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ВСТУП 
Удосконалення молочної худоби вітчизняних порід на сучасному етапі 

селекції ґрунтується на чіткому визначенні цілеспрямованих критеріїв добору 
та підбору тварин в системі відкритої популяції з особливим акцентом на фор-
муванні у тварин бажаного екстер’єрного типу, оскільки доведено існування по-
зитивного зв’язку між розвитком більшості екстер’єрних статей з ознаками мо-
лочної продуктивності та довголіття корів (М. В. Зубець, В. П. Буркат, 2002; 
М. Бащенко та ін., 2012; М. В. Гладій, Ю. П. Полупан, І. В. Базишина та ін., 
2015; В. І. Ладика, Л. М. Хмельничий, 2007; Ю. П. Полупан, 2013, 2015; 
М. С. Пелехатий, Л. М. Піддубна, 2010). 

Невід’ємною частиною у селекції молочної худоби є лінійна оцінка корів 
за екстер’єрним типом і, як свідчить досвід країн з високим розвитком молоч-
ного скотарства, практичне використання даної методики є вагомою складовою 
у визначенні племінної цінності тварин, що дає змогу істотно підвищити ефек-
тивність селекції шляхом добору корів за екстер’єром та комплексної оцінки 
бугаїв-плідників за типом їхніх дочок.  

Актуальність теми. За умов великомасштабної селекції молочної худоби 
можливість її генетичного поліпшення реалізується засобами добору кращих 
плідників та внутрішньопородних селекційних груп у разі наявності значного 
рівня міжгрупової диференціації і помітного рівня успадковуваності та співвід-
носної мінливості ознак екстер’єру (В. П. Буркат, Ю. П. Полупан, І. В. Йовенко, 
2004; В. П. Буркат, Ю. П. Полупан, 2004; Ю. П. Полупан, 2015; В. І. Ладика, 
Л. М. Хмельничий, А. М. Салогуб, 2010). 

Аналогічно до будь-якої породи, сумський внутрішньопородний тип 
української чорно-рябої молочної перебуває у безперервній мінливості, тому 
потребує ретельної оцінки племінних ресурсів у конкретних умовах існування 
(М. В. Зубець, 2003). У цьому аспекті актуальним є використання ефективних 
селекційних заходів, спрямованих на консолідацію тварин сумського внутріш-
ньопородного типу за екстер’єром. Задля цього необхідно сконцентрувати до-
слідження у напрямку вивчення селекційно-генетичних параметрів продуктив-
них та екстер’єрно-конституціональних ознак тварин, комплексної оцінки гено-
типів тварин з урахуванням їхньої генеалогії і відповідності бажаному типу, 
оцінки та використання бугаїв-поліпшувачів, селекції на тривалість продуктив-
ного використання, що забезпечить найвищу ефективність прогресу породи 
(В. П. Буркат, Ю. П. Полупан, 2004; Р. В. Ставецька, 2001; М. Я. Єфіменко, 2010, 
2012; М. Єфіменко, Б. Подоба, Г. Коваленко, 2007). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослі-
дження за темою дисертації проводились упродовж 2008-2012 років і були 
складовою частиною плану науково-дослідних робіт кафедри розведення і се-
лекції тварин та водних біоресурсів Сумського національного аграрного уні-
верситету за темою: “Удосконалення худоби молочних і комбінованих порід у 
напрямку консолідації за продуктивністю та екстер’єрним типом” (номер дер-
жавної реєстрації 0107U001352) та кафедри спеціальної зоотехнії за темою: 
“Удосконалення великої рогатої худоби молочних та комбінованих порід у від-
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критих популяціях за використання сучасних методів оцінки генотипу тварин 
та системи збору селекційної інформації” (номер державної реєстрації 
0116U005386). 

Мета і завдання досліджень – удосконалення тварин сумського внутрі-
шньопородного типу української чорно-рябої молочної породи на основі оцінки 
росту та розвитку ремонтних телиць, комплексної оцінки екстер’єру корів за 
використання мірних засобів та лінійної класифікації, з визначенням популя-
ційно-генетичних параметрів статей будови тіла у межах вікової мінливості, 
умовної кровності за голштинською породою, генеалогічних формувань та бу-
гаїв-плідників з вивченням впливу розвитку ознак на тривалість використання 
та довічну продуктивність корів. 

Для реалізації поставленої мети вирішувались наступні завдання:  
– дослідити вікову динаміку формування екстер’єру ремонтних телиць у 

постнатальному онтогенезі за промірами і приростами живої маси та розробити 
вікові параметри лінійного росту; 

– оцінити екстер’єр корів різних вікових груп за промірами та індексами 
будови тіла; 

– визначити мінливість параметрів успадковуваності та співвідносної мі-
нливості промірів тіла корів;  

– оцінити вим’я корів-первісток за морфологічними ознаками з визначен-
ням співвідносної мінливості між промірами та надоєм за лактацію; 

– провести оцінку корів за методикою лінійної класифікації з визначен-
ням популяційно-генетичних параметрів лінійних ознак; 

– визначити рівень фенотипових кореляцій між описовими ознаками лі-
нійної оцінки корів-первісток;  

– провести лінійну оцінку генеалогічних формувань та бугаїв-плідників за 
екстер’єрним типом їхнього потомства; 

– визначити вплив рівня оцінки лінійних ознак на показники довічної 
продуктивності молочних корів; 

– визначити тривалість життя корів залежно від рівня оцінки описових 
ознак екстер’єру; 

– розрахувати рівень фенотипової консолідованості селекційних груп ко-
рів різних генотипів за лінійними ознаками екстер’єрного типу; 

– визначити економічний ефект від розведення кращих за лінійною класи-
фікацією корів. 

Об’єкт досліджень. Онтогенетичні та популяційно-генетичні закономір-
ності формування екстер’єру тварин сумського внутрішньопородного типу 
української чорно-рябої молочної породи. 

Предмет досліджень. Вікова динаміка, вплив спадкових чинників, спів-
відносна мінливість екстер’єру, молочної продуктивності, показників довічного 
використання та фенотипової консолідованості молочної худоби. 

Методи досліджень: зоотехнічні (жива маса, проміри тварин, лінійна 
оцінка типу, молочна продуктивність, тривалість використання); популяційні 
(оцінка екстер’єру корів різних генотипів, ліній і потомства бугаїв-плідників); 
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біометричні (обчислення середніх величин, різниці між ними та їхніх похибок, 
коефіцієнтів мінливості, кореляції, успадковуваності, сили впливу та вірогідно-
сті показників); економічні (розрахунок економічної ефективності розведення 
корів з вищою оцінкою за тип).  

Наукова новизна одержаних результатів. Дістали подальшого розвитку 
дослідження з вивчення особливостей формування екстер’єрного типу корів 
сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи 
на етапі їхньої консолідації у зв’язку із продуктивністю, віком, спадковістю, 
співвідносним розвитком ознак, довічного використання, детермінованих спад-
ковістю ліній та окремих бугаїв-плідників, з використанням популяційно-
генетичних параметрів, які ґрунтуються на застосуванні сучасної методики лі-
нійної класифікації корів молочної худоби згідно з рекомендаціями міжнарод-
них стандартів ICAR.  

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати та 
впроваджені заходи, що спрямовані на підвищення ефективності селекції з ви-
користанням їх при створенні конкурентоспроможних стад в умовах інтенсив-
них технологій виробництва молока. Практичне застосування при розробці пер-
спективних селекційних програм щодо подальшого удосконалення сумського 
внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи і планів 
племінної роботи зі стадами на теренах Сумського регіону.  

Поліпшенні лінійні ознаки екстер’єрного типу, позитивно впливаючи на 
показники тривалості господарського використання та довічної продуктивності, 
забезпечують підвищення рентабельності галузі та дають змогу оцінювати за 
лінійною оцінкою бугаїв-плідників як потенційних батьків бугаїв та корів.  

Матеріали досліджень дисертанта з питань використання методики ліній-
ної класифікації для оцінки екстер’єрного типу корів впроваджені у племінно-
му заводі ПрАТ «Райз-Максимко» та інших господарствах з розведення молоч-
ної худоби Східного, Північного та Північно-Східного регіональних управлінь 
ПрАТ “Райз-Максимко”, у навчальному процесі на біолого-технологічному фа-
культеті Сумського національного аграрного університету. 

Особистий внесок здобувача. Автором дисертаційної роботи зібрано пе-
рвинні дані зоотехнічного та племінного обліку, сформовано базу даних селек-
ційної інформації на оцінених за живою масою телиць та молочною продуктив-
ністю і екстер’єром корів, опановано низку методик, зокрема інструментальної 
та окомірної оцінки екстер’єру корів. Дисертантом сформовано висновки та 
пропозиції виробництву основані на аналізі опрацьованих матеріалів дослі-
джень. За участі наукового керівника здійснено розробку наукової концепції 
досліджень та обрано тему дисертаційної роботи.  

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень дисертації 
доповідалися і одержали позитивну оцінку на щорічних засіданнях кафедри 
спеціальної зоотехнії Сумського НАУ (2015-2017 рр.); Міжнародній студентсь-
кій науковій конференції “Біологічні, технологічні і екологічні аспекти вироб-
ництва та переробки продукції тваринництва” (Кам’янець-Подільський, 2011); 
XІІ Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та аспірантів, при-
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свяченої пам’яті академіка УААН Валерія Петровича Бурката (Чубинське, 
2014); Міжнародній науково-практичній конференції “Технологія виробництва 
та переробки продукції тваринництва: історія, сучасне, майбутнє” (Суми, 2014); 
XVIII Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми ін-
тенсивного розвитку тваринництва” (Білоруська ДСГА, Горки, 2015); Міжна-
родній науково-практичній конференції “Сучасні напрями організації та веден-
ня селекційно-генетичної роботи у тваринництві” (Чубинське, 2015); XIX Між-
народній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми інтенсивного 
розвитку тваринництва” (Білоруська ДСГА, Горки, 2016); Міжнародній науко-
во-практичній конференції “Технологія виробництва та переробки продукції 
тваринництва: історія, проблеми, перспективи” (Суми, 2016); XIV Всеукраїнсь-
кій науковій конференції молодих учених та аспірантів, присвяченої пам’яті 
академіка УААН Валерія Петровича Бурката (Чубинське, 2016); VI Міжнарод-
ній науково-практичній конференції “Зоотехнічна наука: історія, проблеми, пе-
рспективи” (Кам’янець-Подільський, 2016). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 18 наукових працях, у то-
му числі 9 статей у рекомендованих МОН України фахових виданнях, з них 7 
одноосібних, 3 закордоном, 6 зареєстрованих у міжнародних наукометричних 
базах та 5 у матеріалах міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 
конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Основний текст дисертації викладений 
на 222 сторінках комп’ютерного тексту, він містить 32 таблиці, 17 рисунків та 5 
додатків. Робота складається із переліку умовних позначень, вступу, огляду лі-
тератури, матеріалів і методик досліджень, результатів власних досліджень, 
аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, пропозицій вироб-
ництву, списку використаних джерел, додатків. Перелік використаних джерел 
нараховує 342 найменувань, з яких 35 іноземними (крім російської) мовами. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Експериментальні дослідження проведені у стаді племінного заводу Під-

ліснівської філії ПрАТ “Райз-Максимко” Сумського району з розведення сум-
ського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи на 
загальному піддослідному поголів’ї 1326 тварин згідно схеми, рис. 1.  

Ознаки, що характеризують молочну та довічну продуктивність, вивча-
лись методом ретроспективного аналізу бази даних селекційної інформації, 
отриманої у господарствах упродовж 2008-2016 років.  

Екстер’єр у досліджуваних тварин вивчали за розвитком основних статей 
будови тіла за допомогою: мірної палиці – висоту у холці, спині та крижах, гли-
бину та ширину грудей за лопатками; мірного циркуля – ширину в маклаках, 
кульшах та в сідничних горбах, бічну довжину заду; мірної стрічки – навкісну 
довжину тулуба, обхват грудей за лопатками та обхват п’ястка. 

Індекси будови тіла корів обчислювали через співвідношення відповідних 
промірів статей (Е. Я. Борисенко, 1967; М. З. Басовський, В. П. Буркат, 
Д. Т. Вінничук та ін. 2001). 
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Рис. 1. Схема досліджень  
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Морфологічні властивості вимені корів досліджували за методиками 
Д. Т. Вінничука (1970) та Ф. Л. Гарькавого (1974). Оцінювали вим’я корів на 2-
3 місяці після отелення за 1-1,5 год. до вранішнього доїння. 

Оцінка екстер'єрного типу корів-первісток проводилася за методикою лі-
нійної класифікації (Л. М. Хмельничий, В. І. Ладика, Ю. П. Полупан, 
А. М. Салогуб, 2008) згідно рекомендацій ICAR (2006) у віці 2-4 місяців після 
отелення за двома системами – 9-бальною, з лінійним описом 18 статей ексте-
р'єру і 100-бальною системою класифікації з урахуванням чотирьох комплексів 
селекційних ознак. 

Коефіцієнти фенотипової консолідованості (К1 і К2) селекційних груп 
тварин за ознаками екстер’єру визначали за формулами, запропонованими 
Ю. П. Полупаном (2005): 

з

гК

11   та 

з

г

Cv
CvК 12   

де: σг і Cvг – середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт мінливості 
оцінюваної групи тварин за конкретною ознакою,  

σз і Cvз – ті ж показники генеральної сукупності.  
При вивченні фенотипової консолідованості корів-первісток різних гено-

типів за ознаками екстер’єрного типу селекційні групи були поділені на три 
групи в залежності від умовної частки спадковості поліпшувальної породи: І – 
62,5-74,9; ІІ – 75,0-87,4; ІІІ – 87,5 і >. Успадковуваність селекційних ознак ви-
значали за показником сили впливу батька на їхній розвиток у напівсибсів. Си-
лу впливу ( 2

x ) генотипових та паратипових чинників на господарськи корисні 
ознаки вивчали методом однофакторного дисперсійного комплексу через спів-
відношення факторіальної дисперсії до загальної. 

Економічна ефективність виробництва молока від розведення корів сум-
ського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи 
розрахована залежно від загальної оцінки за екстер’єрний тип у порівнянні 
кращих варіантів оцінок «добре з плюсом» та «дуже добре» з найнижчою оцін-
кою корів «добре» на основі фактичних даних середньої реалізаційної ціни мо-
лока за останній 2016 рік. 

Дані експериментальних досліджень опрацьовували біометричними мето-
дами на ПК за використання програмного забезпечення за формулами, описа-
ними Е. К. Меркурьевой (1977). 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Формування екстер’єру ремонтних телиць у постнатальному 

онтогенезі. Результати оцінки ремонтних телиць за живою масою та промірами 
будови тіла засвідчили нерівномірність їхнього росту на різних етапах вікових 
періодів. Інтенсивність росту телиць забезпечила їхній розвиток у віці 18-ти 
місяців на рівні 424,6 кг живої маси, 128,4 см висоти в холці, 70,4 см глибини 
грудей, 41,2 см ширини та 182,8 см обхвату грудей, 47,4 см ширини в клубах та 
34,4 см у сідничних горбах, 152,3 см косої довжини тулуба та 17,2 см обхвату 
п’ястка. За результатами досліджень, в аспекті концепції бажаного типу, 
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розроблено вікові параметри лінійного росту та приросту живої маси для 
ремонтних телиць сумського внутрішньопородного типу української чорно-
рябої молочної породи, які дозволяють контролювати процес їхнього 
вирощування. 

Оцінка екстер’єру корів за промірами та індексами будови тіла. Се-
редні показники промірів свідчать, що це досить розвинені корови у віці пер-
шого отелення за висотою у холці (134,0 см), глибиною (72,7 см) та шириною 
грудей (43,1 см), шириною у маклаках (52,0 см), навскісною довжиною тулуба 
(164,2 см), обхватом грудей (192,0 см) та п’ястку (19,2 см). Величини промірів 
екстер’єру в межах лактацій свідчать, що формування будови тіла у тварин ха-
рактеризується позитивною динамікою розвитку, з величиною промірів екс-
тер’єрних статей корів у віці третьої лактації відповідно – за висотою у холці 
(137,7 см), глибиною (78,0 см), шириною (46,2 см) та обхватом (202,6 см) гру-
дей, шириною у маклаках (54,9 см), косою довжиною тулуба (173,0 см) та об-
хватом п’ястку (21,1 см). Рівень та мінливість індексів будови тіла корів у ме-
жах лактацій на сучасному етапі селекції становить – довгоногості (44,9–46,8), ро-
зтягнутості (120,2–121,0), тазогрудного (83,6–89,0), грудного (60,1–64,0), збитості 
(119,0–120,2), перерослості (105,0–106,2), шилозадості (145,2–153,0), глибокогру-
дості (53,4–55,1), костистості (14,2–15,7), масивності (143,3–144,5) та формату та-
за (94,6–96,7) свідчать про позитивну динаміку формування екстер’єру в напрямі 
молочного типу. Задля підвищення ефективності селекції одночасно за кількома 
ознаками важливо знати та раціонально використовувати їхню взаємну зумов-
леність. Мінливість вирахуваних корелятивних зв’язків між промірами корів та 
надоєм залежить від віку тварини та оцінюваної статі, табл.1. Рівень додатних 
коефіцієнтів кореляцій та їхня достовірність засвідчила, що надій корів-
первісток піддослідного стада найбільшою мірою залежить від висотних промі-
рів, глибини грудей, широтних промірів заду, довжини тулуба та обхвату гру-
дей. З віком отриманий зв'язок між промірами будови тіла та величиною надою 
у корів-первісток за напрямком зберігається, але при деякому зменшенні коефі-
цієнтів кореляцій, що може бути наслідком природного зростання вікової мін-
ливості статей екстер’єру під впливом онтогенетичних закономірностей розви-
тку та паратипових чинників.  

Оцінка корів-первісток за морфологічними ознаками вимені. Корови-
первістки характеризуються відмінними морфологічними показниками розвит-
ку вимені за формою, з обхватом 142,2 см, довжиною 45,5 і шириною 38,8 см. 
Довжина (5,4 см), діаметр (2,3 см) і розташування передніх дійок (16,3 см) та 
відстань від дна до землі (64,4 см) відповідають вимогам машинного доїння. 
Отримані достовірні додатні коефіцієнти кореляцій між обхватом (r=0,448), до-
вжиною (r=0,425) і шириною вимені (r=0,411) з одного боку та надоєм – з іншо-
го. Встановлений рівень зв'язку промірів між собою підтверджено додатними 
достовірними кореляціями обхвату вимені з глибиною (r=0,431), довжиною пе-
редньої чверті (r=0,294), довжиною (r=0,684) та шириною (r=0,569) вимені. 

Глибина передньої чверті вимені закономірно від’ємно зв’язана з відстан-
ню до землі (r=-0,475) та додатно – з довжиною (r=0,495) і шириною (r=0,512). 
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Промір відстані від дна вимені до землі від’ємно зв’язаний майже з усіма озна-
ками, особливо з довжиною передньої чверті (r=-0,166), довжиною (r=-0,197) та 
шириною (r=-0,214) вимені.  

 

1. Коефіцієнти кореляції (r) між промірами корів та надоєм і 
успадковуваності (h2) у віковій динаміці лактацій 

Перша лактація Друга лактація Третя лактація Назва проміру r h2
 r h2

 r h2
 

Фактор/обсяг 32/375 38/431 36/390 
Висота у: холці 0,4583 0,3243 0,2843 0,2032 0,1421 0,144 
                крижах 0,3243 0,2172 0,2153 0,144 0,122 0,094 
Глибина грудей 0,3753 0,2332 0,1552 0,145 0,1662 0,118 
Ширина: грудей 0,045 0,141 0,081 0,117 0,044 0,1581 
               в маклаках 0,3233 0,2473 0,2282 0,1611 0,1852 0,144 
               у кульшах 0,2633 0,2443 0,070 0,112 0,043 0,106 
у сідничних горбах 0,3753 0,1781 0,2213 0,1861 0,076 0,134 
Навскісна довжина: 
              заду 0,2133 0,1581 0,1141 0,1541 0,038 0,1741 

              тулуба 0,3033 0,2713 0,1823 0,137 0,1442 0,1601 
Обхват: грудей 0,3883 0,3251 0,2842 0,2231 0,1902 0,2162 
              п’ястка -0,011 0,130 -0,024 0,126 -0,032 0,120 

П р и м і т к а: тут і далі 1 – Р < 0,05; 2 – Р < 0,01; 3 – Р < 0,001. 
У племінному заводі виявлено достатній, достовірний за критерієм Фіше-

ра, рівень коефіцієнтів успадковуваності, які забезпечать відповідну ефектив-
ність масової селекції за промірами висоти, глибини та обхвату грудей, широт-
них промірів заду за якими тварини відрізнялися у віці першої (h2=0,233-0,325) 
та другої (h2=0,144-0,323) лактацій. Дещо нижчі та менш достовірні рівні кое-
фіцієнтів успадковуваності промірів отримано у корів за даними третьої лакта-
ції (h2=0,094-0,216), що пояснюється, певним чином, зростанням вікової мінли-
вості оцінюваних ознак. 

За результатами дисперсійного аналізу встановлено, що частка мінливості 
промірів основних статей будови тіла зумовлена спадковістю поліпшувальної 
породи у генотипі матері (23,8-34,9%), племінною цінністю батька (13,0-32,4%) 
і умовною кровністю батька (5,9-24,0%). Такі спадкові чинники як лінія батька 
(7,5-18,9%) та матері (2,8-8,2%) і племінна цінність батька матері 7,5-15,5%) 
значно менше впливають на розвиток статей екстер’єру. 

Оцінка екстер’єрного типу корів-первісток за методикою лінійної 
класифікації. Лінійна класифікація молочної худоби, методика якої ґрунтуєть-
ся на визначенні якості розвитку групових і окремих описових статей екс-
тер’єру відносно конкретно визначеної модельної тварини, дала змогу дифере-
нціювати корів досліджуваного стада за типом. Результати лінійної класифіка-
ції корів-первісток за 100-бальною системою свідчать, що у межах групових 
ознак середній рівень оцінки знаходиться у межах “добре з плюсом”. За розви-
ток групових статей, що характеризують молочний тип тварин середня оцінка 
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становить 83,8 бала, за стан тулуба 84,4 бала, кінцівок 82,4, морфологічних 
ознак вимені 82,3 та за загальною оцінкою типу – 83,1 бала. 

Ступінь розвитку 18 основних описових ознак екстер’єру корів, передба-
чених методикою лінійної класифікації, свідчить про їхню значну внутрістадну 
мінливість. Оціненим тваринам властиві добре виражені висота (6,0 балів), гли-
бина тулуба (6,9 бала), кутастість (6,6 бала), нахил (5,0 балів) та ширина заду 
(6,2 бала), прикріплення передніх часток вимені (6,1 бала), центральна зв’язка 
(6,0 балів) та глибина вимені (6,2 бала). Загалом будова тіла корів-первісток має 
достатньо добру характеристику описових ознак, що визначають їхню молоч-
ність.  

Величина племінної цінності за екстер’єрний тип у корів-первісток прямо 
пропорційно визначає величину молочної продуктивності, табл. 2. Тварини з 
оцінкою «дуже добре» перевищують ровесниць з оцінкою «добре з плюсом» за 
надоєм на 532, а з оцінкою «добре» – на 1299 кг, різниця достовірна при 
Р<0,001. При недостовірному зниженні вмісту жиру в молоці корів з оцінками 
«добре з плюсом» та «добре» на 0,14 %, прибавка молочного жиру у первісток з 
оцінкою «дуже добре» склала у порівнянні з тваринами, з оцінкою «добре з 
плюсом» на 20,1, а з оцінкою «добре» – на 43,0 кг (Р<0,001). 

2. Співвідносний розподіл корів-первісток за 
класифікаційною шкалою та продуктивністю 

Продуктивність корів 
за першу лактацію, M ± m 

Загальна 
оцінка, 
балів 

Клас Кількість 
голів Надій, кг % жиру кг жиру 

85-89 “дуже добре” 38 5842±98,6 3,78±0,028 220,5±3,52 
80-84 “добре з плюсом” 273 5310±32,1 3,78±0,012 200,4±1,29 
75-79 “добре” 13 4543±95,7 3,92±0,11 177,5±3,05 

При вивченні впливу спадковості на екстер’єрний тип корів встановлена 
залежність ступеня розвитку лінійних ознак від умовної частки крові за поліп-
шувальною породою. У помісних тварин зі зростанням умовної кровності за 
голштинською породою суттєво покращується будова тіла та якість вимені. 
Так, за групою корів-первісток з умовною часткою крові 75,0-87,4% за поліп-
шувальною породою спостерігається перевага над ровесницями у яких ця част-
ка менша (62,5-74,9%). Вона склала за комплексом ознак молочного типу 2,1 
бала, тулуба – 1,6, вимені – 2,1 та за загальною оцінкою – 2,1 бала з високою 
достовірністю в усіх випадках порівнянь при Р<0,001 (td=8,25-11,35), за виклю-
ченням кінцівок, де різниця становила – 0,9 бала при достовірності Р˂0,01 
(td=3,18). Аналогічно наступна група, з умовною кровністю голштина 87,5% і 
вище, з достовірною різницею на 0,8 бала (P<0,001; td=3,89) краща за попере-
дню (75,0-87,4%) за ознаками молочного типу, на 1,3 бала – за розвитком 
тулуба (P<0,001; td=5,39), на 0,6 бала – за ознаками вимені (P<0,01; td=2,58) та 
на 0,5 бала – за загальною оцінкою типу (P<0,01; td=2,93). За ознаками, що 
характеризують стан кінцівок, висококровні помісні генотипи (87,5% і вище) 
поступалися групі корів з кровністю 75,0-87,4% на 0,3 бала за недостовірної 
різниці (td=1,14).  
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Параметри успадковуваності та співвідносної мінливості лінійних 
ознак екстер’єру. Найвищий рівень достовірного додатного зв’язку виявлено 
між величиною надою за лактацію за груповими ознаками екстер’єру, що 
характеризують вираженість молочного типу корів-первісток (r=0,446), 
розвиток тулуба (r=0,458), морфологічних ознак вимені (r=0,427) та за 
загальною їхньою оцінкою (r=0,492). Позитивний зв’язок з надоєм 
спостерігався за рядом окремих описових ознак екстер’єру: висотою у крижах 
(r=0,423), глибиною тулуба (r=0,373), кутастістю (r=0,431), шириною заду 
(r=0,402), поставою тазових кінцівок (r=0,404), переднім (r=0,421) та заднім 
(r=0,331) прикріпленням вимені, центральною зв’язкою (r=0,216) та 
переміщенням (r=0,254). Вгодованість корелює з надоєм від’ємно (r=-0,324). 

Коефіцієнти успадковуваності ознак лінійної оцінки корів-первісток у 
стаді підконтрольного господарства виявились істотно мінливими та переважно 
достовірними за критерієм Фішера. Достатній для ефективного добору рівень 
коефіцієнтів успадковуваності лінійних ознак корів виявився за переважною бі-
льшістю групових ознак, що характеризують молочний тип (h2=0,312), розвиток 
тулуба (h2=0,235), вимені (h2=0,330) і фінальною оцінкою за тип (h2=0,504), та 
за описовими ознаками – висотою у крижах (h2=0,178), шириною грудей 
(h2=0,137), глибиною тулуба (h2=0,218), кутастістю (h2=0,373), шириною заду 
(h2=0,224), поставою тазових кінцівок (h2=0,232), переднім прикріпленням ви-
мені (h2=0,235) та центральною зв’язкою (h2=0,154). 

В аспекті визначення ступеня впливу провідних спадкових чинників на 
розвиток лінійних ознак екстер’єрного типу корів із значним генотиповим різ-
номаніттям через використання бугаїв-плідників різного походження встанов-
лено, що умовна кровність голштинської породи у загальній частці мінливості 
групових ознак займає значний відсоток (16,6-26,1), розвиток цих ознак детер-
мінується також племінною цінністю батька на 23,5-33,0%, а загальна оцінка 
типу – на 50,4%, лінія батька справляє вплив на групові ознаки з силою 23,3-
32,2% та на загальну оцінку – 49,7%. 

Лінійна оцінка генеалогічних формувань та бугаїв-плідників за екс-
тер’єрним типом їхніх дочок. Генеалогічні формування сумського внутріш-
ньопородного типу української чорно-рябої молочної породи достатньою мі-
рою відрізняються специфічністю та мінливістю за лінійними ознаками типу, 
що підтверджено достовірною перевагою дочок бугаїв-плідників ліній Старбака 
352790 та Валіанта 1650414 над ровесницями ліній Метта 1392858 відповідно на 
1,9 і 1,8 бала (Р<0,001) за комплексом ознак молочного типу, на 1,3 і 1,2 бала 
(Р<0,001) – за ознаками тулуба, на 2,1 і 2,0 бала (Р<0,001) – за станом кінцівок, на 
1,7 і 1,8 бала (Р<0,001) – за ознаками вимені та на 1,7 бала (Р<0,001) – за загаль-
ною оцінкою типу. 

За описовими статями потомство цих ліній має достовірну перевагу над ро-
весницями лінії Метта 1392858 за ростом – на 0,4 бала (Р<0,001 і 0,05), глибиною 
тулуба – на 1,0 бал (Р<0,001), кутастістю – на 1,6 і 1,7 бала (Р<0,001), шириною 
заду – на 1,3 і 1,2 (Р<0,001), поставою тазових кінцівок – на 1,3 (Р<0,001), прикрі-
пленням передніх часток вимені – на 1,2 і 0,8 (Р<0,001), прикріпленням задніх ча-
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сток вимені – на 0,6 і 0,7 (Р<0,05 і 0,01), центральною зв’язкою – на 1,1 і 0,9 
(Р<0,001) та глибиною вимені – на 0,09 і 1,1 бала (Р<0,001). 

Оцінка за комплексами ознак, що характеризують молочний тип дочок 
бугаїв-плідників голштинської породи становила у середньому 83,7-84,4 бала, 
тоді як у дочок бугаїв української чорно-рябої молочної вона була дещо ниж-
чою – 81,9-82,7 бала. Різниця між цими оцінками становила 1,7-1,8 бала з висо-
ким ступенем достовірності (Р<0,001), засвідчуючи цим істотну перевагу бугаїв 
голштинської породи у поліпшенні екстер’єру корів української чорно-рябої 
молочної породи. За оцінкою групових ознак, що характеризують розвиток ту-
луба, стан кінцівок та вимені, перевага зберігалася за голштинськими плідни-
ками, яка залишилась відповідно і за результатами загальної оцінки. Загальна 
оцінка за тип у дочок голштинських бугаїв склала 83,4-84,1 бала, перевищуючи 
аналогічні показники дочок бугаїв української чорно-рябої молочної породи 
(81,9-82,3 бала) на 1,5-1,8 бала підтверджуючи кращі генетичні задатки ознак 
екстер’єрного типу голштинів. 

На прикладі побудованого графіка екстер’єрного профілю оціненого нами 
бугая-плідника П.Мілліама 390930 за типом дочок можна наглядно побачити 
ступінь мінливості розвитку лінійних ознак, рис. 1. 

 
Рис. 1. Графік екстер’єрного профілю дочок бугая-плідника 

голштинської породи П.Мілліама 390930 
Встановлено, що вищими показниками молочної продуктивності за вра-

ховані першу та третю лактації характеризуються дочки бугаїв-плідників, які 
мають вищі результати оцінки за лінійною класифікацією. Дочки бугаїв-
плідників голштинської породи Хайеса 124095559, Д. Капріса 401393, Лауера 
396657, М. М. Топрейта 387335 і П. Мілліама 390930, які характеризувались 
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кращим розвитком групових ознак молочного типу (83,9-84,4 бала), тулуба 
(84,5-85,2 бала), вимені (83,0-83,8 бала) та загальною оцінкою за екстер’єрний 
тип (83,4-84,1 бала) відрізнялись відповідно і вищими показниками за надоєм 
першої (5503-5605 кг) та повновікової (5661-6543 кг) лактацій. 

Оцінка впливу лінійних ознак на показники довічної продуктивності 
молочних корів. Між групами лінійних ознак, які відносяться до однієї специ-
фічної області, та показниками довічної продуктивності встановлений високий 
рівень додатної кореляції, табл. 3.  

3. Кореляція між оцінкою ознак лінійної класифікації 
та показниками довічної продуктивності корів 

Довічний молочний 
жир Ознака екстер’єру Довічний 

надій, кг 

Число 
лактацій 
за життя % кг 

Комплекс ознак: 
молочного типу 0,4163 0,3053 -0,1913 0,4063 

тулуба 0,4443 0,3223 -0,2463 0,4313 

кінцівок 0,4373 0,3713 -0,1863 0,4283 

вимені 0,5733 0,4283 -0,3223 0,5583 

Загальна оцінка 0,6553 0,5053 -0,3343 0,6393 

Описові ознаки: висота  0,1963 0,1191 -0,079 0,1923 

ширина грудей  0,061 0,019 -0,046 0,058 
глибина тулуба  0,4203 0,2963 -0,2163 0,4093 

кутастість  0,4303 0,3283 0,2133 0,4193 

положення заду  -0,011 -0,016 -0,002 -0,013 
ширина заду  0,3663 0,2723 -0,1131 0,3623 

кут тазових кінцівок  0,1251 0,083 -0,002 0,1291 

постава тазових кінцівок  0,2813 0,1702 -0,1502 0,2723 

кут ратиці  0,2063 0,1632 -0,084 0,2053 

переднє прикріплення вимені 0,3253 0,2153 -0,1422 0,3193 

заднє прикріплення вимені  0,2313 0,104 -0,1662 0,2203 

центральна зв’язка  0,2473 0,1502 -0,1121 0,2443 

глибина вимені  -0,037 -0,030 -0,004 -0,038 
розміщення передніх дійок  -0,1321 -0,084 0,002 -0,1361 

розміщення задніх дійок  0,001 0,029 0,002 0,001 
довжина дійок  -0,1401 -0,1181 -0,035 -0,1432 

переміщення  0,108 0,027 -0,072 0,102 
вгодованість  -0,1702 -0,099 0,1853 -0,1552 

 

Прямий достовірний зв’язок групових ознак встановлено з довічним на-
доєм, числом лактацій за життя та довічним виходом молочного жиру, тоді як із 
вмістом жиру в молоці кореляція має від’ємне значення з високим ступенем 
критерію достовірності. 
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Із 18 описових ознак, які оцінюються за 9-бальною шкалою, їхня співвід-
носна мінливість з довічним надоєм, кількістю використаних лактацій, вмістом 
жиру в молоці та загальним виходом молочного жиру за усе життя проявилася 
неоднозначно. Рівень та спрямованість кореляцій між описовими ознаками та 
показниками довічної продуктивності залежать як від оцінюваної ознаки, так і 
від показників продуктивності.  

Тривалість життя корів залежно від рівня оцінки описових ознак 
екстер’єру. Між оцінкою за ступінь розвитку описових ознак екстер’єру та 
тривалістю життя корів встановлено зв'язок, мінливість якого залежить від ве-
личини оцінки у межах кожної конкретної статі.  

За оцінкою впливу ширини грудей на тривалість життя корів спостеріга-
ється криволінійна залежність між цими ознаками. Тварини, з оцінкою ширини 
грудей у 3-5 балів характеризувалися вищою тривалістю життя з мінливістю 
2382-2495 днів. Зі збільшенням оцінки від середньої величини п’яти балів, тер-
мін тривалості життя корів зменшувався від 2152 (6 балів), до 1941 днів (9 ба-
лів). Порівняння груп тварин з оцінкою 1-5 балів за ознаку ширина грудей з 
групами, що отримали оцінку 6-9 балів, різниця на користь перших виявилася 
достовірною і становила від 149 (Р<0,01) до 554 днів (Р<0,001). Найбільшу три-
валість життя мали тварини з оцінкою глибини тулуба в 7-9 балів, з найвищим 
показником 2511 днів та оцінкою сім балів. Тварини з бажаною вираженістю 
кутастості оцінених у дев’ять балів перевищували групи тварин з оцінкою в 
один-вісім балів на 99-660 днів (Р<0,05-0,001). Тварини з оптимальною оцінкою 
за положення заду в п’ять балів мали найбільшу тривалість життя – 2480 днів, 
тоді як із підвищенням та зниженням оцінки тривалість життя знижувалася на 
113-590 днів. Корови з оцінкою за найбільшу ширину заду використовувалися 
на 449 днів довше у порівнянні з тваринами з оцінкою в один бал Р<0,001.  

Найбільшу тривалість життя мають тварини з оцінкою кута тазових кін-
цівок у 6 та 5 балів з різницею у порівнянні з групами тварин з оцінкою 1 та 9 
балів, яка відповідно складає 582 (Р<0,001) і 252 (Р<0,01) дні. Різниця між гру-
пами тварин з найвищою і найнижчою оцінками за поставу тазових кінцівок 
склала 735 дні на високому рівні достовірності (Р<0,001). Тварини з найвищим 
класифікаційним балом стану кута ратиць живуть на 626 днів довше порівняно 
з тваринами з оцінкою в один бал. Корови з оцінкою у дев'ять балів за рух ви-
користовувалися на 737 днів (Р<0,001) довше порівняно з тваринами з оцінкою 
в один бал. 

Результати наших досліджень з визначення зв’язку між оцінкою за при-
кріплення передньої частини вимені та тривалістю життя свідчать про істотний 
вплив цієї ознаки на довголіття тварин. Різниця між коровами, оціненими в 
один та дев’ять балів, становила 1080 днів (Р<0,001).  Різниця між поганою оці-
нкою за висоту прикріплення вимені ззаду (1 бал) та найвищою (9 балів) стано-
вить 886 днів, з самою високою тривалістю життя корів з дуже високим прикрі-
пленням – 2494 дні. Тварини з оцінкою за стан центральної зв’язки вимені ниж-
чою від середньої (1-4 бали) використовуються від 1509 до 2054 днів. Тоді як 
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корови з найвищою оцінкою у 9 балів відрізняються високою довговічністю – 
2410 днів, перевищуючи корів з оцінками 1-4 бали на 400-901 день (Р<0,001). 

Фенотипова консолідованість селекційних груп корів різних геноти-
пів за лінійними ознаками екстер’єрного типу. За даними 100-бальної систе-
ми лінійної класифікації спостерігається бажаний напрямок фенотипової кон-
солідованості у межах потомства генеалогічних формувань та оцінюваних екс-
тер’єрних комплексів. Разом з тим, виявлена міжлінійна диференціація за пока-
зниками коефіцієнтів консолідованості при порівнянні екстер’єрних комплек-
сів. Незалежно від представництва лінії виявлено достатній ступінь фенотипо-
вої консолідації у корів-первісток стада за комплексом ознак, що характеризу-
ють молочний тип з мінливістю коефіцієнтів 0,130-0,253 (К1) і 0,125-0,261 (К2), 
морфологічні якості вимені – 0,064-207 (К1) і 0,067-213 (К2) та за загальною 
оцінкою типу 0,104-228 (К1) і 0,101-0,234 (К2). Вищі коефіцієнти фенотипової 
консолідованості виявлено у потомства бугаїв лінії Валіанта 1650414, що свід-
чать про їхній відповідний рівень консолідованості за груповими ознаками ти-
пу. Відмічається значне варіювання коефіцієнтів фенотипової консолідованості 
за описовими ознаками екстер’єру як у міжлінійному порівнянні, так і в межах 
кожної оцінюваної лінії.  

Рівень консолідованості корів-первісток за типом визначали також через 
фенотиповий прояв ознак екстер’єру у динаміці зростання умовної кровності 
голштинської породи в межах трьох помісних груп: І-ша – 62,5-74,9%; ІІ-га – 
75,0-87 та ІІІ-тя – 87,5 і >. За результатами обрахунків відмічається значне ва-
ріювання коефіцієнтів фенотипової консолідованості у межах селекційних груп 
і оцінюваних лінійних ознак екстер’єру. Граничні відхилення за коефіцієнтом 
консолідованості К1 становлять від -0,149 до +0,355, а за коефіцієнтом К2 – від -
0,177 до +0,378. За оцінкою помісних генотипів ступінь фенотипової мінливості 
лінійних ознак звужується за збільшення спадковості голштинської породи і, як 
наслідок, найвищим рівнем фенотипової консолідованості за груповими та бі-
льшістю описових ознак екстер’єру характеризуються корови-первістки із час-
ткою голштинської спадковості 87,5% і вище. 

Рівень фенотипової консолідованості дочок бугаїв-плідників, оцінених за 
груповими ознаками екстер’єру засвідчили, що незалежно від походження кое-
фіцієнти фенотипової консолідованості за загальною оцінкою типу мають дода-
тне значення з широкою мінливістю за коефіцієнтом К1 від 0,056 до 0,512 та за 
коефіцієнтом К2 – від 0,065 до 0,505. Кращими показниками фенотипової кон-
солідованості як за груповими, так і за описовими ознаками були бугаї голш-
тинської породи при порівнянні з плідниками вітчизняної селекції. 

Економічна ефективність виробництва молока залежно від оцінки ко-
рів за методикою лінійної класифікації. Одним із резервів підвищення еконо-
мічної ефективності виробництва молока у ПрАТ “Райз-Максимко” є добір ко-
рів за загальною оцінкою екстер’єрного типу. Встановлено, що найбільш рен-
табельним і ефективним є розведення корів з оцінкою за екстер’єрний тип – 85-
88 балів (дуже добре). Від кожної корови з таким рівнем оцінки отримано додат-
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кового прибутку на 4510 та 3128 грн. у порівнянні з тваринами, оціненими на 
75-79 та 80-84 балами. 

ВИСНОВКИ 
1. Дослідженнями з оцінки екстер’єру корів за використання сучасного 

методу лінійної класифікації згідно з рекомендаціями ICAR у раціональному 
поєднанні з інструментальним способом, встановлені закономірності форму-
вання будови тіла тварин на сучасному етапі селекції новоствореного сумсько-
го внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи з ви-
значенням мінливості, фенотипової консолідованості та селекційно-генетичних 
параметрів лінійних ознак, їхнього впливу на показники довголіття у межах ге-
нотипів, генеалогічних формувань і бугаїв-плідників, які доповнюють існуючі 
та вносять нові положення в теоретичні й практичні основи селекції молочної 
худоби. 

2. Розроблені вікові параметри лінійного росту та приросту живої маси у 
щомісячній динаміці для ремонтних телиць сумського внутрішньопородного 
типу української чорно-рябої молочної породи. Інтенсивність розвитку за ними 
забезпечила одержання живої маси на час 18-ти місячного віку на рівні 424,6 кг, 
висоту в холці – 128,4 см та обхват грудей – 182,8 см з перевищенням цільових 
параметрів цих показників відповідно на 2,0 кг, 1,6 та 6,5 см.  

3. За оцінкою екстер’єру корови характеризуються високорослістю, добре 
розвинутою грудною клітиною, широким та довгим задом в усі вікові періоди. 
Рівень та мінливість промірів статей та індексів будови тіла корів сумського 
внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи у віковій 
динаміці лактацій на сучасному етапі селекції свідчать про позитивну динаміку 
формування екстер’єру тварин у напрямку молочного типу.  

4. Виявлені додатні кореляції у межах статистичної достовірності між 
промірами та надоєм корів-первісток: висотою у холці (r=0,458), глибиною гру-
дей (r=0,375), шириною у маклаках (r=0,323) і сідничних горбах (r=0,375); на-
вкісною довжиною тулуба (r=0,303) і заду (r=0,213); обхватом грудей (r=0,388), 
та успадковуваність промірів (h2=0,130-0,325) є мотивуючими чинниками щодо 
ефективності селекції худоби молочних порід за екстер’єром. 

5. Корови-первістки сумського внутрішньопородного типу української 
чорно-рябої молочної породи характеризуються відмінними морфологічними 
показниками розвитку вимені за формою, з обхватом 142,2 см, довжиною 45,5 
та шириною 38,8 см. Довжина, діаметр та розташування дійок відповідають ви-
могам машинного доїння, а існування додатної кореляції між більшістю основ-
них ознак вимені та величиною надою забезпечує можливості для ефективної 
селекції за цими ознаками. 

6. За результатами лінійної класифікації корови-первістки відрізняються 
добрим розвитком групових статей, що характеризують молочний тип тварин 
(83,8 бала), стан тулуба (84,4 бала) та загальною оцінкою (83,1 бала) з високою 
мінливістю описових ознак (16,5-30,8%), що свідчить про відсутність добору та 
можливість ефективної селекції за ними. Нарощування спадковості голштинсь-
кої породи істотно поліпшує екстер’єрний тип корів.  
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7. Встановлена істотна та достовірна співвідносна мінливість групових 
(r=0,195-458) та більшості описових (r=0,109-0,431) ознак екстер’єру з надоєм 
за першу лактацію підтверджує можливість та доцільність одночасної селекції 
молочної худоби за продуктивністю та типом. Про можливість ефективності 
селекції тварин за типом свідчать достовірні коефіцієнти успадковуваності гру-
пових (h2=0,235-0,330) та описових (h2=0,070-0,373) ознак. 

8. Встановлено, що генеалогічні формування новоствореного сумського 
внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи достат-
ньою мірою відрізняються специфічністю та мінливістю за лінійними ознаками 
типу. Використання методики лінійної класифікації дозволило на достатньому 
рівні вірогідності диференціювати оцінених бугаїв-плідників за екстер’єрним 
типом їхніх дочок з побудовою графіків екстер’єрного профілю, виявити серед 
них поліпшувачів та погіршувачів типу потомства. 

9. Встановлені додатні кореляції між усіма груповими ознаками екс-
тер’єру, загальною оцінкою, окремими описовими ознаками будови тіла та ви-
мені й показниками довічної продуктивності корів засвідчують можливість 
ефективності добору тварин за оцінкою лінійної класифікації у напрямку по-
ліпшення ознак довголіття тварин. 

10. При вивченні описових ознак екстер’єру, які функціонально пов’язані 
між собою, встановлено достовірний зв'язок між оцінкою за їхнім розвитком та 
тривалістю життя тварин. Встановлено, що кожна із оцінюваних лінійних ознак 
справляє вплив на тривалість життя з різною мінливістю оцінок у межах кожної 
конкретної статі, тому при підборі бугаїв-плідників варто враховувати їхні екс-
тер'єрні профілі та ступінь розвитку показників лінійної оцінки статей їхніх до-
чок, що дозволить підвищити частоту прояву бажаного розвитку ознак.  

11. За використання коефіцієнтів фенотипової консолідованості встанов-
лена міжлінійна диференціація генеалогічних формувань за лінійною оцінкою 
типу. За показниками коефіцієнтів консолідованості незалежно від представни-
цтва лінії виявлено достатній ступінь фенотипової консолідації у корів-
первісток стада за комплексом ознак, що характеризують молочний тип з мін-
ливістю коефіцієнтів 0,130-0,253 (К1) і 0,125-0,261 (К2), морфологічні якості 
вимені – 0,064-207 (К1) і 0,067-213 (К2) та за загальною оцінкою типу 0,104-228 
(К1) і 0,101-0,234 (К2).  

12. За оцінкою помісних генотипів ступінь фенотипової мінливості ліній-
них ознак звужується за збільшення спадковості голштинської породи і, як на-
слідок, найвищим рівнем фенотипової консолідованості за груповими та біль-
шістю описових ознак екстер’єру характеризуються корови-первістки із част-
кою голштинської спадковості 87,5% і вище. 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 
У процесі удосконалення стад з розведення сумського внутрішньопород-

ного типу української чорно-рябої молочної породи за екстер’єром використо-
вувати бугаїв-поліпшувачів, оцінених за методикою лінійної класифікації їхніх 
дочок, що забезпечить ефективність селекції стад як за типом, так і за молоч-
ною продуктивністю.  
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Хмельничий, С. Л. Оцінка екстер’єру тварин сумського внутрішньо-
породного типу української чорно-рябої молочної породи. – На правах ру-
копису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогоспо-
дарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин. – Ін-
ститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, с. Чубинське Ки-
ївської обл., 2017. 

Дисертація присвячена вивченню екстер’єру тварин сумського 
внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи з 
використанням традиційного (інструментального) способу оцінки та сучасної 
(окомірної) методики лінійної класифікації. В аспекті концепції бажаного типу 
розроблено вікові параметри лінійного росту та приросту живої маси для 
ремонтних телиць, які дозволяють контролювати процес їхнього вирощування. 
Визначено ступінь мінливості та успадковуваності промірів статей, які 
характеризують будову тіла корів та вимені, встановлено зв’язок ознак 
екстер’єру з молочною продуктивністю та ступінь впливу на їхній розвиток 
генотипових факторів. За використання методики лінійної класифікації, що 
відповідає рекомендаціям ICAR, встановлено рівень внутрішньостадної 
мінливості за груповими і описовими ознаками екстер’єрного типу з 
визначенням популяційно-генетичних параметрів лінійних ознак корів-
первісток на сучасному етапі селекції. За методикою лінійної класифікації 
оцінено бугаїв-плідників за екстер’єром їхніх дочок з побудовою графіків 
екстер’єрного профілю та визначенням поліпшувачів типу. Встановлено рівень 
фенотипових кореляцій між оцінкою описових ознак лінійної класифікації та 
показниками довічної продуктивності корів і вплив рівня оцінки за стан 
описових статей на тривалість життя корів. Визначено ступінь фенотипової 
консолідованості генеалогічних формувань та бугаїв-плідників за лінійними 
ознаками екстер’єру та встановлено поліпшуючий ефект спадковості 
голштинської породи на фенотипову консолідованість екстер’єрного типу, яка 
найкраще проявилась у тварин зі cпадковістю голштинської породи 87,5 % і вище. 

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, телиці, корови, 
бугаї-плідники, екстер’єр, лінійна оцінка. 

Хмельничий, С. Л. Оценка экстерьера животных сумского внутрипо-
родного типа украинской черно-пестрой молочной породы. - На правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйст-
венных наук по специальности 06.02.01 - разведение и селекция животных. - 
Институт разведения и генетики животных имени М.В.Зубца НААН, 
с.Чубинское Киевской обл., 2017. 

Диссертация посвящена изучению экстерьера животных сумского внут-
рипородного типа украинской черно-пестрой молочной породы с использова-
нием традиционного (инструментального) метода оценки и современной (гла-
зомерной) методики линейной классификации. В аспекте концепции желаемого 
типа разработаны возрастные параметры линейного роста и прироста живой 
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массы для ремонтных телок, которые позволяют контролировать процесс их 
выращивания. Интенсивность роста телок на период 18-ти месячного возраста 
обеспечила их развитие на уровне 424,6 кг живой массы, 128,4 см высоты в 
холке и 182,8 см обхвата груди. 

Исследование промеров статей тела коров в возрастной динамике лакта-
ций (высоты в холке – 134,0-137,7 см; глубины – 73,7-78, ширины – 43,1-46 и 
обхвата груди – 192,0-202,6 см; ширины в маклаках – 52,0-54,9; косой длины 
туловища – 164,2-173,0 и обхвата пясти – 19,2-20,1 см), свидетельствует об по-
ложительном формирования экстерьера животных.  

Установлено положительную и достоверную корреляцию между проме-
рами тела и удоем коров-первотелок: высотой в холке (r=0,458), глубиной гру-
ди (r=0,375), шириной в маклаках (r=0,323) и седалищных буграх (r=0,375); ко-
сой длине туловища (r=0,303) и зада (r = 0,213); обхватом груди (r = 0,388). Ко-
эффициенты наследуемости статей экстерьера (h2=0,130-0,325) свидетельству-
ют об эффективной селекции за ними. Коровы-первотелки характеризуются от-
личными морфологическими показателями развития вымени по форме, с обхва-
том 142,2 см, длиной 45,5 и шириной 38,8 см.  

По результатам линейной классификации коровы-первотелки отличаются 
хорошим развитием групповых статей, характеризующих молочный тип жи-
вотных (83,8 балла), состояние тела (84,4 балла) и общей оценкой (83,1 балла) с 
высокой изменчивостью описательных признаков (16,5-30,8%). Наращивание 
наследственности голштинской породы существенно улучшает экстерьерный 
тип коров. Установлена существенная и достоверная корреляция групповых 
(r=0,195-458) и большинства описательных (r=0,109-0,431) статей экстерьера с 
удоем за первую лактацию. Об эффективности отбора и подбора животных по 
типу свидетельствуют достоверные коэффициенты наследуемости групповых 
(h2=0,235-0,330) и описательных (h2=0,070-0,373) линейных признаков. Поло-
жительные фенотипические корреляции между функционально связанными 
описательными признаками экстерьера свидетельствуют об их желаемом раз-
витии в направлении гармоничного сочетания молочного типа. 

Генеалогические формирования сумского внутрипородного типа украин-
ской черно-пестрой молочной породы в достаточной степени отличаются спе-
цифичностью и изменчивостью линейных признаков типа. Оценены быки-
производители по типу их дочерей с использованием методики линейной клас-
сификации. Выявлены улучшатели экстерьера.  

Установлена сила влияния генотипических факторов на развитие группо-
вых признаков экстерьера и общую оценку животных за тип: племенной ценно-
сти отца (23,5-33,0 и 50,4%), условной кровности голштина (16,6-25,8 и 20,6%), 
генотипа отца (22,5-31,4 и 48,7%), линии отца (23,3-32,2 и 49,7%) и линии ма-
тери (4,7-8,0 и 5,8%). 

При изучении описательных признаков экстерьера, которые функцио-
нально связаны между собой, установленная достоверная связь между оценкой 
за их развитие и продолжительностью жизни коров. 
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По показателям коэффициентов консолидации в пределах линий выявле-
но достаточную степень фенотипической консолидации коров-первотелок стада 
по комплексу признаков, характеризующих молочный тип, с изменчивостью 
коэффициентов 0,130-0,253 (К1) и 0,125-0,261 (К2), морфологические качества 
вымени – 0,064-207 (К1) и 0,067-213 (К2) и по общей оценке типа 0,104-228 (К1) 
и 0,101-0,234 (К2). При оценке помесных животных степень фенотипической 
изменчивости линейных признаков сужается с увеличением наследственности 
по голштинской породе. Коровы-первотелки, с долей наследственности гол-
штина 87,5% и выше, отличаются высоким уровнем фенотипической консоли-
дации групповых и большинства описательных признаков экстерьера. 

Ключевые слова: украинская черно-пестрая молочная порода, тёлки, ко-
ровы, быки-производители, экстерьер, линейная оценка. 

 

Khmelnychiy, S. L. Evaluation animals exterior type of Ukrainian inter-
breed Sumy Black-and-White dairy breed. – Manuscript. 

Thesis for scientific degree of Candidate of Agriculture on specialty 06.02.01 –  
Animal Breeding and Selection. – Institute of Animal Breeding and Genetics of 
NAAS, Chubynske of Kiev region, 2017.  

Thesis dedicated to studying the exterior of animals Sumy Ukrainian interbreed 
type of Black-and-White Dairy breed using traditional (instrumental) method of as-
sessment and modern (visual) linear classification methods. Concerning to the con-
cept of the desired type were developed age parameters of linear growth and weight 
gain for repair heifers that allow to control the process of their growing. The degree 
of variability and heritability measurements of body points that characterize cows 
body structure and udder found relationship of exterior traits with milk yield and the 
degree of influence on their growth genotypic factors. Using methods of linear classi-
fication that meets guidelines ICAR, set inside herd level of variability for the group 
and exterior descriptive type traits with the definition population-genetic parameters 
of linear traits heifers at the present stage of selection. By the method of linear classi-
fication sires evaluated for their daughters exterior of plotting exterior profile and 
improvers definition type. The level of phenotypic correlations between the assess-
ment of descriptive traits linear classification and lifetime productivity indicators of 
cows and the impact of score level for condition of descriptive traits on the lifetime of 
cows was installed. The degree of phenotypic consolidation genealogical groups and 
sires for linear exterior traits and installed improving effect of heredity Holstein breed 
at the phenotypic consolidation of exterior type which is best manifested in animals 
with conditional heredity Holstein breed 87,5% and above.  

Key words: Ukrainian Black-and-White Dairy breed, heifers, sires, exterior, 
linear evaluation. 

 


