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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВИКОРИСТАННЯ КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ
ПОРОДИ РІЗНИХ ТИПІВ КОНСТИТУЦІЇ
О. М. Черненко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Представлено результати оцінки економічної ефективності використання корів голштинської породи залежно від типу конституції,
визначеного за розробленим методом, який ґрунтується на розрахунку об’ємно-вагового коефіцієнту (ОВК), з урахуванням площі поперечного перетину грудей за лопатками і на рівні останнього ребра,
довжини грудного відділу та живої маси. Визначено, що рівень рентабельності виробництва молока корів велико- і середньооб’ємного
типу вища, ніж представниць малооб’ємного типу конституції відповідно на 4,1 та 3,6%.
Ключові слова: тип конституції, економічна ефективність, високопродуктивні корови.

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки
одержання прибутку є визначальним для успіху виробництва продукції. Для забезпечення економічної ефективності
і рентабельності галузі молочного скотарства, конкурентноспроможності функціонування в ринкових умовах, необхідно
розвивати стада не лише за молочною продуктивністю, але і за
міцністю конституції, що дозволить отримувати скороспілих
тварин, здатних досягати високої продуктивності в якомога
ранньому віці та оплачувати всі виробничі витрати високим
рівнем якісної продукції [1-4].
Аналіз актуальних досліджень. Приклад ефективної
виробничої діяльності ПрАТ "Агро-Союз", МВК "Єкатеринославський" Дніпропетровської області демонструє необхідність
інтенсифікації галузі молочного скотарства на інноваційній
основі. Під інтенсифікацією молочного скотарства розуміють [5] такий розвиток виробництва, за якого відбувається
якісне вдосконалення всіх його компонентів і який передбачає збільшення обсягів виробництва молока високої якості та
зростання прибутковості. Доведено [6-9], що тільки конституційно міцні тварини здатні витримувати щоденні експлуаВісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 2. Том 1. Ч.2
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таційні навантаження, бути високопродуктивними, давати
здорове потомство і тривалий час використовуватися у стаді.
Мета дослідження – оцінка та відбір корів голштинської
породи бажаного типу конституції, з високою молочною продуктивністю, задовільною відтворювальною здатністю та високою економічною ефективністю їх використання.
Матеріал та методика досліджень. Піддослідними
коровами були 50 дочок голштинського бугая-плідника Кашеміра Ет 13167177 з лінії Рефлекшн Соверинга 198998
(американське походження; результати оцінки 91 його дочки:
1-12308-3,47-427-3,14-386; потенціал матері бугая: 1-148003,90-577-3,19-472).
У корів-напівсибсів визначили типи конституції (велико-,
середньо- і малооб’ємний) за об’ємно-ваговим коефіцієнтом
(ОВК), з урахуванням площі поперечного перетину грудей
за лопатками і на рівні останнього ребра, довжини і об’єму
грудного відділу, живої маси, а також особливостей газоенергетичного обміну та молочної продуктивності корів, і який
визначається за формулою [10]:
ОВК=(V:ЖМ):1000,
де ОВК – об’ємно-ваговий коефіцієнт, л/кг; V – об’єм грудного
відділу, см3; ЖМ – жива маса, кг; 1000 – величина для переведення см3 у літри об’єму.
За відхиленням 0,67σ від середнього значення ОВК, який
складав 0,61 л/кг (n=50) корів-напівсибсів було диференційовано до трьох типів конституції: до малооб’ємного типу – з
величиною ОВК менше 0,58 кг/л розподілилися 14 корів, до
середньооб’ємного типу – з ОВК в межах від 0,58 до 0,64 л/кг
відповідно 22 тварини, а до великооб’ємного типу – з величиною ОВК, що становив 0,65 л/кг і більше – 14 корів.
Для визначення економічної ефективності використання
корів нами використана методика [11], що ґрунтується на
розрахунку вартості додаткової основної продукції, а також
матеріали бухгалтерського обліку господарства.
Виклад основного матеріалу. Результати оцінки економічної ефективності використання корів голштинської
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породи різних типів конституції за 305 днів другої лактації
представлено у табл. 1.
Таблиця 1
Економічна ефективність використання корів
голштинської породи різних типів конституції за
305 днів другої лактації (у цінах 2014 року)
Тип конституції корів
Показники
Надій за 305 днів, кг
Вміст жиру, %
Надій базисної жирності, кг
Середня прибавка на корову, %
1Вартість додаткової основної продукції
на одну корову, грн
Вартість додаткової основної продукції на
100 корів, грн

великооб'ємний

середньооб'ємний

малооб'ємний

11923

11562

10463

3,71

3,72

3,70

13010

12650

11386

14,3

11,1

-

6697,5

5054,9

-

669750,0

505494,0

-

Примітка: середня річна реалізаційна вартість 1 ц молока у 2014 році – 480 грн.

Визначено (табл. 1), що від корів велико- та
середньооб'ємного типу конституції отримано більшу середню прибавку основної продукції на одну тварину за другу
лактацію порівняно з малооб'ємними однолітками відповідно
на: 6697,5 та 5054,9 грн.
Втрати молока за лактацію у корів різних типів конституції залежно від тривалості міжотельного періоду і рівня надоїв [12] наведено у табл. 2.
Таблиця 2
Недоодержання молока за лактацію залежно від тривалості
міжотельного періоду у корів різних типів конституції
Тип конституції корів
Показники
Надій за 305 днів II лактації, кг
Міжотельний період, днів
Втрати молока на одну корову за
лактацію, кг

великооб'ємний

середньооб'ємний

малооб'ємний

11923

11562

10463

401

359

397

1070,4

-

843,4
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У корів великоб'ємного типу конституції через подовжений міжотельний період втрати молока на одну тварину за
другу лактацію виявилися більшими, порівняно з однолітками малооб'ємного типу, на 227,0 кг, що становить у межах
похибки до середньоарифметичної величини надою. Кращими за поєднанням рівня надоїв і тривалості міжотельного періоду були голштинські корови середньооб'ємного типу
конституції, у яких втрат молока з причин подовженого міжотельного періоду не було.
Економічна ефективність розведення корів голштинської
породи за даними бухгалтерського обліку підприємства з
урахуванням прямих витрат на вирощування корів за період
від народження і до першого отелу, а також витрат на виробництво молока за другу лактацію представлена у табл. 3.
Таблиця 3
Економічна ефективність розведення
корів різних типів конституції
Тип конституції корів
Показники

великооб’ємний

середньооб’ємний

малооб’ємний

11923

11562

10463

Вміст жиру в молоці, %

3,71

3,72

3,70

Собівартість 1 кг молока, грн1

3,90

3,93

4,01

36961

35842

32435

9565

9565

9565

Загальні витрати, грн

46526

45407

42000

Одержано молока базисної жирності (3,4 %), кг

13010

12650

11386

Виручка від реалізації молока, грн3

62448

60720

54653

Чистий прибуток, грн

15922

15313

12653

34,2

33,7

30,1

Надій за 305 днівдругої лактації, кг

Витрати на виробництво молока, грн
Витрати на вирощування корови, грн2

Рівень рентабельності, %

За даними бухгалтерського обліку станом на 01 січня
2015 року у ПрАТ "Агро-Союз" налічувалося 1585 дійних корів. За кількістю лактацій розподіл тварин виявився таким:
674 гол. – одна, 353 гол. – дві, 269 гол. – три, 139 гол. – чотири, 64 гол. – п’ять, 49 гол. – шість, 26 гол. – сім, 9 гол. – вісім
та 2 гол. – дев’ять лактацій. Розрахунком середньозваженої
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величини визначено середню тривалість експлуатації корів
голштинської породи, що становить 2,3 лактації.
На вирощування однієї корови від народження до першого отелу витрачено 22 тис грн. З розрахунку на одну лактація
ця величина становить 9565 грн. За даними господарського обліку, витрати на виробництво 1 кг молока за 2014 рік
складають 3,10 грн. Собівартість усього молока, отриманого
за 305 днів другої лактації, закономірно була вищою у більш
продуктивних тварин, тобто велико- і середньооб’ємного
типу конституції. У підсумку, загальні витрати на виробництво молока виявились у них більшими відповідно на: 4526 і
3407 грн, порівняно з однолітками малооб’ємного типу конституції, а собівартість 1 кг молока склала відповідно: 3,90;
3,93 та 4,01 грн.
Середній рівень рентабельності виробництва 1 ц молока
у підприємстві у 2014 році складав 29,6%. За нашими розрахунками економічної ефективності, кращими виявилися тварини велико- та середньооб’ємного типу конституції (табл. 3).
З розрахунку на одну корову цього типу за 305 днів другої
лактації отримано чистого прибутку 15922 грн за рівня рентабельності 34,2%, а також середньооб’ємного типу, від яких
отримано 15313 грн чистого прибутку за рівня рентабельності 33,7%, проти відповідно: 12653 грн і 30,1% однолітків
малооб’ємного типу конституції.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Встановлено, що рівень рентабельності виробництва молока
корів велико- і середньооб’ємного типу є вищим, ніж представниць малооб’ємного типу конституції, відповідно на 4,1
та 3,6%, що для потужного молочного підприємства, за великих обсягів виробництва молока в рік, є економічно значимим. Це є свідченням доцільності проведення відбору корів
голштинської породи за типом конституції за розробленим
нами методом, що дозволить збільшити прибуток галузі молочного скотарства. Резервом для збільшення економічної
ефективності виробництва молока є досягнення кращого рівня відтворювальної функції корів, що потребує подальших
досліджень.
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А. Н. Черненко. Экономическая эффективность использования коров голштинской породы разных типов конституции.
Представлены результаты оценки экономической эффективности использования коров голштинской породы в зависимости от типа конституции, установленного по разработанному методу, который основывается на определении
объемно-весового коэффициента (ОВК), с учетом площади поперечного сечения груди за лопатками и на уровне последнего ребра, длины грудного отдела и живой массы. Установлено, что уровень рентабельности производства
молока коров крупно- и среднеобьёмного типа выше, чем представительниц
малообъёмного типа конституции соответственно на: 4,1 и 3,6 %.
Ключевые слова: тип конституции, экономическая эффективность,
высокопроизводительные коровы.

О. Chernenko. Economical efficiency of using Dutch cows of different
body composition types.
The estimation results of economic efficiency of using Dutch cows depending
on the type of body composition have been provided, according to the developed
method, which is based on the finding a volume-weight coefficient (VWC), taking
into account the cross sectional area of the chest behind the shoulder blades and
at the level of the last rib, the length of the thoracic section and live weight. It have
also been determined that the profitability level of milk production of cows of highcapacity body composition is higher than among the representatives of the smallcapacity body composition, respectively, 4,1 and 3,6 %.
Key words: body composition, economical efficiency, high-capacity cows.
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