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I 

АНОТАЦІЯ 

Скорик К. О. Господарські та біологічні особливості кіз зааненської 

породи закордонної селекції в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 «Розведення та селекція 

тварин». – Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН, 

Київ-Чубинське, 2018. 

У дисертації всебічно вивчено основні селекційно-біологічні 

особливості кіз зааненської породи зарубіжної селекції за показниками живої 

маси, промірів тіла, відтворювальної здатності, анатомо-морфологічними 

показниками статевих органів, біохімічними показниками сечі, молочною 

продуктивністю, лактаційними кривими, стійкістю лактації та якісним 

складом молока. Вперше в умовах центральної України досліджено 

повторюваність показників молочної продуктивності та їх залежність від 

сезону народження козоматок, країни селекції, живої маси при першому окоті, 

походження за батьком та від походження з одно- чи багатоплідного окоту. 

Встановлено різної сили і напряму зв’язки між окремими господарськи 

корисними ознаками та показниками молочної продуктивності тварин; 

з’ясовано силу впливу різних факторів на формування їх молочної 

продуктивності. 

З метою ранньої діагностики ендометритів у кіз удосконалено спосіб 

контролю за перебігом у них післяродового періоду. Для покращення 

репродуктивної функції рекомендується проводити стимуляцію та 

синхронізацію охоти у самок, що дозволить осіменяти тварин та отримувати 

від них нащадків у максимально стиснуті строки. Застосування діагностичних 

тест-смужок CITOLAB-10 для експрес-досліджень основних біохімічних 

показників сечі дозволить з достатньою точністю судити про стан нирок і 

печінки та обмін речовин у кіз. 
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Встановлено, що кізочки зааненської породи латвійської та білоруської 

селекції відрізнялися між собою за показниками живої маси. У всі 

досліджувані вікові періоди (від народження до 7-місячного віку) цей 

показник вищим був у тварин білоруської селекції. Кратність збільшення 

живої маси з віком кізочок зростала, а середньодобові прирости та її відносна 

швидкість росту знижувалися. За період від народження до 7-місячного віку 

середньодобовий приріст у тварин латвійської селекції становив 103,9, а 

білоруської – 120,3 г. Козоматки білоруської селекції характеризувалися 

достовірно (Р<0,001) вищою живою масою після першого окоту (66,6 кг) 

порівняно з ровесницями латвійської селекції (55,6 кг).  

За висотними промірами кращими показниками характеризувалися 

тварини латвійської селекції, а за широтними – ровесниці білоруської селекції. 

Коефіцієнти варіації промірів тіла у тварин першої групи знаходилися в 

межах 2,79-8,16, а у тварин другої групи – в межах 1,93-8,04 %, причому 

найвищою мінливістю у тварин латвійської селекції відзначалася ширина 

грудей, а у їх ровесниць білоруської селекції – ширина в маклаках. Одержані 

показники індексів довгоногості, розтягнутості та тазогрудний вказують на 

молочний тип піддослідних тварин. Сила впливу країни селекції на проміри 

тіла кіз з першим окотом, залежно від проміру, знаходилися в межах 8,0-

27,9 %. 

Встановлено, що вік першого окоту у піддослідних кіз становив 20,1-

20,3 місяця, заплідненість від першого парування – 93,6-95,8 %,   вихід 

козенят на 100 маток – 178,1-178,3 гол. Тривалість сервіс-періоду довшою 

була у тварин латвійської селекції, а тривалість періоду між окотами та 

тривалість лактації – у їх ровесниць білоруської селекції. У піддослідних 

тварин настання тічки спостерігалося через 15-27 днів після окоту. Тривалість 

статевого циклу у них становила в середньому 20,5 дня, охоти – 18,3 год., а 

овуляція наставала через 29,5 год. після початку охоти. Регуляція статевого 

циклу у кіз не така стабільна як у інших видів тварин. Підготовча стадія 

окотів у тварин коливалася від 4 год. 13 хв. до 8 год. 35 хв., стадія виведення 
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плоду – від 10 хв. до 1 год. 53 хв., послідова стадія тривала від 22 хв. до 

2 год. 6 хв. 

Ефективним способом покращення репродуктивної функції кіз, який 

дозволяє осіменяти тварин та отримувати від них нащадків у максимально 

стиснуті строки, є стимуляція охоти. Анестральним козам вводили 

прогестерон, сурфагон, естрофан згідно схеми. Через 18 днів після введення 

препаратів всі тварини проявили охоту з інтервалом один день. Тварини 

повторно охоту не проявляли. Вагітність у кіз проходила без порушень. Від 12 

козоматок було отримано 24 козеняти. 

Для своєчасної діагностики ендометритів у кіз нами вперше були 

використані тест-смужки (індикаторний папір на індол). При застосуванні 

тест-смужок на третій день після окоту з поміж 15 тварин у 4 кіз смужки 

змінили колір з жовтого  на  сірувато-рожевий  і  у  1  –  з  жовтого  на  

малиновий. У подальшому ці п’ять тварин в анамнезі мали проблеми з 

відтворювальною здатністю.  

Нами дана анатомічна і морфометрична характеристика внутрішніх 

статевих органів кіз, що дає змогу розширити знання з морфології їх статевої 

системи. Особливості статевих органів козоматок необхідно враховувати при 

штучному осіменінні.  

Найбільш повно генетичний потенціал молочних кіз характеризує їх 

молочна продуктивність. У піддослідних тварин, залежно від лактації, надій 

знаходився в межах 540,6-849,1 кг, вміст жиру в молоці – в межах 3,45-3,67, 

білка – в межах 3,08-3,33 %, кількість молочного жиру –  в межах 18,7-30,7, 

молочного білка – в межах 16,8-27,9 кг, а тривалість лактації коливалася від 

259,8 до 303,3 дня. Варто зазначити, що найвищі надої, кількість молочного 

жиру та молочного білка у козоматок були відмічені за третю лактацію, а 

найнижчі – за сьому. Коефіцієнти повторюваності надою за першу-шосту 

лактації знаходилися в межах 0,007-0,585, вмісту жиру в молоці – в межах 

0,268-0,753 та вмісту білка в молоці – в межах 0,643-0,847. Зі збільшенням 

періоду між порівнюваними лактаціями коефіцієнти повторюваності надою у 
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піддослідних тварин знижувалися, а щодо  коефіцієнтів повторюваності 

вмісту жиру та білка в молоці, то тут жодних закономірностей не 

спостерігалося. 

Коефіцієнти кореляції між надоєм та вмістом жиру в молоці, залежно 

від лактації, коливалися від 0,028 до 0,599, між надоєм та вмістом білка в 

молоці – від 0,124 до 0,655, між надоєм та досліджуваними промірами, 

залежно від лактації та проміру, – від 0,130 до 0,415, між вмістом жиру в 

молоці та промірами – від 0,030 до 0,502, між вмістом білка в молоці та 

промірами – від 0,258 до 0,460. Рівень додатних коефіцієнтів кореляції 

засвідчує, що надій піддослідних тварин найбільшою мірою залежав від 

висоти в холці, висоти в крижах, дещо менше – від обхвату грудей за 

лопатками та ширини в маклаках.  

Одержані нами дані свідчать, що вищими надоями, кількістю молочного 

жиру і молочного білка за першу, другу і третю лактації відзначалися 

козоматки, народжені взимку, а за четверту, п'яту і шосту лактації – тварини 

весняного сезону народження. Перша, друга, п'ята і шоста лактації довшими 

були у кіз зимового сезону народження, а третя і четверта – у особин, 

народжених весною. Сила впливу сезону народження кіз на показники їх 

молочної продуктивності була незначною і недостовірною. Найпомітніший 

вплив сезон народження справляв на  надій (2,9-10,6 %), а найменший – на 

вміст білка в молоці (0,7-6,6 %) та кількість молочного білка (1,6-6,1 %). 

Практикою тваринництва доведено, що тварини однієї й тієї ж породи, 

але яких розводять у різних країнах, відрізняються між собою за селекційними 

ознаками. Встановлено, що кози латвійської селекції за надоєм за першу 

лактацію поступалися ровесницям білоруської селекції на 417,6 (Р<0,001), за 

другу – на 784,4 (Р<0,001), за третю – на 257,7 (Р<0,001), за четверту – на 

271,6 (Р<0,001), за п'яту – на 423,3 (Р<0,001) і за шосту – на 215,0 кг (Р<0,01). 

Беззаперечна і достовірна (Р<0,001) перевага білоруських кіз над 

латвійськими за всі досліджувані лактації спостерігалася також за вмістом 

жиру і білка в молоці та за кількістю молочного жиру і молочного  білка:  
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залежно  від лактації  вона  становила відповідно 0,18-0,53 і 0,33-0,50 % та 

11,2-17,5 і 9,7-18,5 кг. Сила впливу країни селекції на показники молочної 

продуктивності кіз була досить суттєвою і у всіх випадках високовірогідною: 

на надій, залежно від лактації, вона становила 28,7-50,2, на вміст жиру та 

білка в молоці – відповідно 21,8-49,0 та 23,5-49,2 і на кількість молочного 

жиру та молочного білка – 30,9-44,3 та 24,8-48,3 %. 

На формування молочної продуктивності кіз значний вплив мала їх 

жива маса після першого окоту. Найвищими надоями, кількістю молочного 

жиру та молочного білка за досліджувані лактації (виняток – перша лактація) 

характеризувалися тварини, у яких жива маса після першого окоту 

знаходилася в межах 55-57 кг. Між живою масою після першого окоту та 

показниками молочної  продуктивності  тварин  встановлені  різної сили та 

напряму зв’язки (-0,322–0,646). Сила впливу зазначеного фактора на 

досліджувані показники молочної продуктивності козоматок, залежно від 

лактації, знаходилася в межах 3,9-35,9 %, причому найсуттєвіший вплив жива 

маса кіз після першого окоту справляла на їх надій (16,7-35,9 %). 

Якість приплоду певною мірою залежить від того, з якого окоту він 

походить – одно- чи багатоплідного. Так, кращими за надоями та кількістю 

молочного жиру за першу-третю лактації виявилися козоматки, які одержані з 

одноплідного окоту. Натомість, вищими надоями, кількістю молочного жиру 

та кількістю молочного білка за четверту і п'яту лактації відзначалися 

тварини, що походили з двійнят, а тварини, які походили з трійнят, кращими 

виявилися за надоєм, вмістом білка в молоці, кількістю молочного жиру та 

молочного білка за шосту лактацію. Сила впливу кількості козенят в окотах, з 

яких одержані козоматки, на їх подальшу молочну продуктивність була 

незначною, вона коливалася від 1,0 до 15,2 %. 

З генетичних чинників значний вплив на мінливість молочної 

продуктивності кіз справляло їх походження за батьком. Кращими надоями за 

першу, другу та третю лактації відзначалися козоматки, одержані від цапа-

плідника Аморса 046062340091, за четверту – дочки Вікса 030810040238, а за 
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п’яту і шосту – дочки Френдса 038028540074. Однак, різниця між дочками 

різних цапів, за цим показником у жодному випадку не була достовірною. 

Сила впливу батьків на надій дочок, залежно від лактації, становила 10,8-35,9, 

на вміст жиру та білка в молоці – відповідно 14,0-34,1 та 14,6-33,9 і на 

кількість молочного жиру та молочного білка – 11,5-33,5 та 9,1-37,9 %. 

З рівнем молочної продуктивності кіз тісно пов’язана лактаційна крива 

їх надоїв. Встановлено, що у козоматок-первісток та повновікових тварин (з 

третім окотом) пік лактаційної діяльності припадав на четвертий місяць 

лактаційного періоду. Надій за цей місяць у них становив відповідно 14,6 та 

14,5 % від загального надою за лактацію. У подальшому спостерігався спад 

лактаційної діяльної у піддослідних кіз. 

Кози зааненської породи характеризувалися досить стабільними 

надоями за вищенаведені лактації. Про це свідчать індекси стабільності 

лактації, визначені різними способами: за Х. Тернером, Д. В. Елпатьевским, 

Веселовским-А. Жирновым, И. Иогансоном-А. Ханссоном і J. I. Weller et al. За 

більшістю вирахуваних індексів козоматки з першою та третьою лактаціями 

майже не відрізнялися між собою, і лише за індексом постійності лактації, 

вирахуваним за И. Иогансоном, А. Ханссоном, первістки переважали кіз з 

третьою лактацією на 9,6 % (Р<0,001), а індекс стабільності лактації, 

вирахуваний за J. I. Weller et al., був вищим уже у козоматок з третьою 

лактацією – на 6,0 % (Р<0,001). 

Нами встановлено, що молоко від більшості досліджуваних кіз мало 

білий колір і лише від чотирьох тварин було жовтуватим, а від однієї – 

сіруватим. За консистенцією, густиною та кислотністю воно відповідало 

нормативним вимогам і було солодкуватим на смак зі специфічним запахом, а 

за чистотою – віднесено до першої групи. 

Вміст у молоці кіз сухої речовини за досліджувані періоди лактації 

знаходився в межах 11,88-12,97,  жиру – в межах 3,25-3,82, білка – в межах 

3,11-3,35, лактози – в межах 4,28-4,38, сухого знежиреного молочного 

залишку – в межах 8,63-9,15 %. Слід відмітити, що впродовж лактації наведені 
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вище показники достовірно зростали і лише вміст лактози в молоці мав 

хвилеподібний характер.  

За результатами досліджень бактеріального обсіменіння молоко  13 

козоматок віднесено до вищого класу, 6 – до першого і лише 1 – до другого 

класу. Кількість соматичних клітин в 1 см3  молока не перевищувала 500 тис. 

Важливою умовою для забезпечення високої молочної продуктивності 

та прояву генетичного потенціалу кіз є систематичний контроль за станом їх 

здоров´я. На даний час існують різні клінічні та біохімічні методи такого 

контролю, зокрема аналіз сечі. У своїх дослідженнях для аналізу сечі кіз ми 

використали тест-смужки CITOLAB-10. Встановлено, що рівень 

уробіліногену у сечі піддослідних тварин знаходився в межах фізіологічної 

норми – 0,1 мг/л, однак у 10,2 % тварин від числа досліджених було виявлено 

позитивну реакцію на білірубін силою в 1+, що вказує на порушення функції 

печінки, у 2,6 % кіз виявлено білок у кількості 1 г/л, а у 7,7 % – сліди білка, 

що свідчить про порушення функціонування нирок. У 23,1 % тварин у сечі 

виявлено кетонові тіла (0,5-3,9 моль/л) і лише  у двох кіз (5,1 %) одночасно 

знаходили і кетони, і білок, а у однієї (2,6 %) – білірубін і білок. Показник рН 

сечі у всіх тварин знаходився в межах 7,5-8,5, питома вага – в межах 1,020-

1,035. Отже, діагностичні тест-смужки CITOLAB-10 можуть бути успішно 

використані для експрес-досліджень основних біохімічних показників сечі, що 

характеризують стан нирок і печінки та обмін речовин у молочних кіз.  

Встановлено, що економічна ефективність виробництва молока кіз 

зааненської породи певною мірою залежала від країни їх селекції. Вищими 

надоями та жирномолочністю за третю лактацію відзначалися козоматки 

білоруської селекції. Від них порівняно з козоматками латвійської селекції 

було одержано більше чистого прибутку на 7948,9 грн., а рентабельність 

виробництва молока була вищою на 10,5 %.  

Ключові слова: кози, зааненська порода, селекція, жива маса, проміри 

тіла, відтворювальна здатність, статеві органи, молочна продуктивність, 

лактаційна крива, стійкість лактації, коефіцієнти кореляції, сила впливу. 
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Skoryk K. O. Economic and biological features of Saanen goats of foreign 

breeding in Ukraine. – Qualifying academic paper as a manuscript. 

Thesis for acquisition of the degree of a Candidate of Agricultural Sciences in 

the specialty 06.02.01 «Breeding and selection of animals». – The Institute of 

Animal Breeding and Genetics named after M.V. Zubets of National Academy of 

Agricultural Science, Kyiv-Chubynske, 2018. 

In this thesis, the main selective and biological features of Saanen goats of the 

foreign selective breeding have been comprehensively studied according to the 

indices of live weight, body measurements, reproductive capacity, anatomical and 

morphological indices of genital organs, biochemical parameters of urine, milk 

productivitz, lactation curves, lactation stability and qualitative composition of 

milk. For the first time in the conditions of central Ukraine, the repeatability of milk 

productivity indicators and their dependence on the season of birth of the breeding 

goats, breeding country, live weight at the first kidding, father's descent and the 

origin from single or multiple kidding have been studied. The research has revealed 

relations of different power and direction between individual economic 

characteristics and indicators of milk productivity of the animals. The influence of 

different factors on the formation of their milk productivity has been found. 

For the purpose of early diagnosis of endometritis in goats, a way to control 

the course of their postpartum period has been improved. In order to improve the 

reproductive function, it is recommended to stimulate and synchronize the heat of 

females, which will allow inseminating animals and obtaining the offspring from 

them in the most limited terms. The use of CITOLAB-10 diagnostic test strips for 

express studies of basic biochemical parameters of urine will allow assessing the 

state of kidney and liver and metabolism in goats with sufficient accuracy. 

It was established that Saanen goats of Latvian and Belarusian selective 

breeding differed in terms of living weight. In all studied periods (from birth up to 

the age of 7 months), this indicator was higher among animals of Belarusian 

breeding. The multiplicity of the increase in live weight grew with the age of goats, 

while the average daily gain and its relative growth rate declined. During the period 
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from birth to the age of 7 months, the average daily gain among animals of Latvian 

breeding was 103,9, and among Belarusian – 120,3 g. The breeding goats of 

Belarusian breeding were characterized by a significantly (P<0.001) higher live 

weight after the first kidding (66,6 kg) compared to the goats of the same age of 

Latvian breeding (55,6 kg). 

In terms of height measurements, the animals of Latvian breeding were 

characterized by better indicators, and in terms of width ones – the goats of the 

same age of Belarusian breeding. The coefficients of variation of body 

measurements of the animals of the first group were in the range of 2,79-8,16, and 

of animals of the second group – within 1,93-8,04%, whereby the highest variability 

in the animals of the Latvian breeding was that of the breast width, while the 

highest variability in goats of Belarusian breeding of the same age was that of the 

width of the femur head. The indices of the extremity length, stretching and hip-

thorax indices are indicative of the milk type of experimental animals. The 

influence power of the breeding country on the body measurements of goats after 

first kidding, depending on the measurement, was within the range of 8,0-27,9%. 

It was established that the age of the first kidding in the experimental goats 

was 20,1-20,3 months, conception rate from the first coupling was 93,6-95,8%, and 

the yield of the kids for 100 breeding goats was 178,1-178,3 heads. The animals of 

the Latvian breeding had a longer duration of the service period, while the goats of 

the same age from Belarusian breeding had a longer duration of the period between 

the kiddings and the lactation. The onset of the oestrus of the studied animals was 

observed 15-27 days after kidding. Their duration of the sexual cycle amounted to 

an average of 20,5 days, heat period – 18,3 hours, and ovulation occurred in 29,5 

hours after the start of the heat. The regulation of the goats’ sexual cycle is not as 

stable as with other species of animals. Preparation stage for animal kiddings ranged 

from 4 hours 13 min up to 8 hours 35 min, the stage of withdrawal of the fetus – 

from 10 min up to 1 hour 53 min, placental stage lasted from 22 min up to 2 hours 6 min. 

An effective way to improve the reproductive function of goats, which allows 

inseminating animals and obtaining the offspring from them in the most limited 
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terms, is the stimulation of heat. Anestrous goats were administered with 

progesterone, surfagon, estrophan according to the plan. Eighteen days after the 

administration of the drug, all animals came into heat at the one-day interval. 

Animals did not come into heat iteratively. Pregnancy of the goats passed without 

abnormalities. 24 kids were obtained from 12 breeding goats. 

For the timely diagnosis of endometritis of goats, we have used test strips 

(indole indicator paper) for the first time. When applying test strips on the third day 

after the kidding, 4 goats out of 15 had the change of test strips color from yellow to 

grayish-pink and 1 – from yellow to crimson. Subsequently, these five animals had 

problems with reproductive capacity in anamnesis. 

We provided anatomical and morphometric characteristics of internal genital 

organs of the goats, which allows us to expand knowledge of the morphology of 

their reproductive system. Features of genital organs of breeding goats should be 

taken into account when performing artificial insemination. 

The genetic potential of dairy goats is most completely characterized by their 

milk productivity. The studied animals, depending on lactation, had the milk yield 

in the range of 540,6-849,1 kg, the fat content of milk – within the range of 3,45-

3,67, the protein - within the range of 3,08-3,33%, the amount of milk fat - within 

the range of 18,7-30,7, milk protein – within the range of 16,8-27,9 kg, and the 

duration of lactation ranged from 259,8 to 303,3 days. It’s worth mentioning that 

the highest milk yield, amounts of milk fat and milk protein of breeding goats were 

noted during the third lactation, and the lowest – during the seventh. The 

coefficients of milk yield repeatability for the first-sixth lactation were within the 

range of 0,007-0,585, the fat content of the milk – within the range of 0,268-0,753 

and the protein content of the milk – within the range of 0,643-0,847. With the 

increase in the period between the lactations compared, the coefficients of the milk 

yield repeatability of the experimental animals decreased, and no regularities were 

observed with respect to the coefficients of repeatability of the content of fat and 

protein in the milk. 
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The correlation coefficients between the milk yield and the fat content of the 

milk depending on the lactation varied from 0,028 to 0,599, between the milk yield 

and the protein content in the milk – from 0,124 to 0,655, between the milk yield 

and the test measurements depending on the lactation and the measurements – from 

0,130 to 0,415, between the fat content in milk and the measurements – from 0,030 

to 0,502, between the protein content in milk and the measurements – from 0,258 to 

0,460. The level of positive correlation coefficients indicates that the milk yield of 

experimental animals depend to a large extent on the wither height, rump height, 

and a little less – from the chest circumference at blade bones and the width of the 

head of the femur. 

The data obtained show that the highest milk yield, amount of milk fat and 

milk protein during the first, second and third lactation were typical of breeding 

goats born in winter, and during the fourth, fifth and sixth lactation – of the animals 

born in spring season. The goats born in the winter season had longer first, second, 

fifth and sixth lactations, and those born in spring had longer third and fourth 

lactations. The impact of the season of the goats’ birth on the indicators of their 

milk productivity was insignificant and unreliable. The most noticeable impact of 

the birth season was observed in milk yield (2,9-10.6%), and the lowest impact – in 

the protein content of milk (0,7-6,6%) and the amount of milk protein (1,6-6,1%) . 

The practice of livestock breeding has proved that animals of the same breed, 

but bred in different countries, differ according to selective features. It was 

established that the goats of Latvian breeding were inferior to the goats of 

Belarusian breeding of the same age in terms of the first lactation yield by 417.6 

(P<0,001), second lactation yield – by 784.4 (P<0,001), third lactation yield – by 

257,7 (P<0,001), fourth lactation yield – by 271,6 (P<0,001), fifth – by 423,3 

(P<0,001) and sixth – by 215,0 kg (P<0,01). Undeniable and significant (P<0,001) 

prevalence of Belarusian goats over Latvian during all studied lactations was also 

observed in terms of the fat and protein content in the milk and the amount of milk 

fat and milk protein: depending on lactation, it was 0,18-0.53 and 0,33-0,50%, 11,2-

17,5 and 9,7-18,5 kg, respectively. The influence of the breeding country on the 
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indices of the goats’ milk yield was quite substantial and in all cases it was highly 

credible: depending on lactation, it amounted to 28,7-50,2 for milk yield, in terms of 

the fat and protein content in milk – 21,8-49,0 and 23,5-49,2, respectively, and 

regarding the amount of milk fat and milk protein – 30,9-44,3 and 24,8-48,3%. 

The formation of milk productivity of the goats was significantly influenced 

by their live weight after the first kidding. The highest milk yield rates, amount of 

milk fat and milk protein during the studied lactations (with the exception of the 

first lactation) were observed among animals whose live weight after the first 

kidding was within 55-57 kg. Between the live weight after the first kidding and the 

indices of the milk productivity of the animals, the relations of different strength 

and direction were discovered (0,322-0,646). The power of influence of the 

indicated factor on the studied parameters of milk productivity of the breeding 

goats, depending on lactation, was within 3,9-35,9%, the most significant effect on 

the milk yield after the first kidding was made by the live weight of goats (16,7-35,9%). 

The quality of the kid crop depends to a certain extent on the fact from which 

kidding it comes from – single or multiple. Thus, breeding goats, obtained from 

monotocous kidding, were found to be the best in terms of amount of milk fat in the 

first-third lactation. However, the higher milk yields, the amount of milk fat and the 

amount of milk protein in the fourth and fifth lactation were observed among the 

animals that came from twins, while animals that came from triplets were better in 

terms of milk yield, the content of protein in milk, the amount of milk fat and milk 

protein in the sixth lactation. The power of influence of the number of kids in the 

kidding from which the breeding goats were obtained on their subsequent milk 

productivity was insignificant, it ranged from 1,0 to 15,2%. 

Among genetic factors, father's descent had significant influence on the 

variability of milk productivity of the goats. The breeding goats obtained from the 

inseminator goat Amors 046062340091 had better milk yields in the first, second, 

and third lactation, daughters of Wicks 030810040238 – in the fourth laction, and 

daughters of Frends 038028540074 – in the fifth and sixth lactation. However, the 

difference between the daughters of different goats, according to this indicator was 
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not reliable in any case. The power of influence of fathers on the milk yield of 

daughters depending on lactation was 10,8-35,9, on the content of fat and protein in 

milk – 14,0-34,1 and 14,6-33,9, respectively, and on the amount of milk fat and 

milk protein – 11,5-33,5 and 9,1-37,9%. 

The lactating curve of the milk yields is closely related to the level of milk 

productivity of the goats. It was established that in the first-born breeding goats and 

the full-age animals (with third kidding), the lactation activity reached its peak on 

the fourth month of lactation. The milk yield during this month was 14,6 and 14,5% 

of the total yield during lactation, respectively. Subsequently, a decline in lactation 

activity was observed among the studied goats. 

Goats of the Saanen breed were characterized by quite stable milk yields 

during the abovementioned lactations. This is evidenced by the indices of stability 

of lactation, determined by different methods: according to H. Turner, 

D. V. Elpatyevsky, Veselovsky-A. Zhirnov, I. Johanson-A. Hansson and J. I. Weller 

et al. According to most indices calculated, the breeding goats with the first and 

third lactations almost did not differ among themselves, and only in terms of the 

index of constancy of lactation, calculated according to I. Johnson, A. Hansson, the 

first-born goats were superior to the goats with the third lactation by 9,6% 

(P<0.001), and the index of lactation stability, calculated by J.I. Weller et al., was 

higher among the breeding goats with the third lactation – by 6,0% (P<0.001). 

We found that milk from most of the studied goats was white in color, and 

only four of the animals had the milk of the yellowish colour, while one had milk of 

the grayish colour. By consistency, density and acidity, the milk conformed to 

regulatory requirements and was sweet to the taste with a characteristic smell, but in 

purity it was classified as the first group. 

The content of dry matter in the goat milk during the studied periods of 

lactation was within 11,88-12,97, fat – within 3,25-3,82, protein – within 3,11-3,35, 

lactose – within 4,28-4,38, dry fat-free milk residue – within 8,63-9,15%. It should 

be noted that during the lactation, the above indicators increased reliably and only 

the content of lactose in milk showed a wave-like tendency. 
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According to the results of bacterial insemination studies, the milk of 13 

goats was labeled as that of highest class, 6 – as that of the first class and only the 

milk of 1 goat was referred to the second class. The number of somatic cells per 

1 cm3 of milk did not exceed 500,000. 

An important condition for ensuring a high milk productivity and the 

manifestation of genetic potential of goats is systematic monitoring of their health. 

At present, there are various clinical and biochemical methods of such control, 

including urine analysis. We used the CITOLAB-10 test strips in our studies to 

analyze the urine of the goats. It was established that the level of urobilinogen in the 

urine of the experimental animals was within the limits of the physiological norm – 

0,1 mg/l, however, in 10,2% of the animals, a positive reaction was found on the 

bilirubin at 1+ indicating a liver function disorder, in 2,6% of the goats the protein 

was detected in the amount of 1 g/l, and the traces of the protein were found in 

7,7%, indicating the kidney dysfunction., the ketone bodies (0,5-3,9 mol/l) were 

found in the urine of 23,1% of animals and only in two goats (5,1%) both ketones 

and protein were found simultaneously, and in one (2,6% ) – bilirubin and protein. 

The pH of the urine of all animals was within the range of 7,5-8,5, the specific 

weight – within 1,020-1,035. Consequently, CITOLAB-10 diagnostic test strips can 

be successfully used for express studies of the basic biochemical parameters of 

urine characterizing the state of kidneys and liver and the metabolism of dairy goats. 

It has been established that the economic efficiency of milk productivity of 

the goats of Saanen breed depended to a certain extent on the country of their 

selection. The highest milk yields and fat-milk yields during the third lactation were 

observed among the breeding goats of Belarusian breeding. Compared to goats of 

Latvian breeding, they provided a net income higher by UAH 7948,9, and the 

profitability of milk production was higher by 10,5%. 

Key words: goats, Saanen breed, selective breeding, live weight, body 

measurements, reproductive capacity, genital organs, milk productivity, lactation 

curve, lactation stability, correlation coefficients, power of influence. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

гол. – голів 

СЗМЗ – сухий знежирений молочний залишок  

Cv − коефіцієнт варіації 

m − похибка середньої арифметичної величини 

M − середня арифметична величина  

n − кількість тварин 

P − рівень ймовірності  

r − коефіцієнт кореляції 

ηх
2

 − сила впливу 

σ − середнє квадратичне відхилення 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Сучасний стан розвитку аграрного виробництва як 

на державному, так і регіональному рівнях вимагає дослідження наслідків 

господарювання всіх без винятку галузей сільського господарства. Так 

вимагає реальна дійсність, однак не так відбувалося на практиці і в наукових 

дослідженнях. Виробничники та науковці у більшій мірі приділяли увагу 

розвитку крупних галузей сільського господарства і в меншій мірі – дрібним. 

У тваринництві детально досліджувалися такі галузі як скотарство і 

свинарство, значно менше піддавалося аналізу вівчарство, козівництво, 

звірівництво тощо [178].  

Козівництво у багатьох країнах світу є важливою традиційною та 

стратегічною галуззю економіки, що зумовлено її поліпродуктивністю: 

молоко, м'ясо, шерсть, пух і шкури. Ця галузь забезпечує населення цінними 

продуктами харчування, переробну промисловість – сировиною, сприяє 

інтенсивному використанню земельних ресурсів та формуванню продовольчої 

безпеки країни на основі створення необхідних державних резервів 

тваринницької продукції. Проте, фактичний стан галузі козівництва в Україні 

на даний час не відповідає її потенційним можливостям і потребує додаткової 

уваги як з боку держави, так і з боку науковців [18, 63, 117, 134, 172]. На жаль, 

детальний аналіз провідних наукових видань свідчить, що розвитку 

козівництва приділялася і приділяється не належна увага. Зокрема, у відомому 

міжнародному науково-виробничому журналі «Економіка АПК» є окремі 

роки, впродовж яких не було опубліковано жодної наукової праці про стан 

розвитку цієї галузі. Це спостерігається також і на рівні наукових видань 

окремих наукових установ і навчальних закладів держави [178].  

З огляду на зазначене, актуальним вбачається провести комплексне 

вивчення господарськи корисних ознак та біологічних особливостей кіз 

зааненської породи різної селекції. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота була складовою науково-дослідних робіт лабораторії 

відтворення Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН з 

виконання завдань «Розробити селекційно-генетичну систему підвищення 

репродуктивної функції високопродуктивної молочної худоби з урахуванням 

різних паратипових чинників» у 2013-2015 рр. (№ державної реєстрації 

0111U003299) та «Удосконалити біотехнологічні методи підвищення 

фертильності сільськогосподарських тварин» у 2016-2017 рр. (№ державної 

реєстрації 0116U000510). 

     Мета і задачі дослідження. Метою досліджень було оцінити стан 

популяції кіз зааненської породи латвійської та білоруської селекції за 

господарськи-біологічними показниками в умовах центрального регіону 

України. Для реалізації мети необхідно було дослідити: 

 динаміку росту живої маси кізочок; 

 екстер’єрні особливості кіз-первісток; 

 показники відтворювальної здатності тварин; 

 статеву циклічність та перебіг окотів у кіз; 

 стимуляцію охоти у козоматок; 

 анатомо-морфологічні особливості статевих органів кіз; 

 молочну продуктивність тварин; 

 залежність молочної продуктивності козоматок від сезону їх 

народження, країни селекції, живої маси при першому окоті, походження за 

батьком та походження з одно- чи багатоплідного окоту; 

 зв’язки між господарськи корисними ознаками та показниками 

молочної продуктивності тварин; 

 повторюваність показників молочної продуктивності; 

 силу впливу різних факторів на окремі господарськи корисні ознаки 

кіз; 

 лактаційні криві та стійкість лактації; 
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 органолептичні та фізико-хімічні показники молока; 

 обмін речовин у кіз за біохімічними показниками сечі; 

 економічну ефективність розведення кіз зааненської породи різної 

селекції. 

   Об’єкт дослідження: формування господарськи корисних ознак та 

біологічні особливості кіз зааненської породи латвійської і білоруської селекції. 

    Предмет дослідження: жива маса, проміри тіла, відтворювальна 

здатність, статеві органи, молочна продуктивність, лактаційні криві, стійкість 

лактації, органолептичні та фізико-хімічні показники молока, біохімічні 

показники обміну речовин, коефіцієнти кореляції, сила впливу, економічна 

ефективність розведення кіз. 

     Методи дослідження: зоотехнічні (жива маса, проміри тіла, індекси 

будови тіла, відтворювальна здатність, молочна продуктивність), анатомо-

морфологічні (розміри статевих органів), гістологічні (гістологічні препарати 

статевих органів та маткового слизу), біохімічні (біохімічні показники сечі), 

органолептичні (колір, запах, смак та консистенція молока), фізичні (фізичні 

показники молока), хімічні (хімічний склад молока), біометричні (середні 

величини та їх похибки, вірогідність результатів досліджень), хронометражні 

(тривалість статевого циклу та стадій родів), популяційно-генетичні 

(коефіцієнти кореляції, мінливості та повторюваності), економічні 

(економічна ефективність розведення кіз різної селекції), ретроспективний 

(дані зоотехнічного обліку) та дисперсійний (сила впливу) аналізи. 

Наукова новизна одержаних результатів. Проведено комплексне 

вивчення основних селекційно-біологічних особливостей кіз зааненської 

породи зарубіжної селекції за показниками живої маси, промірів тіла, 

відтворювальної здатності, анатомо-морфологічними показниками статевих 

органів, біохімічними показниками сечі, молочною продуктивністю, 

лактаційними кривими, стійкістю лактації та якісним складом молока.  

Вперше в умовах центральної України досліджено формування 

молочної продуктивності козоматок залежно від сезону їх народження, країни 
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селекції, живої маси при першому окоті, походження за батьком та від 

походження з одно- чи багатоплідного окоту, вивчено повторюваність надою, 

вмісту жиру та білка в молоці. Встановлено різної сили і напряму зв’язки між 

окремими господарськи корисними ознаками та показниками молочної 

продуктивності тварин; з’ясовано силу впливу різних факторів на формування 

їх молочної продуктивності. 

З метою ранньої діагностики ендометритів у кіз удосконалено спосіб 

контролю за перебігом у них післяродового періоду. Для покращення 

репродуктивної функції рекомендується проводити стимуляцію та 

синхронізацію охоти у самок, що дозволить осіменяти тварин та отримувати 

від них нащадків у максимально стиснуті строки. 

Застосування діагностичних тест-смужок CITOLAB-10 для експрес-

досліджень основних біохімічних показників сечі дозволить з достатньою 

точністю судити про стан нирок і печінки та обмін речовин у кіз. 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати 

досліджень дозволять більш інформативно використовувати встановлені 

особливості будови статевих органів кіз та їхньої функції при проведенні 

штучного осіменіння маток. Встановлено, що однією з видових особливостей 

статевих процесів кіз є сильно виражена варіабельність тривалості статевого 

циклу, тому відбір маток, які повторно приходять в охоту слід проводити 

через 5 днів після початку парування. Техніка парування та штучного 

осіменіння кіз з синхронізованим статевим циклом дозволить скоротити 

терміни осіменіння та період між окотами у 2,5 раза. 

Застосування удосконаленого способу контролю за перебігом 

післяродового періоду у козоматок дозволить своєчасно діагностувати 

порушення післяродового стану матки, а застосування тест-смужок 

CITOLAB-10 – вести систематичний контроль за станом здоров’я  тварин. 

Результати досліджень можуть бути використані при розробці планів 

селекційно-племінної роботи з зааненською породою кіз та у навчальному 

процесі студентів у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації. Вони 
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впроваджені у ПП «Бабині кози» Київської області (протокол №3 від 

25 лютого 2016 року).   

Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно організовано та 

проведено експерименти, зібрано первинні дані зоотехнічного та 

ветеринарного обліків, проведено теоретичні дослідження з поставленої 

проблеми, біометрично оброблено дані, узагальнено одержані результати, 

сформульовано висновки та пропозиції виробництву. Вибір теми, планування 

досліджень, обговорення їх результатів здійснено за участі наукового 

керівника. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень були 

оприлюднені та одержали позитивну оцінку на щорічних розширених 

засіданнях лабораторії відтворення, відділу генетики та біотехнології тварин,  

вченої ради Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН у 

2013-2016 рр., доповідалися на XI науковій конференції молодих вчених та 

аспірантів (Чубинське, 2013), XII Всеукраїнській науковій конференції 

молодих вчених та аспірантів, присвяченій пам’яті академіка УААН Валерія 

Петровича Бурката (Чубинське, 2014), XIII Всеукраїнській науковій 

конференції молодих учених та аспірантів, присвяченій пам'яті академіка 

УААН Михайла Васильовича Зубця (Чубинське, 2015), XIV Всеукраїнській 

науковій конференції молодих учених та аспірантів, присвяченій пам'яті 

академіка УААН Валерія Петровича Бурката «Практичні результати та 

методичні аспекти досліджень з розведення, генетики та біотехнології у 

тваринництві» (Чубинське, 2016) і Всеукраїнській науково-практичній 

інтернет-конференції студентів і молодих учених "Актуальні питання 

технології продукції тваринництва" (Полтава, 2016). 

Публікації.  Основні положення дисертаційної роботи висвітлені в 

журналах, збірниках наукових праць та матеріалах конференцій. Всього за 

темою дисертаційної роботи опубліковано 7 наукових праць, у тому числі 5 

статей у виданнях, рекомендованих МОН України, 4 з яких входять у 

міжнародну наукометричну базу, та 2 наукові праці апробаційного характеру. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, змісту, переліку умовних скорочень, вступу, основної частини (огляд 

літератури, матеріали та методи досліджень, результати власних досліджень, 

їх аналіз і узагальнення), висновків, пропозицій виробництву, списку 

використаних джерел і додатків. Роботу викладено на 145 сторінках 

комп’ютерного тексту, вона містить 34 таблиці, 11 рисунків, 2 додатки. 

Список використаних джерел включає 204 найменування, з яких 

23 латиницею.  
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Історичні аспекти, стан та перспективи розвитку козівництва 

 

Перспективною галуззю в структурі світового тваринництва,  що  має  

давню  історію,  сучасні  здобутки  і  тенденції  розвитку  в  культурі 

сільськогосподарського виробництва світу є козівництво [17, 18, 83].  

На даний час козівництво особливо поширене в Азії, Північній Африці, 

Австралії, Південній і Північній Америці, Західній і Південній Європі [156]. 

Загальна популяція  кіз  в  світі  налічує  близько 1 млрд.  голів. При цьому їх 

чисельність у світі за останні 10 років збільшилася. У деяких регіонах Азії та 

Океанії загальне поголів'я кіз  в останні роки зросло у 30-40 разів [18.]. 

Незважаючи  на  значні  коливання  кількості  кіз,  загальна  тенденція 

сучасної динаміки – зростаюча.  Майже 60 % усіх кіз зосереджено в Азії, 35 % 

у Африці і значно менше  тварин  даного  виду  в  Америці,  Європі  та  

Океанії,  загальне поголів'я в яких не перевищує 6 % від світового. Такі  

країни,  як  Туреччина,  Греція,  Іспанія,  Франція  та  Румунія  є лідерами в 

Європі за загальним поголів’ям [18]. 

У  довгій  історії  козівництва  періоди  розквіту  змінювалися періодами  

повного  занепаду  [68].  Черговий  підйом  козівництва  в Європі  припав  на  

кінець  XVIIІ  та  тривав  до  XX  століття.  Приклад подала  спочатку  

Франція,  а  потім  Німеччина.  Україна  на  той  час знаходилась  у  складі  

царської  Росії,  тому  історія  розвитку козівництва для цих двох країн є 

нерозривною [134].   

Розвиток козівництва в Росії у XІX ст. майже повністю опирався на 

досягненні зарубіжної науки. Тваринники  користувались  іноземною,  

частіше  всього  німецькою літературою  і  перекладеними  виданнями  (праці  

Г. Зеттегаста,  Г. Натузіуса  та ін.) [63]. Наявне  поголів’я  кіз утримувалося в  

основному у селянських господарствах  та  населення  робітничих  селищ, 
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адже вважалося, що «молочна коза – корова  бідних».   Відповідно, воно було  

представлене  безпородними  малопродуктивними тваринами.  Проте  окремі  

землевласники,  заводчики  мали  іншу думку. Саме ними було створено 

Російське товариство козівництва, яке активно  пропагувало  вживання  

молока  і  продуктів  козівництва та доводило  економічну  ефективність  

створення  великих господарств з розведення молочних чистопорідних кіз. 

Результатом роботи цього товариства є перше періодичне видання – 

«Російське козівництво»  (період  його  друку  кінець  1910  початок  1912  рр.)  

та імпорт  землевласниками  породистих  кіз  з  країн  Європи.  Так,  за доволі  

короткий  проміжок  часу  (1905-1917  рр.)  було  закладено основу  для  

наступного  розвитку  вітчизняного  молочного козівництва [134]. Зазвичай  

цей  період  пов’язують  з  розвитком  пухового  і вовнового козівництва. 

Розведенням ангорських кіз займалися не лише в Азії, на  Кавказі,  але  і  в  

європейській  Росії  –  Ярославській  губернії,  Білорусії та Україні.  Завдяки  

наявності  значної  кількості  продуктів  козівництва  в  деяких районах країни 

були розвинуті спеціальні промисли, як наприклад пуховий – в Оренбурзькій  

і  Пензенській  губерніях,  хутровий  і  шкіряний  –  Казані, Астрахані,  Тіфлісі  

та  інших  містах.  Значна  частка  продукції  козівництва вивозилася  за  

кордон  (молоко,  шкури,  вовна,  м’ясо,  хустки,  шалі  та  ін.),  від продажу 

якої, країна отримувала великий прибуток [134]. 

В останні роки існування царської Росії зацікавленість до кози, як 

об’єкта  наукових  досліджень,  ще  більш посилилася.  Вчені, які працювали в 

цій галузі, поряд з вивченням зарубіжних, починають дослідження 

аборигенних порід кіз різних регіонів Російської імперії, проводяться 

експедиційні  обстеження ї чисельності  та  породного  складу.  У  1916  році  

в  Росії нараховувалось  більше  6  млн.  кіз,  з  котрих  біля  1,5  млн. – в 

Європейській частини, включаючи Україну [68].  

Кількість кіз у колишньому Радянському Союзі у період з 1917 по 

1949 роки суттєво знизилася і становила  2/3  від  поголів’я  1916  року,  проте  

праця  вчених  у  цій галузі продовжувалася. Так, у 30-ті роки було створено 
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Всесоюзний науково-дослідний інститут вівчарства і козівництва, що 

організовує  спеціальні  експедиції  у  всі  області  країни  для виявлення  

високопродуктивних  місцевих  порід  з  метою подальшого  їх розведення  в  

державних  племінних  господарствах. У результаті проведеної роботи було 

організовано розведення таких порід, як придонська пухова, мегрельська 

молочна, башкирська пухова та інші. Крім того, проводиться  робота  по  

створенню  нових  порід  –  наприклад, розпочата  робота  над  створенням,  на  

основі  завезеної  з  США ангорської  кози,  радянської  вовнової  породи,  яка  

б  повністю відповідала вимогам суворого клімату Казахстану і Середньої Азії 

[134]. 

В. І. Бойков  підкреслював,  що  Радянський  Союз  за  чисельністю  кіз 

станом  на  1940 р.  стоїть  на  другому  місці  у  світі  але  за  багатством, 

різноманітністю і племінною цінністю породного складу займає перше місце. 

У жодній країні світу немає такого багатства та різноманітності типів, порід 

кіз і таких перспектив розвитку молочного, вовнового та пухового 

козівництва, як у цій  країні [96].  

У  роки  Великої Вітчизняної  війни  козівництво,  як  і  інші  галузі 

тваринництва, понесло значні втрати, та вже в післявоєнні почалося поступове 

збільшення поголів’я кіз і в 1952 році досягло рекордного числа – 

17,1 млн. голів. Однак, в  наступні  роки,  аж  до  1966  року,  в  козівництві  

відбувається спад. Чисельність кіз в усіх категоріях господарств зменшилася 

до 5,5  млн.  голів, тобто більше, ніж у три рази. У  багатьох  колективних  

господарствах  Білорусії, Росії, України кози були повністю ліквідовані [9, 68, 

69, 134]. Проте, вчені продовжують працювати у цій галузі і результатом 

їхньої кропіткої 30-літньої праці стає виведення радянської вовнової породи, в 

1961 році – узбецької пухової породи, а у 1968 році – гірськоалтайської 

породи кіз. У 1980-ті роки спостерігався послідовний і стабільний підйом 

галузі. До 1990 року поголів’я кіз в країні сягало 7 млн. [96]. 

Починаючи з 90-х років для козівництва в Україні почалися важкі часи. 

Було ліквідовано всі існуючі господарства з розведення кіз, закрито та 
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знищено підприємства, що переробляли продукцію як козівництва, так і 

вівчарства. Козівництво як галузь тваринництва в Україні перестало існувати 

[37, 134]. Криза  в  козівництві  спричинила  його  повний  перехід  у 

приватний сектор, однак з 1996 року ситуація почала змінюватися. 

Фермерські  та  інші  сільгосппідприємства  почали  цікавитися розведенням  

кіз.  У  результаті  чого  в  14  областях  України  було зареєстровано 

господарства, в яких розводили 2,6 тис. голів кіз. У наступні роки 

спостерігалося коливання чисельності поголів’я, проте в останні три роки 

простежується тенденція до зростання кількості кіз [134].   

Відродженню козівництва в Україні сприяла економічна ситуація в 

країні та зміни в соціальному стані населення. Розвитку галузі козівництва 

сприяє також те, що кози, за меншої продуктивності порівняно з коровами, 

споживають значно менше концентрованих кормів. В Україні, як і за 

кордоном, останнім часом значні посівні площі займають олійні культури. 

Отже, в перспективі постане проблема економії концентрованих кормів. Тому 

утримувати кіз, особливо в дрібнотоварних господарствах, значно вигідніше, 

ніж корів [142].  

Зараз Україна посідає серед 197 країн світу, що розводять кіз, 87 місце, а 

серед країн бувшого Радянського Союзу – 7 місце з поголів’ям близько 

650 тис. гол. [142, 148], з них понад 95 % – у приватних господарствах, де 

утримують від 1 до 50 гол. В останні п'ять років збільшується кількість 

фермерських господарств, переважно у Львівській, Київській, Кіровоградській 

областях, що спеціалізуються на виробництві козиного молока. Більшість 

таких ферм мають поголів'я 100–500 голів [82].  

Найчисельніше поголів’я кіз в Україні є в Одеській (84,0 тис. гол.), 

Харківській (40,2 тис. гол.), Донецькій (38,5 тис. гол.) та Закарпатській 

(36,1 тис. гол.) областях. Найбільша кількість сільськогосподарських 

підприємств з розведення кіз зосереджена у Київській області [149, 152]. 
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Племінних господарств в Україні на сьогодні шість, чотири 

племрепродуктори з розведення зааненської породи кіз, по одному 

альпійської та нубійської. Слід зауважити, що в першій половині 2017 року 

було затверджено три з них. Ще декілька господарств за кількістю кіз, їх 

продуктивністю і рівнем ведення первинного зоотехнічного обліку та 

селекційної роботи можуть бути атестовані на відповідність статусу 

племрепродуктора. Причому п'ять господарств зі статусом племрепродуктора 

за кількістю основних цапів та козоматок, їх продуктивністю відповідають 

вимогам до племінних заводів [90]. 

Для України існують чотири перспективних породи кіз: зааненська, 

альпійська, тогенбурська, нубійська та похідні від них породи та типи [144, 155]. 

Варто відмітити, що за валовим надоєм козиного молока його 

виробництво в Україні ніколи не складало конкуренцію коров'ячому, тому, 

мабуть, інтерес до нього залишався на низькому рівні, тоді як у багатьох 

країнах світу (Данія, Франція, Німеччина, Голландія) молочне козівництво 

активно розвивалось саме в промислових масштабах. За численними даними 

іноземних аграрних видань, сьогодні одним із найперспективніших напрямків 

сільськогосподарського молочного бізнесу вважається виробництво козиного 

молока. Щорічне світове виробництво цього продукту сягає 8299 тис. тонн. В 

окремих європейських країнах частка козиного молока становить близько 

30 % у загальному обсязі його виробництва, а в арабських – досягає 50,0–

58,0 % [82, 172]. Лідируюча  позиція в структурі  виробництва  козиного  

молока  належить Азії (59 %), більше ніж у 2 рази їй поступається Африка та у 

4 рази – Європа. За кількістю виробленого молока у світі лідирує Індія. У 2012 

році у цій країні отримали майже 55 млн. тонн козиного молока. У Європі 

найбільше козиного молока виробляє Франція (624 тис. тонн). Україна займає 

за цим показником 17 позицію у світі (235 тис. тонн) [41, 156].  

Прикладом успішного господарювання в Україні є ферми «Шеврет», 

«Еліза» у Львівській області, «Семеро козенят», «Бабині кози», «Ласкаве 

козеня»  у Київській області, «Золота коза» у Кіровоградській області, що 
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спеціалізуються на виробництві козячого молока і делікатесних сирів [82, 

142]. 

Інтерес  до  галузі  козівництва зростає з кожним роком як в Україні, так 

і в багатьох країнах  світу [74, 104, 118, 164].  Однак  подальший  розвиток цієї 

галузі в нашій країні потребує вирішення ряду проблем. Оскільки основна 

маса тварин представлена  місцевими  козами  з  низькою продуктивністю,  

доцільно  подальше  її  підвищення шляхом схрещування маток із цапами 

спеціалізованих порід. Значною проблемою є майже відсутність племінних 

господарств і чіткої роботи з ведення обліку та селекційного удосконалення 

стад, мізерні обсяги застосування штучного осіменіння, відсутність перевірки 

плідників за якістю нащадків. Для реалізації потенціалу  молочної  

продуктивності  необхідно опрацювати наукові основи нормованої годівлі, 

механізації основних технологічних процесів. Крім того, більшість поголів’я 

кіз знаходиться  в  присадибних  господарствах, тому виникає 

дрібнотоварність виробництва молока, коли дуже важко здійснити контроль 

якості продукції [73, 113, 117]. Крім того, необхідно підвищити рівень 

ведення козівництва за рахунок наукового забезпечення та  застосування 

зарубіжного досвіду;  розширити  породний  склад  поголів'я  молочних  кіз  

для  розведення їх в усіх кліматичних зонах України; для розвитку м'ясного 

козівництва необхідно імпортувати високопродуктивні  генотипи  

спеціалізованих  м'ясних порід  кіз  для  чистопородного розведення та 

отримання помісного молодняку, що дозволить  збільшити  кількість  та  

підвищити  якість  м'яса  кіз  та  продуктів його переробки; створити 

чистопородні племінні стада  імпортних порід кіз; сформувати породну 

структуру козівництва відповідно до пріоритетних напрямів розвитку галузі 

та зональних особливостей; розробити  нормативно-правову  базу,  

технологічні  регламенти та стандарти, адаптовані до міжнародних вимог; 

налагодити зоотехнічний та племінний обліки [18].   

У підвищенні обсягів виробництва і якості козиного молока величезне 

значення має робота з племінним стадом, формування високопродуктивних 
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ліній і родин, які сприятимуть одержанню тварин різних за біологічними і 

господарськи корисними ознаками. Варто зазначити, що в молочному 

козівництві більша увага приділяється маточним родинам, ніж батьківським 

лініям, позаяк, труднощі викликає необхідність утримання у стаді значної 

кількості цапів для закладки ліній. Тому створення родин козоматок 

розглядають як перевірений досвід ведення селекційної роботи по відбору 

тварин з високою плодючістю, продуктивністю, міцним здоров'ям і 

пристосованістю до певних умов утримання [105].  

 

1.2. Народногосподарське значення козівництва 

 

Інтерес до розведення кіз та отримання  продукції  козівництва  

обумовлений  цінними  дієтичними  та  лікувально-профілактичними 

якостями козиного молока за невисокої собівартості його виробництва [44, 57, 

71, 78, 93, 117, 128]. До того ж, доглядати за козами набагато легше, ніж за 

коровами. Витрати корму на виробництво 1 ц козиного молока майже у 2 рази 

менші, ніж на виробництво 1 ц коров'ячого молока, а затрати праці менші у 

2,5 раза. На 1 ц живої маси коза у 2,3 раза дає більше молока, ніж корова. 

Тому собівартість козиного молока майже у 2 рази нижча, ніж коров'ячого, а 

рентабельність набагато вища [1, 43, 47, 157, 172].  

Висока пристосованість до умов утримання, гостра морда, рухливі тонкі 

губи дають можливість козам, на відміну від тварин інших видів,  з'їдати  

низькорослі  трави.  Вони  невибагливі  до  кормів,  мають міцні ратиці, 

звикають до людини. Усе це сприяє успішному їх розведенню у різних 

кліматичних умовах та  практично в усіх країнах світу. У  той  же  час,  

культурні  породи  кіз  різних  напрямів  продуктивності добре  

пристосовуються до умов промислового та великомасштабного виробництва, 

де показують високу продуктивність та оплату витрат продукцією [18, 48, 71] 

Серед всього різноманіття продукції  кіз найвагомішим продуктом є 

молоко. Козине молоко – високоцінний, дієтичний продукт харчування, до 



 
 

18 

складу якого входять повноцінні білки,  молочний  жир,  цукор,  різноманітні  

мінеральні  речовини,  вітаміни,  велика  кількість ферментів та інших 

біологічних сполук [7, 72, 98, 122, 188, 190, 197]. 

Молочна продукція, отримана від кіз, найбільшим попитом на світовому 

та вітчизняному ринку найбільшим попитом користується серед споживачів, 

які мають проблеми із засвоєнням лактози. До того ж, жирові кульки козиного 

молока у шість разів менші за молочні кульки коров’ячого молока. Така 

особливість впливає на швидкість засвоєння людиною даного продукту [25, 

129, 197]. При перетравленні молока корів, на відміну від козиного, 

утворюється щільний згусток, що стає причиною колітів у немовлят та 

розладів шлунка у дорослих людей. Молоко кіз засвоюється людиною за 20, а 

корів – за 60 хв. Це зумовлено всмоктуванням середньоланцюгових жирних 

кислот молока кіз у венозне русло, а не в лімфатичні капіляри жовчі, як 

молоко корів [56, 42]. 

Використовують козине молоко в основному у свіжому вигляді та 

переробляють у кисломолочні продукти і лише близько 26 % всього молока 

кіз йде на виробництво сирів різних видів [156]. 

Найбільше козиного молока переробляють у тверді та м'які сири в 

Європі  (74 %), дещо  менше – в  Америці  (41  %)  і  дуже  мало – в  Азії (9 %). 

Щорічно  з  молока  кіз  виробляють  457  тонн  сирів  різних  видів. 

Найбільшим виробником сирів з козиного молока є Європа, а потім Африка. 

Серед  європейських  країн  традиційно  найбільше  (88  тис. тонн) сиру 

виробляє Франція, а Україна знаходиться на шостому місці [18].  

Така цінна сировина, як козине молоко, повинна перероблятися, з 

максимальним ефектом використання компонентів. На сьогоднішній день 

основною проблемою у сфері комплексної переробки молока є нездатність 

козиних ферм забезпечити молокопереробні підприємства достатньою 

кількістю молока-сировини [135]. Проте, за останні роки асортимент 

продукції на основі козиного молока став більш обширним, на прилавках 

країн з розвинутою галуззю козівництва можна побачити значну кількість 
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різноманітної продукції: кисломолочні продукти (мацоні, просто кваша, 

айран, йогурти), сири (бринза, сулугуні, пекаріно, качковал, рокфор, шевр, 

серні, кроттен, шабашу дю пуато), а також масла, які знайшли своє 

застосування як в харчовій, так і в медичній промисловості [15, 26, 51, 67, 88, 

111, 116, 201].  

На жаль, ринок козиного молока на теренах України характеризується 

дефіцитом самозабезпечення та високою часткою імпортозаміщення [34].  

Значної популярності останнім часом набуває м'ясо кіз. Молода 

козлятина за смаковими якостями не має аналогів, а за поживністю й 

корисністю не поступається баранині та значно перевершує яловичину й 

свинину. М’ясо  кіз  має  високу  поживну  цінність,  відноситься  до    темних  

сортів,  дієтичне  та  прирівнюється за амінокислотним складом до  дичини, на  

ринках  має  широкий  попит  і  не  поступається  м’ясним  виробам  з  

яловичини  чи  свинини [36].   

Краще м'ясо дають злегка відгодовані козенята у віці від 4 до 6 тижнів. 

Їх впродовж перших тижнів життя годують виключно чистим козиним 

молоком, даючи вволю, а потім поступово додають до них пшеничних або 

житніх висівок. Прекрасне м'ясо дають валухи (кастровані цапи) і ялові кози, 

яких перед забоєм також підкормлюють зерновою дертю, висівками, 

коренеплодами і хорошим сіном (з обов’язковою добавкою повареної солі) 

впродовж шести тижнів. Молоді цапики, кастровані у 4-тижневому віці і 

добре відгодовані, дають особливо смачне м'ясо, яке нагадує м'ясо диких кіз. 

М'ясо річних кіз, вибракуваних зі стада через певні причини, майже таке ж 

цінне як і м'ясо козенят [70]. 

У багатьох країнах Африки та Азії розводять м'ясних кіз лише для 

отримання делікатесного м'яса. Дуже корисним є козиний жир, який 

відкладається на внутрішніх органах. Він легко  відокремлюється  і  

перетоплюється,  його  використовують  як лікувальний засіб при застудах та 

легеневих захворюваннях [18]. 
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М'ясо і сало старих цапів через специфічний запах і смак не вживають у 

їжу, а використовують для виробництва мила, свічок і т. д. Козині кишки 

застосовують у ковбасному виробництві [70].  

Велике  значення  має  козиний  пух. Козиний пух – це особлива і майже 

унікальна за своїми властивостями категорія вовнової сировини.  Вироби з 

нього гарні, м’які, легкі й дуже теплі. З козиного пуху  виготовляють  пухові 

хустки (шалі), ажурні павутинки й шарфи, високоякісні й легкі трикотажні 

тканини, фетр найвищої якості та різні в'язані вироби. Козлини з пухових 

тварин широко використовують у виробництві хутра, оскільки за  вовняним  

покривом  вони  схожі  на  овчини  овець  романівської породи [18].  

Одним із цінних видів продукції козівництва є вовна. Головна вимога до 

вовни – її однорідність. Однорідну вовну (мохер) одержують від ангорських 

кіз. Вона практично повністю складається з так званого перехідного волоса, 

що має високі технологічні властивості. Найкращу ангорську вовну дають 

кози у віці до 10-12 місяців [16]. Її широко використовують для виробництва 

плюшу, оксамиту, вельвету. Крім того, вона йде на виготовлення білих 

жіночих хусток,  килимів,  технічних  і драпірувальних  тканин.  Ці тканини 

використовують для оббивання меблів, внутрішнього оздоблення легкових 

автомобілів, сидінь у м'яких вагонах, літаках і пароплавах. Із грубої вовни та 

ості виготовляють щітки, пензлі й навіть мотузки  великої  міцності.  Пряжа,  

яку  отримують  із  однорідної  вовни, добре фарбується різними барвниками.  

Після забою кіз отримують козлині шкури – козлини, вони надзвичайно  

міцні, щільні і за рядом показників перевершують шкури корів та овець. Їх 

використовують для  шкіряних  виробів  широкого  спектра  призначення. З 

козлин виробляють цінне галантерейне та взуттєве шевро, використовують 

для виготовлення хутрових виробів та шкіри. Зі шкур молочних і пухових кіз 

можна отримати високосортний  сап'ян,  шагреневу  шкіру  та  інші  цінні  

види  шкір.  Із  них виготовляють спеціальні костюми для космонавтів, 

модельне взуття, шкіряні пальта та інші вироби [16, 18].   
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Серед переваг виробництва продукції козівництва можна відзначити те, 

що від кіз, на відміну від корів, одержують приплід не раз, а двічі на рік. Ці 

тварини за один окіт можуть мати одне, два, три, а то й більше козенят. 

 

1.3. Фізико-хімічні та технологічні властивості козиного молока 

 

На даний час для багатьох дослідників цікавою галуззю стало 

козівництво. Все більше наукових праць присвячується фізико-хімічним та 

технологічним властивостям козиного молока, його низькій алергенності і 

перспективам використання в продуктах дитячого харчування та в лікувально-

профілактичних цілях [5, 28, 59, 60, 158, 173, 174, 177].  

Молоко кіз представляє собою білу або жовтувато-білу непрозору 

рідину, солодкувату на смак і досить складну за хімічним складом. Воно легко 

засвоюється організмом людей. На відміну від коров’ячого молока, козине не 

містить аглютинін, за рахунок чого жирові кульки у ньому не склеюються, що 

робить їх легкоперетравними [50, 171, 192, 198]. Крім того, молочний жир  

козиного молока легко перетравлюється завдяки високому вмісту жирних 

кислот з середньою довжиною ланцюга [186]. 

У козиному молоці міститься в 4-5 разів більше олігосахаридів, ніж в 

коров’ячому і в 10 разів більше, ніж в овечому [203]. Воно володіє 

пробіотичними властивостями, що сприяє зростанню корисних біфідобактерій 

у кишечнику, за допомогою яких важко перетравлювані вуглеводи і лактоза 

розщеплюються на декілька компонентів моносахаридів, які метаболізуються 

у проміжні продукти з наступним перетворенням у джерело енергії [187, 193].  

Козине молоко відрізняється від коров’ячого також за фізико-хімічним 

складом. Так, середній розмір жирових кульок у коров’ячому молоці 

знаходиться в межах 2,5-3,5, а у козиному – менше 2 мкм [153, 192]. Це 

сприяє кращому засвоєнню жиру організмом людини, а також полегшує 

промислову переробку козиного молока, оскільки відпадає потреба в його 

гомогенізуванні [26, 30, 31, 32, 40, 42, 91, 121]. У ньому міститься значна 
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кількість сухих і мінеральних речовин [4, 86, 112, 122, 130, 158] та незамінних 

амінокислот: валін, лейцин, ізолейцин і цистин, які сприяють підвищенню 

м’язової витривалості при інтенсивних фізичних навантаженнях. Крім того, 

воно містить таку незамінну амінокислоту, як гістидин, яка допомагає при 

лікуванні виразки шлунка і дванадцятипалої кишки та гепатитів [64].  

Козине молоко є також джерелом мононесачиних, поліненасичених 

жирних кислот і тригліцеридів з середнім ланцюгом [195]. Воно 

характеризується високим вмістом кальцію, магнію, фосфору, заліза, хлору, 

марганцю, селену і дещо меншим вмістом, порівняно з коров’ячим молоком, 

цинку, натрію, сірки і молібдену. Козине молоко відзначається також високим 

вмістом калію, що є дуже важливим при лікуванні серцево-судинної системи 

[135]. Воно багате на вміст альбумінів і глобулінів, які добре 

перетравлюються. 

Важливою технологічною властивістю молока є його термостійкість, 

тобто час, необхідний для коагуляції білків молока при температурі 1350С 

[29]. Цей показник визначає не лише якість готової продукції, але й саму 

можливість її одержання. На термостійкість молока впливає цілий ряд 

паратипових чинників: індивідуальні особливості кіз, сезон року, кліматичні 

та агроекологічні умови, вміст у молоці сухого знежиреного молочного 

залишку, сольовий баланс, pH молока і т. д. За даними S.G. Anema, 

D.J. Stanley [182], J. F. Morgan,  S.  Micault,  J. Fauquant [194], H. Singh [200], 

C. Wang, Y. Zhu, J. Wang [204], максимальна термостійкість козиного молока 

спостерігається при рН 6,9-7,0. 

На термостійкість козиного молока значний вплив мають вміст у ньому 

загального білка та діаметр казеїнових міцел [109, 150, 151].  Cтруктурні зміни 

казеїну за теплового впливу та високий вміст білків сироватки молока 

сприяють зниженню його термостійкості [183].  

На термостійкість козиного молока впливає також період лактації. Так, 

на початку лактації воно має низьку стійкість до нагрівання, в середині 

лактаційного періоду – найвищу і в кінці – знову низьку [11]. 
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Козине молоко є потенційним джерелом для приготування сирів. Через 

низький вміст β-каротину воно має специфічний колір, що призводить до 

одержання сирів з більш яскравим забарвленням [199]. Підвищена 

концентрація у молоці αs1-казеїну сприяє покращенню сиропридатних якостей 

молока, а така ж концентрація β-казеїну призводить до погіршення цих 

властивостей [158]. 

Важливим фактором для одержання якісного сирного згустку є 

співвідношення у молоці казеїнових і сироваткових фракцій білків. Кращим 

виходом сиру відзначалося козине молоко, у якому  співвідношення фракцій 

α-, β- і κ-казеїну становило 90, а γ-казеїну – не більше 10 % [12, 13, 109, 150, 

151, 162, 163].  

Значний вплив на коагуляцію молока козоматок має концентрація αs1-

казеїну. Молоко з низьким вмістом зазначеної фракції характеризувалося 

вищим рН та довшою тривалістю коагуляції і стан сичужного згустку був 

слабшим, порівняно з молоком з середньою та високою концентрацією αs1-

казеїну [185, 189, 202].  

Варто зазначити, що на сичужне згортання козиного молока, крім 

білкових фракцій, впливають і ряд інших факторів, зокрема температурний 

режим. Так, за температури нижче 60С погіршується коагуляція молока і 

якість одержаного продукту, а при зберіганні молока більше 24 год. здатність 

до сичужного згортання змінюється на 7-32 % [21].  

Таким чином, на фізико-хімічний склад та технологічні властивості 

молока кіз впливають різні паратипові та генетичні чинники. 

 

1.4. Господарськи корисні ознаки кіз зааненської породи 

 

На сьогодні, за різними даними, у світі є від 236 до 500 порід кіз. За 

напрямом продуктивності розрізняють такі породи кіз: спеціалізовані 

(молочні, м'ясні, пухові, вовнові, шкуркові, паркові) і комбіновані (молочно-

м'ясні, м'ясо-вовнові і вовново-м'ясні, м'ясо-вовново-молочні, м’ясо-шкуркові) 
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породи [69]. Лідируюче місце в світі належить молочним і комбінованим 

молочно-м'ясним породам, відповідно 35 і 19 % від загального числа порід. В 

Європі за чисельністю переважають молочні (66,4 %) і молочно-м'ясні 

(15,9 %), в Азії – комбіновані (більше 50 %), в Африці – м'ясні породи кіз 

[158]. 

Однією із найбільш перспективних галузей тваринництва є молочне 

козівництво є [15, 49, 89, 120, 191]. Наймолодшою молочною породою кіз у 

світі є зааненська. Вона виведена в Швейцарських Альпах в долині 

Зааненталь, звідки і походить її назва [10, 23, 125].  

Зааненські кози характеризуються ніжною щільною конституцією, 

характерною для молочного типу. Їх кістяк, хоч і не грубий, але досить 

міцний. Вони мають добре розвинуті м'язи. Їх характерною рисою є шкіряні 

нарости на шиї – сережки. Тулуб досить глибокий і довгий, кінцівки міцні, 

правильно поставлені. Масть в основному біла, іноді зі світло-жовтим 

відтінком. Також зустрічаються особини з чорними пігментними плямами на 

голові, вухах і вимені. Вим’я грушо- або кульоподібної форми з добре 

вираженими великими дійками [2, 180.]. 

Зааненські кози досить крупні. Жива маса маток становить в середньому 

50-60 кг, висота в холці – 76-78, коса довжина тулуба – 79-83 см, самців – 75-

80 кг, 83-86 та 85-90 см. Кращі представники можуть досягати живої маси 

100 кг (самці), а кози – 90 кг. У них народжуються великі козенята: кізочки з 

живою масою 3, цапки – 4,5 кг. У 2-місячному віці їх жива маса досягає 9-10 і 

10-12 кг відповідно, у 12-місячному – 30-35 і 38-45 кг [2]. 

Жива маса кізочок і цапків з віком змінюється неоднаково. Найбільшою 

інтенсивністю росту живої маси молодняку обох статей характеризується 

період від народження до 4-місячного періоду. У річному віці  цапки значно 

переважають за названим показником кізочок, що свідчить про прояв 

статевого диморфізму. За нормальних умов годівлі і утримання молодняк 

зааненських кіз характеризується значними темпами приросту живої маси, що 

вказує на добру їх пристосованість до умов розведення [58].  
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Жива маса новонародженого молодняку залежить від віку матері. 

Кізочки, одержані від козоматок з третьою і старше лактацією переважали за 

цим показником козенят, отриманих від самок з першою та другою 

лактаціями відповідно на 12,5 та 3,4 %, в 4-місячному віці ця перевага 

становила 21,7 та 14,3 і в 12-місячному – 19,8 та 2,3 % [15]. 

За даними А. Л. Леппи, В. О. Попової [85], молодняк зааненських кіз 

характеризується гармонійним розвитком та пропорційною будовою тіла. У 

козенят у тижневому віці висота в холці, залежно від способу вирощування, 

становила 32,8-33,6, висота в крижах – 34,1-34,7, глибина грудей – 11,4-12,1, 

ширина грудей – 7,8-7,9, ширина в маклаках – 4,9-5,1, коса довжина тулуба – 

21,8-22,2, обхват грудей за лопатками – 27,9-28,4 та обхват п’ястка – 4,1-

4,8 см. 

За період від народження до річного віку найбільша інтенсивність 

лінійного росту козенят спостерігається за шириною та глибиною грудей, а 

найменша – за обхватом п’ястка та косою довжиною тулуба. Козенята з 

більшими промірами в ембріональний період у постембріональний період 

розвивалися повільніше і, навпаки. У річному віці кізочки за розвитком 

більшості промірів більше наближалися до дорослих тварин, ніж цапки [58].   

Зааненські кози цінуються за високу молочну продуктивність. Надій за 

лактацію у них становить 600-800 кг жирністю 3,8-4,5 %  при тривалості 

лактаційного періоду 270-360 днів. За рік окремі самки можуть давати до 

тонни молока, причому їхня продуктивність зростає з кожною наступною 

лактацією. Після четвертого настає її пік: від 8 до 12 кг молока за добу при 

дворазовому доїнні. Від кіз-рекордисток отримують до 2 і більше тонн 

цінного продукту за рік. Рекордні надої зааненських кіз були відмічені у 1929 

році – 2235 кг, у 1937 – 2482 кг та у 1952 – 2950 кг [115, 158, 184]. Рекордний 

надій зааненської козоматки в Австралії становив 3507 кг [99]. 

На формування молочної продуктивності кіз впливають різні фактори 

[123]. Між промірами тіла кіз та показниками їх молочної продуктивності 

А. Г. Фатихов [158] спостерігав різної сили зв’язки, на основі чого визначив 
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оптимальні параметри промірів тіла тварин. Для кіз зааненської породи 

бажаним є високий та середній зріст кіз (74-80 см), довгий тулуб (81-83 см), 

об'ємні (84-93 см), глибокі (33-37 см) і широкі груди (17-21 см). Це дозволить 

в подальшому вести поглиблену селекцію кіз на підвищення потенціалу їх 

молочності та покращення екстер'єрно-конституційних ознак.  

Достовірну кореляцію між надоєм за лактацію та шириною грудей 

(r=0,50), довжиною лівої і правої дійки (r=0,57 і r=0,64 відповідно), а також 

між середньодобовим надоєм та довжиною лівої і правої дійки (r=0,62 і r=0,72 

відповідно) [15]. 

Молочна продуктивність кіз підвищується з кожною наступною 

лактацією. Найвищі надої Л. В. Пірова, Л. Т. Косіор, В. А. Ліскович [114] 

спостерігали у козоматок зазначеної породи у віці третьої і вище лактацій. 

Масова частка жиру і білка в молоці тварин з віком майже не змінювалася. 

Л. П.  Москаленко, О. В.  Филинская  [99] відмічають прямий зв’язок 

між молочністю маток та багатопліддям. Ними ж встановлений тісний зв’язок 

між надоєм за першу лактацію та за лактацію в цілому (r=0,56-0,72),  що 

дозволяє уже на першому місяці лактаційного періоду виявити потенційно 

високопродуктивну особину. 

Найвищі середньодобові надої А. С. Шувариков с соавт. [176] 

спостерігали у весняний та літній періоди (відповідно 2331 та 2726 мл), а 

найнижчі – у зимовий період (611 мл). Водночас, за високих надоїв у 

весняний та літній періоди вміст жиру, білка та лактози, сухої речовини у 

молоці кіз був відносно низьким. Ю. М. Бодрова [11] також найвищі 

середньодобові надої, проте, найнижчий вміст жиру, білка лактози та сухих 

речовин у молоці кіз зааненської породи спостерігала у літній період, а у 

зимовий період – навпаки. Водночас, вміст у молоці вітамінів А і С, суми  

незамінних, а також окремих лімітючих амінокислот (лізину, триптофану, 

метіоніну) від сезону року майже не залежав. Р. С. Губанов [35], О. В. Дымар,  

Т. М. Смоляк,  Т. В.  Ефимова  [45] вважають, що зміна хімічного складу та 

властивостей молока під впливом сезону року пов’язані з умовами утримання. 
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Автор підкреслює, що тривалий вплив температури понад 200С більш суттєво 

впливає на молочну продуктивність, ніж температура нижча за 50С. Тому 

вміст жиру і білка в молоці взимку дещо вищий, ніж влітку. Меншою мірою 

це відноситься до сухого знежиреного молочного залишку в молоці. 

Н. М. Наливайська [102] з'ясувала вплив різних факторів зовнішнього 

середовища (температури, вологості і швидкості руху повітря, 

барометричного тиску) на лактаційну діяльність кіз зааненської породи. Автор 

встановила, що коливання добових надоїв у кіз зі зміною метеорологічних 

показників, причому не всі тварини реагували на ці показники однаково. 30 % 

кіз виявилися найбільше метеолабільними, різниця в секреції молока за 

дослідний період у них знаходилася в межах 700-1300 г за добу, в інших 

(70 %) – 200-600 г. Найвищі спостерігалися у дні, коли барометричний тиск 

становив 756-761 мм рт. ст., відносна вологість – 56-68 % і температура 

повітря – 19-220 0С. Суттєвіше зниження молочної продуктивності співпадало 

з днями зниженого барометричного тиску (737-744 мм рт. ст.), високою 

вологістю повітря (88 %) і більш високою середньодобовою температурою 

(26-2800С). 

У дослідженнях Г. Н. Мустафиной [101] вміст жиру в молоці 

зааненських кіз становив 4,75 %, густина – 290А. Енергетична цінність 1 кг 

молока залежала від кількості сухих речовин і коливалася від 680 до 720 ккал. 

Сири із молока кіз зааненської породи за фізико-хімічними і дегустаційними 

показниками не поступаються сирам із коров’ячого молока і можуть 

забезпечити повноцінне й здорове харчування дітей та дорослих. 

На якісні показники та сиропридатність молока кіз впливають їх батьки. 

Так, на виробництво 1 кг бринзи та сиру шевре найнижчий розхід молока (в 

середньому 5,2 кг) був у кіз-дочок цапа-плідника Лиса Р-20. На другому місці 

за цим показником (5,5 кг) були дочки Рема Н-24, на третьому (5,8 кг) – дочки 

Фета С-67 і на останньому (5,9 кг) – дочки Крокуса 3-17 [11]. 

О. В. Капралюк [65] констатувала, що найбільш придатними до 

машинного доїння є кози, молочна залоза яких має кулясту форму, з 
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середньою інтенсивністю молоковіддачі 1,2 кг/хв. Л. В. Пірова, Л. Т. Косіор, 

В. А. Ліскович [114] спостерігали тенденцію до підвищення інтенсивності 

молоковиведення у кіз з віком. За першу лактацію інтенсивність 

молоковіддачі становила 0,94, за третю – 1,21 кг/хв.  

С. И. Новопашина,  А. Л. Мелкумова  и  М. Ю. Санников  [106] вивчили 

вплив різних типів поведінки (пасивного і активного (оборонного)) 

зааненських кіз на їх молочну продуктивність. Встановлено, що у козоматок 

першого типу поведінки надій за 200 днів незакінченої лактації порівняно з 

тваринами другого типу поведінки був вищим на 7,7 %, кількість молочного 

жиру – на 5 %, а вміст жиру в молоці був вищим у кіз другої групи на 

0,08 абс. %. 

У пасовищний період у кіз зазначеної породи спостерігалися високі 

позитивні зв’язки між середньодобовим надоєм та наступними актами 

поведінки: лежання, поїдання кормів, у положенні стоячи, споживання 

сироватки і води, а також контакт з людиною. Негативна кореляція відмічена 

між середньодобовими надоями козоматок та такими етологічними діями: 

рух, контакт з тваринами [132]. 

На молочну продуктивність та якісні показники молока кіз значно 

впливає країна селекції. Наприклад, відмічено, що молоко, одержане від кіз 

зааненської породи у Новій Зеландії та Голландії, має низький вміст αs1-

казеїну, тоді як у кіз російської селекції його рівень дещо вищий [55, 161]. 

А. С. Шувариков, В. В. Брюнчугин и О. Н. Пастух [175] повідомляють, 

що кози зааненської породи ставропольської селекції за надоєм, виходом 

молочного жиру та білка, кількістю молока базисної жирності та базисної 

білковомолочності в перерахунку на 305 днів лактації були значно вищими, 

ніж аналогічні показники у кіз місцевої та голландської селекції. 

Неменш важливим фактором є технологія доїння кіз. Так, 

С. И. Новопашина [108], З. А. Халимбеков, С. И. Новопашина, 

М. Ю. Санников [165, 166], З. А. Халимбеков [167, 168] сформували дві групи 

зааненських кіз – контрольну та дослідну. У контрольній групі 
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використовували підсисно-дійну технологію одержання молока, відлучення 

козенят проводили у 3-місячному віці. Маток від окоту до трьох місяців доїли 

один раз в добу, враховуючи молоко, висмоктане козенятами. Після 

відлучення тварин доїли два рази в добу. Для козоматок  дослідної групи 

використовували технологію роздою, після окоту козенят зразу відбирали від 

маток. Контрольні доїння маток обох груп від окоту до 90 діб проводили 

щоденно, а від  після 90 діб – один раз в місяць. Автори зазначають, що надій 

за лактацію маток дослідної групи порівняно з контрольною був вищим на 

28,8 %, а тривалість лактаційного періоду довшою на 46 днів. 

Кози зааненської породи характеризуються також добрими м'ясними 

якостями.  Козине м'ясо використовують у їжу з давніх часі усі народи. За 

поживністю і смаковими якостями козлятина подібна до баранини і їй 

притаманні високі харчові якості. За вмістом вітамінів тіаміну, рибофлавіну і 

ретинолу воно переважає м'ясо інших сільськогосподарських тварин, а 

холестерину у ньому у декілька разів менше, ніж у свинині чи яловичині. 

Очевидно, тому спостерігається невисока захворюваність на атеросклероз у 

народів, що регулярно вживають у їжу козлятину. До того ж у м'ясі кіз не 

знайдено глистів або їх личинок [58, 169]. У козлятині міститься 61,7-66,7 % 

води, 15,1-21,1 % жиру та 16,1-17,1 % білка [1]. 

У кіз жир відкладається в основному на внутрішніх органах, а між 

м'язами та в підшкірній клітковині його значно менше [99].  

Козлятина менш жирна, ніж баранина, проте, вона не поступається 

баранині і яловичині за калорійністю та кількістю перетравного білка, 

характеризується значним вмістом амінокислот, у ній багато гістаміну, мало 

еластину та колагену, завдяки чому вона легко перетравлюється і засвоюється 

[58].  У всі вікові періоди козлятина відзначається хорошим співвідношенням 

насичених кислот до ненасичених: у 4-місячного молодняку воно становило 

1,14, у 8-місячного – 1,05 і 12-місячного – 1,3, що вказує на високу якість 

м'яса [52].  
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В. П. Лушников  и  О. В. Юсова  [87] повідомляють, що м'ясо кіз 

зааненської породи за вмістом жиру з великою кількістю ненасичених жирних 

кислот переважає тварин російської породи. У м'ясі козенят зааненської 

породи співвідношення насичених: мононенасичених: поліненасичених 

жирних кислот становило 52-56 : 39-44 : 3-4, а у м'ясі козенят російської 

породи – відповідно 61-63 : 32-34 : 3-4, що свідчить про значно нижчу 

засвоюваність цих жирових компонентів. 

Формування м'ясної продуктивності кіз зааненської породи в онтогенезі 

проходить у відповідності з загальними закономірностями росту й розвитку. 

Оптимальний вік забою тварин – 8 місяців. У цьому віці від них отримують 

тушки масою 12-13 кг, які мали добре розвинені м'язи при забійному виході 

47 %. З віком спостерігається збільшення виходу їстівних частин  і зменшення 

виходу кісток, тобто зростає коефіцієнт м'ясності, який підтверджує перевагу 

інтенсивності росту м’язової тканини над ростом кісток. Відсоток відрубів 

першого сорту також збільшується з віком козенят і у 8-місячному віці 

складає 85 %. До 8-місячного віку відбувається зниження вмісту вологи у 

м’якоті і збільшення вмісту жиру за відносно стабільного вмісту білка [58].   

Оптимальні умови утримання та годівлі у ранньому віці козенят 

сприяють підвищенню їх м'ясної продуктивності. М. Муна [100] зазначає, що 

збільшення поживності раціону на 20 % сприяло підвищенню 

середньодобових приростів кіз зааненської породи у період їх кітності на 

45,6 %. Це вплинуло і на приріст живої маси одержаного молодняку, а в 

подальшому – і на забійні якості. 

Підвищення поживності раціону на 0,45 к. од. сприяло збільшенню 

молочної продуктивності козоматок зааненської породи за перший місяць 

лактації на 83, за другий – на 51 і за третій – на 2 %. За 90 діб роздою 

середньодобовий надій кіз збільшився на 24,4 % [168]. 

Важливе значення при годівлі тварин має вміст протеїну в раціоні. 

Б. С. Нуржанов,  В. А. Сечин  и  В. О. Ляпина  [110], Б. С. Нуржанов [111] 

прийшли до висновку, що збільшення в раціоні кіз протеїну на 10-15 % 
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сприяло покращенню кількісних і якісних показників їх м'ясної 

продуктивності. 

М. В. Забелина,  Е. Ю. Рейзбих  [53],  Е. Ю. Рейзбих [126], встановили, 

що м'ясні якості цапків тісно пов’язані з молочністю їх матерів. Цапки, 

одержані від більш молочних матерів, у всі вікові періоди (4, 6, 8 і 12 міс.) 

характеризувалися більш високими показниками м'ясної продуктивності. 

Кози зааненської породи відзначаються високою скоростиглістю і 

плодючістю. Вихід козенят на 100 маток становить 180-250 гол. При 

схрещуванні з іншими породами матки стійко передають свої якості нащадкам 

[23, 24].  

Д. К. Икоева [58] з'ясувала, що плодючість маток залежить від їх віку. 

Цей показник у козоматок-первісток у дослідженнях автора становив 120,0 %, 

а у тварин з п’ятою лактацією – 189,5 %. За даними А. С. Булатова [15], 

вищенаведений показник знаходився в межах 122,7-161,2 %, причому у 

козоматок з третьою лактацією порівняно з тваринами з першою і другою 

лактаціями він був вищим відповідно 35,5 та 37,4 %.  

Досвід країн світу із розвинутим козівництвом показав, що виробництво 

продукції козівництва, особливо молочного напрямку, історично було 

привабливим для сімейного бізнесу, тому законодавчі передумови створення в 

Україні сімейних ферм є запорукою якісно нового розвитку аграрного ринку 

[34]. 

Зааненські кози дуже добре акліматизуються до різних природних умов, 

що дозволяє легко розводити їх у різних країнах світу [39, 66]. 

Зааненську  породу в Україні здебільшого використовують для 

підвищення молочної продуктивності місцевих кіз. Одержані помісі – досить 

крупні, плодючі та молочні тварини. Жива маса маток становить в середньому 

45-48 кг, надій за лактацію – 500-700 кг, вміст жиру в молоці – 3,5-5,0 %, а 

тривалість лактації коливається від 7 до 10 місяців [1]. Однак, за надоєм, 

інтенсивністю росту живої маси, промірами тіла, розвитком вимені та дійок, 

м'ясними й репродуктивними якостями та збереженістю молодняку вони 
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поступаються чистопородним аналогам. Водночас, за жирнокислотним 

складом ліпідів молока та хімічним складом м'яса між наведеними вище 

групами тварин  різниця незначна [103]. 

На сьогодні в Україні існує відносно велика ферма (200 голів) кіз 

зааненської породи в сільськогосподарському підприємстві с. Луки 

Лохвицького району Полтавської області. Це підприємство значною мірою 

сприяло поширенню молочного козівництва світового рівня в нашій країні 

[154]. 

Статус племінного репродуктора з розведення кіз зааненської породи 

присвоєно ТОВ «СК Добриня» Київської області і ТОВ «Золота коза» 

Кіровоградської області, у яких утримується біля 700 тварин. На фермі 

«Золота Коза» вперше було проведено штучне осіменіння кіз спермою цапів-

плідників зааненської і альпійської порід від компанії Sersia Франція [113]. 

Аналіз доступної літератури свідчить, що промислове козівництво в 

Україні знаходиться на етапі свого зародження. Біологічні особливості кіз 

дозволяють нарощувати виробничі потужності країни до рівня 

самозабезпечення та експортної самоорієнтації. Водночас, комплексні 

дослідження щодо живої маси, лінійного росту, відтворювальної здатності, 

молочної продуктивності та її залежності від різних паратипових і генетичних 

чинників, якісного складу молока, біологічних особливостей кіз в нашій країні 

майже не проводилися. Це дозволило нам зробити висновок про доцільність 

та необхідність вивчення наведених вище параметрів у тварин зааненської 

породи. 
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РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Експериментальну частину роботи виконано в Інституті розведення і 

генетики тварин імені М.В. Зубця НААН та племінних репродукторах „Бабині 

кози” Київської області і “Золота коза” Кіровоградської області та 

ПП “Стрекоза” Житомирської області впродовж 2013-2015 рр. Дослідження 

проведені на козах зааненської породи латвійської та білоруської селекції.  

Господарства, в яких проводили досліди, були благополучними щодо 

інфекційних захворювань. Вони використовують стійлово-пасовищну систему 

утримання тварин. Взимку кіз утримують в приміщенні безприв'язно, на 

глибокій підстилці. У період між годівлею та доїнням у сприятливу погоду кіз 

випускають на вигульні майданчики. Корми роздають двічі на день. Гній з 

приміщення видаляють двічі на рік. У господарствах „Бабині кози” та “Золота 

коза” тварин доять на доїльних установках у молокопровід. Молоко через 

молочний фільтр надходить у охолоджувач, де воно зберігається за 

температури 40С.  

У піддослідних тварин вивчали динаміку живої маси від народження до 

7-місячного віку, проміри тіла після першого окоту, показники 

відтворювальної здатності; анатомічну будову внутрішніх статевих органів, їх 

розміри, цитологію слизової оболонки піхви, тривалість окоту, маткові 

виділення; молочну продуктивність кіз за першу–сьому лактації та її 

залежність від різних паратипових та генетичних чинників; лактаційні криві, 

стійкість лактації; органолептичні та фізико-хімічні показники молока; 

біохімічні показники обміну речовин та економічну ефективність розведення 

кіз різної селекції. Наукові дослідження проведено згідно схеми (рис. 2.1). 

Живу масу піддослідних кізочок вивчали шляхом щомісячного 

зважування, а козоматок після першого окоту – за даними  зоотехнічного  

обліку.  Кратність  збільшення  живої  маси  визначали шляхом ділення  живої  
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Рис. 2.1. Схема досліджень 

Латвійська селекція 

Динаміка живої маси 

Білоруська селекція 

Ваговий ріст 
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Лінійна оцінка 
екстер’єру кіз 

Господарськи корисні ознаки та біологічні особливості тварин 
 

Відтворювальна 
здатність 
козоматок 

Молочна 
продуктивність 

козоматок 

Середньодобовий приріст, кратність 
збільшення та відносна швидкість  

росту живої маси 

Проміри тіла 

Індекси будови тіла 

Вік першого окоту, тривалість лактації, 
сухостійного й сервіс-періодів та періоду між 

окотами 

Статева циклічність, перебіг окотів та 
післяродового періоду, стимуляція охоти 

Анатомо-морфологічні особливості  
статевих органів  

Вплив різних факторів на формування 
молочної продуктивності 

Лактаційні криві та стійкість лактації 

Обмін речовин у кіз за біохімічними  
показниками їх  сечі 

Економічна ефективність розведення кіз зааненської породи різної селекції 

Органолептичні та фізико-хімічні показники 
молока 

Біологічні 
особливості 

тварин 

ГОСПОДАРСЬКІ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КІЗ 
ЗААНЕНСЬКОЇ ПОРОДИ ЗАКОРДОННОЇ СЕЛЕКЦІЇ В УКРАЇНІ  
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маси в 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6- і 7-місячному віці на живу масу новонароджених 

кізочок. Середньодобовий приріст (R) вираховували за формулою: 

12

R
tt
WW ot




  ,                                                    (2.1) 

де Wt  і  Wo – кінцева і початкова жива маса, кг; t2  і t1 – вік в кінці і на 

початку періоду, дні.  

Відносну швидкість росту (К) визначали за формулою С. Броді:  

100
) W(W  0,5

 W-W

ot

ot 


К                                                (2.2) 

Екстер’єрно-конституційні особливості кіз-первісток вивчали згідно з 

проектом ДСТУ “Кози молочних порід. Методи оцінки екстер’єру та 

продуктивності”. При цьому враховували такі проміри: висота в холці, висота 

в крижах, глибина грудей, ширина грудей, коса довжина тулуба (палицею), 

обхват грудей за лопатками, ширина в маклаках. Шляхом співвідношення 

відповідних промірів вираховували такі індекси будови тіла тварин: 

Довгоногості (високоногості) = 100


холцівВисота
грудейГлибинахолцівВисота

           (2.3) 

Розтягнутості (формату) = 100
холцівВисота

тулубадовжинаКоса
                                                  (2.4) 

Грудний = 100
грудейГлибина
грудейШирина

                                                                              (2.5) 

Збитості = 100
тулубадовжинаКоса
лопаткамизагрудейОбхват

                                                      (2.6) 

Масивності = 100
холцівВисота

лопаткамизагрудейОбхват
                                                (2.7) 

Індекс статі = 100
  
    


грудейШирина
клубахвШирина

                                                                                     (2.8) 
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Глибокогрудості 100
холцівВисота

грудейГлибина
                                                                  (2.9) 

Тазогрудний = 100
клубахвШирина

лопаткамизагрудейШирина
                                                      (2.10) 

Широкогрудості = 100
холцівВисота

грудейШирина
                                                                                   (2.11) 

Відтворювальну здатність кіз оцінювали на основі даних первинного 

зоотехнічного обліку за віком першого окоту, тривалістю лактації, 

сухостійного й сервіс-періодів та періоду між окотами, заплідненістю від 

першого парування та кількістю козенят на 100 маток за загальноприйнятими 

методиками.  

Дослідження анатомічної будови внутрішніх статевих органів 

проводили після забою кіз у віці 6-7 років. Внутрішні статеві органи виймали 

з туші і розміщували на рівній поверхні, фотографували та проводили виміри 

лінійних розмірів і зважування на лабораторних вагах. Вимірювали лінійні 

розміри яєчників, діаметр і довжину рогів матки по великій кривизні, довжину 

тіла матки, довжину і діаметр шийки матки, кількість і особливості будови 

складок її слизової оболонки, кількість карункулів, їх висоту і діаметр. 

Визначення розмірів яєчників проводили штангенциркулем. Довжину рогів 

матки вимірювали мірною стрічкою по великій кривизні, діаметр рогів матки 

та її шийки – штангенциркулем посередині рога. Довжину шийки матки і 

піхви вимірювали лінійкою, висоту і діаметр карункулів – штангенциркулем. 

Кількість карункулів і їхню площу підраховували в кожному розі окремо. 

Площу карункулів розраховували за формулою:  

                                                 S= π·r2,  де                                            (2.12) 

π – математична константа, яка дорівнює 3,1416; 

r – радіус карункула.  

Проби стінки матки відбирали наступним чином: з середин великої 

кривизни матки вирізали шматочок її стінки шириною 5 мм, промивали в 
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проточній воді і фіксували в 10-процентному розчині нейтралізованого 

крейдою формаліну. З фіксованого матеріалу в Національному університеті 

біоресурсів та природокористування України готували зрізи товщиною 5-8 

мкм, які згодом фарбували гематоксилін-еозином. Зрізи монтували на 

предметних скельцях, після чого розглядали через світловий мікроскоп та 

документували цифровим фотоапаратом.  

Дослідження клітинного складу мазків зі слизової оболонки кіз (для 

визначення каріопікнотичного індексу)  проводили наступним чином: перед 

проведенням процедури взяття мазків вульву кіз обмивали розчином 

перманганату калію в концентрації 1:5000 та висушували одноразовим 

рушником. У піхву вводили стерильне піхвове дзеркало, зволожене 

стерильним фізрозчином браншами в бік, потім повертали їх вниз. З середини 

бокової стінки піхви стерильним ватним квачем на паличці (бажано 

використовувати спеціальні палички для взяття мазків) проводили з натиском 

по слизовій оболонці. На чистому обезжиреному предметному склі робили 

мазок. При цьому слід максимально дотримуватися чистоти, щоб його не 

забруднити. Мазки висушували і фіксували за допомогою 96º етилового 

спирту. Фіксовані мазки фарбували за Романовським-Гімза, контролюючи під 

мікроскопом впродовж 10-20 хвилин [6]. Занадто перефарбовані мазки 

відмивали дистильованою водою і висушували фільтрувальним папером. 

Мазки розглядали за допомогою мікроскопа  за збільшення ×40. 

Підраховували і оцінювали 100 клітин, використовуючи лічильник для 

визначення формули крові. За результатами оцінки клітин відносили до 2-х 

груп: 

1. Клітини з цілими чітко окресленими ядрами. 

2. Ороговілі клітини з відсутніми або пікнотизованими (зморщеними) 

ядрами. 

Естрогенну насиченість організму кіз виражають у процентах 

(відношення кількості клітин певної групи до загальної кількості 

підрахованих). Оскільки в літературі немає даних щодо показників 



 
 

38 

естрогенної насиченості організму саме кіз за цим методом, то її оцінювали за 

результатами інших дослідників, отриманих на коровах і телицях, де 

каріопікнотичний індекс 48-60 % вважається достатнім, 40-45 % – недостатнім 

[170]. 

З метою вивчення тривалості родів проводили хронометраж окремих 

стадій процесу родів. Спостереження проводили в кінці 147-151 дня кітності у 

тварин з яскраво вираженими передвісниками родів. За 3-4 тижні до родів 

починає збільшуватись вим’я, а вже за 1-3 дні перед окотом воно набрякає. За 

1-2 доби, а частіше перед самими родами, з’являється молозиво. За 1-2 доби 

до окоту таз перетворюється на “родовий”. За 3-4 доби відбувається гіперемія 

та припухання вульви, розрідження слизового корка; за 12-24 години до окоту 

кози стають неспокійними, гребуть підстилку, оглядаються на живіт, 

відмовляються від корму і жалібно мекають.  

Перебіг відновлювального періоду у кіз вираховували за тривалістю 

виділення лохій та за їх складом. Закінченням відновлювального періоду 

вважали просвітління вмісту лохій та закінчення їх виділення. При 

удосконаленні способу контролю за перебігом післяродового періоду в кіз 

прототипом моделі слугував експрес-спосіб діагностики ендометритів при 

дисфункції матки у корів в післяродовий період, розроблений Дюденко В.В. 

[46]. 

У ПП “Стрекоза” Брусилівського району Житомирської області була 

проведена гормональна обробка тварин (стимуляція охоти)  з метою приходу 

в охоту наявних кіз. Експеримент проводили на 12 козоматках. Всі піддослідні 

тварини на момент експерименту були повністю здорові, доброї вгодованості. 

Тварини перебували в анестральному періоді. Гормональну обробку на цих 

тваринах проводили вперше. Стимуляцію охоти у кіз проводили за наступною 

схемою: 

–  у 1, 3, 5 день від початку досліду внутрішньом'язово в ділянці 

середини шиї вводили по 1,8 мл  1,5 % прогестерону; 

–  на 8 день – 1 мл сурфагону;  
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–  на 10 день – 0,25 мл естрофану. 

За піддослідними тваринами було організовано спостереження з метою 

виявлення охоти. 

Оцінку молочної продуктивності кіз (надій, вміст жиру та білка в 

молоці,  кількість молочного жиру та білка) за першу-сьому лактації 

проводили згідно даних зоотехнічного обліку. 

Лактаційні криві будували на основі щомісячних надоїв кіз за першу і 

третю лактації. 

Стійкість лактації визначали за індексами: 

● Х.Тернера, який вираховується як співвідношення надою за всю 

лактацію до максимального надою за місяць;  

● И.Иоганссона і А.Ханссона – визначається як співвідношення надою 

за другі 100 днів лактації до надою за перші 100 днів лактації, виражене в 

процентах; 

● Д. В. Елпатьевского – вираховується таким чином: спочатку 

визначається процентне відношення надою кожного наступного місяця до 

попереднього. Середнє від суми таких відношень і дає даний індекс;  

● J.I.Weller et аl. – визначається як відношення середнього добового 

надою за 5 місяців лактації до добового надою в період піку лактації; 

● А.Жирнова – визначається за модифікованою формулою 

В.Б.Веселовского :  

                          100,
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100
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Органолептичні показники молока визначали зразу після доїння кіз. 

Колір молока визначали у циліндрі з безколірного скла при денному 

розсіяному світлі.  

Консистенцію молока визначали переливаючи його тонкою цівкою по 

стінці циліндра під кутом 45°, при цьому перевіряли у ньому наявність чи 

відсутність домішок [19]. 

Смак визначали, набираючи в рот приблизно 1 см3 молока 

температурою 20°С – до кореня язика і назад, не ковтаючи його. Ці 

випробовування проводили після кип'ятіння молока [20].  

Запах молока визначали при кімнатній температурі, відкривши посуд, де 

воно зберігалося, або при переливанні його з однієї посудини в іншу [160]. 

Для дослідження фізико-хімічних показників молока під  час 

контрольних доїнь відбирали середньодобову пробу в кількості, пропорційній 

надою [61]. 

Густину молока визначали за допомогою ареометра, при температурі 

20°С, кислотність – титрометричним методом [97].  

Хімічний склад молока кіз з третьою лактацією (вміст жиру і білка, 

лактози та сухого знежиреного молочного залишку (СЗМЗ)) визначали на 

третьому, шостому і дев’ятому місяцях лактаційного періоду за допомогою 

аналізатора «EKOMILK TOTAL», суху речовину – висушуванням у 

сушильній шафі. 

Чистоту молока визначали шляхом відокремлення механічних домішок 

із дозованої проби молока при проціджуванні її через фільтр та візуальному 

порівнянні фільтра з еталоном. 

Для дослідження бактеріального забруднення молока в пробірки 

наливали по 1 см3 робочого розчину резазурину і 10 см3 досліджуваного 

молока та змішували їх шляхом триразового перевертання пробірок. Пробірки 

ставили у водяну баню за температури води 37±1°С. Вода у водяній бані після 

занурення пробірок з молоком  доходила до рівня рідини в пробірці. Пробірки 

з молоком і резазурином протягом аналізу були захищені від прямих сонячних 
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променів. Через 1-1,5 год.  від занурення пробірок у водяну баню на основі 

зміни кольору молока визначали його бактеріальне обсіменіння. 

Для визначення кількості соматичних клітин у молоці у луночку 

пластинки ПМК-1 вносили 1 см3 ретельно перемішаного молока і додавали 1 

см3 водного розчину препарату "Мастоприм" масовою концентрацією 25 

г/дм3. Молоко з препаратом інтенсивно перемішували скляною паличкою 

протягом 10 секунд. Одержану суміш при безперервному перемішуванні 

підіймали з луночки паличкою вгору на 50–70 мм, після чого протягом 1 хв. 

оцінювали результати аналізу. Кількість соматичних клітин у досліджуваному 

молоці встановлювали за консистенцією молока відповідно до вимог [77, 119]. 

Стан обміну речовин у кіз визначали за біохімічними показниками сечі. 

Для цього використовували діагностичні тест-смужки CITOLAB – 10. У сечі 

визначали вміст глюкози, кетонових тіл, білка, наявність еритроцитів, 

нітритів, білірубіну, уробіліногену, лейкоцитів та рН і питому вагу сечі. 

Тестування проводили вранці до годівлі тварин. Тест-смужки зволожували 

сечею, прикладали до кольорових стандартів, нанесених на упакування, і 

порівнювали кольори тест-смужок з відповідними стандартами через 60-90-

120 секунд в залежності від досліджуваного показника. 

Коефіцієнти повторюваності однієї і тієї ж ознаки молочної 

продуктивності (надій, жир, білок) у кіз визначали як коефіцієнт кореляції між 

аналізованими величинами за різні за порядком лактації.  

Силу впливу фактора на досліджувані показники вираховували методом 

однофакторного дисперсійного аналізу. 

Економічну ефективність виробництва молока кіз залежно від країни 

селекції визначали на основі обліку всіх витрат, виручки від реалізації, 

чистого прибутку та розрахунку рентабельності. 

Одержані результати досліджень обробляли методом варіаційної 

статистики за допомогою програм Microsoft Exсel та “Statistica 6.1” за 

Г. Ф. Лакиным [81]. Результати середніх значень вважали статистично 

вірогідними за Р<0,05 (*), Р<0,01 (**), Р<0,001 (***). 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
  

3.1. Динаміка живої маси кізочок зааненської породи різної селекції 
 

Проблема вирощування високопродуктивних тварин і підвищення 

продуктивності молочних кіз має неабияке практичне значення. Вирішити її 

можна завдяки знанням закономірностей індивідуального розвитку тварин і 

факторів, що обумовлюють цей процес [127, 147]. Володіння такого роду 

знаннями дасть змогу керувати розвитком організму тварин у необхідному 

для людини напрямі. Цілеспрямовано впливаючи тим чи іншим чином на 

однакових за якістю козенят, можна виростити зовсім різних за 

продуктивністю кіз. Для раціонального використання засобів вирощування 

важливо знати потенційні можливості організму кожної тварини, починаючи з 

її народження [38, 107]. З огляду на зазначене, нами вивчено інтенсивність 

росту козенят від народження до віку їх статевого дозрівання (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Жива маса кізочок зааненської породи різної селекції (n=10) 

Країна селекції 

Латвія Білорусь Вік козенят, 
міс. 

М±m, кг Cv,% М±m, кг Cv,% 

Новонародженні 3,0±0,12 11,4 3,1±0,14 7,8 

1 7,7±0,21 9,6 8,3±0,23 6,3 

2 11,7±0,24 7,6 12,9±0,19** 5,7 

3 14,8±0,34 7,7 16,8±0,20*** 6,1 

4 17,7±0,28 7,4 20,3±0,19*** 6,8 

5 20,2±0,28 7,3 23,5±0,24*** 6,3 

6 22,7±0,23 6,2 26,2±0,26*** 6,1 

7 25,1±0,19 5,7 28,7±0,23*** 6,2 
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Результати наших досліджень свідчать, що кізочки зааненської породи 

латвійської та білоруської селекції відрізнялися між собою за показниками 

живої маси. Так, різниця за цим показником між новонародженими тваринами 

становила 0,1 кг, у віці 1 місяць – 0,6, 2 місяці – 1,2, 3 місяці – 2,0 (Р<0,01), 

4 місяці – 2,6 (Р<0,001), 5 місяців – 3,3 (Р<0,001), 6 місяців – 3,5 (Р<0,001) та 

7 місяців – 3,6 кг (Р<0,001) на користь останніх. Мінливість живої маси у 

кізочок латвійської селекції знаходилася в межах 5,7-11,4, а білоруської 

селекції – в межах 5,7-7,8 %, причому майже у всіх випадках цей показник 

вищим був у тварин латвійської селекції.  

За період від народження до 1-місячного віку кратність збільшення 

живої маси у кізочок латвійської селекції становила 2,6, до 2-місячного – 3,9, 

до 3-місячного – 4,9, до 4-місячного – 5,9, до 5-місячного – 6,7, до 6-місячного 

– 7,6 і до 7-місячного – 8,4 раза, а у кізочок білоруської селекції – відповідно 

2,7; 4,2; 5,4; 6,5; 7,6; 8,5 та 9,3 раза. 

Більш повно про інтенсивність росту молодняку можна судити за 

середньодобовими та відносними приростами живої маси. За результатами 

наших досліджень, вищими середньодобовими приростами у всі досліджувані 

вікові періоди відзначалися тварини білоруської селекції (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Середньодобові прирости козенят різної селекції 
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Варто відмітити, що найвищим цей показник у тварин обох груп був у 

період від народження до 1-місячного віку і становив у кізочок латвійської 

селекції 155,5, а білоруської – 171,1 г. У подальшому середньодобові 

прирости піддослідних тварин поступово знижувалися і у період статевого 

дозрівання (від 6- до 7-місячного віку) становили відповідно 78,9 та 82,2 г. За 

весь досліджуваний період цей показник у кізочок латвійської селекції 

досягав 103,9, а білоруської – 120,3 г. 

Подібна картина спостерігалася і щодо відносної швидкості росту живої 

маси піддослідних кізочок (рис. 3.2). Цей показник у тварин обох 

досліджуваних груп найвищим був у період від народження до 1-місячного 

віку (88 та 91 % відповідно). З віком кізочок він знижувався. Проте, необхідно 
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Рис. 3.2. Відносна швидкість росту живої маси козенят 
 

 відмітити, що у період від народження до 5-місячного віку відносна 

швидкість росту живої маси вищою була у кізочок білоруської селекції, від 6-

місячного віку і далі – у ровесниць латвійської селекції. 

Таким чином, кізочки зааненської породи білоруської селекції за живою 

масою та середньодобовими приростами у всі досліджувані вікові періоди 

переважали  ровесниць  латвійської  селекції. За  період  від  народження до 7-
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місячного віку середньодобовий приріст у кізочок латвійської селекції 

становив 103,9, а білоруської – 120,3 г. Кратність збільшення живої маси з 

віком у тварин   обох досліджуваних груп зростала, а відносна швидкість її 

росту знижувалася. Необхідно відмітити, що зазначені показники були 

вищими у тварин білоруської селекції (виняток – відносна швидкість росту 

живої маси у 6-7-місячному віці). 

 

3.2. Жива маса та екстер'єрні особливості кіз після першого окоту 

 

Для забезпечення нормальної відтворювальної функції тварин та 

одержання в подальшому високої молочної продуктивності кіз важливе 

значення має їх жива маса при першому окоті. За цим показником тварини 

різної селекції достовірно відрізнялися між собою (табл. 3.2).  

Таблиця 3.2 

Жива маса та проміри тіла кіз після першого окоту 

Країна селекції 

Латвія (n=19) Білорусь (n=21) Показник 

М±m, кг Cv,% М±m, кг Cv,% 

Жива маса після 
першого окоту, кг 55,6±0,64 4,54 66,6±0,78*** 5,13 

Висота в холці, см 72,9±0,69 4,01 70,3±0,37** 2,34 

Висота в крижах, см 74,2±0,64 3,67 71,7±0,31*** 1,93 

Глибина грудей, см 32,9±0,39 5,02 34,1±0,38* 4,96 

Ширина грудей, см 16,5±0,32 8,16 17,4±0,25* 6,52 

Обхват грудей 
за лопатками, см 84,3±0,55 2,79 86,2±0,46** 2,40 

Коса довжина тулуба, см 73,0±0,51 2,96 74,2±0,44 2,67 

Ширина в маклаках, см 16,5±0,14 3,71 17,2±0,31* 8,04 
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Так, кози білоруської селекції при першому окоті характеризувалися 

значно вищою живою масою порівняно з ровесницями латвійської селекції. Їх 

перевага за цим показником становила 11,0 кг (Р<0,001).  

Одним із основних показників, що характеризує породу тварин та 

напрям їх продуктивності є екстер’єр. Важливим методом оцінки екстер’єру є 

вимірювання тіла тварин. Проміри та індекси будови тіла дають можливість 

оцінити загальний розвиток тварини, пропорційність будови її тіла та 

співвідношення окремих частин тіла. 

Відомо, що за екстер’єром первісток здійснюють добір тварин у стаді та 

оцінку плідників за типом будови тіла дочок. З віком проміри тіла дещо 

збільшуються, проте тварини набувають вікових вад, зокрема провисання 

спини, нещільне прикріплення молочної залози і т. д.  

З огляду на вищенаведене, нами було досліджено екстер’єр кіз після 

першого окоту та зв’язок промірів тіла тварин з їх живою масою після 

першого окоту.  

Встановлено, що кози різної селекції відрізнялися між собою. За 

висотними промірами кращими показниками характеризувалися тварини 

латвійської селекції, а за широтними – ровесниці білоруської селекції. Так, 

перевага перших над другими за висотою в холці становила 2,6 (Р<0,01), за 

висотою в крижах – 2,5 см (Р<0,001). У свою чергу кози білоруської селекції 

переважали особин латвійської селекції за глибиною грудей – на 1,2 (Р<0,05), 

шириною грудей – на 0,9 (Р<0,05), обхватом грудей за лопатками – на 1,9 

(Р<0,05), косою довжиною тулуба – на 1,2 та шириною в маклаках – на 0,7 см 

(Р<0,05). 

Коефіцієнти варіації промірів тіла у тварин першої групи знаходилися в 

межах 2,79-8,16, а у тварин другої групи – в межах 1,93-8,04 %, причому 

найвищою мінливістю у тварин латвійської селекції відзначалася ширина 

грудей, а у їх ровесниць білоруської селекції – ширина в маклаках. 

Більш повне уявлення про екстер'єр тварин у співвідносному розвитку 

окремих статей тіла, їх вікову мінливість, про пропорційність або 
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дисгармонію будови тіла та про ступінь розвитку організму в цілому можна 

отримати завдяки розрахунку індексів будови тіла. Застосування цих індексів 

дає змогу об'єктивно визначити продуктивно-типові відмінності, виділити 

типи будови тіла та визначити їх зв'язок із напрямом і рівнем продуктивності 

тварин. 

Вирахуваний нами індекс довгоногості добре характеризує тип 

конституції та відносний розвиток кінцівок кіз у висоту (табл. 3.3). Він вказує 

на молочний характер екстер'єру піддослідних тварин. У тварин латвійської 

селекції він становив 54,8, а білоруської – 51,6 %, що вірогідно вище на 3,2 % 

(Р<0,001).  

Про чітко виражений молочний тип кіз обох груп свідчать також 

індекси розтягнутості та тазогрудний. Проте, за індексом  розтягнутості,  який  

Таблиця 3.3 

Індекси будови тіла кіз різної селекції, % 

Країна селекції 

Латвія (n=19) Білорусь (n=21) Назва індексу 

М±m, кг Cv,% М±m, кг Cv,% 

Довгоногості 54,8±0,37 2,87 51,6±0,36*** 3,10 

Розтягнутості 100,2±0,85 3,58 105,2±0,41*** 1,73 

Грудний 50,1±0,54 4,57 51,2±0,38 3,32 

Глибокогрудості 45,2±0,37 3,49 48,4±0,36*** 3,31 

Широкогрудості 22,7±0,37 6,99 24,8±0,26*** 4,73 

Тазогрудний 100,6±2,53 10,67 101,9±1,41 6,17 

Збитості 115,4±0,25 0,92 116,2±0,20* 0,79 

Масивності 115,7±0,98 3,59 122,6±0,46*** 1,66 

Індекс статі 100,4±2,34 9,90 98,5±1,32 6,01 
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визначається співвідношенням довжини тулубу до висоти в холці, тварини 

латвійської селекції поступалися ровесницям білоруської селекції на 5,0 % 

(Р<0,001). Цей індекс свідчить про гармонійність формування будови тіла 

піддослідних  кіз, особливо у довжину.  

За тазогрудним індексом, який характеризує розвиток грудної клітини, 

перевага також була на боці тварин білоруської селекції – на 1,3 %. 

Про добре розвинену грудну клітку зааненських кіз обох груп свідчать 

грудний індекс та індекси глибоко- і широкогрудості. За названими індексами 

кози білоруської селекції переважали латвійських ровесниць відповідно на 

1,1; 3,2 (Р<0,001) і 2,1 % (Р<0,001). 

Індекс збитості або компактності є відмінним показником масивності 

тварин у пропорційно гармонійному співвідношенні обхвату грудей за 

лопатками та косої довжини тулуба і є показником розвитку маси тіла, тому 

він характеризує як породні так і типові та продуктивні якості тварин. За цим  

індексом кози латвійської селекції поступалися особинам білоруської селекції 

на 0,8 % (Р<0,05). 

Про відносний розвиток тулуба можна судити за індексом масивності. У 

наших дослідженнях кози латвійської селекції також поступалися за цим 

показником білоруським ровесницям на 6,9 % (Р<0,001). Водночас за 

індексом статі перевага була уже на боці латвійських тварин – на 1,9 %, проте 

ця перевага була недостовірною. 

Варто вказати, що вирахувані нами індекси будови тіла кіз відзначалися 

різною мінливістю. Найвищою варіабельністю у тварин обох груп 

характеризувалися тазогрудний індекс та індекс статі, а найнижчою – індекс 

збитості. 

Однофакторним  дисперсійним аналізом (табл. 3.4) встановлено, що 

сила впливу країни селекції на проміри тіла кіз з першим окотом знаходилися 

в межах 8,0-27,9 %. Причому найбільший вплив країни селекції спостерігався 

на  проміри висоти в крижах та висоти в холці, а найменший – на косу 

довжину тулуба. 
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Таблиця 3.4 

Сила впливу країни селекції на проміри тіла кіз після першого окоту, 

n=40 

Назва проміру ηx
2±S.E. F 

Висота в холці, см 23,7±2,48*** 11,8 

Висота в крижах 27,9±2,42*** 14,7 

Глибина грудей 10,1±2,60*** 4,2 

Ширина грудей 11,9±2,59*** 5,2 

Обхват грудей за лопатками, см 17,0±2,56*** 7,8 

Коса довжина тулуба, см 8,0±2,62** 3,3 

Ширина в маклаках, см 8,9±2,61** 3,7 
 

Сила впливу вищенаведеного фактору на індекси будови тіла кіз 

коливалася від 0,6 до 54,6 % (табл. 3.5). Найвищий вплив країна селекції мала 

на індекси масивності, довгоногості та глибокогрудості, а найменший – на 

тазогрудний індекс та індекс статі. 

Таблиця 3.5 

Сила впливу країни селекції на індекси будови тіла кіз після першого 

окоту, n=40 

Назва індексу ηx
2±S.E. F 

Довгоногості 50,9±1,95*** 39,4 

Розтягнутості 47,9±2,03*** 34,9 

Грудний 6,5±2,62* 2,7 

Глибокогрудості 50,9±1,95*** 39,4 

Широкогрудості 37,1±2,27*** 22,4 
Тазогрудний 0,6±2,63 0,2 

Збитості 14,1±2,57*** 6,3 

Масивності 54,6±1,85*** 45,6 

Індекс статі 1,5±2,63 0,6 
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Отже, візуальна оцінка екстер'єру, аналіз параметрів лінійного росту та 

індексів будови тіла дають можливість стверджувати, що кози зааненської 

породи зарубіжної селекції були гармонійно й пропорційно розвинені та 

характеризувалися молочним типом. Проте, за живою масою після першого 

окоту кращими виявилися тварини білоруської селекції.  

Тварини латвійської селекції були високорослішими, а їх білоруські 

ровесниці мали більш широкотілу статуру. Одержані показники індексів 

довгоногості, розтягнутості та тазогрудний вказують на молочний тип 

піддослідних тварин. Сила впливу країни селекції на проміри тіла кіз з 

першим окотом знаходилися в межах 8,0-27,9 % 

 

3.3. Відтворювальна здатність кіз зааненської породи різної селекції 
 

Важливою складовою комплексної оцінки молочних кіз є їх 

відтворювальна здатність. Ця ознака обумовлена біологічними і генетичними 

факторами. Проводити генетичне поліпшення відтворних показників, тому що 

вони мають низький рівень успадковуваності і визначаються переважно 

різними за силою впливу факторами зовнішнього середовища. Ступінь і 

вірогідність дії цих чинників специфічні для кожного господарства, породи і 

регіону. З огляду на зазначене, нами досліджено показники відтворювальної 

здатності кіз зааненської породи латвійської та білоруської селекції (табл. 3.6). 

Встановлено, що перший окіт у кіз латвійської селекції відбувався в 

середньому у віці 20,3 місяця, що більше, ніж у їх ровесниць білоруської 

селекції на 0,2 місяця.  

Досить важливим показником відтворювальної здатності тварин є 

тривалість сухостійного періоду, яка визначається, насамперед, вимогами 

нагромадження достатньої кількості поживних речовин в організмі кози, як 

основи досягнення високих показників продуктивності у наступну лактацію. 

За дуже короткого сухостійного періоду надій у наступну лактацію буде 

нижче очікуваного. 
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Таблиця 3.6 

Показники відтворювальної здатності кіз зааненської породи, 

залежно від країни селекції (третя лактація), M±m 

Країна селекції тварин 
Показник 

Латвія (n=36) Білорусь (n=57) 

Вік першого окоту, міс. 20,3±0,89 20,1±0,63 

Тривалість сухостійного 
періоду, дні 52,4±2,82 51,8±2,61 

Тривалість сервіс-періоду, дні 221,0±7,44 215,4±6,23 

Тривалість періоду між 
окотами, дні 344,1±4,47 363,4±2,95*** 

Тривалість лактації, дні 291,7±5,24 311,6±0,83*** 

Заплідненість від першого 
парування, % 93,6 95,8 

Кількість козенят  
на 100 маток, гол. 178,3 178,1 

 

Встановлено, що за тривалістю вищенаведеного періоду між тваринами 

досліджуваних груп достовірної різниці не спостерігалося, він знаходився в 

межах 51,8-52,4 дня. 

У практичних цілях для характеристики відтворювальної здатності кіз 

використовують показник тривалості сервіс-періоду. Між козами латвійської 

та білоруської селекції різниця за цим показником була більш суттєвою, проте 

недостовірною. Довшою тривалістю сервіс-періоду на 4,6 дня відзначалися 

тварини латвійської селекції. 

Водночас за тривалістю періодів між окотами перевага була уже на боці 

кіз білоруської селекції, причому вона була високовірогідною і становила 19,3 

дня. Таку різницю, насамперед, можна пояснити довшою тривалістю лактації 

у вищенаведених тварин порівняно з ровесницями латвійської селекції – на 

19,9 дня (Р<0,001). 
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Заплідненість піддослідних кіз від першого парування була досить 

високою. У кіз білоруської селекції цей показник становив 95,8 %, що більше 

ніж у їх ровесниць латвійської селекції на 2,2 %. 

Одним із найважливіших критеріїв, за яким оцінюють репродуктивну 

здатність кіз є вихід козенят на 100 маток. У піддослідних тварин цей 

показник був майже однаковим: залежно від країни селекції кіз він знаходився 

в межах 178,1-178,3 гол. 

Таким чином, кози зааненської породи різної селекції 

характеризувалися досить добрими показниками відтворювальної здатності. 

Вік першого окоту у них становив 20,1-20,3 місяця, заплідненість від першого 

парування – 93,6-95,8 %,   вихід козенят на 100 кіз – 178,1-178,3 гол. 

Тривалість сервіс-періоду довшою була у тварин латвійської селекції, а 

тривалість періоду між окотами та тривалість лактації – у їх ровесниць 

білоруської селекції. 

 

3.4. Статева циклічність та перебіг окотів у кіз 
 

Статева функція у самок відзначається виразною періодичністю змін 

поведінки тварини та стану її геніталій, що мають циклічний характер. Кози – 

поліциклічні тварини. За даними деяких авторів, у кіз сезонності статевих 

циклів при добрій годівлі та утриманні не буває. У кіз під час статевої охоти 

значно виражене статеве збудження, вони неспокійні, особливо звертає на 

себе увагу сильний крик тварини при її ізоляції від самця.  

Нами   встановлено,   що   у   піддослідних  кіз настання тічки (табл. 3.7) 

спостерігалося через 15-27 днів після окоту. Тривалість статевого циклу 

коливалася від 10 до 19, тічки – від 1 до 2 днів, а охоти – від 16 до 21 год. 

Отримані нами дані свідчать, що регуляція статевого циклу у кіз не така 

стабільна як у інших видів тварин. Овуляція у піддослідних тварин наставала 

через 26-33 год. після початку охоти. У середньому ці показники становили 

відповідно 20,5±0,78; 17,3±0,75; 1,8±0,11дня; 18,3±0,38 та 29,5±0,58 год. 
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Таблиця 3.7 

Тривалість стадій статевого циклу кіз (n=15) 
Тривалість  

Кличка 
тварини 

Час появи 
еструсу 

після 
окоту, днів 

статевого 
циклу, 

днів 
тічки, 
днів 

охоти, 
год. 

Час настання 
овуляції  

після початку 
охоти, год. 

Зоряна 15 19 2 18 26 
Добра 20 12 2 18 31 
Білянка 21 18 2 16 28 
Зайна 23 19 2 19 29 
Степка 21 10 2 16 33 
Дзвінка 23 19 1 18 27 
Верхівка 19 19 2 20 29 
Лусочка 27 18 2 19 30 
Бочка 21 19 2 18 28 
Ленда 22 18 2 21 31 
Ячмінна 18 15 1 17 32 
Косуля 17 19 2 20 29 
Ластівка 22 18 2 19 27 
Орлиця 20 17 1 18 30 
Зоня 18 19 2 17 33 
В середньому 20,5±0,78 17,3±0,75 1,8±0,11 18,3±0,38 29,5±0,58 

 

У кіз за 3-4 дні перед родами спостерігалося западання крижів та 

збільшення вульви. Під час розкриття шийки матки тварини ставали 

неспокійними, то вставали, то лягали і час від часу поглядали на живіт, у них 

спостерігалося часте сечовиділення. Якщо самки лежали, то у них відбувалися 

нетривалі потуги. У кінці стадії розкриття шийки матки з вульви виділялася 

невелика кількість густого тягучого слизу, потуги частішали і у тварин 

починалася стадія виведення плоду.  

Дослідження основних стадій окоту показали, що підготовчий період у 

тварин коливався від 4 год. 13 хв. до 8 год. 35 хв., стадія виведення плоду – 

від 10 хв. до 1 год. 53 хв., послідова стадія тривали від 22 хв. до 2 год. 6 хв. 

(табл. 3.8). 
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Таблиця 3.8 

Тривалість окоту у кіз зааненської породи (n=15) 

Тривалість стадії окоту 
Кличка 
тварини 

Рік 
народження підготовчої виведення 

плоду послідової 

Зоряна 2011 5 год. 15 хв. 55 хв. 1 год. 03 хв. 

Добра 2010 6 год. 30 хв. 40 хв. 46 хв. 

Білянка 2011 5 год. 23 хв. 34 хв. 2 год. 6 хв. 

Зайна 2011 4 год. 13хв. 1 год. 23 хв. 1 год. 35 хв. 

Степка 2011 8 год. 05 хв. 30 хв. 33 хв. 

Дзвінка 2011 6 год. 25 хв. 1 год. 10 хв. 56 хв. 

Верхівка 2011 8 год. 35 хв. 54 хв. 1 год. 45 хв. 

Лусочка 2011 7 год 19 хв. 1 год. 22 хв. 1 год. 

Бочка 2011 6 год. 08 хв. 38 хв. 43 год. 

Ленда 2011 8 год. 11 хв. 1 год. 53 хв. 1 год. 14 хв. 

Ячмінна 2011 7 год. 37 хв. 1 год. 36 хв. 26 хв. 

Косуля 2011 5 год. 15 хв. 1 год. 6 хв. 1 год. 34 хв. 

Ластівка 2011 6 год. 28 хв. 1 год. 20 хв. 1 год. 3 хв. 

Орлиця 2011 5 год. 07 хв. 1 год. 09 хв. 48 хв. 

Зоня 2011 7 год. 10 хв. 1 год. 12 хв. 1 год. 11 хв. 
 

Таким чином, у піддослідних кіз настання тічки спостерігалося через 15-

27 днів після окоту. Тривалість статевого циклу у них становила в середньому 

20,5 дня, охоти – 18,3 год., а овуляція наставала через 29,5 год. після початку 

охоти. Регуляція статевого циклу у кіз не така стабільна як у інших видів 

тварин. Підготовча стадія окотів у тварин коливався від 4 год. 13 хв. до 8 год. 

35 хв., стадія виведення плоду – від 10 хв. до 1 год. 53 хв., послідова стадія 

тривала від 22 хв. до 2 год. 6 хв. 
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3.5. Стимуляція охоти у кіз 

 

Часто внаслідок порушень годівлі і утримання молочних кіз значна 

кількість тварин тривалий час після окотів не проявляє статеву охоту. Тому в 

таких випадках дуже важливою є стимуляція статевої функції у тварин. Часто 

заходи стимуляції охоти називають її синхронізацією, оскільки переважній 

більшості складних схем застосування медикаментів одночасно зі 

стимулюючою дією притаманна і синхронізуюча властивість. Однак слід 

наголосити, що терміни “стимуляція охоти” та “синхронізація охоти” 

відображають різні за суттю процеси. Стимуляція охоти, а ще точніше 

стимуляція стадії збудження статевого циклу – це захід, який індикує охоту в 

самиць, що її не проявляють в певні зумовлені фізіологією строки після родів. 

Синхронізація охоти передбачає включення групи самостійно циклюючих 

самиць в єдиний за часом статевий цикл.  

Нами було проведено стимуляцію стадії збудження статевого циклу в 

анестральних кіз. Експеримент проводили на 12 тваринах, які на момент 

експерименту були повністю здорові, доброї вгодованості (табл. 3.9).  

Таблиця 3.9 

Стимуляція статевої охоти у кіз 
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1, 3, 5 день: 1,8 мл 1,5 % 
розчину прогестерону, 
в/м 
8 день: 1мл сурфагону. 
10 день:  
0,25 мл естрофану 

12 10 12/100 24/200 18/75 6/25 

 

Анестральним козам вводили прогестерон, сурфагон, естрофан згідно 

схеми. Через 18 днів після введення препаратів всі тварини проявили охоту з 
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інтервалом один день. Це підтверджувалося зовнішніми змінами в статевих 

органах самиць, відповідною поведінкою та реакцією на цапа. Тварини 

проявляли типову статеву реакцію та мали норовливу поведінку. Після чого 

було проведено їх парування з цапом-плідником. Тварини повторно охоту не 

проявляли. Вагітність у кіз проходила без порушень. Від 12 кіз було отримано 

24 козенята. Цікаво, що у одержаних приплодах кізочок було більше, ніж 

цапиків майже на 85 %. 

Отже, стимуляція охоти у кіз за запропонованою нами схемою є 

ефективним способом покращення їх репродуктивної функції, який дозволяє 

осіменяти тварин та отримувати від них нащадків у максимально стиснуті 

строки. 

 

3.6. Удосконалення лабораторного способу контролю за перебігом 

післяродового періоду в кіз 

 

Своєчасна діагностика запалень слизової оболонки матки як в стадії 

збудження статевого циклу, так і в післяродовий період має важливе значення 

для відтворювальної здатності тварин. Запалення слизової оболонки матки 

частіше спостерігається у післяродовий період. Причиною виникнення 

патологічного процесу в статевому апараті самки можуть бути патологічні 

роди, великий плід, велика кількість навколоплідної рідини, травматичні 

пошкодження, проникнення мікрофлори в порожнину матки та інші. 

Характерні порушення спостерігаються при недотриманні раціонів годівлі та 

несприятливих умовах утримання тварин, зокрема відсутності моціону. При 

ендометриті в матці та яєчниках відбуваються значні структурні зміни, які 

часто призводять до появи ановуляторних статевих циклів. Рання та 

достовірна діагностика ендометритів дає змогу своєчасно відновити 

відтворювальну здатність маток [46]. 
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На жаль, на даний час у кіз діагностику ендометритів практично не 

проводять. Тому метою наших досліджень було розробити спосіб ранньої 

діагностики цього захворювання у самок названого виду тварин. 

Прототипом для розроблення корисної моделі слугував експрес-спосіб 

діагностики ендометритів у корів за допомогою якісної реакції визначення 

токсичних речовин ароматичного ряду (індол, скатол та інші) у вмісті матки 

на 5-6 день після отелення або під час тічки [46]. Індол є гетероциклічною 

органічною сполукою, що має в своєму складі бензольне та пірольне кільця. 

Проте, зазначений спосіб має ряд недоліків: для проведення таких досліджень 

потрібно значна кількість (15 найменувань) лабораторного обладнання (в тому 

числі центрифуга) і реактивів, зокрема їдких і летких (соляна і трихлороцтова 

кислоти, хлороформ, етиловий спирт).Все це унеможливлює проведення 

аналізів поза лабораторією з витяжкою. 

Тому для своєчасної діагностики ендометритів у кіз нами вперше були 

використані тест-смужки (індикаторний папір на індол), які готували 

наступним чином: смужки фільтрувального паперу просочували відповідним 

реактивом: 5  г парадиметиламідобензальдегіду розчиняли в 50 мл 96-ти 

градусного етилового спирту,  потім доливали 10 мл хімічно чистої 

концентрованої фосфорної кислоти і змішували до повного розчинення 

порошку. Отриманою рідиною  змочували смужки фільтрувального паперу, 

висушували і зберігали в баночках з темного скла. Колір папірців – жовтий, а 

за наявності індолу – сірувато-рожевий аж до інтенсивного малинового. Цей 

метод є простим та зручним у використанні, оскільки його можна 

застосовувати в умовах виробництва. До того ж, з економічної точки зору він 

є малозатратним. 

Результати наших досліджень свідчать, що при застосуванні тест-

смужок  на  третій  день  після  окоту  з  поміж  15  тварин  у 4 кіз смужки 

змінили колір з жовтого  на  сірувато-рожевий  і  у  1  –  з  жовтого  на  

малиновий. У подальшому ці п’ять тварин в анамнезі мали проблеми з 

відтворювальною здатністю (табл.  3.10) .  



 
 

58 

 Таблиця 3.10 

Дослідження маткових виділень кіз на індол (n=15) 
Кличка тварини Колір тест-смужки 

Зоряна жовтий 
Добра жовтий 

Білянка жовтий 
Зайна жовтий 

Степка сірувато-рожевий 
Дзвінка жовтий 

Верхівка малиновий 
Лусочка жовтий 

Бочка жовтий 
Ленда сірувато-рожевий 

Ячмінна жовтий 
Косуля жовтий 

Ластівка сірувато-рожевий 
Орлиця сірувато-рожевий 

Зоня жовтий 

Отже, розроблений нами експрес-метод з використанням тест-смужок є 

ефективним для ранньої діагностики ендометритів у кіз. Він є простим, 

зручним у використанні та малозатратним. 

 

3.7. Анатомо-морфологічні особливості статевих органів кіз 

 

Для успішного вирішення проблеми збільшення поголів’я худоби 

необхідні знання біології розмноження  тварин, у тому числі знання будови і 

функції статевих органів. На даний час є багато літературних джерел щодо 

морфології  статевих органів різних видів тварин, однак публікацій, де 

висвітлюється їх будова у кіз,  вкрай мало. Причому, варто зазначити, що 

більшість цих наукових праць датовані 70-80-ми роками минулого століття. 

Це вказує на те, що дослідження  кіз, як промислових тварин, тривалий час не 
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проводилися і  лише недавно окремі вчені розпочали займатися цим питанням 

знову.  

Аналіз морфологічних показників парних статевих органів кіз 

зааненської породи свідчить, що довжина яєчників у них знаходилася в межах 

2,0-2,4 см, маса яєчників – в межах 0,6-1,1 г, довжина яйцепроводів – в межах 

14,2-14,4 см, довжина рогів матки – в межах 12,2-13,7, а їх діаметр –  в межах 

2,3-2,8 см (табл. 3.11). 

У кіз, як і у інших видів тварин, праві і ліві парні статеві органи 

відрізняються між собою за розмірами та масою. Так, довжина правого 

яєчника у піддослідних тварин була більшою за довжину лівого на 0,4 см 

(Р<0,01), а маса – на 0,5 г (Р<0,001), довжина правого яйцепроводу – на 0,2 см. 

У той же час, довжина правого рогу матки була меншою за довжину лівого на 

1,5, а діаметр, навпаки, був більшим на 0,5 см (Р<0,01). 

Таблиця 3.11 

Розміри парних статевих органів кіз, n=3 

Назва органу 
яєчник яйцепровід ріг матки 

Сторона 
розміщення 

статевого 
органу 

довжина, 
см 

маса,  
г 

довжина, 
см 

довжина, 
см 

діаметр, 
см 

M±m 2,0±0,06** 0,6±0,06*** 14,2±0,16 13,7±0,63 2,3±0,07** 
Лівий 

Cv, % 6,6 12,3 2,3 9,1 6,4 
M±m 2,4±0,04 1,1±0,04 14,4±0,15 12,2±0,75 2,8±0,08 

Правий 
Cv, % 5,4 9 2,1 12,2 6,1 

 
Коефіцієнт мінливості досліджуваних показників лівих статевих органів 

знаходився в межах 2,3-12,3, правих – в межах 2,1-12,2 %, причому 

найменшою мінливістю відзначалася довжина яйцепроводів, а найбільшою – 

маса лівого яєчника та довжина правого рогу матки. 

Відомо, що статеві органи у кіз мають таку ж будову як і у великої 

рогатої худоби, проте вони дещо менші за розмірами. Так, довжина тіла матки 

становила 3,8, шийки матки – 5,9, діаметр шийки матки – 1,8 см, число 
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складок в шийці матки – 4,7 (табл. 3.12).  Висота  карункулів сягала  0,5 см,  їх 

діаметр – 0,7 см, а кількість – 96,5 шт. Площа карункула в середньому 

становила 0,4 см2. Мінливість цих показників коливалася від 3,5-41,1 %. 

Таблиця 3.12 

Розміри непарних статевих органів кіз, n=3 

Параметри 
статевого 

органу 
М±m Cv, % 

Параметри 
статевого 

органу 
М±m Cv, % 

Тіло матки:  
довжина, см 3,8±0,15 8,1 

Карункули: 
висота, см 0,5±0,06 26,5 

Шийка матки: 
довжина, см 5,9±0,29 9,8 діаметр, см 0,7±0,10 23,1 

діаметр, см 1,8±0,08 9,3 кількість, шт. 96,5±1,70 3,5 
число 
складок 4,7±0,50 20,1 площа, см2 0,4±0,10 41,1 

 

Тіло матки у піддослідних кіз виражене досить слабо (рис. 3.3). Воно 

плавно переходить у звивисті роги. Міжрогова борозна добре виражена. 

 

 

Рис. 3.3. Матка кіз зааненської породи (1 – шийка матки, 2 – тіло матки, 3 – 
роги матки, 4 – міжрогова борозна). 
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Слизова оболонка шийки матки складчаста. На ній чітко виражені 

поперечні  складки  (рис. 3.4).  У напряму  до піхви ці складки  дещо  

збільшуються. Гребені складок направлені до зовнішнього виходу. Остання 

складка виступає у піхву, утворюючи зів у вигляді риб´ячого рота. При вході в 

зів з боку піхви є так званий замикаючий клапан.  

На слизовій оболонці рогів матки є специфічні утворення – зародки 

материнської плаценти, які називаються карункулами. Вони мають своєрідну 

форму із невеличкими заглибленнями у центрі. Карункули у кіз розміщуються 

у чотири ряди. 

Для більш повного уявлення про будову, розвиток та функціонування 

статевої системи кіз нами було проведено дослідження гістологічної 

структури їх окремих статевих органів.  

 

 

Рис. 3.4. Шийка та роги матки кіз (1 – поперечні складки, 2 – карункули). 

Аналіз гістологічних препаратів показав, що яєчники кіз зовні покриті 

зародковим епітелієм кубічної форми (рис. 3.5). Під шаром зародкового 

епітелію 

1 

2 



 
 

62 

 

Рис. 3.5. Зародковий епітелій яєчника 

знаходиться кірковий шар (фолікулярна зона). Вона складається з сполучної 

тканини, в якій знаходяться фолікули на різних стадіях розвитку або атрезії. 

Атретичні фолікули мали товсту шарувату оболонку, що нагадує сполучну 

тканину (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Атретичний фолікул ×56. 

Зародковий 
епітелій 

Розшарована 
оболонка 
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У деяких препаратах внутрішня поверхня фолікулів була вкрита шаром 

лютеїнових клітин. На місці фолікула, що оволював розвивається жовте тіло – 

тимчасова залоза внутрішньої секреції, що продукує прогестерон (рис. 3.7). 

Оскільки гістологічні препарати статевих органів були виготовлені зі 

статевих органів кіз, які знаходилися в анестральному періоді, то можна 

зробити висновок, що яєчники в цей час знаходяться в неактивному стані – 

фолікулогенез не доходить до утворення Граафових фолікулів.  Відбувається 

або їх атрезія, або лютеїнізація. Недостатня секреція статевих гормонів, 

викликана таким станом яєчників, що не дає змоги повноцінно проявитися 

всім феноменам статевого циклу. У середині яєчників знаходилася судинна 

зона, де спостерігали сполучну тканину, м’язи і судини. 

 

 

Рис. 3.7. Внутрішнє жовте тіло неовульованого фолікула 

 

Стінка матки складається з трьох оболонок: внутрішньої – слизової 

(ендометрій), посередині – м´язової (міометрій) і зовні – серозної 

(периметрій). Слизова оболонка рогів матки покрита епітелієм і містить 

Жовте 
тіло 
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маткові залози  (рис. 3.8).  Ці  залози   відіграють важливу роль у   процесі 

живлення зиготи на початкових стадіях кітності. Секреторна функція 

маткових залоз поширюється з розвитком жовтого тіла. У напрямку шийки 

матки кількість залоз зменшується. У слизовій оболонці шийки матки маткові 

залози відсутні взагалі. 

 

Рис. 3.8. Епітелій слизової оболонки рогів матки (1 – маткові  
залози, 2 – кровоносні судини, 3 – м´язові волокна) 

 

Дослідження мазків маткового слизу кіз ПП „Бабині кози” та подвірних 

селянських господарств показали, що в анестральний період їх 

каріопікнотичний індекс знаходився в межах 11-23 %. У деяких мазках взагалі 

не було клітин з пікнотичними ядрами. Це вказує на низький рівень естрогенів 

у крові цих кіз. У період еструсу каріопікнотичний індекс становив 42 %. 

Таким чином, у результаті проведених досліджень дана анатомічна і 

морфометрична характеристика внутрішніх статевих органів кіз, що дає змогу 
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розширити знання з морфології їх статевої системи. Особливості статевих 

органів кіз необхідно враховувати при штучному осіменінні. 

Результати досліджень по даному підрозділу опубліковано у трьох 

наукових працях [138, 139, 141]. 

 

3.8. Молочна продуктивність кіз 

 

Однією з найважливіших проблем агропромислового комплексу на 

сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва є найбільш 

повне забезпечення країни високоякісними м'ясними та молочними 

продуктами. Вирішення проблеми забезпечення населення країни молочними 

продуктами в значній мірі залежить від ефективності ведення молочного 

скотарства, вівчарства та козівництва, найбільш повного використання 

генетичного потенціалу тварин.  

Найбільш повно генетичний потенціал молочних кіз характеризує їх 

молочна продуктивність. Вся селекційна робота з молочними козами повинна 

бути направлена на отримання від них найбільшої кількості молока високої 

якості.  

Молочна продуктивність кіз значно змінювалася з віком (табл. 3.13). У 

молодих тварин (першого і другого окотів) вона була нижчою, ніж у кіз 

старшого віку (третя-шоста лактації). Тварини з першим окотом мали 78,4 % 

надоїв повновікових кіз (з третьою лактацією), 90,3 % від надоїв кіз за 

четверту лактацію, 108,2 % від надоїв за п'яту лактацію, 96,2 % від надоїв за 

шосту лактацію та 122,6 % від надою за сьому лактацію, а у тварин з другим 

окотом надої за лактацію складали від вищенаведених повновікових лактацій 

відповідно 76,7; 88,8; 107,0; 94,8 та 121,5 %. 

Щодо вмісту жиру та білка в молоці, кількості молочного жиру та 

молочного білка, то з віком тварин жодної закономірності не спостерігалося. 

Ці показники носили хвилеподібний характер і, залежно від лактації, 

знаходилися в межах 3,45-3,67  та  3,08-3,33 %,  18,7-30,7  та  16,7-27,9 кг. При  
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Таблиця 3.13 

Молочна продуктивність кіз зааненської породи,M±m 

 

Молочна продуктивність 

Лактація 
Кількість 
тварин,  

гол. 

Тривалість 
лактації, 

дні надій, кг  вміст жиру в 
молоці, % 

вміст білка в 
молоці, % 

кількість 
молочного 
жиру, кг 

кількість 
молочного 
білка, кг 

Перша 105 301,6±2,31 698,4±14,43 3,57±0,029 3,30±0,025 24,9±0,55 23,1±0,55 

Друга 101 282,9±2,78 688,9±16,49 3,56±0,030 3,21±0,027 24,5±0,66 22,1±0,62 

Третя 93 302,4±2,49 849,1±17,76 3,62±0,038 3,28±0,021 30,7±0,65 27,9±0,49 

Четверта 81 298,6±2,91 765,9±20,51 3,50±0,031 3,25±0,021 26,8±0,82 24,9±0,75 

П'ята 68 259,8±4,71 640,9±22,53 3,67±0,068 3,33±0,024 23,5±0,90 21,3±0,86 

Шоста 52 303,3±2,91 724,8±15,54 3,66±0,34 3,27±0,026 26,5±0,60 24,5±0,60 

Сьома 13 265,5±3,65 540,6±10,53 3,45±0,042 3,08±0,009 18,7±0,26 16,8±0,05 
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цьому найнижче їх значення спостерігалося за сьому лактацію, найвищий 

вміст у молоці жиру та білка – за п'яту, а кількості молочного жиру та білка – 

за третю. 

Тривалість лактації у піддослідних кіз знаходилася в межах 259,8-

303,3 дня, а найвищою вона була у тварин з шостою лактацією. Їх перевага за 

названим показником над особинами з першою лактацією становила 1,7, з 

другою – 20,4, з третьою – 0,9, з четвертою – 4,7, з п'ятою – 43,5 та з сьомою – 

37,8 дня.Важливе значення у веденні молочного козівництва має ступінь 

вірогідності оцінки тварин за однією й тією ж ознакою. Ступінь зазначеної 

достовірності визначається як коефіцієнт повторюваності. Нами були 

вирахувані коефіцієнти повторюваності надою, вмісту жиру та білка в молоці 

кіз за ряд лактацій (табл. 3. 14).  

Таблиця 3.14 

Коефіцієнти повторюваності надою та вмісту жиру й білка в молоці кіз 

Показник Лак-
тація 2 3 4 5 6 

Надій 1 0,585 0,565 0,251 0,096 0,007 
Вміст жиру в молоці  0,651 0,618 0,553 0,268 0,486 
Вміст білка в молоці  0,751 0,680 0,722 0,847 0,643 

Надій 2 - 0,721 0,449 0,431 0,340 
Вміст жиру в молоці  - 0,765 0,647 0,677 0,758 

Вміст білка в молоці  - 0,690 0,650 0,799 0,763 
Надій 3 - - 0,256 0,213 0,203 
Вміст жиру в молоці  - - 0,571 0,596 0,836 

Вміст білка в молоці  - - 0,811 0,789 0,740 
Надій 4 - - - 0,411 0,268 

Вміст жиру в молоці  - - - 0,389 0,695 
Вміст білка в молоці  - - - 0,635 0,481 

Надій 5 - - - - 0,369 
Вміст жиру в молоці  - - - - 0,305 
Вміст білка в молоці  - - - - 0,775 
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Встановлено, що із збільшенням періоду між порівнюваними лактаціями 

коефіцієнти повторюваності надою у піддослідних тварин знижувалися, а 

щодо  коефіцієнтів повторюваності вмісту жиру та білка в молоці, то тут 

жодних закономірностей не спостерігалося. Водночас, варто відмітити, що 

повторюваність вмісту жиру та вмісту білка в молоці кіз майже у всіх 

випадках була вищою за повторюваність надою (виняток – вміст білка в 

молоці за третю лактацію та вміст жиру в молоці за п’яту лактацію). 

Коефіцієнти повторюваності надою за першу-шосту лактації знаходилися 

в межах 0,007-0,585, вмісту жиру в молоці – в межах 0,268-0,753 та вмісту 

білка в молоці – в межах 0,643-0,847. 

Необхідною умовою успішної селекції є вивчення зв'язків між 

господарськи корисними ознаками тварин, що дає змогу вибрати кращий 

варіант селекції. Відомо, що першочергове значення як молочному скотарстві, 

так і в молочному козівництві має селекція за надоєм та вмістом жиру і білка в 

молоці.  

Аналіз коефіцієнтів кореляції між надоєм та вмістом жиру й білка в 

молоці кіз свідчить, що у всіх випадках напрям зв’язків був додатнім, однак, з 

кожною наступною лактацією їх значення знижувалося (табл. 3.15). 

Коефіцієнти кореляції між надоєм та вмістом жиру в молоці, залежно від 

лактації, коливалися від 0,028 до 0,599, а між надоєм та вмістом білка в молоці 

– від 0,124 до 0,655. Причому зв’язки між першими двома ознаками за першу-

третю лактацію були високо вірогідними, а між другими двома ознаками вони 

були достовірними (Р<0,01-0,001) за першу-четверту лактації. 

У селекційній роботі з тваринами важливим елементом є вивчення 

зв'язків між промірами їх тіла та показниками молочної продуктивності. 

Кількісне значення цих зв'язків дозволяє проводити добір за одним або 

декількома показниками продуктивності тварин, знаходити причинний зв'язок 

між ними, передбачати зміну одних ознак при доборі за іншими. Обізнаність 

селекціонерів   з   характером   кореляції   між   промірами   тіла  та  молочною  
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Таблиця 3.15 

Зв'язок між надоєм та вмістом жиру й білка у молоці кіз, r±mr 

Коефіцієнти кореляції між надоєм та: 
Лактація 

Кількість 
тварин, 

гол. вмістом жиру в 
молоці, % 

вмістом білка в  
молоці, % 

Перша 105 0,494±0,244*** 0,565±0,319*** 

Друга 101 0,599±0,359*** 0,655±0,429*** 

Третя 93 0,398±0,159*** 0,400±0,159*** 

Четверта 81 0,248±0,062 0,483±0,233** 

П'ята 68 0,036±0,001 0,432±0,187 

Шоста 52 0,076±0,006 0,286±0,082 

Сьома 13 0,028±0,010 0,124±0,034 
 

продуктивністю кіз дозволяє здійснювати непряму селекцію за позитивно 

корелюючими ознаками. 

Проведений нами кореляційний аналіз свідчить, що у всіх випадках 

зв’язки між промірами тіла кіз та показниками їх молочної продуктивності 

були додатніми, проте залежали від лактації (табл. 3.16).  

Рівень додатних коефіцієнтів кореляції засвідчує, що надій піддослідних 

тварин найбільшою мірою залежать від висоти в холці, висоти в крижах, дещо 

менше – від обхвату грудей за лопатками та ширини в маклаках. Певна 

закономірність такого зв'язку пояснюється тим, що висота тварини 

характеризує загальний розвиток організму, а обхват грудей за лопатками – 

розвиток таких життєво важливих органів як легені та серце. Тварини з 

об'ємною грудною кліткою та з добре розвиненою задньою частиною тулуба, 

яка забезпечує велику площу для розвитку молочної залози, в основному 

відзначаються високою молочною продуктивністю. 

У цілому коефіцієнти кореляції між надоєм та досліджуваними 

промірами, залежно від лактації та проміру, знаходилися в межах 0,130-0,415,  
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Таблиця 3.16 

Коефіцієнти кореляції між промірами тіла кіз-первісток та показниками їх молочної продуктивності  
за першу і третю лактації, r±mr (n=40) 

Молочна продуктивність 
вміст у молоці, % кількість молочного, кг Назва проміру надій, кг 

жиру білка жиру білка 
Перша лактація  

Висота в холці, см 0,408±0,167** 0,461±0,212** 0,216±0,047 0,452±0,205** 0,388±0,150** 
Висота в крижах 0,415±0,172** 0,502±0,252** 0,263±0,069 0,472±0,223** 0,409±0,168** 
Глибина грудей 0,181±0,033 0,349±0,122* 0,379±0,144* 0,267±0,071 0,260±0,067 
Ширина грудей 0,196±0,039 0,414±0,171** 0,406±0,165** 0,295±0,087 0,279±0,078 
Обхват грудей 
за лопатками, см 0,225±0,016 0,326±0,131* 0,427±0,182** 0,232±0,054 0,244±0,060 

Коса довжина  
тулуба, см 0,139±0,002 0,288±0,083 0,322±0,104* 0,142±0,020 0,147±0,022 

Ширина в маклаках, см 0,222±0,049 0,206±0,042 0,291±0,084 0,241±0,058 0,268±0,072 
Третя лактація  

Висота в холці, см 0,347±0,120* 397±0,157** 0,258±0,067 0,390±0,152* 0,319±0,102 
Висота в крижах 0,374±0,140* 0,440±0,193** 0,284±0,080 0,417±0,174 0,342±0,117* 
Глибина грудей 0,130±0,017 0,141±0,020 0,408±0,166** 0,162±0,026 0,204±0,041 
Ширина грудей 0,172±0,030 0,127±0,016 0,394±0,156** 0,167±0,028 0,202±0,040 
Обхват грудей 
за лопатками, см 0,297±0,089 0,144±0,021 0,460±0,211** 0,180±0,032 0,226±0,051 

Коса довжина  
тулуба, см 0,161±0,026 0,030±0,001 0,355±0,126* 0,059±0,003 0,103±0,011 

Ширина в маклаках, см 0,296±0,009 0,201±0,040 0,318±0,101* 0,174±0,005 0,103±0,011 
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між вмістом жиру в молоці та промірами – в межах 0,030-0,502, між вмістом 

білка в молоці та промірами – в межах 0,258-0,460. 

Отже, надій піддослідних кіз зааненської породи за сім досліджуваних 

лактацій знаходився  в  межах  540,6-849,1 кг,  вміст жиру в молоці  –  в 

межах3,45-3,67, білка – в межах 3,08-3,33 %, кількість молочного жиру –  в 

межах 18,7-30,7, молочного білка – в межах 16,8-27,9 кг, а тривалість лактації 

коливалася від 259,8 до 303,3 дня. 

Коефіцієнти повторюваності надою за першу-шосту лактації знаходилися 

в межах 0,007-0,585, вмісту жиру в молоці – в межах 0,268-0,753 та вмісту 

білка в молоці – в межах 0,643-0,847. Зі збільшенням періоду між 

порівнюваними лактаціями коефіцієнти повторюваності надою у піддослідних 

тварин знижувалися, а щодо  коефіцієнтів повторюваності вмісту жиру та 

білка в молоці, то тут жодних закономірностей не спостерігалося. 

Коефіцієнти кореляції між надоєм та вмістом жиру в молоці, залежно від 

лактації, коливалися від 0,028 до 0,599, а між надоєм та вмістом білка в молоці 

– від 0,124 до 0,655. 

Коефіцієнти кореляції між надоєм та досліджуваними промірами, 

залежно від лактації та проміру, знаходилися в межах 0,130-0,415, між 

вмістом жиру в молоці та промірами – в межах 0,030-0,502, між вмістом білка 

в молоці та промірами – в межах 0,258-0,460. Рівень додатніх коефіцієнтів 

кореляції засвідчує, що надій піддослідних тварин найбільшою мірою 

залежать від висоти в холці, висоти в крижах, дещо менше – від обхвату 

грудей за лопатками та ширини в маклаках. 

 

3.8.1. Формування молочної продуктивності кіз залежно від сезону 

їх народження 

 

Молочна продуктивність кіз – комплексна полігенна ознака, яка 

визначається рядом чинників паратипового та генотипового характеру. Серед 

паратипових чинників особливе місце займають фактори «стадо-рік-сезон», 



 
 

72 

врахування яких за кордоном є необхідним для коригування молочної 

продуктивності та інших важливих селекційних ознак молочної худоби. 

Однак, серед вчених немає спільної думки щодо впливу сезону народження на 

формування молочної продуктивності тварин. Тому, з огляду на різні думки 

дослідників, нами було вивчено вплив сезону народження кіз зааненської 

породи на їх майбутню молочну продуктивність (табл. 3.17). 

Результати наших досліджень свідчать, що кози з різним сезоном 

народження за досліджувані лактації відрізнялися між собою за надоями, 

вмістом жиру і білка в молоці, кількістю молочного жиру і білка та 

тривалістю лактацій. Так, тварини, які були народженні взимку, переважали 

ровесниць, народжених весною, за надоєм, кількістю молочного жиру та 

кількістю молочного білка за першу лактацію на 4,1; 0,8 та 0,1 кг, за другу – 

на 63,1; 1,7 та 1,4 кг і за третю – на 48,9; 2,0 та 1,2 кг, однак, у жодному 

випадку ця перевага не була достовірною. Водночас, за четверту, п'яту і шосту 

лактації перевага за вищенаведеними показниками була уже на боці 

козоматок, народжених весною. За надоєм за четверту лактацію вона 

становила 136,4 (Р<0,05), за п'яту – 65,9 і за шосту – 5,4 кг, за кількістю 

молочного жиру – відповідно 3,7 (Р<0,05); 3,3 і 0,1 кг, а за кількістю 

молочного білка – 4,0 (Р<0,05); 1,9 і 0,9 кг. 

Вміст жиру у молоці у тварин, народжених весною знаходився в межах 

3,14-3,44, вміст білка в молоці – в межах 3,05-3,13 %, а у особин, народжених 

взимку ці показники становили відповідно в межах 3,19-3,34 та 2,95-3,18 %. 

Слід відмітити, що ні за вмістом жиру, ні за вмістом білка в молоці певної 

закономірності не спостерігалося. За першим показником за другу і п'яту 

лактації перевага була на боці кіз, народжених весною, а за першу, третю, 

четверту і шосту – у козоматок, народжених взимку. За другим показником за 

першу, другу, третю і шосту лактації кращими виявилися тварини, народжені 

весною, а за четверту і п'яту – особини, народжені взимку. Проте, у жодному 

випадку різниця між тваринами з різними сезонами народження за вмістом 

жиру і білка в молоці за досліджувані лактації не була вірогідною. 
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Таблиця 3.17 

Молочна продуктивність кіз залежно від сезону їх народження, М±m 
 

Лактація 
Кількість 
тварин, 

гол. 

Тривалість 
лактації, дні Надій, кг Вміст жиру 

в молоці,% 

Вміст білка 
в молоці, 

% 

Кількість 
молочного 
жиру, кг 

Кількість 
молочного 
білка, кг 

Народжені весною 
Перша 25 304,1±7,91 545,7±33,91 3,14±0,041 3,05±0,036 17,1±0,79 16,6±0,83 

Друга 24 256,1±4,81 524,3±22,91 3,31±0,035 3,07±0,042 17,4±4,13 16,1±0,66 
Третя 20 293,7±5,45 674,5±33,40 3,25±0,037 3,12±0,026 21,8±1,00 21,1±0,96 

Четверта 19 302,2±7,22 740,0±41,00 3,25±0,054 3,07±0,022 23,9±1,17 22,7±1,29 

П'ята 15 265,7±9,44 588,4±49,76 3,44±0,063 3,13±0,032 20,4±1,56 18,3±1,27 

Шоста 12 308,8±2,90 777,2±16,51 3,19±0,022 3,08±0,022 24,8±0,53 23,9±0,42 
Народжені взимку 

Перша 16 316,3±10,79 550,8±44,23 3,24±0,064 3,01±0,041 17,8±1,56 16,6±1,41 
Друга 16 272,5±6,35* 587,4±33,38 3,26±0,048 2,96±0,045 19,1±1,04 17,5±1,07 
Третя 16 289,8±11,30 723,4±49,59 3,29±0,066 3,10±0,023 23,8±1,57 22,3±1,53 

Четверта 12 278,6±3,62** 603,6±34,80* 3,34±0,043 3,09±0,023 20,2±1,36* 18,7±1,12* 
П'ята 11 273,1±4,24 522,5±31,70 3,28±0,058 3,18±0,086 17,1±1,00 16,4±0,81 

Шоста 8 315,5±5,72 771,8±37,80 3,19±0,059 2,95±0,073 24,7±1,05 23,0±1,22 
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Тривалість лактації у кіз весняного сезону народження коливалася від 

256,1 до 308,8 дня, а у тварин зимового сезону народження – від 272,5 до 

316,3 дня. Цей показник за першу, другу, п'яту і шосту лактації вищим був у 

козоматок, народжених взимку – відповідно 12,2; 16,4 (Р<0,05), 7,4 і 6,7 дня. У 

тварин, народжених весною, спостерігалася перевага над козами зимового 

сезону народження за тривалістю третьої і четвертої лактації – на 3,9 і 23,6 

дня (Р<0,01). 

Сила впливу сезону народження кіз на показники їх  молочної 

продуктивності  була незначною і недостовірною: на надій, залежно від 

лактації, вона становила 2,9-10,6, на вміст жиру в молоці – 3,1-7,1, на вміст 

білка в молоці – 0,7-6,6, на кількість молочного жиру – 0,2-10,0 та на кількість 

молочного білка – 1,6-6,1 % (табл. 3.18). 

Таблиця 3.18 

Сила впливу сезону народження кіз на їх подальшу молочну 

продуктивність, ηx
2±S.E. 

Сила впливу сезону народження кіз на: 

вміст у молоці, % кількість 
молочного, кг Лактація 

Кількість 
тварин, 

гол. надій, кг 

жиру білка жиру білка 

Перша 41 6,1±8,08 4,1±10,3 5,2±10,3 10,0±10,61 5,3±10,3 

Друга 40 10,6±9,57 5,6±9,97 4,6±9,97 2,2±7,69 6,1±7,66 

Третя 36 3,9±9,98 7,1±10,29 4,2±10,32 0,2±11,11 2,6±10,34 

Четверта 31 2,9±10,34 6,5±7,97 0,7±7,99 1,2±8,33 1,6±8,33 

П'ята 26 4,2±7,99 3,1±7,69 4,2±7,67 3,1±7,93 6,0±9,09 

Шоста 20 3,6±7,68 6,9±9,05 6,6±9,10 6,1±9,09 1,9±9,09 
 

Таким чином, показники молочної продуктивності кіз певним чином 

залежали від сезону їх народження. Вищими надоями, кількістю молочного 

жиру і молочного білка за першу, другу і третю лактації відзначалися 
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козоматки, народжені взимку, а за четверту, п'яту і шосту лактації – тварини 

весняного сезону народження. Перша, друга, п'ята і шоста лактації довшими 

були у кіз зимового сезону народження, а третя і четверта – у особин, 

народжених весною. Сила впливу сезону народження кіз на показники їх 

молочної продуктивності  була незначною і недостовірною. Найпомітніший 

вплив сезон народження справляв на  надій (2,9-10,6 %), а найменший – на 

вміст білка в молоці (0,7-6,6 %) та кількість молочного білка (1,6-6,1 %). 

 

3.8.2. Молочна продуктивність кіз залежно від країни селекції 

 

Господарськи корисні ознаки кіз, в тому числі й молочна 

продуктивність, мають складну природу і залежать від багатьох 

найрізноманітніших чинників. Щоб тварини відзначалися високими надоями і 

при мінімальних витратах на них давали високоякісну продукцію, необхідно 

знати фактори впливу та вміло використовувати їх у процесі конструювання 

нових генотипів.  

Продуктивність тварин і якість тваринницької продукції залежать від 

генетичних особливостей (належність до породи, продуктивності матерів, 

походження за батьком тощо), віку, фізіологічного стану організму, а також 

від умов зовнішнього середовища – годівлі, догляду, утримання й 

використання та ін. [99, 165, 166]. 

Практикою тваринництва доведено, що тварини однієї й тієї ж породи, 

але яких розводять у різних країнах, відрізняються між собою за селекційними 

ознаками. Тому нами досліджено формування молочної продуктивності кіз 

зааненської породи латвійської та білоруської селекції (табл. 3.19 та 3.20). 

Встановлено, що тварини досліджуваних селекцій відрізнялися між 

собою за надоєм, вмістом жиру і білка в молоці, кількістю молочного жиру і 

білка та тривалістю лактації. Так, вищенаведені показники у кіз латвійської 

селекції, залежно від лактації, знаходилися відповідно в межах 540,6-702,3 кг, 

3,22-3,63 і 3,00-3,09 %, 18,2-23,9 і 16,7-22,4 кг та 254,5-305,2 дня, а у тварин 
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Таблиця 3.19 

Молочна продуктивність кіз зааненської породи латвійської селекції, М±m 
 

Молочна продуктивність кіз 

Лактація 
Кількість 
тварин, 

гол. 

Тривалість 
лактації, дні 

надій, кг 
 вміст 
жиру в 

молоці, % 

вміст білка 
в молоці, % 

кількість 
молочного 
жиру, кг 

кількість 
молочного 
білка, кг 

Перша 41 305,2±5,44 565,0±26,52 3,22±0,034 3,01±0,028 18,2±0,72 17,3±0,82 

Друга 40 262,8±3,81 555,3±21,85 3,33±0,036 3,00±0,028 18,5±2,63 16,7±0,55 

Третя 36 291,7±5,24 702,3±32,23 3,31±0,062 3,09±0,018 23,3±0,65 21,7±0,62 

Четверта 31 293,9±4,91 693,4±35,52 3,35±0,038 3,03±0,015 23,5±0,94 21,3±0,91 

П'ята 26 254,46±7,11 600,0±39,80 3,63±0,013 3,02±0,022 21,8±0,53 17,8±0,52 

Шоста 20 303,33±4,49 725,0±47,71 3,29±0,038 3,09±0,022 23,9±072 22,4±0,75 

Сьома 13 265,53±5,55 540,6±30,76 3,45±0,031 3,08±0,014 18,7±0,45 16,8±0,12 
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Таблиця 3.20 

Молочна продуктивність кіз зааненської породи білоруської селекції, М±m 
 

Молочна продуктивність кіз 

Лактація 
Кількість 
тварин, 

гол. 

Тривалість 
лактації,  

дні надій, кг  вміст жиру 
в молоці, % 

вміст білка в 
молоці, % 

кількість 
молочного 
жиру, кг 

кількість 
молочного 
білка, кг 

Перша 64 299,2±1,01 782,6±2,85*** 3,74±0,012*** 3,42±0,014*** 29,4±0,23*** 27,0±0,21*** 

Друга 61 305,7±1,31*** 839,7±8,29*** 3,83±0,021*** 3,43±0,021*** 32,2±0,41*** 28,9±0,43*** 

Третя 57 311,6±0,8*** 960,0±11,83*** 3,82±0,013*** 3,45±0,013*** 36,8±0,55*** 32,7±0,40*** 

Четверта 50 311,6±1,42*** 965,0±22,31*** 3,84±0,015*** 3,40±0,051*** 37,1±0,97*** 32,8±0,74*** 

П'ята 42 310,0±0,63*** 1023,3±39,30*** 3,81±0,014*** 3,52±0,043*** 39,3±0,72*** 36,3±1,03*** 

Шоста 32 292,5±2,50* 940,0±40,0** 3,82±0,023*** 3,42±0,024*** 36,4±2,41*** 32,1±1,31*** 

Примітка. Достовірність різниці наведена при порівнянні з даними попередньої таблиці. 
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білоруської селекції – в межах 782,6-1023,3 кг, 3,74-3,84 і 3,40-3,52 %, 29,4-

39,3 і 27,0-36,3 кг та 392,5-311,6 дня. 

Слід відмітити, що кози латвійської селекції за надоєм за першу 

лактацію поступалися ровесницям білоруської селекції на 417,6 (Р<0,001), за 

другу – на 784,4 (Р<0,001), за третю – на 257,7 (Р<0,001), за четверту – на 

271,6 (Р<0,001), за п'яту – на 423,3 (Р<0,001) і за шосту – на 215,0 кг (Р<0,01). 

Беззаперечна і достовірна (Р<0,001) перевага білоруських кіз над 

латвійськими за всі досліджувані лактації спостерігалася також за вмістом 

жиру і білка в молоці та за кількістю молочного жиру і молочного  білка:  

залежно  від лактації  вона  становила  0,18-0,53 і 0,33-0,50 % та 11,2-17,5 і 9,7-

18,5 кг відповідно. 

За тривалістю лактації лактації спостерігалася дещо інша картина. Так, 

перша і шоста лактації довшими були у кіз латвійської селекції – на 6,0 і 10,8 

дня (Р<0,05), а друга, третя, четверта і п'ята – у козоматок білоруської селекції 

– на 42,9; 19,9; 17,7 і 55,5 дня при Р<0,001 у всіх випадках. 

Сила впливу країни селекції на показники молочної продуктивності кіз 

була досить суттєвою і у всіх випадках високовірогідною (табл. 3. 21).  

Таблиця 3.21 

Сила впливу країни селекції кіз на їх молочну продуктивність, ηx
2±S.E. 

Сила впливу країни селекції кіз на: 

вміст у молоці, % кількість, кг Лакта-
ція 

Кількість 
тварин, 

гол. надій, кг 
жиру білка молочного 

жиру 
молочного 

білка 
Перша 105 50,2±0,73*** 49,0±0,55*** 45,0±0,61*** 41,2±0,52*** 44,3±0,62*** 

Друга 101 47,8±0,84*** 47,7±1,06*** 45,3±0,91*** 42,7±0,54*** 40,9±0,59*** 

Третя 93 47,1±1,01*** 47,3±1,02*** 34,4±0,93*** 40,1±0,79*** 42,2±0,96*** 

Четверта 81 31,7±2,09*** 42,3±1,91*** 46,1±1,48*** 34,9±1,89*** 36,2±2,13*** 

П'ята 68 28,7±3,16*** 21,8±6,25*** 49,2±3,26*** 30,9±1,73*** 48,3±2,20*** 

Шоста 52 34,5±6,53*** 43,3±6,25*** 23,5±6,29*** 44,3±6,18*** 24,8±6,21*** 
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Сила впливу вищенаведеного фактору на надій, залежно від лактації, 

коливалася від 28,7 до 50,2, на вміст жиру та білка в молоці – відповідно від 

21,8 до 49,0 та від 23,5 до 49,2 і на кількість молочного жиру та молочного 

білка – від 30,9 до 44,3 та від 24,8 до 48,3 %.  

Таким чином, тварини латвійської та білоруської селекції відрізнялися 

між собою за показниками молочної продуктивності та тривалістю лактації. За 

всі досліджувані лактації вищими показниками надоїв, вмісту жиру і білка в 

молоці, кількості молочного жиру і молочного білка кращими виявилися 

козоматки білоруської селекції. Сила впливу країни селекції на показники 

молочної продуктивності кіз була досить суттєвою і у всіх випадках 

високовірогідною. Залежно від лактації та показника молочної продуктивності 

вона знаходилася в межах 21,8-50,2 %. 

 

3.8.3. Залежність молочної продуктивності кіз від їх живої маси при 

першому окоті 

 

Ефективність використання молочних кіз тієї чи іншої породи 

визначається не лише рівнем їх молочної продуктивності, але й здатністю до 

відтворення. Тому дослідження вчених спрямовані на пошуки оптимальних 

показників відтворювальної здатності тварин, а також їх живої маси при 

першому плідному осіменінні (паруванні) та першому окоті. Відомо, що жива 

маса кіз у зазначені періоди має важливе значення для формування їх 

майбутньої молочної продуктивності. 

Враховуючи викладене вище, нами було проведено дослідження 

показників молочної продуктивності кіз залежно від їх живої маси при 

першому окоті (табл. 3.22). Встановлено, що за надоєм за більшістю лактацій 

кращими виявилися тварини з живою масою у зазначений період 55-57 кг і 

лише за першу лактацію вищими надоями відзначалися тварини з живою 

масою при першому окоті 52-54 кг та незначно вищі надої були за третю 

лактацію у тварин з живою масою 58-60 кг.  
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Таблиця 3.22 

Молочна продуктивність кіз залежно від живої маси при першому окоті, М±m 

Молочна продуктивність, М±m Жива маса 
кіз при 

першому 
окоті, кг 

Лактація n 

надій, кг  вміст жиру в 
молоці, % 

вміст білка 
в молоці, % 

кількість 
молочного 
жиру, кг 

кількість 
молочного 
білка, кг 

Перша  6 721,0±60,38 3,08±0,055 3,07±0,046 22,7±2,86 21,9±2,29 
Друга  3 532,3±23,92 3,19±0,059 3,07±0,075 17,0±1,03 16,3±0,60 
Третя  3 536,0±76,34 3,22±0,057 3,05±0,056 17,3±2,57 16,1±1,99 

Четверта  3 681,0±143,29 3,31±0,064 3,01±0,042 22,5±4,14 20,5±3,95 
П'ята - - - - - - 

52-54 

Шоста - - - - - - 
Перша 26 559,9±28,14 3,20±0,038 2,99±0,032 17,9±0,83 16,7±0,95 
Друга 21 570,6±22,97 3,35±0,044 2,99±0,035 19,8±0,59 17,6±0,61 
Третя 16 770,1±30,52 3,33±0,080 3,09±0,022 25,6±0,64 23,8±0,66 

Четверта 16 796,2±32,95 3,35±0,046 3,03±0,018 26,7±1,05 24,1±1,08 
П'ята 15 594,2±33,40 3,63±0,035 3,03±0,026 19,7±0,57 18,0±0,58 

55-57 

Шоста 14 717,6±31,59 3,31±0,044 3,09±0,027 24,3±0,85 22,9±0,87 
Перша 4 450,2±40,31 3,43±0,064 3,06±0,043 15,4±1,47 13,7±1,30 
Друга 4 465,5±27,51 3,34±0,078 3,02±0,042 15,5±1,17 14,0±0,77 
Третя 4 773,8±108,89 3,22±0,108 3,07±0,029 24,8±3,18 23,7±3,31 

Четверта 4 610,0±43,33 3,41±0,072 3,03±0,044 20,8±1,26 18,5±1,49 
П'ята 4 546,8±10,88 3,41±0,086 3,01±0,056 18,7±0,76 16,5±0,58 

58-60 

Шоста - - - - - - 
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Козоматки з живою масою при першому окоті 52-54 кг вірогідно 

переважали за надоєм за першу лактацію ровесниць з живою масою у 

зазначений період 55-57 та 58-60 кг відповідно на 161,1 (Р<0,05) та 260,8 кг 

(Р<0,01). За другу, четверту та п’яту лактації перевага за названим показником 

була уже на боці тварин з живою масою при першому окоті 55-57 кг, проте, 

достовірною вона була лише за другу та четверту лактації над особинами з 

живою масою при першому окоті 58-60 кг – на 105,1 (Р<0,01) та 186,2 кг 

(Р<0,01) відповідно. 

Щодо надою за третю лактацію, то у козоматок з живою масою при 

першому окоті 55-57 та 58-60 кг він був майже однаковий. За цим показником 

вони переважали особин з живою масою у вищенаведений період 52-54 кг 

відповідно на 234,1 (Р<0,05) та 337,8 кг. 

За кількістю молочного жиру та кількістю молочного білка за 

досліджувані лактації спостерігалася подібна картина. Найвищими зазначені 

показники за першу лактацію були у тварин з живою масою при першому 

окоті 52-54 кг. За названими показниками вони переважали ровесниць з 

живою масою при першому окоті 55-57 кг на 4,8 та 5,2 кг (Р<0,05), а з живою 

масою 58-60 кг – на 7,3 (Р<0,05) та 8,2 кг (Р<0,05).  

Вищими показниками кількості молочного жиру та молочного білка за 

другу-п'яту характеризувалися особини з живою масою 55-57 кг. За цими 

показниками за другу лактацію вони переважали тварин з живою при 

першому окоті 52-54 кг на 2,8 (Р<0,05) та 1,3 кг, за третю – на 8,3 (Р<0,05) та 

7,7 (Р<0,05), за четверту – на 4,2 та 3,6 кг. Водночас, останні за наведеними 

показниками поступалися козоматкам з живою масою при першому окоті 58-

60 кг відповідно на 1,5 та 2,3 (Р<0,05); 7,5 та 4,6; 1,7 та 2,0 кг.   

Спостерігалася різниця за кількістю молочного жиру та молочного білка 

і між особинами з живою масою при першому окоті 55-57 та 58-60 кг, проте 

вірогідною (Р<0,01) вона була лише за кількістю молочного білка за другу 

лактацію та кількістю молочного жиру й молочного білка за четверту 

лактацію. 
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Вміст жиру в молоці у кіз з живою масою при першому окоті 52-54 кг 

коливався від 3,08 до 3,31 %, вміст білка в молоці – від 3,01 до 3,07 %, у 

тварин з живою масою 55-57 кг ці показники знаходилися в межах 3,20-3,63 та 

2,99-3,09 і з живою масою 58-60 кг – в межах 3,22-3,43 та 3,01-3,07 % 

відповідно. 

Між живою масою кіз при першому окоті та показниками їх подальшої 

молочної продуктивності нами були виявлені різної сили та напряму зв’язки, 

причому у більшості випадків вони були недостовірними (табл. 3.23). 

Коефіцієнти кореляції між живою масою при першому окоті та: надоєм 

козоматок, залежно від лактації, коливалися від -0,314 до 0,118; вмістом жиру 

в молоці – від -0,185 до 0,479; вмістом білка в молоці – від 0,181 до 0,397; 

кількістю молочного жиру – від -0,290 до 0,646 і кількістю молочного білка – 

від -0,322 до 0,480. 

Сила впливу живої маси кіз при першому окоті на їх надій, залежно від 

лактації,  знаходилася  в  межах  16,7-35,9,  на  вміст  жиру  в  молоці  –  в 

межах 3,9-33,3, на вміст білка в молоці – в межах 15,1-30,8, на кількість 

молочного жиру – в межах 8,3-35,0 і на кількість молочного білка – в межах 

9,8-33,2 % (табл. 3.24). Таким чином, найсуттєвіший вплив жива маса кіз при 

першому окоті справляла на їх надій. 

Отже, на формування молочної продуктивності кіз значний вплив мала 

їх жива маса при першому окоті. Найвищими надоями, кількістю молочного 

жиру та молочного білка за досліджувані лактації (виняток – перша лактація) 

характеризувалися тварини, у яких жива маса при першому окоті знаходилася 

в межах 55-57 кг. Між живою масою при першому окоті та показниками 

молочної  продуктивності  тварин  встановлені  різної сили та напряму зв’язки 

(-0,322–0,646).  

Сила впливу зазначеного фактора на досліджувані показники молочної 

продуктивності козоматок, залежно від лактації, знаходилася в межах 3,9-

35,9 %, причому найсуттєвіший вплив жива маса кіз при першому окоті 

справляла на їх надій (16,7-35,9 %). 
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Таблиця 3.23 

Зв'язок живої маси кіз при першому окоті з показниками їх подальшої молочної продуктивності, r±mr 

Коефіцієнти кореляції живої маси кіз при першому окоті з їх: 
вмістом у молоці, % кількістю молочного, кг Лактація Кількість 

тварин, гол. надоєм, кг жиру білка жиру білка 
Перша 36 -0,314±0,098* 0,479±0,229** 0,222±0,049 -0,223±0,049 -0,214±0,046 
Друга 28 -0,178±0,032 0,129±0,017 0,216±0,047 0,646±0,417*** -0,171±0,045 
Третя 23 0,118±0,014 -0,015±0,000 0,397±0,158* 0,424±0,180 0,480±0,230* 

Четверта 23 -0,265±0,070 0,243±0,059 0,181±0,033 -0,290±0,084 -0,306±0,094 
П'ята 19 -0,284±0,080 -0,021±0,000 0,242±0,059 -0,058±0,003 -0,323±0,105 

Шоста 14 -0,049±0,002 -0,185±0,034 0,294±0,087 -0,249±0,062 -0,118±0,014 
 

Таблиця 3.24 

Сила впливу живої маси кіз при першому окоті на їх подальшу молочну продуктивність, ηx
2±S.E. 

Сила впливу живої маси при першому  
окоті кіз на їх: 

вміст у молоці, % кількість молочного, кг 
Лактація Кількість 

тварин, гол. 
надій, кг жиру білка жиру білка 

Перша 36 32,3±22,38 33,3±24,89 27,7±25,85 28,3±26,84 21,6±27,80 
Друга 28 18,3±25,75 15,5±26,28 31,1±24,32 16,9±25,51 26,2±25,40 
Третя 23 35,9±23,46 3,9±27,95 30,8±20,78 34,1±29,44 33,2±29,66 

Четверта 23 20,4±26,83 18,3±27,6 15,1±27,92 35,0±26,32 32,2±26,90 
П'ята 19 30,6±25,89 5,4±27,19 30,6±24,72 8,3±33,31 10,7±32,95 

Шоста 14 16,7±27,15 15,2±32,56 19,8±32,02 14,9±32,59 9,8±33,01 
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3.8.4. Молочна продуктивність кіз, одержаних від одно- та 

багатоплідних окотів 

 

Кози – багатоплідні тварини. Вони можуть мати як одне козеня, так і 

двійні-трійні, рідше – чотири і більше нащадків. Якість приплоду певною 

мірою залежить від того, з якого окоту він походить – одно- чи 

багатоплідного.  З огляду на це, нами було вивчено фенотипову мінливість 

молочної продуктивності кіз зааненської породи, одержаних від одно- , дво- та 

триплідних окотів (табл. 3.25).  

Встановлено, що козоматки, які були народжені в одноплідному окоті, 

характеризувалися кращими надоями та кількістю молочного жиру за першу, 

другу і третю лактації, вмістом жиру в молоці – за першу, четверту, п'яту і 

шосту лактації та кількістю молочного білка – за другу і третю лактації. За 

надоєм за першу лактацію їх перевага над тваринами, народженими у 

двоплідному окоті, становила 120,4 (Р<0,05), за другу – 147,3 (Р<0,01) і за 

третю – 169,5 кг (Р<0,05), а над козами, одержаними з триплідного окоту – 

відповідно 0,3; 149,3 (Р<0,05) і 202,1 кг (Р<0,01). За вмістом жиру в молоці за 

першу лактацію вони переважали особин, одержаних з дво- та триплідного 

окоту, на 0,21 та 0,28 %, за четверту – на 0,24 та 0,16 %, за п'яту – на 0,62 

(Р<0,05) та 0,23 % і за шосту – на 0,14 та 0,11 %, за кількістю молочного жиру 

за першу лактацію – на 5,5 (Р<0,05) та 1,9, за другу – на 3,6 та 3,6, за третю – 

на 4,1 та 5,7 кг (Р<0,05), а за кількістю молочного білка за другу лактацію – на 

4,7 (Р<0,05) та 4,4 (Р<0,05) і за третю лактацію – на 4,3 та 5,6 кг (Р<0,05).  

Натомість, за надоєм, кількістю молочного жиру та кількістю молочного 

білка за четверту і п'яту лактації, вмістом жиру в молоці за третю лактацію та 

вмістом білка в молоці за третю і четверту лактації кращими виявилися 

козоматки, народженні у двоплідному окоті. За надоєм за четверту і п'яту 

лактації вони переважали ровесниць, що походили з одноплідного окоту, 

відповідно на 136,7 (Р<0,01) та 127,1 кг (Р<0,05), за кількістю молочного жиру  
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Таблиця 3.25 

Молочна продуктивність кіз, одержаних від одно- та багатоплідних окотів (М±m) 

Лактація 
Кількість 
тварин, 

гол. 

Тривалість 
лактації, дні Надій, кг Вміст жиру 

в молоці,% 

Вміст 
білка в 

молоці, % 

Кількість 
молочного 
жиру, кг 

Кількість 
молочного 
білка, кг 

Народжені в одноплідному окоті 
Перша 3 315,3±2,91 614,6±42,17 3,41±0,133 2,83±0,121 21,3±2,08 17,1±1,36 
Друга 3 246,3±2,18 684,0±45,51 3,12±0,181 2,94±0,219 21,5±2,30 20,6±1,76 
Третя 3 317,0±5,29 884,3±53,38 3,10±0,254 3,01±0,149 27,3±1,88 26,7±1,74 

Четверта 3 277,3±2,26 581,6±16,34 3,46±0,144 2,94±0,155 20,1±0,78 17,1±0,95 
П'ята 3 278,0±1,00 591,3±44,50 3,90±0,240 2,96±0,185 23,1±2,25 17,5±1,36 

Шоста 3 290,0±18,01 692,3±102,76 3,28±0,125 3,02±0,161 22,7±3,39 20,9±2,89 
Народжені у двоплідному окоті  

Перша 24 286,4±7,91** 494,2±31,54* 3,20±0,045 2,92±0,044 15,8±0,74* 14,4±1,56 
Друга 19 278,5±5,67*** 536,7±25,62** 3,34±0,053 2,97±0,041 17,9±0,79 15,9±0,79* 
Третя 19 303,9±7,57 714,8±36,85* 3,27±0,054 3,12±0,032 23,2±1,14 22,4±1,44 

Четверта 16 293,3±7,14* 718,3±32,91** 3,32±0,028 3,10±0,028 23,8±1,09* 23,8±1,09*** 
П'ята 12 269,4±3,13* 718,4±31,23* 3,28±0,037* 3,07±0,041 23,5±1,06 22,0±0,93*** 

Шоста 10 289,0±6,61 775,3±21,44 3,14±0,067 3,08±0,038 24,4±0,71 23,9±0,71 
Народжені у триплідному окоті  

Перша 14 323,0±8,57 614,3±43,49 3,13±0,045 3,03±0,042 19,4±1,52 18,6±1,43 
Друга 14 254,5±7,03 534,7±29,73* 3,36±0,066 3,01±0,056 17,9±1,01 16,2±0,80* 
Третя 14 285,8±9,80** 682,2±47,12** 3,17±0,054 3,10±0,032 21,6±1,60* 21,1±1,42* 

Четверта 12 292,5±11,0 625,6±52,63 3,30±0,073 3,05±0,028 20,6±1,43 19,1±1,70 
П'ята 11 262,2±3,90*** 566,8±42,82 3,57±0,027 2,73±0,074 20,2±1,71 15,5±1,33 

Шоста 7 310,6±8,24 795,4±34,78 3,17±0,032 3,14±0,041 25,2±1,02 24,8±1,01 
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– на 3,7 (Р<0,05) та 0,4 кг, за кількістю молочного  білка  –  на  6,7  (Р<0,001)  

та 2,5 кг (Р<0,001), за вмістом жиру в молоці за третю лактацію – на 0,17 % та 

за вмістом білка в молоці за третю і четверту лактації – на 0,11 та 0,16 %. Їх 

перевага за надоєм над козематками, народженими у триплідному окоті, за 

четверту і п'яту лактаціями становила 92,7 та 151,6 кг (Р<0,05), за вмістом 

жиру в молоці за третю лактацію – 0,10 % та вмістом білка в молоці за третю і 

четверту лактації – на 0,02 та 0,05 %. 

Тварини, одержані з триплідного окоту, кращими виявилися за надоєм, 

вмістом білка в молоці, кількістю молочного жиру та молочного білка за 

шосту лактацію, однак, у жодному випадку ця перевага не біла достовірною. 

Походження козематок з одноплідного чи багатоплідного окотів 

впливало також на тривалість їх лактації. У тварин, народжених в 

одноплідному окоті, цей показник знаходився в межах 246,3-317,0, у 

двоплідному – в межах 269,4-303,9 та у триплідному – в межах 254,5-323,0 

дня. Найдовшою тривалістю першої і шостої лактацій відзначалися 

козоматки, що походили з триплідного окоту, другої і четвертої – тварини, 

народжені у двоплідному окоті, та третьої і п'ятої – кози, одержані з 

одноплідного окоту.  

Сила впливу кількості козенят в окотах, з яких одержані козоматки 

(табл. 3.26), на їх подальшу молочну продуктивність була несуттєвою: на 

надій, залежно від лактації, вона становила 2,5-6,5, на вміст жиру в молоці – 

2,2-15,2, на вміст білка в молоці – 1,5-11,8, на кількість молочного жиру – 2,1-

10,3 та на кількість молочного білка – 1,0-8,1 %. 

Таким чином, козематки, одержані від одно- , дво- та триплідних окотів 

відрізнялися між собою за показниками молочної продуктивності та 

тривалістю лактації. Кращими надоями та кількістю молочного жиру за 

першу, другу і третю лактації характеризувалися тварини, народженні в 

одноплідному окоті, за четверту і п'яту – у двоплідному та за шосту – у 

триплідному.  
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Таблиця 3.26 

Сила впливу кількості козенят в окотах, з яких отримані 

козоматки, на їх подальшу молочну продуктивність, ηx
2±S.E. 

Сила впливу  

вміст у молоці, % кількість 
молочного, кг Лактація 

Кількість 
тварин, 

гол. 
надій, 

кг 
жиру білка жиру білка 

Перша 41 6,4±5,24 12,8±6,56 5,8±6,64 6,0±6,89 4,9±6,87 
Друга 40 2,5±6,25 15,2±6,30 8,8±6,40 4,9±7,67 4,0±7,69 
Третя 36 5,2±6,43 7,4±6,62 6,8±11,10 2,1±6,63 1,2±11,10 

Четверта 31 6,5±6,64 2,2±7,99 11,8±7,89 10,3±8,25 7,6±8,29 
П'ята 26 4,3±7,98 3,9±4,14 8,2±6,16 6,9±4,28 8,1±6,56 

Шоста 20 4,1±6,32 9,9±9,00 1,5±9,09 4,8±9,07 1,0±8,99 
 

За вмістом білка у молоці за досліджувані лактації кози, одержані з 

одноплідного окоту поступалися особинам, народженим у дво- та 

триплідному окотах. 

Найдовшою тривалістю першої і шостої лактацій відзначалися 

козоматки, що походили з триплідного окоту, другої і четвертої – тварини, 

народжені у двоплідному окоті, та третьої і п'ятої – кози, одержані з 

одноплідного окоту.  

Сила впливу кількості козенят в окотах, з яких одержані козоматки, на 

їх подальшу молочну продуктивність була незначною, вона знаходилася в 

межах 1,0-15,2 %. 

 

3.8.5. Вплив цапів на формування молочної продуктивності їх дочок 

 

Молочна продуктивність кіз є результатом взаємодії комплексу 

фізіологічних процесів організму, які контролюються багатьма системами 

генів і зумовлюють спадковий статус породи. З генетичних чинників певний 
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вплив на мінливість молочної продуктивності кіз справляють належність до 

породи, походження за батьком і матір'ю та інші чинники. 

Для покращення молочної продуктивності кіз необхідно ретельно 

підходити до вибору цапа-плідника і використовувати у стадах для 

відтворення лише найкращих особин, адже відомо, що чим вища племінна 

цінність батьків, тим вищою є продуктивність їх дочок. 

Встановлено, що кращими показниками молочної продуктивності за 

першу, другу та третю  лактації  відзначалися  козоматки,  одержані від цапа-

плідника  Аморса  046062340091  (табл. 3.27).  Проте,  їх  перевага  за  надоєм, 

Таблиця 3.27 

Молочна продуктивність кіз залежно від їх походження за батьком 

Молочна продуктивність, М±m 

К
ли

чк
а,

 ін
в.

 
№

 б
ат

ьк
а 

Л
ак

та
ці

я 

n 
надій, кг 

 вміст 
жиру в 
молоці, 

% 

вміст 
білка в 
молоці, 

% 

кількість 
молочного 
жиру, кг 

кількість 
молочного 
білка, кг 

I  13 608,5±64,73 3,26±0,090 3,05±0,049 19,8±2,14 18,6±2,08 
II  13 589,2±22,35 3,37±0,072 3,04±0,044 19,9±0,77 17,9±0,62 
III  13 721,9±58,94 3,33±0,180 3,09±0,026 23,7±1,92 22,3±1,78 
IV  13 615,0±65,09 3,34±0,058 3,05±0,035 20,4±1,94 18,8±2,08 
V 12 582,7±20,26 3,38±0,181 3,07±0,090 19,8±2,15 17,8±1,51 

А
мо

рс
 

04
60

62
34

00
91

 

VI 8 727,1±36,24 3,21±0,044 3,05±0,015 23,2±1,02 22,2±1,08 
I  11 514,2±44,09 3,20±0,051 3,04±0,041 16,3±1,20 15,6±1,25 
II  11 546,6±54,73 3,24±0,064 3,00±0,035 17,7±1,70 16,4±1,73 
III  11 678,2±70,15 3,23±0,059 3,07±0,050 21,7±2,06 20,6±1,91 
IV  10 757,1±56,56 3,23±0,043 3,05±0,022 24,4±1,67 22,9±1,53 
V - - - - - - 

В
ік

с 
03

08
10

04
02

38
 

VI - - - - - - 
I  6 590,5±65,10 3,14±0,083 2,92±0,090 18,5±1,86 17,4±2,27 
II  6 548,0±14,52 3,36±0,099 2,91±0,085 18,4±0,67 15,9±0,23 
III  6 717,8±56,05 3,28±0,054 3,06±0,032 23,5±1,65 22,0±1,78 
IV  6 729,0±77,95 3,33±0,072 2,99±0,038 24,1±2,34 21,9±2,59 
V 6 693,2±104,15 3,65±0,222 3,03±0,090 24,9±3,54 20,8±2,90 

Ф
ре

нд
с 

03
80

28
54

00
74

 

VI 3 916,7±125,07 3,22±0,061 3,02±0,077 29,4±3,52 27,6±3,46 
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вмістом жиру та білка в молоці, кількістю молочного жиру й білка за 

вищенаведені лактації над дочками Вікса 030810040238 та Френдса 

038028540074 у жодному випадку не була вірогідною.  

За надоєм за четверту лактацію кращими виявилися дочки Вікса, а за 

п’яту і шосту – дочки Френдса, однак, різниця між тваринами, одержаними 

від різних цапів, за цим показником за названі лактації також була 

недостовірною. 

Сила впливу цапів-плідників на надій дочок, залежно від лактації, 

знаходилася в межах 10,8-35,9, на вміст жиру та білка в молоці – відповідно в 

межах 14,0-34,1 та 14,6-33,9 і на кількість молочного жиру та молочного білка 

– в межах 11,5-33,5 та 9,1-37,9 % (табл. 3.28).  

Таблиця 3.28 

Сила впливу цапів-плідників на молочну продуктивність їх дочок, 

ηx
2±S.E. 

Сила впливу на: 

вміст у молоці, % кількість, кг 
Лакта-

ція n 
надій, кг 

жиру білка молочного 
жиру 

молочного 
білка 

Перша 41 19,0±24,10 26,9±21,41 30,2±20,97 33,5±21,30 23,4±22,68 

Друга 40 35,9±26,79 19,8±25,87 33,9±23,83 11,5±21,45 9,1±21,56 

Третя 36 10,8±26,61 14,0±27,45 23,3±26,48 28,3±29,53 37,9±26,07 

Четверта 31 20,4±26,83 34,1±20,08 14,6±22,24 23,3±22,51 20,5±22,82 

П'ята 26 10,9±22,45 17,1±38,83 23,2±32,55 28,2±35,22 22,2±32,66 

Шоста 20 18,9±20,43 28,8±18,90 24,7±39,95 27,9±33,25 24,8±28,97 

 

Таким чином, на формування молочної продуктивності кіз суттєвий 

вплив мали їх батьки. Кращими надоями за першу, другу та третю лактації 
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відзначалися козоматки, одержані від цапа-плідника Аморса 046062340091, за 

четверту – дочки Вікса 030810040238, а за п’яту і шосту – дочки Френдса 

038028540074. Сила впливу цапів-плідників на показники молочної 

продуктивності дочок, залежно від лактації, знаходилася в межах 9,1-37,9 %. 

Результати досліджень по даному підрозділу опубліковано у трьох 

наукових працях [143, 145]. 

 

3.9. Лактаційні криві та стійкість лактації 

 

Відомо, що рівень молочної продуктивності маток значною мірою 

залежить від протікання лактації: чим стійкіша лактаційна діяльність тварини, 

тим вища її продуктивність.  

Лактаційна крива пов’язана як з рівнем молочної продуктивності, так і з 

індивідуальними властивостями, фізіологічним станом, умовами годівлі й 

утримання тварин та іншими факторами. У виробничих умовах перевага 

надається тваринам, у яких крива надоїв поступово зростає, а потім 

рівномірно знижується. Такий характер лактаційної кривої свідчить про 

конституційну міцність і рівномірність надоїв тварин впродовж першої та 

другої половини лактаційного періоду. 

У зоотехнічній літературі описано декілька способів оцінки характеру 

лактаційної діяльності тварин. Найбільш розповсюдженим і доступним 

методом є графічне зображення зміни добових або місячних надоїв за 

лактацію. Графіки характеризують якісний бік лактаційних кривих. 

Встановлено, що у козоматок-первісток та повновікових тварин (з 

третім окотом) пік лактаційної діяльності припадав на четвертий місяць 

лактаційного періоду (рис. 3.9). Надій за цей місяць у них становив відповідно 

14,6 та 14,5 % від загального надою за лактацію. У подальшому спостерігався 

поступовий спад лактаційної діяльної у піддослідних кіз. Отже, кози 

характеризувалися плавною лактаційною кривою. 
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Рис. 3.9. Лактаційні криві надоїв кіз 

Результати наших досліджень свідчать, що кози зааненської породи 

характеризувалися досить стабільними надоями за першу та третю лактації 

(табл. 3.29). Про це свідчать індекси стабільності лактації, визначені різними 

способами.  

Таблиця 3.29 

Характеристика кіз зааненської породи за стійкістю лактації, % 

Лактація Стійкість лактації за: 
перша (n=41) третя (n=36) 

Х. Тернером 6,8±0,18 6,9±0,22 

Д. В. Елпатьевским 85,0±0,61 84,1±0,54 

И. Иогансоном,  
А. Ханссоном 94,9±0,87*** 85,3±0,93 

Веселовським-
А. Жирновым 68,4±0,87 69,0±0,81 

J. I. Weller et al. 88,8±0,75*** 94,8±0,89 
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За індексами Х. Тернера, Д. В. Елпатьевского, Веселовського- 

А. Жирнова  козоматки з першою та третьою лактаціями між собою майже не 

відрізнялися. Індекс постійності лактації, вирахуваний за И. Иогансоном, 

А. Ханссоном, у первісток порівняно з козами з третьою лактацією був вищим 

на 9,6 % (Р<0,001), а індекс стабільності лактації, вирахуваний за J. I. Weller 

et al., був вищим уже у козоматок з третьою лактацією – на 6,0 % (Р<0,001).  

Варто відмітити, що оцінка і відбір кіз та плідників за індексом стійкості 

лактації їх потомків сприятиме одержанню високопродуктивних тварин із 

стійкою лактаційною діяльністю. 

Таким чином, у кіз з першим та третім окотами пік лактаційної 

діяльності припадав на  четвертий місяць лактаційного періоду. Надій за цей 

місяць у них становив відповідно 14,6 та 14,5 % від загального надою за 

лактацію. Індекси постійності лактацій, визначені різними способами, 

свідчать про досить високу їх стабільність.  

 

3.10. Якісні показники молока кіз 

 

Козине молоко – цінний і корисний продукт харчування з лікувальними 

властивостями. За рахунок високого вмісту кальцію і фосфору, вітамінів В1, 

В2, В12, С, А, D, альбуміну і казеїну його рекомендують для лікування 

дистрофії, рахіту, алергії, бронхіальної астми та інших хвороб. У порівнянні з 

коров’ячим, козине молоко калорійніше, має підвищений вміст жиру, білка та 

мінеральних солей, причому жир і білок козиного молока краще засвоюється, 

ніж коров’ячого [37, 40, 78, 84]. З козиного молока виготовляють сири 

(рокфор, швейцарський, курт, бринзу та інші), масло, молочно-кислі продукти 

– айран, мацоні, кисле молоко тощо [22, 27].  

Робота з проведення моніторингових досліджень щодо визначення 

показників якості та безпечності молока кіз та молочної продукції козівництва 

дозволяє вирішувати завдання державного  рівня:  розвиток  вітчизняного  

козівництва  та  його  захист  на  внутрішньому  і зовнішніх  ринках;  
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встановлення  референтних  значень  фізико-хімічних  та  технологічних 

показників,  які  не  увійшли  до  ДСТУ,  моніторинг  гатунковості  молока,  

його  відповідність вимогам ДСТУ; внесення корективів у параметри козячого 

молока-сировини; встановлення прогнозів  та  напрямків  селекційно-

племінної  роботи,  розробка  програми  щодо  включення козячого молока до 

шкільного харчування; зміна нормативно-правової бази, норм, рецептур; 

можливий  розвиток  програми  з  застосування  або  отримання  лактоферину 

– багатофункціонального  білка,  який  має  антибактеріальні,  антивірусні,  

протигрибкові, протизапальні, імуномоделюючі та антиоксидантні 

властивості [76, 80, 159]. Проте, вивченню органолептичних, фізичних та 

хімічних показників молока на даний час не приділяється належної уваги.  

Нами встановлено, що молоко від більшості досліджуваних кіз мало 

білий колір і лише від чотирьох тварин було жовтуватим, а від однієї – 

сіруватим (табл. 3.30). За консистенцією воно відповідало нормативним 

вимогам і було солодкуватим на смак. 

Таблиця 3.30 

Результати органолептичних досліджень козиного молока (третя 

лактація) 

Кількість 
голів 

Колір 
молока Запах Смак Консис-

тенція 
Наявність 

вад 

15 білий специфічний солодкуватий однорідна відсутні 

4 жовтуватий специфічний солодкуватий однорідна відсутні 

1 сіруватий специфічний солодкуватий однорідна відсутні 

     

Молоко усіх піддослідних кіз за чистотою  віднесено до першої групи 

(табл. 3.31). Його густина, залежно від місяця лактації, коливалася від 28,1 до 

30,10А, а кислотність – в межах 16-180 Т, що є в межах норми.  
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Таблиця 3.31 

Фізико-хімічні показники молока повновікових кіз впродовж 
лактації, n=10 

 
Місяць лактації 

Показник 
третій шостий дев'ятий  

Група чистоти 1 1 1 

Густина0А 28,1±0,23 28,6±0,21 30,1±0,17*** 

Кислотність, 0Т 17±1,7 18±1,5 16±1,1* 

Суха речовина, % 11,88±0,126 12,43±0,104** 12,97±0,198*** 

Жир, % 3,25±0,021 3,51±0,024*** 3,82±0,022*** 

Білок, % 3,11±0,017 3,22±0,017*** 3,35±0,019*** 

Лактоза, % 4,32±0,021 4,28±0,015 4,38±0,017 

СЗМЗ, % 8,63±0,032 8,92±0,027*** 9,15±0,024*** 

 
Вміст сухої речовини, жиру, білка та СЗМЗ в молоці кіз впродовж 

лактації збільшувався. З третього до шостого місяця лактаційного періоду ці 

показники зросли відповідно на 0,55 (Р<0,01), 0,26 (Р<0,001), 0,11 (Р<0,001) та  

0,29 % (Р<0,001), а з третього до дев'ятого місяця лактації – відповідно на 

1,09; 0,57; 0,24 та 0,52 % при Р<0,001 у всіх випадках. 

Достовірне збільшення вищенаведених показників спостерігалося і з 

шостого до дев'ятого місяця лактації. 

Щодо вмісту лактози в молоці кіз, то цей показник впродовж лактації 

мав хвилеподібний характер: з третього до шостого місяця лактаційного 

періоду було відмічено незначне його зменшення, а з шостого до дев'ятого 

місяця  він вірогідно зріс – на 1,0 % (Р<0,001). Його збільшення з третього до 

дев'ятого місяця лактаційного періоду становило 0,08 % (Р<0,05). 

Санітарну якість молока визначали за його бактеріальним 

забрудненням (табл. 3.32).  
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Таблиця 3.32 

Результати досліджень молока кіз на загальне 
бактеріальне обсіменіння 

 

Одержані результати досліджень бактеріального обсіменіння  молока  

кіз  свідчать,  що молоко тринадцяти тварин було віднесено до вищого 

класу, шести – до першого і лише однієї – до другого класу. 

Дослідження кількості соматичних клітин у козиному молоці показали, 

що майже всі проби молока після змішування з “Мастопримом” являли собою 

однорідну  суміш  (рис.  3.10).   Лише   дві   проби   молока  утворили  слабкий  

 
Рис. 3.10. Проби молока з «Мастопримом» 

Кількість 
голів 

Тривалість 
знебарвлення 

реагуючої 
суміші, год. 

Забарвлення 
прореагованого 

молока 

Орієнтовна 
кількість бактерій 

у мілілітрі  
молока 

Клас 
молока 

13 1,5 сіро-бузкове до 300 тис. Вищий 
2 1,0 яскраво-рожеве від 300 до 500 тис. 1 

2 1,0 
від сіро-бузкового 

до бузкового 
від 300 до 500 тис. 1 

2 1,0 
від сіро-бузкового  

до бузкового 
від 300 до 500 тис. 1 

1 1,0 яскраво-рожеве від 500 тис. до 4 млн. 2 
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згусток, який злегка тягнувся за паличкою у вигляді нитки. Орієнтовна 

кількість соматичних клітин у досліджуваному козиному молоці становила до 

500 тис в 1 см3 молока. 

Отже, молоко усіх піддослідних кіз за чистотою  віднесено до першої 

групи, воно за консистенцією, густиною та кислотністю відповідало 

нормативним вимогам і було солодкуватим на смак. Вміст сухої речовини, 

жиру, білка та СЗМЗ в молоці кіз впродовж лактації достовірно збільшувався, 

а  вміст лактози мав хвилеподібний характер. За результатами бактеріального 

обсіменіння молоко тринадцяти кіз було віднесено до вищого класу, шести – 

до першого і лише однієї – до другого класу. Кількість соматичних клітин в 1 

см3  молока не перевищувала 500 тис. 

Результати досліджень по підрозділу опубліковано в одній науковій 

праці [146]. 

 

3.11. Експрес-контроль стану обміну речовин у кіз за біохімічними 

показниками сечі 

 

Важливою умовою для забезпечення високої молочної продуктивності 

та прояву генетичного потенціалу кіз є систематичний контроль за станом їх 

здоров´я. У практиці окрім клінічних методів дослідження для цього часто 

використовують біохімічні, зокрема аналізи крові і сечі тварин. Ці методи є 

досить інформативними і дають змогу з достатньою точністю судити про стан 

обміну речовин для того, щоб правильно його корегувати змінами, у першу 

чергу, раціонів або ін’єкціями певних препаратів. 

Біохімічні дослідження крові та інших субстратів розвиваються у 

декількох напрямках:  

1) використання автоматичних та напівавтоматичних біохімічних 

аналізаторів, які розраховані на проведення щоденних масових досліджень;  

2) використання експрес-методів. Компанія „Фармаско” пропонує 

використовувати для аналізу сечі діагностичні тест-смужки CITOLAB-10.  
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За допомогою цих смужок можна за 1-2 хвилини провести аналіз сечі 

різних видів тварин за багатьма показниками (від 1 до 11). Залежно від 

різновиду тест-смужок у сечі тварин можна визначити (поодиноко чи в 

поєднанні) наступні показники: глюкозу, кетони, білок, рН, наявність крові, 

питому вагу, нітрити, білірубін, уробіліноген, лейкоцити, аскорбінову кислоту 

[95]. 

Дослідження проведені на 39 тваринах племінного господарства „Бабині 

кози”. При тестування сечі кіз одночасно врахували деякі її фізичні 

показники: колір, прозорість та запах. У всіх без винятку тварин сеча була  

світло-жовтого кольору, прозора, без запаху або з легким відтінком 

специфічного запаху. У досліджуваних пробах не знаходили лейкоцитів, 

червоних кров’яних клітин, глюкози і нітритів (табл. 3.33). 

Рівень уробіліногену знаходився в межах фізіологічної норми – 0,1 мг/л 

(за норми 0,1-1,0 мг/л). Однак у чотирьох кіз (10,2 % від числа досліджених) у 

сечі виявлено позитивну реакцію на білірубін силою в 1+. Останнє вказує на 

порушення функції печінки. У однієї кози (2,6 %) у сечі виявлено білок у 

кількості 1 г/л, а у трьох (7,7 %) – сліди білка. Отже, приблизно у 10 % 

досліджених тварин порушено функціонування нирок. 

У значної кількості кіз (9 гол., або 23,1 %) у сечі виявлено кетонові тіла. 

Їх концентрація знаходилася в межах 0,5-3,9 моль/л. Співставлення 

результатів досліджень за різними показниками показало, що тільки у двох кіз 

в сечі одночасно знаходили і кетони і білок, у однієї – білірубін і білок. 

Показник рН сечі у всіх піддослідних тварин знаходився в межах 7,5-

8,5, питома вага – в межах 1,020-1,035. 

Отже, діагностичні тест-смужки CITOLAB-10 можуть бути успішно 

використані для експрес-досліджень основних біохімічних показників сечі, що 

характеризують стан нирок і печінки та обмін речовин у молочних кіз. У 

значної частини досліджуваних кіз (17 гол. або 43,6 %) були виявлені 

патологічні зміни біохімічного складу сечі, зокрема наявність білірубіну, 

кетонових тіл, білка та слідів білка. 
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Таблиця 3.33 
Біохімічні показники сечі кіз у анестральний період (n=39) 
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347 0,1 відсут. + відсут. відсут. 1,0 відсут. відсут. 1,025 8,5 
309 0,1 відсут. відсут. 3,9 відсут. сліди відсут. відсут. 1,030 7,5 
138 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,024 7,8 
386 0,1 відсут. відсут. 0,5 відсут. відсут. відсут. відсут. 1,020 8,5 
472 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,034 7,7 
275 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,030 8,0 
166 0,1 відсут. відсут. 0,5 відсут. відсут. відсут. відсут. 1,028 7,9 
228 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,024 7,5 
347 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,033 8,3 
224 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,031 8,2 
309 0,1 відсут. + відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,031 8,8 
400 0,1 відсут. відсут. 0,5 відсут. відсут. відсут. відсут. 1,028 8,5 
590 0,1 відсут. відсут. 0,5 відсут. відсут. відсут. відсут. 1,026 8,0 
370 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,024 7,6 
160 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,032 8,0 
200 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,035 7,8 
554 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,028 8,0 
109 0,1 відсут. відсут. 0,5 відсут. відсут. відсут. відсут. 1,025 7,9 
182 0,1 відсут. відсут. 0,5 відсут. відсут. відсут. відсут. 1,030 7,5 
549 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,026 7,8 
110 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,027 7,7 
189 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,023 8,2 
257 0,1 відсут. + відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,025 8,4 
490 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,030 8,3 
303 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,031 8,0 
242 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,028 7,9 
456 0,1 відсут. відсут. 0,5 відсут. сліди відсут. відсут. 1,026 7,7 
420 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,024 8,2 
400 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,026 8,0 
116 0,1 відсут. + відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,035 7,8 
283 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,032 7,5 
460 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,035 7,6 
200 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. сліди відсут. відсут. 1,029 8,2 
163 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,025 8,1 
177 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,034 8,4 
88 0,1 відсут. відсут. 0,5 відсут. відсут. відсут. відсут. 1,029 7,7 
99 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,021 7,9 

201 0,1 відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 1,028 8,3 
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Результати досліджень по даному підрозділу опубліковано у одній 

науковій праці [140].  

 

3.12. Економічна ефективність розведення кіз зааненської породи 

різної селекції 

 

Однією із найбільш актуальних проблем стабілізації і прискореного 

розвитку молочного тваринництва є підвищення його ефективності. 

Підвищення рівня ефективності виробництва молока є найважливішим 

завданням, розв’язання якого повинно здійснюватися не тільки на 

державному, але й на регіональних рівнях, де вирішується питання 

забезпечення населення продуктами харчування [94, 131]. Для ефективного 

виробництва молока  одним  з  головних  чинників  є  формування  

високопродуктивних  стад,  оскільки  молочне  стадо  є головним  засобом  у  

виробництві  молочної  сировини  й  від  його  продуктивності  залежать  

результати виробництва господарюючих суб'єктів. Найкращий прояв 

генетичного потенціалу тварин відбувається у процесі повноцінної годівлі й 

належних умов утримання, більш того, поєднання цих процесів є 

обов'язковою умовою для підвищення продуктивності молочного стада й, 

відповідно, збільшення валових надоїв молока [3]. 

Економічна  ефективність  виробництва  молока кіз,  його  якість  

залежать  від  породних  і  індивідуальних особливостей  тварин,  в  свою  

чергу  їх  продуктивність  –  від  раціонів  і  їх  збалансованості та від того, в 

яких умовах довкілля реалізовуватиметься генетичний потенціал козоматок. 

Встановлено, що економічна ефективність виробництва молока кіз 

зааненської породи певною мірою залежала від країни їх селекції (табл. 3.34). 

Так, вищими надоями та жирномолочністю за третю лактацію відзначалися 

козоматки білоруської селекції. Від них одержано у  перерахунку  на  базисну  
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Таблиця 3.34 

Економічна ефективність виробництва молока повновікових кіз 

(третя лактація) зааненської породи різної селекції 

Країна селекції 
Показник 

Латвія Білорусь 

Надій за лактацію, кг 702,3 960,0 

Вміст жиру в молоці, % 3,31 3,82 

Надій базисної жирності, кг 683,7 1078,6 
Середня реалізаційна ціна 
1 кг молока, грн. 40,0 40,0 

Загальні витрати на 
виробництво молока, грн. 16152,9 24000,0 

Собівартість 1 кг молока, грн. 23,0 25,0 

Виручка від реалізації, грн. 27348,0 43144,0 

Чистий прибуток, грн. 11195,1 19144,0 

Рентабельність, % 69,3 79,8 
 

жирність (згідно інструкції «Надходження молока на переробні 

підприємства») 1078,6 кг молока, що більше, ніж від їх ровесниць латвійської 

селекції на 394,9 кг. 

Одним із найважливіших показників, що характеризує економічну 

ефективність виробництва молока кіз є його собівартість. Її  рівень  залежить  

від  багатьох  чинників,  зокрема,  від  рівня  продуктивності тварин, затрат 

праці та її оплати на одиницю продукції, собівартості кормів і їхніх витрат на 

1 ц молока. Загальні витрати на виробництво молока кіз латвійської селекції 

були меншими за затрати на виробництво молока козоматок білоруської 

селекції на 7847,1 грн., а собівартість 1 кг молока – на 2,0 грн.  

Водночас, від кіз білоруської селекції було одержано більше чистого 

прибутку на 7948,9 грн., а рентабельність виробництва молока була вищою на 

10,5 %.  
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Таким чином, з економічної точки зору в умовах України доцільніше 

розводити кіз зааненської породи білоруської селекції. Порівняно з 

ровесницями латвійської селекції від них одержано більше чистого прибутку 

на 7948,9 грн., а рентабельність виробництва молока була вищою на 10,5 %. 



 
 

102 

РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

В  багатьох  країнах  світу  козівництво  є  важливою традиційною  та  

стратегічною  галуззю  економіки,  що  зумовлено  її поліпродуктивністю:  

молоко,  м'ясо,  шерсть,  пух  і  шкури.  Ця  галузь забезпечує  населення  

цінними  продуктами  харчування,  переробну промисловість – сировиною, 

сприяє формуванню  продовольчої  безпеки  країни  на  основі  створення 

необхідних  державних  резервів  тваринницької  продукції та інтенсивному 

використанню земельних ресурсів [54, 62].  Проте  фактичний стан галузі 

козівництва в Україні на даний час не відповідає її потенційним можливостям 

і потребує додаткової уваги з боку держави. Кози можуть досить ефективно  

використовувати малопродуктивні природні  угіддя  та  найдешевші  грубі  і  

соковиті  корми.  Таким  чином забезпечується  висока оплата  корму,  а  

виробничі  витрати  на  утримання  кіз порівняно невеликі. Разом з тим в 

даний час галузь козівництва в цілому по Україні  знаходиться  в  кризовому  

стані.  Пов’язано  це,  по-перше,  зі  зміною структури  попиту  та  цін  на  

продукцію  вівчарства  і  козівництва,  по-друге, появою  великої  кількості  

дрібних  за  розмірами  підприємств,  фермерських господарств  та  

господарств  населення  різних  форм  власності,  в  яких утримується близько 

80 % усього поголів’я овець і кіз [133, 172]. 

На сьогодні козівництво в Україні в основному поширене в дрібних 

фермерських та присадибних господарствах. Лише за останні п’ять років 

стали з'являтися фермерські господарства з поголів’ям 100-500 кіз [79]. За 

різними оцінками, таких виробників не більше десятка. Кози в господарствах 

України в основному молочного та комбінованого напрямів продуктивності з 

середньодобовим надоєм 3,5-8,0 л. Продуктивність  "місцевих"  кіз  з  

середньодобовим  надоєм  2,5-5,0 л поступається породистим. 

Найпопулярнішою серед  козівників  є  зааненська  порода,  яку  

використовують для підвищення молочної продуктивності місцевих кіз [18, 
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90].  Поголів'я цієї породи в Україні сформоване з генотипів, завезених з країн 

Європи. У результаті обміну племінним матеріалом між господарствами 

популяція тварин має ознаки екстер'єру та рівень продуктивності, які 

відрізняються від вихідних форм. 

У результаті проведених нами досліджень встановлено, що кізочки 

зааненської породи латвійської та білоруської селекції відрізнялися між собою 

за показниками живої маси. Так, різниця за цим показником між 

новонародженими тваринами становила 0,1 кг, у віці 1 місяць – 0,6, 2 місяці – 

1,2, 3 місяці – 2,0 (Р<0,01), 4 місяці – 2,6 (Р<0,001), 5 місяців – 3,3 (Р<0,001), 

6 місяців – 3,5 (Р<0,001) та 7 місяців – 3,6 кг (Р<0,001) на користь останніх. 

Мінливість живої маси у кізочок латвійської селекції знаходилася в 

межах 5,7-11,4, а білоруської селекції – в межах 5,7-7,8 %, причому майже у 

всіх випадках цей показник вищим був у тварин латвійської селекції.  

За  період  від  народження до 7-місячного віку середньодобовий 

приріст у кізочок латвійської селекції становив 103,9, а білоруської – 120,3 г. 

Відносна швидкість росту живої маси з віком у тварин обох досліджуваних 

груп знижувалася. Проте, необхідно відмітити, що у період від народження до 

5-місячного віку цей показник був вищим у кізочок білоруської селекції, а від 

6-місячного віку – у ровесниць латвійської селекції. 

Подібні результати щодо живої маси та середньодобових приростів 

молодняку зааненської породи отримала у своїх дослідженнях 

В. В. Нечипоренко [103].  

Для забезпечення нормальної відтворювальної функції тварин та 

одержання в подальшому високої молочної продуктивності кіз важливе 

значення має їх жива маса при першому окоті. За цим показником тварини 

різної селекції достовірно відрізнялися між собою. Так, кози білоруської 

селекції характеризувалися значно вищою живою масою  після першого окоту 

(66,6 кг) порівняно з ровесницями латвійської селекції (55,6 кг). Їх перевага за 

цим показником становила 11,0 кг (Р<0,001).  
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А. М. Маслюк [90] повідомляє, що стандарт за живою масою для 

козоматок зааненської породи з першим окотом становить 48, а з третім і 

старше – 60 кг. Таким чином кози як білоруської, так і латвійської селекції за 

живою масою  після першого окоту переважають стандарт породи. 

Одним із основних показників, що характеризує породу тварин та 

напрям їх продуктивності є екстер’єр. Відомо, що за екстер’єром первісток 

здійснюють добір тварин у стаді та оцінку плідників за типом будови тіла 

дочок.  

Висота в холці молодих та дорослих козоматок є досить стабільним 

показником, тому дозволяє оцінити невідповідність тварин породним 

особливостям, а також їх розвиток, коли жива маса з ряду причин може бути 

низькою [90]. 

Встановлено, що за висотними промірами кращими показниками 

характеризувалися тварини латвійської селекції, а за широтними – ровесниці 

білоруської селекції. Коефіцієнти варіації промірів тіла у тварин першої групи 

знаходилися в межах 2,79-8,16, а у тварин другої групи – в межах 1,93-8,04 %, 

причому найвищою мінливістю у тварин латвійської селекції відзначалася 

ширина грудей, а у їх ровесниць білоруської селекції – ширина в маклаках. 

Істотно доповнюють характеристику розвитку кіз вирахувані нами через 

співвідношення морфологічно зв’язаних між собою статей екстер’єру індекси 

будови тіла козоматок після першого окоту. Одержані показники індексів 

довгоногості, розтягнутості та тазогрудний вказують на молочний тип 

піддослідних тварин. Сила впливу країни селекції на проміри тіла кіз з 

першим окотом знаходилися в межах 8,0-27,9 %. 

Подібні  дані одержали у своїх дослідженнях В. В. Нечипоренко [103], 

А. М. Маслюк [90] та І. Бікше [8 ]. 

Важливою складовою комплексної оцінки молочних кіз є їх 

відтворювальна здатність. Встановлено, що кози зааненської породи різної 

селекції характеризувалися досить добрими показниками відтворювальної 

здатності. Вік першого окоту у них становив 20,1-20,3 місяця, заплідненість 
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від першого парування – 93,6-95,8 %,   вихід козенят на 100 кіз – 178,1-

178,3 гол. Тривалість сервіс-періоду довшою була у тварин латвійської 

селекції, а тривалість періоду між окотами та тривалість лактації – у їх 

ровесниць білоруської селекції. 

Наші дані узгоджуються з результатами досліджень М. В. Реви [124], 

П. М. Склярова, В. П. Кошевого [137]. Д. Г. Мастерских [92] повідомляє, що 

кози зааненської породи з першою-третьою лактацією порівняно з 

козематками з четвертою-шостою лактаціями характеризувалися довшою 

тривалістю сухостійного і сервіс-періодів, періоду між окотами, меншою 

тривалістю лактації та більшою результативністю першого осіменіння та 

кількістю козенят на 100 маток. 

Статева функція у самок відзначається виразною періодичністю змін 

поведінки тварини та стану її геніталій, що мають циклічний характер. У 

піддослідних кіз настання тічки спостерігалося через 15-27 днів після окоту. 

Тривалість статевого циклу у них становила в середньому 20,5 дня, охоти – 

18,3 год., а овуляція наставала через 29,5 год. після початку охоти. Регуляція 

статевого циклу у кіз не така стабільна як у інших видів тварин. Підготовча 

стадія окотів у тварин коливався від 4 год. 13 хв. до 8 год. 35 хв., стадія 

виведення плоду – від 10 хв. до 1 год. 53 хв., послідова стадія тривала від 

22 хв. до 2 год. 6 хв. 

На біологічні особливості репродуктивного циклу кіз вказують у своїх 

дослідженнях П. М. Скляров [136], В. П. Кошевой, П. М. Скляров, 

С. В. Науменко [75]. Автори наголошують, що контроль за результативністю 

осіменінь козоматок, а разом з тим з'ясування питань, пов’язаних з їх 

неплідністю, повинні розглядатися паралельно. 

Ефективним способом покращення репродуктивної функції кіз, який 

дозволяє осіменяти тварин та отримувати від них нащадків у максимально 

стиснуті строки, є стимуляція охоти. Анестральним козам вводили 

прогестерон, сурфагон, естрофан згідно схеми. Через 18 днів після введення 

препаратів всі тварини проявили охоту з інтервалом один день. Тварини 
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повторно охоту не проявляли. Вагітність у кіз проходила без порушень. Від 

12 кіз було отримано 24 козеняти. 

Важливе значення для відтворювальної здатності тварин має своєчасна 

діагностика запалень слизової оболонки матки як в стадії збудження статевого 

циклу, так і в післяродовий період. Тому для своєчасної діагностики 

ендометритів у кіз нами вперше були використані тест-смужки (індикаторний 

папір на індол). При застосуванні тест-смужок на третій день після окоту з 

поміж 15 тварин у 4 кіз смужки змінили колір з жовтого  на  сірувато-рожевий  

і  у  1  –  з  жовтого  на  малиновий. У подальшому ці п’ять тварин в анамнезі 

мали проблеми з відтворювальною здатністю.  

Отже, розроблений нами експрес-метод з використанням тест-смужок є 

ефективним для ранньої діагностики ендометритів у кіз. Він є простим, 

зручним у використанні та малозатратним. 

Організаційною основою роботи з оптимізації технології відтворення 

кіз, на думку П. М. Склярова [136], є рання діагностика, профілактика і 

лікування тварин, створення на цій основі здорових, високопродуктивних, з 

високим рівнем резистентності стад. 

При з'ясуванні причин порушення репродуктивної функції у кіз 

П. М. Скляров, В. П. Кошевой [137], В. А. Яблонський [181], перш за все, 

відзначали недоліки  в  організації  окремих  технологічних  етапів  ведення  

галузі (селекційно–племінна робота, відтворення, ветеринарне 

обслуговування і т. п.), неналежну увагу до процесу відтворення (підготовка 

тварин до статевого сезону, визначення оптимального часу осіменіння, 

виявлення і лікування хворих тварин і т. і.) та годівлі, відсутність мінеральної 

підгодівлі тварин і т. д. Все це призводять до неплідності козоматок, а отже, 

супроводжується економічними збитками. 

Для успішного вирішення проблеми збільшення поголів’я кіз необхідні 

знання біології розмноження  тварин, у тому числі знання будови і функції 

статевих органів. На даний час є багато літературних джерел щодо морфології 

статевих органів різних видів тварин, однак публікацій, де висвітлюється їх 
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будова у кіз,  вкрай мало. Нами дана анатомічна і морфометрична 

характеристика внутрішніх статевих органів кіз, що дає змогу розширити 

знання з морфології їх статевої системи. Особливості статевих органів 

козоматок необхідно враховувати при штучному осіменінні.  

Найбільш повно генетичний потенціал молочних кіз характеризує їх 

молочна продуктивність. У піддослідних тварин, залежно від лактації, надій 

знаходився в межах 540,6-849,1 кг, вміст жиру в молоці – в межах 3,45-3,67, 

білка – в межах 3,08-3,33 %, кількість молочного жиру –  в межах 18,7-30,7, 

молочного білка – в межах 16,8-27,9 кг, а тривалість лактації коливалася від 

259,8 до 303,3 дня. Варто зазначити, що найвищі надої, кількість молочного 

жиру та молочного білка у козоматок були відмічені за третю лактацію, а 

найнижчі – за сьому. 

Найвищу молочну продуктивність кіз за третю лактацію спостерігали у 

своїх дослідженнях В. В. Брюнчугин и соавт. [14], Л. В. Пірова зі співавт.[14], 

А. С. Шувариков и соавт. [177], однак масова частка жиру і білка в молоці з 

віком тварин майже не змінювалася. За даними І. А. Помітуна зі співавт. [117], 

надій козоматок ферми «Золота коза» за шість місяців становив 310,4 кг з 

середнім вмістом жиру 3,45 %. 

Важливе значення у веденні молочного козівництва має ступінь 

вірогідності оцінки тварин за однією й тією ж ознакою. Коефіцієнти 

повторюваності надою за першу-шосту лактації знаходилися в межах 0,007-

0,585, вмісту жиру в молоці – в межах 0,268-0,753 та вмісту білка в молоці – в 

межах 0,643-0,847. Зі збільшенням періоду між порівнюваними лактаціями 

коефіцієнти повторюваності надою у піддослідних тварин знижувалися, а 

щодо  коефіцієнтів повторюваності вмісту жиру та білка в молоці, то тут 

жодних закономірностей не спостерігалося. 

Коефіцієнти кореляції між надоєм та вмістом жиру в молоці, залежно від 

лактації, коливалися від 0,028 до 0,599, а між надоєм та вмістом білка в молоці 

– від 0,124 до 0,655. 
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Коефіцієнти кореляції між надоєм та досліджуваними промірами, 

залежно від лактації та проміру, знаходилися в межах 0,130-0,415, між 

вмістом жиру в молоці та промірами – в межах 0,030-0,502, між вмістом білка 

в молоці та промірами – в межах 0,258-0,460. Рівень додатніх коефіцієнтів 

кореляції засвідчує, що надій піддослідних тварин найбільшою мірою 

залежать від висоти в холці, висоти в крижах, дещо менше – від обхвату 

грудей за лопатками та ширини в маклаках.  

Високі позитивні коефіцієнти кореляції між надоєм за лактацію і живою 

масою (r=0,68), шириною грудей (r=0,50), обхватом грудей за лопатками 

(r=0,54) та дещо нижчі – з висотою в холці (r=0,28), глибиною грудей (r=0,45) 

і шириною в маклаках (r=0,49) у кіз зааненської породи встановлені 

З. А. Халимбековым [167] 

На формування молочної продуктивності кіз впливають різні паратипові 

та генетичні фактори, зокрема, і сезон їх народження. Результати наших 

досліджень свідчать, що вищими надоями, кількістю молочного жиру і 

молочного білка за першу, другу і третю лактації відзначалися козоматки, 

народжені взимку, а за четверту, п'яту і шосту лактації – тварини весняного 

сезону народження. Перша, друга, п'ята і шоста лактації довшими були у кіз 

зимового сезону народження, а третя і четверта – у особин, народжених 

весною. Сила впливу сезону народження кіз на показники їх молочної 

продуктивності  була незначною і недостовірною. Найпомітніший вплив сезон 

народження справляв на  надій (2,9-10,6 %), а найменший – на вміст білка в 

молоці (0,7-6,6 %) та кількість молочного білка (1,6-6,1 %). 

Практикою тваринництва доведено, що тварини однієї й тієї ж породи, 

але яких розводять у різних країнах, відрізняються між собою за селекційними 

ознаками [179]. Встановлено, що кози латвійської селекції за надоєм за першу 

лактацію поступалися ровесницям білоруської селекції на 417,6 (Р<0,001), за 

другу – на 784,4 (Р<0,001), за третю – на 257,7 (Р<0,001), за четверту – на 

271,6 (Р<0,001), за п'яту – на 423,3 (Р<0,001) і за шосту – на 215,0 кг (Р<0,01). 

Беззаперечна і достовірна (Р<0,001) перевага білоруських кіз над 
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латвійськими за всі досліджувані лактації спостерігалася також за вмістом 

жиру і білка в молоці та за кількістю молочного жиру і молочного  білка:  

залежно  від лактації  вона  становила  0,18-0,53 і 0,33-0,50 % та 11,2-17,5 і 9,7-

18,5 кг відповідно. 

Сила впливу країни селекції на показники молочної продуктивності кіз 

була досить суттєвою і у всіх випадках високовірогідною. Сила впливу 

вищенаведеного фактору на надій, залежно від лактації, коливалася від 28,7 до 

50,2, на вміст жиру та білка в молоці – відповідно від 21,8 до 49,0 та від 23,5 

до 49,2 і на кількість молочного жиру та молочного білка – від 30,9 до 44,3 та 

від 24,8 до 48,3 %. 

На залежність молочної продуктивності козоматок від країни селекції 

вказують у своїх дослідженнях А. С. Шувариков, В. В. Брюнчугин, 

О. Н. Пастух [175]. Автори спостерігали значно вищі показники надоїв та 

вмісту білка в молоці у кіз зааненської породи голландської селекції 

порівняно з ровесницями вітчизняної селекції, проте, останні переважали 

перших за вмістом жиру в молоці, однак, різниця була невірогідною. 

Ефективність використання молочних кіз тієї чи іншої породи 

визначається не лише рівнем їх молочної продуктивності, але й здатністю до 

відтворення. На формування молочної продуктивності кіз значний вплив мала 

їх жива маса після першого окоту. Найвищими надоями, кількістю молочного 

жиру та молочного білка за досліджувані лактації (виняток – перша лактація) 

характеризувалися тварини, у яких жива маса після першого окоту 

знаходилася в межах 55-57 кг. Між живою масою після першого окоту та 

показниками молочної  продуктивності  тварин  встановлені  різної сили та 

напряму зв’язки (-0,322–0,646).  

Сила впливу зазначеного фактора на досліджувані показники молочної 

продуктивності козоматок, залежно від лактації, знаходилася в межах 3,9-

35,9 %, причому найсуттєвіший вплив жива маса кіз після першого окоту 

справляла на їх надій (16,7-35,9 %). 
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Рівень мінімальних вимог за живою масою козоматок при першому 

паруванні дозволяє оцінити їх готовність до запліднення та окоту в 

оптимальних кондиціях з метою забезпечення реалізації генетичного 

потенціалу молочної продуктивності у першу та наступні лактації. Контроль 

живої маси після першого окоту дасть можливість власнику тварин оцінити 

здоров'я та повноцінність їх годівлі у відповідності з рівнем продуктивності 

[90]. 

Кози – багатоплідні тварини. Від них за один окіт можна одержати від 

одного до чотирьох, а то й більше козенят. Якість приплоду певною мірою 

залежить від того, з якого окоту він походить – одно- чи багатоплідного. Так, 

кращими за надоями та кількістю молочного жиру за першу-третю лактації 

виявилися козоматки, які одержані з одноплідного окоту. Натомість, вищими 

надоями, кількістю молочного жиру та кількістю молочного білка за четверту 

і п'яту лактації відзначалися тварини, що походили з двійнят, а тварини, які 

походили з трійнят, кращими виявилися за надоєм, вмістом білка в молоці, 

кількістю молочного жиру та молочного білка за шосту лактацію.  

Сила впливу кількості козенят в окотах, з яких одержані козоматки, на 

їх подальшу молочну продуктивність була незначною, вона коливалася від 1,0 

до 15,2 %. 

З генетичних чинників певний вплив на мінливість молочної 

продуктивності кіз справляло їх походження за батьком. Кращими надоями за 

першу, другу та третю лактації відзначалися козоматки, одержані від цапа-

плідника Аморса 046062340091, за четверту – дочки Вікса 030810040238, а за 

п’яту і шосту – дочки Френдса 038028540074. Однак, різниця між тваринами, 

одержаними від різних цапів, за цим показником за досліджувані лактації у 

жодному випадку не була достовірною. Сила впливу цапів-плідників на надій 

дочок, залежно від лактації, знаходилася в межах 10,8-35,9, на вміст жиру та 

білка в молоці – відповідно в межах 14,0-34,1 та 14,6-33,9 і на кількість 

молочного жиру та молочного білка – в межах 11,5-33,5 та 9,1-37,9 %. 
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На залежність молочної продуктивності козоматок зааненської породи 

від їх походження за батьком вказує також Ю. Н. Бодрова [11]. Автор 

встановила, що найвищими надоями характеризувалися дочки Рема N-24. За 

цим показником вони достовірно переважали дочок Лиса Р-20, Фета С-67 та 

середнє по стаду. 

Кращими за білковим складом і технологічними властивостями молока  

у дослідженнях А. Г. Фатихова [158] виявилися кози лінії Франса (вміст білка 

в молоці – 3,32 %, згортання молока – 76,4 % бажаного щільного згустку) і 

Лорда (надій – 737,3 кг). 

За результатами багаторічної оцінки цапів-плідників американською 

асоціацією молочного козівництва встановлено, що ознаки молочності з 

високою вірогідністю передаються по спадковості від батьків дочкам [58]. На 

жаль, в Україні дослідження щодо впливу цапів-плідників на молочну 

продуктивність та показники якості молока майже не проводилися. 

З рівнем молочної продуктивності кіз тісно пов’язана лактаційна крива 

їх надоїв. Встановлено, що у козоматок-первісток та повновікових тварин (з 

третім окотом) пік лактаційної діяльності припадав на четвертий місяць 

лактаційного періоду. Надій за цей місяць у них становив відповідно 14,6 та 

14,5 % від загального надою за лактацію. У подальшому спостерігався спад 

лактаційної діяльної у піддослідних кіз. 

Кози зааненської породи характеризувалися досить стабільними 

надоями за вищеаведені лактації. Про це свідчать індекси стабільності 

лактації, визначені різними способами: за Х. Тернером, Д. В. Елпатьевским, 

Веселовским-А. Жирновым, И. Иогансоном-А. Ханссоном і J. I. Weller et al. За 

більшістю вирахуваних індексів козоматки з першою та третьою лактаціями 

майже не відрізнялися між собою, і лише за індексом постійності лактації, 

вирахуваним за И. Иогансоном, А. Ханссоном, первістки переважали кіз з 

третьою лактацією на 9,6 % (Р<0,001), а індекс стабільності лактації, 

вирахуваний за J. I. Weller et al., був вищим уже у козоматок з третьою 

лактацією – на 6,0 % (Р<0,001). 
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Високу та стійку молочну продуктивність кіз зааненської породи з піком 

надоїв на 2-3 місяці лактації відмічає у своїх дослідженнях А. Л. Леппа [83].  

У світовій практиці дедалі частіше у виробництві сичужних сирів,  

продуктів  дитячого  та  дієтичного  харчування використовують козине 

молоко [196].  У  зв’язку  з  цим активізуються  дослідження  щодо  фізико-

хімічних  і  біохімічних  властивостей козиного  молока,  вплив  на  його  

якість  різноманітних  факторів,  оскільки отримані дані є необхідними під час 

розроблення нових технологій продуктів. 

Нами встановлено, що молоко від більшості досліджуваних кіз мало 

білий колір і лише від чотирьох тварин було жовтуватим, а від однієї – 

сіруватим. За консистенцією, густиною та кислотністю воно відповідало 

нормативним вимогам і було солодкуватим на смак зі специфічним запахом, а 

за чистотою – віднесено до першої групи. 

Подібні дані у своїх дослідженнях отримали Л. М. Ладика, 

С. О. Шаповалов, Т. І Фотіна та ін. [159]. А. П. Гребельник, Л. В. Пірова [33] 

зазначають, що специфічний  «козиний»  смак  та  аромат  більш притаманний 

молоку нормальної лактації та молозиву; у стародійному молоці він  менш  

виражений.  Органолептичні  показники  молока нормального періоду лактації 

відповідали вимогам ДСТУ 7006:2009. Молозиво  та  стародійне  молоко  не  

придатні  до технологічного оброблення. 

Вміст у молоці кіз сухої речовини за досліджувані періоди лактації 

знаходився в межах 11,88-12,97,  жиру – в межах 3,25-3,82, білка – в межах 

3,11-3,35, лактози – 4,28-4,38, сухого знежиреного молочного залишку – в 

межах 8,63-9,15 %. Слід відмітити, що впродовж лактації наведені вище 

показники достовірно зростали і лише вміст лактози в молоці мав 

хвилеподібний характер: з третього до шостого місяця лактаційного періоду 

було відмічено незначне його зменшення, а з шостого до дев'ятого місяця  він 

вірогідно зріс – на 1,0 % (Р<0,001). Його збільшення з третього до дев'ятого 

місяця лактаційного періоду становило 0,08 % (Р<0,05). 
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Наші дані узгоджуються з результатами досліджень А. С. Шуварикова, 

В. В. Брюнчугина, О. Н. Пастух [175]. Водночас, дещо нижчі показники 

хімічного складу у кіз ферми «Золота коза» спостерігали у своїх дослідженнях  

І. А. Помітун та ін. [117]. За даними авторів, вміст сухої речовини у молоці кіз 

у серпні-жовтні становив 10,92,  жиру – 3,41, білка – 2,43, лактози – 4,17, 

сухого знежиреного молочного залишку – 7,51 %. Натомість, у дослідженнях 

А. Л. Леппи [83] вміст жиру в молоці кіз зааненської породи, залежно від 

дослідної групи, коливався від 4,16 до 4,99, білка – від 3,14 до 3,52, лактози – 

від 4,43 до 4,55, сухої речовини – від 12,61 до 13,74, сухого знежиреного 

молочного залишку від 8,60 до 8,84 %.  

За результатами досліджень бактеріального обсіменіння молоко  

тринадцяти козоматок було віднесено до вищого класу, шести – до першого і 

лише однієї – до другого класу. Кількість соматичних клітин в 1 см3  молока 

не перевищувала 500 тис. 

Важливою умовою для забезпечення високої молочної продуктивності 

та прояву генетичного потенціалу кіз є систематичний контроль за станом їх 

здоров´я. На даний час існують різні клінічні та біохімічні методи такого 

контролю, зокрема аналіз сечі. У своїх дослідженнях для аналізу сечі кіз ми 

використали тест-смужки CITOLAB-10. Встановлено, що рівень 

уробіліногену у сечі піддослідних тварин знаходився в межах фізіологічної 

норми – 0,1 мг/л, однак у 10,2 % тварин від числа досліджених було виявлено 

позитивну реакцію на білірубін силою в 1+, що вказує на порушення функції 

печінки, у 2,6 % кіз виявлено білок у кількості 1 г/л, а у 7,7 % – сліди білка, 

що свідчить про порушення функціонування нирок. У 23,1 % тварин у сечі 

виявлено кетонові тіла (0,5-3,9 моль/л) і лише  у двох кіз (5,1 %) одночасно 

знаходили і кетони, і білок, а у однієї (2,6 %) – білірубін і білок. 

Показник рН сечі у всіх піддослідних тварин знаходився в межах 7,5-

8,5, питома вага – в межах 1,020-1,035. 
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Отже, діагностичні тест-смужки CITOLAB-10 можуть бути успішно 

використані для експрес-досліджень основних біохімічних показників сечі, що 

характеризують стан нирок і печінки та обмін речовин у молочних кіз.  

Однією із найбільш актуальних проблем стабілізації і прискореного 

розвитку молочного тваринництва є підвищення його ефективності. 

Економічна  ефективність  виробництва  молока кіз,  його  якість  залежать  

від  породних  і  індивідуальних особливостей  тварин,  в  свою  чергу  їх  

продуктивність  –  від  раціонів  і  їх  збалансованості та від того, в яких 

умовах довкілля реалізовуватиметься генетичний потенціал козоматок.  

Встановлено, що економічна ефективність виробництва молока кіз 

зааненської породи певною мірою залежала від країни їх селекції. Так, 

вищими надоями та жирномолочністю за третю лактацію відзначалися 

козоматки білоруської селекції. Від них порівняно з козоматками латвійської 

селекції було одержано більше чистого прибутку на 7948,9 грн., а 

рентабельність виробництва молока була вищою на 10,5 %.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Врахування встановлених на основі популяційно-генетичного аналізу 

параметрів господарськи корисних ознак, їх генетичної та паратипової 

детермінації та міжгрупової мінливості у кіз зааненської породи різної 

селекції забезпечать формування високопродуктивних 

конкурентоспроможних стад та сприятимуть рентабельності галузі молочного 

козівництва. 

2. Піддослідні кізочки характеризувалися досить високими показниками 

живої маси, однак, тварини білоруської селекції за живою масою та 

середньодобовими приростами у всі досліджувані вікові періоди переважали  

ровесниць  латвійської  селекції. За  період  від  народження до 7-місячного 

віку середньодобовий приріст у кізочок латвійської селекції становив 103,9, а 

білоруської – 120,3 г. Кратність збільшення живої маси з віком у тварин   обох 

досліджуваних груп зростала, а середньодобові прирости та відносна 

швидкість її росту знижувалися.  

3. Кози зааненської породи зарубіжної селекції були гармонійно й 

пропорційно розвинені. Проте, за живою масою після першого окоту кращими 

виявилися тварини білоруської селекції. Козоматки латвійської селекції були 

високорослішими, а їх білоруські ровесниці мали більш широкотілу статуру. 

Одержані показники індексів довгоногості, розтягнутості та тазогрудний 

вказують на молочний тип піддослідних тварин. Сила впливу країни селекції 

на проміри тіла кіз з першим окотом знаходилися в межах 8,0-27,9 %. 

4. Кози зааненської породи різної селекції характеризувалися досить 

добрими показниками відтворювальної здатності. Вік першого окоту у них 

становив 20,1-20,3 місяця, заплідненість від першого парування – 93,6-95,8 %,   

вихід козенят на 100 кіз – 178,1-178,3 гол. Тривалість сервіс-періоду довшою 

була у тварин латвійської селекції, а тривалість періоду між окотами та 

тривалість лактації достовірно (Р<0,001)  більшою була у їх ровесниць 

білоруської селекції. 
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5. У піддослідних кіз тривалість статевого циклу становила в 

середньому 20,5 дня, охоти – 18,3 год., а овуляція наставала через 29,5 год. 

після початку охоти. Підготовча стадія окотів у тварин коливалася від 4 год. 

13 хв. до 8 год. 35 хв., стадія виведення плоду – від 10 хв. до 1 год. 53 хв., 

послідова стадія – від 22 хв. до 2 год. 6 хв. Стимуляція охоти дозволяє 

осіменяти тварин та отримувати від них нащадків у максимально стиснуті 

строки. Удосконалений нами експрес-метод з використанням тест-смужок 

(індикаторний папір на індол) є ефективним для ранньої діагностики 

ендометритів у козоматок.  

6. Дана нами анатомічна і морфометрична характеристика внутрішніх 

статевих органів кіз дає змогу розширити знання з морфології їх статевої 

системи. Особливості статевих органів кіз необхідно враховувати при 

штучному осіменінні. 

7. Надій кіз за сім досліджуваних лактацій сягав 540,6-849,1 кг,  вміст 

жиру в молоці  –  3,45-3,67, білка – 3,08-3,33 %, кількість молочного жиру – 

18,7-30,7, молочного білка – 16,8-27,9 кг. Коефіцієнти повторюваності надою 

за першу-шосту лактації становили 0,007-0,585, вмісту жиру в молоці – 0,268-

0,753 та вмісту білка в молоці – 0,643-0,847. Коефіцієнти кореляції між надоєм 

та вмістом жиру і білка в молоці, залежно від лактації, коливалися від 0,028 до 

0,599 і від 0,124 до 0,655 відповідно. Коефіцієнти кореляції між показниками 

молочної продуктивності та промірами тіла і живою масою при першому 

окоті знаходилися в межах 0,030-0,502 і -0,322–0,646. Найбільшою мірою 

надій залежав від висоти в холці, висоти в крижах, дещо менше – від обхвату 

грудей за лопатками та ширини в маклаках. 

8. На формування молочної продуктивності кіз впливали різні 

паратипові та генетичні чинники. Сила впливу сезону народження на 

показники молочної продуктивності кіз, залежно від лактації та показника, 

знаходилася в межах 0,7-10,6, країни селекції – в межах 21,8-50,2, живої маси 

кіз при першому окоті – в межах 3,9-35,9, кількості козенят в окотах, з яких 

одержані козоматки, – в межах 1,0-15,2 та цапів-плідників – в межах 9,1-
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37,9 %. Причому найсуттєвіший вплив на надій справляли країна селекції, 

жива маса тварин при першому окоті та батько, а найменший – кількість 

козенят в окоті, з якого походили козоматки. 

9. У кіз з першим та третім окотами пік лактаційної діяльності припадав 

на  четвертий місяць лактаційного періоду. Надій за цей місяць у них становив 

відповідно 14,6 та 14,5 % від загального надою за лактацію. Піддослідні 

тварини характеризувалися плавною лактаційною кривою. Індекси 

постійності лактацій, визначені різними способами, свідчать про досить 

високу їх стабільність. 

10. Молоко усіх піддослідних кіз за чистотою  віднесено до першої 

групи, воно за консистенцією, густиною та кислотністю відповідало 

нормативним вимогам і було солодкуватим на смак. Вміст сухої речовини, 

жиру, білка та СЗМЗ в молоці кіз впродовж лактації достовірно (Р<0,01-0,001) 

збільшувався, а  вміст лактози мав хвилеподібний характер. За результатами 

бактеріального обсіменіння молоко 13 кіз було віднесено до вищого класу, 6 – 

до першого і лише 1 – до другого класу. Кількість соматичних клітин в 1 см3  

молока не перевищувала 500 тис. 

11. За допомогою діагностичних тест-смужок CITOLAB-10 у значної 

частини досліджуваних кіз (17 гол. або 43,6 %) були виявлені патологічні 

зміни біохімічного складу сечі, зокрема наявність білірубіну (10,2 %), 

кетонових тіл (23,1 %), білка (2,6 %) та слідів білка (7,7 %), що свідчить про 

порушення функціонування нирок та печінки. Співставлення результатів 

досліджень за різними показниками вказує, що лише у 2 кіз в сечі одночасно 

знаходили і кетони, і білок, у 1 – білірубін і білок. 

12. З економічної точки зору в умовах України доцільніше розводити кіз 

зааненської породи білоруської селекції. Порівняно з ровесницями латвійської 

селекції від них одержано більше чистого прибутку на 7948,9 грн., а 

рентабельність виробництва молока була вищою на 10,5 %. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

1. Керівникам козівничих господарств необхідно звертати увагу на 

цапів-плідників, яких використовують для парування чи осіменіння маточного 

поголів’я, відбір кіз та плідників проводити за індексом стійкості лактації їх 

потомків, що сприятиме одержанню високопродуктивних тварин із стійкою 

лактаційною діяльністю. 

2. Для покращення репродуктивної функції кіз рекомендується 

проводити стимуляцію охоти, яка дозволяє осіменяти тварин та отримувати 

від них нащадків у максимально стиснуті строки, та застосовувати 

удосконалений нами експрес-метод з використанням тест-смужок 

(індикаторний папір на індол) для ранньої діагностики ендометритів у 

козоматок.  

3. Діагностичні тест-смужки CITOLAB-10 можуть бути успішно 

використані для експрес-досліджень основних біохімічних показників сечі, що 

характеризують стан нирок і печінки та обмін речовин у молочних кіз. 

4. В умовах центральної України рекомендується розводити кіз 

зааненської породи білоруської селекції, позаяк від них одержано вищі надої 

та більше чистого прибутку. 
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cow milk / C. Wang, Y. Zhu, J. Wang // Indian J. Anim. Res.  – 2016. –  50(4). – 

Р. 610-613. 
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Додаток А 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, у яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Скорик К. О. Експрес-контроль стану обміну речовин у молочних кіз / 

К. О. Скорик // Розведення і генетика тварин. – 2015. – Вип. 50. – С. 92-96. 

2. Скорик К. О. Молочна продуктивність кіз зааненської породи 

латвійської селекції / К. О. Скорик // Розведення і генетика тварин. – 2016. – 

Вип. 52. – С. 109-114. 

3. Скорик К. О. Анатомічна будова внутрішніх статевих органів кіз 

зааненської породи / К. О. Скорик // Розведення і генетика тварин. – 2017. – 

Вип. 53. – С. 266-272. 

4. Скорик К. О. Українське козівництво – перспективна галузь 

тваринництва / К. О. Скорик // Вісник Сумського НАУ. Серія «Тваринництво». 

– 2017. – Вип. 5/31. – С. 200-203.  

5. Скорик К. О. Анатомо-гістологічна структура внутрішніх статевих 

органів кіз зааненської породи / К. О. Скорик, С. Ю. Демчук // Вісник аграрної 

науки. – 2017. – № 8. – С. 41-44 (Здобувач відібрала зразки внутрішніх органів, 

підготувала гістологічні препарати та провела аналіз одержаних даних). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

6. Скорик К. О. Якісні показники молока кіз різних порід / К. О. Скорик // 

Матеріали XII всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та 

аспірантів, присвяченої пам’яті академіка УААН Валерія Петровича Бурката 

(Чубинське, 13 березня 2014 р.) / Інститут розведення і генетики тварин НААН; 

за ред. М.В. Гладія. – Чубинське, 2014. – С. 69-70. 

7. Скорик К. О. Кількісна оцінка насиченості організму кіз естрогенами за 

каріопікнотичним індексом у мазках зі слизової оболонки піхви / К. О. Скорик 

// Практичні результати та методичні аспекти дослідження з розведення, 

генетики та біотехнології у тваринництві. Матеріали XIV всеукраїнської 
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наукової конференції молодих учених та аспірантів присвяченої пам'яті 

академіка НААНУ Валерія Петровича Бурката (20 травня 2016 р.). – Чубинське, 

2016. – С. 57-58. 

 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

Результати досліджень доповідалися і одержували позитивну оцінку на  

конференціях: 

– XI науковій конференції молодих вчених та аспірантів (Інститут 

розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН, с. Чубинське, 16 травня 

2013 р., форма участі: виступ з доповіддю);  

– XII Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та аспірантів, 

присвяченій пам’яті академіка УААН Валерія Петровича Бурката (Інститут 

розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН, с. Чубинське, 

13 березня 2014 р., форма участі: виступ з доповіддю);  

– XIII Всеукраїнській науковій конференції молодих учених та аспірантів, 

присвяченій пам'яті академіка УААН Михайла Васильовича Зубця (Інститут 

розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН, с. Чубинське, 28 травня 

2015 р., форма участі: виступ з доповіддю);  

– XIV Всеукраїнській науковій конференції молодих учених та аспірантів, 

присвяченій пам'яті академіка УААН Валерія Петровича Бурката «Практичні 

результати та методичні аспекти досліджень з розведення, генетики та 

біотехнології у тваринництві» Інститут розведення і генетики тварин імені М. 

В. Зубця НААН, с. Чубинське, 20 травня 2016 р., форма участі: виступ з 

доповіддю);  

– Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції студентів і 

молодих учених "Актуальні питання технології продукції тваринництва" 

(Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, 20-21 жовтня 2016 р.,  

форма участі: виступ з доповіддю). 

 



 
 

144 

Додаток Б 
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