була 
вищою за породний стандарт на 4 кг.  

У ТДВ “Терезине”, де забезпеченість кор-
мами знаходиться на рівні 54,8-58,0 ц кормо-
вих одиниць на одну голову в рік, тварини 
української чорно-рябої молочної породи в 6-
місячному віці мали живу масу на 14 кг вищу 
(Р >0,999) порівняно з ровесницями ПСП 
“Гейсиське”, де рівень забезпеченості кормами 
складала 43,0–50,3 ц кормових одиниць. У віці 
12 місяців різниця в масі складає 11 кг (Р 
>0,999), у 18 місяців – 16 кг (Р >0,999).  

Дослідження вікової динаміки живої маси 
свідчить, що при вирощуванні ремонтних те-
лиць існує невирівняність за періодами росту і 
розвитку, що стримує темпи поліпшення стада 
за молочною продуктивністю і відтворною 
здатністю. З метою виявлення залежності рів-
ня відтворювальної здатності і молочної про-
дуктивності корів-первісток від інтенсивності 
їх вирощування починаючи від народження до 
першого отелення нами проведено відповідні 
дослідження (табл.2).  

Дані таблиці 2 також свідчать про пряму 
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Вік, місяців 

ТДВ “Терезине” 
n=205 

СПП “Гейсиське” 
n=120 

СТОВ “Агросвіт”   
n=123 

±Sх X ± до стан-
дарту ±Sх X ± до стан-

дарту ±Sх X ± до стан-
дарту 

Новонароджені 34±0,2 +1 29±0,2 -4 29 ± 0,3 -4 

6 147±1,2*** -23 133±0,7 -37 165 ± 3,1 -5 

9 211±1,8  -18 203±0,1 -26 227 ± 3,8 -2 

12 259±1,9*** -25 248±1,0 -35 288 ± 4,1 +4 

18 366±1,6*** -14 350±1,0 -30 384 ± 4,3 +4 

Таблиця 1. Динаміка живої маси телиць за періодами, кг  

  
Показники 

ТДВ “Терезине” 
n=205 

ПСП “Гейсиське” 
n=120 

СТОВ “Агросвіт” 
n=123 

±Sх X
Вік при 1 осіменінні, днів 613±4,9 639±6,8 594±16,8 

Жива маса при осіменінні, кг 395±1,6 388±1,9 405±2,6 

Вік першого отелення, днів 899 ± 6,4 925 ± 5,9 880 ± 8,1 

Жива маса корів-первісток, кг 508 ± 17,9 503 ± 15,4 537 ± 20,1 

Середньодобовий приріст, г 634 ± 18,5 609 ± 16,4 688 ± 22,1 

Надій за 305 днів 1 лакт., кг 6456 ± 208,5 5974 ± 135,0 7172±242,1*** 

Таблиця 2. Вплив інтенсивності вирощування телиць на їх відтворювальну здатність 
та молочну продуктивність  



залежність рівня молочної продуктивності ко-
рів-первісток української чорно-рябої молоч-
ної породи від інтенсивності їх вирощування. 
За період від народження до першого отелення 
корови-первістки мали середньодобові приро-
сти на рівні 643 г. За живою масою корови-
первістки господарств СТОВ “Агросвіт” пере-
важали ровесниць ТДВ “Терезине” – на 29 кг 
(Р<0,95) і первісток ПСП “Гейсиське” – на 34 
кг (Р<0,95), а за середньодобовими прироста-
ми відповідно на 54 г (Р>0,95) та 79 г 
(Р>0,999).  

Період вирощування тварин, а також пода-
льша їх промислова експлуатація обумовлені 
інтенсивністю їх росту. Незначне збільшення 
середньодобового приросту знижує вік плідно-
го осіменіння телиць, а чим нижчим є приріст, 
тим старшим стає вік осіменіння телиць. Так, у 
ТДВ “Терезине” в телиць української чорно–
рябої молочної породи при зростанні серед-
ньодобового приросту на 74 г вік першого осі-
меніння знижується на 68 днів, при збільшені 
його на 139 г та на 181 г – цей показник змен-
шився відповідно на 151 та 253 дні. У ПСП 
“Гейсиське” в телиць української чорно–рябої 
молочної породи при зростанні середньодобо-
вого приросту на 91 г вік першого осіменіння 
знижувався на 100 днів, при збільшен його на 
124 г – на 186 днів, на 171 г – 263 дні. У те-
лиць СТОВ “Агросвіт” при зростанні серед-
ньодобового приросту на 60 г вік першого осі-
меніння знижувався на 75 днів, при збільшенні 
на 127 г – на 165 днів. 

Важливою селекційною ознакою, від якої 
залежить ефективність розведення худоби, є 
господарська зрілість. Ця ознака характеризу-
ється живою масою та віком ремонтного моло-
дняку при плідному осіменінні.  

Аналіз даних табл. 2 показав, що у СТОВ 
“Агросвіт” телиці української чорно-рябої мо-
лочної породи мали на 10–75 кг вищу живу 
масу при осіменінні, ніж ровесниці ПСП 
“Гейсиське” та ТДВ “Терезине” та мали на 19–
45 днів менший вік плідного осіменіння 
(Р>0,95), тобто раніше досягли господарської 
зрілості У ТДВ “Терезине” телиці чорно-рябої 
молочної породи на 26 днів  раніше досягли 
господарської зрілості, ніж тварини ПСП 
“Гейсиське” і на 19 днів пізніше, ніж телиці в 
СТОВ “Агросвіт” (Р>0,999). 

Вік першого отелення в корів-первісток 
СТОВ “Агросвіт” був найменшим і становив 
880 днів, що менше на 19 (Р>0,99) та 45 
(Р>0,999) днів порівняно з первістками цієї 
породи ТДВ “Терезине” і ПСП “Гейсиське”.  

Отримані результати свідчать, що для ви-
значення оптимального часу першого осіме-
ніння більш важливе значення має не вік, а 
жива маса та загальний розвиток тварин, оскі-
льки осіменіння телиць з низькою живою ма-
сою як в ранньому, так і в пізньому віці при-
зводить до погіршення їх господарської цінно-
сті. 

Інтенсивне вирощування молодняку дає 
змогу осіменяти телиць молодшими і виявити 
потенціал продуктивності в порівняно ранньо-
му віці, а також скоротити затрати праці. Пе-
ретримка й перегули телиць вносять суттєві 
корективи щодо першого отелення. Внаслідок 
пропуску охоти в репродуктивних органах ви-
никають незворотні процеси, які знижують 
ефективність запліднення. 

Про переваги інтенсивного вирощування 
телиць свідчать там лише молочна продуктив-
ність (табл. 2). Підвищення інтенсивності ви-
рощування корів-первісток позитивно вплину-
ло на рівень надоїв, які становили 7172 кг мо-
лока в корів СТОВ “Агросвіт”, які були біль-
шими в первісток ТДВ “Терезине” – на 717 кг 
(Р < 0,95) і ПСП “Гейсиське” на – 1198 кг (Р >  
0,99). 

Найвищий надій за першу лактацію в дослі-
джуваних господарствах мали корови з віком 
першого плідного осіменіння 595-639 днів, 
тобто отелення яких відбувалося в віці 27-29 
місяців. Найменші надої мали корови з віком 
першого плідного осіменіння до 500 днів 
(отелення до 27 місяців), але різниця між надо-
єм у тварин з віком першого плідного осіме-
ніння до 500 днів і в тварин з віком 501–600 
днів була невірогідною (Р<0,95).  

Отже, вік телиць при заплідненні, а відтак і 
початок господарського використання тварин 
є одним із показників інтенсивності відтворен-
ня стада й важливим елементом у направлено-
му вирощуванні тварин і який визначається 
перш за все породною належністю, умовами 
годівлі, догляду та утримання. 

Таким чином, інтенсивний ріст телиць і мо-
жливість їх раннього використання для пле-
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мінних цілей дає змогу значно скоротити не-
продуктивний період і знизити вік їх плідного 
осіменіння, а також дозволяє досягти високих 
результатів молочної продуктивності корів.  

Висновки. Інтенсивне та цілеспрямоване 
вирощування ремонтних телиць забезпечує їх 
розвиток і формування високої відтворної зда-
тності й молочної продуктивності, що дає змо-
гу значно знизити вік їх плідного осіменіння, 
скоротити непродуктивний період використан-

ня корів, а також дозволяє досягти високих 
надоїв корів. 

Щоб отримати оптимальні відтворні показ-
ники в корів необхідно організовувати цілесп-
рямоване вирощування телиць, забезпечити їм 
повноцінну годівлю так, щоб рівень середньо-
добових приростів до віку першого отелення 
(760 днів при живій масі 490-500 кг) становив 
не нижче 650 г, організувати активний моціон 
тваринам у всі вікові періоди їх утримання.  
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛОК НА ИХ 
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 

Титаренко И. В., Буштрук М. В., Старостенко И. С. 

Белоцерковский национальный аграрный университет, г. Белая Церковь 

Изложены результаты исследований влияния системы выращивания молодняка на формирование вы-

сокопродуктивного стада. Доказано, что выращивание ремонтного молодняка в исследуемых хозяйствах 

прямо связано с уровнем обеспеченности хозяйств кормами. Исследование возрастной динамики живой 

массы свидетельствует, что при выращивании ремонтных телок существует неравномерность по пе-

риодам роста и развития, что сдерживает темпы улучшения стада по молочной продуктивности и вос-

производительной способности. 

Интенсивный рост телок и возможность их раннего использования для племенных целей позволяет 

значительно сократить непродуктивный период и снизить возраст их плодотворного осеменения. Полу-

ченные результаты свидетельствуют, что для определения оптимального времени первого осеменения 

более важное значение имеет не возраст, а живая масса и общее развитие животных, поскольку осеме-

нения телок с низкой живой массой как в раннем, так и в позднем возрасте приводит к ухудшению их 

хозяйственной ценности. 

Ключевые слова: система выращивания ремонтного молодняка, молочная продуктивность, воспроиз-

водительная способность, среднесуточные приросты телок, украинская черно-пестрая молочная поро-

да. 
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THE INFLUENCE OF GROWING SYSTEM OF YOUNG ANIMALS IN THE 
FORMATION OF HIGH PRODUCTIVITY HERD 

I. Tytarenko, M Bushutruk, I. Starostenko 

Bila Tserkva National Agrarian University 

The aim of research was study the system of growing replacement heifers and the impact of growing heifers 

repair of Ukrainian black–and-white dairy breed for further milk yield and reproductive ability. In the thesis were 

search the methods of growing of young animal system improving. 

It was proved, that system of growing of young animals in the analysed herds had direct relations with  feeding 
level. 

Intensive growth of heifers and the possibility of early using  for breeding purposes allows  significantly re-

duce non-productive period and reduce their age of productive insemination. The results proved that for deter-

mine the best moment of first insemination is not age, which is more important, but weight and overall develop-

ment of the animals, because insemination of heifers with low live weight both in the early and in the older leads 

to a deterioration their economic value. 

Intensive and purposeful replacement heifers growing provides their development and modeling of high repro-
ductive performance and milk production. It gives possibility for significantly reducing non-productive period and 
for  reaching of high  results of milk productivity of cows. 

In the odder to  achieve of optimal reproductive performance of cows, it is necessary to organize purposeful 
growing of heifers and provide good feeding. 

Key words: system of growing of young animals, milk yield, reproductive ability, average daily gains, Ukrain-

ian black- and -white dairy breed. 


