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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Молочне скотарство в Україні залишається традиційною 

галуззю тваринництва. Ринкові відносини, що сформувалися в останні десятиріччя, 
зумовлюють необхідність значного підвищення рентабельності та ефективності цієї 
галузі, що може бути здійснено за рахунок зростання продуктивності худоби при 
відносному зниженні витрат на одиницю продукції. Головними чинниками 
збільшення продуктивності тварин є підвищення їх генетичного потенціалу 
засобами селекції та створення оптимальних умов вирощування, годівлі, утримання 
й експлуатації для його реалізації (Ю. П. Полупан, 2013; В. В. Федорович, 2015; 
О. І. Любинський, 2016). Підвищення продуктивності худоби багато в чому 
залежить від знання стану порід, закономірностей прояву генотипу тварин, його 
взаємозв’язку із зовнішнім середовищем та правильності і своєчасності 
застосування досягнень селекційної науки (Є. І. Федорович, 2004). 

На сучасному етапі розвитку селекційної науки важливого значення набуває 
розроблення теоретичних основ добору й підбору, методів і техніки розведення 
тварин, що ґрунтується на вивченні закономірностей їх росту й розвитку, 
екстер’єрно-конституційних особливостей, формування та прогнозування 
продуктивності, відтворювальної здатності, пристосованості до умов розведення 
(Є. І. Федорович, 2004; Ю. П. Полупан, 2010; М. Єфіменко, Б. Подоба, Р. Братушка, 
2014; М. І. Гиль, 2015; З. Є. Щербатий, П. В. Боднар, Ю. Г. Кропивка, 2016; 
Л. М. Хмельничий, В. В. Вечорка, 2017). Збільшення обсягів виробництва молока 
повинно здійснюватися з одночасним зростанням жирномолочності, 
білковомолочності, його смакових і поживних якостей. При цьому особливого 
значення необхідно надавати підтриманню плодючості тварин на оптимальному 
рівні, подовженню термінів їх господарського використання, врахування специфіки 
регіонального розведення великої рогатої худоби (І. В. Гончаренко, 2009; 
В. В. Федорович, Є. І. Федорович, Н. П. Бабік, 2016). 

Подальша інтенсифікація селекційного процесу, спрямованого на підвищення 
молочної продуктивності корів, зумовлює необхідність системної оцінки тварин у 
стадах і популяціях за основними господарськи корисними ознаками та ступенем 
реалізації генетичного потенціалу в певних умовах (М. В. Зубець, В. П. Буркат, 
М. Я. Єфіменко та ін., 1999; М. І. Гиль, 2008; І. В. Гончаренко, 2010).  

Українська чорно-ряба худоба, як біологічна система, перебуває у безперервній 
мінливості і тому потребує ретельної оцінки її генетичних можливостей в 
конкретних умовах існування. У західному регіоні України робота з чорно-рябою 
худобою проводилась за загальною схемою. Однак, особливість цієї роботи полягає 
в тому, що в якості материнської породи в цьому регіоні використовували місцеву 
чорно-рябу худобу з широким залученням генетичного потенціалу голландської, 
остфризької, естонської, німецької чорно-рябої худоби, а в останні роки – і 
голштинської породи. У результаті тривалої селекційної роботи сформувалась 
популяція української чорно-рябої худоби, яка характеризується достатньо 
високими надоями, жирномолочністю, доброю відтворювальною здатністю, 
задовільними відгодівельними і м’ясними якостями та пристосованістю до умов 
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розведення (Є. І. Федорович, 2000; З. Є. Щербатий, Б. А. Павлів, Ю. Г. Кропивка та 
ін., 2004). 

Попри доволі ґрунтовні дослідження селекційно-генетичних та біологічних 
особливостей чорно-рябої худоби на даний час важливим залишається пошук 
шляхів її подальшої консолідації та удосконалення. Актуальною є розробка нових 
методичних підходів прогнозування онтогенетичних закономірностей процесів 
вагового і лінійного росту тварин, формування основних ознак молочної 
продуктивності та впливу на них різних чинників, що дасть можливість здійснити 
об’єктивну оцінку генотипової різноманітності популяції чорно-рябої худоби для 
підвищення інформативності подальшого селекційного процесу з нею. Важливим 
аспектом у подальшій консолідації та удосконаленні цієї худоби у західному регіоні 
України є створення конституційно міцних тварин не лише з високою 
продуктивністю, але й доброю відтворювальною здатністю, високою природною 
резистентністю та подовженою тривалістю продуктивного використання. На 
вирішення зазначених проблем і спрямовані дослідження дисертаційної роботи, що і 
зумовило їх актуальність. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
за темою  дисертаційної роботи були складовою частиною науково-дослідних робіт 
Інституту біології тварин НААН за завданнями «Розробити біологічні і селекційно-
генетичні основи підвищення адаптаційної та репродуктивної здатності тварин 
західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи» у 
2006-2010 роках (№ державної реєстрації 0106U003047), «Удосконалити в напрямку 
подальшої консолідації, підвищення продуктивності на 10-15 % західний 
внутрішньопородний тип української чорно-рябої молочної породи» у 2006-2010 
роках (№ державної реєстрації 0106U003037), «Дослідити селекційно-генетичні та 
біологічні особливості росту й розвитку тварин української чорно- та червоно-рябої 
молочних порід і розробити методи підвищення їх продуктивності на основі 
сучасних селекційних технологій» у 2011-2015 роках (№ державної реєстрації 
0111U006147) і «Вивчити біологічні та селекційно-генетичні особливості тварин 
вітчизняних порід і розробити методи їх удосконалення на основі сучасних 
біологічних підходів» у 2016-2017 роках (№ державної реєстрації 0116U001403). 

Мета і задачі досліджень. Метою досліджень було теоретично обґрунтувати 
і практично розробити методичні підходи удосконалення та підвищення молочної 
продуктивності корів чорно-рябої худоби на основі комплексної оцінки їх 
онтогенетичних, селекційних та біологічних особливостей. Для реалізації мети 
неохідно було дослідити:  

– вікову динаміку вагового й лінійного росту телиць та вікову динаміку живої 
маси корів; 

– екстер’єрні особливості первісток та повновікових корів; 
– молочну продуктивність тварин; 
– характер лактаційної діяльності корів-первісток і високопродуктивних корів; 
– динаміку кількісних і якісних показників молочної продуктивності; 
– форму та функціональні властивості вимені корів; 
– відтворювальну здатність тварин; 
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– морфологічні та біохімічні показники крові; 
– показники природної резистентності; 
– тривалість життя, продуктивного використання і причини вибуття корів; 
– залежність молочної продуктивності корів від їх вагового та лінійного росту у 

період вирощування, промірів у період першої лактації, живої маси після першого, 
другого і третього отелень та відтворювальної здатності; 

– залежність молочної продуктивності корів від їх лінійної належності, умовної 
частки спадковості голштинів та продуктивності матерів; 

– зв’язки між окремими селекційними ознаками корів, коефіцієнти 
повторюваності й успадковуваності та силу впливу різних чинників на 
формування молочної продуктивності корів; 
– розробити заходи селекційного покращення чорно-рябої худоби в західному 

регіоні України; 
– економічну ефективність розведення корів чорно-рябої худоби в західному 

регіоні України. 
Об’єкт досліджень: онтогенетичні, селекційні та біологічні закономірності 

формування молочної продуктивності чорно-рябої худоби західного регіону 
України. 

Предмет досліджень: динаміка вагового та лінійного росту тварин, молочна 
продуктивність, хімічний склад молока, форма та функціональні властивості вимені, 
відтворювальна здатність, морфологічні та біохімічні показники крові, показники 
природної резистентності, тривалість життя, продуктивного використання та 
причини вибуття, економічна ефективність розведення корів чорно-рябої худоби в 
західному регіоні України. 

Методи досліджень: зоотехнічні – жива маса, проміри тіла, індекси будови 
тіла, молочна продуктивність, форма та функціональні властивості вим’я,  
відтворювальна здатність, тривалість життя і продуктивного використання та 
причини вибуття корів, біохімічні – морфологічні та біохімічні показники крові, 
показники природної резистентності, хімічні – хімічний склад молока, біометричні – 
середні величини та їх похибки, вірогідність результатів досліджень, коефіцієнти 
кореляції, повторюваності, мінливості та успадковуваності, сила впливу, 
економічні – економічна ефективність розведення чорно-рябої худоби. 

Наукова новизна одержаних результатів. Проведено комплексне вивчення та 
отримано нові дані щодо формування молочної продуктивності корів чорно-рябої 
худоби західного регіону України залежно від різних чинників. Досліджено вікову 
динаміку росту живої маси, екстер’єрні особливості, хімічний склад молока, форму 
та функціональні властивості вимені, морфологічні та біохімічні показники крові, 
показники природної резистентності, відтворювальну здатність, тривалість 
господарського використання та причини вибуття тварин. Встановлено силу впливу 
різних факторів на формування молочної продуктивності корів та з’ясовано зв’язки 
між різними селекційними ознаками тварин. 

Теоретично обґрунтовано й практично розроблено нові методичні підходи щодо 
підвищення молочної продуктивності чорно-рябої худоби. Вперше, на основі 
досліджень на тваринах від народження до закінчення першої лактації в умовах 
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західного регіону України, розроблено й теоретично обґрунтовано рекомендовані 
параметри поетапного добору ремонтних телиць та корів-первісток за лінійним 
ростом, уточнено параметри добору тварин за живою масою і показниками 
відтворювальної здатності. Рекомендовано селекційні тести для добору тварин за 
комплексом ознак. Розроблено спосіб оптимізуючого відбору та спосіб формування 
високоцінних генотипів у популяціях молочної худоби. Доведено доцільність й 
перспективність використання у селекційній роботі з чорно-рябою худобою 
розроблених параметрів добору тварин. Підготовлено методичні рекомендації 
«Добір тварин української чорно-рябої молочної породи за комплексом ознак» та 
«Система моніторингу генетичної мінливості популяцій молочних порід великої 
рогатої худоби». 

Дістало подальшого розвитку дослідження щодо зв’язків між господарськи 
корисними ознаками та показниками молочної продуктивності тварин, впливу 
лінійної належності корів та продуктивності матерів на їх молочну продуктивність у 
різних господарських умовах. Досліджено повторюваність і успадковуваність 
окремих селекційних ознак. З’ясовано силу впливу живої маси, промірів тіла корів у 
період вирощування і після першого отелення та показників відтворювальної 
здатності на  їх молочну продуктивність. 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати 
досліджень дадуть змогу спеціалістам господарств своєчасно вносити корективи 
щодо вирощування телиць та добору тварин за комплексом ознак. Розроблені 
методичні підходи щодо підвищення молочної продуктивності корів можуть бути 
використані при формуванні селекційних програм ефективного нарощування 
виробництва молока і молочних продуктів в Україні та реалізації заходів зі 
створення високопродуктивних конкурентоспроможних стад молочної худоби. 
Розроблені параметри добору тварин за господарськи корисними ознаками 
дозволять прискорити темпи селекції у напрямі покращення генетичного потенціалу 
вітчизняної чорно-рябої худоби.  

Результати досліджень використовуються у навчальному процесі у вищих 
навчальних закладах: Львівському національному університеті ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького (довідка від 31. 01. 2018 року), 
Житомирському національному агроекологічному університеті (довідка від 
14. 02. 2018 року) та Подільському державному аграрно-технічному університеті 
(картка зворотнього обліку від 27. 02. 2018 року) при викладанні дисциплін 
«Розведення сільськогосподарських тварин», «Основи фахової діяльності», 
«Селекція сільськогосподарських тварин», «Організація племінної справи», 
«Технологія виробництва молока», «Генетика з біометрією». Результати досліджень 
впроваджені на масиві 2450 голів чорно-рябої худоби у господарствах різної форми 
власності західного регіону України (акт впровадження від 30. 01. 2018 року). 

Особистий внесок здобувача. За безпосередньої участі здобувача 
організовано й проведено науково-виробничі досліди, зібрано дані зоотехнічного 
обліку щодо живої маси корів у період їх вирощування, промірів тіла, молочної 
продуктивності, відтворювальної здатності, морфологічних та функціональних 
властивостей вимені, тривалості життя та продуктивного використання, причин 
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вибуття тварин, їх лінійної належності та продуктивності матерів. Дисертантом 
проведено статистичне опрацювання, аналіз і узагальнення результатів досліджень, 
сформульовано висновки та пропозиції виробництву. Тему дисертаційної роботи та 
основні напрями досліджень визначено за участі наукового консультанта. 
Наведений у дисертації матеріал є результатом власних досліджень автора, а із 
досліджень і публікацій у співавторстві дисертантом використана одержана за його 
безпосередньої участі погоджена зі співавторами частина. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
досліджень за темою дисертації доповідались і одержали позитивну оцінку на 
щорічних звітних засіданнях вченої ради Інституту біології тварин НААН у 2005-
2017 роках, на міжнародних науково-практичних конференціях: «Актуальні 
проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини» (м. Львів, 
2012, 2014, 2016), «Розведення та селекція сільськогосподарських тварин: 
історичний досвід, сучасне, майбутнє» (с. Чубинське, Київська обл., 2012), 
«Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи» (м. Кам’янець-Подільський, 
2012, 2014, 2016), «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства» 
(г. Горки, Республика Беларусь, 2012, 2013), «Сучасні проблеми розведення і 
селекції сільськогосподарських тварин» (м. Житомир, 2013), «Сучасні 
репродуктивні технології, селекційно-годівельні аспекти та виробництво і переробка 
тваринницької продукції» (Велика Бакта, 2014), на Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку галузей тваринництва» 
(м. Житомир, 2014), на международном симпозиуме «Зоотехническая наука – 
важный фактор для создания сельского хазяйства европейского типа» 
(с. Максимовка, Республика Молдова, 2016). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 49 наукових праць, в тому 
числі 31 – у фахових виданнях України (з них одноосібних – 18), з яких 13 –  у 
журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз, 6 – у закордонних 
виданнях, 7 – апробаційного характеру, 1 довідник, 2 методичні рекомендації та 2 
патенти. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 454 
сторінках комп’ютерного тексту, ілюстрована 175 таблицями, 2 рисунками та 
містить 7 додатків. Вона складається із анотації, вступу, огляду літератури, 
матеріалу та методів досліджень, результатів власних досліджень, їх аналізу й 
узагальнення, висновків, пропозицій виробництву, списку використаних джерел, 
додатків. Список використаних джерел включає 915 найменувань, з них 73 – 
іноземними (крім російської) мовами. 
 

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Експериментальну частину роботи виконано в Інституті біології тварин 
НААН та у чотирьох господарствах західного регіону України з розведення чорно-
рябої худоби: Сокальське (n=2046) і Бродівське (n=1222) відділення  ТзОВ 
«Молочні ріки» та племінний репродуктор «Селекціонер» (n=1418) Львівської 
області, племінний завод «Ямниця» (n=1217) Івано-Франківської області. 
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У корів, на основі ретроспективного аналізу даних зоотехнічного обліку 
(впродовж останніх 20 років), вивчали: динаміку живої маси в період вирощування у 
молодому віці – новонароджені, 3; 6; 9; 12; 15 і 18 місяців, лінійний ріст первісток та 
повновікових тварин (третя лактація), молочну продуктивність за першу-сьому і 
старше  та кращу лактації, живу масу після першого, другого і третього отелень, 
форму та функціональні властивості вимені, відтворювальну здатність, тривалість 
господарського використання та причини вибуття, залежність молочної 
продуктивності від живої маси в період вирощування та після першого, другого і 
третього отелень, промірів тіла первісток, лінійної приналежності, умовної частки 
спадковості голштинів, молочної продуктивності матерів, показників 
відтворювальної здатності. Крім того, у Сокальському відділенні ТзОВ «Молочні 
ріки» був проведений дослід на тваринах від народження (n=80) до закінчення ними 
першої лактації. У телиць вивчали живу масу від народження до 18-місячного віку, 
лінійний ріст, морфологічні й біохімічні показники крові та показники природної 
резистентності у 3; 6; 9; 12; 15 і 18 місяців, вік та живу масу при першому плідному 
осіменінні. У корів-первісток вивчали вік першого отелення та живу масу після 
першого отелення, проміри тіла, молочну продуктивність, хімічний склад молока, 
морфологічні й біохімічні показники крові та показники природної резистентності 
на 2; 5 і 8 місяцях лактації. 

Наукові дослідження проведені згідно схеми (рис. 1). 
Живу масу піддослідних корів у період їх вирощування вивчали за даними 

зоотехнічного обліку, а живу масу телиць у досліді вивчали шляхом індивідуального 
щомісячного зважування (виняток – жива маса новонароджених теличок досліджена 
за даними зоотехнічного обліку).  Абсолютний  приріст  (D)  за  окремі  вікові  
періоди  і  за весь період дослідження визначали за формулою: 

D=Wt – Wo, 
де Wt і Wo– кінцева і початкова жива маса, кг. 

Середньодобовий приріст за окремі періоди і за весь період вирощування (0–
18 міс.) тварин вираховували за формулою:  

R = 
12 tt

WoWt

  , 

де Wt і Wo – жива маса в кінці та на початку періоду, кг; 
t 2 і t 1  – вік в кінці та на початку періоду, днів 

Відносну швидкість росту (К) визначали за формулою С. Броді: 

100
) W(W  0,5

 W-W

ot

ot 


К  

Напругу росту (К) визначали за коефіцієнтами приросту: 

100



o

ot

W
WWK  

Кратність  збільшення живої маси обчислювали шляхом ділення живої маси в 
3-, 6-, 9-, 12-, 15- і 18-місячному віці на живу масу новонародженних теличок.
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Рис. 1. Схема досліджень 
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Індекс інтенсивності формування тварин визначали за формулою: 

                                                612
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 ,

  
де  М0 – жива маса новонароджених тварин, кг; М6 – жива маса у віці 6 міс., кг; 

М12 – жива маса у віці 12 міс., кг; 
Інтенсивність рівномірності росту вираховували за формулою: 

СП
t

Ір 



1

1 ,
 

де ∆t – індекс інтенсивності формування; 
СП – середньодобовий приріст тварин за період від народження до                

12-місячного віку, г. 
Індекс напруги росту визначали за формулою: 

СП
ВП

tІн 


 ,
 

де ∆t – індекс інтенсивності формування; 
ВП – відносний приріст тварин за період від  народження до 12-місячного 

віку, % 
СП – середньодобовий приріст тварин за період від народження до 12-

місячного віку, г. 
Для характеристики екстер’єру тварин використали матеріали зоотехнічного 

обліку та результати власних досліджень. За допомогою мірних стрічки, циркуля і 
палиці брали наступні проміри: висота в холці, спині, попереку і крижах, глибина і 
ширина грудей, обхват грудей за лопатками, навскісна довжина тулуба і заду, 
ширина в маклаках, тазостегнових зчленуваннях і сідничних горбах та обхват 
п’ястка.  

Шляхом співвідношення відповідних промірів вираховували індекси будови 
тіла тварин (Й. З. Сірацький, Я. Н. Данилків, О. М. Данилків та ін., 2001): 

Оцінку молочної продуктивності піддослідних корів проводили за даними 
зоотехнічного обліку та на основі проведених щомісячно контрольних надоїв. Якісні 
показники молока визначали у корів-первісток (n=73) щомісячно впродовж лактації 
за допомогою аналізатора молока «EKOMILK TOTAL», суху речовину – 
висушуванням у сушильній шафі, золу – шляхом спалювання при температурі 550-
600 °С. 

Стійкість лактації визначали за індексами: Х. Тернера (Е. И. Сакса, 1985; 
А. И. Бич, Е. И. Сакса 1987) – вираховується як співвідношення надою за всю 
лактацію до максимального надою за місяць; И. Иоганссона и А. Ханссона (1963) − 
визначається як співвідношення надою за других 100 днів лактації до надою за 
перші 100 днів лактації, виражений у відсотках; J. I. Weller et al. (1987) − 
визначається як відношення середнього добового надою за п’ять місяців лактації до 
добового надою в період піку лактації, виражений у відсотках; Д. Т. Вінничука 
(1997) – визначається за формулою: 
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де К − величини надою за лактацію, наприклад, при надої 3000…4000…9000 і 
більше цей коефіцієнт може становити 3…3,7…4…4,4…6…9,9 і т.д.; 

А. Жирнова (1971) – вираховується за модифікованою формулою 
В. Б. Веселовського: 

100
,

,





лактаціїмісяцівЧислокгнадіймісячнийВищий
кглактаціюзанадійФактичний

ІПЛ                 

Індекс спадання лактації за Д. В. Елпатьевским (В. М. Макаров, 1995) 
вираховується таким чином: спочатку визначається процентне відношення надою 
кожного наступного місяця до попереднього. Середнє від суми таких відношень дає 
даний індекс. 

Відтворювальну здатність корів оцінювали на основі даних первинного 
зоотехнічного обліку за віком першого плідного осіменіння та першого отелення, 
тривалістю тільності, сервіс-, міжотельного та сухостійного періодів за 
загальноприйнятими методиками. Коефіцієнт відтворювальної здатності (КВЗ) 
визначали за формулою Д. Т. Вінничука (Й. З. Сірацький, Я. Н. Данилків, 
А. А. Пахолок та ін., 1992):                          

КВЗ = 
МОП
365 , 

де 365 – кількість днів у році, МОП – тривалість міжотельного періоду, днів. 
 Вихід телят на 100 корів (ВТ) визначали за формулою В. Ф. Бочарова 
(Й. З. Сірацький, Я. Н. Данилків, А. А. Пахолок та ін., 1992):  
                                                             ВТ = 

ТС 
100365 ,                                                                       

де 365 – кількість днів у році; 
С – середня тривалість сервіс-періоду, днів; 
Т – тривалість тільності, днів (в середньому 285 днів); 

Індекс плодючості (ІП) вираховували за формулою Й. Дохи (1961): 
ІП = 100 – (К+2МОП), 

де К – вік корови при першому отеленні, міс.; 
МОП – середня тривалість міжотельного періоду, міс. 

Для дослідження динаміки морфологічних і біохімічних показників кров 
брали у пробірки з гепарином (10 од/мл) та без геперину з яремної вени до 
ранішньої годівлі від 39 телиць у 3; 6; 9; 12; 15 і 18 місяців і від 36 корів-первісток 
на 2; 5 та 8 місяцях лактації. Для отримання сироватки проби крові центрифугували. 
Кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну визначали фотоелектроколориметром 
моделі 065, кількість лейкоцитів – шляхом підрахунку в камері Горяєва, вміст 
глюкози – глюкозооксидазним методом, резервну лужність – за методикою 
Неводова в модифікації Міловідова, загальний білок – рефрактометрично, білкові 
фракції – нефелометричним методом (И. П. Кондрахин, Н. В. Курилов, 
А. Г. Малахов и др., 1985; В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич та ін., 2012). 
Кольоровий показник крові визначали за формулою, описаною П. І. Головачем і 
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Р. Й. Кравцівим (2004), а вміст гемоглобіну в еритроциті крові – за формулою, 
описаною О. В. Козенко (2007). 

Природну резистентність піддослідних тварин у вищенаведені вікові періоди  
визначали за комплексом клітинних та гуморальних факторів. Бактерицидну 
активність сироватки крові (БАСК) визначали фотонефелометричним кюветним 
методом за методикою О. В. Смирновой, Т. А. Кузьминой (1966), лізоцимну – 
нефелометричним методом за В. Г. Дорофейчуком (1968), фагоцитарну активність 
нейтрофілів крові, фагоцитарний індекс і фагоцитарне число – за методикою 
В. С. Гостева (Р. П. Маслянко, І. І. Олексюк, А. І. Падовський та ін., 2001), загальну 
кількість Т-лімфоцитів (Е-РУЛ) та кількість «активних» Т-лімфоцитів (ТА-РУЛ) – 
методом спонтанного розеткоутворення  з еритроцитами барана за методикою 
M. Jondal et al. (M. Wansbrough-Jones, G. Soullard, A. Nicholson, 1979), кількість Т-
хелперів (Тh-РУЛ) – за методикою В. М. Суроваc (Р. П. Маслянко, І. І. Олексюк, 
А. І. Падовський та ін., 2001), Т-супресорів (Тh-РУЛ) – шляхом віднімання числа 
теофілін-резистентних Т-клітин від загальної кількості Т-лімфоцитів. Загальну 
кількість В-лімфоцитів (ЕАС-РУЛ) – за методикою Е. Ф. Чернушенка (1981). 
Імунорегуляторний індекс (ІРІ) розраховували як співвідношення 
теофілінрезистентних до теофілінчутливих Т-лімфоцитів (Th/Ts), лейкоцитарну 
формулу – за загальноприйнятою методикою (В. В. Влізло, Р. С. Федорук, 
І. Б. Ратич та ін., 2012). Комплексну оцінку природної резистентності піддослідних 
тварин проводили за морфологічними й біохімічними показниками крові та 
показниками природної резистентності згідно зі шкалою В. Е. Чумаченка и соавт. 
(1990). 

Тривалість продуктивного використання тварин визначали на основі даних 
зоотехнічного обліку за кількістю отриманих від них лактацій.  

Коефіцієнт господарського використання (КГВ) вираховували за формулою 
М. С. Пелехатого (1999): 

КГВ = %100
життя Тривалість

отеленніпершому  при вік–  життя  Тривалість x ,          

 При опрацюванні даних про причини вибуття корів діагнози були згруповані 
за спорідненими причинами. 

Коефіцієнт успадковуваності молочної продуктивності по шляху «мати-
дочка» вираховували за формулою: h2= 2r, де r – коефіцієнт кореляції між 
показниками ознаки у дочок і їхніх матерів.                                                                

Силу впливу фактора на показники продуктивності вираховували методом 
однофакторного дисперсійного аналізу.  

Економічну ефективність виробництва молока корів 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) і 
Н. А. Плохинским (1969). Результати середніх значень вважали статистично 
вірогідними при Р<0,05 (*), Р<0,01 (**), Р<0,001 (***). 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 

Вікова динаміка живої маси телиць та корів. Генетично запрограмована 
продуктивність може бути реалізована лише за сприятливих умов вирощування 
тварин. Тому проблема вирощування племінного молодняку і надалі залишається 
актуальною. Вона повинна ґрунтуватись на біологічних закономірностях вікового 
росту й розвитку та сприяти повному прояву генетичного потенціалу 
продуктивності тварин. 

На основі проведеного ретроспективного аналізу даних зоотехнічного обліку 
встановлено, що ріст живої маси корів у період їх вирощування у піддослідних 
господарствах відбувався нерівномірно (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка живої  маси телиць, (М±m), кг 

 

Вік 
тварин, 
місяці 

Господарство 

Разом 
(n =5903) 

Молочні ріки  
Селекціонер 

(n=1418) 
Ямниця 
(n=1217) 

Сокальське 
відділення 

(n=2046)  

Бродівське 
відділення 

(n=1222) 
Новона-
роджені 32,2±0,05 30,9±0,11*** 31,6±0,07*** 30,9±0,09*** 31,5±0,04 

3 97,7±0,15 96,1±0,35*** 97,8±0,15 98,1±0,24 97,5±0,11 
6 171,9±0,27 170,2±0,49** 169,4±0,26*** 172,1±0,42 171,0±0,17 
9 234,1±0,33*** 231,6±0,67*** 231,5±0,30*** 239,9±0,58 234,2±0,23 

12 292,7±0,38*** 289,7±0,76*** 287,5±0,35*** 295,2±0,62 291,4±0,26 
15 351,4±0,40 344,9±0,82*** 338,8±0,39*** 347,2±0,72*** 346,1±0,29 
18 402,2±0,43 392,4±0,78*** 386,6±0,45*** 402,4±0,78 396,5±0,31 

Примітка. У цій та наступних таблицях вірогідність різниці між групами тварин наведена при 
порівнянні з найбільшим значенням. 

 
 Так,  жива маса новонароджених телиць найвищою була у Сокальському 

відділенні ТзОВ  «Молочні ріки» і за цим показником вони вірогідно (Р<0,001) 
переважали тварин Бродівського відділення, племрепродуктора «Селекціонер» і 
племзаводу «Ямниця» на 0,6-1,3 кг. За живою масою у 3-місячному віці між 
телицями племзаводу «Ямниця», племрепродуктора «Селекціонер» і Сокальського 
відділення ТзОВ  «Молочні ріки» вірогідної різниці не виявлено, а ровесниці 
Бродівського відділення за названим показником поступалися їм на 2,0; 1,7 і 1,6 кг 
відповідно при Р<0,001 у всіх випадках. За живою масою у 6-місячному віці між 
тваринами Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» і племзаводу «Ямниця» 
різниця була незначною, однак вони достовірно переважали ровесниць Бродівського 
відділення на 1,7 (Р<0,01) і 1,9 (Р<0,01), а племрепродуктора «Селекціонер» – на 2,5 
(Р<0,001) і 2,7 кг (Р<0,001) відповідно. Перевага тварин племзаводу «Ямниця» за 
вищенаведеним показником у 9-місячному віці над ровесницями інших господарств 
становила 5,8-8,4 (Р<0,001), а у 12-місячному – 2,5-7,7 кг (Р<0,001). У віці 15 місяців 
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достовірна перевага (Р<0,001) за живою масою була уже на боці телиць ТзОВ  
«Молочні ріки» Сокальського відділення і над ровесницями інших господарств вона 
становила 4,2-12,6 кг. За цим показником у 18-місячному віці тварини племзаводу 
«Ямниця» та Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» майже не відрізнялися 
між собою, однак переважали особин Бродівського відділення і племрепродуктора 
«Селекціонер»  на 10,0 та 9,8 і 15,8 та 15,6 кг відповідно при Р<0,001 у всіх 
випадках. Коефіцієнт мінливості живої маси був невисоким і, залежно від віку та 
господарства, коливався від 4,3 до 12,6 %, що свідчить про досить високу 
консолідованість тварин за цим показником. 

Індекс інтенсивності формування у корів племзаводу «Ямниця» та 
Бродівського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» у період їх вирощування був майже 
на однаковому рівні. За цим показником вони переважали тварин Сокальського 
відділення ТзОВ  «Молочні ріки»  на 0,015 (Р<0,001) та 0,016 (Р<0,001) і 
племрепродуктора «Селекціонер» на 0,009 (Р<0,001) та 0,010 (Р<0,01) відповідно. За 
індексами рівномірності та напруги росту тварини племзаводу «Ямниця» вірогідно 
(Р<0,01-0,001) переважили ровесниць інших господарств на 0,002-0,011 та 0,006- 
0,013 відповідно.  

Результати проведених експериментальних досліджень також свідчать, що 
телиці у Сокальському відділенні ТзОВ  «Молочні ріки» характеризувалися досить 
високими показниками вагового росту у всі вікові періоди і  у 18-місячному віці їх 
жива маса  сягала 414,1 кг. Коефіцієнти мінливості зазначеного показника 
знаходилися в межах  5,5-10,7 %, причому з віком тварин цей показник знижувався. 

Найвищі абсолютні та середньодобові прирости тварин спостерігалися у 
віковий період 3-6 місяців, а відносна швидкість та напруга росту живої маси – у 
віковий період від народження до трьох місяців. 

За даними ретроспективного аналізу, найвищою живою масою після першого 
(508,4 кг), другого (570,9 кг) й третього отелень (606,3 кг) відзначалися корови 
племзаводу «Ямниця». За цим показником вони у більшості випадків вірогідно 
(Р<0,001) переважали тварин Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» на 1,5-
15,7; 9,7-16,4  і 2,3-12,9 кг відповідно. 

Вікова повторюваність живої маси корів-первісток у період їх вирощування 
перевищувала 50 % вже у 9- –12-місячному віці, тому ефективний добір ремонтних 
телиць за цим показником доцільно здійснювати саме у цьому віці. 

Екстер’єрні особливості телиць і корів. Важливою складовою, яка впливає на 
продуктивні та племінні якості тварин, є формування екстер’єру в процесі 
онтогенетичного розвитку. Встановлено, що піддослідні телиці характеризувалися 
високорослістю, глибокими грудьми, добре розвиненою задньою частиною тулуба 
(табл. 2). Найінтенсивніше вони росли у висоту. Відношення висоти в холці у 3-
місячному віці до цього ж проміру в віці тварин 18 місяців становило 71,0 %, висоти 
в спині – 71,6, висоти в попереку – 71,7 і висоти в крижах – 72,1 %. З такою ж 
інтенсивністю збільшувався обхват п’ястка – 70,9 %. Відношення глибини грудей  у 
зазначені вікові періоди становило 65,2, ширини грудей – 52,5, обхвату грудей за 
лопатками – 59,2, навскісної довжини тулуба – 65,6, навскісної довжини заду – 66,1, 
ширини в маклаках – 53,1, ширини в тазостегнових зчленуваннях – 58,6 і ширини в 
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сідничних горбах – 53,0 %. З віком телиць зменшувалися індекси довгоногості, 
формату таза і перерослості та  збільшувалися індекси масивності за Дюрстом, 
грудний, важковаговості (за Г. Ланіною), широтний (за Г. Ланіною), ейросомії і 
лептосомії. До 15-місячного віку індекс розтягнутості збільшувався, а в 
подальшому, у 18-місячному віці знизився. Індекси масивності, збитості, округлості 
ребер, широкозадості і крутореберності до 9-місячного віку тварин збільшувалися, у 
12-місячному віці знизилися і в подальшому – збільшувалися. Тазогрудний індекс, 
індекс статі, шилозадості та костистості змінювалися хвилеподібно. Загалом індекси 
будови тіла вказують на те, що у всі вікові періоди телиці характеризувалися 
пропорційним і гармонійним розвитком. 

Таблиця 2 
Проміри тіла телиць, (М±m), см 

 
Назва проміру Вік тварин, місяці 

3 (n=78) 6 (n=77) 9 (n=77) 12 (n=77) 15 (n=77) 18 (n=77) 
Висота в холці 88,5±0,28 98,2±0,38 104,6±0,41 112,5±0,40 119,5±0,34 124,7±0,35 
Висота в спині 90,6±0,27 100,5±0,38 107,1±0,40 114,9±0,33 122,1±0,34 126,5±0,36 
Висота в попереку 92,2±0,28 102,0±0,39 108,7±0,42 116,5±0,36 123,8±0,34 128,6±0,35 
Висота в крижах 93,5±0,27 103,1±0,39 109,7±0,41 117,8±0,32 125,1±0,35 129,7±0,35 
Глибина грудей 40,3±0,18 45,8±0,19 50,9±0,23 55,2±0,27 58,7±0,29 61,8±0,30 
Ширина грудей 21,0±0,13 25,3±0,14 29,5±0,15 32,8±0,16 38,0±0,19 40,0±0,19 
Обхват грудей за 
лопатками 101,3±0,37 121,5±0,39 140,4±0,46 148,6±0,49 160,0±0,50 171,1±0,68 

Навскісна довжина 
тулуба 92,1±0,33 107,5±0,44 117,8±0,45 127,6±0,49 135,7±0,48 140,4±0,47 

Навскісна довжина 
заду 29,8±0,16 34,0±0,15 37,5±0,19 40,4±0,18 43,7±0,17 45,1±0,17 

Ширина в  
маклаках 23,3±0,15 27,9±0,20 32,2±0,19 37,1±0,14 40,3±0,16 43,9±0,18 

Ширина в 
тазостегнових 
зчленуваннях 

25,6±0,14 30,4±0,21 34,0±0,17 38,2±0,11 40,5±0,15 43,7±0,15 

Ширина в 
сідничних горбах 14,3±0,12 17,8±0,13 20,8±0,14 23,3±0,10 25,5±0,11 27,0±0,12 

Обхват п’ястка 12,4±0,04 13,7±0,04 14,8±0,05 15,8±0,06 16,6±0,06 17,5±0,09 
 

На основі проведеного досліду встановлено, що корови-первістки були досить 
високорослі, розтягнуті, характеризувалися глибокими, але дещо вузькими грудьми, 
добре розвиненою задньою частиною тулуба. Дещо занизькі показники ширини 
грудей у піддослідних корів, мабуть, можна пояснити досить високою часткою 
спадковості у їх генотипі голштинів, яким притаманна вузькогрудість.  Фенотипова 
мінливість промірів тіла первісток невисока (до 7,3 %). Найбільшою мінливістю 
відзначалися ширина грудей (6,9 %), навскісна довжина заду (7,2 %) і ширина в 
сідничних горбах (7,3 %). Це вказує на низьку норму реакції корів за розвитком цих 
ознак в онтогенезі, яка, очевидно, генетично детермінована. Повторюваність 
промірів тіла з віком тварин зростала і у 15- – 18-місячному віці перевищувала 50 % 
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(виняток – навскісна довжина заду, ширина в тазостегнових зчленуваннях і 
сідничних горбах). 

Таким чином, проміри тіла та індекси будови тіла свідчать, що чорно-ряба 
худоба західного регіону України має чітко виражений молочний тип. Невисока 
мінливість промірів тіла вказує на консолідованість піддослідних стад за 
екстер’єром. 

Молочна продуктивність корів. Молочна продуктивність є основною 
господарськи корисною і селекційною ознакою великої рогатої худоби молочних 
порід. Чорно-ряба худоби західного регіону України характеризується досить 
високою молочною продуктивністю впродовж усього періоду використання (рис. 2). 
Надій піддослідних корів зростав до четвертої лактації (виняток – тварини 
Бродівського відділення ТзОВ «Молочні ріки» – до третьої лактації), а в 
подальшому поступово знижувався. Найвищий вміст жиру в молоці за першу, другу, 
сьому і старше та кращу лактації відмічено у корів Бродівського відділення ТзОВ 
«Молочні ріки» (3,83-3,87 %), а за третю –шосту лактації – у тварин племзаводу 
«Ямниця» (3,86-3,88 %). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Молочна продуктивність корів 
 
Коефіцієнти мінливості надою, залежно від господарства і лактації, становили 

13,3-27,4, молочного жиру – 13,8-26,9 % вмісту жиру в молоці – 3,1-6,4 %. 
Коефіцієнти повторюваності надою коливалися від 0,404 до 0,753, вмісту жиру в 
молоці – від 0,242 до 0,781 при Р<0,001 у всіх випадках. 

У досліді надій первісток становив 6032±126,2 кг, вміст жиру в молоці – 
3,73±0,017 %, а вихід молочного жиру – 225,0±4,84 кг. Найвищі надої припадали на 
другий місяць лактації, після чого відбувався поступовий їх спад (рис. 3). 
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Рис. 3. Лактаційна крива корів-первісток 
 
Корови-первістки мали високу стабільність надоїв. Про це свідчать індекси 

стабільності лактації, визначені за Х. Тернером, И. Иоганссоном и А. Ханссоном,  
J. I. Weller et al., Д. Т. Вінничуком, Д. В. Елпатьевским, В. Веселовським –  
А. Жирновим. 

Молочна продуктивність і характер лактаційної кривої 
високопродуктивних корів. У селекційній роботі з породою особливу цінність 
мають тварини, які підтримують високу молочну продуктивність впродовж усього 
періоду продуктивного використання. Висока молочна продуктивність корів 
свідчить про значний генетичний потенціал породи. Понад 8000 кг молока за кращу 
лактацію, у племзаводі «Ямниця» мали 14,7 % корів, у Сокальському відділенні 
ТзОВ «Молочні ріки» – 5,3, у Бродівському відділенні – 3,4 і у племрепродукторі 
«Селекціонер» – 2,3 %. У Бродівському відділенні ТзОВ «Молочні ріки» надій та 
вихід молочного жиру у високопродуктивних корів зростали до другої лактації, у 
тварин Сокальського відділення і племрепродуктора «Селекціонер» – до третьої, а у 
тварин племзаводу «Ямниця» – до четвертої лактації. Коефіцієнт мінливості надою, 
залежно від господарства і лактації, становив 7,7-40,9, молочного жиру – 9,2-41,0 %, 
вмісту жиру в молоці – 2,3-7,1 %. Досить високий коефіцієнт мінливості надою 
вказує на можливість подальшої ефективної селекції тварин за цим показником. 
Між надоєм та вмістом жиру в молоці коорів виявлені різні за напрямом зв’язки – 
від -0,296 до +0,359. Чорно-ряба худоба західного регіону України 
характеризувалася високою стабільністю надоїв  за першу, другу, третю та кращу 
лактації, на що вказують індекси стабільності лактації, визначені різними 
способами. У високопродуктивних корів надій за лактацію тісніше корелює з вищим 
добовим надоєм, ніж з індексами стійкості лактації. Співвідносна мінливість надою 
за лактацію та вищого добового надою у тварин різних господарств за першу, другу, 
третю та кращу лактації коливався від 0,684 до 0,947. 
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Хімічний склад молока корів-первісток. У молочному скотарстві, поряд із 
підвищенням величини надою, актуальним залишається покращення якості молока. 
Традиційними ознаками селекції тварин за якісним складом молока є вміст жиру й 
білка в молоці. Ці показники у корів-первісток, залежно від періоду лактації, 
знаходилися в межах 3,52-4,06 й 3,20-3,39 % відповідно, причому найнижче їхнє 
значення було відмічено на другому місяці лактаційного періоду, а в подальшому 
спостерігалося їх поступове збільшення (виняток – вміст білка в молоці на десятому 
місяці лактації). Вміст у молоці лактози, золи і сухого знежиреного молочного 
залишку впродовж лактації мав хвилеподібний характер, а вміст сухої речовини 
найнижчим був на другому місяці і до кінця лактаційного періоду зростав (виняток 
– шостий місяць лактації).  Співвідносна мінливість надою і вмісту жиру в молоці, 
залежно від місяця лактації, коливалася від -0,212 до 0,012, а за лактацію становила -
0,021, надою і вмісту білка в молоці – відповідно від -0,167 до 0,187 та 0,106. 
Коефіцієнти кореляції між компонентами молока коливалися від низьких 
невірогідних до високих достовірних додатних значень. 

Форма та функціональні властивості вимені. У селекційній роботі з 
породами великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності особлива 
увага приділяється розвитку молочної залози. Вим’я є однією з найважливіших 
статей екстер’єру молочної худоби. У всіх піддослідних господарствах корови мали 
переважно чашоподібну (57-69 %) та ванноподібну (19-34 %) форми вимені, тварин 
з округлою формою молочної залози був невеликий відсоток (9-14 %). Корови з 
різною формою вимені відрізнялися між собою за показниками молочної 
продуктивності. Найвищим надоями відзначалися тварини з ванноподібною формою 
молочної залози (виняток – надій за третю лактацію у тварин племрепродуктора 
«Селекціонер»). Інтенсивність  молоковіддачі, залежно від господарства, коливалася 
від 1,73 до 1,95 кг/хв., причому найвищою вона була також у корів з ванноподібною 
формою молочної залози. Між добовими надоями та швидкістю молоковіддачі 
тварин встановлені достовірні позитивні зв’язки (0,177-0,459). 

Відтворювальна здатність тварин. Сучасні програми селекції молочної 
худоби поряд з молочною продуктивністю, живою масою, екстер’єрно-
конституційним типом обов'язково враховують відтворювальну здатність корів. 
Чорно-ряба худоба з різних господарств відрізнялася за показниками живої маси та 
віку при першому плідному осіменінні й першому отеленні (табл. 3). У тварин 
племзаводу «Ямниця» вік першого плідного осіменіння та отелення були нижчими 
порівняно з коровами Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» на 10,1 
(Р<0,001) та 6,1 (Р<0,01), Бродівського відділення – на 21,6 (Р<0,001) та 19,5 
(Р<0,001) і племрепродуктора «Селекціонер»  – на 8,5 (Р<0,001) та 4,7 дня (Р<0,05). 
Жива маса при першому осіменінні найвищою була у телиць Сокальського 
відділення ТзОВ  «Молочні ріки», у тварин Бродівського відділення цей показник 
був нижчим на 5,5, племзаводу «Ямниця» – на 4,4 і племрепродуктора 
«Селекціонер»  – на 8,5 кг при Р<0,001 у всіх випадках. Найвищою живою масою 
після першого отелення характеризувалися первістки племзаводу «Ямниця». За цим 
показником вони переважали тварин племрепродуктора «Селекціонер», 
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Сокальського і Бродівського відділень ТзОВ  «Молочні ріки» відповідно на 15,7 
(Р<0,001), 1,5 і 6,8 кг (Р<0,001).  

Таблиця 3 
Жива маса та вік тварин при першому плідному осіменінні  

та першому отеленні, M±m 
 

Показник 

 Господарство 
Молочні ріки   

Селекціонер 
(n=1418) 

 
Ямниця 
(n=1217) 

Сокальське 
відділення 
 (n=2046)  

Бродівське 
відділення 
 (n=1222) 

Вік першого  
осіменіння, днів 562,8±0,97*** 574,3±1,89 561,2±1,16*** 552,7±1,57*** 

Жива маса при 
першому осіменінні, кг 409,7±0,44 404,2±0,70*** 392,7±0,54*** 405,3±0,80*** 

Вік першого отелення, 
днів 840,7±1,03*** 854,1±1,97 839,3±1,20*** 834,6±1,58*** 

Жива маса після 
першого отелення, кг 506,9±0,36 501,6±0,60*** 492,7±0,42*** 508,4±0,73 

 
У нашому досліді перше плідне осіменіння телиць відбувалося у віці 537,4 

дня, або 17,7 місяця за середньої живої маси 408,5 кг, а вік першого отелення 
становив 818,8 дня, або 26,9 місяця. 

Чорно-ряба худоба західного регіону України відзначалася добрими 
показниками відтворювальної здатності, на що вказують індекс плодючості (46,3-
48,0), вихід телят на 100 корів (91,8-98,8 гол.) та коефіцієнт відтворювальної 
здатності (0,92-0,99). Тривалість сервіс-періоду у корів, залежно від господарства і 
лактації, знаходилася в межах 87,4-121,5, міжотельного – в межах 364,4-402,6, 
сухостійного – в межах 47,3-72,9 дня. 

Тривалість продуктивного використання корів. Тривалість продуктивного 
використання і довічна продуктивність корів значною мірою визначають загальну 
ефективність молочного скотарства. Чорно-ряба худоба з різних господарств 
відрізнялася за показниками ефективності довічного використання (табл. 4). Між 
тваринами племзаводу «Ямниця» та племрепродуктора «Селекціонер» за тривалістю 
життя і продуктивного використання вірогідної різниці не виявлено, а у тварин 
Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» ці показники були нижчими на 444 і 
447 та 471 і 475, Бродівського відділення – на 223 і 240 та 250 і 268 днів відповідно 
при Р<0,001 у всіх випадках. Коефіцієнт господарського використання найвищим 
був у корів племрепродуктора «Селекціонер». За цим показником вони переважали 
тварин Сокальського і Бродівського відділень ТзОВ  «Молочні ріки» та племзаводу 
«Ямниця» відповідно на 0,087 (Р<0,001) і 0,061 (Р<0,001) та 0,018 (Р<0,01). 
Найдовше у стаді використовувалися корови племрепродуктора «Селекціонер». У 
них кількість лактацій за життя була вірогідно (Р<0,001) більшою, порівняно з 
тваринами Сокальського і Бродівського відділень ТзОВ  «Молочні ріки» та 
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племзаводу «Ямниця» відповідно на 1,1; 0,9 та 0,4 лактації. Дещо інша картина 
спостерігалася за довічною продуктивністю. Найвищий довічний надій, вихід 
молочного жиру, надій на один день життя та один день продуктивного 
використання відмічені у тварин племзаводу «Ямниця». Їх достовірна (Р<0,001) 
перевага за цими показниками над особинами інших господарств становила 2526-
7128; 102,1-283,3; 2,1-2,2 та 0,4-1,8 кг відповідно. Середній довічний вміст жиру в 
молоці найвищий був у корів Бродівського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» 
тварини інших господарств вірогідно (Р<0,001) поступалися їм за цим показником 
на 0,04-0,09 %.  

Таблиця 4 
Тривалість та ефективність продуктивного використання  

корів різних господарств 
 

Показник 

Господарство 
Молочні ріки 

Селекціонер Ямниця Сокальське 
відділення  

Бродівське 
відділення 

Кількість тварин, гол. 1698 909 1278 777 

Тривалість: життя, днів 2080±17,2*** 2301±27,0*** 2551±22,2 2524±32,0 

  продуктивного   
  використання, днів 1238±17,3*** 1445±27,3*** 1713±22,2 1685±32,0 

Коефіцієнт 
господарського 
використання 

0,584±0,003*** 0,610±0,005*** 0,671±0,004 0,653±0,005**

Вік у лактаціях 3,2±0,05*** 3,4±0,07*** 4,3±0,06 3,9±0,08*** 
Довічна продуктивність: 
    надій, кг 18320±296,7*** 20254±371,4*** 22922±353,7*** 25448±478,0 

    вміст жиру, % 3,79±0,003*** 3,88±0,006 3,82±0,005*** 3,84±0,004***

    молочний жир, кг 693,4±10,46*** 785,1±14,35*** 874,6±12,32*** 976,7±17,23 
Надій на 1 день: 
    життя, кг 8,8±0,07*** 8,8±0,09*** 8,9±0,08*** 10,0±0,11 

    продуктивного  
    використання, кг 14,7±0,09*** 14,0±0,10*** 13,3±0,07*** 15,1±0,08 

 
Ефективність використання корів певною мірою залежить від їх лінійної 

належності. Найдовшою тривалістю життя, продуктивного використання та 
найбільшою кількістю лактацій відзначалися тварини ліній Белла 1667366.74, 
К. Франса 9069 і С. Т. Рокіта 252803. Тварина всіх інших ліній достовірно 
поступалися їм за цими показниками (виняток – два останні показники у тварин  
М. Чіфтейна 95679). За довічними надоями та довічним виходом молочного жиру 
кращими виявилися також тварини зазначених вище ліній. Найнижчими 
вищенаведені показники були у корів ліній Валіанта 1650414, А. Адема 30587 і 
Хановера 1629391. 
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Довічний надій тісно корелює з тривалістю життя, тривалістю продуктивного 
використання, кількістю лактацій за життя і надоєм за один день життя. Додатний 
достовірний зв’язок встановлено між довічним надоєм і надоєм корів за окремі 
лактації.  

Найбільше тварин вибувало зі стад через порушення функції відтворення 
(37,5-45,0 %) та низьку продуктивність (15,8-21,5 %). 

Біологічні особливості тварин. Морфологічні та біохімічні показники крові у 
телиць та корів-первісток впродовж лактації зазнавали певних змін, проте, 
знаходилися в межах фізіологічної норми. З віком телиць вміст загального білка і 
глобулінів в сироватці крові зростали, вміст глюкози і резервна лужність 
знижувалися, а кількість у крові еритроцитів, лейкоцитів, вміст гемоглобіну і 
альбумінів мали хвилеподібний характер. У корів-первісток з другого до восьмого 
місяця лактаційного періоду кількість еритроцитів і вміст гемоглобіну у крові 
зростали, а вміст загального білка в сироватці крові знижувався. Співвідносна 
мінливість загального білка в сироватці крові та живої маси телиць, залежно від віку 
тварин, знаходилася в межах 0,200-0,480, причому найвищою вона була у 3-
місячному віці. Найвищі коефіцієнти кореляції між вмістом загального білка в 
сироватці крові і добовим надоєм (r=0,296), вмістом жиру (r=0,314) та білка 
(r=0,302) в молоці були на другому місяці лактації.  

З віком телиць підвищувалася бактерицидна й лізоцимна активність сироватки 
крові, фагоцитарна активність нейтрофілів крові, фагоцитарне число та кількість    
В-лімфоцитів. У корів-первісток найвищі показники клітинної і гуморальної ланок 
імунітету спостерігалися на п’ятому місяці лактації. 

Загальна оцінка природної резистентності телиць знаходилася в межах 54-60 
балів, а корів-первісток – в межах 61-64 бали,  що вважається нормальним її рівнем 
(табл. 5).  

Таблиця 5 
Загальна оцінка природної резистентності телиць і корів-первісток 

 
Телиці, n=39 Корови-первістки, n=36 

вік,  
місяці бал вік,  

місяці бал місяць лактації бал  

3 55 12 58 2 61 
6 54 15 60 5 64 
9 56 18 58 8 63 
Примітка. Згідно з методикою 19-30 балів – низький рівень резистентності, 31-49 – 

задовільний і 50-80 – нормальний. 
 
Високі бали за загальну оцінку природної резистентності свідчать, що чорно-

ряба худоба добре адаптована до умов західного регіону України. 
Особливості формування молочної продуктивності корів. На сучасному 

етапі вдосконалення великої рогатої худоби виникає необхідність подальшого 
дослідження особливостей формування молочної продуктивності тварин для 
прискорення темпів її підвищення. 
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Встановлена залежність молочної продуктивності чорно-рябої худоби від її 
живої маси в період вирощування, на основі чого розроблені рекомендовані 
параметри вагового росту ремонтних телиць  для одержання від них у подальшому 
високих показників молочної продуктивності (табл. 6). 

Таблиця 6 
Рекомендовані параметри живої маси ремонтних телиць 

Вік тварин, місяці Жива маса, кг 
Новонароджені 33-35 

3 110-119 
6 185-199 
9 245-259 
12 300-314 
15 360-379 
18 420-439 

 
Встановлено, що найменший вплив на формування майбутньої молочної 

продуктивності тварин мала їх жива маса при народженні (ηх
2=3,3-5,3 %). З віком 

тварин цей показник зростав і, залежно від вікового періоду і лактації, становив 
12,9-24,6 %. Залежно від господарства, вікового періоду і лактації, коефіцієнти 
кореляції між живою масою корів у період вирощування і їх подальшим надоєм, 
вмістом жиру в молоці та кількістю молочного жиру знаходилися в межах 0,018-
0,604; -0,239-0,403 і 0,017-0,586 відповідно. 

Молочна продуктивність корів-первісток залежала від їх промірів у період 
вирощування. Сила впливу промірів тіла телиць, залежно від проміру і вікового 
періоду, на їх майбутній надій становила 3,9-20,5 %, на вміст жиру в молоці – 0,2-
9,9 %, на кількість молочного жиру – 4,2-18,9 %, коефіцієнти кореляції між 
промірами тіла і надоєм тварин знаходилися в межах 0,170-0,458, між промірами 
тіла і вмістом жиру в молоці – в межах -0,148-0,182, між промірами і кількістю 
молочного жиру – в межах 0,138-0,446. Найсуттєвіший вплив на молочну 
продуктивність корів мали висотні проміри, обхват грудей за лопатками і навскісна 
довжина тулуба, найменший – обхват п’ястка. На основі аналізу лінійного росту 
тварин і його впливу на молочну продуктивність корів нами розроблені 
рекомендовані параметри промірів тіла ремонтних телиць,  яких розводять в умовах 
західного регіону України (табл. 7). 

Встановлено, що проміри тіла первісток впливають на їх подальшу молочну 
продуктивність. Залежно від проміру і лактації, сила впливу промірів тіла первісток 
на подальший надій становила 7,6-22,9 %, на вміст жиру в молоці – 0,1-1,6 %, на 
кількість молочного жиру – 7,1-22,9 %, співвідносна мінливість промірів тіла і 
надою коливалася від 0,297 до 0,478, промірів тіла і вмісту жиру в молоці – від 0,020 
до 0,142, промірів тіла і кількості молочного жиру – від 0,288 до 0,473.  
Найсуттєвіший вплив на надій корів мали висота в холці, глибина грудей, обхват 
грудей за лопатками та навскісна довжина тулуба, а найменший – обхват п’ястка. 
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Таблиця 7 
Рекомендовані параметри лінійного росту ремонтних телиць 

 

Назва проміру, см Вік тварин, місяці 
3 6 9 12 15 18 

Висота в холці 89-91,9 102 і > 106-108,9 113-115,9 122 і > 127 і > 
Висота в спині 93 і > 104 і > 108-110,9 114-116,9 124 і > 128 і > 
Висота в попереку 94 і > 106 і > 109-111,9 116-118,9 126 і > 130 і > 
Висота в крижах 96 і > 107 і > 110-112,9 120 і > 127 і > 131 і > 
Глибина грудей 42 і > 45-47,9 50-52,9 54-57,9 61 і > 64 і > 
Ширина грудей 22 і > 27 і > 29-30,9 34 і > 40 і > 42 і > 
Обхват грудей 
за лопатками 99 і > 122-125,9 145 і > 150-154,9 160-164,9 176 і > 

Навскісна довжина 
тулуба 96 і > 108-111,9 119-122,9 128-131,9 137-140,9 141-144,9

Навскісна довжина 
заду 31 і > 35 і > 39 і > 41 і > 44 і > 45 і > 

Ширина в маклаках 24 і > 27 і > 34 і > 39 і > 42 і > 45 і > 
Ширина в 
тазостегнових 
зчленуваннях 

27 і > 32 і > 35 і > 40 і > 42 і > 43 і > 

Ширина в сідничних 
горбах 14-15,9 18-19,9 22 і > 23-24,9 27 і > 28 і > 

Обхват п’ястка 13 13,5-14,4 14,5-15,4 15,5-16,4 16,5-17,4 17,5-18,4 
 
Нами розроблені також рекомендовані параметри промірів тіла для корів-

первісток чорно-рябої худоби західного регіону України (табл. 8). 
Таблиця 8  

Рекомендовані проміри корів-первісток, см 
 

Назва проміру Значення 
Висота в холці 134-136,9 
Висота в спині 133-135,9 
Висота в попереку 137-139,9 
Висота в крижах 138-140,9 
Глибина грудей 76 і більше 
Ширина грудей 47 і більше 
Обхват грудей за лопатками 196-203,9 
Коса довжина тулуба 160-164,9 
Коса довжина заду 57 і більше 
Ширина в маклаках 56 і більше 
Ширина в тазостегнових зчленуваннях 50-52,9 
Ширина в сідничних горбах 36 і більше 
Обхват п’ястка 19-20,4 
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Встановлено, що найвищими надоями та кількістю молочного жиру 
відзначалися тварини, перше плідне осіменіння яких проводили у віці 487-547 днів, 
або 16-18 місяців при досягненні ними живої маси 400 кг. Сила впливу живої маси 
при першому плідному осіменінні на надій, залежно від лактації, становила 14,8-
19,9, на вміст жиру в молоці – 2,7-3,9 % і на вихід молочного жиру – 14,0-19,3, а 
сила впливу віку при першому плідному осіменінні на ці ж показники знаходилася 
відповідно в межах 7,7-9,7; 2,8-3,8 і 8,0-9,5 %. 

На молочну продуктивність корів впливає їх жива маса. Коефіцієнти кореляції 
між живою масою тварин і надоєм, залежно від лактації, знаходилися в межах 0,413-
0,551, між живою масою і вмістом жиру в молоці – в межах 0,037-0,113 та між 
живою масою і виходом молочного жиру – в межах 0,414-0,537, сила впливу живої 
маси на ці ж показники становила 18,8-32,3, 2,1-3,6 та 18,7-30,8 %. Корови з живою 
масою після першого отелення 540 кг і більше, після другого – 590 кг і більше та 
після третього – 640 кг і більше виявилися найбільш продуктивними. 

Найвищими надоями та виходом молочного жиру характеризувалися корови з 
тривалістю сервіс-періоду 120 днів і більше, сухостійного – 45-54 дні та 
міжотельного – 430 днів і більше. Співвідносна мінливість тривалості сервіс-періоду 
та надою, вмісту жиру в молоці й кількості молочного жиру, залежно від 
господарства і лактації, знаходилися в межах -0,063 – 0,338; -0,139 – 0,151 й -0,053 –
 0,341, між тривалістю міжотельного  періоду  та  цими ж  показниками  молочної  
продуктивності  – в межах -0,020 – 0,330; -0,119 – 0,161 й -0,028 – 0,324, між 
тривалістю сухостійного періоду та надоєм, вмістом жиру в молоці й кількістю 
молочного жиру – в межах -0,155 – 0,048; -0,136 – 0,052 й -0,157 – 0,049. Сила 
впливу тривалості сервіс-періоду на надій коливалася від 9,1 до 29,5, на вміст жиру 
в молоці – від 7,0 до 28,2 та на вихід молочного жиру – від 8,2 до 29,7 %.  

Вплив лінійної належності на молочну продуктивність корів. 
Встановлено, що продуктивність корів залежала від їх лінійної належності та 
походження за батьком. У Сокальському відділенні ТзОВ «Молочні ріки» 
найвищими надоями та кількістю молочного жиру відзначалися корови лінії 
Старбака 352790.79, у Бродівському відділенні – ліній Белла 1667366.74 і 
С. Т. Рокіта 252803, у племрепродукторі «Селекціонер» – ліній Аннас Адема 30587 і 
К. Франса 9069, у племзаводі «Ямниця» – ліній Кавалера Рс 1620273.72, Хановера 
1629391 і Старбака 352790.79. Вміст жиру в молоці у Сокальському відділенні ТзОВ 
«Молочні ріки» найвищим був у тварин лінії П. Бутмейкера 1450228, у 
Бродівському відділенні – у корів ліній Айвенго 1189870, П. Астронавта 1458744, 
П. Бутмейкера 1450228 і С. Т. Рокіта 252803, у племрепродукторі «Селекціонер» – у 
особин ліній П. Бутмейкера 1450228 і К. Франца 9069, у племзаводі «Ямниця» – у 
тварин лінії Р. Соверінга 198998. Сила впливу лінійної належності тварин на їх 
надій, залежно від господарства і лактації, становила 9,6-39,0, на вміст жиру в 
молоці – 2,9-32,2 та на вихід молочного жиру – 9,7-38,8 %, сила впливу батька – 6,9-
49,3; 7,4-68,4 та 6,8-51,0 % відповідно. 

Залежність молочної продуктивності корів від умовної частки 
спадковості голштинської породи. Середня умовна частка спадковості 
голштинської породи у генотипі чорно-рябої худоби Сокальського відділення ТзОВ 
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«Молочні  ріки» по вибірці за останні 20 років становила 72,72, Бродівського 
відділення – 69,92, племрепродуктора «Селекціонер» – 56,82 та племзаводу 
«Ямниця» – 78,41 %. У Сокальському відділенні ТзОВ «Молочні  ріки» та 
племрепродукторі «Селекціонер» найвищі надої та вихід молочного жиру відмічені 
у корів з умовною часткою спадковості голштинів від 87,5 до 93,75 %, у 
Бродівському відділенні ТзОВ «Молочні  ріки» – у тварин з умовною часткою 
спадковості голштинів 93,75 % і більше, у племзаводі «Ямниця» за першу 
лактацію – у особин з умовною часткою спадковості голштинів 93,75 % і більше, а 
за другу, третю і кращу лактації – із спадковістю голштинської породи 87,5- 
93,75 %. У обох відділеннях ТзОВ «Молочні  ріки» та племрепродукторі 
«Селекціонер» умовна частка спадковості голштинів не справляла істотного впливу 
на молочну продуктивність, а у племзаводі «Ямниця» сила впливу генотипу на 
надій, залежно від лактації, становила 14,2-27,7, на вміст жиру в молоці – 2,9-16,1 та 
на вихід молочного жиру – 8,6-24,4 %. 

Вплив матерів на молочну продуктивність дочок. Рівень молочної 
продуктивності дочірнього покоління залежав від продуктивності матерів. Так, за 
продуктивності матерів за кращу лактацію до 5000 кг молока дочки достовірно 
(Р<0,001) переважали їх за надоєм та кількістю молочного жиру. За продуктивності 
матерів за кращу лактацію 5000-5499 кг молока за вищенаведеними показниками 
дочки також достовірно (Р<0,01-0,001) переважали своїх матерів (виняток –  
недостовірна перевага нащадків Бродівського відділення). За надоїв матерів 5500 кг 
і вище між їх продуктивністю і продуктивністю дочок певної закономірності не 
спостерігалося, а за продуктивності перших 7000 кг і вище нащадки поступалися їм 
за надоєм та кількістю молочного жиру. За вмістом жиру в молоці матерів та їх 
дочок певної закономірності не встановлено. 

Між показниками молочної продуктивності матерів і дочок були виявлені 
різнонаправлені та різної сили зв’язки, які залежно від господарства, показника 
молочної продуктивності та лактації, знаходилися в межах -0,248 – +0,879. 

 Найнижчі коефіцієнти успадковуваності показників молочної продуктивності 
по шляху «мати-дочка» виявлені у тварин Сокальського відділення ТзОВ «Молочні 
ріки» (коефіцієнт успадковуваності надою – 0,034-0,166, вмісту жиру в молоці –
0,032-0,114 та кількості молочного жиру – 0,014-0,134), а найвищі у Бродівському 
відділення ТзОВ «Молочні ріки» (0,646-0,762; 0,646-0,762 та 0,474-0,646 
відповідно). Варто зазначити, що у нащадків високопродуктивних корів чітко 
виражена дія закону регресії за надоєм. Дочки, що одержані від 
високопродуктивних матерів, хоч і не досягають показників своїх матерів, проте 
переважають за продуктивністю нащадків, одержаних від низькопродуктивних 
матерів. 

Спосіб формування високоцінних генотипів у популяціях молочної 
худоби. З метою консолідації тварин за екстер’єрним типом та підвищення 
генетичного потенціалу чорно-рябої худоби в умовах західного регіону України 
нами було розроблено спосіб формування високоцінних генотипів у популяціях 
молочної худоби, який включає оцінку особин на основі сумарних нормованих 
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відхилень за промірами тіла, розподіл їх на класи і оцінку молочної продуктивності 
в межах кожного класу. 

Ідентифікацію середнього (М0) і крайніх класів (М- та М+) здійснювали через 
аналіз нормованих відхилень. Для цього для кожного із тестованих показників 
(висота в холці, обхват грудей за лопатками, коса довжина тулуба) спочатку 
розраховували одиничний нормований індекс за формулою: 

 
 

де: Jі – індекс нормованих відхилень для певної ознаки, 
Х – індивідуальне значення ознаки в популяції (стаді),  

М – середньостатистична величина ознаки,  
σ – стандартне відхилення. 

Окремо отримані  значення нормованих відхилень по кожній ознаці надалі 
сумували і наведена вище формула набувала такого вигляду: 
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де: J – індекс сумарних нормованих відхилень, 
Хі – індивідуальне значення і-тої ознаки в популяції (стаді),  
Мі – середньостатистична величина і-тої ознаки,  
σ і– стандартне відхилення і-тої ознаки. 

Отримані таким чином нові безрозмірні величини забезпечують в кожному 
окремому випадку більшу однорідність експериментального матеріалу, а в 
сумарному виразі цей інтегральний показник характеризує певний екстер'єрний тип 
кожного індивідууму. 

На основі проведеного фенотипування виділили три області фенотипової 
мінливості: одна – близька до середнього значення М0,  а дві інші (М- та М+) – 
віддалені на ±2 одиниці від центру розподілу. Відповідно до такої градації у 
кожному із класів досліджували основні господарськи корисні ознаки, порівняльний 
аналіз яких забезпечує всебічну оцінку тварин віднесених до того чи іншого класу. 

Конкретна реалізація пропонованої системи здійснюється у відповідності з 
розробленим нами алгоритмом наступним чином : 
 – корів будь-якої популяції (стада) оцінювали за висотою в холці, обхватом 
грудей за лопатками, косою довжиною тулуба, 

– формували комп’ютерну базу даних, 
–  на основі інтегрального індексу сумарних нормованих відхилень формували 

класи тварин М- , М0 , М+ , 
– в межах вищеназваних класів визначали сумарну господарськи корисну 

цінність тварин і вибирали найбільш оптимальний клас для стада. 
Формування високоцінних генотипів у популяціях молочної худоби 

представляє собою поетапний багатоступеневий процес. 








МХJ
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На першому етапі під дією стабілізуючого добору формується відповідна 
популяція з певними господарськи корисними ознаками, яка функціонує у 
відповідній агроекосистемі до того часу, поки задовольняє виробництво. 

На другому етапі, за умови необхідності підвищення генетичного потенціалу 
молочної продуктивності, необхідно збільшити параметри кормової спроможності 
тварин, здатних забезпечити його повну реалізацію. 

На третьому етапі у популяції на певний період часу встановлюється 
динамічна рівновага між покращуваними і покращеними генотипами тварин.  

На четвертому етапі наступає період дії відбору, при якому відбираються і 
включаються у подальший селекційний процес лише високоцінні, з наперед 
заданими параметрами продуктивності, тварини. 

На п’ятому етапі в міру стабілізації популяції, знову вступає в дію 
стабілізуючий відбір, який продовжується до того часу, поки задовольняє 
виробництво. 

Прототипом способу формування високоцінних генотипів у популяціях 
молочної худоби є розроблений нами раніше «Спосіб оптимізуючого відбору в 
популяціях молочної худоби», у якому формування класів здійснюється на основі 
семи промірів тіла тварин. 

Характеризуючи виділені класи тварин розробленим нами способом, з точки 
зору міри вираженості у них показників молочної продуктивності, необхідно 
констатувати про наявність суттєвих відмінностей між ними (табл. 9).  

Таблиця 9 
Молочна продуктивність корів різних класів, M±m  (ретроспективний аналіз) 

Показник Клас тварин 
М- М0 М+ 

І лактація 
Кількість тварин, гол. 1042 2311 989 
Надій, кг 4297±22,5*** 5001±19,8*** 5719±36,7 
Вміст жиру в молоці, % 3,81±0,006*** 3,83±0,004 3,83±0,006 
Молочний жир, кг 163,7±0,91*** 191,6±0,80*** 219,2±1,44 

ІІ лактація 
Кількість тварин, гол. 842 1952 857 
Надій, кг 4510±27,0*** 5278±23,9*** 5956±48,1 
Вміст жиру в молоці, % 3,81±0,008* 3,82±0,005 3,82±0,007 
Молочний жир, кг 171,7±1,11*** 201,6±0,95*** 227,7±1,89 

ІІІ лактація 
Кількість тварин, гол. 667 1590 696 
Надій, кг 4683±36,1*** 5454±29,2*** 6216±53,7 
Вміст жиру в молоці, % 3,82±0,008* 3,84±0,005 3,84±0,008 
Молочний жир, кг 179,2±1,48*** 209,6±1,17*** 238,9±2,12 

Краща лактація 
Кількість тварин, гол. 1042 2311 989 
Надій, кг 4979±31,2*** 5917±25,6*** 6922±48,4 
Вміст жиру в молоці, % 3,83±0,006* 3,84±0,004 3,85±0,006 
Молочний жир, кг 190,8±1,27*** 227,2±1,03*** 266,4±1,88 
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Корови класу М+ за надоєм та кількістю молочного жиру переважали тварин 
класів М- і М0 за першу лактацію відповідно на 1422 та 55,5 і 718 та 27,6, за другу – 
на 1446 та 56,0 і 678 та 26,1, за третю – на 1533 та 59,7 і 762 та 29,3 і за кращу 
лактацію – на 1943 та 75,6 і 1005 кг та 39,2 кг при Р<0,001 у всіх випадках. За перші 
три лактації у корів класів М0 і М+ вміст жиру в молоці був однаковим, а у тварин 
класу М- цей показник був нижчим. За кращу лактацію корови класу М+ за вмістом 
жиру в молоці переважали тварин класів М- і М0 на 0,02 (Р<0,05) і 0,01 % 
відповідно. 

У проведеному досліді тварини різних класів також відрізнялися за 
величиною надою та виходом молочного жиру (табл. 10). Так, первістки класу М+ за 
цими показниками переважали тварин класів М- і М0 на 996 (Р<0,01) та 37,2 (Р<0,01) 
і 364 кг та 12,7 кг відповідно. Вміст жиру в молоці тварин різних класів був 
однаковим. 

Таблиця 10 
Молочна продуктивність корів-первісток різних класів, M±m (дослід) 

 

Показник Клас тварин 
М- М0 М+ 

Кількість тварин, гол. 23 29 21 
Надій, кг 5494±201,1** 6126±181,6 6490±244,7 
Вміст жиру в молоці, % 3,73±0,034 3,73±0,025 3,73±0,034 
Молочний жир, кг 204,2±7,69** 228,7±7,23 241,4±9,10 

 
Отже, спосіб формування високоцінних генотипів у популяціях молочної 

худоби, на основі сумарних нормованих відхилень за промірами тіла первісток і  
розподілу  їх  на  класи,  дає  можливість  відібрати  тварин,  які в конкретних 
умовах характеризуються певними екстер’єрними параметрами і відзначаються 
високим рівнем продуктивності. 

Економічна ефективність розведення чорно-рябої худоби. У первісток 
класу М+ порівняно з особинами класів М-  та М0 надій базисної жирності був 
відповідно на 1093 та 399 кг більшим, а собівартість 1 ц молока на 70,94 та 
23,11 грн. меншою. Чистий прибуток на одну корову в рік у тварин класу М+ був на 
2473,86-6776,64 грн. більшим, а рентабельність виробництва молока – на 8,4-23,2 % 
вищою ніж у первісток інших класів.  

Первістки, відібрані за рекомендованими нами параметрами лінійного росту у 
віці 18 місяців, переважали решту особин за надоєм базисної жирності на 791 кг, у 
них була нижча собівартість 1 ц молока на 45,99 грн., більший прибуток на одну 
корову в рік – на 4805,19 грн. і вища рентабельність виробництва молока – на 
16,6 %.  

Таким чином, з метою підвищення економічної ефективності розведення 
чорно-рябої худоби у західному регіоні України доцільно використовувати 
розроблені нами методичні підходи з удосконалення цих тварин. 
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ВИСНОВКИ 
 
1. Використання розроблених методичних підходів на основі популяційно-

генетичного аналізу параметрів онтогенетичного розвитку, молочної 
продуктивності, форми та функціональних властивостей вимені, відтворювальної 
здатності, біологічних особливостей, природної резистентності, тривалості 
господарського використання, міжгрупової мінливості, генетичної детермінації та їх 
впливу на формування молочної продуктивності чорно-рябої худоби сприятиме 
росту генетичного потенціалу тварин, забезпечить формування високопродуктивних 
конкурентоспроможних стад великої рогатої худоби та підвищить рентабельність 
галузі молочного скотарства. 

2. Чорно-ряба худоба західного регіону України  характеризувалася досить 
високими показниками живої маси. У телиць 18-місячного віку вона, залежно від 
господарства, сягала 396,5-414,1 кг. Коефіцієнт мінливості цього показника 
коливався від 4,3 до 12,6 %, що свідчить про досить високу консолідованість тварин 
за живою масою. Найвищі абсолютні та середньодобові прирости телиць 
спостерігалися у віковий період 3-6 місяців, а відносна швидкість та напруга росту 
живої маси – у період від народження до трьох місяців. Вікова повторюваність 
живої маси корів-первісток у період їх вирощування перевищувала 50 % вже у 9- –
12-місячному віці, тому ефективний добір ремонтних телиць за цим показником 
доцільно здійснювати саме у цьому віці. 

3. Лінійний ріст телиць у процесі онтогенезу відзначався нерівномірністю. 
Найвища напруга та відносна швидкість росту промірів тіла тварин спостерігалася у 
віковий період 3-6 місяців.  Найінтенсивніше збільшувалися висотні проміри та 
обхват п’ястка, а найменше – ширина грудей, ширина в сідничних горбах і 
маклаках. Вікова повторюваність промірів тіла перевищувала 50 % починаючи з 9-
місячного віку тварин. З віком телиць зменшувалися індекси довгоногості, формату 
таза і перерослості та збільшувалися індекси масивності за Дюрстом, грудний, 
важковаговості (за Г. Ланіною), широтний (за Г. Ланіною), ейросомії і лептосомії. 
Загалом індекси будови тіла вказують на те, що у всі вікові періоди тварини 
характеризувалися пропорційним і гармонійним розвитком та відповідали 
параметрам худоби молочного типу. 

4. Чорно-ряба худоба західного регіону України відзначалася високою 
молочною продуктивністю впродовж усіх досліджуваних лактацій. Надій корів 
зростав до третьої-четвертої лактації, а в подальшому поступово знижувався. 
Коефіцієнти повторюваності надою знаходилися в межах 0,404-0,753, вмісту жиру в 
молоці – в межах 0,242-0,781, а співвідносна мінливість цих показників – в межах -
0,282-0,254. Корови-первістки характеризуються високою стабільністю надоїв, на 
що вказують відповідні індекси, вирахувані різними способами. 

5. Високопродуктивні корови характеризувалися стійкою лактаційною 
діяльністю впродовж усього періоду продуктивного використання. Співвідносна 
мінливість надою та вмісту жиру в молоці, залежно від господарства та лактації, 
коливалися від -0,296 до 0,359. Надій за лактацію тісно корелює з максимальним 
добовим надоєм (r=0,684-0,947). 
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6. Хімічний склад молока первісток впродовж лактації зазнавав певних змін. 
Вміст у молоці жиру, білка і сухої речовини найнижчим був на другому місяці 
лактаційного періоду, вміст лактози, золи і сухого знежиреного молочного залишку 
мав хвилеподібний характер. Між надоєм та показниками хімічного складу молока 
встановлені низькі різнонаправлені зв’язки (r=-0,212-0,280), а між компонентами 
молока зв’язки були додатними  і залежно від періоду лактації знаходилися в межах 
0,040-0,944. 

7. Корови-первістки характеризувалися здебільшого чашо- та ванноподібною 
формою молочної залози. Найбільшою молочною продуктивністю та найвищою 
інтенсивністю молоковіддачі відзначалися корови з ванноподібною формою вимені. 
Інтенсивність молоковіддачі у корів, залежно від господарства, коливалася від 1,73 
до 1,95 кг/хв., а співвідносна мінливість добового надою та швидкості молоковіддачі 
знаходилася в межах 0,177-0,459. 

8. Маточне поголів’я чорно-рябої худоби відзначалося середньою і доброю 
плодючістю, на що вказують індекс плодючості (46,3-48,0), коефіцієнт 
відтворювальної здатності (0,92-0,99) та вихід телят на 100 корів (91,8-98,8 гол.). 
Тривалість сервіс-періоду, залежно від господарства та лактації, становила 87,4-
121,5, міжотельного – 364,6-402,6 та сухостійного – 47,3-72,9 дня. 

9. Чорно-ряба худоба західного регіону України характеризується невисокою 
тривалістю продуктивного використання (3,2-4,3 лактації). Тривалість 
продуктивного використання і довічна продуктивність корів зумовлена генотипом, 
зокрема їх лінійною належністю. Найдовшою тривалістю життя, продуктивного 
використання та найбільшою кількістю лактацій, найвищими довічними надоями та 
кількістю молочного жиру відзначалися тварини ліній Белла 1667366.74, К. Франса 
9069 і С. Т. Рокіта 252803, а найнижчими ці показники були у корів ліній Валіанта 
1650414, А. Адема 30587 і Хановера 1629391. Довічний надій тварин тісно 
корелював з тривалістю їх життя, тривалістю продуктивного використання, 
кількістю лактацій за життя і надоєм за один день життя. Достовірний додатний 
зв’язок встановлено між довічним надоєм і надоєм корів за окремі лактації. 
Найбільше тварин вибувало зі стад через порушення функції відтворення (37,5-
45,0 %) та низьку продуктивність (15,8-21,5 %). 

10. Морфологічні та біохімічні показниками крові телиць у процесі онтогенезу 
та корів-первісток впродовж лактації зазнавали певних змін. З віком телиць вміст 
загального білка і глобулінів у сироватці крові зростав, вміст глюкози і резервна 
лужність знижувалися, а кількість у крові еритроцитів, лейкоцитів, вміст 
гемоглобіну і альбумінів мали хвилеподібний характер. З другого до восьмого 
місяця лактації кількість еритроцитів і вміст гемоглобіну у крові первісток зростали, 
а вміст загального білка в сироватці крові знижувався. Відмічена додатна кореляція 
вмісту загального білка в сироватці крові з живою масою телиць (r=0,200-0,480) та 
молочною продуктивністю первісток (r=0,062-0,296).  

11. Чорно-ряба худоба західного регіону України характеризується 
нормальним рівнем резистентності, на що вказує загальна оцінка за цим 
показником – 54-64 бали). З віком телиць підвищувалися бактерицидна й лізоцимна 
активність сироватки крові, фагоцитарна активність нейтрофілів крові, фагоцитарне 
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число та кількість В-лімфоцитів. У корів-первісток найвищі показники клітинної і 
гуморальної ланок імунітету спостерігалися на п’ятому місяці лактаційного періоду. 

12. На формування молочної продуктивності корів впливала інтенсивність їх 
вагового та лінійного росту у період вирощування, а також жива маса після 
першого, другого й третього отелень та проміри тіла первісток. Співвідносна 
мінливість живої маси тварин у період вирощування та надою становила 0,018-
0,604, промірів тіла в період вирощування та надою – 0,170-0,458, живої маси після 
першого, другого й третього отелень та надою – 0,413-0,551, промірів тіла первісток 
та надою – 0,297-0,478.  Найсуттєвіший вплив на майбутню молочну продуктивність 
корів справляла їх жива маса у 18-місячному віці та після першого отелення, висотні 
проміри, обхват грудей за лопатками й навскісна довжина тулуба, а найменший –  
жива маса при народженні і обхват п’ястка. 

13. На формування молочної продуктивності корів значно впливали генетичні 
чинники, зокрема, частка спадковості голштинської породи, належність до лінії та 
походження за батьком. Найвищі надої та вихід молочного жиру відмічені у корів з 
умовною часткою спадковості голштинів 87,5 % і більше. У Сокальському 
відділенні ТзОВ «Молочні ріки» найвищими зазначені показники були у тварини 
лінії Старбака 352790.79, у Бродівському відділенні – ліній Белла 1667366.74 і 
С. Т. Рокіта 252803, у племрепродукторі «Селекціонер» – ліній Аннас Адема 30587 і 
К. Франса 9069, у племзаводі «Ямниця» – ліній Кавалера Рс 1620273.72, Хановера 
1629391 і Старбака 352790.79. Сила впливу лінійної належність корів на надій, 
залежно від господарства та лактації, становила 9,6-39,0, походження за батьком – 
6,9-49,3 та умовної частки спадковості голштинів – 1,5-27,7 %. 

14. Рівень молочної продуктивності дочірнього покоління залежав від надою 
матерів. Перевага дочок за надоєм над їх матерями спостерігалася за продуктивності 
останніх до 5500 кг молока. За продуктивності матерів 5500-6999 кг між надоями 
дочок і матерів певної закономірності не спостерігалося, а за продуктивності 7000 кг 
і більше перевага за надоєм була у матерів. Між продуктивністю матерів та їх дочок 
встановлені різнонаправлені зв’язки. Коефіцієнти успадковуваності надою 
становили 0,034-0,618, вмісту жиру в молоці – 0,032-0,762. 

15. На формування молочної продуктивності корів впливали показники їх 
відтворювальної здатності. Найвищими надоями відзначалися тварини, у яких вік 
першого плідного осіменіння становив 487-547 днів за живої маси 400 кг, тривалість 
сервіс-періоду – 120 днів і більше, сухостійного – 45-54 дні і міжотельного – 430 
днів і більше. Між показниками репродуктивної здатності та молочної 
продуктивності корів спостерігалися різної сили та напряму зв’язки. Сила впливу 
тривалості сервіс-періоду на надій, вміст жиру в молоці та вихід молочного жиру, 
залежно від господарства і лактації, становила 9,1–29,5; 7,0–28,2 і 8,2–29,7 %, 
тривалості міжотельного періоду на ці ж показники – 9,2–30,9; 9,1–29,5 і 8,8–31,8 % 
та тривалості сухостійного періоду – 9,3–23,4; 9,3–23,2 і 9,2–23,8 % відповідно. 

16. Рентабельність виробництва молока корів-первісток, відібраних 
розробленим нами способом, становила 54,3 %, що вище ніж у тварин інших груп на 
8,4-23,2 %. Від них отримано також більше чистого прибутку – на 2473,86-
6776,64 грн. на одну голову в рік. При використанні рекомендованих параметрів 
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добору тварин за промірами тіла у 18-місячному віці зазначені показники були 
вищими, порівняно з особинами, що не відповідають цим параметрам, відповідно на 
16,6 % і 4805,19 грн. 

 
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 
1. Для удосконалення чорно-рябої худоби західного регіону України 

пропонуємо використовувати розроблений нами спосіб формування високоцінних 
генотипів у популяціях молочної худоби, що сприятиме підвищенню 
продуктивності корів, збільшенню чистого прибутку на одну корову в рік і 
зростанню рентабельності галузі молочного скотарства. 

2. Добір ремонтних телиць рекомендуємо проводити за розробленими нами 
параметрами вагового та лінійного росту у різні вікові періоди. Добір телиць за 
живою масою та промірами тіла доцільно здійснювати у 9- – 12-місячному віці, 
оскільки вікова повторюваність цих показників у зазначені вікові періоди 
перевищує 50 %. 

3. Добір первісток доцільно здійснювати за комплексом екстер’єрних і 
продуктивних ознак та пристосованістю до умов розведення. Необхідно також 
враховувати лінійну належність тварин і продуктивність їх матерів у конкретних 
господарських умовах. З метою ефективного використання корів та подовження 
строків їх продуктивного довголіття  в умовах Західної України рекомендуємо 
проводити добір тварин з ліній Белла 1667366,74, К. Франса 9069, С. Т. Рокіта 
252803, М. Чіфтейна 95679, Елевейшна 1491007 і Старбака 352790.79. 
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У дисертації викладено розроблені на основі популяційно-генетичного аналізу 
параметрів онтогенетичного розвитку, молочної продуктивності, хімічного складу 
молока, форми та функціональних властивостей вимені, відтворювальної здатності, 
морфологічних та біохімічних показників крові, показників природної 
резистентності, тривалості господарського використання та впливу різних чинників 
на формування молочної продуктивності корів методичні підходи удосконалення 
чорно-рябої худоби західного регіону України. Теоретично обґрунтовано і 
практично розроблено рекомендовані параметри поетапного добору ремонтних 
телиць та корів-первісток за лінійним ростом, уточнено параметри добору тварин за 
живою масою і показниками відтворювальної здатності. Рекомендовано селекційні 
тести для відбору тварин за комплексом ознак. Розроблено спосіб оптимізуючого 
відбору та спосіб формування високоцінних генотипів у популяціях молочної 
худоби. Доведено доцільність й перспективність використання у селекційній роботі 
з чорно-рябою худобою розроблених параметрів добору тварин. 

Встановлено, що піддослідні телиці відзначалися високою інтенсивністю 
росту і у 18-місячному віці досягали живої маси 386,6 – 414,1 кг. Лінійний ріст 
телиць у процесі онтогенезу відзначався нерівномірністю.  Найінтенсивніше 
збільшувалися висотні проміри та обхват п’ястка, а найменше – ширина грудей, 
ширина в сідничних горбах і маклаках. Вікова повторюваність живої маси тварин та 
промірів тіла перевищувала 50 % вже у 9- – 12-місячному віці, тому ефективний 
добір ремонтних телиць за цими показниками доцільно здійснювати саме у цьому 
віці.  

Чорно-ряба худоба західного регіону України характеризувалася високою 
молочною продуктивністю впродовж усіх досліджуваних лактацій. У піддослідних 
господарствах налічувалося від 2,3 до 14,7 % корів з надоєм за кращу лактацію 
8000 кг і більше. У первісток, залежно від господарства, надій коливався від 4592 до 
6032 кг, вміст жиру в молоці – від 3,73 до 3,86 %. Надій у корів зростав до третьої-
четвертої лактації, після чого поступово знижувався.  Коефіцієнти мінливості надою 
становили 13,3-27,4 %, вмісту жиру в молоці – 3,1-6,4 %,  а коефіцієнти 
повторюваності цих показників – відповідно 0,404-0,753; 0,242-0,781. Співвідносна 
мінливість надою і вмісту жиру в молоці знаходилася в межах -0,282-0,254. 

Вим’я у корів було в основному чашо- та ванноподібною форми. Швидкість 
молоковіддачі у піддослідних тварин коливалася від 1,73 до 1,95 кг/хв., співвідносна 
мінливість добового надою і інтенсивності молоковіддачі – від 0,177 до 0,459. 

Маточне поголів’я відзначалося середньою і доброю плодючістю (індекс 
плодючості становив 46,3-48,0). Телиць осіменяли у віці 537,4-574,3 дня за живої 
маси 392,7-409,7 кг. Тривалість сервіс-періоду у корів становила 87,4-121,5, 
міжотельного – 364,6-402,6 та сухостійного – 47,3-72,9 дня, коефіцієнт 
відтворювальної здатності – 0,92-0,99, вихід телят на 100 корів – 91,8-98,8 гол. 
Чорно-ряба худоба західного регіону України характеризується невисокою 
тривалістю продуктивного використання (3,2-4,3 лактації). Довічний надій корів 
становив 18320-25448 кг, вміст жиру в молоці – 3,79-3,88 %, молочний жир – 693,4-
976,7 кг, надій на один день життя – 8,8-10,0, а продуктивного використання – 13,3-
15,1 кг.  Між довічним надоєм і надоєм корів за окремі лактації спостерігався 
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достовірний додатний зв’язок. Найбільше тварин зі стад вибувало через порушення 
функції відтворення (37,5-45,0 %) та низьку продуктивність (15,8-21,5 %). 

На формування молочної продуктивності корів впливала інтенсивність їх 
вагового та лінійного росту у період вирощування, а також жива маса після 
першого, другого й третього отелень та проміри тіла первісток. Співвідносна 
мінливість живої маси тварин у період вирощування та надою становила 0,018-
0,604, промірів тіла в період вирощування та надою – 0,170-0,458, живої маси після 
першого, другого й третього отелень та надою – 0,413-0,551, промірів тіла первісток 
та надою – 0,297-0,478.  Найсуттєвіший вплив на майбутню молочну продуктивність 
корів справляла їх жива маса у 18-місячному віці та після першого отелення, висотні 
проміри, обхват грудей за лопатками й навскісна довжина тулуба, а найменший –  
жива маса при народженні і обхват п’ястка. 

Сила впливу лінії на надій, залежно від господарства і лактації, становила 9,6-
39,0, на вміст жиру в молоці – 2,9-32,2 та на вихід молочного жиру – 9,7-38,8 %, 
сила впливу батька – 6,9-49,3; 7,4-68,4 та 6,8-51,0 % відповідно. Коефіцієнти 
успадковуваності надою по шляху «мати-дочка» знаходилися в межах 0,034-0,618, 
жирномолочності – в межах 0,032-0,762. 

Найвищими надоями відзначалися корови, у яких вік першого плідного 
осіменіння становив 487-547 днів за живої маси 400 кг, тривалість сервіс-періоду – 
120 і більше, сухостійного – 45-54 і міжотельного – 430 днів і більше. Між 
показниками відтворювальної здатності та молочної продуктивності корів 
встановлені різної сили та напряму зв’язки. Сила впливу тривалості сервіс-періоду 
на надій, вміст жиру в молоці та вихід молочного жиру, залежно від господарства й 
лактації, становила відповідно 9,1–29,5; 7,0–28,2 і 8,2–29,7, тривалості міжотельного 
періоду на ці ж показники – 9,2–30,9; 9,1–29,5 і 8,8–31,8 та сухостійного періоду – 
9,3–23,4; 9,3–23,2 і 9,2–23,8 %. 

Рентабельність виробництва молока корів-первісток, відібраних розробленим 
нами способом, була вищою на 8,4-23,2 % ніж у тварин інших груп, а чистого 
прибутку на одну корову в рік від них отримано більше на 2473,86-6776,64 грн. При 
використанні рекомендованих параметрів добору тварин за промірами тіла у 18-
місячному віці зазначені показники були вищими, порівняно з особинами, що не 
відповідають цим параметрам, відповідно на 16,6 % і 4805,19 грн. 

Ключові слова: чорно-ряба худоба, ваговий і лінійний ріст, молочна 
продуктивність, відтворювальна здатність, ефективність довічного використання, 
морфологічні та біохімічні показники крові, природна резистентність, коефіцієнти 
кореляції, успадковуваності та повторюваності, сила впливу. 

 
АННОТАЦИЯ 

Кузив М. И. Онтогенетические и селекционно-биологические 
закономерности формирования молочной продуктивности черно-пестрого 
скота западного региона Украины. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных 
наук по специальности 06.02.01 – разведение и селекция животных. – Институт 



38 
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В диссертации изложены разработанные на основе популяционно-
генетического анализа параметров онтогенетического развития, молочной 
продуктивности, химического состава молока, формы и функциональных свойств 
вымени, воспроизводительной способности, морфологических и биохимических 
показателей крови, показателей естественной резистентности, продолжительности 
хозяйственного использования и влияния различных факторов на формирование 
молочной продуктивности коров методические подходы усовершенствования 
черно-пестрого скота западного региона Украины. Теоретически обоснованы и 
практически разработаны оптимальные параметры поэтапного отбора ремонтных 
телок и коров-первотелок по линейному росту, уточнены параметры отбора 
животных по живой массе и показателям воспроизводительной способности. 
Рекомендовано селекционные тесты для отбора животных по комплексу признаков. 
Разработан способ оптимизирующего отбора и способ формирования высокоценных 
генотипов у популяциях молочного скота. Доказана целесообразность и 
перспективность использования в селекционной работе с черно-пестрым скотом 
разработанных параметров отбора животных. 

Получили дальнейшее развитие исследования по связям между хозяйственно 
полезными признаками и молочной продуктивностью животных, влиянию линейной 
принадлежности коров и продуктивности матерей на молочную продуктивность 
потомков в различных хозяйственных условиях. Исследовано повторяемость и 
наследуемость отдельных селекционных признаков. Выяснено силу влияния живой 
массы, промеров тела коров в период выращивания и после первого отела, 
показателей воспроизводительной способности на их молочную продуктивность. 

Ключевые слова: черно-пестрый скот, весовой и линейный рост, молочная 
продуктивность, воспроизводительная способность, эффективность пожизненного 
использования, морфологические и биохимические показатели крови, естественная 
резистентность, коэффициенты корреляции, наследуемости и повторяемости, сила 
влияния. 
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The developed methodical approaches to improvement of black-and-white cattle in 
the western region of Ukraine presented in the dissertation. They formulated based on 
population-genetic analysis of the parameters of ontogenetic development, milk 
productivity, chemical composition of milk, morphological and functional properties of 
the udder, reproductive ability, morphological and biochemical parameters of blood, 
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indicators of natural resistance, duration of economic use and the influence of various 
factors on the formation of milk cow productivity. The optimal parameters of the stage-by-
stage selection of repair heifers and first-born cows by linear growth are theoretically 
substantiated and practically developed. The parameters of selection of animals by live 
weight and indicators of reproduction ability are specified. Selection tests for selection of 
animals according to a set of characteristics are recommended. A method of optimizing 
selection and a way of forming high-value genotypes in dairy cattle populations has been 
developed. The expediency and the prospect of use in selection work with black-and-white 
cattle developed parameters of animal selection has been proved. 

It was found that experimental heifers were characterized by high intensity of growth 
and at 18 months of age reached a live weight of 386,6 – 414,1 kg. The age of 
repetitiveness of the live weight of the cows during the period of their growth exceeded 
50% already in 9- – 12- months of age. Therefore, effective selection of heifers for this 
indicator should be carried out at this age. The linear growth of heifers in the ontogenesis 
process was uneven. The heights and the hemorrhage increased most intensively, and the 
least was the width of the chest, the width in the gluteal hills and maclakes. 

Black-and-white cattle in the western region of Ukraine were characterized by high 
milk productivity throughout all studied lactation. In experimental farms there were 2,3 to 
14,7 % of cows with a yield of milk for the best lactation of 8000 kg or more. In the cows, 
depending on the farm, yield of milk ranged from 4592 to 6032 kg, the fat content of 
milk – from 3,73 to 3,86 %. The yield of milk of the cows increased to the third to fourth 
lactation, and then gradually decreased. The coefficients of the variability of the charge 
were 13,3-27,4 %, the fat content in milk was 3,1-6,4 %, and the coefficients of 
repeatability of these indicators – respectively 0,404-0,753; 0,242-0,781. The correlative 
variability of the saturation and content of fat in milk was within -0,282–0,254. 

The cow's udder was mostly cup-shaped and bath-shaped. The rate of milk yield in 
experimental animals ranged from 1,73 to 1,95 kg/min., the relative variability of the daily 
yield of milk and the intensity of milk yield – from 0,177 to 0,459. 

Parental generation of cows was characterized by average and good fertility (the 
fertility index was 46,3-48,0). The heifers were asymptomatic at the age of 537,4-574,3 
days for live weight 392,7-409,7 kg. The duration of the service-period in cows was 87,4-
121,5, between the hotel – 364,6-402,6 and the dead-time – 47,3-72,9 days, the 
reproduction rate is 0,92-0,99, the output calves for 100 cows – 91,8-98,8 goals. Black-
and-white cattle in the western region of Ukraine are characterized by a low duration of 
productive use (3,2-4,3 lactation). Life yield of milk expectancy of cows was 18320-
25448 kg, the fat content in milk was 3,79-3,88 %, milk fat – 693,4-976,7 kg, yield of milk 
for one day of life – 8,8-10,0, and productive use – 13,3-15,1 kg. Between life's yield of 
milk and yield of milk of cows in separate lactation there was a positive and reliable 
significant relationship. Most of the animals were released due to impaired reproduction 
(37,5-45,0 %) and low productivity (15,8-21,5 %). 

The formation of milk productivity of the cows was influenced by the intensity of 
their weight and linear growth during the period of growth, as well as the live weight after 
the first, second and third calving and the size of the body of the cows after first calving. 
The correlative variability of the live weight of animals during the period of growth and 
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feeding was 0,018-0,604, the body measurements during the period of cultivation and 
fertilization – 0,170-0,458, live weight after the first, second and third palates, and 
infusion – 0,413-0,551, the body measurements of the fetuses and infusion – 0,297-0,478. 
The most significant impact on the future dairy productivity of the cows was made by their 
live weight at the age of 18 months and after the first calving, high-altitude measures, the 
circumference of the chest on the shoulder blades, and the skid length of the trunk, and the 
smallest - the live weight at birth and the circumference of the heel. 

The influence of the lines on yield of milk, depending of the farm and lactation, was 
9,6-39,0, the fat content of milk – 2,9-32,2 and the yield of milk fat – 9,7-38,8 %, the 
strength father's influence – 6,9-49,3; 7,4-68,4 and 6,8-51,0 % respectively. The 
coefficients of inheritance on the path along the "mother-daughter", depending of the farm 
and lactation, were within 0,034-0,618, fatty milk – within 0,032-0,762. 

The highest yield of milk were in cows, which age of the first fertile insemination 
amounted to 487-547 days with a live weight of 400 kg, service life period – 120 and 
more, for dry period – 45-54 and inter calving – 430 days or more. Between the 
parameters of reproductive capacity and milk yield of cows, different strength and 
direction of connection are established. The strength of the duration of the service-period 
on milk yield, the fat content of milk and the yield of milk fat, depending on the farm and 
lactation, was 9,1-29,5, respectively; 7,0-28,2 and 8,2-29,7, the duration of the interotional 
period for the same indicators – 9,2-30,9; 9,1-29,5 and 8,8-31,8 and the dry period – 9,3-
23,4; 9,3-23,2 and 9,2-23,8 %. 

Profitability of milk production by cows, which calved first time, selected by the 
method developed by us, was higher by 8,4-23,2 % than that of animals of other groups, 
and net profit per cow a year from them received more by 2473,86-6776,64 UAH. Using 
the recommended animal selection parameters for linear growth at 18 months of age, the 
indicated indices, as compared to those that do not correspond to these parameters, were 
higher by 16,6 % and 4805,19 UAH in accordance. 

Key words:  black-white cattle, weight and linear growth, milk productivity, 
reproductive capacity, life-span efficiency, morphological and biochemical parameters of 
blood, natural resistance, correlation coefficients, inheritance and repeatability, power of 
influence. 

 
 


