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Харківська державна зооветеринарна академія
ВПЛИВ РІЗНИХ СПОСОБІВ ВИРОЩУВАННЯ КОЗЕНЯТ НА
МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОЗОМАТОК
У статті розглянуто вплив різних способів вирощування козенят у
молочний період на молочну продуктивність матерів. Молочна
продуктивність козоматок зааненської породи по третій лактації
оцінювалась за тривалістю лактації, надоєм молока за лактацію,
середньодобовим надоєм, фізико-хімічним складом молока.
Комплексна оцінка продуктивності, окрім визначення кількісних і якісних
показників, була доповнена вивченням проходження лактації з побудовою
лактаційних кривих, що має важливе значення для оцінювання безпосередньо
ходу лактації.
Проведеними
дослідженнями
встановлено,
що
на
молочну
продуктивність піддослідних козоматок зааненської породи має вплив спосіб
вирощування молодняка у молочний період. Серед досліджуваних груп
найбільший вплив на продуктивність маток має спосіб вирощування козенят
самостійно за методом ручного випоювання.
Ключові слова: молочна продуктивність, козоматки, козенята, спосіб
вирощування, вільний підсос, режимний підсос, ручне випоювання.
Постановка проблеми. Козівництво є перспективною галуззю в
структурі світового тваринництва, що має давню історію, сучасні здобутки і
тенденції розвитку в культурі сільськогосподарського виробництва світу.
Козівництво України в даний час знаходиться в стадії становлення як
повноцінна промислова галузь сільськогосподарського виробництва, що
обумовлює необхідність вирішення багатьох теоретичних і практичних питань.
Серед всього різноманіття продукції кіз найвагомішим продуктом є
молоко. Козине молоко – високоцінний, дієтичний продукт харчування, до
складу якого входять повноцінні білки, молочний жир, цукор, різноманітні

мінеральні речовини, вітаміни, велика кількість ферментів та інших біологічних
сполук [1, 5, 7, 10].
В останні роки на вітчизняному ринку молочних продуктів з'являється
козине молоко, а також продукти його переробки, які все ширше
використовуються виробниками дитячого харчування. Інтерес до козиного
молока у виробників функціональних продуктів харчування обумовлений тим,
що воно засвоюється на 97 %, тоді як коров'яче - лише на 65 % [8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як вказує ряд авторів, у
підвищенні

ефективності

козівництва

велику значимість

має
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продуктивність маток, так як козине молоко є високопоживним продуктом
харчування та єдиним і незамінним кормом в перші 1,5-2,0 місяці життя
козенят. Забезпеченість козенят материнським молоком в перші місяці життя
після народження робить значний вплив на ріст, розвиток і формування
конституції та відбивається на їхній поведінці, здоров'ї, скоростиглості,
подальшій життєздатності та продуктивності. [11, 12, 13].
Молочна продуктивність кіз коливається в значних межах залежно від
породної приналежності, умов годівлі та утримання, віку тварин, місяця і
сезону лактації, кількості козенят в посліді та способів вирощування молодняку
[1, 9].
Метою досліджень стало вивчення впливу різних способів вирощування
козенят на молочну продуктивність козоматок.
Об’єкти та методика досліджень. Оцінку продуктивності кіз проводили
у науково-практичному центрі рослинництва і тваринництва Харківської
державної зооветеринарної академії Дергачівського району, Харківської
області.
Для оцінки молочної продуктивності козоматок 3-ї лактації за методом
аналогів було сформовано 3 групи по 10 голів у кожній. При відборі тварин
враховували вік, породу, живу масу та терміни осіменіння.

Маток 1-ї контрольної групи, козенята яких вирощувалися упродовж
молочного періоду (від народження до 3-місячного віку) на вільному підсосі,
доїли після відлучення козенят 2 рази на добу.
Маток 2-ї дослідної групи, козенята яких вирощувалися упродовж
молочного періоду на режимному підсосі, від окоту до 3 місяців доїли один раз
на добу. З 3 місяця і до закінчення лактації - 2 рази на добу.
Маток 3-ї дослідної групи, козенята яких вирощувалися самостійно за
методом ручного випоювання, доїли перші 10 днів лактації 4 рази на добу,
надалі - до закінчення лактації - 2 рази на добу.
Молочність козоматок за лактацію при підсосному вирощуванні козенят
визначали за методом контрольних періодів і облікових днів [4].
Молочна продуктивність козоматок, козенята яких вирощувалися
самостійно, визначалася за результатами щомісячних контрольних доїнь
протягом всієї лактації з наступним перерахунком добового надою на місячний
і надій за лактацію по кожній тварині [3].
За динамікою місячних надоїв кіз визначено характер лактаційний
кривих.
Для оцінки якості молока маток за фізико-хімічними показниками під час
контрольних доїнь відбирали середньодобову пробу в кількості, пропорційній
надою [2].
Отримані дані лабораторних та господарських досліджень оброблені
методом варіаційної статистики на персональному комп'ютері відповідно до
методики М. О. Плохинського (1969) з використанням програмного додатка
Microsoft Excel.
Основні результати дослідження. Проведені дослідження оцінки
молочної продуктивності кіз (табл. 1) при різних способах вирощування
молодняка у молочний період показали, що у маток 1-ї контрольної групи, де
козенята вирощувалися на вільному підсосі, надій за лактацію склав 601 кг, у
маток 2-ї і 3-ї дослідних груп – 705,9 і 784,7 кг відповідно, що на 17,5 і 30,6 %
(Р≥0,95…Р≥0,999) більше, в порівнянні з матками 1-ї контрольної групи. На

наш погляд, високий рівень продуктивності козоматок 2-ї і 3-ї дослідних груп
пояснюється режимом доїння.
Середня тривалість лактації у маток 1-ї контрольної групи склала 309,6
днів, у маток 2-ї дослідної групи – 312,3 дня, а у тварин 3-ї дослідної групи –
316,4 дня, що більше, ніж в інших досліджуваних групах. Проте виявлена
різниця за тривалістю лактації має низку вірогідність.
Найбільш повно судити про рівень молочної продуктивності худоби
можна за середньодобовими надоями. З приведених даних видно, що
найбільший середньодобовий надій за третю лактацію мали тварини 3-ї
дослідної групи (2,48 кг; Р≥0,999) і дещо меншим козоматки 2-ї дослідної групи
(2,26 кг; Р≥0,95). Тварини 1-ї контрольної групи мали середньодобовий надій
на 0,32 кг (14,2 %) менше, ніж ровесниці 2-ї дослідної групи, та на 0,54 кг (14,9
%) менше, ніж аналоги 3-ї дослідної групи.
Таблиця 1
Молочна продуктивність козоматок (M±m)
Група тварин (n=10)
Показник
1
2
3
*
Надій за лактацію, кг
601,0±26,65 705,9±34,94 784,7±19,61***
Тривалість лактації, днів
309,6±2,04 312,3±2,68
316,4±1,64*
Середньодобовий надій, кг
1,94±0,08
2,26±0,12*
2,48±0,07***
Примітка. * - Р≥0,95; *** - Р≥0,999
При оцінці молочної продуктивності тварин, крім визначення кількісних і
якісних показників, у ході досліджень було вивчено проходження лактації.
Дані рисунку 1 показують, що лактаційні криві піддослідних тварин на
початку лактації характеризуються зростаючою секрецією молока.
Під час досліджень було виявлено, що місячні надої у козоматок 1-ї
контрольної і 2-ї дослідної груп збільшувалися до другого місяця лактації, а у
ровесниць 3-ї дослідної групи до третього місяця лактації. У 1-й контрольній
групі надій за перші 2 місяця склав 131,2 кг, у 2-й дослідній групі - 144,2 кг, у

3-й дослідній групі надій за перші 3 місяця склав – 242,8 кг. Подальший хід
лактаційних кривих піддослідних тварин також значно розрізнявся.
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Рис. 1. Лактаційні криві козоматок
Також відображені криві свідчать, що у кіз дослідних груп зберігається
тенденція поступового зниження лактаційної кривої до десятого місяця. Кози ж
1-ї контрольної групи різко знижували надої вже після четвертого місяця
лактації і характеризувалися самою низькою молочною продуктивністю. Самий
високий надій було зареєстровано на другому місяці лактації, надалі
відбувалося поступове зниження лактації. Основну кількість молока від них
отримують в першу половину лактації.
Кози 2-ї дослідної групи відмічалися високою та стійкою молочною
продуктивністю з піком продуктивності на другому місяці лактації.
Для кіз 3-ї дослідної групи характерна більш висока лактаційна крива з
високими надоями. Тварини цієї групи досягають найвищого підйому на
третьому місяці лактації, а надалі відбувається плавний спад, що свідчить про
кращу їх здатність до збільшення надою з моменту окоту. Відмічено, що у

козоматок 3-ї дослідної групи процес утворення молока проходив найбільш
інтенсивно, ніж у тварин інших груп.
Отже, найбільш стійка лактаційна крива була у маток 3-ї дослідної групи,
а найбільш суттєве коливання між максимальним і мінімальним місячним
надоєм за лактацію спостерігалося у кіз 1-ї контрольної групи, тварини 2-ї
дослідної групи займали проміжне місце.
Окрім різниці у кількості молока піддослідних маток при використанні
різних технологічних прийомів вирощування приплоду, виявлені певні зміни і в
його якісному складі.
Дослідження фізико-хімічного складу молока (табл. 2) показали, що
молоко, яке було отримано від маток 1-ї контрольної групи, характеризувалося
підвищеним вмістом основних компонентів.
Так, оцінка масової частки сухої речовини піддослідних кіз показало
перевагу козоматок 1-ї контрольної групи (13,74 %). Перевищення цього
показника над двома дослідними групами на 0,29 та 1,13 % відповідно було
обумовлено більш високим вмістом жиру і білка.
Було встановлено, що масова частка сухого знежиреного молочного
залишку в молоці 1-ї контрольної групи склала 8,84 %, що також більше, ніж в
2-ї та 3-ї дослідних групах на 0,10 % і 0,24 % відповідно.
Важливими показниками при вивченні якості молока є масова частка
молочного жиру і білка [6]. Дослідження показали, що максимальний вміст
жиру було виявлено в молоці кіз 1-ї контрольної групи - 4,99 %, що вище в
порівнянні з аналогами 2-ї та 3-ї дослідних груп відповідно на 0,43 % і 0,83 %
при Р≥0,999.
У козоматок 1-ї контрольної групи також спостерігається тенденція
переваги своїх ровесниць за показником масової частки білка. Середній вміст
білка в молоці кіз 1-ї контрольної групи становив 3,52 %, що перевищує масову
частку білка в молоці у тварин 2-ї і 3-ї дослідних груп на 0,19 і 0,38 %
відповідно.

Визначення масової частки казеїну в молоці важливе, тому що казеїн
разом з солями кальцію утворює казеїнфосфорокальцієвий комплекс, що
входить до складу сирів і сиропродуктів. Більшою кількістю наявності казеїну
характеризувалося
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перевершуючи за цим показником молоко решти дослідних груп на 0,05-0,08
%.
Таблиця 2
Якість молока за фізико-хімічними показниками за лактацію (М±m)
Група тварин (n=10)
Показник
1
2
3
Масова частка, %:
жиру
4,99±0,09
4,56±0,06***
4,16±0,05***
у т.ч. білка
3,52±0,02
3,33±0,01***
3,14±0,01***
казеїну
2,52±0,02
2,47±0,01*
2,44±0,01**
лактози
4,55±0,02
4,50±0,01*
4,43±0,01***
мінеральних речовин 0,73±0,003
0,73±0,002*
0,71±0,002***
сухої речовини
13,74±0,03
13,45±0,20
12,61±0,02***
сухого знежиреного
8,84±0,03
8,74±0,03*
8,60±0,02***
молочного залишку
Густина, °А
28,29±0,13
28,27±0,11
28,03±0,10
Кількість, кг:
жиру
30,0±1,32
32,1±1,51
32,6±0,83
у т.ч. білка
21,2±0,91
23,5±1,15
24,6±0,67**
казеїну
15,1±0,73
17,4±0,88
19,1±0,50***
лактози
27,3±1,18
31,8±1,59*
34,8±0,91***
мінеральних речовин
4,4±0,19
5,1±0,26*
5,6±0,15***
сухої речовини
82,6±3,61
94,9±4,82
99,0±2,56**
сухого знежиреного
53,1±2,29
61,7±3,08*
67,5±1,78***
молочного залишку
Примітка.* - Р≥0,95; ** - Р≥0,99; *** - Р≥0,999
Більш низькі значення масової частки жиру, білка та казеїну в молоці
козоматок дослідних груп пояснюється вищою їх молочною продуктивністю.
За кількістю молочного цукру (лактози) досліджувані матки відрізнялися
незначно на 0,05-0,12 %, що підтверджує низьку мінливість цього показника.

За результатами досліджень у піддослідних кіз також не спостерігалось
суттєвих відмінностей і за кількістю мінеральних речовин. Середній вміст
цього показника у всіх піддослідних тварин був на рівні 0,71-0,73 %.
Встановлена густина молока в досліджуваних пробах всіх піддослідних
тварин значних відмінностей не мала і варіювала у вузькому діапазоні 28,0328,29 °А.
Аналіз показав, що середній склад молока кіз 1-ї контрольної групи у
відсотковому відношенні перевищував аналогів 2-ї та 3-ї дослідних груп, проте,
навпаки, в дослідних групах кількість основних компонентів молока у
кілограмах за лактацію достовірно переважала.
Так, при перерахунку кількості молока в одновідсоткове з подальшим
перерахунком у кількість молочного жиру відмічено, що кількість молочного
жиру у маток 3-ї дослідної групи була найбільша і склала 32,6 кг, що на 2,6 кг
(8,7 %) вище, ніж у тварин 1-ї контрольної групи. За цим показником різниця
між матками 3-ї дослідної групи і аналогами 2-ої дослідної групи становила 0,5
кг.
Аналіз даних оцінки молочного білка і казеїну показав, що найбільша їх
кількість за лактацію спостерігалася також у тварин 3-ї дослідної групи – 24,6
кг і 19,1 кг відповідно. Порівняно з матками 1-ї контрольної групи ці показники
були більші на 3,4 кг і 4,0 кг (Р≥0,99…Р≥0,999). Різниця з 2-ю дослідною
групою склала – 1,1 кг і 1,7 кг відповідно.
За кількістю лактози і мінеральних речовин також матки 3-ї дослідної
групи переважали контрольних маток відповідно на 7,5 кг і 1,2 кг та маток 2-ї
дослідної групи на 3,0 кг і 0,5 кг.
За такими показниками як суха речовина і сухий знежирений молочний
залишок перевага на користь тварин 3-ї дослідної групи над тваринами 1-ї
контрольної групи склала відповідно 16,4 кг і 14,4 кг (Р≥0,99…Р≥0,999) та над
тваринами 2-ї дослідної групи на 4,1 кг і 5,8 кг.
Наведені результати досліджень якісного складу молока кіз піддослідних
груп

вказує

на

деякі

відмінності.

Проте,

тварини

дослідних

груп

характеризуються більш високими показниками молочної продуктивності, з
перевагою маток, козенята яких вирощуються самостійно за методом ручного
випоювання.
Висновки.

Проведеними

дослідженнями

встановлено,

що

спосіб

вирощування молодняка достовірно впливає на продуктивність

маток

зааненської породи. При цьому доведена доцільність вирощування козенят
самостійно, методом ручного випоювання, що підвищує кількісний та якісний
склад молока козоматок.
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УДК 636.39.083.37:636.034
ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ СПОСОБОВ ВЫРАЩИВАНИЯ КОЗЛЯТ НА
МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОЗОМАТОК / Леппа А. Л.
В статье рассмотрено влияние разных способов выращивания козлят в
молочный период на продуктивность матерей. Молочная продуктивность
козоматок зааненской породы по третьей лактации оценивалась по
продолжительности лактации, удою молока за лактацию, среднесуточному
удою, физико-химическому составу молока.
Комплексная
оценка
продуктивности,
кроме
определения
количественных и качественных показателей, была дополнена изучением
прохождения лактации с построением лактационных кривых, что имеет
большое значение для оценки непосредственно самого хода лактации.
Проведенными исследованиями установлено, что на продуктивность
подопытных козоматок зааненской породы влияет способ выращивания
молодняка в молочный период. Среди изучаемых групп наибольшее влияние на
продуктивность маток имеет способ выращивания козлят самостоятельно
методом ручной выпойки.
Ключевые слова: молочная продуктивность, козоматки, козлята, способ
выращивания, свободный подсос, режимный подсос, ручная выпойка.
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INFLUENCE OF VARIOUS METHODS OF KIDS GROWING ON MILK
PRODUCTIVITY OF GOAT DAMS / Leppa A. L.
Influence of various methods of kids growing in
productivity has been considered in the article. Milk
Zaanen breed according to the third lactation has
duration, milk yield, and average daily milk yield,
content.

milk period on mothers’ milk
productivity of goat dams of
been estimated by lactation
physical and chemical milk

Complex estimation of productivity, except quantitative and qualitative indices,
has been added with study of lactation occurrence and its diagram that has an
important meaning for the lactation estimation.
The method of growth influences on the milk productivity of experimental goat
dams of Zaanen breed in milk period that has been proved with the conducted
research. Greater influence on dams’ productivity has the way of kids’ growing on
their own with hand feeding.
Key words: milk production, goat dams, kids, the methods of growing, free
suckling, regime suckling, hand feeding.

