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According to the world practice, an increase in beef production is possible only with the
development of domestic beef cattle breeding in the context of the industry and regions of
Ukraine. Due to the presence of protective constructions against wind and rain, meat-producing
animals can be kept outdoors all the year round and at the same time they feel well even in cold
winters.
Unlike dairy cattle breeding, the main product in beef cattle breeding is calf, therefore, the
efficiency of the development of the industry directly influences the safety of the litter, regardless
of weather conditions. Newborn calves need to get the first portions of colostrum as soon as
possible to acquire colostral immunity. But sometimes this process is delayed or does not occur
at all due to violations of natural instincts: the maternal instinct in cows or the instinct of sucking
in calves (problem pairs “cow-calf”).
Taken into account the specific of beef cattle breeding, in which calves are kept with
cows from birth to weaning, the deficiencies in colostrum keeping technology in combination with
adverse weather conditions are the main factor in calf mortality in the first days of life.
In the course of experiment on cows and calves of the Aberdeen-Angus breed, when a
problem pair “cow-calf” was identified from the second and third groups, the pair was transferred
to the correction section, where it was kept during the colostrum period (7 days), unlike
analogues of the first group that were maintained in accordance with traditional farm technology.
The influence of weather conditions and the presence or absence of correction sections on the
safety of the litter in the colostrum period were taken into account in the research.
It was determined that during spring calving weather conditions at birth and during 7 days
of calf life have a weak positive correlation with survival: 0.21 and 0.19, respectively, and much
less affect calf preservation during the colostrum period than the use of correction sections for
problem pairs “cow-calf” - the correlation coefficient was 0.38.
It was found that with the help of corrective sections it was possible to increase calf
preservation almost twice: from 44 % to 77 % and up to 90 % (P> 0.95). Considering the
obtained results, we can confirm a positive impact of the introduction of such technological
element as correction sections for keeping problem pairs “cow-calf” on the litter safety in the
colostrum period with year-round free-range keeping of beef cattle in spring calving.
Keywords: beef cattle breeding, calf preservation, colostrum, keeping technology,
weather conditions, Aberdeen-Angus breed.

Влияние наличия коррекционных секций и погодных условий на сохранность проблемных
телят в мясном скотоводстве при весенних туровых отелах
А. И. Дыдыкина, В. Г. Прудников, А. И. Колесник, Ю. А. Васильева
Харьковская государственная зооветеринарная академия, Харьков, Украина
Согласно мировой практике, увеличение уровня производства говядины возможно только при развитии
отечественного мясного скотоводства в разрезе специфики отрасли и регионов Украины. Благодаря наличию
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защитных конструкций от ветра и дождя, животные мясного направления могут содержаться на улице круглый
год и при этом чувствуют себя комфортно даже в холодные зимы.
В отличие от молочного скотоводства, основной продукцией в мясном скотоводстве является теленок,
поэтому эффективность развития отрасли напрямую зависит от сохранности приплода независимо от погодных
условий. Новорожденным телятам необходимо как можно быстрее получить первые порции молозива для
приобретения колострального иммунитета. Но иногда этот процесс затягивается или вовсе не происходит из-за
нарушения природных инстинктов: материнского инстинкта у коров или инстинкта сосания у телят (проблемные
пары «корова-теленок»).
Учитывая специфику мясного скотоводства, при которой телята содержатся с матерями от самого
рождения и до отъема, недостатки в технологии содержания в молозивный период в комплексе с
неблагоприятными погодными условиями являются основным фактором смертности телят в первые дни жизни.
В ходе хозяйственного опыта на коровах и телятах абердин-ангусской породы при выявлении проблемной
пары «корова-теленок» из ІІ и ІІІ групп, пару переводили в коррекционную секцию, где она содержалась на
протяжении молозивного периода (7 дней), в отличие от аналогов І группы, которые содержались в соответствии
с традиционной технологией хозяйства. В исследовании учитывалось влияние погодных условий и наличие или
отсутствие коррекционных секций на сохранность приплода в молозивный период.
Исследования показали, что при весенних туровых отелах погодные условия при рождении и на протяжении 7
дней жизни телят имеют слабую положительную корреляцию с выживаемостью: 0,21 и 0,19 соответственно, и
гораздо меньше влияют на сохранность телят в молозивный период, чем использование для проблемных пар
«корова-теленок» коррекционных секций – коэффициент корреляции 0,38.
Установлено, что при использовании коррекционных секций удалось увеличить сохранность телят почти в
два раза: с 44 % до 77 % и до 90 % (Р>0,95). Учитывая полученные результаты, можно говорить о позитивном
влиянии внедрения такого технологического элемента, как коррекционные секции для содержания проблемных пар
«корова-теленок», на сохранность приплода в молозивный период при круглогодичном выгульном содержании
мясного скота и туровых весенних отелах.
Ключевые слова: мясное скотоводство, сохранность телят, молозивный период, технология содержания,
погодные условия, абердин-ангусская порода.

Вплив наявності корекційних секцій та погодних умов на збереженість проблемних телят в
м’ясному скотарстві за весняних турових отелень
А. І. Дидикина, В. Г. Прудніков, О. І. Колісник, Ю. О. Васильєва
Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна
Встановлено позитивний зв'язок між застосуванням корекційних секцій для проблемних пар «корова-теля»
(проблеми прояву природніх інстинктів у корів і новонароджених телят) та збереженням цих проблемних телят в
молозивний період за весняних турових отелень в умовах цілорічного вигульного утримання.
Ключові слова: м’ясне скотарство, збереженість телят, молозивний період, технологія утримання, погодні
умови, абердин-ангуська порода.
Вступ

чинником утримання худоби взимку на відкритих
майданчиках є влаштування глибокої незмінної
підстилки. За такої технології при безприв’язному
вільному утриманні тварин без використання приміщень
затрати в зимовий період є доволі незначними
(Uhnivenko, Petrenko, Nosevych, & Tokar, 2016).
Враховуючи
специфіку
галузі
м’ясного
скотарства, де основною продукцією є теля, головним
фактором її доцільного і економічно вигідного ведення є
збереження кожного теляти за будь-яких погодних
умов.
В основу технології м’ясного скотарства
покладена система «корова-теля», за якою телята
перебувають на підсосі від самого народження і до
відлучення. За даними А.М. Угнівенка (Uhnivenko,
2018), збереження телят до відлучення більше впливає
на собівартість 1 ц приросту живої маси телят, ніж жива
маса потомства у віці 15 місяців.
Як правило, новонароджені телята з перших
хвилин життя здатні бачити, чути і приймати їжу, чим
забезпечують собі достатньо високу енергію росту та
колостральний імунітет. Тому проблеми взаємодії
корови і теля через недостатній прояв природніх
інстинктів ссання у теляти чи прояву материнських
інстинктів корови, які можуть виникати відразу після
народження, багато в чому визначають подальшу

Актуальність теми. Одним з найважливіших
завдань агропромислового комплексу України є
збільшення обсягів
високоякісної яловичини в
харчовому балансі населення (Pankeev, 2019; Tkachuk,
2019).
Сьогодні вирішення цього нагального питання
можливе
лише
за
інтенсивного
розвитку
спеціалізованого м’ясного скотарства з урахуванням
специфіки ведення галузі.
У м’ясному скотарстві основним чинником, який
впливає на рівень ефективності ведення галузі м’ясного
скотарства, є технологія утримання, однією з умов якої
є цілорічне перебування тварин на відкритих
майданчиках без застосування приміщень за будь-яких
погодних умов (Kravchenko, Prusova, Zolotarev,
Yeletskaya, & Timchenko, 2019).
Корови м’ясних порід добре адаптуються до
низьких температур. В сніжну погоду тварини
покриваються "сніговою ковдрою" або струшують сніг
під час руху. Однак холодний дощ, що проникає через
волосяний покрив, і швидкий вітер створюють
некомфортні умови перебування тварин на відкритій
місцевості. Зниження сили вітру завдяки вітрозахисним
спорудам, сприяє кращому перенесенню худобою
холоду навіть при низьких температурах. Важливим
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ефективність
вирощування
молодняку
та
функціонування галузі в цілому.
Високу збереженість телят після народження
забезпечує біологічна повноцінність молозива, яке
бажано отримати теляті у перші 30-40 хвилин життя для
набуття імунітету (Lorenz et al., 2011; Murray & Leslie,
2013). З плином часу концентрація імуноглобулінів в
молозиві знижується, а кишківник втрачає здатність
всмоктувати з нього поживні речовини (Johnsen et al.,
2018). Враховуючи це, телята після народження
потребують особливого догляду для гарантованого
засвоєння імуноглобулінів з молозива та набуття
імунітету.
Тому в м’ясному скотарстві поряд з такими
важливими чинниками, як технологія годівлі і
відтворення, постає не менш важливий аспект –
технологія утримання корів і новонароджених телят у
молочний період, оскільки недосконалість технології
утримання телят у перші дні після народження в
комплексі з несприятливими погодними умовами
спричиняє загибель телят у перші дні життя (Morignat,
Gay, Vinard, Calavas, & Henaux, 2015; Kasap et al., 2018;
Santman-Berends et al., 2019; Toghiani, Hay, Roberts, &
Rekaya, 2020).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вплив
погодних
умов
на
показники
продуктивності,
відтворювальної здатності та стан здоров’я тварин
висвітлений в останніх дослідженнях вітчизняних і
закордонних вчених (Scharf, Johnson, Weaber, & Spiers,
2012; Reeves et al., 2014; Antonenko, Chumak, &
Chumak, 2019; Vdovychenko, Pysarenko, Fursa,
Dubynskyi, & Noskova, 2019; Negrón-Pérez, Fausnacht, &
Rhoads, 2019).
З огляду на специфіку ведення галузі м’ясного
скотарства в холодний період, ряд вчених (Graunke,
Schuster, & Lidfors, 2011; Kolisnyk, Prudnikov,
Kryvoruchko, & Nagorny, 2017; Fogsgaard, & Christensen,
2018) у своїх працях вивчають зв'язок погодних умов і
технології утримання м’ясної худоби за низьких
температур. Враховуючи весняні отелення, коли
характер коливання
погодних умов достатньо
розрізнений, важливим стає питання диференціації
впливу погодних умов сходу України та технології
утримання корів з новонародженими телятами, у яких
виявлені проблеми прояву природніх інстинктів
(проблемних пар «корова-теля»), на збереженість
проблемних телят при народженні і протягом
молозивного періоду.
Мета
роботи
–
виявити
ефективність
впровадження удосконаленого технологічного елементу
– застосування окремих корекційних секцій для
проблемної пари «корова-теля» у молозивний період в
умовах цілорічного вигульного утримання за весняних
турових отелень.
Завдання дослідження: визначити рівень впливу
застосування корекційних секцій як елементу технології
утримання
проблемних
пар
«корова-теля»
в
молозивний період та рівень впливу погодних умов на
збереженість проблемних телят до семиденного віку в
умовах цілорічного вигульного утримання за весняних
турових отелень.

тварин з проблемами взаємодії через недостатній
прояв природніх інстинктів: у корів – материнського
інстинкту, а у телят – інстинкту ссання.
За даними господарства, ймовірність появи
проблемних пар сягає 5%. Враховуючі таку статистику,
кількість тварин, за якими велось спостереження, була
максимальна. Дослідження проводились в різні роки,
що дало змогу збільшити кількість тварин у досліді та
провести статистичну обробку даних. Формування груп
проводилось протягом трьох років: 2016, 2017 і 2018. В
2016 році сформована І дослідна група, в 2017 році – ІІ
дослідна та 2018 році – ІІІ дослідна група (табл. 1).

І група (n=179)
Проблемні
телята (n=9)
Традиційна
технологія
господарства

Таблиця 1.
Схема досліду
ІІ група (n=191)
ІІІ група (n=244)
Проблемні
Проблемні
телята (n=10)
телята (n=13)
Корекційні секції

Корекційні секції

Раціон усіх дослідних груп в усі періоди
відповідав деталізованим нормам годівлі.
Корови і телята І групи (2016 рік) утримувались
за
традиційною
технологією
господарства.
У
господарстві
застосовується
цілорічне
вигульне
безприв’язне утримання тварин на глибокій незмінній
підстилці без використання приміщень. Навколо ферми
встановлено залізобетонну огорожу, яка захищає
худобу від вітру і протягів. У зимовий період корови з
телятами
перебували
на
вигульно-годівних
майданчиках, розділених на групові секції. Секції
обладнані годівницями і напувалками. Турові отелення,
що припадали на весняні місяці, проходили в групових
секціях для корів з телятами без використання денників.
Телята перебували в цих секціях від самого
народження і до відлучення.
В 2017-2018 роках для виявлених проблемних
пар «корова-теля» застосували новий технологічний
елемент сумісного утримання – переведення в
корекційну секцію, яка сприяла постійному контакту
корови з телям. Корекційна секція, розміром 3×3 м
розташовувалась в груповій секції для утримання корів
з телятами.
Проблемна пара «корова-теля»
перебувала в окремій корекційній секції протягом
молозивного періоду доти, доки теля не починало
повноцінно ссати матір, але не довше 7 днів.
Застосування технологічних елементів, а саме
переведення та утримання проблемної пари «корователя» в корекційній секції, здійснювалося для тварин ІІ
та ІІІ групи ідентично, але тварини цих груп
знаходились в різних погодних умовах різних років, що
дозволило розширити діапазон погодних спостережень.
Збільшення поголів’я в досліді дозволило виявити
більше проблемних пар тварин для аналізу
кореляційного зв’язку між досліджуваним технологічним
елементом утримання та збереженістю телят.
Для визначення значущості впливу погодних
умов на збереженість проблемних телят проводили
аналіз характеристик погодних умов у день народження
телят та протягом перших 7 днів їх життя за показником
«температура комфорту». Цей показник представлений
в архівних даних сайту (на основі Вітро-холодового
індексу
і
Humidex)
https://meteopost.com/weather/archive. Для встановлення
кореляції між збереженістю проблемних телят та
погодними умовами визначали середнє значення
показника «температура комфорту» протягом доби
народження теляти та середнє значення означеного
показника протягом 7 днів від народження.

Матеріал і методи досліджень
Дослідження проводили в ПП «Агро–Новоселівка
2009» Нововодолазького району Харківської області на
тваринах абердин-ангуської породи з 2016 року до 2018
року.
У господарський дослід були включені корови з
новонародженими
телятами,
з
яких виявляли
проблемні пари «корова-теля». До таких пар відносили
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Обчислення
коефіцієнтів
кореляції
в
дослідженнях здійснювали за методом Пірсона.
Достовірність результатів оцінювалась за t - критерієм
Стьюдента. Отримані дані оброблені методом
варіаційної статистики за H.А. Плохинським за
використання комп’ютерної програми Microsoft Excel.

Результати та їх обговорення
За даними досліджень достовірної різниці між
погодними умовами в дні народження проблемних
телят і протягом 7 днів їх життя в різні періоди не
встановлено (табл. 2).
Таблиця 2

Погодні умови при народженні та утриманні проблемних телят (M±m)

Збереженість теляти, гол.

Погодні умови у день
народження теляти, ≈ °C

Погодні умови протягом 7 днів,
≈°C

Збереженість теляти, гол.

2,7
0,1
-1,0
8,6
16,3
13,7
10,3
16,2
13,5

0
1
0
0
1
0
1
0
1

0,6
6,2
14,3
7,9
8,3
6,1
17,3
12,9
17,6
9,2

2,6
4,1
9,1
7,9
7,1
12,3
17,6
13,1
11,1
10,1

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

-5,6
-1,6
-0,9
2,9
9,1
13,1
4,3
6,6
16,6
23,3
19,7
17,3
19,5

-4,8
-1,3
3,8
8,6
9,7
11,0
11,4
10,4
20,1
17,8
14,6
19,0
18,8

1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1

9,05
±2,16

8,93
±2,56

0,44
±0,18

10,04
±1,72

M±m
9,50
±1,40

0,90*
±0,10

9,56
±3,55

10,69
±2,59

0,77
±0,12

Збереженість теляти, гол.

Погодні умови протягом 7 днів,
≈°C

ІІІ група (n=13)
Корекційні секції

Погодні умови у день
народження теляти, ≈ °C

ІІ група (n=10)
Корекційні секції

3,3
4,0
2,0
1,6
16,5
14,5
8,4
16,6
14,5

Погодні умови у день
народження теляти,≈°C

Погодні умови протягом 7 днів,
≈°C

І група (n=9)
Традиційна технологія
господарства

Коефіцієнт кореляції між погодними умовами та збереженістю телят, r
0,26
0,15
Примітка:* Р>0,95.

0,11

0,19

Відмінність погодних умов у день народження
проблемних телят ІІ і І груп складала 0,99≈°C, ІІІ та І
груп була 0,51 ≈°C; за семиденний період відповідно
0,57≈°C та 1,76≈°C.
Попри наявні відмінності погодних умов у різні
роки через значні похибки середнього показника (від
1,40 до 3,55) достовірність різниці не підтверджена.

0,20

0,23

Однак, виявлена дуже слабка позитивна кореляція між
погодними умовами у день народження та у перший
тиждень життя проблемних телят та їх збереженістю до
7 денного віку: від 0,11 до 0,26.
Збереженість проблемних телят І групи, які
утримувались
за
традиційною
технологією
господарства, склала 44% (рис.1)
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Рис. 1. Погодні умови та збереженість телят І групи (зеленим – теля збережено)
В той же час, при порівнянні збереженості телят без використання корекційних секцій і за їх наявності
встановлено різницю на користь тварин ІІІ групи на 0,33 одиниці та на користь телят ІІ групи на 0,46 одиниць (Р>0,95) у
порівнянні з аналогами І групи ( рис. 2).

Рис. 2. Вплив погодних умов та наявності корекційних секцій на збереженість проблемних телят.
Попри відмінності погодних умов в усі періоди в ІІ та ІІІ групах наявна вища збереженість телят, що відображено
меншою кількістю розривів зеленої стрічки на зображенні.
За результатами досліджень встановлено достовірне двократне збільшення (до 0,9) збереженості проблемних
телят до тижневого віку при застосуванні корекційних секцій (табл. 3).

І

Порядковий
номер теля

№ групи

Таблиця 3
Коефіцієнти кореляції між збереженістю телят й факторами погодних умов та наявністю корекційних
секцій (M±m, n=32)
Погодні умови
Погодні умови
Наявність чи
Збереженість
у день
протягом 7 днів,
відсутність
телят, гол.
народження
≈°C
корекційних секцій,
теляти, ≈°C
0/1

1

3,3

2,7

0

0

2
3
4
5
6

4,0
2,0
1,6
16,5
14,5

0,1
-1,0
8,6
16,3
13,7

0
0
0
0
0

1
0
0
1
0
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ІІ
ІІІ

7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

8,4
16,6
14,5
0,6
6,2
14,3
7,9
8,3
6,1
17,3
12,9
17,6
9,2
-5,6
-1,6
-0,9
2,9
9,1
13,1
4,3
6,6
16,6
23,3
19,7
17,3
19,5
9,57±1,44
0,21±0,17

10,3
16,2
13,5
2,6
4,1
9,1
7,9
7,1
12,3
17,6
13,1
11,1
10,1
-4,8
-1,3
3,8
8,6
9,7
11,0
11,4
10,4
20,1
17,8
14,6
19,0
18,8

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

M±m,
9,83±1,26
Коефіцієнт кореляції, r±mr
0,19±0,17
0,38±0,15

Вищій коефіцієнт кореляції (0,38) встановлений
між показниками наявності корекційних секцій і
збереженістю проблемних телят на фоні дуже слабкої
позитивної кореляції між збереженістю та погодними
умовами (0,19-0,21).

1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0,72±0,08
-
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