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The article describes the elements of behavior and dairy productivity of Holstein breed cows of foreign 

selection under  the effect of high air temperatures,  at loose keeping method  in cow barns  of frame type made 

from metal structures of 316 x 38 x 11 m, 250 heads in a section. The cage is designed for the simultaneous 

keeping  of 1,000 lactating cows, and equipped with  boxes for having rest, fodder and group drinkers  with 

free access of animals to feed and water.  The cows were milked three times using the installation of "Parallel" 

(De Laval). It has been established that air temperature and technological operations such as feed distribution 

and milking have influenced the behavior of high-yielding lactation cows. It has been  established that the effect 

of high air temperature of  on lactation cows, when kept in  metal structures, affects water consumption, the 

duration  of animals’ rest  lying and especially standing, worsens feed consumption. The obtained data on the 

dependence of the air temperature of the cowshed on the outside conditions can be explained by the free air 

exchange between the indoor and outdoor environment, which is carried out through the side screens  and 

gates. This is confirmed by the indicator of relative humidity, the value of which also depended on the 

parameters of the outside air. It was found that the relative humidity in the first cowshed from 9 to 18 o'clock in 

the evening decreased from 78.3 to 53.3 % as well as outside air humidity where its value also varied from 71.3 

to 51.3 %. A similar pattern was found for the relative air humidity in the second cowshed, the value of which 

in the specified period decreased from 69.3 to 56.3 %. The speed of air movement, which was within the norm 

in both cowsheds, depended the least on the influence of external factors. Therefore, on the basis of the 

conducted researches it is possible to draw the  conclusion about the dependence of  air temperature and 

humidity mode  in cowsheds of frame type from metal structures  on parameters of external air. The data 

obtained must be taken into account at high temperatures of both outdoor and indoor air, which adversely 

affects the behavior, physiological processes and milk productivity of cows. 
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У статті описано елементи поведінки та молочної продуктивності корів голштинської породи 

зарубіжної селекції під впливом високих температур повітря за безприв’язного способу утримання в 

корівниках каркасного типу з металоконструкцій 316 х 38 х 11 м на 250 голів у секції. Клітка 

призначена для одночасного утримання 1000 лактаційних корів, обладнана боксами для відпочинку, 

годівницями та груповими напувалками з вільним доступом тварин до корму та води. Доїння корів 

тричі з використанням установки «Паралель» (De Laval). Встановлено, що температура повітря та 

технологічні операції, такі як роздача корму та доїння, впливають на поведінку високопродуктивних 

лактаційних корів. Встановлено, що вплив високої температури повітря на лактаційних корів при 

утриманні корів в металевих конструкціях впливає на споживання води, тривалість відпочинку 

тварин лежачи і особливо стоячи, погіршує споживання корму. Отримані дані щодо залежності 

температури повітря корівника від зовнішнього умов можна пояснити вільним повітрообміном між 

внутрішнім і зовнішнім середовищем, який здійснюється через бічні завіси та ворота. Це 

підтверджується показником відносної вологості, значення якого також залежало від параметрів 

зовнішнього повітря. Встановлено, що відносна вологість повітря у першому корівнику з 9 до 

18 години вечора знизилася з 78,3 до 53,3 %, а також знижувалась вологість зовнішнього повітря, де 

її значення також коливалося від 71,3 до 51,3 %. Подібну закономірність виявлено для відносної 

вологості повітря у другому корівнику, значення якої за вказаний період зменшилось з 69,3 до 56,3 %. 

Швидкість руху повітря, яка була в межах норми в обох корівниках, найменше залежала від впливу 

зовнішніх факторів. Отже, на основі проведених досліджень можна зробити висновок про 

залежність температурно-вологісного режиму повітря в корівниках каркасного типу з металевих 

конструкцій від параметрів зовнішнього повітря. Отримані дані необхідно враховувати при високих 

температурах як зовнішнього, так і внутрішнього повітря, що негативно впливає на поведінку, 

фізіологічні процеси та молочну продуктивність корів. 
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Вступ 

Молочна продуктивність корів, крім прийнятої технології, яка включає відтворення поголів’я, 

годівлю, догляд та експлуатацію тварин, забезпечення їх потреби у поживних, біологічно-активних 

речовинах та воді, залежить від способу утримання, а також дотримання гігієнічних нормативів та 

встановлених вимог. Спосіб утримання та мікроклімат є важливими характеристиками у скотарстві. 

Одним із таких параметрів мікроклімату у корівниках є температура повітря. За дії високої 

температури повітря, тварини з низькою молочною продуктивністю після її незначної втрати, здатні 

її відновити повністю, тоді як у корів з високою продуктивністю вона повністю не відновлюється 

[1, 2, 4–7, 10–18, 20]. Найбільшу кількість молока високопродуктивні корови втрачають від 

негативного впливу температури повітря після отелу і на піку лактації, дещо менше в наступний 

період експлуатації. Висока температура повітря в корівнику також негативно впливає на майбутню 

молочну продуктивність сухостійних корів [14]. 

Метою роботи було охарактеризувати поведінку високопродуктивних лактуючих корів 

голштинської породи при їх безприв’язно-боксовому великогруповому утриманні за дії високої 

температури повітря. 

Матеріали і методи дослідження 

Експерименти проводили на базі Української молочної компанії, Згурівського району Київської 

області. 
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Лактуючих корів утримували в корівниках каркасного типу із металевих конструкцій, розміром 

316 × 38 × 11 м (перший) і 313 × 31,7 × 9,4 м (другий), розрахованих на 1000 лактуючих корів, по 

250 голів у технологічній групі.  

Поведінку тварин у корівниках за безприв’язно-боксового великогрупового утримання вивчали на 247 

лактуючих коровах шляхом підрахунку кількості тварин, що здійснюють різні види активності [1, 3]. 

Показники мікроклімату визначали із застосуванням загальноприйнятих методик та сучасних 

вимірювальних приладів [19]. Температуру, відносну вологість і швидкість руху повітря 

досліджували в корівниках у різних точках з 9 до 18 години, через кожні 3 години [17]. 

Другий корівник відрізнявся від першого доступом корів до кормового столу (відбивна планка), 

на відміну від автоматичної прив’язі у першому приміщенні. Лактуючі корови, як в першому, так і в 

другому корівниках були ІІ – ІІІ лактації із добовим удоєм 30–39 кг молока, мали вільний доступ до 

кормового столу та води. Доїння корів було трьохразовим в доїльному залі (De-laval). Напували корів 

із групових напувалок по чотири в технологічній групі. Екскременти видаляли комбінованим 

способом (механічне згортання та змив) три рази на добу. Повітрообмін у корівниках здійснювався 

через бічні штори, ворота і витяжні канали. Результати досліджень оброблено статистично [9]. 

Різницю вважали вірогідною при р≤0,05. 

Результати досліджень та їх обговорення 

Дані наведені в таблицях 1, 2 і 3 вказують на те, що показники мікроклімату корівника каркасного 

типу із металевих конструкцій для утримання лактуючих корів, а саме температура і відносна 

вологість повітря залежать від їх значень у зовнішньому середовищі. 

1. Показники мікроклімату у корівниках, M±m, n=3

Показник 
Час доби, год. 

900 1200 1500 1800 

Температура повітря, 0С 25,93±0,04 29,00±0,12 30,70±0,19 30,53±0,04 

Відносна вологість повітря, % 71,33±0,41 55,33±0,41 55,50±0,34 51,33±0,41 

Швидкість руху повітря, м/с 0,40±0,07 1,37±0,23 1,53±0,04 2,80±0,07 

2. Показники мікроклімату у корівниках за безприв’язно-боксового великогрупового

утримання лактуючих корів, M±m, n=3 

Показник 
Час доби, год. 

900 1200 1500 1800 

корівник 1 

Температура повітря, 0С 25,90±0,07 29,90±0,14 31,40±0,12 31,63±0,04 

Відносна вологість повітря, % 78,33±0,41 55,33±0,41 56,00±0,09 53,33±0,41 

Швидкість руху повітря, м/с 0,30±0,04 0,43±0,04 1,30±0,07 0,37±0,04 

корівник 2 

Температура повітря, 0С 26,97±0,04 30,87±0,04 30,60±0,07 30,22±0,02 

Відносна вологість повітря, % 69,33±0,40 64,67±0,41 65,67±0,40 56,33±0,41 

Швидкість руху повітря, м/с 0,43±0,04 0,53±0,03 0,67±0,03 0,33±0,04 

Встановлено, що відносна вологість повітря знижувалась протягом дня як у корівниках так і у 

зовнішньому середовищі. Менше всього від впливу зовнішніх факторів залежала швидкість руху 

повітря, яка в обох корівниках була у межах норми (табл. 2). Відмінності у швидкості руху 

зовнішнього і внутрішнього повітря пов’язані із особливостями  конструкційних елементів бічних 

стін, які виконані у вигляді штор та облаштування спеціальної сітки для руйнування повітряних 

потоків, з метою попередження виникнення протягів, що негативно діють на тварин. 

Одержані дані необхідно враховувати при високих значеннях температури, що негативно впливає 

на поведінку, фізіологічні процеси і молочну продуктивність корів [13, 14, 17]. 

Температура кормової суміші на кормовому столі, яку згодовували лактуючим коровам залежала від 

температури повітря корівника. У першому корівнику даний показник становив на 9 годину ранку 

24,6 0С, збільшуючись до 28,8 0С у 18 годині вечора. Подібну закономірність встановлено і для 

температури кормової суміші, яку згодовували лактуючим коровам у другому корівнику. Відомо, що 

висока температура кормової суміші знижує її споживання тваринами, погіршує якість корму, що знижує 

молочну продуктивність корів [10]. Встановлено, що поведінка лактуючих корів у корівнику каркасного 
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типу із металевих конструкцій, проектом якого передбачено безприв’яно-боксове великогрупове 

утримання тварин залежить від фізичних параметрів повітря і біологічних ритмів сформованих тривалою 

послідовністю елементів технологічного процесу, що узгоджується із даними інших дослідників [14]. 

Найбільше води споживали тварини після прийому корму, а в обідню пору значна їх кількість 
знаходилась біля групових напувалок, відпочиваючи стоячи. Рухова активність лактуючих корів в 

технологічній групі за безприв’язно-боксового великогрупового утримання в умовах високої 
температури повітря була низькою, значно підвищуючись перед (переміщення в накопичувач) та 

після доїння. 

Висновки 

1. Мікроклімат сучасного корівника каркасного типу із металевих конструкцій з безприв’язно-
боксовим великогруповим способом утримання лактуючих корів залежить від температури 

зовнішнього повітря і за рядом показників влітку не відповідає гігієнічним вимогам. 
2. Поведінка високопродуктивних лактуючих корів за безприв’язно-боксового великогрупового

способу утримання визначається основними елементами технологічного процесу – споживання 
корму, води та доїння і залежить від температури повітря у корівнику. 

3. Вплив високої температури повітря на високопродуктивних лактуючих корів супроводжується

підвищенням споживання води, збільшенням кількості корів які відпочивають стоячи, підвищенням 
температури корму. 

Перспективою подальших досліджень може бути дослідження поведінки лактуючих корів за дії 
високих температур повітря в корівниках із металевих конструкцій при зволоженні повітря і 

зрошенні поверхні тіла тварин. 
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