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ВПЛИВ ПЕРЕДДОЇЛЬНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ НА РІВЕНЬ ОКСИТОЦИНУ 

 

Болтянська Н.І., к.т.н. 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного 

nataliia.boltianska@tsatu.edu.ua 

 

Багато дослідників відмічають особливу роль переддоїльної 

підготовки вим’я корів на стимуляцію молоковіддачі. Молоковіддача може 

стимулюватися різними способами, такими як тактильна стимуляція дійок, 

присутність або відчування теляти, шум доїльного апарату, а в деяких 

випадках згодовування концентрату. Це приводить до виділення молока, 

коли вже почалася дія окситоцину на епітеліально-м'язові клітки після 

прикріплення доїльного апарату до вимені [1, 2].  

Переваги, які дає правильно організована фаза переддоїльної 

стимуляції це коротший час доїння, більший потік молока, і в деяких 

випадках ефективніше відсмоктування молока. Оскільки перед 

розміщенням на вимені доїльного апарату рефлекс молоковіддачі вже 

запущений крива молоковіддачі практично не буває двовершинною [3]. 

В процесі доїння молочна залоза корови отримує багатократну 

цільову дію різними способами. Як відомо розрізняють пасивний і 

активний спосіб дії. Пасивний виникає від мимовільних коливань вимені в 

процесі моціону тварин. Активним є дія, направлена на молочну залозу з 

метою виробітку окситоцину. До активної дії відносяться маніпуляції 

оператора руками, застосування різних механічних пристроїв, і в 

природних умовах – смоктання телям молока з вим'я [4, 5]. 

При машинному доїнні проводять переддоїльний масаж, для 

збудження повноцінного рефлексу молоковіддачі, і в кінці – завершальний 

масаж, для повного виведення молока з вимені тварини (машинне 

додоювання). 

В даний час широкого розповсюдження набула механічна стимуляція, 

при якій оператор машинного доїння обмиває вим'я, масажує його і витирає 

рушником. Механічна стимуляція молоковіддачі сприяє повнішому 

спорожненню вимені і збільшенню продуктивності корів, дозволяє 
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стабільніше готувати вим'я до доїння і збільшити продуктивність доїльної 

установки на 10,4 %. 

На рисунках 1 та 2 приведені криві рівня окситоцину (– –) і 

молоковіддачі (––) під час доїння в двох випадках: з стимуляцією і без 

стимуляції перед доїнням.  

Від проведення переддоїльної стимуляції перед доїнням протягом однієї 

хвилини отримуємо наступний ефект: молоковіддача почалася одразу у 

момент «0». Це означає відсутність затримки молоковіддачі між 

надходженням молока з цистерн і надходженням молока з альвеол. 

Переддоїльна стимуляція може проводитися вручну або машинним способом. 

Проте ручна стимуляція поза сумнівом є набагато ефективнішою, ніж 

машинна. 

 

 

Рисунок 1 – Стимуляція перед доїнням протягом однієї хвилини 
 

 

 
Рисунок 2 – Доїння без стимуляції перед доїнням 

 

За експериментальними даними можна зробити висновок, що рівний 

за тривалістю латентному періоду попередній масаж вимені забезпечує 

зниження часу доїння на 17,8–29,3 %, тривалість ручного додоювання 

зменшується на 47,9 %, значно збільшується молочна продуктивність. 
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Щоб вивести значну частину утвореного молока, необхідно 

викликати рівноцінний рефлекс молоковиведення. Первинним проявом 

рефлексу молоковиведення є зміна тонусу гладкої мускулатури протоків і 

цистерни, скорочення міоепітелію альвеол, і, як результат, – розслаблення 

сфінктерів дійок. Встановлено, що рефлекс молоковіддачі у корів – 

складний процес, що протікає в дві фази. Перша фаза рефлексу, пов’язана з 

подразненням рецепторів молочної залози, має короткий латентний період. 



Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві 
 

 

 

   

   

Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 125 
 

Наукове видання 

 

 

Матеріали VIII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції 

«Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» 

2-27 грудня 2019 року 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні за видання: 
 

В.В. Братішко, доцент кафедри механізації тваринництва НУБіП України, 

В.Ф. Кузьменко, завідувач відділу біотехнічних систем у тваринництві та 

заготівлі кормів ННЦ «ІМЕСГ» 

 

 

 

Технічний редактор – О.В. Пономаренко (ННЦ «ІМЕСГ») 

Інтернет-редактор – В.В. Братішко (НУБіП України) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка до видання: 

відділ біотехнічних систем у тваринництві 

та заготівлі кормів ННЦ «ІМЕСГ»; 

механіко-технологічний факультет НУБіП України 


