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Мета статті – дослідження технологічних особливостей завершення машинного доїння високо-
продуктивних корів на доїльних установках за різного часу затримки знімання доїльних апаратів. 

Методика дослідження. Науково-господарські досліди проводили на сучасних доїльних установ-
ках «Паралель» фірми «Bou Matic», у яких заключні операції машинного додоювання та зняття дої-
льних стаканів відбувається за допомогою пневмоавтомата і маніпулятора. 

Для встановлення ступеня впливу затримки знімання доїльного апарата з вимені високопродук-
тивних корів після закінчення машинного доїння на показники молоковиведення та стан їхнього здо-
ров’я провели науково-господарський дослід методом періодів на 3-х групах-аналогів української чор-
но-рябої молочної породи, по 15 голів у кожній. 

Результати дослідження. За результатами аналізу показників молоковиведення високопродук-
тивних корів при затримці знімання доїльного апарата з вимені після припинення процесу доїння, час 
якого становив 8, 12 та 15 с, встановлено, що всі вони не мали вірогідних відмінностей. При цьому 
спостерігали дещо більші витрати часу оператором на доїння корів при затримці 15 с, однак кіль-
кість видоєного молока за першу хвилину доїння мала тенденцію до зменшення в корів при затримці 
на 8 с за величини ручного додоювання 0,10 кг проти 0,07–0,09 кг, при затримці знімання апарата 
відповідно на 12 та 15 с. 

Елементи наукової новизни. Одержано нові дані щодо впливу технологічних прийомів завершен-
ня машинного доїння високопродуктивних корів на доїльних установках в умовах комплексів промис-
лового типу на зниження травмування вимені корів, збільшення інтенсивності й повноти видоюван-
ня та підвищення продуктивності праці оператора машинного доїння. 

Практична значущість. На підставі досліджень експериментально обґрунтовано доцільність 
використання техніко-технологічних рішень доїння високопродуктивних корів, які не чинять негати-
вного впливу на тварин, забезпечують високі показники молоковиведення та отримання продукції 
вищого ґатунку. 

Ключові слова: доїння, високопродуктивні корови, вим’я, заключні операції, показники молокови-
ведення. 
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Постановка проблеми. Організація доїння 
корів є одним із найважливіших процесів у виро-
бництві молока. Машинне доїння корів дозволяє 
поліпшити трудові умови операторів і підвищити 
продуктивність праці, знизити собівартість виро-
бництва молока і підвищити його якість. Для ме-
ханізації процесу доїння застосовують різні дої-
льні установки. Машинне доїння дозволяє 

об’єднати в собі відразу декілька трудомістких 
процесів: отримання і збір молока від корів, його 
транспортування в молочну, охолодження і коро-
ткострокове зберігання. У результаті знижується 
рівень трудових витрат на фермі, поліпшуються 
санітарно-гігієнічні умови. 

Поряд з цим залишається не вивченим питан-
ня впливу доїльних систем на високопродуктив-



ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 
№ 1 • 2019 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 

 

251

них корів під час проходження процесу  
видоювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 
яких започатковано розв’язання проблеми. До 
заключних операцій доїння високопродуктивних 
корів можна віднести процеси додоювання та 
зняття доїльного апарата з вимені корови, оброб-
лення вимені дезінфікуючими розчинами. 

Рефлекс молоковіддачі триває недовго і при-
пиняється незалежно від того, видоєна корова чи 
ні. Цю особливість необхідно враховувати при 
машинному доїнні, закінчуючи видоювання ко-
рови під час дії рефлексу молоковіддачі, тобто 
коли молоко найбільш інтенсивно надходить у 
молочні цистерни. Чим швидше доять корову, 
тим краще і повніше спорожняється її вим’я. У 
процесі доїння спочатку звільняється цистерна, 
потім протоки і в останню чергу – альвеоли, а 
альвеолярне молоко найжирніше. Тому доїння 
понад 6–7 хв. негативно позначається на продук-
тивності загалом і на жирності молока [2]. 

Одночасно пропонуються різні технологічні 
прийоми та засоби підготовки високопродуктив-
них корів до машинного доїння [9]. Ефективність 
цих технологій на сучасних вітчизняних молоч-
них комплексах залишається маловивченим  
питанням. 

Поряд із цим залишається невирішеним пи-
тання необхідності обґрунтування прийому до-
доювання високопродуктивних корів із річним 
надоєм 6000–8000 кг молока й встановлення 
впливу затримки знімання доїльного апарата з 
вимені після закінчення процесу  
молоковиведення [4]. 

Повне видоювання корів є важливим чинни-
ком для досягнення успіху в молочному скотарс-
тві. Оскільки продукт додоювання має найвищий 
відсоток жиру, він є вирішальною ознакою для 
загальної якості молока та отримання високого 
прибутку [5]. 

Вчені [3, 6] вважають, що на кожному сучас-
ному молочному комплексі необхідно використо-
вувати технічні засоби для додоювання, тому що 
дослідження з використанням вимірювача молоч-
ного потоку свідчать, що навіть за наявності 
найудосконаленіших доїльних апаратів без додо-
ювання у значної кількості корів залишається у 
вимені більше 200 грамів молока. Такої ж думки 
дотримуються й інші дослідники [8]. 

Отже, при режимі механічного додоювання 
можливо отримати деяке збільшення надоїв мо-
лока. Але, водночас, чимало вчених і практиків 
висловлюють думку про те, що від процесу до-

доювання можна відмовитися, не втрачаючи при 
цьому значної кількості молока і не піддаючи не-
безпеці стан здоров’я тварини, якщо всі попередні 
операції були проведені якісно. Ці науковці вва-
жають, що загальні витрати праці на додоювання 
та одержання залишку молока є економічно не 
вигідними і дотримуючись певних вимог, таких 
як стимуляція, бездоганне функціонування доїль-
ного апарата, добра та якісна дійкова гума, при-
вчені корови і кваліфіковані оператори машинно-
го доїння, можна відмовитися від додоювання [1, 
4]. Водночас, на світовому ринку доїльно-
молочного обладнання пропонують і знаходять 
застосування на практиці доїльні установки, у 
яких після досягнення певної найменшої кількос-
ті потоку молока доїльні апарати автоматично 
знімаються з вимені корови без будь-якого  
додоювання. 

Досвід багатьох зарубіжних молочно-товарних 
господарств свідчить про можливість виключення 
операції машинного додоювання з переліку 
обов’язкових заключних операцій [10]. 

Разом із цим [7] вважають, що машинне до-
доювання може викликати більше проблем відно-
сно стану здоров’я тварин, ніж відмова від нього. 

Дослідження та вирішення зазначених питань 
представляють як практичний, так і науковий  
інтерес. 

Мета даної роботи полягала у дослідженні 
технологічних особливостей завершення машин-
ного доїння високопродуктивних корів на доїль-
них установках за різного часу затримки знімання 
доїльних апаратів. 

Завдання досліджень полягало у визначенні 
впливу часу затримки знімання доїльного апарата 
з вимені корів після закінчення процесу доїння на 
показники молоковиведення та стан здоров’я  
тварин. 

Матеріали та методи досліджень. Науково-
господарські досліди проводили на сучасних дої-
льних установках «Паралель» фірми «Bou Matic», 
у яких заключні операції машинного додоювання 
та зняття доїльних стаканів відбувається за допо-
могою пневмоавтомата і маніпулятора. 

Для встановлення ступеня впливу затримки 
знімання доїльного апарата з вимені високопро-
дуктивних корів після закінчення машинного до-
їння на показники молоковиведення та стан їх-
нього здоров’я провели науково-господарський 
дослід методом періодів на 3-х групах-аналогів 
української чорно-рябої молочної породи, по 15 
гол. у кожній. Схему науково-господарського до-
сліду представлено в табл. 1. 
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1. Схема науково-господарського досліду 

Група Режими знімання доїльного апарата з вимені корів 
І (дослідна) Затримка після закінчення потоку молока 200 мл/хв + 8 с 
ІІ (дослідна) Затримка після закінчення потоку молока 200 мл/хв + 12 с 
ІІІ (дослідна) Затримка після закінчення потоку молока 200 мл/хв + 15 с 

 

Джерело: власні дослідження. 

2. Показники молоковиведення у корів при різній тривалості 
затримки знімання доїльних апаратів із вимені, (Х ± SX) 

Тривалість затримки, с 
8 12 15 Показник 

І група ІІ група ІІІ група 
Кількість корів, голів 15 15 15 
Тривалість досліду, діб 65 65 65 
Кількість визначень, n 45 45 45 
Видоєно молока, кг/хв 

за 1-шу хвилину 
за 2-гу хвилину 
за 3-ю хвилину 

 
2,57 0,45 
2,82 0,45 
2,65 0,31 

 
2,68 0,28 
2,77 0,43 
2,70 0,26 

 
2,65 0,36 
2,85 0,37 
2,78 0,38 

13,95 1,22 14,26 1,35 14,35 1,26 
Видоєно молока апаратом, кг/% 

98,9 99,2 99,2 
Тривалість видоювання апаратом, хв 5,9 0,32 6,2 0,42 6,3 0,28 
Величина ручного додоювання, кг 0,10 0,01 0,07 0,02 0,09 0,03 
Середня інтенсивність молоковиве-

дення, кг/хв 
1,93 0,37 1,92 0,43 1,92 0,24 

Позитивна реакція на приховану фо-
рму маститу 

не виявлено не виявлено не виявлено 
 

Джерело: власні дослідження. 
 

Усіх корів у дослідний період видоювали од-
нотипним апаратом із режимом автоматичного 
його знімання з вимені після закінчення потоку 
молока 200 мл/хв, але за різного часу затримки: 
корів І-ї групи – на 8 с, корів ІІ-ї групи – на 12 с, 
корів ІІІ-ї групи – на 15 с. 

Результати досліджень. Сучасні доїльні 
установки різняться за рівнем оснащення засо-
бами автоматизації технологічних операцій ма-
шинного додоювання, тому що кількість молока, 
що одержують завдяки цій операції, становить у 
середньому від 300 до 500 г, а відсутність авто-
матизованої системи додоювання передбачає 
значні витрати ручної праці. Особливу увагу при 
цьому приділяють виконанню саме заключних 
операцій – машинному додоюванню і зніманню 
доїльних апаратів із вимені корів у кінці доїння 
при зниженні потоку молока (до 200–800 г/хв). 

Показники молоковиведення та стан вимені 
корів при різній тривалості затримки знімання 
доїльних апаратів із вимені представлено в  
табл. 2. 

За результатами аналізу показників моло-

ковиведення високопродуктивних корів при за-
тримці знімання доїльного апарата з вимені піс-
ля припинення процесу доїння, час якої становив 
8, 12 та 15 с, встановлено, що всі вони не мали 
вірогідних відмінностей. При цьому спостеріга-
ли дещо більші витрати часу оператором на до-
їння корів при затримці 15 с, однак кількість ви-
доєного молока за першу хвилину доїння мала 
тенденцію до зменшення в корів при затримці на 
8 с за величини ручного додоювання 0,10 кг про-
ти 0,07–0,09 кг, при затримці знімання апарата 
відповідно на 12 та 15 с. 

Слід зазначити, що протягом дослідного пе-
ріоду позитивної реакції на приховану форму 
маститу не виявлено. 

Використання різного часу затримки зніман-
ня доїльного апарата з вимені корів після проце-
су молоковиведення не мало негативного впливу 
на стан здоров’я тварин. 

Отже, у процесі досліджень не встановлено 
переваги щодо застосування будь-якого часу за-
тримки знімання доїльного апарата з вимені ви-
сокопродуктивних корів після припинення про-
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цесу молоковиведення, оскільки всі досліджені 
показники були майже на однаковому рівні і не 
мали вірогідних відмінностей. 

Як шлях вирішення питання, пов’язаного з 
виконанням заключних операцій, автоматизація 
(роботизація) є альтернативою як з точки зору 
затрат праці, так і контролю за станом дійних 
корів. 

Поряд з цим, враховуючи тенденції розвитку 
молочного скотарства у світі, автоматизація 
молочного підприємства є найважливішим 
показником рівня його технічного розвитку. 
Забезпечуючи технологічні та економічні 
переваги, яких неможливо досягти під час 
традиційної організації виробництва, вона є 
основою перспективного розвитку сучасної 

молочної індустрії країни. Поглиблення рівня 
автоматизації в молочній промисловості має 
величезне значення, що проявляється через 
підвищення ефективності праці, поліпшення 
якості молочних продуктів, оптимальне 
використання виробничих ресурсів тощо, а 
подальший шлях прогресу в цьому напрямі – 
створення «інтелектуальної ферми», у якій крім 
доїння, буде автоматизовано низку інших, 
найбільш важких робіт. 

Висновок. Доведено, що затримка знімання 
доїльного апарата з вимені високопродуктивних 
корів після припинення процесу доїння, час якої 
становив 8, 12 та 15 с, суттєво не впливає на по-
казники молоковиведення, стан здоров’я тварин 
та рівень захворювання на мастит. 
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Палий А. П., Ищенко К. В. Исследование особенностей завершения машинного доения высо-

копродуктивных коров на комплексах промышленного типа 
 
Цель статьи – исследование технологических особенностей завершения машинного доения высо-

копродуктивных коров на доильных установках при разном времени задержки снятия доильных ап-
паратов. 

Методика исследования. Научно-хозяйственные опыты проводили на современных доильных 
установках типа «Параллель» фирмы «Bou Matic», в которых заключительные операции машинного 
додаивания и снятие доильных стаканов происходит с помощью пневмоавтомата и манипулятора. 

Для установления степени влияния задержки снятия доильного аппарата с вымени высокопроду-
ктивных коров после окончания машинного доения на показатели молоковыведения и состояние их 
здоровья провели научно-хозяйственный опыт методом периодов на 3-х группах-аналогов украинской 
черно-рябой молочной породы, по 15 голов в каждой. 

Результаты исследования. По результатам анализа показателей молоковыведения высокопро-
дуктивных коров при задержании снятия доильного аппарата с вымени после прекращения процесса 
доения, время которого составило 8, 12 и 15 с, установлено, что все они не имели достоверных раз-
личий. При этом наблюдали несколько большие затраты времени оператором на доения коров при 
задержании 15 с, однако количество выдоенного молока за первую минуту доения имело тенденцию 
к уменьшению у коров при задержании на 8 с при величине ручного додаивания 0,10 кг против 0,07–
0,09 кг, при задержке съема аппарата соответственно на 12 и 15 с. 

Элементы научной новизны. Получены новые данные о влиянии технологических приемов завер-
шения машинного доения высокопродуктивных коров на доильных установках в условиях комплексов 
промышленного типа на снижение травмирования вымени коров, увеличение интенсивности и по-
лноты выдаивания и повышения производительности труда оператора машинного доения. 

Практическая значимость. На основании исследований экспериментально обоснована целесооб-
разность использования технико-технологических решений доения высокопродуктивных коров, ко-
торые не оказывают негативного влияния на животных, обеспечивают высокие показатели моло-
ковыведения и получение продукции высшего сорта. 

Ключевые слова: доения, высокопродуктивные коровы, вымя, заключительные операции, показа-
тели молоковыведения. 
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Paliy A. P., Ishchenko K. V. The investigation of the peculiarities of completing the machine milking 

of high-yielding cows on industrial type complexes 
 
The purpose of the article is studying the technological peculiarities of completing the machine milking 

of high-yielding cows on milking installations at different time of delaying milking machines removal. 
Methods of the research. Scientific experiments were conducted on modern milking machines of the 

“Parallel” type of “Bou Matic” firm, in which the final operations of machine after-milking and removing 
teat cups are carried out by using a pneumatic machine and a manipulator. 

The scientific-economic experiment was conducted by the method of periods on 3 groups of Ukrainian 
black-and-white milk breed analogues, 15 heads in each to determine the degree of the delay influence in 
removing the milking machine from the udder of high-yielding cows after the finishing machine milking on 
the milk ejection indices and the cows’ health condition. 

The research results. According to the results of analyzing milk ejection indices of high-yielding cows 
with the delay of removing the milking machine from the udder after finishing the milking process (the delay 
time  was 8, 12 and 15 seconds) it was established that they did not have any sufficient differences. At the 
same time, the operator spent more time on milking cows with the delay of 15 seconds, but the amount of the 
obtained milk in the first minute of milking tended to decrease in the cows with the delay of 8 seconds, and 
the amount of milk during hand after-milking was 0.10 kg in comparison with 0.07–0.09 kg, with the delay of 
removing the machine, correspondingly, by 12 and 15 seconds. 

The elements of scientific novelty. New data on influencing the technological methods of completing the 
machine milking of high-yielding cows on milking installations in the conditions of industrial complexes on 
reducing cow's udder injuries, increasing the intensity and completeness of milking, and raising the labor 
productivity of the machine milking operator have been received. 

Practical significance. Based on the research, the feasibility of using technical- technological solutions 
for milking of high-yielding cows, which have no negative impact on animals, has been experimentally sub-
stantiated. Such solutions ensure high rates of milk ejection and obtaining higher-quality products. 
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