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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сучасний стан розвитку аграрного виробництва на 
державному та регіональному рівнях вимагає дослідження наслідків 
господарювання всіх без винятку галузей сільського господарства. Виробничники та 
науковці у більшій мірі приділяли увагу розвитку крупних галузей сільського 
господарства і в меншій мірі – дрібним. У тваринництві детально досліджуються 
такі галузі як скотарство і свинарство, значно менше піддавалося аналізу вівчарство, 
козівництво, звірівництво тощо (М. Г. Шульський, 2012).  

Козівництво у багатьох країнах світу є важливою традиційною та стратегічною 
галуззю економіки, що зумовлено її поліпродуктивністю: молоко, м'ясо, шерсть, пух 
і шкіра. 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 (В. О. Сербіна, 
2012; І. А. Помітун, С. Ю. Асойбарі, Л. П. Паньків, 2013; Л. Шкоропад, 2014; 
Ю. В. Вдовиченко, А. М. Маслюк, В. М. Йовенко, 2014; О. В. Капралюк, 2015). 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 (М. Г. Шульський, 2012).  

З огляду на зазначене, актуальним вбачається провести комплексне вивчення 
господарськи корисних ознак та біологічних особливостей кіз зааненської породи 
різної селекції. 

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» 
(№ державної реєстрації 0111U003299) та «Удосконалити біотехнологічні методи 
підвищення фертильності сільськогосподарських тварин» (№ 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; 
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 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; 
 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), 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 стадій статевого циклу та окотів), 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 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. 
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З метою ранньої діагностики ендометритів у кіз удосконалено спосіб 
контролю за перебігом у них післяродового періоду. Для покращення 
репродуктивної функції кіз 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 обмін речовин та стан нирок і печінки 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 або штучного осіменіння кіз з 
синхронізованим статевим циклом дозволить скоротити терміни осіменіння та 
період між окотами у 2,5 рази. 

Застосування удосконаленого способу контролю за перебігом післяродового 
періоду у козоматок дозволить своєчасно діагностувати порушення перебігу 
післяродового періоду 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.  Вони 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-
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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 до міжнародних 
наукометричних баз, та 2 наукові праці апробаційного характеру. 

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.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
Огляд літератури. Розділ включає в себе 4 підрозділи, у яких проаналізовано 

результати та досягнення вітчизняних і зарубіжних авторів, наведено інформацію 
щодо історичних аспектів, стану та перспектив розвитку козівництва, його 
народногосподарського значення, фізико-хімічних і технологічних властивостей 
козиного молока та господарськи корисних ознак кіз зааненської породи. 
 

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА Й ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Експериментальну частину роботи виконано в Інституті розведення і генетики 
тварин імені М.В.Зубця НААН та племінних репродукторах „Бабині кози” Київської 
області, “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. В них 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 
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фізико-хімічні показники молока; біохімічні показники обміну речовин та 
економічну ефективність розведення кіз різної селекції. Наукові дослідження 
проведені згідно схеми (рис.1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Схема досліджень 
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козоматок 

Молочна 
продуктивність 

козоматок 

Середньодобовий приріст, кратність 
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Проміри тіла 
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молока 
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ГОСПОДАРСЬКІ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КІЗ 
ЗААНЕНСЬКОЇ ПОРОДИ ЗАКОРДОННОЇ СЕЛЕКЦІЇ В УКРАЇНІ  
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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 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
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  , 

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
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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), розтягнутості (формату), грудний, збитості, масивності, 
глибокогрудості, широкогрудості, тазогрудний та індекс статі. 

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 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 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 
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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 максимально дотримувалися 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 (А. А. Артишевський, А. С. Леонтюк, 
Б. А. Слука, 1999). 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 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 (Г. С. Шарапа, 2011). 

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 для розроблення корисної моделі 
слугував експрес-спосіб діагностики ендометритів у корів з використанням тест-
смужок (індикаторний папір на індол) (В. В. Дюденко, А. П. Гомелюк, 
Ф. А. Драбкина, 1973). 
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У ПП “Стрекоза” Брусилівського району Житомирської області була 
проведена гормональна обробка тварин (стимуляція охоти)  з метою стимуляції 
охоти у наявних кіз. Експеримент проводили на 12 козоматках. Всі піддослідні 
тварини на час 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;  
–  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, 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,





лактаціїднівЧислонадійдобовийВищий

кглактаціюзанадійФактичнийІПЛ   

модифікував на 

100
,

,
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Органолептичні показники молока визначали одразу 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 (В. І. Хоменко, В. М. Ковбасенко, М. К. Оксамитний та ін., 1995). 

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 (Ветеринарно-санітарна експертиза харчових продуктів в Україні. 
Нормативні документи, 2000).  



 
 

9 

Запах молока визначали при кімнатній температурі, відкривши посуд, де воно 
зберігалося, або при переливанні його з однієї посудини в іншу (Я. Крижанівський, 
І. Даниленко, М. Голик, М. Мусієнко, 2003). 

Для дослідження фізико-хімічних показників молока під час контрольних 
доїнь відбирали середньодобову пробу в кількості, пропорційній надою (Інструкція 
з оцінки якості молока корів, овець та кіз у племінному тваринництві: №715/15406, 
2008). 

Густину молока визначали за допомогою ареометра, при температурі 20°С, 
кислотність – титрометричним методом (Молоко и молочные продукты. 
Титрометрические методы определения кислотности, 2009).  

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 впродовж 
аналізу були захищені від прямих сонячних 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 (Г. Н. Крусь, З. В. Шалыгина, 
З. В. Волокитна, 2000; В. І. Хоменко, П. В. Микитюк, Р. Й. Кравців та ін., 1998). 

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. 
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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 (1990). 
Результати різниць середніх значень вважали статистично вірогідними за Р<0,05 (*), 
Р<0,01 (**), Р<0,001 (***). 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
 

Динаміка живої маси кізочок зааненської породи різної селекції. 
Встановлено, що кізочки зааненської породи латвійської та білоруської селекції у 
всі досліджувані періоди відрізнялися між собою за живою масою (табл. 1). 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.  

Таблиця 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,% 
Новонароджені 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 

 
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. 

Жива маса та екстер'єрні особливості кіз після першого окоту. Козоматки 
білоруської селекції характеризувалися достовірно (Р<0,001) вищою живою масою 
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після першого окоту (66,6 кг) порівняно з ровесницями латвійської селекції 
(55,6 кг). За висотними промірами кращими виявилися латвійські тварини, а за 
широтними – білоруські (табл. 2).  

Таблиця 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 

 
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 %, причому найвищою вона була на висоту в холці та висоту в крижах, а 
найменшою – на косу довжину тулуба та ширину в маклаках. 

Відтворювальна здатність кіз. 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 
була довшою 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 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 потомків 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 
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інтервалом один день. Тварини повторно охоту не проявляли. Вагітність у кіз 
проходила без порушень. Від 12 козоматок було отримано 24 козенята. 

Для своєчасної діагностики ендометритів нами вперше на козах 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 
5 тварин в анамнезі мали проблеми з відтворювальною здатністю.  

Біологічні особливості кіз. Анатомо-морфологічні особливості статевих 
органів тварин. У кіз, як і у інших видів тварин, праві та ліві парні статеві органи 
відрізняються між собою за розмірами та масою. Довжина яєчників у кіз зааненської 
породи 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, їх 
діаметр –  в межах 2,3-2,8 см. Довжина тіла матки становила 3,8, шийки матки – 5,9, 
діаметр шийки матки – 1,8 см, число складок в шийці матки – 4,7 (рис. 2). Висота  
карункулів сягала  0,5,  їх діаметр – 0,7 см, а кількість – 96,5 шт. Площа карункула в 
середньому становила 0,4 см2. Тіло матки у піддослідних кіз виражене досить слабо.  

 

 

Рис. 2. Шийка та роги матки кіз (1 – поперечні складки, 2 – карункули). 

Воно плавно переходить у звивисті роги. Міжрогова борозна добре виражена. 
Слизова оболонка шийки матки складчаста. На ній чітко виражені поперечні  
складки.  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. Особливості статевих органів козоматок необхідно враховувати при 
штучному осіменінні.  

1 

2 
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Для більш повного уявлення про будову, розвиток та функціонування статевої 
системи кіз нами було проведено дослідження гістологічної структури їх окремих 
статевих органів. Аналіз гістологічних препаратів показав, що яєчники кіз зовні 
покриті зародковим епітелієм кубічної форми. Під шаром зародкового епітелію 
знаходиться фолікулярна зона, в якій знаходяться фолікули на різних стадіях 
розвитку або атрезії. Атретичні фолікули мали товсту шарувату оболонку, що 
нагадує сполучну тканину. У деяких препаратах внутрішня поверхня фолікулів була 
вкрита шаром лютеїнових клітин. На місці фолікула, що овулював розвивається 
жовте тіло – тимчасова залоза внутрішньої секреції, що продукує прогестерон. 

Дослідження мазків маткового слизу кіз 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%. 

Обмін 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. 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. 

Молочна продуктивність кіз. 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 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 
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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 додатніх 
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.  

Формування молочної продуктивності кіз залежно від сезону їх 
народження. 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%). 

Молочна продуктивність кіз залежно від країни селекції. 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) (табл. 3).  

Таблиця 3 
Молочна продуктивність кіз залежно від країни селекції 

Молочна продуктивність, М±m 

К
ра

їн
а 

се
ле

кц
ії 

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  41 565,0±26,52 3,22±0,034 3,01±0,028 18,2±0,72 17,3±0,82 
II  40 555,3±21,85 3,33±0,036 3,00±0,028 18,5±2,63 16,7±0,55 
III  36 702,3±32,23 3,31±0,062 3,09±0,018 23,3±0,65 21,7±0,62 
IV  31 693,4±35,52 3,35±0,038 3,03±0,015 23,5±0,94 21,3±0,91 
V 26 600,0±39,80 3,63±0,013 3,02±0,022 21,8±0,53 17,8±0,52 
VI 20 725,0±47,71 3,29±0,038 3,09±0,022 23,9±072 22,4±0,75 

Л
ат

ві
я 

VIІ 13 540,6±30,76 3,45±0,031 3,08±0,014 18,7±0,45 16,8±0,12 
I  64 782,6±2,85*** 3,74±0,012*** 3,42±0,014*** 29,4±0,23*** 27,0±0,21***

II  61 839,7±8,29*** 3,83±0,021*** 3,43±0,021*** 32,2±0,41*** 28,9±0,43***

III  57 960,0±11,83*** 3,82±0,013*** 3,45±0,013*** 36,8±0,55*** 32,7±0,40***

IV  50 965,0±22,31*** 3,84±0,015*** 3,40±0,051*** 37,1±0,97*** 32,8±0,74***

V 42 1023,3±39,30*** 3,81±0,014*** 3,52±0,043*** 39,3±0,72*** 36,3±1,03***

VI 32 940,0±40,0** 3,82±0,023*** 3,42±0,024*** 36,4±2,41*** 32,1±1,31***

Бі
ло

ру
сь

 

VIІ - - - - - - 
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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 
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%. 

Залежність молочної продуктивності кіз від їх живої маси при першому 
окоті. На формування молочної продуктивності кіз значний вплив мала їх жива маса 
після першого окоту. Так, за надоєм за більшістю лактацій кращими виявилися 
тварини з живою масою у зазначений період 55-57 кг і лише за першу лактацію –  
тварини з живою масою при першому окоті 52-54 кг та незначно вищі надої 
спостерігалися за третю лактацію у особин з живою масою 58-60 кг. 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 у зазначений період 58-60 кг – на 105,1 
(Р<0,01) та 186,2 кг (Р<0,01) відповідно. Щодо надою за третю лактацію, то у кіз 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. 

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 при першому окоті справляла на їх 
надій (16,7-35,9%). 

Молочна продуктивність кіз, одержаних від одно- та багатоплідних 
окотів. 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 були 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 (від 1,0 до 15,2%). 

Вплив цапів на формування молочної продуктивності дочок. На 
мінливість молочної продуктивності кіз впливало також походження за батьком 
(табл. 4). Кращими надоями за першу, другу та третю лактації відзначалися 
козоматки, одержані від цапа-плідника Аморса 046062340091, за четверту – дочки  
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Таблиця 4 
Молочна продуктивність кіз залежно від їх походження за батьком 

Молочна продуктивність, М±m 

К
ли

чк
а,

 
ін

в.
 №

 
ба

ть
ка

 

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 
 

Вікса 030810040238, а за 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,%. 

Лактаційні криві та стійкість лактації. 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 (рис. 3). 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. 

Піддослідні тварини 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, 
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Рис. 3. Лактаційні криві надоїв кіз 

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). 

Якісні показники молока кіз. Вимоги ринкової економіки диктують 
необхідність коригування методів селекції тварин не лише у напрямі підвищення 
кількісних характеристик молока, але й якісних. Встановлено, що молоко від 
більшості досліджуваних кіз мало білий колір і лише від чотирьох тварин було 
жовтуватим, а від однієї – сіруватим (табл. 5). За консистенцією, густиною та 
кислотністю воно відповідало нормативним вимогам і було солодкуватим на смак зі 
специфічним запахом, а за чистотою – віднесено до першої групи. 

Таблиця 5 
Фізико-хімічні показники молока повновікових кіз впродовж лактації, n=10 

Місяць лактації Показник третій шостий дев'ятий  
Група чистоти 1 1 1 
Густина, 0А 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 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 – 
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в межах 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.  

За результатами досліджень бактеріального обсіменіння молоко  13 козоматок 
віднесено до вищого класу, шести – до першого і лише однієї – до другого класу. 
Кількість соматичних клітин в 1 см3  молока не перевищувала 500 тис. 

Економічна ефективність розведення кіз зааненської породи різної 
селекції. Економічна ефективність виробництва молока кіз зааненської породи 
залежала від країни їх селекції. Вищими надоями та жирномолочністю за третю 
лактацію відзначалися козоматки білоруської селекції. Від них порівняно з 
ровесницями латвійської селекції було одержано більше чистого прибутку на 
7948,9 грн., а рентабельність виробництва молока була вищою на 10,5%.  
 

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 була довшою у тварин латвійської 
селекції, а тривалість періоду між окотами та тривалість лактації достовірно 
(Р<0,001)  більшою була у їх ровесниць білоруської селекції. 

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 
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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 9,1-37,9%. 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 
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селекції від них одержано більше чистого прибутку на 7948,9 грн., а рентабельність 
виробництва молока була вищою на 10,5%. 

 
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 і отримувати від них потомків 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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АНОТАЦІЯ 

Скорик К. О. Господарські та біологічні особливості кіз зааненської 
породи закордонної селекції в Україні. – 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. – с. Чубинське Київської 
області, 2018. 

У дисертації викладено результати досліджень селекційно-біологічних 
особливостей кіз зааненської породи зарубіжної селекції за показниками живої 
маси, екстер’єру, відтворювальної здатності, анатомо-морфологічними показниками 
статевих органів, біохімічними показниками сечі, молочною продуктивністю, 
лактаційними кривими, стійкістю лактації та якісним складом молока.  

Вивчено залежність формування молочної продуктивності козоматок від 
різних чинників, силу впливу цих чинників на господарськи корисні ознаки тварин 
та з’ясовано зв’язки між надоєм і якісними показниками молока та між 
господарськи корисними ознаками й показниками молочної продуктивності. 
Встановлено, що найсуттєвіший вплив на надій справляли країна селекції, жива 
маса тварин при першому окоті та цапи-плідники, а найменший – кількість козенят в 
окоті, з якого походили козоматки. За більшістю досліджуваних господарськи 
корисних ознак тварини білоруської селекції переважали ровесниць латвійської 
селекції. Водночас, варто відмітити, що піддослідні козоматки характеризувалися 
досить високою стійкістю лактацій та плавними лактаційними кривими.  

Доведено, що стимуляція охоти дозволяє осіменяти тварин та отримувати від 
них нащадків у максимально стиснуті строки, а удосконалений нами експрес-метод 
з використанням тест-смужок (індикаторний папір на індол) є ефективним для 
ранньої діагностики ендометритів у козоматок. 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. 

Ключові слова: зааненська порода кіз, жива маса, проміри тіла, 
відтворювальна здатність, статеві органи, молочна продуктивність, лактаційна 
крива, стійкість лактації, коефіцієнти кореляції, сила впливу. 
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АННОТАЦИЯ 
Скорик К.А. Хозяйственные и биологические особенности коз зааненской 

породы зарубежной селекции в Украине. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.02.01 − разведение и селекция животных. − Институт 
разведения и генетики животных имени М.В. Зубца НААН. − с. Чубинское Киевской 
области, 2018. 

В диссертации изложены результаты исследований селекционно-
биологических особенностей коз зааненской породы зарубежной селекции по 
показателям живой массы, экстерьера, воспроизводительной способности, анатомо-
морфологическим показателям половых органов, биохимическим показателям мочи, 
молочной продуктивности, лактационным кривым, устойчивости лактации и 
качественному составу молока. 

Изучена зависимость формирования молочной продуктивности козоматок от 
различных факторов, силу влияния этих факторов на хозяйственно полезные 
признаки животных и выяснено связи между удоем и качественными показателями 
молока, между хозяйственно полезными признаками и показателями молочной 
продуктивности. Установлено, что наиболее существенное влияние на удой 
производили страна селекции, живая масса животных при первом окоте и козлы-
производители, а наименьший – количество козлят в окоте, из которого 
происходили козоматки. По большинству исследуемых хозяйственно полезных 
признаков животные белорусской селекции преобладали сверстниц латвийской 
селекции. В то же время, стоит отметить, что подопытные козоматки 
характеризовались достаточно высокой устойчивостью лактаций и плавными 
лактационными кривыми. 

Доказано, что стимуляция охоты позволяет осеменять животных и получать от 
них потомство в максимально сжатые сроки, а усовершенствованный нами 
экспресс-метод с использованием тест-полосок (индикаторная бумага на индол) 
является эффективным для ранней диагностики эндометритов у козоматок. 
Диагностические тест-полоски CITOLAB-10 могут быть успешно использованы для 
экспресс-исследований основных биохимических показателей мочи, 
характеризующих состояние почек, печени и обмен веществ у молочных коз. 

Ключевые слова: зааненская порода коз, живая масса, промеры тела, 
воспроизводительная способность, половые органы, молочная продуктивность, 
лактационная кривая, устойчивость лактации, коэффициенты корреляции, сила 
влияния. 
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and Genetics named after M.V. Zubets of National Academy of Agrarian Science, 
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In this thesis, the main selective and biological features of the goats of the foreign 
selective breeding have been comprehensively studied according to the parameters of live 
weight, body measurements, reproductive capacity, anatomical and morphological indices 
of genital organs, biochemical parameters of urine, milk productivity, lactation curves, 
lactation stability and qualitative composition of milk.  

It was found that the studied breeding goats were characterized by rather high 
figures of live weight, however, the animals of the Belarusian selective breeding were 
superior to the goats of the same age of Latvian breeding in terms of live weight and 
average daily gains in all investigated age periods. During the period from birth up to the 
age of 7 months, the average daily gain of the breeding goats of Latvian breeding was 
103.9, and of Belarusian goats – 120.3 g. The multiplicity of increase in live weight with 
age grew among animals of both studied groups, while the average daily gain and relative 
rate of its growth declined. 

The breeding goats were harmoniously and proportionally developed. However, 
animals of the Belarusian breeding proved to be superior in live weight after the first 
kidding. Goats of Latvian breeding were taller, and their Belarusian age-mates had a wider 
body. The indices of extremity length, stretching and hip-thorax index are indicative of the 
milk type of the studied animals. The power of influence of the country of selection on the 
body measurements of the goats after first kidding was within 8.0-27.9%. 

Goats, like other animals, have the right and left pairs of genital organs which differ 
in size and weight. The length of the ovaries in the goats of the Saanen breed was within 
2.0-2.4 cm, the weight of the ovaries – within 0.6-1.1 g, the length of the oviducts – within 
14.2-14.4 cm, the length of the uterus horns – within 12.2-13.7, their diameter – within 
2.3-2.8, the length of the body of the uterus was 3.8, the cervix of the uterus – 5.9, the 
diameter of the cervix – 1.8 cm, the number of folds in cervix – 4.7. The height of the 
caruncles reached 0.5, their diameter – 0.7 cm, and the number – 96.5. The average area of 
the caruncle was 0.4 cm2. For a more complete understanding of the structure, 
development, and functioning of the reproductive system of the goats, we conducted a 
study of the histological structure of their individual genital organs.  

The age of the first kidding of the experimental goats was 20.1-20.3 months, 
conception rate after the first coupling was 93.6-95.8%, and the yield of the kids from 100 
goats was 178.1-178.3. The duration of the service period was longer among the animals 
of the Latvian breeding, and the duration of the period between the kiddings and the 
lactation duration was significantly longer (P<0.001) among the goats of the same age of 
Belarusian breeding. The duration of the sexual cycle in the studied goats 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. 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. The stimulation of heat allows 
inseminating animals and getting the offspring from them in the most limited terms. Our 
advanced express method with the use of test strips (indicator paper on indole) is effective 
for early diagnosis of endometritis in breeding goats.  

The milk yield of the goats for seven studied lactations was 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 
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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. The coefficients of milk yield repeatability for the first-
sixth lactation were within 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. 

The correlation coefficients between the milk yield and the fat and protein content 
of the milk depending on the lactation varied from 0.028 to 0.599 and from 0.124 to 0.655, 
respectively. The correlation coefficients between the milk productivity indices, the body 
measurements and live weight at first kidding were between 0.030-0.502 і -0.322–0.646. 
The milk yield mostly depended 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. 

Different paratypic and genetic factors influenced the formation of milk productivity 
of goats. The power of influence of the season of birth on the indicators of milk 
productivity of goats was in the range of 0.7-10.6, the country of breeding – within 21.8-
50.2, live weight of goats at the first kidding – within 3.9-35.9, the number of goats in the 
kidding, from which breeding goats were obtained - within the range of 1.0-15.2 and that 
of inseminator goats – within the range of 9.1-37.9%. Moreover, the most significant 
influence on the milk yield was exhibited by the country of breeding, the live weight of 
animals at the first kidding and the father, while the lowest – the number of goats in the 
kidding, from which the breeding goats originated. Among the goats with the first and 
third kiddings, the peak of lactation activity fell on the fourth month of the lactation 
period. Their milk yield for this month was 14.6 and 14.5% of the total milk yield, 
respectively. The studied animals were characterized by a smooth lactation curve. The 
indices of lactation constancy, determined by different methods, indicate a rather high stability. 

The milk of all the studied goats was referred to the first class in terms of purity, and 
met the regulatory requirements for consistency, density and acidity being sweet-tasting. 
The content of dry matter, fat, protein and fat-free milk residue in goat's milk during 
lactation was significantly (P<0.01-0.001) increased, and the lactose content had a wave-
like character. According to the results of bacterial insemination studies, the milk of 13 
goats was labeled as that of the 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. 

Pathological changes in the biochemical composition of the urine of the studied 
goats (17 heads or 43.6%), in particular bilirubin (10.2%), ketone bodies (23.1%), protein 
(2.6%) and protein traces (7.7%) were detected in a significant proportion using 
CITOLAB-10 diagnostic test strips, indicating kidney and liver dysfunction. Comparison 
of the studies results according to various indicators demonstrates that only 2 goats had 
ketones and protein simultaneously in the urine, and 1 – bilirubin and protein. 

From an economic point of view, it is more appropriate to breed goats of the Saanen 
breed of Belarusian selective breeding in Ukraine. Compared to goats of Latvian breeding 
of the same age, they provided a net income higher by UAH 7948.9, and the profitability 
of milk production was higher by 10.5%. 

Key words: Saanen breed, live weight, body measurements, reproductive capacity, 
genital organs, milk productivity, lactation curve, lactation consistency, correlation 
coefficients, power of influence. 
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