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АНОТАЦІЯ 

Кузів М. І. Онтогенетичні та селекційно-біологічні закономірності 

формування молочної продуктивності чорно-рябої худоби західного регіону 

України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 06.02.01 «Розведення та селекція тварин». – Інститут 

біології тварин НААН, Львів, 2018. – Інститут розведення і генетики тварин 

імені М. В. Зубця НААН, Київ-Чубинське, 2018. – Інститут розведення і 

генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, с. Чубинське Київської обл., 2018. 

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 оптимальні 

параметри поетапного відбору ремонтних телиць та корів-первісток за лінійним 

ростом, уточнено параметри відбору 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 відбору тварин. 

Встановлено, що піддослідні телиці відзначалися високою інтенсивністю 

росту і у 18-місячному віці досягали живої маси 386,6 – 414,1 кг. Найвищі 

абсолютні та середньодобові прирости живої маси тварин спостерігалися у 

віковий період 3-6 місяців а найвища відносна швидкість та напруга росту живої 

маси – у період від народження до 3-місячного віку. Вікова повторюваність 

живої маси корів-первісток у період їх вирощування перевищувала 50 % вже у 
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9- –12-місячному віці, тому ефективний добір ремонтних телиць за цим 

показником доцільно здійснювати саме у цьому віці. Лінійний ріст телиць у 

процесі онтогенезу відзначався нерівномірністю. Найвища напруга та відносна 

швидкість промірів тіла відмічені у період від 3- до 6-місячного віку.  

Найінтенсивніше збільшувалися висотні проміри та обхват п’ястка. Вікова 

повторюваність промірів тіла починаючи з 9-місячного віку перевищувала 50 %. 

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 телиці характеризувалися 

пропорційним і гармонійним розвитком. За екстер’єром корови відповідають 

параметрам тварин молочного типу. 

Чорно-ряба худоба західного регіону України характеризується високою 

молочною продуктивністю впродовж усіх досліджуваних лактацій. 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. У піддослідних господарствах налічувалося 

від 2,3 до 14,7 % корів з надоєм за кращу лактацію 8000 кг і більше.  

Коефіцієнти мінливості надою становили 13,3-27,4, вмісту жиру в молоці – 3,1-

6,4,  молочного жиру – 13,8-26,9 %, коефіцієнти повторюваності надою – 0,404-

0,753, вмісту жиру в молоці – 0,242-0,781, співвідносна мінливість надою і 

вмісту жиру в молоці – -0,282-0,254. 

У молоці корів-первісток вміст жиру, білка і сухої речовини найнижчим 

був на другому місяці лактації і до кінця лактаційного періоду зростав, що 

вказує на антагоністичний характер зазначених показників і надою. Вміст у 

молоці лактози, золи і сухого знежиреного молочного залишку впродовж 

лактації мав хвилеподібний характер. Між надоєм і вмістом жиру в молоці 

коефіцієнти кореляції залежно від місяця лактації коливалися від -0,212 до 

0,012, між надоєм і вмістом білка в молоці – від -0,167 до 0,187. Між 

компонентами молока зв’язки були додатними. 
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Маточне поголів’я характеризувалося в основному чашо- та 

ванноподібною формою молочної залози. Тварин з округлою формою вимені 

було 8-14 %. Найбільшою молочною продуктивністю та найвищою 

інтенсивністю молоковіддачі відзначалися корови з ванноподібною формою 

молочної залози. Швидкість молоковіддачі у піддослідних корів коливалася від 

1,73 до 1,95 кг/хв., співвідносна мінливість добового надою і інтенсивності 

молоковіддачі знаходилася в межах 0,177-0,459. 

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 періоду – 364,6-402,6 та сухостійного періоду – 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 господарського використання (3,2-4,3 лактації). Довічний 

надій корів становив 18320-25448 кг, жир – 3,79-3,88 %, молочний жир – 693,4-

976,7 кг, надій на один день життя – 8,8-10,0, а господарського використання – 

13,3-15,1 кг.  Тривалість господарського використання і довічна продуктивність 

корів зумовлена генотипом, зокрема їх лінійною належністю. Довічний надій 

тісно корелює з тривалістю життя, тривалістю господарського використання, 

кількістю лактацій за життя і надоєм за один день життя. Додатний достовірний 

зв’язок встановлений між довічним надоєм і надоєм корів за окремі лактації. 

Найбільше тварин зі стад вибувало через порушення функції відтворення (37,5-

45,0 %) та низьку продуктивність (15,8-21,5 %). 

У піддослідних телиць за морфологічними і біохімічними показниками 

крові встановлена міжвікова різниця. З віком телиць вміст загального білка в 

сироватці крові і глобулінів зростали, вміст у крові глюкози і резервна лужність 

знижувалися, а кількість еритроцитів, лейкоцитів, вміст гемоглобіну і альбумінів 

мали хвилеподібний характер. У корів-первісток у ході лактації за 

морфологічними та біохімічними показниками крові також виявлені деякі 
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відмінності. З другого до восьмого місяця лактаційного періоду кількість 

еритроцитів і вміст гемоглобіну у крові зростали, а вміст загального білка в 

сироватці крові знижувався. Найвищою співвідносна мінливість вмісту 

загального білка в сироватці крові і живої маси телиць була у 3-місячному віці 

тварин (r=0,480), а вмісту загального білка в сироватці крові і добового надою 

(r=0,296), вмісту жиру (r=0,314) та білка (r=0,302) в молоці – на другому місяці 

лактації. 

Чорно-ряба худоба західного регіону України характеризується 

нормальним рівнем резистентності (загальна оцінка за цим показником –  54-64 

бали). Варто зазначити, що з віком телиць підвищувалася бактерицидна, 

лізоцимна активності сироватки крові, фагоцитарна активність нейтрофілів 

крові, фагоцитарне число і кількість В-лімфоцитів. У корів-первісток найвищі 

показники клітинної та гуморальної ланок імунітету відмічені на п’ятому місяці 

лактації. 

На формування молочної продуктивності корів значний вплив мала 

інтенсивність їх вагового та лінійного росту у період вирощування. Залежно від 

господарства, вікового періоду і лактації співвідносна мінливість живої маси у 

період вирощування і надою, вмісту жиру в молоці та кількості молочного жиру 

знаходилася в межах 0,018-0,604; -0,239-0,403 та 0,017-0,586, а сила впливу 

живої маси тварин у період вирощування на ці показники – в межах 3,3-24,6; 

1,9-5,3 та 3,3-24,2 % відповідно.  Найвищою молочною продуктивністю 

відзначалися корови жива маса яких у період вирощування знаходилася в 

межах: новонароджені – 33-35 кг, у 3-місячному віці – 110-119 кг, у 6-

місячному – 185-199 кг, у 9-місячному – 245-259 кг, у 12-місячному – 300-

314 кг, у 15-місячному – 360-379 кг і у 18-місячному – 420-439 кг. Залежно від 

проміру і вікового періоду сила впливу промірів тіла тварин у період їх 

вирощування на надій за першу лактацію становила 3,9-20,5 %, на вміст жиру в 

молоці – 0,2-9,9 % та на кількість молочного жиру – 4,2-18,9 %, коефіцієнти 

кореляції між промірами тіла і названими вище показниками молочної 

продуктивності становили відповідно 0,170-0,458, -0,148-0,182 та 0,138-0,446. 
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Найсуттєвіший вплив на молочну продуктивність корів справляли висотні 

проміри, обхват грудей за лопатками і навскісна довжина тулуба, найменший – 

обхват п’ястка. 

Молочна продуктивність корів залежала від їх промірів тіла після першого 

отелення. Корови, які у віці первісток мали висоту в холці 134-136,9 см, висоту в 

спині – 133-135,9 см, висоту в попереку – 137-139,9 см, висоту в крижах – 138-

140,9 см, глибину грудей – 76 см і більше, ширину грудей – 47 см і більше, 

обхват грудей за лопатками – 196-203,9 см, навскісну довжину тулуба – 160-

164,9 см, косу довжину заду – 57 см і більше, ширину в маклаках – 56 см і 

більше, ширину в тазостегнових зчленуваннях – 50-52,9 см, ширину в сідничних 

горбах – 36 см і більше та обхват п’ястка – 19-20,4 см були в подальшому 

найбільш продуктивними. Залежно від проміру і лактації сила впливу промірів 

тіла первісток на надій становила 7,6-22,9 %, на вміст жиру в молоці – 0,1-1,6 % 

та на кількість молочного жиру – 7,1-22,9 %, зв’язки між промірами і цими 

показниками знаходилися в межах 0,297-0,478; 0,020-0,142 та 0,288-0,473.  

Найсуттєвіший вплив на надій мали висота в холці, глибина грудей, обхват 

грудей за лопатками та навскісна довжина тулуба, а найменший – обхват 

п’ястка. 

 На молочну продуктивність корів значний вплив мала їх жива маса. 

Залежно від лактації коефіцієнти кореляції між живою масою і надоєм 

коливалися від 0,413 до 0,551, між живою масою і вмістом жиру в молоці – від 

0,037 до 0,113 та між живою масою і виходом молочного жиру – від 0,414 до 

0,537, сила впливу живої маси на ці показники становила 18,8-32,3; 2,1-3,6 та 

18,7-30,8 % відповідно. 

Значний вплив на молочну продуктивність корів справляла їх лінійна 

належність та походження за батьком. У різних господарських умовах тварини 

певної лінії по різному проявляли свою молочну продуктивність. 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. 
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Корови з різною умовною часткою спадковості голштинської породи 

відрізнялися між собою за показниками молочної продуктивності. Найвищі 

надої та вихід молочного жиру у Сокальському відділенні ТзОВ «Молочні  

ріки» і племрепродукторі «Селекціонер» відмічені у корів з умовною часткою 

спадковості голштинської породи 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 із 

спадковістю голштинів 93,75 % і більше, а за другу, третю і кращу лактації – із 

спадковістю голштинів від 87,5 до 93,75 %. У обох відділеннях ТзОВ «Молочні  

ріки» та племрепродукторі «Селекціонер» умовна частка спадковості 

голштинської породи не справляла істотного впливу на молочну продуктивність 

корів. 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 %. 

Рівень молочної продуктивності дочірнього покоління залежить від 

продуктивності матерів. При продуктивності матерів за кращу лактацію до 

6000 кг молока дочки переважали за надоєм своїх матерів. Водночас дочки 

високопродуктивних матерів за молочною продуктивністю переважали дочок 

низькопродуктивних матерів. Між показниками молочної продуктивності 

матерів та їх дочок встановлені різного напряму та сили зв’язки. Коефіцієнти 

успадковуваності надою, залежно від господарства і лактації, знаходилися в 

межах 0,034-0,618, жирномолочності – в межах 0,032-0,762. 

Показники відтворювальної здатності тварин мали значний вплив на 

формування їх молочної продуктивності. Найвищими надоями відзначалися 

корови, у яких вік першого плідного осіменіння становив 487-547 днів при 

досягненні ними живої маси 400 кг, а тривалість сервіс-періоду становила 120 

днів і більше, сухостійного періоду – 45-54 дні і міжотельного періоду – 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 і вихід молочного жиру, 
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залежно від господарства і лактації, становила 9,1–29,5; 7,0–28,2 і 8,2–29,7 %, 

сила впливу тривалості міжотельного періоду на ці показники – 9,2–30,9; 9,1–

29,5 і 8,8–31,8 %, сухостійного періоду – 9,3–23,4; 9,3–23,2 і 9,2–23,8 % 

відповідно. 

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 відбору 

тварин за лінійним ростом у 18-місячному віці зазначені показники, порівняно з 

особинами, що не відповідають цим параметрам, були вищими на 16,6 % і 

4805,19 грн. відповідно. 

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. 
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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 
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blood, 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 highest 

absolute and average daily live weight of animals observed in the age period of 3-6 

months and the highest relative growth rate and tension of growth of living mass - in 

the period from birth to 3 months of age.  

Age repeatability of live weight of firstborn cows during their growth has 

exceeded 50% at 9- – 12- months of age, so this age is recommended for efficient 

selection of repair heifers by this indicator. The linear growth of the heifers in the 

ontogenesis process was uneven. 

The highest tension and relative velocity of body measurements in the period 

from 3rd th to 6  months of age are noted. The height measurements and the 

circumference of metacarpus were increased most intensively. Age repeatability of 

body measurements since the 9-month age exceeded 50%. With the age of heifers, the 

indexes of longevity, pelvic format and decreased, and the Durst index of massivity 

increased, breast, heavy weight (according to G. Lanina), latitudinal (according to G. 

Lanina), erysomy and leptomismia. In general, the indices of the structure of the body 

indicate that in all periods heifers were characterized by proportional and harmonious 

development. By the exterior the cows were match to the standard parameters of dairy 

animals. 
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Black-rye livestock in the western region of Ukraine is characterized by high 

milk productivity throughout all studied lactation. In the firstborn, depending on the 

farm, milk productivity was from 4592 to 6032 kg, the fat content in milk - from 3,73 

to 3,86 %. The milk productivity of the cows increased to the third - fourth lactation, 

and then gradually decreases. In experimental farms there were 2,3 to 14,7% of cows 

with a milk productivity during better lactation of 8000 kg and more. The coefficients 

of the variability were 13,3-27,4, the fat content in milk was 3,1-6,4, milk fat – 13,8-

26,9 %, the coefficient of repeatability of milk productivity – 0,404-0,753, the fat 

content in milk – 0,242-0,781, the relative variability and the content of fat in milk – -

0,282-0,254. 

In milk of primary cows, the content of fat, protein and dry matter was the 

lowest in the second month of lactation and increased to the end of the lactation 

period, which indicates the antagonistic nature of these indicators and infusion. The 

milk content of lactose, ash and skimmed milk powder during the lactation has wavy 

character. Between yield of milk and the content of fat in milk, the correlation 

coefficients varied from -0,212 to 0,012 depending on the month of lactation, between 

yield of milk and protein content in milk – from -0,167 to 0,187. Between the 

components of milk the ligaments were positive. 

The livestock population was mainly characterized by cup-like and tuber-

shaped mammary glands. Animals with a rounded form of udder was 8-14 %. The 

most milk yield and the highest intensity of milk yield were in cows with a tuber-like 

form of the mammary gland. The rate of milk yield in experimental cows ranged from 

1,73 to 1,95 kg/min. The relative variability of the daily allowance and the intensity of 

milk yield was within the range of 0,177-0,459. 

Motherwort was characterized by average and good fertility (the fertility index 

was 46,3-48,0). The heifers were inseminated at the age of 537,4-574,3 days and live 

weight 392,7-409,7 kg. The duration of the service-period in cows was 87,4-121,5, the 

between birth period was 364,6-402,6 and the dry period was 47,3-72,9 days, the 

reproduction rate was 0,92-0,99, the output of calves for 100 cows – 91,8-98,8 anim. 
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Black-and-white cattle in the western region of Ukraine are characterized by a 

low duration of economic use (3,2-4,3 lactation). The lifetime of milk yield of cows 

was 18320-25448 kg, fat – 3,79-3,88 %, milk fat – 693,4-976,7 kg, yield of milk for 

one day of life – 8,8-10,0, and economic use – 13,3-15,1 kg. The duration of 

economic use and the lifetime productivity of cows is determined by the genotype, in 

particular their linear affiliation. Life yield closely correlates with the duration of life, 

the duration of economic use, the amount of lactation in life and the yield for one day 

of life. A positive significant link is established between lifetime yield and yield of 

cows for individual lactation. Most of the animals were released due to impaired 

reproduction (37,5-45,0 %) and low productivity (15,8-21,5 %). 

In the experimental heifers, between the morphological and biochemical 

parameters of blood have established an interage difference. With the age of heifers, 

the content of total protein in serum and globulins increased, blood glucose content 

and reserve alkalinity decreased, while the number of red blood cells, leukocytes, 

hemoglobin and albumin contents had a wave-like nature. There were also some 

differences in the first-born cows during lactation due to morphological and 

biochemical blood parameters. From the second to the eighth month of the lactation 

period, the number of red blood cells and hemoglobin in the blood increased, and the 

content of total protein in the serum decreased. The highest variability in the total 

protein content of serum and live weight of heifers was at the 3rd month of age 

(r=0,480), and the content of total protein in serum and milk yield per day (r=0,296), 

fat content (r=0,314), and protein (r=0,302) in milk - in the second month of lactation. 

Black-and-white cattle in the western region of Ukraine are characterized by a 

normal level of resistance (the overall score for this indicator is 54-64 points). It 

should be noted that with age of heifers increased bactericidal, lysozyme activity of 

blood serum, phagocytic activity of blood neutrophils, phagocytic number and number 

of B-lymphocytes. In cows, the highest rates of cellular and humoral immunity were 

observed in the fifth month of lactation. 

On the formation of milk productivity of cows had a significant impact the 

intensity of their weight and linear growth during growing. Depending of the farm, 
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age and lactation, the relative variability of live weight in the period of growing and 

feeding, the content of fat in milk and the amount of milk fat was within 0,018-0,604;    

-0,239-0,403 and 0,017-0,886. The force of influence of live weight of animals during 

growing season on these indicators – within the limits of 3,3-24,6; 1,9-5,3 and 3,3-

24,2 %, respectively. The highest milk productivity was observed in cows that during 

growth period and it was in the range: newborns – 33-35 kg, at 3 months of age – 110-

119 kg, in the 6-month – 185-199 kg, in the 9-month – 245- 259 kg, in the 12-month – 

300-314 kg, in the 15-month – 360-379 kg and in the 18-month – 420-439 kg. 

Depending on the body measurements and age, the influence of the body 

measurements of animals during the period of their growth on milk yield for the first 

lactation was 3,9-20,5 %, the fat content of milk – 0,2-9,9 %, and the amount of milk 

fat – 4,2-18,9 %. The coefficients of correlation between body measurements and the 

abovementioned milk productivity indicators were, respectively, 0,170-0,458, -0,148-

0,118, and 0,138-0,446. The most significant influence on the milk productivity of the 

cows was made by high-altitude measurements, the circumference of the chest over 

the shoulder blades and the tall body length, the smallest – the circumference of the 

heel. 

Milk productivity of cows depended on their body measurements after the first 

calving. In the future the most productivity cows (at the age for first calving) had next 

parameters: a height of 134-136,9 cm in the neck, a height in the back of 133-

135,9 cm, a height in the lumbar – 137-139,9 cm, a height in the ice – 138-140,9 cm, 

depth of chest – 76 cm and more, breast width – 47 cm and more, the circumference 

of the chest with shoulder blades – 196-203,9 cm, bezel length of the body – 160-

164,9 cm, curvature of the tail – 57 cm or more, width in maklags – 56 cm and more, 

width in hip joints – 50-52,9 cm, width in the fossil hills – 36 cm and more, and the 

circumference of the heel – 19-20,4 cm.  Depending on the measurements and 

lactation, the force of influence of the body measurements on milk yield was 7,6-

22,9 %, on the fat content of milk – 0,1-1,6 % and on the amount of milk fat – 7,1-

22,9 %. The connections between the measurements and these indicators were within 

the limits of 0,297-0,478; 0,020-0,142 and 0,288-0,473. The most significant 
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influence on milk yield was the height at the withers, the depth of the breast, the chest 

circumference behind the shoulder blades, and the skid length of the trunk, and the 

smallest – the circumference of the heel. 

On milk production of cows greatly influenced had their live weight. 

Depending on the lactation, the correlation coefficients between live weight and milk 

yield ranged from 0,413 to 0,551, between live weight and fat content in milk – from 

0,037 to 0,113 and between live weight and milk fat yield – from 0,414 to 0,537, the 

force of influence of live weight on these indicators was 18,8-32,3; 2,1-3,6 and 18,7-

30,8 % respectively. 

Significant influence on the milk productivity of cows was caused by their 

linear affiliation and parentage. In different farm conditions, animals of a particular 

line differed in their milk production performance. The influence of the line on yield 

of milk, depending on the farm and lactation, was 9,6-39,0, the fat content in 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. 

Cows with different part of heredity of Holstein breed differed in terms of milk 

productivity. The highest yield and yield of milk fat in the Sokal branch of the Milk 

Rivers Ltd and the breeder "Selekcioner" were marked in cows with part of the 

heredity of the Holstein breed from 87,5 to 93,75 %. In the Brodivskiy district in the 

«Molochny Riku Ltd.» a conditional part of the heredity of Holstein 93,75 % and 

more. In the breeding plant «Yamnitsa» for the first lactation - in individuals with 

heredity Holstein 93,75 % and more, and for the second, third and best lactation – 

with the heredity of Holstein from 87,5 to 93,75 %. In both divisions of the 

«Molochny Riku» and the breeder «Selectioner» the conditional part of the heredity of 

the Holstein breed did not significantly affect the milk production of cows. In the 

«Yamnica», the effect of the genotype on milk yield, depended on lactation, was 14,2-

27,7, the content of fat in milk was 2,9-16,1 and milk yield of 8,6-24,4 %. 

The level of milk productivity of the offspring depends on the productivity of 

mothers. At the productivity of mothers for the best lactation to 6000 kg of milk, 

daughters prevailed their mothers. At the same time, daughters of high-yielding 
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mothers by the milk productivity dominated under the daughters of low-productive 

mothers. Between the indicators of milk productivity of mothers and their daughters, 

links of different directions and strengths are established. Coefficients of inheritance 

depended of farm and lactation, were within 0,034-0,618, fatty milk – within 0,032-

0,762. 

Parameters of reproductive capacity of animals had a significant impact on the 

formation of their milk productivity. The highest milk yield were marked in the cows, 

in which age of the first fertile insemination was 487-547 days when they reached 

400 kg of live weight, and the service life period was 120 days or more, the dry 

period – 45-54 days and the interonal period – 430 days or more . Between the 

reproductive capacity and dairy performance of cows, different strengths and 

directions of links are established. The power of the influence of the duration of the 

service-period on yield of milk, the fat content of milk and the yield of milk fat, 

depended of the farm and lactation, amounted to 9,1-29,5; 7,0-28,2 and 8,2-29,7 %. 

The effect of the duration of the interotonic period on these indicators is 9,2-30,9; 9,1-

29,5 and 8,8-31,8 %, dry period – 9,3-23,4; 9,3-23,2 and 9,2-23,8 % respectively. 

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. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

гол. – голів 

міс. – місяці 

МОП – міжотельний період 

СЗМЗ – сухий знежирений молочний залишок 

СР – суха речовина 

ТзОВ – товариство з обмеженою відповідальністю 

Cv – коефіцієнт варіації  

2h  – коефіцієнт успадковуваності 

M – середня арифметична величина 

m – похибка середньої арифметичної величини 

n – кількість тварин  

P – рівень ймовірності 

r – коефіцієнт кореляції 

σ – середнє квадратичне відхилення 
2η  – сила впливу х
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Вступ. 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 [411, 546, 689]. 

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 [712]. 

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 [138, 207, 550, 706, 753, 818]. 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 [158, 699]. 

Подальша інтенсифікація селекційного процессу, 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 [129, 

140, 157].  
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Актуальність теми. 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 розведення 

[477, 708]. 

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 
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«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 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. 

Задачі досліджень. Для реалізації мети необхідно 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; 

– морфологічні та біохімічні показники крові; 

– показники природної резистентності; 

– тривалість життя, продуктивного використання і причини вибуття корів; 
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– 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, 

проміри тіла корів, 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 тварин, 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. 
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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 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. 
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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 (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 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 
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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: 

«Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи» (м. Кам’янець-

Подільський, 2012, 2014, 2016), «Розведення та селекція сільськогосподарських 

тварин: історичний досвід, сучасне, майбутнє» (с. Чубинське, Київська обл., 

2012), «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), «Актуальні проблеми 

сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини» (м. Львів, 2014, 

2015, 2016), на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми розвитку галузей тваринництва» (м. Житомир, 2014), на 

международном симпозиуме «Зоотехническая наука – важный фактор для 

создания сельского хозяйства 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 науко метричних баз, 6 – у закордонних 

виданнях, 7 – апробаційного характеру, 1 довідник, 2 методичні рекомендації та 

2 патенти. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 464 

сторінках комп’ютерного тексту, ілюстрована 175 таблицями, 2 рисунками та 

містить 8 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Генезис української чорно-рябої молочної породи. 

 

Порода як засіб виробництва потребує безперервного вдосконалення 

відповідно до зміни соціально-економічних умов у співвідношенні з метою її 

розведення. Якщо цього не відбувається або порода відстає від запитів 

соціально-економічних умов, то вдаються до її заміни шляхом завезення нової 

або поглинанням чи виведенням на її основі більш досконалої. Удосконалення 

племінної роботи з використанням найновіших селекційних методів, а також 

впровадження індустріальних технологій виробництва продуктів тваринництва 

викликало бурхливий породотворний процес з покращення існуючих та 

виведення нових порід.  

 Чорно-ряба худоба бере свій початок ще з ХІІ-ХІІІ століття. Її 

батьківщиною є Голландія, звідси чорно-ряба худоба поширилася в інші країни 

світу, де під впливом умов середовища і селекційної роботи сформувалося два 

основних типи: американо-канадський та континентально-європейський [46, 

459, 607, 615, 774]. У процесі створення в породі виділилося три відріддя – 

чорно-рябе, білоголове та червоно-рябе, які за продуктивністю та конституцією 

у подальшому відокремилися в окремі породи. Створення чорно-рябої породи в 

Голландії характеризується двома періодами. Перший – до кінця ХІХ століття, 

тоді селекція худоби була спрямована на збільшення надоїв. Другий період – до 

середини ХХ століття, у цей період селекція була спрямована на збільшення 

живої маси, лінійних розмірів та підвищення жирності молока корів [459, 607].   

Історія розвитку чорно-рябої худоби західних областей України бере свій 

початок з 30-х років ХІХ століття, коли до регіону вперше було завезено бугаїв 

плідників остфризької породи, а в кінці 50-х років почали завозити голландську 

чорно-рябу худобу [257]. У цей час на території Галичини розводили місцеву 

велику рогату худобу чорної, мишастої та червоної мастей, а також так звану 

худобу подільсько-бесарабської раси сірої масті. Уся ця худоба була 
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низькопродуктивною, мала робочий напрямок, але була невибагливою і 

витривалою [782]. 

З початку ХХ століття в Україну почали масово імпортувати голландську 

чорно-рябу худобу. У панські господарства за період 1905-1912 роки було 

завезено 850 бугаїв, з них понад 85 % – з голландських провінцій Фрисландії та 

Остфрисландії. Цих бугаїв  широко використовували у поглинальному 

схрещуванні з маточним поголів’ям місцевої худоби [51, 226, 509, 637, 782]. 

У 1935 році у Галичині нараховувалося понад 400 тисяч голів чорно-рябої 

худоби, яку за породністю і типом можна розділити на три групи. До першої 

групи відносилася худоба молочного напрямку, яка за екстер’єром наближалася 

до голландської худоби, до другої групи – худоба молочно-м’ясного напряму, 

що утворилася в результаті схрещування помісей з остфризькою, 

східнопрусською і олденбурзькою худобою, завезеною з Німеччини, до третьої 

групи належала найбільша кількість складних помісей, в яких під чорно-рябою 

мастю скривалися різні комбінації багатьох порід [509]. 

За даними «Малого статистичного збірника 1939 року»,  у львівському 

воєводстві було 8 племінних господарств, у яких нараховувалося 259 бугаїв-

плідників і 3537 корів. Краща племінна худоба зосереджувалася у панських 

господарствах. Молочна продуктивність корів чорно-рябої худоби в цих 

господарствах становила 3500-3700 кг молока жирністю 3,25-3,44 %, в окремих 

поміщицьких господарствах надої молока досягали 4500-5550 кг жирністю 3,60-

3,76 %. У селянських господарствах молочна продуктивність була низькою і 

становила 1300-1500 кг молока від корови за лактацію. У господарствах, 

об’єднаних у так звані «кола угодовців», продуктивність корів досягала 2500-

3000 кг молока жирністю 3,52 % [782]. 

Інтенсивне використання маточного поголів’я та бугаїв плідників 

естонської чорно-рябої породи розпочалося з 1947 року, з 1950 року в кращих 

стадах використовувалися остфризькі  бугаї, завезені з племінних заводів Росії, а 

з 1958 року розпочався ще один етап завезення й використання голландської 

чорно-рябої худоби на Львівщині [509, 584, 585, 637, 722, 782]. 
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В Україні за результатами проведеного в 1952-1955 роках обстеження були 

виявлені три історично сформовані групи чорно-рябої худоби: перша група – 

чорно-ряба худоба західних областей (Львівська, Волинська, Рівненська 

області), друга група – подільська чорно-ряба худоба (Хмельницька область) і 

третя група – чорно-ряба худоба східних областей (Київська, Харківська 

області). Формування української популяції чорно-рябої худоби стало 

здійснювалося трьома шляхами, а саме: розширеного відтворення в західних 

областях України і завезення в центральні і східні області; поглинального 

схрещування тварин білоголової української (зона Полісся) і симентальської 

(зона Лісостепу) породи з бугаями чорно-рябої породи переважно 

голландського типу; завезення чорно-рябої худоби в основному з Голландії і 

Данії, а також з прибалтійських держав і з Московської та Калінінградської 

областей Росії [722]. 

Для вдосконалення чорно-рябої худоби в напрямі підвищення молочної 

продуктивності і придатності до використання в умовах прогресивних 

технологій у 1964 році було вирішено використати голштинську породу 

європейської і північноамериканської селекції [148, 606, 637]. 

У західному регіоні України робота по створенню української чорно-рябої 

молочної породи проводилася у два етапи. На першому етапі (70-ті – перша 

половина 80-х років) для вдосконалення чорно-рябої худоби широко 

використовували голштинську породу, на другому етапі (друга половина 80-х –

90-ті роки) – голштинізовану чорно-рябу худобу Голландії, Східної та Західної 

Німеччини і Польщі [205]. На формування західного внутрішньопородного типу 

української чорно-рябої молочної породи значний вплив мали тварини, завезені 

з західної Німеччини, у яких була частка спадковості голштинської породи від 

20 до 75 %, оскільки імпортованих бугаїв-плідників утримували в основному на 

племпідприємствах Львівської області [148, 606, 637]. 

З 1975 по 1995 роки у селекційному процесі з чорно-рябою породою в 

Україні використовували голштинізовану чорно-рябу худобу голландської, 
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західно- та східнонімецької, польської, британської, американської та канадської 

селекції [78, 165]. 

У селекційній роботі при вдосконаленні існуючих і виведенні нових 

молочних порід голштинізація є ефективною при дотриманні високого рівня 

годівлі, що відповідає біологічній потребі голштинів [249, 867, 885]. При 

голштинізації збільшуються надої, покращуються екстер’єрні параметри і 

морфологічні та функціональні властивості вимені. Однак, вона має і 

негативний вплив, який проявляється в зниженні вмісту жиру і білка в молоці, 

погіршенні відтворювальної здатності, зменшенні тривалості господарського 

використання тварин [850, 875, 901]. 

В Інституті розведення і генетики тварин НААН імені М. В. Зубця 

розробили програму створення українського типу чорно-рябої худоби, 

затверджену науково-технічною радою МСГ України в 1984 році. Програмою 

передбачалося застосування відтворювального схрещування чорно-рябої худоби 

з бугаями голштинської породи з одержанням тварин двох генотипів: перший 

генотип з 1/4 часткою спадковості чорно-рябої і 3/4 часткою спадковості 

голштинської порід та другий – з 3/8 часткою спадковості чорно-рябої і 5/8 

часткою спадковості голштинської порід. У подальшому передбачалося 

розведення тварин цих генотипів між собою. Таким чином, у тварин нового 

типу чорно-рябої худоби частка спадковості голштинської породи повинна 

коливатися в межах 62,5-75,0 % [118, 445, 781].  Реалізацію цієї програми 

здійснювали у два етапи. На першому етапі одержували помісей запланованої 

кровності за вихідними породами, відбирали тварин, що відповідали цільовим 

стандартам, проводили оцінку бугаїв і закладали нові лінії. На другому етапі 

проводили закріплення і консолідацію бажаних ознак шляхом використання 

різних прийомів відбору та підбору і створювали генеалогічну структуру нової 

породи. Ці роботи завершилися створенням української чорно-рябої молочної 

породи, яка була апробована в 1995 році і затверджена в 1996 році. 

Ефективність реалізації програми створення української чорно-рябої 

молочної породи в значній мірі була зумовлена оптимальним співвідношенням 
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часток спадковості вихідних порід у тварин кінцевих генотипів. Ще на початку 

створення нового типу чорно-рябої худоби було з’ясовано, що найбільш 

перспективними є генотипи тварин з часткою спадковості чорно-рябої породи 

25-38 і голштинської породи – 62-75 %. Корови таких генотипів відзначалися 

високою молочною продуктивністю, типом будови тіла характерним молочній 

худобі, придатністю до різних технологій утримання, доброю відтворювальною 

здатністю, високою резистентністю [498, 590]. 

Українську чорно-рябу молочну породу розводять у всіх областях України. 

За продуктивними якостями вона відповідає європейським стандартам. У 

племінних стадах молочна продуктивність корів становить 6000-8000 кг молока 

за лактацію жирністю 3,6-3,8 %. У породі багато тварин з надоєм 10 тис. кг 

молока і більше. Середня жива маса дорослих корів – 600-650 кг, бугаїв – 850-

1100 кг. Телиці при добрій годівлі досягають живої маси в 12-місячному віці 

290-300 кг. У 18-місячному – 400-420, бички – відповідно 380-400 та 500-520 кг, 

мають при цьому задовільні м’ясні якості. Тварини характеризуються молочним 

типом будови тіла, добрими технологічними властивостями вим’я і задовільною 

відтворювальною здатністю [132, 133]. 

У структурі породи на даний час є п’ять внутрішньопородних типів – 

центрально-східний, західний, поліський, південний і сумський та п’ять 

заводських типів – київський, харківський, подільський, придніпровський і 

придністровський [206]. Внутрішньопородні типи української чорно-рябої 

молочної породи відрізняються між собою використанням різних вихідних 

порід, часткою спадковості за покращувальною голштинською породою, 

особливістю природно-кліматичних і господарських умов відповідного ареалу 

та проявом селекційних ознак [209]. Попри подібну ідеологію, методику і схему 

виведення внутрішньопородних типів в українській чорно-рябій молочній 

породі спрацьовує чинник «генотип-середовище», що зумовлює зональний 

характер цих типів [209]. Адже за визначенням А. І. Самусенка [640], зональний 

тип являє собою  підсистему тварин, яка є результатом саме екологічного 
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розчленування породи, для якої притаманні деякі специфічні ознаки  і особливо 

краща пристосованість до умов зони поширення. 

Центрально-східний внутрішньопородний тип найбільш чисельний і 

високопродуктивний у породі. Він створений на основі симентальської і 

голштинської худоби шляхом схрещування з чистопородними бугаями 

голштинської породи. Частка спадковості поліпшуючої породи в цьому типі 

була у межах 5/8-7/8. Ареал центрально-східного типу охоплює господарства 

Київської, Вінницької, Хмельницької, Черкаської, Полтавської, Харківської, а 

також ряд господарств Рівненської і Дніпропетровської областей.  У структурі 

центрально-східного внутрішньопородного типу входять київський і 

харківський заводські типи [132]. 

Дещо меншою є популяція  західного внутрішньопородного типу. Вона 

сформувалася в результаті селекційної роботи з використанням генетичного 

потенціалу голландської, остфризької, естонської, німецької чорно-рябої 

худоби, а в останні роки – і голштинської породи. Тварини цього типу 

відзначаються достатньо високими надоями, жирномолочністю, доброю 

відтворювальною здатністю, задовільними відгодівельними і м’ясними 

якостями та пристосованістю до умов розведення [707, 712, 816]. 

Поліський внутрішньопородний тип худоби походить від білоголової 

української і голштинської порід з невеликим прилиттям крові (до 50 %) 

голштинської породи. Тварини невеликі, в основному комбінованого напряму 

продуктивності. Ареал цього типу охоплює господарства Житомирської, 

Рівненської, Волинської і поліську зону Київської областей [208]. 

Наприкінці 2004 року було затверджено ще два внутрішньопородних  типи 

української чорно-рябої молочної породи – це південний та сумський. На основі 

південного внутрішньопородного типу було створено два зональні типи – 

придністровський та придніпровський. Вихідною материнською основою при 

створенні південного внутрішньопородного типу була червона степова та її 

помісі з англерською і червоною датською як поліпшувані та батьківською 
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основою – голштинські бугаї як поліпшувачі. Він поширений у господарствах 

семи південних і східних областей України [209].  

Сумський внутрішньопородний тип був виведений з використанням 

материнської основи лебединської породи, їх помісей з швіцькою і 

голштинською породами та батьківської основи – бугаїв голштинської породи. 

Під час створення сумського типу використовували бугаїв-плідників 5 основних 

ліній – Монтвік Чифтейна 95679, С. Т. Рокіта 252803, І. С. Рифлекшна 121004, 

Р. Совріна 198998 і В. Б. Айдіала 1013415. Виведення проходило в три етапи: 

одержання і накопичення умовної частки спадковості голштинів та оцінка стада; 

розведення «в собі»; консолідація. Основна перевага у тому, що тип був 

створений без погіршення відтворювальної функції тварин [479, 629]. 

На даний час селекційна робота з українською чорно-рябою молочною 

породою проводиться в напрямку її подальшого вдосконалення як шляхом 

внутрішньопородного розведення, так і з залученням кращого світового 

генофонду споріднених порід. Селекційна робота з породою спрямована на 

підвищення величини надою корів до 7000-8000 кг за лактацію при 

одночасному підтриманні якості молока (вміст жиру – на рівні 3,7-3,9, білка – 

3,3-3,5 %), створенні тварин із живою масою корів 600-700 кг, молочного 

міцного типу, стійких до захворювань і стресів, тривалістю господарського 

використання 5-7 лактацій [207]. 

Отже, у результаті тривалої селекційної роботи з використанням світового 

генетичного потенціалу чорно-рябої худоби сформувалася популяція 

української чорно-рябої молочної породи, яка включає в себе п’ять 

внутрішньопородних і п’ять заводських типів. Західний внутрішньопородний 

тип вважається «відкритою» популяцією. Для вдосконалення цього типу і надалі 

використовують чистопородних голштинських плідників. Тому чорно-ряба 

худоба західного регіону України відзначається високою генетичною 

різноманітністю і потребує подальшої селекційної роботи. 
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1.2. Ріст і розвиток телиць. 

 

Вивчення закономірностей росту й розвитку є одним із найбільш 

актуальних питань комплексу біологічних наук та зоотехнії. Це питання 

багатогранне і тісно пов’язане із завданням подальшого підвищення 

продуктивності тварин. У процесі породоутворення та створення 

високопродуктивних стад вирощування ремонтного молодняку є одним із 

головних факторів, вирішення якого забезпечує підвищення ефективності галузі 

скотарства [168, 247, 646]. 

Рівень інтенсивності вирощування телиць, які призначені для ремонту 

стада, має враховувати біологічні особливості росту, забезпечуючи формування 

міцного екстер’єрно-конституційного типу, високу продуктивність, становлення 

відтворної функції і тривале використання тварин [144, 202, 368, 575, 784].  

Постембріональний розвиток тварин характеризується неоднаковою 

інтенсивністю росту різних тканин і органів у окремі вікові періоди та зміною 

співвідношень між ними [390]. Знання особливостей росту тварин в окремі 

вікові періоди дає можливість впливати на них у ці періоди специфічними 

умовами годівлі й утримання, завдяки чому вагомо змінювати пропорції їхнього 

тіла і зумовлювати кращий розвиток певних статей [89]. 

На ріст та розвиток тварин впливають як спадкові чинники, так і чинники 

зовнішнього середовища [108, 149, 288, 309, 316, 510, 512]. Спадковістю 

обумовлені закономірності індивідуального розвитку організму, що визначає 

характер росту тварин [23, 124, 193, 501, 619, 830]. 

Основним методом морфологічних досліджень росту тварин є облік живої 

маси. Ця ознака, характеризуючи сумарну величину всіх органів та компонентів 

тіла, тісно пов’язана з багатьма властивостями тварин, вказує на індивідуальні 

особливості її росту і певним чином пов’язана з продуктивністю, рівнем 

обмінних процесів і ефективністю виростання кормів. Перебіг росту визначає 

кінцевий розмір сформованого організму. Характер ростових процесів 
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відображає особливості реалізації генетичної інформації в онтогенезі [82, 129, 

569, 620, 758]. 

При затвердженні української чорно-рябої молочної породи жива маса 

телиць у провідних господарствах у 12-місячному віці становила 290-300 кг, у 

18-місячному – 400-420 кг, дорослих корів 600-650 кг [132, 133]. 

Проводячи дослідження на тваринах української чорно-рябої молочної 

породи західного внутрішньопородного типу, Є. І. Федорович [707] зазначає, що 

телиці мали високі показники живої маси. Так, у племінних заводах Львівської 

області жива маса  новонароджених теличок  коливалася від 29,9 до 35 кг, у 3-

місячному віці – від 95,2 до 101,3, у 6-місячному – від 169,7 до 185,8, у 9-

місячному – від 237,3 до 260,1, у 12-місячному – від 296,1 до 321,3, у 15-

місячному – від 344 до 374,7 і у 18-місячному віці – від 400 до 424,1 кг. У 

середньому по господарствах від народження до 3-місячного віку жива маса 

телиць збільшилася в 3,1 раза, до 6-місячного – в 5,4, до 9-місячного – в 7,6, до 

12-місячного – в 9,6, до 15-місячного – в 11,4 і до 18-місячного віку – в 13,0 

раза. Середньодобові прирости у телиць західного внутрішньопородного типу 

української чорно-рябої молочної породи від народження до 3-місячного віку 

знаходились в межах 559,8–780 г, від 3- до 6 місячного – в межах 793,8–925,8, 

від 6- до 9-місячного – в межах 740,1–822,3, від 9- до 12-місячного – в межах 

648,5–705,9, від 12- до 15-місячного – в межах 523,3–648,9 і від 15- до 18-

місячного віку – в межах 564,8–613,9 г. Коефіцієнт приросту живої маси та 

відносна швидкість росту телиць найвищими були у віковий період від 

народження до 3-місячного віку. Жива маса корів після першого отелення 

становила 504,6, після другого – 536,8 і після третього отелення – 553 кг. 

І. В. Новак із співавторами [449, 450] у своїх дослідженнях отримали дещо 

інші дані: у новонароджених телиць української чорно-рябої молочної породи в 

західному регіоні України жива маса становила 29,8 кг, у 3-місячних – 91,9, у 6-

місячних – 149,5, у 9-місячних – 207,9, у 12-місячних – 264,4, у 15-місячних – 

320,0 та у 18-місячних – 369,6 кг. За період від народження до 3-місячного віку 

цей показник збільшився на 62,1, до 6-місячного – на 119,7, до 9-місячного – на 
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178,1, до 12-місячного – на 234,6, до 15-місячного – на 290,2 і до 18-місячного 

віку – на 339,8 кг. Найвищий середньодобовий приріст (687,1±4,63 г) і в той же 

час найменша мінливість цього показника (17 %) була у телиць від народження 

до 3-місячного віку, а найменший середньодобовий приріст (542,6±6,83 г) 

спостерігався у віковий період від 15 до 18 місяців. За весь період вирощування 

від народження до 18 місяців вищеназваний показник становив 560,0±9,04 г. 

Жива маса корів-первісток становила 480 кг. 

У дослідженнях П. Й. Руснака і співавторів [467] телиці української чорно-

рябої молочної породи в племрепродукторі «Межиріччя» Львівської області 

мали живу масу при народженні 35 кг, у 3-місячному віці – 98, у 6-місячному – 

165, у 9-місячному – 219, у 12-місячному – 279 і у 18-місячному віці – 380 кг. 

Відносний приріст живої маси від народження до 6 місяців становив 130 %, від 

6 до 12 місяців – 51 і від 12 до 18 місяців – 31 %. 

В умовах Тернопільщини корови української чорно-рябої молочної породи 

в період вирощування мали високі показники живої маси. Так, цей показник у 

новонароджених телиць становив 33,1 кг, у 3-місячних – 104,8, у 6-місячних – 

165,7, у 9-місячних – 226,5, у 12-місячних – 289,3, у 15-місячних – 346,5 і у 18-

місячних – 396,3 кг. Середньодобові прирости найвищими були у період від 

народження до 3-місячного віку (786±19 г). З віком телиць цей показник 

знижувався і у віковий період 15-18 місяців він складав 557±21 г. За весь період 

вирощування (від народження до 18-місячного віку) середньодобовий приріст 

телиць становив 654±24 г. Відносна швидкість росту найвищою була у період 

від народження до 3-місячного віку і з віком телиць вона знижувалася [216, 

671]. 

У племінних господарствах Кіровоградської області жива маса телиць 

української чорно-рябої молочної породи у 6-місячному віці становила 166 кг, у 

12-місячному – 300 і у 18-місячному – 399 кг. Найвищий абсолютний приріст 

живої маси телиць був у віковий період від 9 до 12 місяців і становив 73 кг. 

Середньодобовий приріст у цей період становив 811 г. У результаті аналізу 

формування живої маси телиць відмічено помітний рівень фенотипової 
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мінливості, що вказує на достатні генетичні ресурси і передумови для добору за 

даною ознакою [235]. 

В умовах Поділля жива маса новонароджених телиць української чорно-

рябої молочної породи становила 31,8 кг, 6-місячних – 165,6, 12-місячних – 

285,1, 15-місячних – 389,5 кг. Найбільша інтенсивність росту телиць 

спостерігалася до 6-місячного віку [393].  

Аналіз результатів вирощування племінного молодняку сумського 

внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи показав, 

що жива маса телиць при народженні становила 33 кг, у віці 6 місяців – 179 кг, 

12 місяців – 297 кг і 18 місяців – 394 кг, що більше порівняно із стандартом 

породи на 3,7-5,3 %. Найбільший середньодобовий приріст живої маси телиць 

відмічено у період від народження до 6-місячного віку – 817 г. У цілому від 

народження до 18-місячного віку середньодобові прирости живої маси телиць 

склали 670 г [464]. 

Н. В. Болгова [69] зазначає, що  в умовах племінного заводу «Владана» 

Сумського району ріст ремонтних телиць української чорно-рябої молочної 

породи за живою масою проходив на рівні породного стандарту з відхиленням у 

окремі вікові періоди  у бік її зменшення. Разом з тим, на період першої лактації 

жива маса тварин повністю відповідала вимогам. 

Певну мінливість організму під час його розвитку зумовлюють генетичні 

відмінності, що відбуваються в основному при рекомбінації генів і фактори 

зовнішнього середовища на які він постійно реагує і пристосовується до них. 

Становлення фенотипу відбувається головним чином на ранніх стадіях 

онтогенезу, а вирішальними неспадковими факторами, які зумовлюють 

досягнення певного рівня продуктивності і її довічну величину, є умови 

вирощування і режим господарського використання тварин [90, 197, 633]. 

Ріст молодняку великої рогатої худоби характеризується певною 

ритмічністю, чергуванням підвищеної і зниженої інтенсивності росту. При 

цьому ритмічність росту проявляється на фоні будь-якого рівня годівлі і 
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супроводжується великою різницею в оплаті корму на окремих ділянках цього 

циклу [503, 641, 707].  

При однакових затратах на вирощування ремонтних телиць української 

чорно-рябої молочної породи, змінюючи окремі елементи їх годівлі можна 

отримати значно вищі показники живої маси та інтенсивності росту за період 

від народження до 6-місячного віку тварин [194]. 

 Ряд вчених особливу увагу звертають на спрямоване вирощування 

ремонтних телиць. Суть технології зводиться до створення умов для кращого 

росту ремонтних телиць і розвитку в них органів травлення шляхом 

згодовування об’ємних кормів у встановлений період життя молодняку [423, 

486, 569]. Я. І. Півторак і співавтори [513] зазначають, що технологія 

спрямованого вирощування ремонтних телиць дозволяє одержати вищі надої 

молока на корову, знизити його собівартість та збільшити рентабельність 

виробництва на 10,3 %. 

Дослідивши вікові зміни інтенсивності росту ремонтних телиць 

голштинської породи Т. В. Литвиненко [390] повідомляє, що високий рівень 

годівлі за період від народження до 18-місячного віку забезпечує інтенсивний 

ріст ремонтного молодняку та формування крупних тварин, які 

характеризуються в подальшому високою молочною продуктивністю. 

Л. Н. Нікіфорова і Е. Я. Лебедько [447] зазначають, що при вирощуванні 

ремонтного молодняку до 6-місячного віку дія паратипових факторів, порівняно 

з генотиповими, менш суттєва, а з віком вплив умов середовища посилюється. 

Аналогічні висновки у своїх дослідженнях робить В. В. Першута [501] 

вказуючи, що вплив генотипових факторів більш суттєвий у ранні періоди 

вирощування. У період вирощування 6-12 місяців, відстаючі у рості тварини 

здатні до певної компенсації цього відставання, вплив паратипових факторів у 

даний період більший ніж генотипових.  

У межах породи важливими генотиповими чинниками, які зумовлюють 

мінливість за тією чи іншою ознакою, є належність тварин до 

внутрішньопородного, заводського типу, генотипу, лінії, родини. 
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Є. З. Щербатий зі співавторами [475] дослідили, що телиці української 

чорно-рябої молочної породи з часткою спадковості 50 і 75 % голштинської 

породи, порівняно з тваринами з часткою спадковості 87,5 і 93,75 %, мали 

значно нижчі показники росту живої маси у всі вікові періоди вирощування до 

18-місячного віку. У первісток перших двох генотипів жива маса становила 488 

і 499,3 кг, а других – 519,2 і 535,8 кг відповідно. 

У дослідженнях С. П. Омелькович [468] жива маса корів-первісток різних 

батьків коливалася від 476,1 до 510,1 кг.  

На вплив генеалогічної належності на ріст і розвиток ремонтних телиць в 

своїх роботах вказують І. В. Вербич зі співавторами [91], В. П. Олешко [466], 

Н. В. Щербатюк зі співавторами [827, 828], В. В. Першута [501], А. В. Димчук 

[181, 185], Л. П. Понько [555, 556], М. П. Франчук [723], О. Ю. Ільницька зі 

співавторами [230, 231, 234], П. Й. Руснак зі співавторами [429, 616], 

Л. В. Ференц зі співавторами [716] та інші. 

Й. З. Сірацький і Є. І. Федорович [647]  зазначають, що частка впливу 

генотипу на динаміку росту живої маси телиць залежно від віку знаходилася в 

межах 4,08-14,40 %. На ріст живої маси, середньодобові прирости та відносну 

швидкість росту молодняку значно впливали батьки. Частка впливу батьків на 

живу масу у новонароджених, 3-, 6-, 9-, 12-місячних тварин обох статей 

коливалася від 13,41 до 31,95 %, а на живу масу 15- та 18-місячних теличок 

становила відповідно 24,13 і 27,45 %. 

Ріст і розвиток тісно пов’язані, але, згідно з біологічною зумовленістю, 

вікові зміни в будові тіла тварин значним чином зумовлені інтенсивністю росту 

їхнього скелету на різних етапах постембріонального онтогенезу. Ріст 

супроводжується не тільки збільшенням ростучої маси, але і змінами пропорцій 

частин тіла, які зумовлюють нові якості. Тому, дані про живу масу слід 

доповнювати показниками промірів тіла тварин. 

Результати досліджень Є. І. Федорович, Й. З. Сірацького [647, 707] 

показують, що телички західного внутрішньопородного типу української чорно-

рябої молочної породи у 3-місячному віці мали висоту в холці 86,8 см, висоту в 
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попереку – 87,6, висоту в крижах – 89,9, глибину грудей – 35,3, ширину грудей – 

22,8, обхват грудей за лопатками – 105,5, косу довжину тулуба – 103,5, косу 

довжину заду – 29,4, ширину в маклаках – 22,9, ширину в тазостегнових 

зчленуваннях – 28,8, ширину в сідничних горбах – 13,6, обхват п’ястка – 13,4 і 

напівобхват заду – 65,6 см. Проміри тіла теличок у різні вікові періоди зростали 

з різною інтенсивністю. У період від 3- до 18-місячного віку вищенаведені 

проміри збільшилися відповідно в 1,40; 1,40; 1,37; 1,69; 2,04; 1,51; 1,30; 1,55; 

1,91; 1,55; 1,82; 1,32 і 1,62 рази. З віком телиць відбувалося збільшення індексів 

масивності за Дюрстом, важковаговості, широтного, глибокогрудості, 

тазогрудного, крутореберності, масометричного, навантаження на гомілку, 

умовного об’єму тулуба. Індекси масивності за Дюрстом, важковаговості, 

широтний і масометричний свідчать, що телиці гармонійно розвивалися як за 

живою масою, так і за промірами тіла. У всі вікові періоди вони мали широкий 

та глибокий тулуб і добре розвинену грудну клітку. Індекс довгоногості у 

тварин з віком зменшувався. 

На пропорційний і гармонійний розвиток телиць української чорно-рябої 

молочної породи вказують В. Д. Федак зі співавторами [688], І. С. Мартинюк 

[420], відзначаючи при цьому нерівномірний ріс тварин у різні вікові періоди. 

Г. Д. Іляшенко [238] спостерігав нерівномірний ріст молодняку української 

чорно-рябої молочної породи впродовж першого року постембріонального 

розвитку. З 3- до 12-місячного віку телиць найбільші прирости були за 

промірами глибини, ширини  і обхвату грудей, ширини в клубах і сідничних 

горбах. За цей період проміри висоти в холці та крижах збільшилися в 1,47 раза, 

глибини грудей – в 1,79, ширини грудей – в 1,78, обхвату грудей за лопатками – 

в 1,67, косої довжини тулуба – в 1,41, косої довжини заду – в 1,37, ширини в 

клубах – в 1,79, ширини в сідничних горбах – в 1,62 і обхвату п’ястка – в 1,44 

раза.  

Ю. І. Скляренко [650] зазначає, що проміри тіла телиць мають суттєвий 

вплив на формування живої маси. Це підтверджують коефіцієнти кореляції, які 
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між промірами і живою масою мають позитивний характер та високий поріг 

вірогідності.   

Важливість питання росту та розвитку ремонтного молодняку полягає не 

тільки у інтенсивності формування живої маси телиць, а і у її впливі на 

майбутню молочну продуктивність корів. 

Є. І. Федорович, Й. З. Сірацький [712] встановили, що для корів західного 

внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи 

оптимальною живою масою при їх народженні була 28-36 кг, у 6-місячному 

віці – 160-200 кг, у 12-місячному –280-320 кг і у 18-місячному віці –440-480 кг. 

Автори відмічають, що коефіцієнти кореляції між живою масою корів при їх 

народженні і молочною продуктивністю в основному незначні і від’ємні. Однак 

з віком тварин вони значно збільшуються. Так, коефіцієнти кореляції між 

живою масою у 6-місячному віці і надоєм в залежності від лактації складали 

0,169-0,451, між живою масою і вмістом жиру в молоці – 0,314-0,396 та між 

живою масою і кількістю молочного жиру – 0,271-0,525, між живою масою у 12-

місячному віці та надоєм, вмістом жиру в молоці і кількістю молочного жиру – 

відповідно 0,182-0,481, 0,215-0,353 і 0,269-0,528, між живою масою у 18-

місячному віці та вищеназваними показниками – 0,168-0,485, 0,240-0,375 і 

0,252-0,541.  

Аналізуючи зв’язки живої маси корів у період їхнього вирощування з 

молочною продуктивністю О. І. Стадницька [673] повідомляє, що жива маса в 

період індивідуального росту і розвитку тварин має значний вплив на надій, 

вміст жиру в молоці та кількість молочного жиру. Вірогідні коефіцієнти 

кореляції між живою масою корів у 6-місячному віці і надоєм за другу, третю і 

найвищу лактації складали 0,177-0,265 та між живою масою і вмістом жиру в 

молоці за другу і найвищу лактації – 0,119-0,244, між живою масою у 12-

місячному віці за другу, третю і найвищу лактації – 0,238-0,255 та кількістю 

молочного жиру за другу і найвищу лактації – 0,206-0,222, у 18-місячному віці 

між живою масою та надоєм за другу, третю і найвищу лактації вірогідні 

коефіцієнти кореляції були в межах 0,240-0,345, а за кількістю молочного жиру 
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за другу і найвищу лактації – в межах 0,228-0,311. Також встановлена значна 

сила впливу живої маси корів у період їхнього вирощування на молочну 

продуктивність. 

Про вплив інтенсивності вирощування ремонтних телиць на рівень їх 

майбутніх надоїв вказує також В. П. Олешко [466]. Автор спостерігала 

тенденцію до підвищення надоїв при збільшенні живої маси телиць у різні вікові 

періоди. 

Здебільшого прямий кореляційний зв’язок, а в деяких випадках протилежну 

залежність між живою масою телиць та їх наступною молочною 

продуктивністю спостерігали у своїх дослідженнях Л. Романенко, В. Волгін 

[599] і Т. П. Коваль [273] 

І. В. Вербич [93] встановив, що найвищу молочну продуктивність мають 

корови з індексом інтенсивності формування від 0,093 до 0,118. Середня 

величина надою тварин з даним індексом за першу лактацію становила 5462 кг, 

за другу – 5537 і за найвищу – 5860 кг. У той же час корови з індексом 

формування від 0,123 до 0,144 мали вірогідно нижчий надій. Встановлений 

значний зв’язок молочної продуктивності з індексом рівномірності росту. 

Найвищі надої були у корів з індексом рівномірності росту 0,399-0,469, 

найнижчі – з показником 0,366-0,374. Величина надою також залежала від 

індексу напруги росту. Найвищі надої відмічені у корів з цим показником 

0,00068-0,00128, а найнижчі – при його значенні 0,00027-0,00061. Таким чином, 

автор стверджує, що корови з середніми значеннями інтенсивності росту мають 

найвищу молочну продуктивність. 

О. В. Денисюк [179] наголошує, що для створення стад з високою 

молочною продуктивністю при доборі перевагу слід віддавати телицям із 

швидким типом розвитку. 

На залежність молочної продуктивності корів від живої маси при 

народженні і в період їхнього вирощування вказують цілий ряд як вітчизняних 

[41, 83, 115, 136, 137, 139, 162, 180, 250, 251, 264, 265, 273, 294, 408, 409, 419, 
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442, 446, 457, 477, 483, 523, 562, 578, 649, 770, 785], так і зарубіжних авторів 

[224, 372, 433, 587, 623, 638, 851, 878, 881].  

За даними В. В. Першути [500], жива маса не завжди визначає 

продуктивність тварин, не у всіх випадках інтенсивність вирощування впливає 

на молочну продуктивність корів, суттєвий вплив відіграє генотиповий фактор. 

За оптимальної живої маси тварин кореляція з надоєм знижується, при цьому 

ріст надою і ріст живої маси відбувається до певної межі і за оптимального 

поєднання даних ознак ця залежність зменшується. 

Аналіз літератури показує, що телиці української чорно-рябої молочної 

породи при відповідних умовах годівлі, догляду і утримання здатні до високої 

інтенсивності росту та розвитку. Інтенсивність росту ремонтних телиць впливає 

на їх подальшу молочну продуктивність. Формування живої маси відбувається 

під впливом як генотипових, так і паратипових факторів. 

На сучасному етапі селекції з чорно-рябою худобою у західному регіоні 

України недостатньо дослідженим залишається онтогенетичний розвиток 

телиць та його вплив на майбутню молочну продуктивність, а саме, потребують 

уточнення параметри вагового росту та не розроблені параметри лінійного росту 

для ремонтних телиць. 

 

1.3. Екстер’єрні особливості тварин. 

 

Екстер’єр є важливим складовим елементом комплексної оцінки тварин, що 

відображає зовнішній вигляд і форми організму, які зумовлені анатомо-

фізіологічними особливостями, спадковими факторами, що проявляються в 

характері продуктивності тварини і реакції її на вплив факторів зовнішнього 

середовища [3, 54, 200, 338, 386, 608, 639, 720, 727, 738, 743, 745, 848, 876].  

У скотарстві України найбільшого поширення набула інструментальна 

оцінка екстер’єру тварин з використанням спеціальних вимірювальних засобів. 

Така оцінка дає найоб’єктивніші дані не лише про окрему особину, а й про 

групи тварин та породи в цілому [383, 597]. На основі промірів визначають 
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індекси будови тіла. Обчислення індексів дає можливість встановити відносний 

розвиток окремих статей тварин. Індекси будови тіла характеризують статеві, 

вікові, конституційні особливості тварин та їхні типові відмінності і мають 

велике значення для характеристики тварин [38, 603].  

Тварини української чорно-рябої молочної породи характеризуються 

міцною конституцією, гармонійною будовою тіла, міцним кістяком, задовільно 

розвиненою мускулатурою, тонкою і ніжною шкірою, добре розвинутим 

тулубом, об’ємним травний каналом, прямою лінією спини, рівними крижами, 

міцно прикріпленим, рівномірно розвинутим вим’ям та правильно поставленими 

міцними кінцівками. Цільові параметри ознак екстер’єру для тварин бажаного 

типу за промірами тіла для корів-первісток і повновікових корів  наступні: 

висота в холці – 135 і 140 см, висота в крижах – 143 і 147, глибина грудей – 75 і 

82, ширина грудей – 48 і 55, обхват грудей за лопатками – 195 і 205, коса 

довжина тулуба – 160 і 165, ширина в маклаках – 55 і 60, ширина в сідничних 

горбах – 38 і 40 та обхват п’ястка – 19 і 21 см відповідно [207]. 

Є. І. Федорович, Й. З. Сірацький [712] зазначають, що корови-первістки 

західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи 

мають добре розвинену грудну клітку і тулуб. Висота в холці у них становила 

129,4 см, глибина грудей – 68,7, ширина грудей – 45,7, ширина в маклаках – 

51,3, коса довжина тулуба (палицею) – 150,7, обхват грудей за лопатками – 

188,4 і обхват п’ястка – 18,3 см. Корови-первістки гармонійно розвивалися як за 

живою масою, так і за промірами статей тіла, на що вказують індекси 

масивності за Дюрстом, важковаговості, широтний і масометричний. 

Дослідивши екстер’єрні особливості високопродуктивних корів західного 

внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи 

Є. І. Федорович [707] повідомляє, що вони мали оптимальну живу масу і добрий 

генетичний потенціал отримання високої молочної продуктивності. У 

повновікових високопродуктивних корів висота в холці становила 135,3 см, в 

спині – 134,5, в попереку – 136,4, в крижах – 137,8, глибина грудей – 75,8, 

ширина грудей – 49,7, обхват грудей за лопатками – 200,8, коса довжина тулуба 

 



 30

(палицею) – 162,1, коса довжина тулуба (стрічкою) – 172,3, довжина заду 

(циркулем) – 54,5, ширина в маклаках – 56,9, ширина в сідничних горбах – 38,2. 

ширина в кульшових зчленуваннях – 52,4 і обхват п’ястка – 19,2 см. Індекси 

перерослості (101,85 %) і провислості 98,89 %) свідчать, що корови мали рівну 

спину. Індекси костистості (14,19 %),  збитості (123,87 %),  округлості  ребер 

(132,45 %), високоногості (44,15 %), грудний (65,57 %) вказують на екстер’єрно-

конституційний молочний тип цих тварин. Високопродуктивні корови мали 

добре виражений індекс статі (114,49 %), були крупні (індекс масивності 148,41 

%), мали пропорційно розвинутий тулуб, з глибокими середньої ширини 

грудьми, широким попереком, спиною та крижами (тазогрудний індекс – 87,35 

%, формату таза – 92,09%). У них добре виражений тип (індекс вираженості 

типу – 28,96 %). Тварини об’ємні – умовний об’єм тулуба становить 458,41 %.  

У дослідженнях В. М. Братюка [77] первістки та повновікові корови 

західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи 

у племінних господарствах Львівщини мали висоту в холці 132,2 та 136,2 см, в 

спині – 132,2 та 137,9, в крижах – 134,0 та 138,0, глибину грудей – 72,3 та 75,3, 

ширину грудей – 39,0 та 43,1, обхват грудей за лопатками – 186,5 та 195,5, косу 

довжину тулуба – 155,0 та 164,8, ширину в клубах – 49,4 та 55,0, ширину в 

тазостегнових зчленуваннях – 43,1 та 49,1, ширину в сідничних горбах – 31,1 та 

37,0 і обхват п’ястка – 18,0 та 19,9 см відповідно. 

У племінних господарствах північно-поліського регіону у корів-первісток 

української чорно-рябої молочної породи висота в холці коливалась від 123,7 до 

131,9, глибина грудей – від 64,7 до 69,1, ширина грудей – від 42,5 до 47,9, 

обхват грудей за лопатками – від 180,8 до 197,9, коса довжина тулуба – від 144 

до 151,2, коса довжина заду – від 47,8 до 49,8, ширина в клубах – від 49,6 до 53,5 

і ширина в кульшах – від 47 до 49,6 см, індекси високорослості – від 45,9 до 

47,7, формату – від 114,7 до 117, тазогрудний – від 85,5 до 96,5, компактності – 

від 125,6 до 133,6, масивності – від 145,8 до 154,8, вираженості типу – від 23,2 

до 24,9, округлості ребер – від 138,8 до 146,5, ейрисомії- лептосомії – від 278,6 

до 291,4, масо-метричний коефіцієнт – від 100 до 107 % [516].  
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У дослідженнях А. П. Шевченка і С. Л. Хмельничого [793] первістки та 

повновікові корови сумського внутрішньопородного типу української чорно-

рябої молочної породи мали висоту в холці 132,6-133,9 та 135,2-137,6 см, висоту 

в крижах – 140,4-142,2 та 142,6-144,4, глибину грудей 71,9-73,1 та 75,5-77,1, 

ширину грудей 42,1-42,7 та 44,9-45,5, обхват грудей за лопатками – 191,3-192 та 

196,1-197,3, косу довжину тулуба – 162,6-163,9 та 166,2-167,7, косу довжину 

заду – 51,4-53,1 та 55-55,2, ширину в маклаках – 50,8-51,7 та 53,6-53,7, ширину в 

сідничних горбах – 34,6-35,7 та 36,4-36,6, ширину в тазостегнових 

зчленуваннях – 48,4-49,4 та 50,7-51,2 і обхват п’ястка – 18,6-18,9 та 19,6 та 20,1 

см відповідно.  А у дослідженнях Л. М. Лисянської, Ю. І. Скляренка [387] 

корови-первістки цього ж типу мали висоту в холці 130,7 см, глибину грудей – 

67,9, ширину грудей – 39,1, обхват грудей за лопатками – 185,8, косу довжину 

тулуба – 151,7, ширину в маклаках – 50,9 і обхват п’ястка – 20,3 см.  

М. Я. Єфіменко та ін. [209] повідомляють, що корови південного 

внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи мають 

міцну конституцію, задовільно розвинені м’язи, притаманну молочній худобі 

форму тулуба. Середні проміри корів становлять: висота в холці – 132-136 см, 

глибина грудей – 72-75, ширина грудей – 42-46, коса довжина тулуба – 153-157, 

обхват грудей за лопатками – 190-195 см. 

У племінному заводі «Бортничі» у корів-первісток та повновікових корів 

висота в холці становила 139 та 141 см, глибина грудей – 73 та 75, ширина 

грудей – 43 та 44 см, коса довжина тулуба – 155 та 159, обхват грудей за 

лопатками – 197 та 207, довжина заду – 53 та 55, ширина в клубах – 52 та 55, 

ширина в кульшових зчленуваннях – 50 та 52, ширина в сідничних горбах – 24 

та 24 і обхват п’ястка – 18 та 19 см. Середні показники індексів будови тіла 

становили: довгоногості – 46,8-47,9 %, розтягнутості – 110,7-112,8, тазо-грудний 

– 80-82,7, грудний – 58,6-58,9, збитості – 127,1-130,2, шилозадості – 43,6-46,1 і 

костистості – 12,9-13,5 %. Індекси будови тіла вказують на пропорційність 

будови тіла і молочний напрям продуктивності тварин [266].  
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У племінному заводі «Сухоліське» корови-первістки української чорно-

рябої молочної породи за висотою в холці (135 см), обхватом грудей за 

лопатками (196 см) і обхватом п’ястка (19,5 см) відповідали цільовим 

стандартам, а за шириною грудей (47 см), глибиною грудей (73 см), косою 

довжиною тулуба (154 см) і шириною в маклаках (52 см) дещо поступалися їм 

[780]. 

У СТОВ «Агросвіт» Київської області  високопродуктивні повновікові 

корови мали висоту в холці 138,1 см, глибину грудей – 76,3, ширину грудей – 

48,5, обхват грудей за лопатками – 209,5, косу довжину тулуба – 164,4, пряму 

довжину тулуба – 134,6, ширину в маклаках – 56,8, ширину в сідничних горбах 

– 39,5 і обхват п’ястка – 19,7 см. Показники індексів свідчать про 

пропорційність розвитку будови тіла корів [684]. 

Г. С. Коваленко і ін. [636] зазначають, що корови української чорно-рябої 

молочної породи у ДПДГ «Олександрівське» Вінницької області за такими 

індексами будови тіла як довгоногості (45,0 %), розтягнутості (120,0 %) і 

костистості (14,1 %) характеризуються як тварини молочного напряму 

продуктивності і мають міцну конституцію.  

Л. М. Хмельничий, В. В. Вечорка [739] констатують, що корови української 

чорно-рябої молочної породи при забезпеченні відповідних умов годівлі й 

утримання за показниками промірів та індексів будови тіла достатньою мірою 

забезпечать вимоги цільових стандартів. Вони характеризуються 

високорослістю, добре розвинутою грудною кліткою, широким та довгим задом 

як у віці першого отелення, так і в дорослому стані. 

Екстер’єрні параметри корів залежать від генотипу [163, 211,  279, 452, 488, 

530, 817], лінійної належності [182, 286, 311, 776, 600, 658,  814], батьків [2, 391, 

468, 493, 547, 625, 733, 792], виробничого типу [4, 75, 94, 156, 188, 191, 284, 384, 

434, 469, 490, 526, 675]. Р. В. Ставецька, Н. І. Клопенко [666] зазначають, що 

поліпшенню екстер’єру корів сприяє використання бугаїв-плідників та ліній, які 

передають бажані показники будови тіла дочкам, а також тварин із високою 

часткою спадковості за голштинською породою. 
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Селекційна робота з оцінки та відбору корів за екстер’єром базується на 

існуванні зв’язку між зовнішньою будовою тварини та їх господарсько-

корисними ознаками, зокрема, молочною продуктивністю. Практикою країн з 

розвиненим молочним скотарством доведено, що кращі за екстер’єрними 

якостями тварини, як правило, характеризуються високою молочною 

продуктивністю, доброю відтворною здатністю та продуктивним довголіттям [1, 

852, 858, 893]. 

В. С. Козир  [287], М. С. Пелехатий і ін. [496, 497] повідомляють, що 

найкращими показниками для проведення непрямого відбору корів за 

екстер’єром є висота в холці, обхват грудей за лопатками, коса довжина тулуба і 

проміри задньої третини тулуба. 

Дослідженнями Є. І. Федорович і Й. З. Сірацького [647, 707] встановлено, 

що найбільш продуктивними виявилися корови західного внутрішньопородного 

типу української чорно-рябої молочної породи з висотою в холці 129-138 см, 

глибиною грудей – 69-78, шириною грудей – 46-49, обхватом грудей за 

лопатками – 191-200, косою довжиною тулуба – 160-170, шириною в маклаках – 

53-59 і обхватом п'ястка – 18-19 см. Частка впливу висоти в холці на надій 

залежно від лактації становила 12,09-16,15, глибини грудей – 11,38-15,85, 

ширини грудей – 8,37-8,88, косої довжини тулуба – 9,78–13,06, обхвату грудей 

за лопатками – 10,53-13,10, ширини в маклаках – 8,31-9,17 та обхвату п'ястка – 

2,44-3,05%. 

За даними В. В. Федоровича [694], найвищими надоями та кількістю 

молочного жиру характеризувалися тварини української чорно-рябої молочної 

породи, висота в холці у яких, після першого отелення, становила 133-135 см, 

глибина грудей – 74-76, ширина грудей – 47-49, обхват грудей за лопатками – 

191-195, коса довжина тулуба – 153-157, ширина в маклаках – 57 см і більше та 

обхват п’ястка – 18,1-19 см. Залежно від показника, коефіцієнт кореляції між 

промірами тварин та надоєм знаходився в межах – 0,034-0,207, сила впливу 

показників екстер’єру на надій – в межах 2,58-18,95 %. Найменший вплив на 

надій мав обхват п’ястка, а найбільший – висота в холці та коса довжина тулуба. 
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За результатами досліджень Й. З. Сірацького та ін. [100], серед корів 

української чорно-рябої молочної породи найвищими надоями 

характеризувалися тварини з висотою в холці 132-135, глибиною грудей – 72-77, 

шириною грудей – 46-50, обхватом грудей за лопатками – 191-200, косою 

довжиною тулуба – 163-167, шириною в маклаках – 52-55 і обхватом п’ястка – 

19,1-20,0 см. Сила впливу висоти в холці, в залежності від лактації, на надій 

корів становила 6,06-11,16 %, на кількість молочного жиру – 4,76-9,12 %, 

глибини грудей – відповідно 5,71-9,08 і 5,21-9,92, ширини грудей – 6,21-7,68 і 

8,62-9,07, ширини в маклаках – 3,62-7,10 і 3,42-7,72, косої довжини тулуба – 

9,55-13,51 і 8,39-13,36, обхвату грудей за лопатками – 12,63-16,88 і 11,88-18,50 

та обхвату п- 4,03-8,41 і 3,87-8,63 %.  

Дещо інші дані отримали у своїх дослідженнях І. В. Новак зі співавторами 

[457]. Вони відмічають, що найвищими надоями характеризувалися первістки 

української чорно-рябої молочної породи з висотою в холці 129-132 см, 

шириною грудей 38-40, глибиною грудей – 66-70, косою довжиною тулуба – 155 

см і більше та шириною в маклаках – 49-51 см. Коефіцієнти кореляції між 

показниками молочної продуктивності та промірами залежно від лактації і 

показника знаходилися в межах -0,37-0,51. Частка впливу промірів на показники 

молочної продуктивності складала 2,5-28,9 %. 

У дослідженнях Ю. В. Пославської та ін. [563], коефіцієнти кореляції між 

промірами тіла первісток і показниками їх подальшої молочної продуктивності, 

залежно від проміру і лактації, знаходилися в межах 0,100-0,403, а частка 

впливу промірів на показники молочної продуктивності – в межах 8,68-36,38 %. 

Результатами досліджень С. Л. Хмельничого [759] встановлено, що 

величина надою первісток найбільшою мірою залежить від висоти в холці та 

крижах, глибини грудей, косої довжини тулуба і обхвату грудей за лопатками. 

Напрям кореляції між промірами та надоєм, вирахуваних у віці другої лактації, 

співпадає з першою, але відрізняється меншою величиною коефіцієнтів 

(r=0,014-0,292). У віці третьої лактації і старше зв’язки між більшістю промірів 

та величиною надою практично відсутні (r=-0,113-0,084), за винятком висотних 
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промірів (r=0,098 і 0,144) і глибини грудей (r=,0184). Аналогічні висновки на 

основі своїх досліджень робить В. П. Лобода [398], зазначаючи, що рівень 

коефіцієнтів кореляції між промірами і надоєм корів у віці першої лактації 

найвищий і в більшості випадків високовірогідний. Напрям кореляції  у віці 

другої лактації співпадає з першою, але відрізняється меншою величиною і 

вірогідністю. У віці третьої лактації коефіцієнти кореляції, порівняно з 

попередніми лактаціями, істотно понижені, мають позитивну спрямованість і 

низьку вірогідність. 

Позитивний зв’язок надою корів-первісток з висотою в холці, косою 

довжиною тулуба, обхватом грудей за лопатками, шириною в клубах і обхватом 

п’ястка встановила І. В. Базишина [27].   

На думку М. С. Пелехатого, А. Л. Шуляр [495], найбільш надійними 

критеріями непрямого відбору корів за масо-метричними габаритами тварин 

українських чорно- і червоно-рябої молочних порід є їх жива маса, висота в 

холці і крижах, обхват грудей за лопатками, коса довжина тулуба і заду, ширина 

в маклаках і тазостегнових зчленуваннях, а також узагальнений показник – 

габаритні розміри. 

У дослідженнях В. В. Вечорки, Л. М. Хмельничого [97] на коровах 

голштинської породи різної селекції встановлені у більшості випадків 

високовірогідні коефіцієнти кореляції між промірами тварин та величиною 

надою за лактації. Автори зазначають, що добір корів за екстер’єром 

забезпечить ефективність селекції за молочною продуктивністю. 

У літературі зустрічаються суперечливі думки щодо використання індексів 

будови тіла та спеціальних індексів для непрямого відбору тварин за молочною 

продуктивністю. Л. Ю. Воргач [110] вважає, що з метою підвищення молочної 

продуктивності для попереднього добору корів-первісток у селекційному 

процесі доцільно використовувати індекси. Такі ж висновки на основі своїх 

досліджень роблять Є. Ф. Ткач зі співавторами [684]  У той же час 

М. С. Пелехатий, А. Л. Шуляр [495] повідомляють, що індекси будови тіла та 

спеціальні індекси є менш інформативними, порівняно з промірами тварин, для 
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прогнозування непрямого відбору корів за молочною продуктивністю. Із 102 

коефіцієнтів кореляції «індекс-продуктивність» вірогідними виявилися лише 30 

(29,4 %). Найбільш придатними для здійснення такого відбору є два індекси – 

компактності та масо-метричний коефіцієнт. Аналогічної думки дотримуються і 

З. Є. Щербатий, П. В. Боднар [817], які зазначають, що індекси є менш 

інформативними для проведення непрямого відбору корів за молочною 

продуктивністю. Із 70 коефіцієнтів кореляції індексів будови тіла та спеціальних 

індексів додатніми виявилися 70 (71,4 %). Найвищі значення були у індексів 

збитості, тазо-грудного, вираженості типу, щільності тіла та масо-метричного 

коефіцієнта. Найбільш придатним для проведення непрямого відбору корів за 

молочною продуктивністю є  масо-метричний коефіцієнт. 

Впродовж останніх 15-20 років в Україні апробована сучасна методика 

лінійної класифікації молочних корів, яка рекомендована та регламентується 

міжнародним комітетом з реєстрації тварин (ICAR). Із часу впровадження 

системи лінійної класифікації корів метод неодноразово зазнавав змін. Остання 

редакція відбулася у червні 2006 року міжнародним комітетом з реєстрації 

тварин, яким було оновлено рекомендації, призначені уніфікувати метод оцінки 

будови тіла корів молочної худоби відповідно до правил та стандартів, 

установлених кожною світовою федерацією [593, 756]. В основу лінійної 

класифікації великої рогатої худоби за екстер’єром лягла ідея модельної 

тварини [842, 874, 194, 915].  Метод лінійної класифікації показав свою 

ефективність (оскільки, між описовими ознаками екстер’єру і молочною 

продуктивністю існує зв’язок), надійно закріпився у світовій практиці для 

визначення племінної цінності тварин, він є доступним та забезпечує наочність 

[760, 852, 866, 869, 870, 880, 883, 884, 895, 914]. Оцінка тварин за методикою 

лінійної класифікації знайшла своє відображення у дослідженнях цілого ряду 

вітчизняних вчених [8, 35, 80, 198, 219, 285, 313, 314, 395, 426, 547, 550, 726, 

728, 734, 735, 777, 779]. 

О. А. Кочук-Ященко [312] вказує на позитивний достовірний зв’язок між 

молочною продуктивністю (надій і молочний жир + білок) і описовими 
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ознаками: висотою (r=0,275 і 0,258), глибиною тулуба (r=0,251 і 0,224), 

молочним типом (r=0,496 і 0,496), шириною заду (r=0,286 і 0,300). Поряд із цим, 

між комплексами ознак і окремими описовими ознаками оцінки корів за типом 

та жирномолочністю і білковомолочністю в молоці достовірного зв’язку не було 

встановлено. 

С. Л. Хмельничий [759] виявив позитивний зв’язок між надоєм і рядом 

описових ознак екстер’єру: висотою (r=0,314), глибиною тулуба (r=0,371), 

кутастістю (r=0,437), шириною заду (r=0,347), постановою задніх кінцівок 

(r=0,385), переднім (r=0,424) та заднім прикріпленням вимені (r=0,188). Від’ємна 

достовірна кореляція у корів отримана між вгодованістю і надоєм.( r=-0,342). 

За результатами досліджень Л. М. Хмельничого та ін. [732], найвищий 

рівень достовірного позитивного зв’язку з надоєм виявлено за груповими 

ознаками, що характеризують вираженість молочного типу, та загальною 

оцінкою. Високі і вірогідні коефіцієнти кореляції виявлені між комплексним 

розвитком статей тулуба та вимені і надоєм за лактацію. Позитивний зв’язок з 

надоєм спостерігався за рядом описових ознак екстер’єру: висотою, глибиною 

тулуба, шириною заду, переднім прикріпленням вимені, центральною зв’язкою, 

міцністю та молочним характером будови тіла. 

На зв’язок екстер’єру з молочною продуктивністю у своїх дослідженнях на 

тваринах різних порід вказують цілий ряд авторів [72, 203, 274, 369, 436, 487, 

496, 531, 605, 627, 655, 671, 690, 713, 729, 740, 741, 751, 761, 766, 767, 824, 836]. 

Отже, корови української чорно-рябої молочної породи мають тип будови 

тіла, притаманний тваринам молочного напряму продуктивності. Вони 

характеризуються високорослістю, добре розвинутою грудною кліткою, 

широким та довгим задом. Між молочною продуктивністю і  промірами тіла та 

описовими ознаками екстер’єру тварин існує позитивна кореляція. Відбір корів 

за екстер’єром забезпечить ефективність селекції за молочною продуктивністю. 
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1.4. Молочна продуктивність корів 

 

Конкурентоздатність молочних стад і порід великої рогатої худоби 

визначається, перш за все, молочною продуктивністю тварин [518]. 

Максимально можлива продуктивність тварин, зумовлена їх генотипом, 

оцінюється як генетичний потенціал продуктивності. 

На момент апробації  у корів української чорно-рябої молочної породи 

надій за першу лактацію становив 5260 кг, за повновікову – 6403 кг, вміст жиру 

в молоці – 3,86 %, білка – 3,2-3,3 %. У корів центрально-східного 

внутрішньопородного типу величина надою за першу лактацію становила 5558 

кг, за повновікову – 6680 кг, вміст жиру в молоці – 3,86 %, білка – 3,3 %, у 

тварин західного внутрішньопородного типу – 4866; 5847; 3,81; 3,2, поліського 

внутрішньопородного типу – 4590; 5490; 3,90, південного внутрішньопородного 

типу – 5251; 6200; 3,80; 3,2 і сумського внутрішньопородного типу – 4612 кг, 

5169 кг, 3,69 % відповідно [207]. 

Генетичний потенціал корів української чорно-рябої молочної породи 

становить 6000-8000 кг молока за лактацію з вмістом жиру 3,6-3,8 % і білка – 

3,2-3,4 % [208]. 

Є. І. Федорович, Й. З. Сірацький [712] зазначають, що генетичний потенціал 

корів західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної 

породи, яких  отримали в племзаводах у результаті відтворного схрещування 

чорно-рябих корів з голштинськими бугаями, є досить високий. Надій за першу 

лактацію становив 4587 кг, вміст жиру в молоці – 3,87 % і вихід молочного 

жиру – 177,3 кг, за другу лактацію – 4926; 3,92 і 193,1, за третю лактацію – 5234; 

3,93 і 205,7, за кращу лактацію – 5486 кг, 3,90 % і 214,0 кг відповідно. Корови 

кращу лактацію мали, в основному, між першим і третім отеленнями. Середній 

вік досягнення найвищих надоїв становив 2,34 лактації. 

За даними Є. І. Федорович [705], надій високопродуктивних корів західного 

внутрішньопородного типу за першу лактацію становив 5717,4, за другу – 

6311,9, за третю – 6829,4 і за кращу – 7317,8 кг, вміст жиру в молоці – 
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відповідно 3,99; 4,15; 4,15; і 4,08 %, кількість молочного жиру – 228,3; 261,8; 

283,5 і 298,3 кг. Коефіцієнт молочності за першу лактацію складав 1118,2, за 

другу – 1151,6 і за третю – 1142,8. 

Про високий генетичний потенціал української чорно-рябої молочної 

породи в умовах західного регіону України повідомляє І. В. Новак [454]. У його 

дослідженнях надій корів за першу лактацію становив 5159, за другу – 5230 за 

третю – 5425 і за кращу лактацію – 5702 кг, вміст жиру в молоці – відповідно 

3,77; 3,70; 3,72 і 3,73 % та кількість молочного жиру – 191,2; 191,3; 197,3 і 

211,0 кг. 

М. Я. Єфіменко та ін. [209] наводять дані молочної продуктивності тварин 

південного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної 

породи, за якими величина надою корів за першу лактацію становила 6051, за 

другу – 6428, за третю і старше – 6564 кг, вміст жиру в молоці – відповідно 3,80; 

3,79; 3,79 %, вміст білка – 3,21; 3,25; 3,32 %. 

Подібні результати у своїх дослідженнях отримали М. І. Гиль [138] на 

чорно-рябій худобі Миколаївщини, С. Ліщук [393] – на Хмельниччині, 

Г. С. Коваленка та ін. [636] – на Вінничині. Автори вважають, що завдяки 

селекційно-племінній роботі є перспектива збільшення надоїв корів до 8000 кг і 

більше за лактацію. 

Про високий генетичний потенціал корів, яких розводять в Північно-

східному Лісостепу України, повідомляють у своїх дослідженнях Н. П. Радченко 

зі співавторами [592]. 

О. І. Бабенко та ін. [13] наголошують, що за оптимальних умов зовнішнього 

середовища (повноцінна збалансована годівля, комфортні умови утримання, 

цілеспрямоване вирощування ремонтного молодняку) ступінь реалізації 

генетичного потенціалу буде збільшуватися, зростатиме рівень молочної 

продуктивності і, як результат, буде підвищуватися економічна ефективність 

виробництва молока.  

Відомо, що на реалізацію потенціалу молочної продуктивності корів 

впливає безліч чинників генотипового та паратипового характеру. А це означає, 
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що молочна продуктивність корів – це комплексна полігенна ознака і від того, 

як забезпечені біологічні їх потреби, залежить рівень продуктивності [581]. 

Молочна продуктивність корів значно змінюється з віком. У тварин 

першого і другого отелення вона нижча, ніж у корів старшого віку. Корови-

первістки мають 75-80 % продуктивності повновікових корів, після другого 

отеленням – 85-90 і після третього – 93-97 %. У подальшому надої цих корів 

протягом двох-трьох років утримуються приблизно на одному рівні, а потім 

поступово знижуються [598]. 

За даними І. В. Новака [457], надій корів за першу лактацію складав 98,1 % 

від надою за другу лактацію, 90 % – від надою за третю лактацію і 87,7 % – від 

надою за кращу лактацію, кількість молочного жиру – відповідно 99,7; 91,5 і 

87,9 %. Від першої до третьої лактації надій корів вірогідно зростав, а в 

подальшому знижувався. За кількістю молочного жиру спостерігалася подібна 

картина. Вміст жиру в молоці найвищим був за першу лактацію. Середній вік 

досягнення найвищих надоїв становив 2,13 лактації.  

У дослідженнях Л. П. Понько [559] молочна продуктивність корів зростала 

до четвертої лактації, на п’ятій лактації вона невірогідно знизилась, а найвищою 

була на шостій лактації.  

В. В. Федорович зі співавторами [689] спостерігали, що найвищі надої у 

корів української чорно-рябої молочної породи були за третю лактацію. Надій за 

першу лактацію складав 95,2 % від надою за другу, за другу лактацію – 91,9 % 

від надою за третю, за третю – 100,2 % від надою за четверту і за четверту – 

104,8 % від надою за п’яту лактацію.  

Значний вплив на молочну продуктивність корів має частка спадковості 

голштинської породи [530]. У дослідженнях І. В. Новака та ін. [455] найвищі 

надої були відмічені у корів з часткою спадковості голштинської породи 51-

75 %. Сила впливу генотипу на надій, залежно від лактації, знаходилася в межах 

9,8-11,9, на вміст жиру в молоці – в межах 10,1-15,2 та на кількість молочного 

жиру – в межах 11,0-14,1 %. 
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У дослідженнях Є. І. Федорович, Й. З. Сірацького [712] сила впливу 

генотипу на надій корів, залежно від лактації, знаходилася в межах 5,84- 14,61, 

на вміст жиру в молоці – в межах 15,85-23,17 та кількість молочного жиру – в 

межах 8,13-20,05 %. 

А. М. Салогуб [630] повідомляє, що найвищі надої, за даними перших трьох 

та кращої лактацій, були у корів з часткою спадковості голштинської породи 

75 % і більше. 

М. С. Пелехатий, Л. М. Піддубна [489] встановили, що збільшення частки 

голштинської спадковості у генотипі корів-первісток супроводжується значним 

підвищенням їх молочної продуктивності. У той же час З. Є. Щербатий зі 

співавторами [820, 821] вказують, що зростання частки спадковості 

покращуючих порід у генотипі тварин української чорно-рябої молочної породи 

супроводжується зростанням їх молочної продуктивності до певної межі. 

Найбільш високі показники молочної продуктивності були у корів з 87,5 % 

спадковості голштинської породи і при поєднанні 75 % спадковості голштинів з 

12,5 % спадковості німецької чорно-рябої породи. Подальше зростання частки 

спадковості голштинської породи призводить до зниження молочної 

продуктивності корів. 

Ю. М. Сотніченко, І. М. Процьків [657] повідомляють, що поліпшувальний 

процес української чорно-рябої молочної породи за вбирного схрещування з 

використанням бугаїв голштинської породи сприяє зростанню генетичного 

потенціалу тварин за надоєм при високому рівні годівлі. Збільшення частки 

спадковості за голштинською породою у генотипі тварин у господарствах з 

низьким рівнем годівлі не дає очікуваних результатів. 

Серед науковців та виробничників немає єдиної думки щодо використання 

голштинської породи у покращенні української чорно-рябої молочної породи. 

Різні міркування висловлюються стосовно поєднуваності голштинів з різними 

породами, схем схрещування, використання голштинських плідників у 

племзаводах, які розводять місцеві породи та вдосконалюють новостворені. 

Нерідко причинами невдалого досвіду широкого використання генофонду 
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голштинської породи є недоліки у кормовій базі, годівлі тварин та вирощуванні 

ремонтного молодняку [10, 657, 105, 125, 401].     

Молочна продуктивність корів залежить від їх лінійної належності [28, 50, 

60, 92, 183, 187, 296, 427, 566, 611, 613,  778, 823, 827, 813]. У різних 

господарських умовах тварини певної лінії по різному проявляють свою 

молочну продуктивність. У племрепродукторі «Новаки» Житомирської області  

найкращими показниками молочної продуктивності характеризувалися корови 

лінії Елевейшна 1491007 [189], у племінному заводі «Старт» Хмельницької 

області – корови лінії Р. Соверінга 198998 [582], у восьми племінних 

господарствах Житомирської, Волинської та Рівненської областей – корови лінії 

В. Б. Айдіала 1013415 [631], у племінних заводах  Київської області «Глушки» – 

корови ліній Чіфа 1427381.62 та Валіанта 1650414.73, «Сухоліське» - корови 

лінії Р. Соверінга 198998 [261], у дослідному господарстві «Рихальське» 

Житомирської області – корови лінії Р. Соверінга 198998 [244], у ТД 

«Долінське» Херсонської області – корови ліній Чіфа 142738162 та Елевейшна 

1491007 [228].    

В умовах використання у молочному скотарстві принципів 

великомасштабної селекції значно зростає вплив бугаїв плідників на 

формування генетичного потенціалу стад. Оцінка, добір і використання бугаїв-

плідників поліпшувачів обумовлює зростання загального генетичного прогресу 

за рівнем молочної продуктивності корів [229, 241, 297, 467, 478, 494, 617, 819, 

825, 837, 898]. На позитивний вплив бугаїв-поліпшувачів при вдосконаленні 

української чорно-рябої молочної породи наголошують цілий ряд авторів [52, 

53, 480, 714, 715] 

На формування молочної продуктивності корів значний вплив має 

продуктивність їх матерів. Дослідженнями П. В. Боднара, З. Є. Щербатого [58] 

встановлено, що між надоєм матерів та надоєм і кількістю молочного жиру їх 

дочок, а також між кількістю молочного жиру матерів та надоєм і кількістю 

молочного жиру дочок існують певні зв’язки. Так, коефіцієнти кореляції між 

надоєм матерів і надоєм дочок залежно від лактації знаходилися в межах 0,139-
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0,321, між надоєм матерів і кількістю молочного жиру дочок – в межах 0,108-

0,308, між кількістю молочного жиру матерів і надоєм дочок – в межах 0,144-

0,323, між кількістю молочного жиру матерів і дочок – в межах 0,117-0,311. 

Сила впливу надою матерів на надій дочок залежно від лактації знаходилася в 

межах 0,24-15,53, вмісту жиру в молоці матерів на цей показник у дочок – в 

межах 13,26-31,31 та кількості молочного жиру у молоці матерів на цей 

показник у дочок – в межах 0,89-15,30 %. 

За повідомленнями І. В. Новака та ін. [448, 460], сила впливу надою матерів 

на надій дочок залежно від лактації знаходилася в межах 19,3-32,8, на вміст 

жиру в молоці дочок – в межах 13,2-32,7 і на вихід молочного жиру дочок – в 

межах 17,7-30,9 %. Коефіцієнт успадковуваності надою по шляху «мати-дочка» 

за першу лактацію становив 0,274, за другу – 0,264, за третю – 0,282 і за кращу – 

0,356, а молочного жиру – 0,272; 0,240; 0,252 і 0,334 відповідно. За результатами 

досліджень М. І. Когут [283], коефіцієнти успадковуваності надою по шляху 

«мати-дочка» залежно від господарства і лінійної належності коливалися від 

0,20 до 0,38, вмісту жиру в молоці – від 0,28 до 0,44. У дослідженнях Т. С. Ящук 

[840], коефіцієнти кореляції між величиною надою за найвищу лактацію у 

матерів і їх дочок залежно від продуктивності матерів знаходилися в межах 

0,12-0,38. 

Про значний вплив батьків на формування молочної продуктивності корів 

різних порід і типів повідомляється у роботах багатьох авторів [17, 126, 127, 

173, 186, 304, 380, 412, 491, 570, 724, 731, 752, 805, 808]. 

Л. Піддубна [515] вказує, що величина надою визначається генотипом бугая 

на 35,2-44,3 %, лінійною належністю – на 25,5-31,5 %, часткою спадковості 

голштинської породи – на 13,4-23,8 %, жирномолочність – відповідно на 11,6-

12,3; 3,5-6,1; 0,7-1,6 %. Що стосується продуктивності жіночих предків, то 

найістотніший вплив на надій мають матері – 34,4-46,8 %, дещо слабший 

віддалені жіночі предки – 21,6-27,8 %. Жирномолочність корів визначається 

передусім продуктивністю жіночих предків по материнській лінії – генотипом 
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матері на 41,1-49,5 %, матері матері – на 40,8-43,5 %, вплив генотипу бугая 

значно менший – 11,6-12,3 %. 

У дослідженнях Ю. В. Пославської, Є. І. Федорович [566] частка впливу 

лінії на надій, залежно від лактації, знаходилася в межах 27,08-42,18, на вміст 

жиру в молоці – в межах 6,96-12,03, на кількість молочного жиру – в межах 

31,21-44,31, а на середній вік досягнення найвищих надоїв становила 9,53 %. 

За даними Р. Ставецької, І. Рудика [662], генотип батьків має вірогідний 

вплив на показники молочної продуктивності їх дочок із коливаннями від 28 до 

53 %. Зокрема, найбільше генотип батька позначається на масовій частці жиру в 

молоці дочок (53 %) та величині надою (40 %).      

На фенотипову мінливість молочної продуктивності корів значний 

вплив мають такі паратипові фактори, як стадо, рік,  сезон отелення,  місяць,  

вік  отелення,  тривалість  лактації, сервіс-період, сухостійний період,  

умови середовища та  інші [86, 114, 237, 289, 291, 300, 402, 418, 873, 879]. 

Зокрема  стосовно впливу сезону отелення на надій первісток переважна 

більшість авторів повідомляють про перевагу тварин осіннього і зимового 

над коровами весняного і, особливо, літнього отелень [26, 300, 402]. У 

дослідженнях Г. Д. Іляшенка [237] серед основних паратипових чинників 

найбільш істотний вплив на молочну продуктивність корів справляють рік 

отелення і стадо. Л. Піддубної [515] вважає, що серед паратипових факторів 

найістотніший і достовірний вплив на ознаки молочної продуктивності 

чинять рік народження та рік першого отелення корови, значно менший, але 

достовірний вплив – вік отелення та сезон отелення. За узагальненими 

даними вплив генотипових факторів на надій корів-первісток становить 

28,1 %, на жирномолочність – 17 %, паратипових – відповідно 17,2 і 6,8 %. 

Зрозуміло, що сам чинник року народження не може впливати на 

майбутню молочну продуктивність корови, однак ця продуктивність 

залежить від умов, які були створені молодняку, так само як і умови годівлі і 

утримання корів впливають на їх продуктивність у конкретний рік отелення. 

З огляду на це, підвищення ефективності галузі молочного скотарства потребує 
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створення умов для максимальної реалізації високого генетичного потенціалу 

продуктивності сучасних порід, який досягається засобами селекції. 

Покращення молочної худоби відбувається постійно, протягом багатьох 

поколінь і ґрунтується на біологічних та статистичних закономірностях, які 

відображають властивості окремих груп, сукупностей. Більшість ознак, за якими 

ведеться селекція молочної худоби, взаємозв’язані між собою. Як природно 

існують, так і в процесі селекції між ознаками можуть виникати позитивні та 

від’ємні кореляції. Окремі випадки  можуть мати місце за певної дії факторів 

зовнішнього середовища. Проте, більшість з них є не що інше, як наслідок 

спільного впливу генетичних і середовищних факторів [521, 834]. 

Результативність селекції  за ознаками молочної продуктивності корів в 

значній мірі зумовлена кореляційними зв’язками між ними. Нині вважається 

доведеним існування від’ємної залежності між надоєм та вмістом жиру і 

білка в молоці, а також позитивної – між вмістом жиру і білка в молоці. Але 

таке твердження відображає лише загальну закономірність, про що свідчить 

наявність в межах порід корів різних типів за поєднуваністю надоїв, вмісту 

жиру та білка в молоці [443]. 

Співвідносна мінливість ознак молочної продуктивності залежить від 

рівня надоїв корів. Збільшення надоїв до певної межі супроводжується  

підвищенням вмісту жиру і білка в молоці, а в подальшому – до зменшення 

жирномолочності і, ще в більшій мірі, білковомолочності [482, 614]. 

О. М. Голуб зі співавторами [147] зазначають, що  у корів української 

чорно-рябої молочної породи різних генотипів та виробничих типів 

коефіцієнт кореляції між величиною надою та вмістом жиру в молоці за 

першу лактацію знаходився в межах -0,54 – 0,08, за другу лактацію – в 

межах -0,7 – -0,13, за третю і старші лактації – в межах -0,42 – -0,02. Автори 

рекомендують подальшу селекцію спрямувати одночасно за надоєм та 

вмістом жиру в молоці. 

М. І. Когут [283] повідомляє, що у корів української чорно-рябої 

молочної породи ДПДГ «Радехівське» і ДПДГ «Оброшине» коефіцієнти 
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кореляції між надоєм та вмістом жиру в молоці були незначними, але 

від’ємними, а за даними Н. М. Бабій [16] у тварин цієї породи різного 

походження залежно від лактації, вони коливалися від -0,33 до 0,32. 

М. Я. Єфіменко та ін. [5] повідомляють, що надої молока в стаді корів 

племзаводу «Чайка» останніми роками стабільно знаходяться на рівні 6000-

7000 кг молока при досить високих показниках вмісту жиру в молоці – 3,8-

4,2 %. В окремі роки жирність молока сягала 5 %, що дає змогу зробити 

припущення про накопичення у генофонді популяції певних коадаптованих 

генних комплексів, які забезпечують високу жирномолочність при високому 

рівні надоїв у стаді. Коефіцієнт кореляції між величиною надою та вмістом 

жиру в молоці становить 0,50 при Р<0,05. 

У молочному скотарстві поряд із основними господарсько корисними 

ознаками важливе значення має врахування характеру лактаційної кривої. 

Вона є відображенням динаміки формування молочної продуктивності 

протягом періоду лактації, застосовується для управлінням стадом і показує 

здатність утримувати стабільні надої та реакцію тварин на фактори 

середовища [175, 178, 857, 896, 897]. 

В однакових умовах середовища форма лактаційної кривої 

зумовлюється індивідуальними особливостями тварин. Як правило, 

здатність корів давати рівномірні або різко спадаючі впродовж лактації 

надої повторюється в наступних лактаціях. Ці індивідуальні особливості 

мають явну тенденцію до наслідування, тому їх обов’язково слід 

враховувати  в племінній роботі з великою рогатою худобою [416, 400, 652]. 

Характер лактаційної кривої залежить від породної належності тварин, а 

точність її оцінки – від способу обчислення [537]. 

Ю. М. Гончарова [161] у корів-первісток української чорно-рябої 

молочної породи, залежно від лінійної належності, максимальний 

середньодобовий надій спостерігала на другому – третьому місяцях лактації. 

Індекс постійності лактації за І. Йоганссоном – А. Хансоном знаходився в 

межах 91,9-104,8 %, за Х. Тернером – в межах 6,6- 7,2, індекс спадання 
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лактації за Д. В. Елпатьєвським – в межах 93,4-98,1 %. Встановлений 

високовірогідний позитивний зв’язок між величиною надою за 305 днів 

лактації та представленими індексами. 

З. Є. Щербатий та ін. [822] у високопродуктивних корів найвищі надої 

відмічали на другому місяці лактації, після чого відбувався поступовий їх 

спад. Коефіцієнт постійності лактації за першу лактацію становив 102,5, а за 

третю – 104,7 %. Що стосується окремих місяців лактації, то найвищі 

коефіцієнти були за другий, третій і четвертий місяці лактації. Лактаційна 

крива за третю лактацію порівняно з першою відзначалася більш високою 

стабільністю. 

За даними Ю. П. Полупана, Г. Д. Іляшенко [537], лактаційні криві 

первісток української чорно-рябої молочної породи відзначаються 

стабільністю при найвищих середньодобових надоях на 2-5 місяцях з 

помітним їх зниженням на 8-10 місяцях лактації. Індекс стійкості лактації за 

Х. Тернером становив 7,1, за Веселовським – 141,4 %, за І. Йоганссоном – 

А. Хансоном – 99,9 %, за Д. В. Елпатьєвським – 97,7 %. 

Стабільні і вирівняні лактаційні криві у корів української чорно-рябої 

молочної породи спостерігав у своїх дослідженнях І. В. Новак [456]. Індекс 

постійності лактації за Веселовським-Жирновим за першу лактацію 

становив 83,0, за другу – 81,3, за третю – 83,1 і за кращу – 81,6 %, індекс 

спадання лактації за Д. В. Елпатьєвським – відповідно 97,4; 98,2; 96,8 та 

96,8 %. 

С. П. Омелькович [471] на основі середньодобових та середньомісячних 

надоїв і індексів лактаційної діяльності робить висновки, що корів 

української чорно-рябої молочної породи можна віднести до другого типу за 

лактаційною кривою, бо вони мають високу стійку лактаційну діяльність. 

За результатами досліджень Ю. В. Афанасенко, О. І. Бабенко [12],  тип 

лактаційної діяльності корів української чорно-рябої молочної породи має 

високий рівень вікової повторюваності. Тварини з сильним стійким типом 
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лактаційної кривої відзначаються незначним коливанням продуктивності та 

стабільним її збільшенням у наступні лактації. 

І. В. Ковальчук та ін. [277] вважають, що найбільш придатним методом 

оцінки постійності лактації корів  є співвідношення надою за лактацію до 

вищого добового надою, оскільки між цими показниками спостерігається 

тісна прямолінійна кореляційна залежність. Найбільш ефективним у стаді 

буде оцінка і добір первісток за вищим добовим надоєм і надоєм за перші 

100 днів лактації. 

Аналіз літературних даних показує, що корови української чорно-рябої 

молочної породи мають високий генетичний потенціал молочної 

продуктивності та характеризуються стійкою лактаційною діяльністю. 

Подальша селекційна робота з масивом цієї худоби спрямована на підвищення 

продуктивності корів. 

 

1.5. Хімічний склад молока 

 

Молоко та продукти його переробки є одними із найцінніших продуктів 

харчування, а молокопродуктивний сегмент посідає значне місце у 

національних економіках тих країн, де тваринництво виступає однією з 

основних галузей сільськогосподарського виробництва [63, 428]. Молоко є 

джерелом повноцінного білка, потреба в якому зростає з ростом населення 

планети і його добробуту. Крім того це молочні жири, лактоза, вітаміни, 

мінеральні речовини, ферменти та інші поживні речовини. Від кількості, а 

особливо від якості молока, залежить виробництво десятків видів продукції, 

отриманих від його переробки [367]. 

В останні десятиріччя в країнах з розвинутим молочним скотарством 

особлива увага звертається на якісні показники молока [14, 321, 843, 847, 871]. 

Склад молока корів різних порід визначається впливом генетичних факторів та 

умовами зовнішнього середовища. Крім того, корови однієї й тієї ж породи, 

залежно від регіону розведення, кліматичних умов, годівлі й утримання, періоду 
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лактації дають молоко, яке різниться за кількісними показниками поживних 

речовин [104, 152, 465, 604, 643, 681, 695].  

Результати досліджень Є. І. Федорович, Й. З. Сірацького [712] показують, 

що у високопродуктивних корів західного внутрішньопородного типу 

української чорно-рябої молочної породи вміст сухих речовин в молоці 

збільшувався до шостого місяця лактації. У подальшому він з невеликими 

коливаннями залишався майже на такому ж рівні. Вміст білка, казеїну і білків 

сироватки зменшувався з першого  до другого  місяця лактації, а потім 

збільшувався до кінця лактаційного періоду і в середньому за лактацію ці 

показники становили  відповідно 3,46, 2,80 і 0,66 %. Вміст жиру в молоці 

зменшувався до третього місяця лактації, а потім до кінця лактаційного періоду 

зростав і в середньому за лактацію становив 4,15 %. Вміст сухого знежиреного 

молочного залишку збільшувався до п’ятого місяця лактації, а далі відбувалося 

деяке зниження його кількості. Вихід білка на 100 г жиру був найвищим на  

третьому місяці лактації і становив 87,2 г. Коефіцієнти кореляції між 

складовими компонентами молока були позитивними. Між величиною надою та 

компонентами молока, залежно від періоду лактації, коефіцієнти кореляції 

коливалися від негативного до позитивного значення. 

За даними В. В. Федоровича [695], вміст сухої речовини в молоці корів 

української чорно-рябої молочної породи, залежно від періоду лактації становив 

12,53-12,95, жиру – 3,66-3,99, білка – 3,35-3,44, лактози – 4,69-4,75 і сухого 

знежиреного молочного залишку – 8,87-8,98 %. У ході лактації  вміст сухої 

речовини, жиру та білка в молоці зростав, а сухого знежиреного молочного 

залишку і лактози мав хвилеподібний характер. В. В. Федорович, Н. П. Бабік 

[691, 693] встановили, що у молоці корів на другому місяці лактації вміст міді 

становив 3,02, марганцю – 0,52, цинку – 36,66, заліза – 20,24, кобальту – 0,42 

мкмоль/л, свинцю – 1,26, кадмію – 0,89 і хрому – 0,44 нмоль/л. У ході лактації 

вміст міді і марганцю зменшувався, вміст цинку, заліза, кобальту і хрому 

зростав, а вміст свинцю і кадмію мав хвилеподібний характер. 
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Ю. В. Пославська та ін. [568] зазначають, що корови української чорно-

рябої молочної породи характеризуються досить високим вмістом жиру і білка в 

молоці. За надоїв 5000-6000 кг молока від них отримано 437 кг сумарної 

кількості жиру і білка. Вміст білка в молоці у ході лактаційного періоду 

знаходився в межах 3,24-3,28 %, вміст жиру – в межах 3,69-3,87 %, вихід білка 

на 100 г жиру – в межах 85-88 г, вміст сухої речовини – в межах 12,42-12,55 %, 

вміст лактози – в межах 4,68-4,76 %. Впродовж лактації вірогідно зменшувався 

надій та сумарний вихід молочного жиру і білка. Проте спостерігалося 

збільшення вмісту жиру та незначне збільшення вмісту білка і сухої речовини. 

Між надоєм і вмістом жиру в молоці коефіцієнт кореляції був негативним і 

становив -0,393. Негативні коефіцієнти кореляції були між надоєм і вмістом 

білка (r=-0,129), надоєм і сухою речовиною (r=-0,153). Між компонентами 

молока виявлені позитивні коефіцієнти кореляції. 

І. В. Новак [453, 461] підкреслює, що протягом лактаційного періоду у 

молоці корів збільшується вміст сухої речовини та сухого знежиреного 

молочного залишку в основному завдяки підвищенню вмісту жиру та білка в 

молоці. Між величиною надою і складовими компонентами молока коефіцієнти 

кореляції були різнонаправлені, а між компонентами молока –  позитивні. 

О. Стадницька, Й. Сірацький [672] зазначають, що із зростанням тривалості 

лактації у корів вміст жиру в молоці, сухої речовини, сухого знежиреного 

молочного залишку та лактози збільшується, а вміст білка та золи змінюється 

незначно. 

У дослідженнях І. Кудлай [323] вміст жиру в молоці корів з першого до 

другого місяця, а вміст білка з першого до третього місяця лактації знижувалися 

і в подальшому поступово збільшувалися. При середній величині надою 7292 кг 

за лактацію вміст жиру в молоці становив 3,76 %, білка – 3,28 %.  

В. З. Трохименко [686] зазначає, що хімічний склад молока залежить від 

періоду лактації і рівня молочної продуктивності корів. У його дослідженнях із 

підвищенням рівня молочної продуктивності вміст жиру і білка в молоці 

знижувалися. 
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Р. Варпіховський [87] вважає, що підвищенню жирномолочності у корів 

сприятиме інтенсифікація другої половини лактації за умов використання 

високопродуктивних тварин, збалансованої годівлі та дотримання правил і 

режимів годівлі. 

Є. І. Федорович, Н. М. Бабій [711] повідомляють, що якісний склад молока 

залежить від походження та рівня молочної продуктивності тварин. У перші 

місяці лактації, незалежно від селекції тварин, спостерігаються найвищі добові 

надої, проте вміст жиру, білка та сухої речовини в цей період найнижчий. У 

чорно-рябої худоби різної селекції між величиною надою та показниками 

хімічного складу молока встановлені різного спрямування зв’язки – від низьких 

від’ємних до високих позитивних. 

Хімічний склад молока корів української чорно-рябої молочної породи 

залежить від частки спадковості голштинської породи. Дослідження 

Л. В. Ференц [718] показують, що із зростанням кровності за голштинською 

породою у корів по всіх періодах і за лактацію в цілому відбувається вірогідне 

зниження вмісту жиру в молоці та спостерігається тенденція до зменшення 

вмісту сухої речовини і білка в молоці. За вмістом казеїну, білків сироватки, 

золи, кальцію і фосфору між коровами різних генотипів істотної різниці не 

встановлено. Т. Ковальчук [278] зазначає, що «голштинізація» тварин 

призводить до розхитування білковомолочності, а це сприятиме підвищенню 

ефективності селекції за цією ознакою. 

Хімічний склад молока корів залежить від їх лінійної належності. 

О. М. Кріп, Є. І. Федорович [319] повідомляють, що в умовах ПСП ім. Шевченка 

Волинської області  на другому-третьому і на восьмому-дев’ятому місяцях 

лактації найвищий вміст сухої речовини, сухого знежиреного молочного 

залишку, жиру, білка, лактози та сумарного вмісту жиру і білка спостерігався у 

молоці корів лінії Елевейшна 1491007, а на п’ятому-восьмому місяцях 

лактаційного періоду – у молоці тварин лінії Сейлінг Рокмена 544688. На 

залежність хімічного складу молока корів від їх лінійної належності вказує 

також Р. В. Братушка [74]. 
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І. В. Левченко [381] зазначає, що молоко корів української чорно-рябої 

молочної породи має добрі технологічні і якісні характеристики та рекомендує 

використовувати його в молочній промисловості для виробництва сиру вищих 

ґатунків. 

Таким чином, якісний склад молока залежить від генотипових і 

паратипових факторів. Між величиною надою і компонентами молока існують 

різнонаправлені зв’язки. При підвищенні величини надою корів важливо 

одночасно підтримати якісні показники молока. 

 
1.6. Морфологічні та функціональні властивості вимені корів. 

 

У сучасних умовах інтенсифікації тваринництва, коли важливими 

критеріями цінності породи є не лише її продуктивні якості, але і 

пристосованість до використання в умовах промислової технології, 

морфологічні ознаки й функціональні властивості вимені корів стають чи не 

найважливішими ознаками « технологічного» відбору, що забезпечує одержання 

високопродуктивних тварин, адаптованих до умов комплексної механізації [37, 

364, 572, 602, 769]. 

У країнах з розвинутим молочним скотарством, поряд із основними 

ознаками продуктивності, при відборі тварин важливе значення мають якість 

вим’я та придатність тварин до машинного доїння [844, 853, 856, 902]. У США  

система оцінки великої рогатої худоби молочного типу передбачає вивчення 

екстер’єру з обов’язковим зазначенням основних вад молочної залози. У 

селекційних програмах Швейцарії, крім надою, вмісту жиру, білка і цукру в 

молоці, при відборі корів на племінні цілі обов’язково враховують форму вим’я 

та інтенсивність молоковіддачі. У Польщі також при оцінці молочної худоби 

поряд із багаточисельними ознаками обов’язково враховують стан вим’я та 

інтенсивність молоковіддачі [648]. 

У модельної корови молочного типу молокоутворюючий орган – вим’я, в 

ідеальному варіанті має бути великим за об’ємом, ванно- або чашоподібної 

 



 53

форми, характеризуватися пропорційним розвитком як у ширину, так і в 

довжину, з поширенням часток далеко вперед по череву і назад за лінію стегна; 

з розміщенням дна на достатній відстані від підлоги, передня частина вимені 

повинна щільно прилягати до черева, а задня – високо та міцно прикріплена з 

чітко вираженою глибокою борозною підтримуючої зв’язки, дійки мають бути 

розташовані посередині часток вимені на оптимальній відстані, циліндричної 

форми, бажаної довжини та товщини, спрямовані вертикально вниз.  [626]. 

Морфологічні ознаки вимені молочної худоби є важливими екстер’єрними 

ознаками [36, 48, 302, 375, 542, 677, 853]. Їхня важливість зумовлюється 

наявністю зв’язку між промірами та будовою вимені і молочною 

продуктивністю [99, 145, 239, 315, 545, 551, 552, 632, 747, 849, 904, 905].  

Морфологічні ознаки вимені залежать від віку [99, 248, 586], породи, 

внутрішньопородного типу [25, 225, 239, 302, 305, 474, 551, 545, 771, 799], 

належності до ліній  і споріднених груп [119, 271], походженням за батьком 

[145], напряму племінної роботи [ 29, 70, 95], а також умов догляду і утримання 

та рівня годівлі тварин [502]. 

Важливими ознаками, які характеризують якість вимені, є його форма та 

розміри. Як показує практика, найбільшу молочну продуктивність мають 

корови, яким притаманне вим’я ванноподібної та чашоподібної форми, з 

великим запасом, міцною підвішуючою зв’язкою, щільно прикріплене й 

пропорційно розвинуте. Окрім того, що корови з ванноподібною та 

чашоподібною формами вимені відзначаються вищими надоями, в літературі 

зустрічаються повідомлення, що вони мають істотно вищу стійкість до 

захворювання на мастит, порівняно з тваринами з округлою формою вимені 

[167, 310, 504, 663]. 

У дослідженнях М. І. Бащенка, В. В. Федоровича [37] корови-первістки 

української чорно-рябої молочної породи в західному регіоні України 

характеризувалися добре розвиненою молочною залозою. У них довжина вимені 

становила 41,7, ширина – 36,4, обхват – 129,1 см, 51 % тварин мали 

ванноподібну форму вимені. 
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За результатами досліджень Л. М. Хмельничого, М. П. Франчука [749], у 

корів подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи 

молочна залоза у віці першої, другої і старших лактацій була достатньо велика і 

об’ємна. Її обхват становив відповідно 129,5; 131,4 і 132,6 см, довжина – 40,3; 

40,4 і 41,2 см, ширина – 31,3; 31,5 і 32,2 см. Середня величина проміру глибини 

вимені знаходилася на рівні від 26,6 см у корів-первісток до 28,8 см – у 

повновікових корів. 

Згідно даних Л. П. Понько [559], у корів української чорно-рябої молочної 

породи обхват вимені становив 131,7 см (за коефіцієнта варіації на рівні 5,5 %) 

при його довжині 40,8 см і ширині 31,9 см. 

Р. Ставецька, Н. Клопенко [663] зазначають, що корови української чорно-

рябої молочної породи характеризуються добре розвинутою молочною залозою, 

переважна більшість тварин мають вим’я ванноподібної (43,1 %) та 

чашоподібної (52,1 %) форми. Водночас у дослідженнях Л. М. Хмельничого, 

В. В. Костюка [757] ванноподібну форму молочної залози мали 75,5 % корів, а у 

24,5 % тварин була чашоподібна форма вимені. 

Г. С. Коваленко та ін. [636 зазначають, що у ДПДГ «Олександрівське» 

Вінницької області 24,8 % корів української чорно-рябої молочної породи мали 

ванноподібну форму вимені, 68,1 % – чашоподібну і 7,1 % – округлу форму 

молочної залози. У 93,6 % корів дійки були циліндричної і 6,4 % – 

конусоподібної форми, за довжиною і діаметром вони мали оптимальний розмір 

та відповідали технології машинного доїння.  

Технологія сучасного машинного доїння ставить цілком конкретні вимоги 

до показників розміру та товщини дійок, які для бажаного типу корів 

української чорно-рябої молочної породи повинні становити відповідно 5,5 см 

для передніх та 5,0 см – для задніх з діаметром 2,2 см для передніх і задніх дійок 

[749]. Небажаними є занадто довгі або короткі, товсті або тонкі дійки. У корів 

молочного та молочно-м’ясного напряму продуктивності їх довжина не повинна 

бути більшою за 9 см, і меншою, ніж 4 см, а їх діаметр – меншим, ніж 1,8 см, і 

більшим за 3,2 см [37]. Корови української чорно-рябої молочної породи у 
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дослідженнях В. В. Федоровича [689] мали довжину передніх дійок 5,1, задніх – 

4,4, діаметр передніх дійок – 2,2 і задніх – 2,3 см, у дослідженнях Л. П. Понько 

[559] – відповідно 5,8; 5,4; 2,4 і 2,2 см, у дослідженнях Л. М. Хмельничого, 

М. П. Франчука [749] довжина передніх дійок, залежно від віку корів, була в 

межах 5,8-6,3, задніх – 5,3-6,4 см, а діаметр – відповідно  2,3-2,4 і 2,1-2,2 см.     

Серед технологічних ознак вимені корів молочних порід досить важливими 

є його функціональні властивості – інтенсивність молоковіддачі, яка забезпечує 

інтенсивне та швидке молоковидалення, тривалість доїння та така 

функціональна ознака, як індекс вимені, який відображає його рівномірність 

розвитку [749, 363]. Про важливість показника інтенсивності молоковіддачі 

свідчить той факт, що його, як селекційну ознаку, введено до цільових 

стандартів корів бажаного молочного типу [749]. 

За даними Л. М. Хмельничого, М. П. Франчука [749], корови подільського 

заводського типу української чорно-рябої молочної породи характеризувалися 

достатньо високими показниками інтенсивності молоковіддачі: у корів-

первісток – 1,80 кг/хв, у корів з другою лактацією – 1,78 та у повновікових 

тварин – 1,95 кг/хв. За тривалістю доїння істотної різниці між коровами різних 

вікових груп не спостерігалося. Загальні витрати часу на машинне доїння однієї 

корови упродовж доби з середнім надоєм 20,6-22,9 кг молока становили  11,5-

11,9 хв. Також не спостерігалося істотної вікової різниці за індексом вимені, 

середні показники якого знаходилися в межах 44,2-44,9 %, а його варіативний 

рівень свідчив про достатньо рівномірний розвиток молочної залози. 

М. І. Бащенко, В. В. Федоровича [37] з’ясували, що у корів-первісток 

української чорно-рябої молочної породи в західному регіоні України швидкість 

молоковіддачі становила 1,89 кг/хв. За даними Л. П. Понько [559], у корів при 

добовому  надої 22,4 кг швидкість молоковиведення становила 1,9 кг/хв при 

тривалості доїння 11,7 хв, індекс вимені був на рівні 44,8 %. 

Численними науковими дослідженнями доведено, що на морфологічні 

ознаки та функціональні властивості вимені корів створених українських 

молочних порід впливає спадковість поліпшуючої голштинської породи [365, 

 



 56

470, 544, 644, 736]. Із зростанням частки спадковості голштинів у корів 

української чорно-рябої молочної породи збільшуються проміри та індекс 

вимені, покращуються його функціональні властивості [263, 440, 663, 668 809, 

839]. 

Морфологічні та функціональні властивості вимені залежать від лінійної 

належності тварин та їх батьків. У дослідженнях Н. В. Щербатюк, В. Б. Косташа 

[829] за морфологічними та функціональними властивостями вимені 

найкращими були корови ліній Айвенго і Віс Бек Айдіала, у дослідженнях 

Л. П. Понько [557, 558] – корови ліній Валіанта 1650414.73 і Бутмейкера 

1450228.63. На вплив батьків на морфологічні та функціональні властивості їх 

дочок вказують І. М. Кудлай зі співавторами [440], Й. З. Сірацький та ін. [648]. 

В. І. Ковальчук [275, 276] повідомляє, що морфологічні ознаки молочної 

залози та показники молоковіддачі залежать від належності тварин до 

екстер’єрно-конституційного типу. Коефіцієнт мінливості промірів вимені корів 

різних типів коливався від 4,5 до 26,1 %. За всіма показниками промірів вим’я та 

кращим розвитком і функціональними властивостями характеризувалися корови 

ейриморфного типу. 

Формування морфологічних ознак молочної залози в значній мірі 

зумовлюється паратиповими факторами саме в ранній період розвитку тварин, 

головними з яких є інтенсивність вирощування та годівля [502]. 

Селекційна цінність окремих морфологічних та функціональних ознак 

вимені корів, насамперед, визначається рівнем їхньої співвідносної мінливості з 

головною ознакою продуктивності – надоєм [543]. 

Ж. В. Столяр [674, 676] встановила позитивний вірогідний зв’язок між 

показниками вим’я-масометричного індексу та об’ємно-туловище-вименним 

індексом і молочною продуктивністю корів-первісток. 

Ю. П. Полупан, В. П. Олешко [543] зазначають, що найбільшу 

прогностичну цінність для опосередкованого відбору корів за величиною надою 

мають проміри ширини, обхвату і довжини вимені, довжини і відстані між 

передніми дійками та індекси умовної і відносної величини вим’я.  
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Л. М. Хмельничий, М. П. Франчук [749] повідомляють, що високовірогідна 

кореляція існує між добовим надоєм і показниками промірів, що 

характеризують величину вимені. Високий рівень зв’язку, у межах 0,848-0,886, 

виявлено між тривалістю доїння та величиною добового надою. Від 

продуктивності корів істотно залежить інтенсивність доїння (r=0,283-0,600). На 

рівень добового надою істотно впливає індекс вимені (r=0,366-0,571). Автори 

зазначають, що достовірний вплив спадковості на мінливість 

морфофункціональних властивостей вимені у віці першої лактації свідчить про 

вмотивований добір первісток за ознаками вимені та можливість ефективної 

селекції. Аналогічні висновки роблять Т. С. Ящук, О. Я. Мединська [839] 

вказуючи, що значна мінливість показників і наявність позитивних зв’язків між 

морфологічними та функціональними ознаками вимені і надоєм дають змогу 

вести селекційну роботу, використовуючи відбір за певними якостями, у 

напрямі підвищення молочної продуктивності худоби. 

Аналіз літературних даних показав, що корови чорно-рябої худоби 

характеризуються добре розвинутим ванноподібної та чашоподібної форми 

вименем, яке задовольняє сучасні вимоги машинного доїння. Разом з тим 

показники мінливості та зв’язок ознак вимені з величиною надою свідчать про 

подальшу можливість їх удосконалення. 

 

1.7. Відтворювальна здатність корів 

 

Найважливішими складовими господарськи корисних ознак великої рогатої 

худоби молочного напряму продуктивності, за якими проводиться селекція, є 

молочна продуктивність і відтворювальна здатність корів. Відтворення 

молочної худоби – селекційний процес, в якому поєднуються біологічні, 

селекційні, технологічні та організаційно-економічні фактори. Характерна риса 

молочної худоби – це безпосередній зв’язок між її відтворними якостями і 

молочною продуктивністю [190, 242, 609]. Необхідною умовою забезпечення 

високої молочної продуктивності є тривале підтримання нормальних циклів 
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відтворення. Корова може багаторазово повторювати лактаційну діяльність, але 

лише до того часу, поки не втратить здатність до відтворення [591]. Інтенсивне 

відтворення стада є одним із головних факторів успішного вдосконалення 

існуючих і виведення нових порід високопродуктивної худоби. Тільки за умови 

раціональної організації відтворення стада можна забезпечити належний рівень 

ефективності ведення галузі [141]. 

Характеризуючи стан генетичних ресурсів тваринництва в Україні 

Ю. Ф. Мельник та ін. [425] зазначають, що корови української чорно-рябої 

молочної породи відзначаються доброю відтворювальною здатністю. Вік 

першого отелення у них становить 803-870 днів, сервіс-період – 85-100 днів. 

За результатами досліджень Є. І. Федорович, Й. З. Сірацького [712], у 

телиць західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної 

породи вперше осіменяли в середньому у віці 16,9 місяця з середньою живою 

масою 392 кг. Тривалість сервіс періоду у корів за першу лактацію становила 

116,7 дня, за другу – 110,9, за третю – 113,9 і за найвищу – 115,8 дня, а 

тривалість міжотельного періоду – відповідно 397,1; 394,0; 398,6 і 399,7 дня. 

Сухостійний період за другу лактацію складав 64 дня, за третю – 74 і за 

найвищу – 80,4 дня. 

За результатами досліджень В. Федоровича [692], у тварин української 

чорно-рябої молочної породи в західному регіоні України вік першого плідного 

осіменіння становив 569,1 дня, жива маса при першому плідному осіменінні – 

391,0 кг, за першу лактацію тривалість сервіс-періоду – 94,3 дні, міжотельного 

періоду – 373,5 дня і коефіцієнт відтворювальної здатності – 0,98, за другу 

лактацію – 100,9; 383,8 і 0,95, за третю – 106,0; 385,6 і 0,95, за четверту – 103,5; 

383,2 і 0,95, за п’яту – 100,1; 378,6 і 0,96 та за кращу – 108,7 дня, 389,0 днів і 0,94 

відповідно. 

У дослідженнях І. В. Новака та ін. [533] у первісток української чорно-рябої 

молочної породи в західному регіоні України тривалість сервіс- і міжотельного 

періодів становили відповідно 111,3 і 390,3 дня. Сухостійний, сервіс- і 

міжотельний періоди за другу лактацію становили 72; 102,1 і 387,2, за третю – 
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77,2; 99,6 і 380,8, за четверту – 67,6; 90,6 і 370,7, за п’яту – 68,8; 85,3 і 361,7 та за 

найвищу лактацію – 75,1; 109 і 390,1 дня відповідно.   

Л. М. Піддубна [519] повідомляє, що у провідних племінних заводах 

північно-поліського регіону відтворна здатність корів не відповідає 

оптимальним параметрам. Вік першого отелення у розрізі господарств 

становить 29,4-34,8 місяця, тривалість сервіс-періоду – 139,4-159,6 дня, 

коефіцієнт відтворювальної здатності – 0,86-0,90. Підвищення надоїв за 

лактацію на 1000 кг призводить до збільшення тривалості сервіс-періоду на 16-

28 днів і до зниження коефіцієнта відтворювальної здатності на 0,03-0,05. 

За даними Н. В. Болгової [68], у корів сумського внутрішньопородного типу 

української чорно-рябої молочної породи тривалість сервіс-періоду становила 

142,4 дня і характеризувалася високою індивідуальною мінливістю в межах 20-

475 днів. Значення міжотельного періоду дещо перевищувало оптимальні межі і 

мало ліміти від 385,6 до 471 дня. З віком у корів відбувалося скорочення 

міжотельного періоду.  Встановлено, що належна відтворна здатність у значній 

мірі визначається тривалістю сухостійного періоду. Цей показник у 

досліджуваних тварин дещо перевищував оптимальну тривалість (45-60 днів), 

що обумовлено як генетико-біологічними, так і технологічними факторами. 

Автор зазначає, що у досліджуваного поголів’я виявлена тенденція покращення 

показників відтворювальної здатності з віком. 

За результатами досліджень І. Кудлай [322], у тварин української чорно-

рябої молочної породи вік першого отелення становив 766 днів, триваліст 

сервіс-періоду за першу лактацію – 116 днів, міжотельного періоду – 398 днів, 

коефіцієнт відтворювальної здатності – 0,92, за другу лактацію – відповідно 106; 

387 і 0,94, за третю – 92; 374 і 0,98. 

У дослідженнях Альони Л. Шуляр [812] у корів-первісток української 

чорно-рябої молочної породи вік першого отелення становив 32,3 місяця, 

тривалість сервіс-періоду – 161,1 дня, міжотельного періоду – 442,2 дня, 

сухостійного періоду – 60,2 дня, коефіцієнт відтворювальної здатності – 0,86. 

Автор зазначає, що корови за відтворними здатностями поступаються 
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оптимальним параметрам відтворної функції, що зумовлено їх високою 

молочною продуктивністю. Основним резервом покращення цих ознак є 

поліпшення умов утримання, годівлі і використання тварин та чітке дотримання 

технології штучного осіменіння. 

Підвищення рівня відтворювальної здатності у молочному скотарстві 

завжди було проблематичним і в даний час представляє великий практичний і 

науковий інтерес, особливо до високопродуктивних тварин та тварин нових 

порід і типів, оскільки, порушення відтворної функції скорочує термін їх 

господарського використання, знижує рівень молочної продуктивності, а отже, 

рентабельність виробництва галузі в цілому. 

Відтворення є основним фактором, який зумовлює лактацію, ці процеси 

тісно пов’язані. Антогоністичний вплив рівня продуктивності на відтворну 

здатність у корів пояснюється протиріччям між лактаційною і статевими 

домінантами [868, 886, 909]. 

Проводити селекційне покращення відтворних якостей тварин важко, тому 

що вони мають низький рівень успадковуваності (віку першого отелення – 0,34, 

сухостійного періоду – 0,05-0,60, міжотельного періоду – 0,00-0,14, 

плодючості – 0,08-0,10) і визначаються переважно різними за силою впливу 

факторами зовнішнього середовища [519]. Водночас вважають, що на більшість 

ознак відтворної здатності корів істотно впливають генетичні особливості, 

зокрема, генеалогічна належність. Ступінь і вірогідність дії цих чинників 

специфічні для кожного господарства, породи і регіону [270, 661, 682, 908]. 

Основними факторами, що визначають мінливість ознак відтворення, є 

паратипові [49, 243, 272, 392, 520]. Проте останнім часом все більше вчених 

переконують, що відтворна функція корів визначається такими генотиповими 

факторами, як належність до породи, типу [6, 301 407, 410, 481, 789], лінії [389], 

екстер’єрного типу [473, 768] і тому доцільний відбір за відтворними 

показниками [158, 664, 683]. 

На рівень відтворювальної здатності корів української чорно-рябої 

молочної породи значний вплив має частка спадковості поліпшуючої породи. 
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Ряд авторів акцентують увагу на тому, що із збільшенням частки спадковості 

голштинів у тварин зменшується вік першого отелення, але збільшується 

тривалість сервіс- і міжотельного періодів, які з віком покращуються [113, 159, 

260, 269, 624, 841, 900]. 

М. С. Пелехатий, О. А. Кочук-Ященко [488], Л. М. Піддубна [517],  

зазначають, що підвищення частки спадковості голштинської породи в генотипі 

корів української чорно-рябої молочної породи супроводжується підвищенням 

показників молочної продуктивності та погіршенням їх репродуктивності. 

Боднар П. В. та ін. [57] повідомляють, що із зростанням умовної частки 

крові голштинів вік першого осіменіння телиць і отелення корів, тривалість 

тільності тварин, коефіцієнт відтворювальної здатності, вихід телят на 100 корів 

та заплідненість телиць і корів-первісток після першого осіменіння 

зменшуються, а тривалість сервіс- і міжотельного періодів та індекс осіменіння 

тварин збільшуються. Подібні дані у своїх дослідженнях отримала і 

Л. М. Піддубна [517]  

Відтворювальна здатність корів залежить також від їх лінійної належності. 

О. М. Кріп [318] встановила, що найдовша тривалість сухостійного, сервіс- і 

міжотельного періодів була відмічена у тварин лінії Монтвік Чіфтейна 95679, а 

найкоротша – у корів лінії Романдейл Рефлекшн Маркіза 1459996. За 

результатами досліджень А. М. Дідківського, І. В. Ковальчук [189], найкращі 

показники молочної продуктивності і відтворювальної здатності мали корови-

первістки, які належали до лінії Елевейшна 1491007. За результатами 

досліджень С. В. Прийми [571] у господарських умовах племінного заводу ПСП 

«Майбородівське» найбільш оптимальними за показниками відтворювальної 

здатності виявилися тварини лінії Чіфа 1427381. В. В. Обливанцов [463] 

повідомляє, що в умовах племзаводу «Перше травня» Сумської області за період 

з 2002 по 2015 роки за більшістю ознак відтворювальної здатності кращими 

виявилися корови ліній Айвенго 1189870, Сюпріма 288659 та Валіанта 1650414. 

На показники відтворювальної здатності значний вплив мають їх батьки 

[317, 533, 661]. Найбільш перспективним є використання бугаїв-плідників, які 
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вдало поєднують показники молочної продуктивності та відтворювальної 

здатності [764]. Аналогічні висновки роблять Л. А. Кальчук, Т. С. Попадюк 

[244]. Водночас автори акцентують увагу на тому, що визначитися з кращою 

лінією за всіма показниками неможливо, тому, що в кожній лінії є свої переваги 

за тими чи іншими показниками. Проте використання бугаїв-плідників, які 

поєднують хороші відтворні якості з високою молочною продуктивністю, є 

стратегічним напрямом науковців і зоотехніків-селекціонерів. 

За даними Р. В. Ставецької, І. А. Рудика [664], вплив частки спадковості за 

голштинською породою на відтворні показники становить 10,3-39,5, лінійної 

належності – 13,6-31,3 і генотипу батька – 11,1-48,6 %. При цьому відмічається, 

що ступінь і вірогідність впливу цих факторів специфічні для кожного 

господарства, породи і регіону. 

Багато авторів вважають, що між молочною продуктивністю і 

відтворювальною здатністю тварин у більшості випадків існує негативна 

кореляція, яка пояснюється тим, що нерідко в стаді залишають корів з високими 

надоями і гіршими відтворними якостями [667, 702, 717]. Разом з тим, є 

повідомлення про можливість гармонійного поєднання високої молочної 

продуктивності і плодючості корів [150, 290]. 

Важливим показником відтворювальної здатності, який впливає на інші її 

показники та на молочну продуктивність, є вік першого плідного осіменіння 

телиць. Оптимальним віком першого плідного осіменіння телиць є такий, при 

якому тварини забезпечують високу довічну продуктивність, починаючи з 

першої лактації, при збереженні доброго здоров’я та низької собівартості 

продукції [122]. За однакових умов вирощування, годівлі і утримання 

оптимальний вік першого плідного осіменіння телиць залежить від їх породних і 

індивідуальних особливостей [122, 667]. Аналіз літературних джерел свідчить 

про неоднозначність думок щодо оптимального віку та живої маси телиць при 

першому плідному осіменінні [73, 85, 101, 111, 151, 417, 618, 621, 750, 791, 891]. 

За результатами досліджень Ю. В. Пославської та ін. [564, 565], між віком 

першого отелення корів та надоєм, вмістом жиру в молоці, кількістю молочного 
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жиру виявлені позитивні зв’язки, які залежно від лактації та показника молочної 

продуктивності знаходилися в межах 0,033-0,247. Частка впливу 

вищезазначеного фактора на досліджувані показники молочної продуктивності 

знаходилася в межах 0,09-17,86 %. Найвищими надоями характеризувалися 

корови, яких вперше осіменяли у віці до 16 місяців з живою масою 406-435 кг та 

вік першого отелення яких не перевищував 25 місяців при живій масі тварин 

491-510 кг. На надій корів більшою мірою впливає їх жива маса при першому 

осіменінні (частка впливу 23,34-34,25 %) та першому отеленні (27,45-36,14 %) 

ніж вік у ці періоди (12,22-18,52 і 12,54-17,85 % відповідно). 

Л. В. Польовий та ін. [554] зазначають, що формування молочної 

продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно від віку 

першого отелення за три лактації найбільш ефективно проявляється при 

отеленнях до 25-місячного віку. В інших дослідженнях Л. В. Польового зі 

співаворами [553] показано, що при веденні молочного скотарства з 

українською чорно-рябою молочною породою доцільно впроваджувати 

інтенсивні технології цілеспрямованого вирощування ремонтних телиць, у яких 

парувальний вік становить не більше 17 місяців при живій масі 380-400 кг.    

У дослідженнях Й. З. Сірацького та ін. [102] коефіцієнт кореляції між віком 

першого осіменіння і надоєм корів, залежно від лактації, коливався від -0,037 до 

-0,129, а між віком першого осіменіння і кількістю молочного жиру – від -0,089 

до -0,147. Частка впливу віку корів при першому осіменінні на їх надій залежно 

від лактації складала 6,89-8,87 %, на кількість молочного жиру – 5,19-6,89 %. 

Коефіцієнт кореляції між віком першого отелення та надоєм корів, залежно від 

лактації, коливався від -0,018 до -0,143, а між віком першого отелення та 

кількістю молочного жиру – від -0,045 до -0,138. Частка впливу віку першого 

отелення на надій корів, залежно від лактації, становила 5,73-10,11 %, а на 

кількість молочного жиру жиру в молоці – 7,88-12,57 %. Автори зазначають, що 

оптимальним віком при першому плідному осіменінні телиць є 15-18 місяців 

при живій масі 352-386 кг. 
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У дослідженнях І. В. Новака та ін. [451], найвищими надоями 

характеризувалися корови, яких вперше осіменяли у віці 16-18 місяців і вік 

першого отелення у них не перевищував 27 місяців. Частка впливу віку першого 

отелення на величину надою залежно від лактації знаходилася в межах 19,71-

26,25, на вміст жиру в молоці – в межах 16,29-25,12 і на вихід молочного жиру – 

в межах 19,36-24,88 %. О. В. Бойко [65, 66] також зазначає, що вік першого 

отелення тварин не повинен перевищувати 800 днів (27 місяців), оскільки із 

подовженням віку першого отелення спостерігається тенденція до погіршення 

відтворювальної здатності корів. Л. М. Піддубна, Д. В. Захарчук [518] вважають, 

що для корів української чорно-рябої молочної породи північно-поліського 

регіону оптимальним віком першого отелення є 31-32 місяці, а жива маса після 

першого отелення – 550 кг і більше. 

С. Л. Войтенко і ін. [437] зазначають, що жива маса та вік телиць при 

першому плідному осіменінні не гарантує високу молочну продуктивність 

коровам-первісткам. Л. А. Коропець зі співавторами [298] наголошують, що 

питання оптимальної живої маси і віку первісток при першому отеленні, за яких 

забезпечується високий рівень продуктивності корів, доцільно розглядати в 

конкретних умовах їх використання і наступної експлуатації. 

Аналіз літературних даних показує, що корови чорно-рябої худоби 

характеризуються доброю відтворювальною здатністю однак, підвищення 

надоїв за лактацію призводить до збільшення тривалості сервіс-періоду і до 

зниження коефіцієнта відтворювальної здатності. Основними факторами, що 

впливають на відтворювальну здатність є паратипові проте, останнім часом все 

більше вчених переконують, що відтворна функція корів визначається і 

генотиповими факторами тому, доцільно проводити відбір за відтворними 

показниками. Важливим питанням, яке широко досліджувалось, але надалі 

лишається дискусійним, це жива маса та вік першого плідного осіменіння 

телиць. 
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1.8. Тривалість господарського використання 

 

Головною метою і напрямом селекції молочної худоби як в Україні, так і в 

світі, завжди було підвищення її прибутковості. Практикою та численними 

науковими дослідженнями доведено, що економічна ефективність виробництва 

молока значною мірою залежить від генетичного потенціалу, тривалості 

господарського використання корів та від їхнього рівня продуктивності 

упродовж життя [56, 538, 376, 378, 794, 804]. В. С. Матюкова та ін. [462] 

вважають, що тривалість господарського використання корів – найважливіший 

економічний показник, від якого залежить структура стада, необхідна 

чисельність, якість ремонтного молодняку і рентабельність галузі.  

Проблема збільшення строків продуктивного довголіття корів в останній 

час є особливо актуальною, позаяк, в середньому по країні тривалість їх 

господарського використання становить 3,2-3,5 лактації [699]. Це свідчить про 

те, що тварини просто не доживають до віку, у якому могла б проявитися їх 

максимальна продуктивність. М. І. Бащенко [487] акцентує увагу на тому, що 

найвища продуктивність у корів проявляється переважно на 4-6 лактації, а 

витрати на вирощування телиць, нетелей і подальше їх використання 

окуповуються після 3-4 лактації.   Крім того, при ранньому вибракуванні корів 

господарства зазнають значних збитків, оскільки прибуток від реалізації молока 

не перекриває затрати на вирощування ремонтних телиць. Аналогічні висновки 

робить Е. Я. Лебедько [377)] Автор зазначає, що особливо важливим в 

селекційно-племінній роботі є тривале продуктивне використання 

високопродуктивних корів, оскільки воно пов’язане з темпами ремонту стада, а 

значить і з інтенсивністю відбору. Від продуктивного довголіття корів залежить 

величина довічного надою, кількісне та якісне зростання стада, розмір 

капіталовкладень на його формування та ефективність використання [577, 699, 

892]. Крім того, тривалість продуктивного використання є побічним показником 

стійкості тварин проти захворювань та несприятливих факторів, тому корови з 

високою продуктивністю і тривалим використанням є надзвичайно цінним 
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селекційним матеріалом, особливо, як донори при трансплантації ембріонів 

[171, 431, 595].  

Створення спеціалізованих порід і типів молочної худоби у більшості країн 

з використанням генофонду голштинської породи поряд із зростанням 

генетичного потенціалу продуктивності супроводжувалося підвищенням їхньої 

вибагливості до технологічних умов, доїння, годівлі та утримання і, як наслідок, 

до зменшення у цих умовах тривалості продуктивного життя та господарського 

використання [121, 172, 379, 899]. Розроблення та практична реалізація методів 

селекції на збільшення тривалості господарського використання корів та їхньої 

довічної продуктивності було і надалі лишається важливою складовою 

генетичного поліпшення молочної худоби в багатьох країнах світу [540, 854, 

860, 865, 877, 906]. Недарма в окремих країнах Європи та Північної Америки 

тривалість господарського використання корів включена до переліку 

селекційних ознак у системі селекції великої рогатої худоби [794]. 

 Актуальність питання щодо продуктивного довголіття корів українських 

молочних порід наразі загострюється через використання, при подальшому їх 

удосконаленні плідників голштинської породи [112, 755, 762]. Наразі 

спадковість корів усіх створених українських порід молочної худоби містить у 

своєму генотипі безліч варіантів умовної кровності голштинської породи через 

широке використання за останніх 30-40 років бугаїв плідників 

північноамериканської та європейської селекції [755]. 

Актуальність селекції на подовження тривалості господарського 

використання корів молочних порід зумовлена також встановленою тенденцією 

до її зниження при зростанні продуктивності [540]. За результатами досліджень 

М. С. Габаєва та ін. [120], тривалість господарського використання корів у 

стадах з величиною надою понад 7000 кг молока не перевищує 2-2,2 лактації. На 

думку авторів, за таких умов, взагалі неможливо проводити будь-яку селекцію, 

оскільки, рівень щорічного вибракування тварин перевищує 40 %. При цьому не 

забезпечується навіть просте відтворення. Аналогічні висновки роблять 

Є. І. Федорович [709], С. І. Гнатюк, Л. М. Хмельничий [143], П. С. Катмаков, 
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Н. М. Кузьміна [255] зазначаючи, що скорочення терміну продуктивного 

довголіття корів різко сповільнює темпи відтворення стада та інтенсивність 

відбору в цілому, а це негативно позначається на ефекті селекції. Економічно і 

селекційно вигідно утримувати корів у господарстві більш тривалий час, при 

цьому підвищується кількість отелень як за весь період їх продуктивного віку, 

так і в розрахунку на один рік життя [160]. Т. Шкурко [801] важає, що в цілому 

для умов України з урахуванням досягнутого рівня продуктивності мінімальний 

термін продуктивного довголіття корів повинен становити шість лактацій. 

Тривалість продуктивного використання тварин знаходиться у прямому зв’язку 

з біологічно можливим довголіттям кожної тварини. Фізіологічно обумовлено, 

що за умов раціональних методів утримання, використання та повноцінної 

годівлі корови здатні зберігати високий рівень продуктивності та відтворну 

здатність до 10-12 річного віку [755, 794]. Попри антагонізм між високою 

продуктивністю та відтворною здатністю корів, у стадах молочної худоби 

зустрічаються 10-15 % тварин, які вдало поєднують високу молочну 

продуктивність, регулярну плодючість та тривалість господарського 

використання, що дає підставу для відбору і ведення селекції за даними 

ознаками [153, 154]. З точки зору селекції показники тривалості та ефективності 

довічного використання є складними полігенними ознаками і характеризуються 

відносно низькою успадковуваністю та потребують тривалого періоду часу для 

їх прояву. Тому в селекції молочної худоби на підвищення довічної 

продуктивності необхідно приділяти увагу племінному підбору та закріпленню 

цих ознак у ряді наступних поколінь [176, 539]. 

Тривалість та ефективність довічного використання корів детермінується як 

генетичними, так і паратиповими чинниками, а також онтогенетичними 

параметрами формування організму тварин [21, 22, 24, 107, 295, 307, 370, 567, 

580, 742, 753, 845, 854, 894]. Основними генетичними чинниками є належність 

до породи і внутрішньопородного типу [19, 43, 106, 308, 540, 699], лінії і батьків 

[67, 434, 534, 594, 685, 746, 802, 803], а також частка спадковості голштинської 

породи [258, 299, 432, 748].  
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За результатами досліджень В. В. Федоровича та ін. [699], тривалість життя 

корів української чорно-рябої молочної породи становила 2521,8 дня, 

господарського використання – 1676,3 дня. Тварини в середньому лактували 4,4 

лактації, при цьому довічний надій становив 19179,3 кг, довічний середній вміст 

жиру в молоці – 3,73 %, кількість молочного жиру – 715,5 кг, надій на один день 

життя – 7,5 кг, господарського використання – 11,4 кг, лактації – 13,8 кг, 

коефіцієнт господарського використання – 0,67. Подібні дані на тваринах 

вищеназваної породи отримав у своїх дослідженнях Ю. І. Скляренко зі 

співавторами [651]. 

У дослідженнях М. Бащенка та ін. [34] тривалість життя корів становила 

2532 дні, тварини лактували 4,2 лактації, при цьому довічний надій становив 

22486 кг, молочний жир – 862 кг, надій на один день життя – 8,2 кг, 

господарського використання – 14 кг, лактації – 16,1, коефіцієнт господарського 

використання – 0,59. 

А. П. Шевченко [794] спостерігав на коровах сумського 

внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи достовірну 

міжстадну різницю за більшістю показників довічної молочної продуктивності 

та господарського використання. Так, у корів ПЗ «Перше Травня» тривалість 

господарського використання становила 2182 дні, продуктивного 

використання – 1345 днів, кількість лактацій – 4, коефіцієнт господарського 

використання – 57,7, довічний надій – 22480 кг, середній вміст жиру – 3,76 %, 

кількість молочного жиру – 845,3 кг, надій на один день господарського 

використання – 10,3 кг, надій на один день продуктивного використання – 

16,7 кг. У ПЗ  «Райз Максимко» ці показники становили – відповідно 1965 днів, 

1125 днів, 3,4 лактації, 52,6, 17764 кг, 3,78 %, 671,5 кг, 9 кг, 15,8 кг. Коефіцієнт 

мінливості за середнім вмістом жиру в молоці, залежно від стада, коливався від 

2,6 % до 3,2 %, за іншими показниками коефіцієнт мінливості коливався від 21,4 

до 55,6 %. 

Значний вплив на тривалість та ефективність господарського використання 

корів української чорно-рябої молочної породи має частка спадковості 
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голштинської породи в їх генотипі. В. В. Вечорка [96] зазначає, що висока 

умовна кровність голштинської породи негативно впливає на показники 

тривалості використання та довічної продуктивності корів і рекомендує 

дотримуватись схеми відтворного схрещування при розведенні українських 

порід молочної худоби, а саме на заключному етапі – використання помісних за 

поліпшуючою породою бугаїв з умовною кровністю в межах 62,5-75 %. 

І. В. Новак [458] інформує, що найбільша тривалість життя і продуктивного 

використання була у корів з умовною часткою спадковості голштинів до 50 %. 

Автор повідомляє, що із збільшенням кровності за голштинською породою ці 

показники знижувалися. І. Н. Клопенко, Р. В. Ставецька [262], Е. Биданцевої, 

О. Кавардакової [84], А. Нардід та ін. [444] зазначають, що із зростанням частки 

спадковості за голштинською породою спостерігається погіршення показників 

господарського використання корів, що негативно впливає на тривалість 

продуктивного використання, кількість отриманого приплоду, довічну 

продуктивність, надій у розрахунку на один день життя і взагалі на ефективність 

галузі молочного скотарства. 

Одним із важливих факторів, що впливає на тривалість продуктивного 

використання корів є її генетична зумовленість, а саме приналежність до лінії та 

походження за батьками. За результатами досліджень В. П. Даниленка, 

І. А. Рудика [172], найбільшу тривалість продуктивного використання мали 

корови лінії Чіфа 1427381.62, тоді як корови лінії Елевейшна 1491007.65 

характеризувалися найменшою величиною цієї ознаки. Найбільшу тривалість 

продуктивного використання мали дочки бугая Велетня 5051 лінії Чіфа 

1427381.62, які за цією ознакою вірогідно переважали дочок інших бугаїв. У 

дослідженнях В. М. Братюка [76] кращими за показниками господарського 

використання також були корови, які належать до лінії Чіфа 1427381.62. Автор 

зазначає, що суттєвий влив на ці показники мають бугаї-плідники. Так, серед 

корів лінії Чіфа 1427381 найбільшу довічну продуктивність мали дочки бугая 

Вендорфса 3052 (20403 кг молока з вмістом жиру 3,90 %). Дочки бугая Байкала 
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2443 (лінія Варкумера) лактували в стаді найдовше (7,71 лактації) і при цьому 

від них отримано за життя в середньому 33361 кг молока з вмістом жиру 3,75 %. 

Й. З. Сірацького зі співав. [579] найбільшу тривалість продуктивного 

використання спостерігали у корів ліній І. С. Рефлекшна 124004 (4 лактації), 

П. Бутмейкера 1450222 (3,75 лактації), В. Ідеала 9331222 (3,47 лактації), а 

найменшу – у корів лінії Р. Соверінга 198998 (2,55 лактації). Автори 

наголошують, що на тривалість продуктивного використання значно впливали 

бугаї-плідники. Про вплив окремих бугаїв-плідників на показники 

господарського використання корів кожної лінії акцентує увагу також 

М. І. Когут [280]. Л. А. Кальчук [245] наголошує, що в конкретному 

господарстві використовуються нащадки певних бугаїв-плідників і тому, 

результати господарського використання корів одних і тих же ліній в різних 

господарствах різняться. Л. А. Танана [680] зазначає, що при розробці 

перспективних планів селекційної роботи необхідно враховувати генеалогічну 

(лінійну) приналежність тварин, яка має значний вплив на тривалість 

використання корів і їх довічну продуктивність. 

Т. С. Ящук [838] дослідила, що походження за батьком зумовлює 8-37 % 

загальної фенотипової мінливості показників ефективності довічного 

використання корів за більш істотного впливу спадковості батька на середню 

тривалість життя, господарського використання, лактування, довічний надій і 

середній надій на один день життя. Автор пропонує для підвищення 

ефективності селекції за показниками довічного використання тварин і 

зростання їхнього генетичного потенціалу залучати до селекційного процесу 

бугаїв-поліпшувачів перспективних ліній. 

Є. І. Федорович та ін. [576, 703] встановили, що сила впливу генотипу на 

тривалість господарського використання корів української чорно-рябої 

молочної породи становить 9,83, бугая-плідника – 30,55 і лінії – 8,47 %. 

Найбільш суттєвий і достовірний вплив лінія мала на кількість молочного жиру 

на один день продуктивного використання і лактування, дещо менший на надій 

на один день продуктивного використання і лактування.  
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Тривалість та ефективність господарського використання корів залежить 

від онтогенетичних параметрів формування організму тварин [20, 267, 635]. У 

дослідженнях Л. М. Данець [170] ступінь впливу живої маси телиць при 

народженні на продуктивне довголіття становив ή2=0,004, у віц 6 місяців – 

ή2 2 2=0,035, в 12 місяців – ή =0,024 і у 18 місяців – ή =0,030. 

Тривалість господарського використання корів певною мірою залежить від 

віку першого отелення. Ряд авторів переконують, що ранній і пізній вік 

отелення призводить до нераціональних витрат на вирощування ремонтного 

молодняку, подальшого зниження тривалості продуктивного використання і 

довічної продуктивності [71, 73, 177]. Ю. І. Скляренко зі співавт. [651] 

встановили негативний достовірний звязок між віком першого плідного 

осіменіння та отелення і показниками довічної продуктивності та тривалості 

господарського використання, а це вказує на те, що показники довічного 

використання погіршуються із зростанням віку першого осіменіння та отелення. 

М. Бащенко та ін. [34] зазначають, що при збільшенні віку першого отелення 

коефіцієнт господарського  використання корів зменшується. Є. І. Федорович, 

Н. П. Бабік [701] повідомляють, що ранні (до 25 місяців) та пізні (понад 33 

місяці) отелення призводять до скорочення тривалості довічного використання 

та зниження довічної продуктивності тварин. 

В останні роки особлива увага приділяється вивченню зв’язків між 

тривалістю життя корів і лінійними ознаками екстер’єрного типу, оскільки статі 

будови тіла знаходяться в тісному зв’язку з продуктивністю і довговічністю, про 

що свідчать дослідження вітчизняних та зарубіжних авторів [98, 687, 725, 730, 

754, 846, 872]. 

На думку Т. П. Шкурко [806], подовження терміну використання тварин у 

племінних і товарних господарствах повинно вирішуватися як шляхом селекції 

(відбір та підбір), так і створенням оптимальних умов годівлі та утримання 

тварин протягом життя.  

Якісне покращення молочного стада залежить від рівня та причин 

вибракування корів. У дослідженнях В. В. Федоровича та ін. [699] найбільше 
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корів української чоно-рябої молочної породи вибувало через порушення 

відтворення – 41 %, через низьку продуктивність вибуло 18 % тварин, через 

захворювання кінцівок – 14,2, захворювання вимені – 7, травми і нещасні 

випадки – 6, фізіологічну старість – 6 і через інші причини – 7,8 %. 

За дослідженнями І. В. Новака [458], внаслідок низької продуктивності 

вибуло 30,1 % корів української чорно-рябої молочної породи, внаслідок 

порушення функції відтворювальної здатності – 25,9, через фізіологічну 

старість – 20,3, через захворювання вим’я – 14,6 і внвслідок травм – 9,1 %. 

Н. М. Кузів [361] інформує, що залежно від країни селекції тварин, через 

порушення функції відтворювальної здатності вибуло 32,0-47,0, низьку 

продуктивність – 14,7-29,9, фізіологічну старість – 8,7-15,8, захворювання 

вимені – 5,9-7,5, захворювання кінцівок – 6,0-14,0, травми, нещасні випадки – 

5,5-6,5 і через інші причини – 3,3-6,5 % корів. 

За результатами досліджень М. Бащенка та ін. [34], через порушення 

функції відтворювальної здатності вибуло 39,4 % корів, низьку продуктивність – 

28,1, хвороби вимені – 24,9, хвороби кінцівок – 3,2 і через інші причини – 4,4 %. 

У дослідженнях В. М. Братюка [76] серед причин вибуття корів найчастіше 

траплялися порушення відтворної функції, хвороби вимені, низька 

продуктивність та зрідка – травматизм.  

Дещо інші дані отримали у своїх дослідженнях В. В. Першута зі співавт. 

[166]. Автори повідомляють, що через порушення функції відтворювальної 

здатності вибуло 67,2 % корів, низьку продуктивність – 11,4, захворювання 

кінцівок – 10,9, травми та нещасні випадки – 5,9 і захворювання вим’я – 4,6 %. 

Серед первісток найбільше тварин вибуло через низьку продуктивність за перші 

100 днів лактації – 33 %, порушення функції відтворення – 32,2, травми та 

нещасні випадки – 25 і захворювання кінцівок – 8,9 %. Із збільшенням 

продуктивності стада спостерігалося зростання відсотка вибуття корів з 

низькою продуктивністю та порушенням функції відтворення. 

В. Ю. Афанасенко [11] вважає, що частота і співвідношення вибуття тварин 

з причин різних захворювань і функціональних порушень обумовлені віком 
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тварин та рівнем молочної продуктивності. На думку Т. Іванова та ін. [222], 

основною причиною скорочення терміну використання корів є не окремі 

захворювання, а невідповідність умов експлуатації високопродуктивних тварин.   

У сучасних технологічних умовах тварини повинні мати високі 

експлуатаційні якості, що досягаються відбором. Якщо тварини мають міцну 

конституцію, високу природну резистентність, стресостійкість, то вони 

виносливіші до щоденних експлуатаційних навантажень, стійкіші до хвороб, 

продуктивніші, дають повноцінний і життєздатний приплід та мають тривалий 

термін використання [765, 772, 773]. 

Отже, зростання генетичного потенціалу продуктивності корів 

супроводжується зменшенням тривалості господарського використання. 

Тривалість та ефективність довічного використання корів зумовлюється як 

генетичними, так і паратиповими факторами. Тому селекція на подовження 

тривалості господарського використання корів молочних порід є актуальною. 

    

1.9. Морфологічні й біохімічні показники крові та показники природної 

резистентності тварин. 

 

Ефективна племінна робота вимагає знань не тільки загальних 

закономірностей фізіології організму, що розвивається, а й породних 

особливостей інтер’єрних показників тварин. Останніми роками ведеться 

інтенсивний пошук допоміжних біологічних тестів, які б дали можливість 

прискорити і підвищити точність зоотехнічних прийомів і методів оцінки 

конституції, продуктивних і племінних якостей тварин. Цим вимогам повністю 

відповідає кров – одна із важливих систем, що характеризує інтер’єр тварин 

[240, 246, 403, 507, 253].  

Морфологічні та біохімічні показники крові зумовлені генотипом і значно 

змінюються під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів [7, 31, 394, 645, 831, 

795]. Склад крові відображає фізіологічний стан організму, який пов’язаний з 

виконанням життєво важливих функцій та умов існування, а також зумовлює 
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характер процесів у організмі. Продуктивність, ріст, розвиток і відтворна 

здатність тварин тісно пов’язані з інтер’єрними показниками [221, 439]. 

Морфологічний та біохімічний склад крові тварин змінюється у процесі 

онтогенезу. За результатами досліджень Є. І. Федорович, Й. З. Сірацького [712], 

у крові телиць західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої 

молочної породи з віком зменшувалася кількість еритроцитів і резервна 

лужність, а кількість лейкоцитів, кальцію, фосфору, каротину збільшувалася. 

Кількість гемоглобіну у крові зростала до 12-місячного віку тварин, а потім до 

15-місячного віку – знизилася. Вміст загального білка у сироватці крові та 

альбумінів з віком телиць збільшувався, а глобулінів – зменшувався. Вміст у 

крові ферментів переамінування, загальних, білкових і залишкових 

сульфгідрильних груп з віком тварин змінювався незначно. Незначні зміни цих 

біохімічних показників автори пояснюють одинаково високими 

середньодобовими приростами телиць у досліджувані вікові періоди. 

М. С. Бердичевський зі співавт. [719] роблять висновок, що у тварин 

української чорно-рябої молочної породи 18-місячного віку порівняно з 12-

місячними дещо зменшилася кількість еритроцитів, лейкоцитів, гемоглобіну і 

вірогідно – альбумінів, а вміст загального білка, глобулінів, α-, β-, γ-глобулінів 

зріс, причому ці зміни були високо вірогідними, за винятком α-глобулінів. 

За даними Р. М. Соловьева та ін.  [656], у 6-місячних голштинізованих 

чорно-рябих телиць вміст у крові гемоглобіну, еритроцитів, калію, фосфору, 

магнію, фосфору, лужної фосфатази, кретинкінази, ферментів переамінування 

були вищими порівняно з 12- і 18 місячними тваринами. У дослідженнях 

Р. Р. Шикарова [800] виявлена подібна закономірність. 

Морфологічні та біохімічні показники крові корів змінюються у процесі 

лактації. Є. І. Федорович, Й. З. Сірацький [712] встановили, що у корів чорно-

рябої худоби впродовж лактаційного періоду вміст в крові еритроцитів, 

лейкоцитів, гемоглобіну, кальцію, фосфору та резервна лужність змінювалися 

незначно, активність ферментів переамінування, кількість загальних, білкових 

та залишкових сульфгідрильних груп до кінця лактаційного періоду 

 



 75

зменшувалися і мали тенденцію до збільшення у сухостійний період. У ході 

лактації у сироватці крові корів відбувалося збільшення кількості загального 

білка, досягаючи максимуму у сухостійний період. Кількість альбумінів за 

лактаційний період збільшувалася, а глобулінів – зменшувалася. У концентрації 

фракцій глобулінів відбулося збільшення фракцій гама- і альфа-глобулінів, а 

фракції бета-глобулінів практично залишалися без змін. 

За результатами досліджень В. В. Федоровича, Н. П. Бабік [696], 

встановлено, що у крові корів української чорно-рябої молочної породи у ході 

лактації кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну, загальний білок, альбуміни та 

β-глобуліни знижувалася, активність аланінамінотрансферази, 

лактатдегідрогенази і кількість глобулінів підвищувалися, а активність 

аспартатамінотрансферази, лужної фосфатази та кількість α-глобалінів мали 

хвилеподібний характер. 

Н. М. Бабій [17], Н. М. Бабій, Є. І. Федорович [15] інформують, що у крові 

корів чорно-рябої худоби різної селекції кількість еритроцитів та вміст 

окисленого глютатіону й каротину до кінця лактаційного періоду зменшувалися, 

вміст гемоглобіну загального й відновленого глютатіону, загального білка та 

його фракцій зростав, а концентрація глюкози змінювалася незначно. 

І. В. Шпить [807] повідомляє, що впродовж лактаційного періоду у корів 

української чорно-рябої молочної породи у крові зменшувалася кількість 

еритроцитів, вміст гемоглобіну, глюкози, загального білка, альбумінів, β-

глобулінів та активність аспартатамінотрансферази і збільшувалася кількість 

лейкоцитів,  глобулінів і γ-глобулінів та активність аланінамінотрансферази. 

За результатами досліджень О. М. Кріп [320], у процесі лактації у крові 

корів кількість лейкоцитів, вміст гемоглобіну, активність 

аспартатамінотрансферази і аланінамінотрансферази збільшувалися.  

У літературі зустрічаються відомості, що морфологічні та біохімічні 

показники крові української чорно-рябої молочної породи залежать від частки 

спадковості голштинської породи. П. В. Боднар [59] зазначає, що із зростанням 

частки спадковості голштинів у тварин спостерігалася тенденція до підвищення 
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у крові загального білка, кількості еритроцитів, гемоглобіну та швидкості 

осідання еритроцитів. Аліна Шуляр [810] стверджує, що у корів з умовною 

кровністю за голштинською породою 87,6 % і більше окисно-відновні процеси, 

білковий та мінеральний обміни протікають на вищому рівні, автор це пов’язує з 

їх вищою продуктивністю. 

О. М. Кріп [320], О. Ю. Ільницька та ін. [232, 233] зазначають, що на 

морфологічний та біохімічний склад крові корів впливає їх лінійна належність. 

Водночас А. В. Димчук [184] не виявив відмінностей за морфологічними та 

біохімічними показниками крові у тварин різних ліній. Також за цими 

показниками не виявила відмінностей між коровами різних бугаїх 

С. В. Шидловська [798]. 

М. І. Когут [281, 282] виявила позитивний зв’язок між величиною надою, 

кількістю молочного жиру і загальним білком сироватки крові, альбумінами, 

глобулінами, фракціями глобулінів, між вмістом жиру в молоці і цими 

показниками коефіцієнти кореляції були різнонаправленими. І. В. Гузев зі 

співавт. [169] встановили позитивний зв’язок між загальними ліпідами, 

холестерином, фосфоліпідами і величиною добового надою, а між 

тригліцеридами і величиною добового надою – негативний. У дослідженнях 

П. В. Боднара, З. Є. Щербатого [62] між кількістю еритроцитів, лейкоцитів, 

вмістом гемоглобіну, загальним білком, альбумінами, β-глобулінами і 

величиною надою коефіцієнти кореляції були позитивними, а між глобулінами і 

величиною надою – негативними. 

Стійке збереження високої продуктивності сільськогосподарських тварин 

значною мірою залежить від умілого використання людиною адаптаційних і 

захисних властивостей їх організму при розведенні в різноманітних 

господарських, кормових і еколого-кліматичних умовах [406, 573]. Успішний 

розвиток галузі скотарства та реалізація генетичного потенціалу корів 

обумовлена як генотиповими і паратиповими факторами, так і фізіологічним 

станом організму тварин, механізмами їх природного захисту, поліпшення 

життєдіяльності та підвищення резистентності [697]. Не можливо розробляти та 
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здійснювати нові технології, спрямовані на підвищення продуктивності, 

поліпшення економічної віддачі тваринництва в племінних, промислових та 

індивідуальних господарствах без оцінки адаптаційних особливостей тварин, 

ступеня генетичної дестабілізації норми реакції в умовах селекції та величини 

генетичного потенціалу резистентності [135]. Селекція тварин за показниками 

природної резистентності сприяє їх нормальному відтворенню без значної 

елімінації у результаті як природного відбору, так і вибракування за 

селекційними ознаками [404]. 

Резистентність поділяють на природну (неспецифічну) і специфічну 

(імунітет). Під природною резистентністю розуміють здатність організму 

протистояти дії несприятливих факторів зовнішнього середовища 

стереотипними механізмами, які виробилися у процесі еволюції. Природна 

резистентність – це загальна спадкова стійкість тварин до несприятливих умов 

довкілля. Фактори неспецифічної і специфічної резистентності визначають 

взаємодію організму із навколишнім середовищем [712]. Неспецифічна 

резистентність хоч і носить генетичну природу, однак її рівень буває різним в 

залежності від віку тварин, породи, фізіологічного стану, годівлі, умов 

утримання, пори року та інших факторів [18, 213, 505, 507, 712]. 

Вікова динаміка природної резистентності тварин зумовлена 

особливостями розвитку організму в постнатальний період [472]. 

М. С. Бердичевський та ін. [719] повідомляють, що у телиць української чорно-

рябої молочної породи з віком спостерігали збільшення бактерицидної, 

лізоцимної і комплементарної активності сироватки крові. Є. І. Федорович, 

Й. З. Сірацький [712] зазначають, що телиці західного внутрішньопородного 

типу української чорно-рябої молочної породи у 6-місячному віці мали високу 

бактерицидну (58,66 %) і лізоцимну (20,22 %) активності сироватки крові та 

фагоцитарну (54,92 %) активність нейтрофілів крові і з віком тварин ці 

показники збільшувалися. Показники природної резистентності у телиць 15-

місячного віку наближалася до показників у корів-первісток. У первісток 

найвищі показники бактерицидної і лізоцимної активностей сироватки крові та 
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фагоцитарної активності нетрофілів крові спостерігалися на 8-9 місяцях 

лактації. В. В. Федорович [697, 698] вказує, що у корів зазначеної породи 

впродовж лактаційного періоду комплементарна активність сироватки крові 

незначно зростала, циркулюючі імунні комплекси, бактерицидна активність, 

імунорегуляторний індекс та кількість В-лімфоцитів знижувалися, а 

фагоцитарна активність нейтрофілів крові, фагоцитарний індекс, фагоцитарне 

число, лізоцимна активність сироватки крові, кількість Т-активних лімфоцитів, 

Т-хелперів і Т-супресорів мали хвилеподібний характер. У лейкоцитарній 

формулі з другого-третього до восьмого- дев’ятого місяця лактаційного періоду 

кількість базофілів, юних і паличкоядерних нейтрофілів, лімфоцитів та 

моноцитів зростала, а кількість еозинофілів і сегментоядерних нейтрофілів мала 

хвилеподібний характер. Вірогідна різниця була встановлена лише між юними 

та паличкоядерними нейтрофілами крові. 

Природна резистентність тварин характеризується багатьма 

гематологічними (морфологічними, біохімічними, імунологічними) й 

фізіологічними показниками і має полігенний характер, тому оцінювати її слід 

не за одним показником, а за сукупністю показників крові та клітинних ознак, 

які характеризують захисну систему організму [697]. В. Е. Чумаченко зі співавт. 

[472] запропонували шкалу для оцінки природної резистентності клінічно 

здорових тварин за сукупністю гематологічних та клінічних ознак. Згідно із 

цією шкалою загальний показник резистентності в 50 балів і більше 

розцінюється як нормальний рівень резистентності. За даними Є. І. Федорович, 

Й. З. Сірацького [712], телиці західного внутрішньопородного типу української 

чорно-рябої молочної породи, залежно від віку, мали загальну оцінку природної 

резистентності 51-55, бугайці – 50-56, а корови, залежно від періоду лактації, – 

58-60 балів. За результатами досліджень В. В. Федоровича [697], у корів 

української чорно-рябої молочної породи в західному регіоні України, залежно 

від періоду лактації, загальна оцінка природної резистентності знаходилася в 

межах 52-55 балів. 
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І. М. Шейко [796, 797] зазначає, що тварини подільського заводського 

типу української чорно-рябої молочної породи характеризуються достатньо 

високим рівнем природної резистентності і адаптації до сучасних технологічних 

умов та мають добрі можливості для подальшої ефективної селекції. 

Вміле використання захисних і адаптаційних властивостей організму 

тварин має вирішальне значення у збереженні та реалізації генетичного 

потенціалу худоби при розведення їх в різних технологічних умовах при дії 

різних паратипових факторів [212]. 

Таким чином, збереження високої продуктивності чорно-рябої худоби 

значною мірою залежить від адаптаційних і захисних властивостей їх організму 

при розведенні в різних еколого-кліматичних і господарських умовах. Для 

подальшого вдосконалення порід потрібні глибокі знання їх біологічних 

особливостей, що характеризують резистентність тварин, оскільки підвищення 

продуктивності може призводити до послаблення природного опору організму 

захворюванням. 

Аналіз доступної літератури показав, що комплексних досліджень 

закономірностей росту й розвитку, формування молочної продуктивності, 

екстер’єрних, селекційних та біологічних особливостей тварин української 

чоно-рябої молочної породи в західному регіоні України проводилось мало. 

На даний час немає єдиної думки щодо критерії відбору тварин за різними 

ознаками. Це дозволило зробити нам висновок про доцільність вивчення 

вищеназваних параметрів у тварин чорно-рябої худоби західного регіону 

України та необхідність розроблення уточнених параметрів відбору тварин 

за комплексом ознак. 
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РОЗДІЛ 2 

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: ТзОВ «Молочні ріки» Сокальське (n=2046) і Бродівське 

відділення (n=1222) та племінний репродуктор «Селекціонер» (n=1418) 

Львівської області, племінний завод «Ямниця» (n=1217) Івано-Франківської 

області. 

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, умовної частки спадковості голштинів, лінійної належності, 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 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. 2.1). 
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СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ЧОРНО-РЯБОЇ ХУДОБИ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 2.1. Схема досліджень 
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Живу масу піддослідних корів у період їх вирощування вивчали за даними 

зоотехнічного обліку, а живу масу піддослідних телиць вивчали шляхом 

індивідуального щомісячного зважування.  Абсолютний  приріст  (D)  за  окремі  

вікові  періоди  і  за весь період дослідження визначали за формулою: 

                                D=W  – W ,                                           (2.1) t o

 і W – кінцева і початкова жива маса, кг. де Wt o

Середньодобовий приріст за окремі періоди і за весь період вирощування 

(0–18 міс.) тварин вираховували за формулою:  

12 tt

WoWt




 ,                                                              (2.2)                                      R = 

де W  і W  – жива маса в кінці та на початку періоду, кг; t o

t і t 1  – вік в кінці та на початку періоду, днів 2

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

100
) W(W  0,5

 W-W

ot

ot 


К                                                                          (2.3) 

Напругу росту (К) визначали за коефіцієнтами приросту: 

100



o

ot

W

WW
K

                                                                                                    (2.4) 
Кратність  збільшення живої маси обчислювали шляхом ділення живої 

маси в 3-, 6-, 9-, 12-, 15- і 18-місячному віці на живу масу новонародженних 

теличок. 

Індекс інтенсивності формування тварин визначали за формулою [631]: 
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,
           (2.5)                                   

де  М – жива маса новонароджених тварин, кг; 0 

 – жива маса у віці 6 міс., кг; М6

– жива маса у віці 12 міс., кг;    М12  

Інтенсивність рівномірності росту вираховували за формулою [632]: 
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СП
t

Ір 



1

1 ,                                                     
(2.6)                                         

де ∆t – індекс інтенсивності формування; 

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

місячного віку, г. 

Індекс напруги росту визначали за формулою [265]: 

СП
ВП

t
Ін 


 ,

                                                       (2.7)                                             
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, коса 

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 [201]: 

100
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грудейГлибинахолцівВисота
стівисоконоготіДовгоногос1.                (2.8) 
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21.

                                                                                                                                  (2.28) 
 
  Габаритний розмір =  Висота в     +    Обхват грудей  +   Коса довжина 
                                               холці                  за лопатками        тулуба                            (2.29) 

 

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 [47, 622] – 

вираховується як співвідношення надою за всю лактацію до максимального 

надою за місяць; И. Иоганссона и А. Ханссона [227] − визначається як 

співвідношення надою за других 100 днів лактації до надою за перші 100 днів 

лактації, виражений у відсотках; J. I. Weller et al. [911] − визначається як 

відношення середнього добового надою за п’ять місяців лактації до добового 

надою в період піку лактації, виражений у відсотках; Д. Т. Вінничука [103] – 

визначається за формулою: 
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К
надіймісячнийсереднійнадіймісячнийВищий

кглактаціюзаНадій
ІСЛ 




10)(

,

                          (2.30) 

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 [210] – вираховується за модифікованою формулою 

В. Б. Веселовського: 

100
,

,





лактаціїмісяцівЧислокгнадіймісячнийВищий

кглактаціюзанадійФактичний
ІПЛ                (2.31) 

Індекс спадання лактації за Д. В. Елпатьевским [414, 415] 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 [164]:                          

МОП

365                       КВЗ = ,                                                                         (2.32) 

де 365 – кількість днів у році, МОП – тривалість міжотельного періоду, днів. 

 Вихід телят на 100 корів (ВТ) визначали за формулою В. Ф. Бочарова 

[164]:  

ТС 
100365                       ВТ = ,                                                                       (2.33) 

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): 
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                            ІП = 100 – (К+2МОП),                                                        (2.34) 

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 у 39 телиць 3; 6; 9; 12; 15 і 18 місяців і у 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 [195, 259]. Кольоровий показник крові визначали за формулою, 

описаною П. І. Головачем і Р. Й. Кравцівим [146], а вміст гемоглобіну в 

еритроциті крові – за формулою, описаною О. В. Козенко [535]. 

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 [653], лізоцимну – нефелометричним методом за 

В. Г. Дорофейчуком [196], фагоцитарну активність нейтрофілів крові, 

фагоцитарний індекс і фагоцитарне число – за методикою В. С. Гостева [427], 

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. [910], кількість Т-хелперів (Тh-РУЛ) – за методикою 

В. М. Суроваc [427], 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 [775]. 

Імунорегуляторний індекс (ІРІ) розраховували як співвідношення 
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теофілінрезистентних до теофілінчутливих Т-лімфоцитів (Th/Ts), лейкоцитарну 

формулу – за загальноприйнятою методикою [195]. 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. [472]. 

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): 

%100
життя Тривалість

отеленніпершому  при вік–  життя  Тривалість
xКГВ = ,         (2.35) 

 При опрацюванні даних про причини вибуття корів діагнози були 

згруповані за спорідненими причинами. 

Коефіцієнт успадковуваності молочної продуктивності по шляху «мати-

дочка» вираховували за формулою: 
2h = 2r,                                                               (2.36) 

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. 

Статистичну обробку даних та дисперсійний аналіз проведено за 

Г. Ф. Лакиным [371] і Н. А. Плохинским [529] за використання програм 

Microsoft Exсel та «Statistica 6.1». Результати середніх значень вважали 

статистично вірогідними при Р<0,05 (*), Р<0,01 (**), Р<0,001 (***), або Р<0,05 

(1 2), Р<0,01 ( ), Р<0,001 (3). 
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РОЗДІ Л 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Ваговий та лінійний ріст телиць 

 
Подальше удосконалення сільськогосподарських тварин не можливе без 

глибоких знань закономірностей їх росту й розвитку, селекційно-генетичних та 

біологічних особливостей. Практичний досвід селекції молочного скотарства 

переконує, що інтенсивний ріст і розвиток ремонтних телиць впливає на 

майбутнє формування бажаного типу будови тіла у дорослому стані, одержання 

міцних і високорезистентних тварин, а це є запорукою наступної високої 

молочної продуктивності корів, доброї їх відтворювальної здатності та 

тривалого господарського використання [33, 164, 201, 743]. Вирощування 

племінного молодняку повинно ґрунтуватись на біологічних закономірностях 

вікового росту та розвитку організму й сприяти формуванню бажаного напряму 

та рівня продуктивності й тривалому використанню тварин. З огляду на це, 

важливою складовою селекції молочної худоби є оцінка племінних тварин на 

різних етапах їхнього індивідуального розвитку. При цьому основним методом 

морфологічних досліджень росту тварин є облік живої маси і лінійних розмірів 

[129]. 

 

3.1.1. Вікова динаміка живої маси телиць 

 

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. 

Жива маса тварин − об’єктивний показник росту організму. У 

біологічному розумінні ріст, як процес збільшення загальної маси клітин 
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організму, його тканин і органів у часі, може бути визначений на підставі зміни 

живої маси тварин з віком. Шляхом систематичних зважувань досить точно 

визначають живу масу тіла тварин у кожний даний момент і її приріст та 

інтенсивність росту за будь-який проміжок часу [712]. Жива маса корів у 

значній мірі обумовлена інтенсивністю росту в молодому віці. Тому, жива маса 

телиць в окремі вікові періоди є важливою селекційною ознакою. 

На основі проведеного ретроспективного аналізу даних зоотехнічного 

обліку встановлено, що найвищою жива маса новонароджених телиць була у 

Сокальському відділенні ТзОВ  «Молочні ріки» і за цим показником вони 

переважали тварин Бродівського відділення і племзаводу «Ямниця» на 1,3, 

племрепродуктора «Селекціонер» – на 0,6 кг при Р<0,001 у всіх випадках (табл. 

3.1). 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 цим 

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» вірогідної різниці не 

виявлено, проте за цим показником 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. У 9- та 12-

місячному віці тварини племзаводу «Ямниця» за живою масою високовірогідно 

переважали ровесниць Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки»  на 5,8 та 

2,5, Бродівського відділення – на 8,3 та 5,5 і племрепродуктора «Селекціонер» – 

на 8,4 та 7,7 кг відповідно. У 15-місячному віці перевага телиць ТзОВ  «Молочні 

ріки» Сокальського відділення за названими показником над ровесницями 

Бродівського відділення становила 6,5, племзаводу «Ямниця» – 4,2 і 

племрепродуктора «Селекціонер» – 12,6 кг при Р<0,001 у всіх випадках. У 18-

місячному віці жива маса телиць племзаводу «Ямниця» та Сокальського 

відділення ТзОВ  «Молочні ріки» була майже однаковою, а ровесниці 

Бродівського відділення і племрепродуктора «Селекціонер»  за цим показником 
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поступалися їм на 10,0 та 9,8 і 15,8 та 15,6 кг відповідно при Р<0,001 у всіх 

випадках. У середньому по чотирьох господарствах телички мали добрі 

показники росту і у 6-місячному віці досягали живої маси 171, у 12-місячному – 

291,4 і у 18-місячному –  396,5 кг. 

         Таблиця 3.1 

Динаміка живої  маси телиць, кг (М±m) 

Господарство 
Молочні ріки Вік 

тварин, 
місяці 

Разом 
Селекціонер Ямниця Сокальське Бродівське (n =5903) 

(n=1418) (n=1217) відділення відділення 
(n=2046)  (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. 

 
Коефіцієнт мінливості живої маси у всі вікові періоди найвищим був у 

телиць Бродівського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» і коливався від 12,6 у 3-

місячному віці до 7,0 % у 18-місячному віці. У Сокальському відділенні цей 

показник у телиць коливався від 7,0 у 6-місячному віці до 4,9 % у 18-місячному 

віці, у племрепродукторі «Селекціонер» –  від 8,6 у новонароджених до 4,3 % у 

15-місячному віці і у племзаводі «Ямниця» – від 9,7 у новонароджених до 6,8 % 

у 18-місячному віці.   

Кратність збільшення живої маси у всі вікові періоди найбільшою була у 

телиць племзаводу «Ямниця», а у вікові періоди 6 та 15 місяців ще і у особин 

Бродівського відділення ТзОВ  «Молочні ріки»  (табл. 3.2). До 3-місячного віку 

за цим показником вони переважали  тварин Сокальського відділення ТзОВ  
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«Молочні ріки» на 0,2, Бродівського відділення і племрепродуктора 

«Селекціонер» – на 0,1 раза при Р<0,001 у всіх випадках. До 6 місяців у телиць 

племзаводу «Ямниця» і Бродівського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» 

кратність збільшення живої маси була більшою на 0,2 раза (Р<0,001) порівняно з 

ровесницями Сокальського відділення і племрепродуктора «Селекціонер». У 

наступні вікові періоди за цим показником тварини племзаводу «Ямниця» мали 

вірогідну перевагу над ровесницями з інших господарств (виняток – віковий 

період 15 місяців і тварин Бродівського відділення ТзОВ  «Молочні ріки»). У 

середньому по чотирьох господарствах кратність збільшення живої маси телиць 

до 6-місячного віку становила 5,5, до 12-місячного –  9,3 і до 18-місячного – 12,7 

раза.    

Таблиця 3.2 

Кратність збільшення живої маси телиць, рази (М±m) 

Господарство 
Молочні ріки  Вік 

тварин, 
місяці 

Разом 
Селекціонер Ямниця Сокальське Бродівське (n=5903) 

(n=1418) (n=1217) відділення відділення 
(n=2046)  (n=1222) 

3 3,0±0,01*** 3,1±0,01*** 3,1±0,01*** 3,2±0,01 3,1±0,01 

6 5,4±0,01*** 5,6±0,02 5,4±0,01*** 5,6±0,02 5,5±0,01 

9 7,3±0,01*** 7,6±0,03*** 7,4±0,01*** 7,8±0,02 7,5±0,01 

12 9,1±0,02*** 9,5±0,04* 9,1±0,02*** 9,6±0,03 9,3±0,01 

15 11,0±0,02*** 11,3±0,04 10,8±0,02*** 11,3±0,03 11,1±0,01

18 12,6±0,02*** 12,9±0,05** 12,3±0,02*** 13,1±0,04 12,7±0,02

 
Коефіцієнт мінливості кратності збільшення живої маси телиць залежно 

від господарства і вікового періоду коливався від 6,2 до 14,8 %. 

У телиць племзаводу «Ямниця» абсолютний та середньодобовий прирости 

від народження до 3 місяців були вірогідно (Р<0,001) більшими ніж у ровесниць 

племрепродуктора «Селекціонер», Сокальського і Бродівського відділень ТзОВ  

«Молочні ріки» відповідно на 1,0 та 10,7; 1,7 та 18,8 і 1,9 кг та 21,4 г (табл. 3.3 і 

3.4). За абсолютними та середньодобовими приростами від 3 до 6 місяців між 
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телицями племзаводу «Ямниця», обох відділень ТзОВ  «Молочні ріки» 

вірогідної різниці не виявлено, а ровесниці племрепродуктора «Селекціонер» за 

цими показниками поступалися їм відповідно  на  2,4  та  26,4;  2,7 та  29,6 і  2,6 

кг та  27,1 г  при  Р<0,001  у  всіх випадках. У період від 6 до 9 та від 15 до 18 

місяців вищезазначені показники найвищими були у телиць племзаводу 

«Ямниця», а від 9 до 12 і від 12 до 15 місяців – у тварин Сокальського 

відділення ТзОВ  «Молочні ріки». За весь період вирощування (від народження 

до 18 місяців) за  абсолютними та середньодобовими приростами між телицями 

племзаводу «Ямниця» і Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» 

вірогідної різниці не виявлено, а тварини Бродівського відділення за цими 

показниками поступалися їм  на 9,8 і 8,5 кг та 18,0 і 15,5 г, проте переважали 

ровесниць племрепродуктора «Селекціонер» на 6,6 кг та 12,0 г відповідно при 

Р<0,001 у всіх випадках. У середньому по чотирьох господарствах абсолютні і 

середньодобові прирости найвищими були у віковий період від 3  до 6 місяців і 

становили відповідно 73,5 кг і 803,6 г. За весь період вирощування від 

народження до 18-місячного віку ці показники становили 365 кг і 667 г  

відповідно.       

Таблиця 3.3  

Абсолютні прирости  живої маси телиць, кг (М±m) 

Господарство 
Молочні ріки  Віковий 

період, 
місяці 

Разом 
Селекціонер Ямниця Сокальське Бродівське (n=5903) 

(n=1418) (n=1217) відділення відділення 
(n=2046)  (n=1222) 

0-3 65,5±0,14*** 65,3±0,33*** 66,2±0,11*** 67,2±0,21 66,0±0,10 

3-6 74,3±0,18 74,1±0,37 71,6±0,14*** 74,0±0,28 73,5±0,12 

6-9 62,2±0,18*** 61,4±0,37*** 62,1±0,11*** 67,8±0,36 63,2±0,13 

9-12 58,6±0,14 58,1±0,32 56,0±0,12*** 55,3±0,31*** 57,2±0,11 

12-15 58,7±0,14 55,2±0,29*** 51,3±0,10*** 51,9±0,32*** 54,8±0,11 

15-18 50,8±0,15*** 47,5±0,28*** 47,8±0,13*** 55,2±0,30 50,3±0,11 

0-18 370,1±0,42 361,6±0,76*** 355,0±0,42*** 371,4±0,76 365,0±0,30
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Таблиця 3.4 

Середньодобові прирости  живої маси телиць, г (М±m) 

Господарство 
Молочні ріки  Віковий 

період, 
місяці 

Разом 
Селекціонер Ямниця Сокальське Бродівське (n=5903) 

(n=1418) (n=1217) відділення відділення 
(n=2046)  (n=1222) 

0-3 715,8±1,52*** 713,2±3,62*** 723,6±1,22*** 734,6±2,26 721,0±1,07

3-6 811,9±1,96 809,4±4,06 782,3±1,53*** 808,7±3,06 803,6±1,31

6-9 679,3±1,94*** 671,5±4,08*** 678,8±1,25*** 740,7±3,94 690,3±1,42

9-12 640,4±1,59 634,7±3,52 612,2±1,29*** 604,6±3,35*** 625,0±1,20

12-15 641,5±1,53 603,1±3,12*** 560,1±1,14*** 567,5±3,55*** 598,7±1,23

15-18 555,6±1,63*** 519,4±3,06*** 522,5±1,37*** 603,1±3,25 550,0±1,20

0-18 675,3±0,77 659,8±1,39*** 647,8±0,77*** 677,8±1,39 667,0±0,54

 

У телиць Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» коефіцієнти 

мінливості абсолютних та середньодобових приростів залежно від вікового 

періоду знаходилися в межах 9,6-13,3 %, а за весь період вирощування 

становили 5,2 %. У тварин Бродівського відділення ці коефіцієнти сягали 17,5-

21,2 і 7,4, племрепродуктора «Селекціонер» – 6,3-9,9 і 4,5, племзаводу 

«Ямниця» – 10,7-21,8 і 7,1 % відповідно. 

Про напруженість росту тварин можна судити за коефіцієнтами приросту 

живої маси (табл. 3.5). Найбільша напруга росту живої маси телиць усіх 

господарств спростерігалася у період від народження до 3-місячного віку. З 

кожним наступним досліджуваним віковим періодом цей показник знижувався. 

У телиць племзаводу «Ямниця» у періоди від народження до 3-місячного віку, 

від 6- до 9-місячного і від 15- до 18-місячного віку напруга росту живої маси 

була найвищою. За цим показником вони переважили ровесниць Сокальського 

відділення ТзОВ  «Молочні ріки» на 14,3; 3,3 і 1,1, Бродівського відділення – на 

4,6; 3,3 і 1,5, племрепродуктора «Селекціонер» – на 8,3; 2,8 і 1,3 % відповідно 

при Р<0,001 у всіх випадках. Коефіцієнт приросту живої маси від 3-до 6-
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місячного віку у тварин Бродівського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» був 

вищим ніж у телиць Сокальського відділення на 2,3, племзаводу «Ямниця» – на 

2,9 і племрепродуктора «Селекціонер» – на 5,3 % відповідно при Р<0,001 у всіх 

випадках. У віковий період від 9 до 12 місяців у тварин обох відділень ТзОВ  

«Молочні ріки» цей показник був однаковим, а у телиць племзаводу «Ямниця» і 

племрепродуктора «Селекціонер» відповідно на 1,3 (Р<0,001) і 0,5 % (Р<0,001) 

нижчим. У віковий період від 12 до 15 місяців напруга росту живої маси телиць 

Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» порівняно з тваринами 

Бродівського відділення була вищою на 0,7 (Р<0,001), племрепродуктора 

«Селекціонер» – на 1,6 (Р<0,001) і племзаводу «Ямниця» – на 1,8 % (Р<0,001). 

Таблиця 3.5 

 Напруга  росту  живої маси телиць, % (М±m)  

Господарство 
Молочні ріки  Віковий 

період, 
місяці 

Разом 
Селекціонер Ямниця Сокальське Бродівське (n=5903) 

(n=1418) (n=1217) відділення відділення 
(n=2046)  (n=1222) 

0-3 204,7±0,54*** 214,4±1,33*** 210,7±0,51*** 219,0±0,81 211,1±0,40 

3-6 76,2±0,18*** 78,5±0,53 73,2±0,12*** 75,6±0,28*** 75,8±0,14 

6-9 36,3±0,11*** 36,3±0,23*** 36,8±0,08*** 39,6±0,22 37,1±0,08 

9-12 20,0±0,04 20,0±0,10 19,5±0,03*** 18,7±0,09*** 19,4±0,04 

12-15 16,7±0,04 16,0±0,08*** 15,1±0,03*** 14,9±0,08*** 15,8±0,03 

15-18 12,6±0,03*** 12,2±0,07*** 12,4±0,03*** 13,7±0,07 12,7±0,03 

 

У Сокальському відділенні ТзОВ  «Молочні ріки» коефіцієнти мінливості 

напруги росту живої маси, телиць залежно від вікового періоду, коливалися від 

9,9 до 14,1, у Бродівському відділенні – від 16,7 до 23,7, у племрепродукторі 

«Селекціонер» – від 6,0 до 9,2 і у племзаводі «Ямниця» – від 12,8 до 19,3 %.      

Відомо, що дійсну швидкість росту живої маси та ступінь напруженості 

фізіологічних процесів, що відбуваються в організмі тварин у різні вікові 

періоди, характеризує їх відносний приріст. За цим показником спостерігалася 
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така ж тенденція, як і при дослідженні напруги росту живої маси тварин, 

тобто найвищим він був у телиць у період від народження до 3-місячного 

віку (табл. 3.6). З віком тварин відносна швидкість  росту їх живої маси 

знижувалася. У вікові періоди від народження до 3-місячного, від 6- до 9-

місячного і від 15- до 18-місячного віку найвищим цей показник був у 

телиць племзаводу «Ямниця», від 3- до 6-місячного і від 9- до 12-місячного 

віку – у тварин Бродівського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» та від 12- до 15-

місячного віку – у тварин Сокальського відділення.    

Таблиця 3.6 

Відносна швидкість росту  живої маси телиць, % (М±m) 

Господарство 
Молочні ріки  Віковий 

період, 
місяці 

Разом 
Селекціонер Ямниця Сокальське Бродівське (n=5903) 

(n=1418) (n=1217) відділення відділення 
(n=2046) (n=1222) 

0-3 100,8±0,13*** 102,3±0,31*** 102,4±0,13*** 104,1±0,18 102,2±0,09

3-6 55,1±0,09* 55,8±0,26 53,6±0,06*** 54,7±0,15*** 54,8±0,07 

6-9 30,6±0,08*** 30,5±0,16*** 31,0±0,06*** 32,9±0,15 31,2±0,06 

9-12 22,3±0,05 22,4±0,12 21,6±0,04*** 20,8±0,11*** 21,8±0,04 

12-15 18,3±0,05 17,5±0,09*** 16,4±0,03*** 16,2±0,09*** 17,2±0,03 

15-18 13,5±0,04*** 13,0±0,08*** 13,2±0,03*** 14,8±0,08 13,6±0,03 

 
Коефіцієнт мінливості відносної швидкості росту живої маси телиць у 

Сокальському відділенні ТзОВ  «Молочні ріки», залежно від вікового періоду, 

коливався від 6,0 до 13,1, у Бродівському відділенні – від 10,5 до 22,9, у 

племрепродукторі «Селекціонер» – від 4,5 до 8,4 і у племзаводі «Ямниця» – від 

6,2 до 20,3 %. 

У телиць племзаводу «Ямниця» та Бродівського відділення ТзОВ  

«Молочні ріки» індекс інтенсивності формування був майже на одному рівні 

(табл. 3.7). 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. Індекси 
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рівномірності та напруги росту найвищими були у телиць племзаводу 

«Ямниця». За цими показниками вони переважили ровесниць Сокальського 

відділення ТзОВ  «Молочні ріки» на 0,002 та 0,008 (Р<0,001), Бродівського 

відділення – на 0,008 (Р<0,001) та 0,006 (Р<0,01), племрепродуктора 

«Селекціонер» – на 0,011 (Р<0,001) та 0,013 (Р<0,001) відповідно. 

Таблиця 3.7 

Індекс інтенсивності формування, рівномірності росту  

і напруги росту телиць, (М±m) 

Індекс 
Господарство n 

інтенсивності 
формування 

рівномірності 
росту 

напруги росту 

«Молочні ріки»:      
Сокальське 
відділення 

2046 0,848±0,0017*** 0,378±0,0009***0,387±0,0006 

Бродівське 
відділення 

1222 0,864±0,0029 0,381±0,0012*** 0,380±0,0016** 

Селекціонер 1418 0,854±0,0013** 0,378±0,0005*** 0,373±0,0008***

Ямниця 1217 0,863±0,0024 0,389±0,0010 0,386±0,0013 

Разом 5903 0,856±0,0010 0,384±0,0004 0,379±0,0006 

 

У результаті проведених щомісячних зважувань телиць у Сокальському 

відділенні ТзОВ  «Молочні ріки» встановлено, що вони характеризувалися 

високими показниками живої маси у всі вікові періоди (табл. 3.8). Так, 

новонароджені телички мали середню живу масу 32,7 кг, а до 18-місячного віку 

тварин вона  збільшилася на 381,4 кг та становила 414,1 кг. Коефіцієнт 

мінливості живої маси найвищим був у 3-місячному віці телиць –  10,7 %. З 

віком тварин цей показник знижувався і у 18-місячному віці становив 5,5 %. Від 

народження до 3-місячного віку жива маса телиць збільшилася в 3,1 раза, до 6-

місячного – в 5,4, до 9-місячного – в 7,4, до 12-місячного – в 9,3, до 15-

місячного – в 11,1 і до 18-місячного- в 12,7 раза. 
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Таблиця 3.8 

Динаміка живої маси телиць у Сокальському відділенні  

ТзОВ  «Молочні ріки» 

Жива маса, кг 
Вік тварин, 

місяці 
 n M±m Cv, % 

Новонароджені 80 32,7±0,33 2,993 9,2 

1 79 53,1±0,55 4,894 9,2 

2 78 76,2±0,87 7,707 10,1 

3 78 100,9±1,22 10,805 10,7 

4 78 125,8±1,46 12,897 10,3 

5 77 150,6±1,75 15,391 10,2 

6 77 174,3±1,98 17,354 10,0 

7 77 196,7±2,20 19,328 9,8 

8 77 219,0±2,34 20,572 9,4 

9 77 240,0±2,49 21,845 9,1 

10 77 261,4±2,60 22,822 8,7 

11 77 281,5±2,70 23,698 8,4 

12 77 300,6±2,80 24,595 8,2 

13 77 321,8±2,79 24,512 7,6 

14 77 341,6±2,77 24,288 7,1 

15 77 360,6±2,76 24,233 6,7 

16 77 379,0±2,66 23,358 6,2 

17 77 396,8±2,59 22,722 5,7 

18 77 414,1±2,58 22,613 5,5 

 
Телиці чорно-рябої худоби характеризувалися високими приростами 

живої маси у всі вікові періоди (табл. 3.9). Варто вказати, що абсолютні та 

середньодобові прирости живої маси телиць зростали до вікового періоду 3-4 

місяці, а в подальшому ці показники поступово знижувалися до вікового 

періоду 8-9 місяців. У вікові періоди 8-9 і 9-10 місяців абсолютні та 
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середньодобові прирости були майже на одному рівні, з 9-10 до 11-12 місяця 

вони знижувалися, а на 12-13 місяці вони збільшилися до рівня вікових періодів 

8-9 і 9-10 місяців і в подальшому знову поступово знижувалися. 

Таблиця 3.9 

Абсолютні та середньодобові прирости  живої маси телиць, дослід (M±m) 

Приріст живої маси Віковий період, 
місяці 

n 
середньодобовий, г абсолютний, кг 

0-1 79 671,8±12,44 20,4±0,39 
1-2 78 764,6±12,83 23,0±0,39 
2-3 78 815,7±14,27 24,7±0,43 
3-4 78 821,4±9,77 24,9±0,28 
4-5 77 809,2±9,97 24,7±0,34 
5-6 77 777,7±9,56 23,6±0,30 
6-7 77 753,5±9,69 22,5±0,44 
7-8 77 724,6±9,58 22,2±0,29 
8-9 77 692,0±8,94 21,1±0,28 
9-10 77 692,4±11,27 21,3±0,35 
10-11 77 633,8±11,82 20,2±0,35 
11-12 77 629,6±10,30 19,1±0,31 
12-13 77 691,2±11,36 21,1±0,36 
13-14 77 654,1±11,99 19,8±0,37 
14-15 77 623,6±12,99 19,0±0,40 
15-16 77 603,5±11,06 18,4±0,34 
16-17 77 587,2±11,00 17,9±0,34 
17-18 77 562,9±12,47 17,2±0,38 
0-18 77 696,6±4,47 381,8±2,45 

 

Про напруженість росту телиць у період від народження до 18-місячного 

віку можна судити на підставі коефіцієнтів приросту живої маси (табл. 3.10). 

Найбільшими напруга та відносна швидкість росту живої маси були від 

народження до 3-місячного віку тварин і в подальшому з кожним наступним 

віковим періодом ці показники знижувалися. Коефіцієнти мінливості відносної 

швидкості росту і напруги росту живої маси телиць найнижчими  були у віковий 

період 3-6 місяців, а найвищими –  у віковий період 15-18 місяців. 
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Таблиця 3.10 

Відносна швидкість та напруга росту живої маси телиць, %  

Відносна швидкість 
росту 

Напруга росту живої 
маси 

Віковий 
період, 
місяці 

n 
M±m Cv M±m Cv 

0-3 78 101,9±0,8 6,7 209,6±3,18 13,4 

3-6 77 53,3±0,25 4,1 72,7±0,47 5,7 

6-9 77 31,8±0,38 13,8 37,9±0,56 13,0 

9-12 77 22,5±0,34 13,3 25,4±0,43 15,0 

12-15 77 18,2±0,37 18,8 20,2±0,46 20,0 

15-18 77 13,9±0,30 19,7 14,9±0,35 20,5 

 
Отже, телиці чорно-рябої худоби західного регіону України відзначалися 

високою інтенсивністю росту і у 18 місячному віці досягали живої маси 386,6 – 

414,1 кг. Найвищими абсолютні та середньодобові прирости були у віковий 

період 3-6 місяців. Відносна швидкість та напруга росту живої маси телиць 

найбільшими були у віковий період від народження до трьох місяців і з віком 

тварин ці показники знижувалися. 

Результати досліджень даного підрозділу опубліковані у восьми наукових 

працях [325, 328, 330, 332, 334, 338, 343, 356].  

 

3.1.2. Екстер’єрні особливості телиць 

 

Важливою складовою, яка впливає на продуктивні і племінні якості 

тварин є формування екстер’єру в процесі онтогенетичного розвитку. Вікові 

зміни живої маси визначають зміни лінійних розмірів та індексів будови тіла 

тварин. За допомогою промірів контролюють ріст, пропорційність будови тіла, 

роблять висновок про морфологічну подібність тварин, ступінь типовості, а 

також вирішують деякі технологічні питання. З промірами тварин, а значить, з 

їх ростом і пропорційністю будови тіла пов’язують напрям і рівень 

продуктивності. Практикою країн з розвиненим молочним скотарством і 
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багатьма вченими доведено, що кращі за екстер’єрними якостями тварини 

характеризуються високою молочною продуктивністю, доброю 

відтворювальною здатністю та продуктивним довголіттям [433, 499, 666, 907]. 

Тому, лінійний ріст телиць в окремі вікові періоди є важливою селекційною 

ознакою. 

Встановлено, що телиці чорно-рябої худоби характеризуються 

високорослістю, глибокими грудьми, добре розвиненою задньою частиною 

тулуба (табл. 3.11).  

Таблиця 3.11 

Проміри телиць, см (М±m) 

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

(n=78) (n=77) (n=77) (n=77) (n=77) (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  92,2±0,28 102,0±0,39 108,7±0,42 116,5±0,36 123,8±0,34 128,6±0,35
попереку 
Висота в  93,5±0,27 103,1±0,39 109,7±0,41 117,8±0,32 125,1±0,35 129,7±0,35
крижах 
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  

101,3±0,37 121,5±0,39 140,4±0,46 148,6±0,49 160,0±0,50 171,1±0,68
за лопатками 
Навскісна 
довжина  92,1±0,33 107,5±0,44 117,8±0,45 127,6±0,49 135,7±0,48 140,4±0,47
тулуба 
Навскісна 
довжина  29,8±0,16 34,0±0,15 37,5±0,19 40,4±0,18 43,7±0,17 45,1±0,17 
заду 
Ширина в 

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

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

горбах 
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 

 

Результати наших досліджень свідчать, що висота в холці телиць у 6-

місячному віці порівняно з 3-місячним збільшилася на 9,7 см, у 9-місячному 
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порівняно з 6-місячним – на 6,4, у 12-місячному порівняно з 9-місячним – на 7,9, 

у 15-місячному порівняно з 12-місячним – на 7,0 і у 18-місячному порівняно з 

15-місячним – на 5,2, висота в спині – на 9,9; 6,6; 7,8; 7,2 і 4,4, висота в 

попереку – на 9,8; 6,7; 7,8; 7,3 і 4,8, висота в крижах – на 9,6; 6,6; 8,1; 7,3 і 4,6, 

глибина грудей – на 5,5; 5,1; 4,3; 3,5 і 3,1, ширина грудей – на 4,3; 4,2; 3,3; 5,2 і 

2,0, обхват грудей за лопатками – на 20,2; 18,9; 8,2; 11,4 і 11,1, навскісна 

довжина тулуба – на 15,4; 10,3; 9,8; 8,1 і 4,7, навскісна довжина заду – на 4,2; 

3,5; 2,9; 3,3 і 1,4, ширина в маклаках – на 4,6; 4,3; 4,9; 3,2 і 3,6, ширина в 

тазостегнових зчленуваннях – на 4,8; 3,6; 4,2; 2,3 і 3,2, ширина в сідничних 

горбах – на 3,5; 3,0; 2,5; 2,2 і 1,5 та обхват п’ястка – на 1,3; 1,1; 1,0; 0,8 і 0,9 см 

відповідно при Р<0,001 у всіх випадках. 

Відомо, що ріст  різних промірів тіла тварин у процесі онтогенезу 

відзначається нерівномірністю. Найінтенсивніше ростуть телиці у висоту. 

Відношення висоти в холці у 3-місячному до цього ж проміру в 18-місячному 

віці у наших дослідженнях 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 сідничних горбах – 53,0 %. 

У досліджувані вікові періоди найвища напруга росту промірів телиць 

спостерігалася від 3- до 6-місячного віку, а найнижча – від 15- до 18-місячного 

віку (табл. 3.12). Напруга росту висотних промірів з 6- до 9-місячного віку 

зменшилася, з 9- до 12-місячного – збільшилася і в подальшому, до 18-

місячного віку знижувалася. Напруга росту ширини грудей і обхвату грудей за 

лопатками знижувалася до річного віку. У період від 12 до 15 місяців, порівняно 

з періодом від 9- до 12-місячного віку, ці показники збільшилися, а в 

подальшому – знизилися. Напруга росту ширини в маклаках та ширини в 

тазостегнових зчленуваннях у вікові періоди від 6 до 9 і від 9 до 12 місяців була 
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майже однаковою, що менше порівняно з віковим періодом від 3 до 6 місяців на 

4 і 4,5 та 6,7 і 6,2, але більше ніж у вікові періоди від 12 до 15 місяців – на 7,1 і 

8,5 та 6,1 і 6,6, від 15 до 18 місяців – на 9 і 8,5 та 6 і 9,5 % при Р<0,001 у всіх 

випадках відповідно. Напруга росту інших промірів з віком телиць знижувалася.  

Таблиця 3.12 

Напруга росту промірів телиць, %, (М±m, n=77) 

Віковий період, місяці 
Назва проміру 

3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 
Висота в холці 11,0±0,28 6,5±0,11 7,6±0,14 5,3±0,07 4,5±0,07 
Висота в спині 10,9±0,22 6,5±0,14 7,3±0,15 5,3±0,10 4,3±0,09 
Висота в 
попереку 10,6±0,24 6,5±0,18 7,2±0,17 5,4±0,13 4,0±0,11 
Висота в крижах 10,3±0,22 6,4±0,17 7,4±0,18 5,2±0,15 3,8±0,10 
Глибина грудей 13,6±0,25 11,0±0,17 8,4±0,15 6,4±0,11 5,3±0,11 
Ширина грудей 20,7±0,50 16,5±0,30 11,4±0,21 15,7±0,32 5,5±0,21 
Обхват грудей за 
лопатками 

19,9±0,28 15,6±0,17 5,9±0,16 7,6±0,15 7,0±0,19 

Навскісна 
довжина  16,7±0,25 9,7±0,16 8,2±0,11 6,4±0,10 3,5±0,09 
тулуба 
Навскісна 
довжина заду 

14,1±0,31 10,5±0,22 7,6±0,20 5,7±0,15 3,3±0,18 

Ширина в 
маклаках 

19,7±0,42 15,7±0,37 15,2±0,35 8,6±0,21 6,7±0,20 

Ширина в 
тазостегнових 
зчленуваннях 

18,7±0,49 12,0±0,40 12,5±0,37 5,9±0,21 3,0±0,11 

Ширина в 
сідничних горбах 

24,7±0,65 17,0±0,35 12,2±0,40 9,6±0,27 6,0±0,24 

Обхват п’ястка 10,6±0,25 8,1±0,20 6,4±0,18 5,0±0,18 4,3±0,17 
 

За показниками відносної швидкості росту промірів телиць виявлена така ж 

закономірність, як і за напругою росту (табл.3.13). Необхідно зазначити, що у 

всі вікові періоди найбільшими приростами відзначалися проміри, які 

характеризують розвиток грудей та заду тварин. 
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Таблиця 3.13 

Відносна швидкість росту промірів телиць, %, (М±m, n=77) 

Вікові періоди, місяць 
Назва проміру 

3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 

Висота в холці 10,4±0,26 6,3±0,10 7,3±0,12 5,2±0,07 4,4±0,07 

Висота в спині 10,3±0,20 6,3±0,13 7,1±0,14 5,1±0,09 4,1±0,09 

Висота в 
попереку 

10,1±0,21 6,2±0,17 6,9±0,16 5,2±0,13 3,9±0,11 

Висота в крижах 9,7±0,20 6,2±0,16 7,1±0,17 5,1±0,14 3,7±0,10 

Глибина грудей 12,7±0,22 10,4±0,15 8,1±0,13 6,2±0,11 5,2±0,11 

Ширина грудей 18,7±0,41 15,3±0,26 10,8±0,19 14,6±0,27 5,3±0,20 

Обхват грудей за 
лопатками 

18,1±0,23 14,4±0,14 5,7±0,15 7,3±0,14 6,7±0,17 

Навскісна 
довжина тулуба 

15,4±0,21 9,2±0,15 7,9±0,10 6,2±0,09 3,4±0,08 

Навскісна 
довжина заду 

13,1±0,27 9,9±0,20 7,3±0,18 5,6±0,14 3,3±0,17 

Ширина в 
маклаках 

17,9±0,35 14,5±0,32 14,1±0,31 8,2±0,20 6,5±0,18 

Ширина в 
тазостегнових 
зчленуваннях 

17,1±0,41 11,3±0,36 11,7±0,33 5,8±0,33 2,9±0,11 

Ширина в 
сідничних горбах 

21,9±0,52 15,7±0,30 11,5±0,36 9,2±0,25 5,8±0,22 

Обхват п’ястка 10,0±0,22 7,7±0,18 6,2±0,17 4,9±0,17 4,2±0,16 

 

Важливим показником, який характеризує динаміку формування певної 

ознаки є вікова повторюваність. Дослідження вікової повторюваності промірів 

тварин дасть можливість встановлення найбільш раннього віку для оцінки та 

ефективного відбору телиць за екстер’єром. У телиць 3-місячного віку рівень 

вікової повторюваності промірів з їх величиною у 18-місячному віці знаходився 

в межах 0,129-0,324 і був вірогідним при Р<0,05-0,01 (табл. 3.14). У 6-місячному 

віці повторюваність висотних промірів з 18-місячним віком знаходилась в 

межах 0,301-0,423 при Р<0,001, а повторюваність інших промірів перевищувала 

50 %. Починаючи з 9-місячного віку вікова повторюваність промірів з їх 
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величиною у 18-місячному віці перевищує 50 %. З віком телиць цей показник 

зростав. 

Таблиця 3.14 

Вікова повторюваність промірів телиць, r±m , n=77 r

Зв’язок величини проміру у 18-місячному віці з його 
величиною у віці, місяців Назва проміру 

3 6 9 12 15 
0,262± 0,301± 0,540± 0,624± 0,771± 

Висота в холці 
0,1061* 0,1036** 0,0807*** 0,0696*** 0,0462***
0,293± 0,368± 0,506± 0,699± 0,750± 

Висота в спині 
0,1042** 0,0985*** 0,0848*** 0,0630*** 0,0499***

Висота в 
попереку 

0,273± 0,422± 0,553± 0,657± 0,727± 
0,1055* 0,0937*** 0,0791*** 0,0648*** 0,0537***
0,304± 0,423± 0,559± 0,640± 0,741± 

Висота в крижах 
0,1034** 0,0936*** 0,0783*** 0,0673*** 0,0514***
0,276± 0,548± 0,610± 0,640± 0,676± 

Глибина грудей 
0,1053** 0,0797*** 0,0716*** 0,0673*** 0,0619***
0,129± 0,508± 0,575± 0,557± 0,611± 

Ширина грудей 
0,1121 0,0846*** 0,0763*** 0,0786*** 0,0714***

Обхват грудей за 
лопатками 

0,310± 0,563± 0,648± 0,643± 0,707± 
0,1030** 0,0778*** 0,0661*** 0,0668*** 0,0570***

Навскісна довжина 
тулуба 

0,324± 0,585± 0,537± 0,649± 0,772± 
0,1020** 0,0750*** 0,0811*** 0,0660*** 0,0460***

Навскісна довжина 
заду 

0,278± 0,555± 0,542± 0,682± 0,898± 
0,1052* 0,0789*** 0,0805*** 0,0610*** 0,0221***

Ширина в 
маклаках 

0,287± 0,748± 0,776± 0,759± 0,896± 
0,1046** 0,0502*** 0,0453*** 0,0483*** 0,0225***

Ширина в 
тазостегнових 
зчленуваннях 

0,136± 0,673± 0,699± 0,713± 0,752± 
0,1119 0,0623*** 0,0583*** 0,0560*** 0,0495***

Ширина в 
сідничних горбах 

0,227± 0,686± 0,534± 0,756± 0,770± 
0,1081* 0,0603*** 0,0815*** 0,0488*** 0,0464***
0,213± 0,640± 0,541± 0,678± 0,831± 

Обхват п’ястка 
0,1088 0,0673*** 0,0806*** 0,0616*** 0,0353***

 

Індекси будови тіла доповнюють характеристику тварин за екстер’єром. 

Вони дають певну уяву про розвиток окремих статей тіла та характеризують 

пропорційність розвитку організму (табл. 3.15). З віком телиць зменшувалися 

індекси довгоногості, формату таза і перерослості. Так, ці індекси були 

меншими  у  6-місячному  порівняно  з  3-місячним  віком  на  1,1 (Р<0,001),   1,0   
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Таблиця 3.15 

Індекси будови тіла телиць, % (М±m) 

Вік тварин, місяці 
Назва 
індексу 3 6 9 12 15 18 

(n=78) (n=77) (n=77) (n=77) (n=77) (n=77) 
Довгоногості 54,4±0,16 53,3±0,11 51,4±0,11 51,0±0,14 50,9±0,14 50,4±0,13 
Розтягнутості 104,1±0,35 109,5±0,24 112,7±0,18 113,4±0,21 113,6±0,17 112,6±0,15 
Масивності 114,5±0,37 123,7±0,25 134,2±0,31 132,1±0,28 133,9±0,21 137,2±0,28 
Масивності за 
Дюрстом 

7,8±0,10 12,5±0,15 17,7±0,22 23,2±0,29 30,3±0,38 34,9±0,43 

Збитості 110,1±0,31 113,1±0,29 119,2±0,29 116,5±0,29 117,9±0,20 121,9±0,24 
Грудний 51,9±0,22 55,2±0,21 57,9±0,19 59,5±0,21 64,7±0,18 64,8±0,17 
Тазогрудний 90,2±0,51 90,9±0,48 91,5±0,37 88,5±0,31 94,3±0,29 91,1±0,28 
Важковаго-
вості (за 
Г. Ланіною) 

67,3±0,67 102,8±0,88 129,6±0,96 149,8±1,01 166,7±0,80 182,6±0,65 

Широтний(за 
Г. Ланіною) 

12,4±0,10 16,5±0,12 19,4±0,12 20,9±0,12 22,2±0,08 23,6±0,07 

Ейросомії 24,5±0,10 25,8±0,09 27,7±0,07 29,1±0,06 30,7±0,06 31,7±0,06 
Лептосомії 50,0±0,22 54,1±0,19 59,0±0,16 62,1±0,14 65,5±0,15 67,3±0,14 
Округлості 
ребер 

125,6±0,27 132,6±0,26 138,1±0,29 134,8±0,32 136,3±0,32 138,4±0,30 

Індекс статі 111,2±0,66 110,3±0,58 109,5±0,44 113,1±0,41 106,1±0,32 109,8±0,33 
Шилозадості 163,6±0,86 157,2±0,64 155,3±0,52 159,4±0,42 157,9±0,42 162,6±0,41 
Формату таза 110,0±0,33 109,0±0,28 105,5±0,24 103,1±0,21 100,6±0,19 99,4±0,19 
Широко-
задості 

55,7±0,30 58,4±0,24 61,1±0,24 60,9±0,19 63,0±0,19 62,0±0,20 

Круторебер-
ності 

111,4±0,31 120,7±0,25 131,0±0,29 129,1±0,27 130,9±0,22 134,5±0,29 

Провислості 
(за О. Тим-
ченком) 

101,4±0,10 101,3±0,05 101,4±0,05 101,1±0,04 101,2±0,05 101,1±0,04 

Перерослості 105,7±0,20 105,0±0,10 104,9±0,09 104,8±0,11 104,6±0,11 104,0±0,08 
Костистості 14,1±0,05 14,0±0,04 14,2±0,04 14,0±0,03 13,9±0,03 14,0±0,06 

 
(Р<0,05) і 0,7 (Р<0,01), у 9-місячному порівняно з 6-місячним – на 1,9 (Р<0,001), 

3,5 (Р<0,001) і 0,1, у 12-місячному порівняно з 9-місячним – на 0,4 (Р<0,05), 2,4 

(Р<0,001) і 0,1, у 15-місячному порівняно з 12-місячним – на 0,1, 2,5 (Р<0,05) і 

0,2  та у 18-місячному  порівняно з  15-місячним – на  0,5 (Р<0,05),  1,2 (Р<0,05) і  

0,6 % (Р<0,001) відповідно. Індекс довгоногості характеризує оптимальний 

розвиток телиць у молодому віці і з віком він зменшується внаслідок 

інтенсивного розвитку грудної клітки. Зменшення індекса перерослості свідчить 

про вирівняність спини. З віком телиць збільшувалися індекси масивності за 
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Дюрстом, грудний, важковаговості (за Г. Ланіною), широтний (за Г. Ланіною), 

ейросомії і лептосомії. Так, ці індекси були більшими у 6-місячному порівняно з 

3-місячним віком телиць на 4,7 (Р<0,001), 3,3 (Р<0,001), 35,5 (Р<0,001), 4,1 

(Р<0,001), 1,3 (Р<0,001) і 4,1 (Р<0,001), у 9-місячному порівняно з 6-місячним – 

на 5,2 (Р<0,001),   2,7   (Р<0,001),   26,8  (Р<0,001),  2,9   (Р<0,001),  1,9  (Р<0,001)   

і   4,9 (Р<0,001), у 12-місячному порівняно з 9-місячним – на 5,5 (Р<0,001), 1,6 

(Р<0,001), 20,2 (Р<0,001), 1,5 (Р<0,001), 1,4 (Р<0,001) і 3,1 (Р<0,001), у 15-

місячному порівняно з 12-місячним – на 7,1 (Р<0,001), 5,2 (Р<0,001), 16,9 

(Р<0,001), 1,3 (Р<0,001), 1,6 (Р<0,001) і 3,4 (Р<0,001) та у 18-місячному 

порівняно з 15-місячним – на 4,6 (Р<0,001), 0,1, 15,9 (Р<0,001), 1,4 (Р<0,001), 1 

(Р<0,001) і 1,8 % (Р<0,001) відповідно. Високі значення грудного індексу 

свідчать про міцність тварин. На гармонійний розвиток тварин вказує індекс 

розтягнутості, величина, якого є оптимальною для телиць молочного напряму 

продуктивності. 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 

збільшувалися, у 12-місячному віці знизилися і в подальшому – збільшувалися. 

Тазогрудний індекс, індекс статі, шилозадості та костистості змінювалися 

хвилеподібно. Індекс провислості (за О. Тимченком) до 9-місячного віку тварин 

був майже на одному рівні, у 12-місячному віці цей індекс знизився і залишався 

майже на цьому ж рівні до 18-місячного віку телиць. Загалом індекси будови 

тіла вказують на те, що у всі вікові періоди телиці характеризувалися 

пропорційним і гармонійним розвитком. 

Отже, телиці чорно-рябої худоби західного регіону України 

характеризуються великими лінійними розмірами тіла, глибокими грудьми, 

добре розвиненою задньою частиною тулуба, пропорційним і гармонійним 

розвитком. 

Результати досліджень даного підрозділу опубліковані у восьми наукових 

працях [325, 328, 329, 330, 334, 341, 349, 356].  
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3.2. Жива маса корів 

 

У молочному скотарстві жива маса є важливим селекційним показником. 

Від розмірів тіла залежить об’єм речовин, які циркулюють в організмі, та 

енергії, що забезпечує його життєдіяльність і продуктивність. Відомо, що 

недорозвинені за живою масою дійні корови втрачають племінну і господарську 

цінність, оскільки в них спостерігається низький прояв господарськи корисних 

ознак, а тварини з надмірною живою масою часто не оплачують продукцією 

(переважно молоком) кормів, витрачених на її одержання. 

Встановлено, що за даними ретроспективного аналізу найвищою живою 

масою після першого, другого і третього отелень відзначалися корови 

племзаводу «Ямниця». За цим показником вони переважали тварин 

Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» на 1,5; 12 (Р<0,001) і 8 

(Р<0,001), Бродівського відділення – на 6,8 (Р<0,001), 9,7 (Р<0,001) і 2,3  та 

племрепродуктора «Селекціонер» – на 15,7 (Р<0,001), 16,4 (Р<0,001) і 12,9 кг 

(Р<0,001) відповідно (табл. 3.16). Загалом, корови усіх господарств за живою 

масою переважають стандарт породи.    

Таблиця 3.16 

Жива маса корів, кг 

Лактація 

І ІІ ІІІ Господарство 

n M±m n M±m n M±m 

Молочні ріки:      
Сокальське 
відділення 

2046 506,9±0,36 1230 558,9±0,55*** 780 598,3±0,89***

Бродівське 
відділення 

1222 501,6±0,61*** 928 561,2±0,73*** 690 604,0±0,90 

Селекціонер 1418 492,7±0,42*** 1163 554,5±0,56*** 986 593,4±0,76***

Ямниця 1217 508,4±0,73 1009 570,9±0,80 797 606,3±1,03 

Разом 5903 502,7±0,23 4330 561,0±0,37 3253 600,0±0,63 
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У нашому досліді проведеному на наявних тваринах Сокальського 

відділення ТзОВ  «Молочні ріки» первістки характеризувалися досить високими 

показниками живої маси, яка в середньому становила 517,5 кг. 

Важливою характеристикою формування живої маси тварин є її вікова 

повторюваність, оскільки високий рівень цього показника забезпечує 

ефективність раннього добору за цією ознакою. Достатньо надійним є ранній 

відбір і прогнозування живої маси телиць у 18-місячному віці, так як 

повторюваність цього показника починаючи уже з 3-місячного віку перевищує 

50 % (табл. 3.17). Аналогічні результати встановлені і у нашому досліді (табл. 

3.18). 

Таблиця 3.17 

Вікова повторюваність живої маси телиць і корів, r±mr 

Зв’язок з живою масою у віці 
18 місяців після 1 отелення після 3 отелення 

Жива 
маса у 
віці, 
місяць 

n M±m n M±m n M±m 

3 5903 
0,534± 0,371± 0,311± 

5903 3253 
0,0093*** 0,0112*** 0,0158*** 

6 5903 
0,710± 0,479± 0,372± 

5903 3253 
0,0065*** 0,0100*** 0,0151*** 

9 5903 
0,795± 0,510± 0,408± 

5903 3253 
0,0048*** 0,0096*** 0,0146*** 

12 5903 
0,857± 0,546± 0,433± 

5903 3253 
0,0035*** 0,0091*** 0,0142*** 

15 5903 
0,934± 0,599± 0,454± 

5903 3253 
0,0017*** 0,0083*** 0,0139*** 

18 - - 5903 
0,656± 0,486± 

3253 
0,0074*** 0,0134*** 

0,656± 
1 отелення 5903 

0,0074*** 
- - 3253 

0,678± 
0,0095*** 

0,509± 0,753± 0,891± 
2 отелення 4330 4330 3253 

0,0113*** 0,0066*** 0,0036*** 
0,486± 0,678± 

3 отелення 3253 3253 - - 
0,0134*** 0,0095*** 
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Таблиця 3.18 

Вікова повторюваність живої маси телиць і корів-первісток, r±mr 

Зв’язок з живою масою у віці 
18 місяців після 1 отелення 

Жива маса у 
віці,  
місяць n M±m n M±m 

1 77 0,473±0,0885*** 73 0,329±0,1044** 
2 77 0,411±0,0947*** 73 0,300±0,1065** 
3 77 0,535±0,0813*** 73 0,307±0,1060** 
4 77 0,528±0,0822*** 73 0,295±0,1069** 
5 77 0,531±0,0818*** 73 0,287±0,1074** 
6 77 0,540±0,0807*** 73 0,391±0,0991*** 
7 77 0,538±0,0810*** 73 0,364±0,1015*** 
8 77 0,534±0,0815*** 73 0,356±0,1022*** 
9 77 0,523±0,0828*** 73 0,333±0,1041** 
10 77 0,533±0,0816*** 73 0,361±0,1018*** 
11 77 0,538±0,0810*** 73 0,486±0,0894*** 
12 77 0,635±0,0680*** 73 0,501±0,0877*** 
13 77 0,674±0,0622*** 73 0,537±0,0833*** 
14 77 0,710±0,0565*** 73 0,577±0,0781*** 
15 77 0,835±0,0345*** 73 0,501±0,0877*** 
16 77 0,865±0,0287*** 73 0,521±0,0853*** 
17 77 0,889±0,0239*** 73 0,518±0,0856*** 
18 – – 73 0,596±0,0755*** 

1 отелення 73 0,696±0,0603*** – – 
 

Повторюваність живої маси у корів-первісток у онтогенезі перевищує 

50 %, починаючи з 9-, а у дослідних тварин – з 12- місячного віку. Таким чином, 

ефективний відбір ремонтних телиць за живою масою доцільно здійснювати вже 

у віці 9-12 місяців. 

Отже, за живою масою корови чорно-рябої худоби перевищують стандарт 

української чорно-рябої молочної породи. Враховуючи високу повторюваність 

живої маси остаточний відбір ремонтних телиць за цією ознакою доцільно 

проводити у річному віці. 

Результати досліджень даного підрозділу опубліковані у двох наукових 

працях [342, 348].  
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3.3. Екстер’єрні особливості корів 

 

Продуктивні і племінні якості тварин найбільш повно характеризує їх 

комплексна оцінка, а оцінка екстер’єру та конституції є її важливим складовим 

елементом. Екстер’єр сільськогосподарських тварин є зовнішнім проявом 

конституції. Тільки добре розвинуті тварини здатні до високої продуктивності й 

тривалого використання в усіх категоріях господарств при різних технологічних 

умовах. Добре виражена породна типовість з характерними показниками 

розвитку статей тіла корів значною мірою зумовлює високі показники 

продуктивних і виступає певним мірилом адаптаційних якостей [201, 388, 743, 

776]. Селекція молочної худоби у світі ґрунтується на врахуванні двох основних 

ознак – молочній продуктивності та екстер’єрному типі тварин [395]. На 

сьогоднішній час, коли продуктивність корів у країнах з розвинутим молочним 

скотарством перейшла рубіж вісім-десять тисяч кілограмів молока за лактацію, 

пріоритетним напрямом селекції стало отримання тварин міцного екстер’єрно-

конституційного типу, який здатний забезпечити їх тривале продуктивне 

довголіття [395, 588]. 

Встановлено, що корови-первістки чорно-рябої худоби з різних 

господарств відрізнялися за промірами тіла (табл. 3.19). Найвищі показники всіх 

промірів тіла були у первісток племзаводу «Ямниця». Вони переважали тварин 

племрепродуктора «Селекціонер», Сокальського і Бродівського відділень ТзОВ  

«Молочні ріки» за висотою в холці на 1,1 (Р<0,001), 0,2 і 0,3 (Р<0,05), глибиною 

грудей – на 0,8 (Р<0,001), 0,2 і 0,2, шириною грудей – на 1,1 (Р<0,001), 1,1 

(Р<0,001) і 1,0 (Р<0,001), обхватом грудей за лопатками – на 2,2 (Р<0,001), 1,2 

(Р<0,001) і 1,5 (Р<0,001), навскісною довжиною тулуба – на 2,7 (Р<0,001), 0,7 

(Р<0,01) і 2,5 (Р<0,001), шириною в маклаках – на 1,7 (Р<0,001), 1,4 (Р<0,001) і 

1,1 (Р<0,001) та обхватом п’ястка – на 0,4 (Р<0,001), 0,1 (Р<0,05) і 0,4 см 

(Р<0,001). Між тваринами Сокальського і Бродівського відділень ТзОВ  

«Молочні ріки» вірогідна різниця встановлена лише за навскісною довжиною 

тулуба і обхватом п’ястка, вона становила відповідно 1,8 (Р<0,001) і 0,3 см 
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(Р<0,001) на користь перших та за шириною в маклаках – 0,3 см (Р<0,01) на 

користь других. 

Таблиця 3.19 
Проміри тіла корів-первісток, см 

(ретроспективний аналіз) 
 

Господарство 
Молочні ріки  Назва 

проміру 
Разом 

Селекціонер Ямниця Сокальське Бродівське (n=4342) 
(n=1326) (n=1212) відділення відділення 

(n=736)  (n=1068) 
Висота в 
холці 

131,8±0,10* 131,7±0,09* 130,9±0,08*** 132,0±0,09 131,6±0,04

Глибина 
грудей 

70,6±0,10 70,6±0,09 70,0±0,07*** 70,8±0,10 70,5±0,06 

Ширина 
грудей 

42,1±0,10*** 42,2±0,08*** 42,1±0,07*** 43,2±0,10 42,4±0,04 

Обхват  
грудей за 
лопатками 

188,2±0,25*** 187,9±0,19*** 187,2±0,17*** 189,4±0,20 188,1±0,10

Навскісна 
довжина 
тулуба 

154,1±0,18** 152,3±0,12*** 152,1±0,12*** 154,8±0,17 153,2±0,07

Ширина в 
маклаках 

50,2±0,09*** 50,5±0,07*** 49,9±0,05*** 51,6±0,09 50,6±0,04 

Обхват 
п’ястка 

18,3±0,03* 18,0±0,02*** 18,0±0,02*** 18,4±0,02 18,2±0,01 

 

На основі проведеного нами досліду в Сокальському відділенні ТзОВ  

«Молочні ріки» встановлено, що корови-первістки чорно-рябої худоби 

західного регіону України досить високорослі, розтягнуті, характеризуються 

глибокими, але дещо вузькими грудьми, добре розвиненою задньою частиною 

тулуба (табл. 3.20). Високий коефіцієнт мінливості ширини грудей, порівняно з 

іншими промірами, вказує на ефективність селекції за цим показником. 

Привертає увагу те, що фенотипова мінливість промірів тіла корів-первісток 

невисока (до 7,3 %). Найбільшою мінливістю відзначаються ширина грудей (6,9 

%), коса довжина заду (7,2 %) і ширина в сідничних горбах (7,3 %). Це вказує на 
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низьку норму реакції корів за розвитком цих ознак в онтогенезі, яка, очевидно, 

генетично детермінована. 

Таблиця 3.20 

Проміри тіла корів-первісток, см (n=73) 
(дослід) 

Назва проміру M±m Cv, % 

Висота в холці            133,4±0,44 2,8 

Висота в спині            132,5±0,41 2,6 

Висота в попереку     136,1±0,45 2,8 

Висота в крижах         137,9±0,48 3,0 

Глибина грудей 71,6±0,44 5,3 

Ширина грудей          43,6±0,35 6,9 

Обхват грудей за лопатками 190,5±1,04 4,7 

Навскісна довжина тулубу 155,6±0,70 3,9 

Навскісна довжина заду 51,3±0,43 7,2 

Ширина в маклаках 51,4±0,30 5,0 

Ширина в тазостегнових зчленуваннях 49,6±0,30 5,2 

Ширина в сідничних горбах 32,6±0,28 7,3 

Обхват п’ястка             18,6±0,10 4,6 

 

Одержані дані свідчать, що проміри корів-первісток згідно 

ретроспективного аналізу були значно меншими за проміри первісток у досліді. 

Показники повторюваності промірів телиць з промірами корів-первісток з 

віком збільшувалися і у 15-18-місячному віці перевищували 50 % ( виняток – 

навскісна довжина заду, ширина в тазостегнових зчленуваннях і сідничних 

горбах) (табл. 3.21). 

У повновікових корів різних господарств також виявлені деякі відмінності 

за промірами тіла (табл. 3.22). Корови племрепродуктора «Селекціонер» за 

висотою в холці поступалися тваринам Сокальського і Бродівського відділень 

ТзОВ  «Молочні ріки» та племзаводу «Ямниця»  відповідно на  0,7 (Р<0,05) і  0,3  
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Таблиця 3.21 

Зв’язок величини промірів корів-первісток з їх промірами у період 
вирощування, r±mr, n=73 

Зв’язок величини проміру корів-первісток  
з їх величиною у віці, місяців 

Назва 
проміру 

3 6 9 12 15 18 
0,199± 0,234± 0,335± 0,403± 0,572± 0,637± 

Висота в холці 
0,1124 0,1106* 0,1039** 0,0980*** 0,0787*** 0,0695***

Висота в 
спині 

0,282± 0,278± 0,314± 0,399± 0,540± 0,657± 
0,1077* 0,1080* 0,1055** 0,0984*** 0,0829*** 0,0665***

Висота в 
попереку 

0,274± 0,270± 0,302± 0,389± 0,500± 0,621± 
0,1083* 0,1085* 0,1064** 0,0993*** 0,0878*** 0,0719***

Висота в 
крижах 

0,281± 0,250± 0,377± 0,356± 0,580± 0,608± 
0,1078* 0,1097* 0,1004*** 0,1022*** 0,0777*** 0,0738***

Глибина 
грудей 

0,144± 0,225± 0,358± 0,361± 0,488± 0,607± 
0,1146 0,1111* 0,1020*** 0,1018*** 0,0892*** 0,0739***

Ширина 
грудей 

0,154± 0,208± 0,269± 0,388± 0,469± 0,606± 
0,1143 0,1120 0,1086* 0,0994*** 0,0913*** 0,0741***

Обхват грудей 
за лопатками 

0,226± 0,285± 0,310± 0,429± 0,577± 0,570± 
0,1111* 0,1075* 0,1058** 0,0955*** 0,0781*** 0,0790***

Навскісна 
довжина 
тулуба 

0,155± 0,323± 0,372± 0,462± 0,495± 0,612± 
0,1142 0,1048** 0,1008*** 0,0921*** 0,0884*** 0,0726***

Навскісна 
довжина заду 

0,145± 0,180± 0,274± 0,284± 0,382± 0,414± 
0,1146 0,1132 0,1083* 0,1076* 0,1000*** 0,0970***

Ширина в 
маклаках 

0,186± 0,224± 0,263± 0,290± 0,514± 0,537± 
0,1130 0,1112* 0,1089* 0,1072** 0,0861*** 0,0833***

Ширина в 
тазостегнових 
зчленуваннях 

0,132± 0,250± 0,208± 0,276± 0,348± 0,413± 
0,1150 0,1087* 0,1120 0,1081* 0,1029** 0,0971***

Ширина в 
сідничних 
горбах 

0,051± 0,246± 0,290± 0,359± 0,403± 0,474± 
0,1167 0,1100* 0,1072** 0,1020*** 0,0980*** 0,0907***

Обхват 
п’ястка 

0,188± 0,276± 0,278± 0,353± 0,490± 0,514± 
0,1129 0,1081* 0,1080* 0,1025** 0,0889*** 0,0861***

 

та 0,9 см (Р<0,001). У короів Бродівського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» і 

племрепродуктора «Селекціонер» глибина грудей була однаковою, а за 

шириною грудей та обхватом грудей за лопатками хоч і була виявлена різниця 

проте вона була невірогідною. Водночас за названими промірами вони 

поступалися     тваринам     Сокальського     відділення   ТзОВ   «Молочні  ріки»    
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Таблиця 3.22 

Проміри тіла повновікових корів, см (М±m) 
(ретроспективний аналіз) 

 
Господарство 

Молочні ріки  
Назва Разом 

Селекціонер Ямниця Сокальське Бродівське проміру (n=1264)
(n=257) (n=613) відділення відділення 

(n=287)  (n=107) 
Висота в 136,3±0,20 135,9±0,41 135,6±0,21*** 136,5±0,14 136,2±0,10
холці 
Глибина  77,1±0,24 75,1±0,33*** 75,1±0,21*** 77,0±0,14 76,5±0,10
грудей 
Ширина 48,6±0,20 46,2±0,35*** 46,8±0,18*** 48,5±0,13 48,0±0,09
грудей 
Обхват  

201,2±0,52 197,0±0,72*** 197,9±0,46*** 201,1±0,38 200,3±0,25грудей за 
лопатками 
Навскісна 
довжина 
тулуба 

161,5±0,37*** 161,8±0,48*** 161,4±0,30*** 163,6±0,24 162,6±0,16

Ширина в 
маклаках 

55,6±0,16*** 55,9±0,23*** 54,5±0,12*** 57,2±0,13 56,1±0,08

Обхват 
п’ястка 

19,5±0,04 19,1±0,07*** 19,3±0,05** 19,5±0,03 19,4±0,02

 

відповідно на 2 і 2; 2,4 і 1,8 та 4,2 і 3,3, племзаводу «Ямниця» – на 1,9 і 1,9; 2,3 і 

1,7 та 4,1 та 3,2 см при Р<0,001 у всіх випадках. За навскісною довжиною тулуба 

корови Сокальського і Бродівського відділень ТзОВ  «Молочні ріки» та 

племрепродуктора «Селекціонер» поступалися тваринам племзаводу «Ямниця» 

відповідно на 2,1 і 1,8 та 2,2 см, а за шириною в маклаках –  на 1,6 і 1,3 та 2,7 см 

при Р<0,001 у всіх випадках. Обхват п’ястка найменшим був у корів 

Бродівського відділення ТзОВ  «Молочні ріки». За цим показником вони 

поступалися тваринам Сокальського відділення, племрепродуктора 

«Селекціонер» та племзаводу «Ямниця» відповідно на 0,4 (Р<0,001), 0,2 (Р<0,05) 

та 0,4 см (Р<0,001). 

Про розвиток організму в цілому і про пропорційність розвитку окремих 

статей тіла дають уявлення індекси будови тіла тварин. Вони, поряд із 
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абсолютними показниками промірів тіла, доповнюють характеристику розвитку 

тварин за екстер’єром, підтверджуючи їхню відповідність типу. 

У корів-первісток чорно-рябої худоби різних господарств не відмічено 

значної відмінності за індексом довгоногості (табл.3.23).  

Таблиця 3.23 

Індекси будови тіла корів-первісток, % (М±m) 
(ретроспективний аналіз) 

 
Господарство 

Молочні ріки  
Назва індексу 

Селекціонер Ямниця Сокальське Бродівське 
(n=1326) (n=1212) відділення відділення 

(n=736)  (n=1068) 
Довгоногості 46,4±0,05** 46,4±0,05** 46,6±0,04 46,4±0,05** 

Розтягнутості 116,9±0,10** 115,7±0,07*** 116,2±0,06*** 117,3±0,11 

Масивності 142,9±0,14** 142,7±0,10*** 143,0±0,08*** 143,5±0,12 

Масивності за 
Дюрстом 

46,0±0,20*** 45,6±0,16*** 45,0±0,14*** 47,5±0,18 

Збитості 122,2±0,11*** 123,4±0,09 123,1±0,08* 122,4±0,12***

Грудний 59,7±0,10*** 59,8±0,09*** 60,2±0,08*** 61,0±0,13 

Тазогрудний 84,0±0,15* 83,7±0,14*** 84,4±0,11 83,7±0,16*** 

Важковаговості   207,7±0,18 204,6±0,19*** 201,0±0,11*** 206,7±0,24***
(за Г. Ланіною) 
Широтний 25,0±0,03 25,0±0,03 24,5±0,02*** 24,9±0,03 
(за Г. Ланіною) 
Ейрисомії 32,3±0,04*** 32,6±0,03*** 32,5±0,03*** 33,1±0,05 

Лептосомії 70,0±0,10*** 70,4±0,08*** 70,3±0,06*** 71,8±0,10 

Округлості 133,4±0,12** 133,1±0,11*** 133,8±0,08 133,9±0,14 
 ребер 
Індекс статі 119,4±0,21 119,8±0,21 118,8±0,16*** 120,0±0,23 

Костистості 13,9±0,02 13,7±0,01*** 13,7±0,01*** 13,9±0,02 

 

Середні величини індексу довгоногості властиві худобі молочного 

напряму продуктивності і знаходились в межах 46,4-46,6 %. При цьому індекс 

довгоногості у первісток племрепродуктора «Селекціонер» був на 0,2 % 
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(Р<0,01) вищим порівняно з тваринами інших господарств. На відмінності в 

будові тіла тварин за співвідношенням промірів косої довжини тулуба і висоти в 

холці вказує індекс розтягнутості. За цим показником первістки племзаводу 

«Ямниця» переважали тварин Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» 

на 0,4 (Р<0,01), Бродівського відділення – на 1,6 (Р<0,001) і племрепродуктора 

«Селекціонер» – на 1,1 % (Р<0,001). Аналогічна картина спостерігалася за 

індексом масивності. Індекс збитості вказує на загальний розвиток організму та 

маси тіла. У первісток різних господарств цей індекс знаходився в межах 122,2-

123,4 %, що є характерним для тварин молочного напряму продуктивності. Слід 

відмітити, що найвище значення індексу збитості було у первісток Бродівського 

відділення ТзОВ  «Молочні ріки» і при порівнянні з тваринами інших 

господарств різниця була вірогідною. За тазогрудним індексом між первістками 

племзаводу «Ямниця», обох відділень ТзОВ  «Молочні ріки» вірогідної різниці 

не виявлено, а у тварин племрепродуктора «Селекціонер» цей показник був 

вищим відповідно на 0,7 (Р<0,001), 0,4 (Р<0,05) і 0,7 % (Р<0,001). Низькі 

показники цього індексу вказують на молочний тип худоби. Грудний індекс 

доповнює тазогрудний. Цей індекс у первісток племзаводу «Ямниця» був 

більшим порівняно з тваринами племрепродуктора «Селекціонер», 

Сокальського і Бродівського відділень ТзОВ  «Молочні ріки» відповідно на 0,8; 

1,3 і 1,2 % при Р<0,001 у всіх випадках. Низькі показники грудного індексу 

вказують на деяку вузькогрудість тварин. За індексом важковаговості (за 

Г. Ланіною) первістки Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» 

переважали тварин Бродівського відділення на 3,1 (Р<0,001), племрепродуктора 

«Селекціонер» – на 6,7 (Р<0,001), і племзаводу «Ямниця» – на 1,0 % (Р<0,001). 

Широтний індекс (за Г. Ланіною) у первісток племзаводу «Ямниця», обох 

відділень ТзОВ  «Молочні ріки» був майже однаковий, а у тварин 

племрепродуктора «Селекціонер» він був вірогідно нижчим. Найвище значення 

індексів ейрисомії, лептосомії, округлості ребер та індексу статі були у тварин 

племзаводу «Ямниця». За індексом костистості судять про відносний розвиток 
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скелету. Рівень цього індексу у тварин різних господарств свідчить про його 

відповідність стандарту породи.               

У корів-первісток у досліді індекси масивності за Дюрстом, важковаговості, 

широтний і масометричний показують, що вони гармонійно розвивалися як за 

живою масою, так і за промірами статей тіла (табл. 3.24). Інші індекси є 

характерними для тварин молочного напряму продуктивності. 

Таблиця 3.24 

Індекси будови тіла дослідних корів-первісток, %, (n=73) 
(дослід) 

Назва індексу M±m Cv, % 

Довгоногості 46,4±0,17 3,2 

Розтягнутості 116,7±0,23 1,7 

Масивності 142,8±0,39 2,3 

Масивності за Дюрстом 48,9±0,90 15,7 

Збитості 122,4±0,23 1,6 

Грудний 60,9±0,20 2,8 

Тазогрудний 84,8±0,34 3,5 

Важковаговості (за Г. Ланіною) 208,4±0,61 2,5 

Широтний (за Г. Ланіною) 25,0±0,13 4,4 

Ейрисомії 32,8±0,10 2,7 

Лептосомії 71,1±0,27 3,2 

Округлості ребер 133,2±0,24 1,6 

Індекс статі 118,1±0,48 3,4 

Шилозадості 158,0±0,90 4,9 

Формату таза 96,6±0,18 1,6 

Широкозадості 65,7±0,37 4,8 

Крутореберності 140,4±0,38 2,3 

Провислості (за О. Тимченком) 100,3±0,05 0,5 

Перерослості 103,4±0,10 0,9 

Костистості 14,0±0,04 2,7 
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У повновікових корів різних господарств також виявлені деякі відмінності 

за індексами будови тіла (табл. 3.25).  

Таблиця 3.25 

Індекси будови тіла повновікових корів, % (М±m) 
(ретроспективний аналіз) 

 
Господарство 

Молочні ріки  
Назва індексу 

Селекціонер Ямниця Сокальське Бродівське 
(n=257) (n=613) відділення відділення 

(n=287)  (n=107) 
Довгоногості 43,4±0,11*** 44,7±0,15 44,6±0,10 43,7±0,07***

Розтягнутості 118,5±0,15*** 119,1±0,30* 119,1±0,15*** 119,9±0,13 

Масивності 147,6±0,25 146,4±0,38** 146,0±0,22*** 147,3±0,21 

Масивності за 
Дюрстом 

61,0±0,55 56,5±0,78*** 57,1±0,44*** 61,4±0,33 

Збитості 124,5±0,20 123,0±0,32*** 122,6±0,17*** 122,9±0,18***

Грудний 63,0±0,15 61,5±0,33*** 62,3±0,14*** 63,0±0,11 

Тазогрудний 87,4±0,25 82,6±0,55*** 85,9±0,23*** 84,9±0,14***

Важковаговості 220,8±0,56 220,4±0,31 207,7±0,33*** 220,9±0,74 
(за Г. Ланіною) 
Широтний 24,5±0,39 25,8±0,37 19,9±0,67*** 25,9±0,09 
(за Г. Ланіною) 
Ейрисомії 35,0±0,07* 34,3±0,11*** 34,1±0,06*** 35,2±0,06 

Лептосомії 76,4±0,17*** 75,1±0,25*** 74,7±0,13*** 77,4±0,13 

Округлості 130,5±0,24*** 132,5±0,32 131,8±0,19 130,8±0,18***
ребер 
Індекс статі 114,7±0,33*** 121,6±0,81 116,6±0,31*** 118,0±0,20***

Костистості 14,3±0,03 14,1±0,04*** 14,2±0,03* 14,3±0,02 

 

У тварин Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» і племзаводу 

«Ямниця» за індексами довгоногості, округлості ребер, масивності, масивності 

(за Дюрстом), грудним і костистості вірогідної різниці не виявлено, а у тварин 

Бродівського відділення і племрепродуктора «Селекціонер» перші два індекси 

були вірогідно вищими, інші – вірогідно нищими. У корів племзаводу «Ямниця» 
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індекси розтягнутості, ейрисомії та лептосомії були більшими, порівняно з 

тваринами Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» відповідно на 1,4 

(Р<0,001), 0,2 (Р<0,05) та 1,0 (Р<0,001), Бродівського відділення – на 0,8 

(Р<0,05), 0,9 (Р<0,001) та 2,3 (Р<0,001) і  племрепродуктора «Селекціонер» – на 

0,8 (Р<0,001), 1,1 (Р<0,001) та 2,7 % (Р<0,001). Індекси збитості та тазогрудний у 

корів Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» були більшими ніж у 

тварин Бродівського відділення, племрепродуктора «Селекціонер» і племзаводу 

«Ямниця» на 1,5 та 4,8; 1,9 та 1,5 і 1,6 та 2,5 % відповідно при Р<0,001 у всіх 

випадках. Індекси важковаговості (за Г. Ланіною) і широтний (за Г. Ланіною) 

найнижчими були у корів племрепродуктора «Селекціонер», а індекс статі – у 

тварин Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки». 

Узагальнюючим показником, який характеризує тип тварин, є 

масометричний коефіцієнт. Цей показник досить точно відображає відношення 

маси тіла тварини до її поверхні. Масометричний коефіцієнт показує, якою 

мірою маса тіла детермінована його фізичними розмірами, а не надмірним 

розвитком м’язової і жирової тканин. Показник габаритного розміру найвищим 

був у первісток племзаводу «Ямниця» і за ним вони переважали тварин 

племрепродуктора «Селекціонер», Сокальського і Бродівського відділень ТзОВ  

«Молочні ріки» на 5,9 (Р<0,001), 2,0 (Р<0,01) і 4,2 см (Р<0,001) відповідно (табл. 

3.26). Масометричний коефіцієнт у тварин різних господарств був майже 

однаковим. Габаритний розмір та масометричний коефіцієнт вказують на те, що 

первістки племзаводу «Ямниця» порівняно з тваринами інших господарств 

більш високорослі, розтягнуті і на одиницю поверхні в них припадає менша 

частка живої маси.  

У повновікових корів племзаводу «Ямниця» габаритний розмір був 

більший ніж у тварин Сокальського і Бродівського відділень ТзОВ  «Молочні 

ріки» та племрепродуктора «Селекціонер» відповідно на 2,4 і 4,7 (Р<0,01) та 

6,5 см (Р<0,001). Між повновіковими коровами різних господарств за 

масометричним коефіцієнтом вірогідної різниці не виявлено.  
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Таблиця 3.26 

Габаритний розмір та маcометричний коефіцієнт корів (М±m) 
 

Показник 
Господарство габаритний розмір, 

см 
масометричний 

коефіцієнт 
n 

Первістки 
«Молочні ріки»:      
Сокальське 736 474,1±0,48* 1,07±0,093 
відділення 
Бродівське 1068 471,9±0,36*** 1,06±0,103 
відділення 
Селекціонер 1326 470,2±0,32*** 1,04±0,056 

Ямниця 1212 476,1±0,39 1,07±0,123 

Дослід 73 479,5±2,13 1,08±0,300 

Повновікові корови 
«Молочні ріки»:      
Сокальське 287 499,0±1,02 1,09±0,295 
відділення 
Бродівське 107 496,7±1,43** 1,14±0,160 
відділення 
Селекціонер 257 494,9±0,91*** 1,08±0,170 

Ямниця 613 501,4±0,67 1,15±0,387 

 

Загалом у тварин всіх господарств і у досліді співвідношення живої маси і 

габаритного розміру характерне для порівняно високоногих, плоскогрудих і 

розтягнутих тварин. 

Результати досліджень показників екстер’єру свідчать, що первістки та 

повновікові корови чорно-рябої худоби західного регіону України відповідають 

параметрам тварин молочного типу. Подальшу селекційну роботу з цим 

масивом тварин необхідно спрямувати на збільшення лінійних розмірів тіла, при 

цьому, особливу увагу звернути на ширину грудей. 

Результати досліджень даного підрозділу опубліковані у двох наукових 

працях [339, 340]. 
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3.4. Молочна продуктивність чорно-рябої худоби. 

 

У сучасних умовах ведення галузі молочного скотарства підвищуються 

вимоги до порід. Практикою світового та вітчизняного скотарства доведено, що 

прибутковість молочної худоби пов’язана з її продуктивністю. Виправданим є 

розведення таких порід, у яких загальний економічний ефект досягається за 

рахунок високої молочної продуктивності. У зв’язку з цим  такі якості тварин, 

як кількість і якість надоєного молока, оплата корму продукцією, скороспілість, 

технологічність, міцність конституції, стійкість до захворювань були і надалі 

залишаються важливими селекційними ознаками [506, 527]. 

Відомо, що провідне місце в селекції тварин молочної худоби займає 

молочна продуктивність. Решта селекційних ознак або зв’язані, або необхідні 

для отримання молочної продукції з найменшими затратами упродовж як 

найдовшого терміну їхнього використання, забезпечуючи при цьому міцне 

здоров’я, високу відтворювальну функцію та стійкість до несприятливих умов 

зовнішніх факторів [218, 339, 525, 832].  

Таким чином, молочна продуктивність є основною господарсько 

корисною і селекційною ознакою великої рогатої худоби молочних порід. Вся 

зоотехнічна робота спрямована на одержання від корів цього напряму 

продуктивності якомога більшої кількості молока високої якості. 

 

3.4.1. Вікова динаміка молочної продуктивності корів. 

 

Встановлено, що тварини чорно-рябої худоби західного регіону України 

характеризуються високою молочною продуктивністю (табл. 3.27). Найвищими 

надоями та виходом молочного жиру  за  всі  лактації характеризувалися корови 

племзаводу «Ямниця» (виняток – сьома лактація і старше). У них надій та вихід 

молочного жиру були більшими порівняно з  тваринами Сокальського 

відділення ТзОВ «Молочні ріки» за  першу лактацію  на 270 та 11,1 кг,  за  другу 

лактацію – на  189  та  6,9  і  за  кращу  лактацію – на  682  та  28,4,  Бродівського  
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Таблиця 3.27       

Динаміка молочної продуктивності корів 
 

Господарство 
Молочні ріки  

Сокальське 
відділення  

Бродівське 
відділення 

Селекціонер Ямниця 
Показник

M±m 
Cv,
% 

M±m 
Cv, 
% 

M±m 
Cv, 
% 

M±m 
Cv,
% 

І лактація 
n 2046 1222 1418 1217 

Надій, кг 5190±15,4*** 13,4 4841±29,3*** 21,1 4592±20,3*** 16,6 5460±38,1 24,4
Жир, % 3,80±0,003*** 3,9 3,86±0,006 5,4 3,82±0,006*** 6,0 3,82±0,005*** 4,2
Жир, кг 197,0±0,60*** 13,8 187,5±1,29*** 24,1 175,4±0,82*** 17,6 208,1±1,44 24,2

ІІ лактація 
n 1603 931 1253 1009 

Надій, кг 5416±24,0*** 17,8 5079±35,3*** 21,2 4953±27,6*** 19,7 5605±44,4 25,2
Жир, % 3,79±0,003*** 3,6 3,87±0,007 5,1 3,82±0,007*** 6,3 3,79±0,007*** 5,7
Жир, кг 205,2±0,95*** 18,5 197,2±1,54*** 23,8 189,2±1,1*** 20,6 212,1±1,68 25,2

ІІІ лактація 
n 1099 690 1061 797 

Надій, кг 5830±33,2 18,9 5171±39,5*** 20,1 5038±34,5*** 22,3 5884±50,4 24,2
Жир, % 3,79±0,004*** 3,5 3,86±0,007 4,7 3,82±0,008*** 6,4 3,87±0,007 4,8
Жир, кг 221,2±1,31** 19,6 199,7±1,66*** 21,8 192,6±1,39*** 23,5 227,9±1,98 24,5

IV лактація 
n 628 482 828 571 

Надій, кг 5927±43,6 18,4 5136±38,9*** 16,9 5119±39,9*** 22,4 5945±60,2 24,2
Жир, % 3,78±0,005*** 3,4 3,84±0,007*** 4,0 3,81±0,008*** 5,9 3,88±0,009 5,3
Жир, кг 224,3±1,69* 19,0 197,7±1,64*** 18,2 195,3±1,61*** 23,6 230,6±2,38 24,7

V лактація 
n 343 301 586 393 

Надій, кг 5736±42,5 13,7 4938±43,2*** 15,2 4938±52,9*** 23,2 5880±70,4 23,7
Жир, % 3,76±0,007*** 3,6 3,82±0,008*** 3,8 3,80±0,009*** 5,9 3,88±0,012 6,2
Жир, кг 216,0±1,74*** 14,9 188,7±1,78*** 16,4 187,5±1,87*** 24,1 227,4±2,74 23,9

VI лактація 
n 252 170 360 262 

Надій, кг 5782±56,9 15,6 4992±69,6*** 18,2 4920±58,4*** 22,5 5745±97,2 27,4
Жир, % 3,73±0,008*** 3,6 3,82±0,013* 4,5 3,80±0,012*** 5,8 3,86±0,011 4,7
Жир, кг 215,8±2,20 16,2 190,8±2,89*** 19,7 186,9±2,30*** 23,4 221,1±3,67 26,9

VII лактація і старше 
n 224 78 204 142 

Надій, кг 5665±62,6 16,6 5045±100,0*** 17,5 4741±67,5*** 20,3 5279±104,1** 23,5
Жир, % 3,79±0,008* 3,1 3,83±0,015 3,4 3,77±0,014** 5,3 3,81±0,013 4,2
Жир, кг 214,9±2,45 17,1 193,7±4,23*** 19,3 178,9±2,66*** 21,2 200,5±3,83** 22,7

Краща лактація 
n 2046 1222 1418 1217 

Надій, кг 5936±24,5*** 18,7 5450±35,1*** 22,5 5470±30,8*** 21,2 6618±43,2 22,8
Жир, % 3,80±0,003*** 3,4 3,86±0,005 4,9 3,84±0,006* 6,1 3,84±0,005** 4,9
Жир, кг 255,6±0,95*** 19,1 211,3±1,50*** 24,9 210,0±1,26*** 22,2 254,0±1,66 22,8
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відділення – на 619 та 20,6, 526 та 14,9 і 1168 та 42,7, племрепродуктора 

«Селекціонер» – на 868 та 32,7, 652 та 22,9 і 1148 та 44 кг відповідно при 

Р<0,001 у всіх випадках. За третю, четверту, п’яту і шосту лактації між 

коровами племзаводу «Ямниця» та Сокальського відділення ТзОВ «Молочні 

ріки» за надоєм вірогідної різниці не виявлено, а за виходом молочного жиру 

перші переважали других на 6,7 (Р<0,01), 6,3 (Р<0,05), 11,4 (Р<0,001) і 5,3 кг 

відповідно. Не встановлено вірогідної різниці за вищеназваними показниками 

між тваринами племрепродуктора «Селекціонер» та Бродівського відділення 

ТзОВ «Молочні ріки» за названі лактації (виняток – третя лактація), проте за 

цими показниками вони поступалися ровесницям племзаводу «Ямниця» та 

Сокальського відділення ТзОВ «Молочні ріки». За сьому і старші лактації у 

тварин Сокальського відділення ТзОВ «Молочні ріки» величина надою та вихід 

молочного жиру були більшими порівняно з коровами племзаводу «Ямниця», 

Бродівського відділення і племрепродуктора «Селекціонер» на 386 (Р<0,01) та 

14,4 (Р<0,01), 620 (Р<0,001) та 21,2 (Р<0,001) і 924 (Р<0,001) та 36 кг (Р<0,001) 

відповідно. 

Найвищий вміст жиру в молоці за першу, другу, сьому і старші та кращу 

лактації був у корів Бродівського відділення ТзОВ «Молочні ріки», а за третю –

 шосту лактації – у тварин племзаводу «Ямниця». 

Варто зазначити, що надій корів усіх піддослідних господарств зростав до 

четвертої лактації (виняток – тварини Бродівського відділення ТзОВ «Молочні 

ріки» – до третьої лактації), а в подальшому поступово знижувався. Надій 

8000 кг молока і більше 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 %. 

Коефіцієнт мінливості надою, залежно від господарства і лактації, 

становив 13,3-27,4, молочного жиру – 13,8-26,9 %. Найвища мінливість цих 

показників за всі лактації відмічена у тварин племзаводу «Ямниця». Висока 

мінливість надою та виходу молочного жиру вказує на можливість ефективної 

селекції за цими показниками. Коефіцієнт мінливості вмісту жиру в молоці був 
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відносно низьким і, залежно від господарства і лактації, знаходився в межах 3,1-

6,4 %. 

При селекції худоби за ознаками молочної продуктивності необхідно 

враховувати величину та напрям зв’язків між ними. У тварин Бродівського 

відділення ТзОВ «Молочні ріки» виявлено позитивний зв’язок між величиною 

надою  та  вмістом  жиру  в  молоці  (табл. 3.28).  Позитивний  зв’язок  між цими  

Таблиця 3.28 

Зв’язок між показниками молочної продуктивності, r±mr 
  
Господарство 

Молочні ріки  Поєднання 
показників Селекціонер Ямниця Сокальське Бродівське 

відділення відділення 
І лактація 

Кількість тварин, гол. 2046 1222 1418 1217 
Надій-вміст жиру -0,036±0,022 0,076±0,028** 0,027±0,027 -0,098±0,028*** 
Надій-молочний жир 0,962±0,002*** 0,976±0,001*** 0,929±0,004*** 0,986±0,001*** 

ІІ лактація 
Кількість тварин, гол. 1603 931 1253 1009 
Надій-вміст жиру 0,089±0,025*** 0,041±0,033 0,009±0,028 -0,067±0,031* 
Надій-молочний жир 0,982±0,001*** 0,975±0,002*** 0,907±0,005*** 0,973±0,002*** 

ІІІ лактація 
Кількість тварин, гол. 1099 690 1061 797 
Надій-вміст жиру 0,098±0,030** 0,237±0,036*** 0,055±0,031 -0,030±0,035 
Надій-молочний жир 0,985±0,001*** 0,965±0,003*** 0,924±0,004*** 0,981±0,001*** 

IV лактація 
Кількість тварин, гол. 628 482 828 571 
Надій-вміст жиру 0,077±0,040 0,254±0,043*** 0,061±0,035 -0,024±0,042 
Надій-молочний жир 0,985±0,001*** 0,977±0,002*** 0,935±0,004*** 0,974±0,002*** 

V лактація 
Кількість тварин, гол. 343 301 586 393 
Надій-вміст жиру 0,180±0,052*** 0,171±0,056** 0,012±0,041 -0,067±0,048 
Надій-молочний жир 0,973±0,003*** 0,9740,003*** 0,966±0,003*** 0,9630,004*** 

VІ лактація 
Кількість тварин, гол. 252 170 360 262 
Надій-вміст жиру 0,022±0,063 0,183±0,074* -0,014±0,053 -0,152±0,060* 
Надій-молочний жир 0,9760,003*** 0,976±0,004*** 0,968±0,003*** 0,986±0,002*** 

VІІ лактація і старша 
Кількість тварин, гол. 224 78 204 142 
Надій-вміст жиру 0,059±0,067 0,125±0,111 0,003±0,070 -0,282±0,077*** 
Надій-молочний жир 0,982±0,036*** 0,987±0,003*** 0,968±0,004*** 0,985±0,002*** 

Краща лактація 
Кількість тварин, гол. 2046 1222 1418 1217 
Надій-вміст жиру 0,011±0,022 0,170±0,028*** 0,025±0,027 -0,071±0,029* 
Надій-молочний жир 0,985±0,001*** 0,978±0,001*** 0,960±0,002*** 0,974±0,001*** 
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показниками встановлено і у корів Сокальського відділення (виняток – перша 

лактація) та племрепродуктора «Селекціонер» (виняток – шоста лактація). Це 

дає змогу стверджувати, що в цих господарствах наявні тварини з стійким 

спадковим типом, жирномолочність стійка незалежно від коливань величини 

надоїв. У корів племзаводу «Ямниця» між величиною надою та вмістом жиру в 

молоці коефіцієнт кореляції був негативний, що підтверджує антагоністичний 

характер цих ознак. 

При подальшому підвищенні генетичного потенціалу селекцію необхідно 

вести одночасно за величиною надою та вмістом жиру в молоці. 

Вихід молочного жиру тісно пов’язаний з величиною надою. Коефіцієнт 

кореляції між цими показниками в корів у розрізі господарств і лактацій 

знаходився в межах 0,907 – 0,987. 

Ефективність відбору за селекціонованими ознаками значною мірою 

залежить від їх повторюваності (табл. 3.29). 

Таблиця 3.29  

Повторюваність надою та вмісту жиру в молоці корів, r±mr 
 
Лактація 

І-ІІ І-ІІІ I-краща Госпо-
дарство 

n надій жир n надій жир n надій жир 

«Молочні 
ріки»:      
Сокальське 
відділення 

0,660± 0,498± 0,615± 0,430± 0,611± 0,639± 1603 1099 2046 

0,014*** 0,019*** 0,019*** 0,025*** 0,014*** 0,013***

0,596± 0,635± 0,452± 0,613± 0,753± 0,781± 
Бродівське 
відділення 

931 690 1222 
0,021*** 0,020*** 0,030*** 0,024*** 0,012*** 0,011***

0,624± 0,532± 0,493± 0,398± 0,670± 0,242± 
1418 1061Селекціонер 1253 

0,016*** 0,019***0,023*** 0,026*** 0,016*** 0,027***

0,580± 0,665± 0,404± 0,433± 
Ямниця 1009 

0,526± 0,550± 
1217 797

0,019*** 0,016***0,030*** 0,029*** 0,023*** 0,022***
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У корів чорно-рябої худоби коефіцієнти повторюваності надою 

коливались від 0,404 до 0,753, вмісту жиру в молоці – від 0,242 до 0,781 при 

Р<0,001 у всіх випадках. 

Врахування повторюваності ознак молочної продуктивності сприятиме 

прискоренню й підвищенню ефективності селекційного процесу. 

Отже, корови чорно-рябої худоби західного регіону України 

характеризуються високою молочною продуктивністю впродовж усіх 

досліджуваних лактацій. Величина надою у корів зростала до третьої-четвертої 

лактації після чого вона поступово знижувалася. 

Результати досліджень даного підрозділу опубліковані в одній науковій 

праці [352].  

 

3.4.2. Молочна продуктивність і характер лактаційної кривої 

високопродуктивних корів. 

 

У селекційній роботі з породою особливу цінність мають тварини, які 

підтримують високу молочну продуктивність протягом усього періоду 

господарського використання. Висока молочна продуктивність корів свідчить 

про значний генетичний потенціал породи. 

Рівень молочної продуктивності корів у кожній породі більшою мірою 

залежить від індивідуальних особливостей, зумовлених генотипом. За 

однакових умов годівлі й утримання мінливість за надоєм у стадах становить 

20-26 %. Генотипова різноманітність тварин у межах породи та окремих стад 

зумовлює можливість селекції тварин у напрямі покращення  тих чи інших 

ознак молочної продуктивності [578, 805]. Тому, для підвищення молочної 

продуктивності у селекційній роботі важливе значення має використання 

високопродуктивних корів та їх нащадків. 

Одержання високопродуктивних корів завжди було стратегічним 

напрямком в племінній роботі. Селекціонери роблять ставку, перш за все, на тих 

особин, які мають високі надої або походять від предків з рекордною 
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продуктивністю. Корови-рекордистки з високим довічним надоєм відображають 

генетичний потенціал стада, входять в активну його частину і приймають участь 

у вдосконаленні породи [88, 204]. 

Тварини чорно-рябої худоби, в яких надій за кращу лактацію сягав 8000 кг 

і більше характеризувалися високою продуктивністю впродовж господарського 

використання (табл. 3.30). У корів Бродівського відділення ТзОВ «Молочні 

ріки» за першу і другу лактації величина надою та вихід молочного жиру були 

більшими ніж у тварин Сокальського відділення на 831 (Р<0,001) та 41 (Р<0,001) 

і 186 та 14,1, племрепродуктора «Селекціонер» – на 1351 (Р<0,001) та 64 

(Р<0,001) і 805 (Р<0,05) та 36,6 (Р<0,05), племзаводу «Ямниця» – на 556 (Р<0,05) 

та 31,4 (Р<0,01) і 664 кг (Р<0,05) та 36,9 кг (Р<0,01) відповідно. За третю, 

четверту, сьому і старші лактації ці показники у корів Сокальського відділення 

ТзОВ «Молочні ріки» були більшими ніж у тварин Бродівського відділення на 

827 (Р<0,05) та 25,9; 1361 (Р<0,001) та 39,3 (Р<0,05), 1553 (Р<0,001) та 53,8 

(Р<0,01), племрепродуктора «Селекціонер» – на 220 та 5,3; 444 та 13,1; 1059 

(Р<0,01) та 41,3 (Р<0,01), племзаводу «Ямниця» – на 714 (Р<0,001) та 25,5 

(Р<0,001), 390 та 13,7; 307 кг та 20 кг відповідно. Найнижчі величина надою та 

вихід молочного жиру за п’яту лактацію відмічені у корів Бродівського 

відділення ТзОВ «Молочні ріки». За шосту та кращу лактації між тваринами 

різних господарств за цими показниками вірогідної різниці не виявлено, за 

винятком молочного жиру за кращу лактацію між тваринами різних відділень 

ТзОВ «Молочні ріки». 

У Бродівському відділенні ТзОВ «Молочні ріки» величина надою та вихід 

молочного жиру в корів зростали до другої лактації, у тварин Сокальського 

відділення і племрепродуктора «Селекціонер» – до третьої, а у тварин 

племзаводу «Ямниця» – до четвертої лактації. 

Високопродуктивні корови чорно-рябої худоби характеризувалися 

високим вмістом жиру в молоці. По всіх лактаціях найвищим він був у корів 

Бродівського відділення ТзОВ «Молочні ріки» і коливався від 3,92 до 4,0 %. У 

інших господарствах цей показник коливався від 3,70 до 3,90 %. 
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Таблиця 3.30 

Молочна продуктивність високопродуктивних корів  

Господарство 

Молочні ріки  
Сокальське 
відділення  

Бродівське 
відділення 

Селекціонер Ямниця Показник 

M±m 
Cv, 
% 

M±m 
Cv, 
% 

M±m 
Cv, 
% 

M±m 
Cv, 
% 

І лактація 
n 109 42 32 179 
Надій, кг 6078±66,9*** 11,9 6909±218,5 20,5 5558±164,0*** 16,7 6353±128,2* 27,0 
Жир, % 3,82±0,013*** 3,5 3,94±0,029 4,8 3,76±0,041*** 6,1 3,80±0,008*** 3,0 
Жир, кг 231,8±2,43*** 10,9 272,8±9,19 21,8 208,8±6,41*** 17,4 241,4±4,08** 26,6 

ІІ лактація 
n 109 37 32 171 

Надій, кг 7186±120,9 17,6 7372±262,7 21,7 6567±259,8* 22,4 6708±139,2* 27,1 

Жир, % 3,83±0,011** 2,9 3,92±0,027 4,2 3,85±0,037 5,5 3,78±0,010*** 3,6 

Жир, кг 275,1±4,81 18,2 289,2±10,6 22,3 252,6±9,70* 21,8 252,3±5,1** 26,5 
ІІІ лактація 

n 103 30 32 163 
Надій, кг 7789±105,5 13,8 6962±327,8* 25,8 7569±248,8 18,6 7075±126,4*** 22,8 
Жир, % 3,81±0,011*** 3,0 3,95±0,035 4,9 3,85±0,046 6,7 3,83±0,011** 3,8 
Жир, кг 296,9±4,27 14,6 271,0±12,5 25,2 291,6±10,21 19,8 271,4±5,02*** 23,6 

IV лактація 
n 69 18 32 132 
Надій, кг 7515±174,7 19,3 6154±325,7*** 22,5 7071±311,2 24,9 7125±114,9 18,5 
Жир, % 3,81±0,011*** 2,3 4,00±0,041 4,3 3,84±0,040** 5,8 3,82±0,017*** 5,1 
Жир, кг 285,9±6,60 19,2 246,6±13,85* 23,8 272,8±13,06 27,1 272,2±4,59 19,4 

V лактація 
n 40 10 26 99 
Надій, кг 6514±181,1 17,6 5542±448,1** 25,6 6647±282,9 21,7 6910±130,2 18,8 
Жир, % 3,78±0,020** 3,4 3,95±0,061 4,9 3,81±0,038 5,1 3,84±0,027 7,1 
Жир, кг 246,4±7,14* 18,4 218,9±17,17* 24,8 253,3±11,21 22,6 264,2±5,11 19,2 

VІ лактація 
n 33 5 23 67 
Надій, кг 6487±183,5 16,3 6510±1190,7 40,9 6198±242,9 18,8 6782±251,3 30,3 
Жир, % 3,77±0,021 3,2 3,93±0,089 5,1 3,84±0,051 6,3 3,80±0,023 4,9 
Жир, кг 244,1±6,89 16,2 256,3±46,98 41,0 238,4±10,63 21,4 257,1±9,50 30,2 

VІІ лактація і старша 
n 30 4 14 32 
Надій, кг 6495±189,9 16,0 4942±398,2*** 16,1 5436±318,6** 21,9 6188±234,5 21,5 
Жир, % 3,82±0,019 2,7 3,94±0,074 3,7 3,76±0,048 4,8 3,70±0,022** 3,4 
Жир, кг 248,2±7,26 16,0 194,4±15,36** 15,8 206,9±13,79** 24,9 228,2±9,19 22,8 

Краща лактація 
n 109 42 32 179 
Надій, кг 8816±72,2 8,6 8901±105,6 7,7 8865±168,8 10,8 8976±100,8 15,0 
Жир, % 3,82±0,010*** 3,0 3,95±0,024 3,9 3,90±0,040 5,7 3,82±0,010*** 3,6 
Жир, кг 337,1±2,98* 9,2 349,0±4,92 9,2 345,6±6,96 11,4 341,2±3,74 14,7 
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Коефіцієнт мінливості надою, залежно від господарства і лактації, 

становив 7,7-40,9, молочного жиру – 9,2-41,0 %. Коефіцієнт мінливості вмісту 

жиру в молоці був відносно низьким і, залежно від господарства і лактації, 

знаходився в межах 2,3-7,1 %. 

Між надоєм та вмістом жиру в молоці у розрізі господарств та лактацій 

виявлені різні за напрямом зв’язки – від -0,296 до +0,359 (табл. 3.31).  

Таблиця 3.31 

Зв’язок між надоєм і вмістом жиру та кількістю молочного жиру у 
високопродуктивних корів, r±mr  

Господарство 
Молочні ріки  Поєднання 

показників Селекціонер Ямниця Сокальське Бродівське 
відділення  відділення 

І лактація 
Кількість тварин, гол. 109 42 32 179 
Надій-вміст жиру -0,256±0,089** 0,221±0,147 0,007±0,177 -0,111±0,074 
Надій-молочний жир 0,952±0,009*** 0,981±0,006*** 0,939±0,021*** 0,994±0,001*** 

ІІ лактація 
Кількість тварин, гол. 109 37 32 171 
Надій-вміст жиру 0,112±0,095 0,106±0,163 -0,166±0,172 -0,143±0,075 
Надій-молочний жир 0,987±0,002*** 0,980±0,007*** 0,973±0,009*** 0,985±0,002*** 

ІІІ лактація 
Кількість тварин, гол. 103 30 32 163 
Надій-вміст жиру 0,170±0,096 -0,147±0,179 0,037±0,176 0,155±0,076* 
Надій-молочний жир 0,980±0,004*** 0,943±0,020*** 0,944±0,019*** 0,988±0,002*** 

IV лактація 
Кількість тварин, гол. 69 18 32 132 
Надій-вміст жиру -0,104±0,119 0,184±0,228 0,269±0,164 0,051±0,087 
Надій-молочний жир 0,992±0,002*** 0,985±0,007*** 0,980±0,007*** 0,967±0,006*** 

V лактація 
Кількість тварин, гол. 40 10 26 99 
Надій-вміст жиру 0,122±0,156 -0,108±0,313 0,094±0,194 -0,050±0,100 
Надій-молочний жир 0,985±0,005*** 0,982±0,011*** 0,979±0,008*** 0,926±0,014*** 

VІ лактація 
Кількість тварин, гол. 33 5 23 67 
Надій-вміст жиру -0,164±0,169 0,050±0,575 0,179±0,211 -0,062±0,122 
Надій-молочний жир 0,983±0,006*** 0,995±0,006*** 0,960±0,017*** 0,991±0,002*** 

VІІ лактація і старша 
Кількість тварин, гол. 30 4 14 32 
Надій-вміст жиру -0,134±0,179 -0,115±0,698 0,359±0,251 0,338±0,157* 
Надій-молочний жир 0,984±0,006*** 0,973±0,038*** 0,979±0,012*** 0,990*** 

Краща лактація 
Кількість тварин, гол. 109 42 32 179 
Надій-вміст жиру 0,049±0,096 -0,296±0,141* -0,127±0,174 -0,226±0,071***
Надій-молочний жир 0,946±0,010*** 0,748±0,068*** 0,871±0,043*** 0,948±0,008*** 
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Коефіцієнти кореляції між надоєм та кількістю молочного жиру у 

високопродуктивних корів у розрізі господарств і лактацій знаходився в межах 

0,748 – 0,995. 

Коефіцієнти повторюваності величини надою  у корів Сокальського 

відділення ТзОВ «Молочні ріки» мали додатне значення, Бродівського 

відділення – від’ємне, а у тварин племрепродуктора «Селекціонер» і племзаводу 

«Ямниця» коливалися від від’ємного до додатного значення (табл. 3.32). 

Коефіцієнти повторюваності вмісту жиру в молоці корів усіх господарств були 

додатними. 

Таблиця 3.32 

Повторюваність показників молочної продуктивності у 
високопродуктивних корів, r±mr 

 
Господарство 

Молочні ріки Показник 
Селекціонер Ямниця 

Сокальське Бродівське 
відділення  відділення 

І-ІІ лактація 

n 109 37 32 171 

Надій 0,488±0,073*** -0,071±0,156 0,653±0,101*** 0,303±0,069***

Жир 0,425±0,078*** 0,689±0,086*** 0,246±0,166 0,103±0,076 

І-ІІІ лактація 

n 103 30 32 163 

Надій 0,204±0,094* -0,377±0,157* -0,032±0,177 -0,008±0,078 

Жир 0,270±0,091** 0,541±0,129*** 0,583±0,117*** 0,037±0,078 

І-краща лактація 

n 109 42 32 179 

Надій 0,315±0,086 *** -0,252±0,144 -0,076±0,176 0,285±0,069 ***

Жир 0,338±0,085*** 0,605±0,098*** 0,679±0,097*** 0,323±0,067***
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Для інтенсивного використання корів необхідно враховувати їх здатність 

впродовж лактації утримувати надій на високому рівні. Основним показником, 

що характеризує лактаційну діяльність, є кількість молока, одержаного за 

лактацію, а остання зумовлена вищим добовим надоєм і стійкістю лактації. На 

характер лактаційної діяльності  впливають  генотипові  і  паратипові  фактори.  

В  однакових  умовах середовища форма лактаційної кривої зумовлена в 

основному індивідуальними особливостями тварин, яка, як правило, 

зберігається впродовж усього періоду їх використання. Вважають, що корови з 

вирівняною, стабільною лактаційною кривою краще оплачують корми молоком, 

менше реагують зниженням надоїв на стреси  [103, 123]. Тому, в селекційній 

роботі необхідно віддавати перевагу коровам із стійкою лактаційною 

діяльністю. Підтримання на високому рівні лактаційної кривої тривалий час, 

рівномірний повільний спад її до кінця лактації забезпечують рекордні надої у 

стаді, а це є основним фактором збільшення виробництва молока завдяки 

інтенсивному використанню корів. 

Чорно-ряба худоба характеризувалася високою стабільністю надоїв  за 

першу, другу, третю та кращу лактації. На це вказують індекси стабільності 

лактації, визначені різними способами (табл. 3.33). 

У високопродуктивних корів надій за лактацію тісніше взаємозв’язаний з 

вищим добовим надоєм, ніж з індексами стійкості лактації (табл. 3.34). 

Коефіцієнт кореляції між надоєм за лактацію та вищим добовим надоєм у корів 

різних господарств за першу, другу, третю та кращу лактації коливався від 0,684 

до 0,947. 

Серед індексів стійкості лактації найбільш тісний зв’язок з надоєм за 

лактацію виявлений з індексом стабільності лактації, обчисленим за формулою 

Д. Т. Вінничука. Коефіцієнт кореляції між цими показниками у корів усіх 

господарств впродовж досліджуваних лактацій був позитивним, причому 

невірогідним він був лише за кращу лактацію у тварин Бродівського відділення 

ТзОВ «Молочні ріки» та племрепродуктора «Селекціонер». 
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Таблиця 3.33   

Індекси стійкості лактації високопродуктивних корів (М±m) 

Показники стійкості лактації, за: 

Иоганс-
соном і  
Ханссо-
ном, % 

 Веселов-
ським- 
Жирно-
вим, % 

Група n Елпать-
евским, 

% 

Х. Терне-
ром 

Д.Вінни-
чуком 

J.I.Weller 
et. al.,% 

І лактація  

І 109 7,6±0,06 93,6±0,37 92,7±1,22 76,7±0,56 21,9±1,27 89,8±0,48 

ІІ 42 7,7±0,12 95,1±0,41 92,0±1,35 77,4±1,18 29,2±2,90 89,0±0,79 

ІІІ 32 7,5±0,15 92,8±0,71 85,9±2,05 75,1±1,51 20,4±2,11 87,4±1,13 

ІV 179 7,5±0,05 94,6±0,30 94,7±1,11 75,0±0,49 21,6±1,09 89,4±0,61 

ІІ лактація 

І 109 7,7±0,06 93,7±0,40 95,5±1,28 76,4±0,59 25,8±1,08 89,8±0,42 

ІІ 37 7,9±0,11 94,7±0,64 95,9±2,07 79,2±1,11 32,8±2,94 91,2±1,25 

ІІІ 32 7,3±0,12 93,7±0,82 87,6±2,26 72,6±1,16 19,6±1,78 89,2±1,38 

ІV 171 7,4±0,05 94,0±0,30 92,6±1,06 73,9±0,50 21,2±0,80 89,1±0,54 

ІІІ лактація 

І 103 7,7±0,06 93,6±0,40 96,0±1,33 76,7±0,61 28,5±1,14 90,1±0,46 

ІІ 30 7,9±0,14 95,1±0,53 99,8±3,20 78,7±1,42 32,8±5,06 89,5±0,97 

ІІІ 32 7,5±0,13 92,4±0,83 86,8±2,00 74,7±1,26 25,2±2,07 89,4±1,10 

ІV 163 7,5±0,05 94,1±0,34 93,2±1,21 74,3±0,68 23,8±1,03 88,9±0,63 

Краща лактація 

І 109 7,7±0,06 94,1±0,33 97,4±1,22 76,9±0,55 31,9±1,10 90,2±0,40 

ІІ 42 8,0±0,10 96,4±0,45 98,9±2,55 79,6±0,99 41,2±4,04 89,2±0,91 

ІІІ 32 7,8±0,10 95,0±0,65 93,0±1,92 77,7±1,01 33,4±1,96 91,8±1,19 

ІV 179 7,5±0,63 94,4±0,33 99,7±1,39 75,2±0,47 30,3±1,09 89,4±0,70 

 

Отже, високопродуктивні корови чорно-рябої худоби західного регіону 

України утримували високі надої впродовж усіх досліджуваних лактацій. 

Коефіцієнти кореляції між величиною надою та вмістом жиру в молоці у розрізі 

господарств та лактацій коливалися від -0,296 до +0,359. Коефіцієнти 

повторюваності величини надою коливалися від від’ємного до додатного 

значення, а вмісту жиру в молоці – мали додатне значення.   
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Таблиця 3.34  

Зв’язок між надоєм за лактацію і індексами стійкості лактації  

та вищим добовим надоєм, r 

Поєднання показників 
Надій за лактацію-індекси стійкості лактації 

Н
ад
ій

 з
а 
л
ак
та
ц
ію

-
ви
щ
и
й

 д
об
ов
и
й

  

Иоганссо
-ном і  
Ханссо-
ном, % 

 Веселов-
ським- 
Жирно-
вим, % 

н
ад
ій

 
Група n Елпать-

евским, 
% 

Х. Тер-
нером 

Д.Вінни-
чуком 

J.Weller 
et. al.,% 

І лактація  
І 109 0,785*** 0,229* 0,176 0,056 0,160 0,315*** 0,189* 
ІІ 42 0,854*** 0,528*** 0,316* -0,088 0,528*** 0,646*** 0,363* 
ІІІ 32 0,724*** 0,533*** 0,385* 0,246 0,533*** 0,619*** 0,366* 
ІV 179 0,911*** -0,021 -0,054 0,134 -0,021 0,390*** 0,240*** 

ІІ лактація 
І 109 +0,895*** 0,039 0,113 0,075 0,039 0,405*** 0,081 
ІІ 37 +0,882*** 0,212 0,530*** 0,436** 0,212 0,465** -0,021 
ІІІ 32 +0,847*** 0,393* 0,229 0,169 0,393** 0,724*** 0,371* 
ІV 171 +0,947*** 0,174* 0,079 0,133 0,175* 0,599*** 0,066 

ІІІ лактація 
І 103 0,864*** 0,028 0,018 0,136 0,028 0,226* 0,132 
ІІ 30 0,927*** 0,084 0,570*** 0,447** 0,084 0,379* -0,190 
ІІІ 32 0,856*** 0,217 0,096 0,229 0,217 0,509** 0,228 
ІV 163 0,889*** 0,100 0,021 0,128 0,044 0,416*** 0,222** 

Краща лактація 
І 109 0,684*** 0,180 0,113 0,090 0,180 0,339*** 0,160 
ІІ 42 0,811*** -0,060 0,321* 0,551*** -0,060 0,053 -0,530***
ІІІ 32 0,789*** -0,001 -0,129 0,079 -0,001 0,229 -0,004 

 
ІV 179 0,813*** 0,050 0,193** 0,044 0,050 0,321*** 0,014 

 
Високопродуктивні корови характеризуються стійкою лактаційною 

діяльністю. Величина надою за лактацію тісно пов’язана з максимальним 

добовим надоєм. Коефіцієнти кореляції між надоєм за лактацію і максимальним 

добовим надоєм у розрізі господарств і лактацій коливалися від 0,684 до 0,947. 

Результати досліджень даного підрозділу опубліковані у двох наукових 

працях [333, 351]. 
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3.4.3. Молочна продуктивність і характер лактаційної кривої  

корів-первісток. 

 

Тварини чорно-рябої худоби західного регіону України мають високий 

генетичний потенціал, про що свідчить продуктивність первісток (табл. 3.35). 

Так, середня величина надою корів-первісток становила 6032±126,2 кг з вмістом 

жиру в молоці 3,73±0,017 %, а вихід молочного жиру склав 225,0±4,84 кг.  

Таблиця 3.35 

Динаміка молочної продуктивності корів-первісток (дослід) 
 

Показник 

кількість 
молочного жиру, 

кг 

надій, кг вміст жиру в 
молоці, % 

Місяць 

лактації 
n 

Cv, 
% 

Cv, 
% 

Cv, 
% 

M±m M±m M±m 

1 73 661±14,3 18,4 3,66±0,017 3,9 24,2±0,53 18,8 

2 73 781±15,9 17,4 3,52±0,017 4,2 27,5±0,58 18,1 

3 73 755±17,1 19,4 3,57±0,017 4,0 27,0±0,63 20,0 

4 73 698 ±15,4 18,9 3,65±0,017 3,9 25,5±0,58 19,4 

5 73 665±15,0 19,3 3,71±0,018 4,1 24,7±0,55 19,0 

6 73 594±12,8 18,4 3,77±0,019 4,4 22,4±0,49 18,7 

7 73 557±12,7 19,5 3,84±0,019 4,3 21,4±0,49 19,7 

8 73 510±11,4 19,0 3,89±0,020 4,4 19,8±0,45 19,5 

9 73 462±13,1 24,1 3,96±0,022 4,7 18,3±0,53 24,5 

10 72 349±18,7 45,3 4,06±0,028 5,9 14,2±0,75 45,0 

За 
лактацію 

73 6032±126,2 17,9 3,73±0,017 4,0 225,0±4,84 18,4 

 

Аналіз молочної продуктивності по місяцях лактації  показує, що 

величина надою та вихід молочного жиру з першого до другого місяця лактації 

зросли на 120 (Р<0,001) та 3,3 (Р<0,001), а в подальшому з кожним наступним 
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місяцем лактації ці показники знижувалися і з другого до десятого місяця 

лактаційногоперіоду знизилися на 432 кг (Р<0,001) та 13,3 кг (Р<0,001). 

Аналіз жирномолочності корів у розрізі місяців лактації показав, що з 

першого до другого місяця лактаційного періоду цей показник знизився на 

0,14 % (Р<0,001), а в подальшому з кожним наступним місяцем зростав і з 

другого до десятого місяця він збільшився на 0,54 % (Р<0,001). 

Вивчення закономірностей лактаційної функції залежно від фізіологічного 

стану організму корів має важливе не лише наукове, а й практичне значення. 

Знання закономірностей напруженості лактаційної функції тварин при різному 

їх   фізіологічному   стані   створює   основу   для   ефективного   планування   як 

відтворювальної здатності тварин, так і рівня їх продуктивності впродовж 

лактаційного періоду та господарського використання  в цілому [522]. У 

племінній роботі при оцінці корів поряд із загальною продуктивністю необхідно 

враховувати і здатність тривалий час утримувати надої на високому рівні 

впродовж лактації. У зоотехнічній практиці використовують кілька способів 

оцінки характеру лактаційної діяльності корів. Найбільш поширеним і 

доступним методом є графічне зображення зміни добових або місячних надоїв 

за лактацію. Підтримання на максимально можливому рівні лактаційної кривої 

тривалий час роздоюванням, рівномірний повільний спад її у ході лактації 

забезпечують рекордні надої в стаді, а це є основним фактором збільшення 

виробництва молока завдяки інтенсивному використанню корів [744]. 

Лактаційна крива (табл. 3.36, рис. 3.1) показує, що найвищі надої 

первісток припадають на другий місяць лактації і становлять 12,9 % від 

загального надою. Починаючи з третього місяця лактаційного періоду надій 

поступово знижується. Так, за третій місяць лактації порівняно з другим він був 

нижчим на 0,4 (Р<0,05), за четвертий місяць порівняно з третім – на 0,9 

(Р<0,001), за п’ятий місяць порівняно з четвертим – на 0,6 (Р<0,001), за шостий 

місяць порівняно з п’ятим – на 1,2 (Р<0,001), за сьомий місяць порівняно з 

шостим – на 0,6 (Р<0,001) за восьмий місяць порівняно з сьомим – на 0,7 

(Р<0,001), за дев’ятий місяць порівняно з восьмим – на 0,8 (Р<0,001) і за десятий  
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Таблиця 3.36 

Лактаційна крива надоїв корів-первісток (дослід)  
 

Місяць лактації n 
В % від 

загального надою 
за лактацію 

σ Cv, % 

1 73 11,0±0,11 0,954 8,7 

2 73 12,9±0,10 0,853 6,6 

3 73 12,5±0,12 0,988 7,9 

4 73 11,6±0,09 0,742 6,4 

5 73 11,0±0,11 0,953 8,6 

6 73 9,8±0,08 0,714 7,2 

7 73 9,2±0,08 0,719 7,8 

8 73 8,5±0,11 0,908 10,7 

9 73 7,7±0,14 1,223 16,0 

10 72 5,8±0,27 2,291 41,0 

За лактацію 73 100 - - 
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Рис. 3.1 Лактаційна крива корів-первісток (дослід) 
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місяць порівняно з дев’ятим – на 1,9 % (Р<0,001). З першого  до другого місяця 

лактації величина надою збільшилася на 1,9, а з другого до десятого місяця – 

зменшилася на 7,1 % при Р<0,001 в обох випадках. 

Для оцінки лактаційної діяльності за кількісними показниками визначають 

різні індекси та коефіцієнти. Результати наших досліджень показують, що 

корови-первістки мають високу стабільність надоїв. Про це свідчать індекси 

стабільності лактації, визначені різними способами (табл. 3.37). 

Таблиця 3.37 

Індекси стійкості лактації корів-первісток, n=73 
 

Показники стійкості лактації, за: M±m σ Cv, %

Х.Тернером 7,6±0,05 0,459 6,1 

Д. В. Елпатьевським, % 93,7±0,45 3,858 4,1 

И. Иоганссоном  і  А. Ханссоном, % 89,3±0,84 7,188 8,0 

В. Веселовським – А. Жирновим, % 75,9±0,52 4,437 5,8 

Д. Т. Вінничуком 20,2±0,90 7,649 38,0 

J. I. Weller et. al., % 89,1±0,50 4,229 4,7 

 

Отже, у корів-первісток найвищі надої припадають на другий місяць 

лактації, після чого відбувається поступовий їх спад. 

Результати досліджень даного підрозділу опубліковані у трьох наукових 

працях [327, 350, 358].  

 
3.5. Хімічний склад молока корів-первісток. 

 

Молоко є повноцінним і незамінним кормом для новонароджених ссавців 

та необхідним продуктом харчування для людей різного віку. Якість молока 

характеризується комплексом хімічних, біохімічних і фізіологічних 

властивостей і залежить від генотипових та паратипових факторів. У молочному 

скотарстві, поряд із підвищенням величини надою, актуальним залишається 
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покращення його якості. Традиційними ознаками селекції тварин за якісним 

складом молока є вміст жиру і білка в молоці. Оскільки, величина надою, вміст 

жиру та білка в молоці успадковуються незалежно один від одного, селекцію 

корів необхідно вести одночасно з урахуванням цих трьох основних ознак [109, 

155].  

Добовий надій первісток, а відповідно і місячний, до другого місяця 

лактації зріс, а в подальшому з кожним місяцем лактації поступово знижувався 

(табл. 3.38). Вміст жиру в молоці на другому місяці лактації, порівняно з 

першим, зменшився на 0,14 % (Р<0,001), а в подальшому з кожним наступним 

місяцем лактації зростав і на десятому місяці лактації збільшився на 0,54 % 

(Р<0,001). Вміст білка в молоці найнижчим був на другому місяці лактаційного 

періоду. На третьому місяці лактації, порівняно з другим, цей показник 

збільшився на 0,05 % (Р<0,05), на четвертому місяці, порівняно з третім – 

зменшився на 0,02 % і в подальшому – поступово зростав до дев’ятого місяця 

лактації, а на десятому місяці – невірогідно знизився. Вміст лактози в молоці 

впродовж лактаційного періоду мав хвилеподібний характер і коливався від 4,59 

до 4,85 %. Аналогічна ситуація була і за вмістом золи і сухого знежиреного 

молочного залишку, які знаходилися в межах 0,66-0,78 і 8,51-8,87 % відповідно. 

Вміст сухої речовини в молоці найнижчим був на другому місяці лактації. З 

другого до п’ятого місяця лактаційного періоду цей показник зростав, на 

шостому місяці, порівняно з п’ятим – знизився і в подальшому – знову зростав. 

Сумарний вміст жиру і білка у молоці найнижчим був на другому місяці 

лактації. У ході лактації цей показник зростав і на десятому місяці, порівняно з 

другим місяцем був більшим на 0,72 % (Р<0,001). Вихід білка на 100 г жиру 

найвищим був на третьому місяці лактації. 

У вітчизняній і зарубіжній літературі накопичено значний матеріал про 

взаємозв’язки між надоєм, вмістом жиру і білка в молоці корів. Загальна 

тенденція виражається в позитивному зв’язку між вмістом жиру і білка і 

негативних зв’язках між цими показниками, з однієї сторони, і надоєм – з 

другої. Величина цього зв’язку коливається в широких межах в залежності від
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Таблиця 3,38 

Хімічний склад молока по місяцях лактації корів-первісток української чорно-рябої молочної породи 
 

Місяць лактації 
Показник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
За лактацію 

Кількість тварин, гол. 73 73 73 73 73 73 73 73 73 72 73 

Добовий надій, кг 
21,8± 
0,46 

25,2± 
0,51 

24,8± 
0,55 

22,9± 
0,50 

21,9± 
0,49 

19,5± 
0,43 

18,3± 
0,41 

16,8± 
0,38 

15,3± 
0,38 

12,7± 
0,47 

 

Вміст жиру, % 
3,66± 
0,017 

3,52± 
0,017 

3,57± 
0,017 

3,65± 
0,017 

3,71± 
0,018 

3,77± 
0,019 

3,84± 
0,019 

3,89± 
0,020 

3,96± 
0,022 

4,06± 
0,028 

3,73±0,017 

Молочний жир, кг 
24,2± 
0,53 

27,5± 
0,58 

27,0± 
0,63 

25,5± 
0,58 

24,7± 
0,55 

22,4± 
0,49 

21,4± 
0,49 

19,9± 
0,45 

18,3± 
0,53 

14,1± 
0,75 

224,7±4,84 

Вміст білка, % 
3,23± 
0,012 

3,20± 
0,019 

3,25± 
0,014 

3,23± 
0,021 

3,26± 
0,013 

3,28± 
0,012 

3,33± 
0,012 

3,33± 
0,013 

3,39± 
0,012 

3,37± 
0,013 

3,27±0,013 

Молочний білок, кг 
21,4± 
0,47 

24,9± 
0,51 

24,5± 
0,58 

22,6± 
0,56 

21,7± 
0,51 

19,5± 
0,44 

18,6± 
0,44 

17,0± 
0,40 

15,7± 
0,45 

11,8± 
0,63 

197,6±4,30 

Лактоза, % 
4,61± 
0,009 

4,71± 
0,008 

4,62± 
0,007 

4,74± 
0,006 

4,85± 
0,007 

4,68± 
0,008 

4,59± 
0,007 

4,76± 
0,007 

4,70± 
0,008 

4,73± 
0,006 

4,70±0,006 

Зола, % 
0,67± 
0,009 

0,66± 
0,010 

0,71± 
0,011 

0,70± 
0,010 

0,74± 
0,011 

0,73± 
0,012 

0,74± 
0,012 

0,78± 
0,012 

0,73± 
0,012 

0,75± 
0,012 

0,72±0,010 

Суха речовина, % 
12,17± 
0,031 

12,09± 
0,038 

12,16± 
0,034 

12,32± 
0,038 

12,55± 
0,035 

12,47± 
0,035 

12,52± 
0,033 

12,77± 
0,033 

12,79± 
0,036 

12,93± 
0,041 

12,48±0,032 

СЗМЗ, % 
8,51± 
0,021 

8,56± 
0,028 

8,58± 
0,023 

8,66± 
0,028 

8,83± 
0,023 

8,70± 
0,023 

8,67± 
0,021 

8,87± 
0,022 

8,83± 
0,022 

8,86± 
0,022 

8,71±0,021 

Густина, °А 
29,16± 
0,078 

29,05± 
0,107 

29,36± 
0,091 

29,60± 
0,105 

29,73± 
0,090 

29,99± 
0,093 

30,22± 
0,112 

30,34± 
0,092 

30,38± 
0,092 

30,54± 
0,089 

29,84±0,083 

Жир+білок, % 
6,89± 
0,024 

6,73± 
0,029 

6,83± 
0,026 

6,89± 
0,031 

6,99± 
0,025 

7,06± 
0,025 

7,18± 
0,026 

7,23± 
0,026 

7,35± 
0,028 

7,45± 
0,033 

7,06±0,025 

Білка на 100 г жиру, г 
88,4± 
0,40 

90,6± 
0,61 

90,8± 
0,44 

88,7± 
0,57 

87,8± 
0,45 

87,2± 
0,48 

86,8± 
0,45 

85,6± 
0,49 

85,7± 
0,47 

83,2± 
0,56 

87,5±0,43 
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генетичних особливостей тварин і умов, в яких реалізуються їх спадкові 

задатки. Існуючі в організмі взаємозв’язки знаходяться під контролем і 

управлінням природного і штучного відбору. Характером і величиною зв’язків 

між показниками молочної продуктивності тварин людина може в деякій мірі 

управляти за допомогою відбору і підбору батьківських пар, домагаючись у 

потрібних випадках суттєвої перебудови існуючих у природі кореляцій [712]. 

Нами встановлено, що коефіцієнти кореляції між надоєм та вмістом жиру 

в молоці в ході лактації і за лактацію були негативними (табл. 3.39). 

Коефіцієнти кореляції між надоєм та вмістом білка в молоці на другому і 

десятому місяцях лактації були від’ємними, на інших місяцях лактації і в 

середньому за лактацію – додатними. Між надєм та вмістом лактози в молоці у 

ході лактації та в цілому за лактацію встановлені додатні зв’язки. Співідносна 

мінливість надою та вмісту золи в молоці за досліджувані періоди лактації 

знаходилися в межах  -0,093 – 0,122, а за лактацію становила -0,009. 

Коефіцієнти кореляції між надоєм і вмістом сухої речовини в молоці, надоєм і 

сухим знежиреним молочним залишком, надоєм і вмістом жиру та білка в 

молоці в ході лактації були низькими різнонаправленими, а за лактацію були 

додатними. Співвідносна мінливість між компонентами молока коливалися від 

низьких невірогідних до високих достовірних додатних значень. 

Отже, вміст у молоці корів-первісток жиру, білка і сухої речовини 

найнижчими були на другому місяці і до кінця лактаційного періоду ці 

показники зросли. Вміст у молоці лактози, золи і сухого знежиреного молочного 

залишку впродовж лактації мав хвилеподібний характер. Між надоєм і вмістом 

жиру в молоці коефіцієнт кореляції за досліджувані місяці лактації коливався 

від -0,212 до 0,012 і за лактацію становив -0,021, між надоєм і вмістом білка в 

молоці – від -0,167 до 0,187 і 0,106 відповідно.  

Результати досліджень даного підрозділу опубліковані в одній науковій 

праці [358]. 
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Таблиця 3.39 

Співідносна мінливість надою та компонентів молока корів-первісток впродовж лактації, r  
Місяць лактації Показники 

поєднання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
За 

лактацію 
Надій-жир -0,073 -0,012 -0,038 -0,039 -0,212 -0,108 -0,077 -0,021 -0,050 -0,153 -0,021 
Надій-білок 0,031 -0,167 0,036 0,174 0,074 0,112 0,187 0,161 0,070 -0,044 0,106 
Надій-лактоза 0,280 0,208 0,264 0,261 0,082 0,211 0,243 0,214 0,159 0,144 0,311 
Надій-зола 0,122 0,016 -0,040 -0,019 -0,093 -0,039 -0,040 -0,093 0,121 -0,020 -0,009 
Надій-СР 0,091 -0,045 -0,008 0,123 -0,110 0,031 0,088 0,069 0,079 -0,090 0,081 
Надій-жир+білок -0,028 -0,106 0,006 0,115 -0,074 -0,002 0,054 0,080 0,005 -0,134 0,041 
Надій-СЗМЗ 0,188 -0,065 0,082 0,177 -0,028 0,120 0,191 0,111 0,165 0,017 0,150 
Жир-білок 0,388 0,295 0,426 0,306 0,281 0,258 0,303 0,218 0,299 0,246 0,335 
Жир-лактоза 0,040 0,085 0,113 0,145 0,341 0,266 0,057 0,103 0,256 0,095 0,210 
Жир-зола 0,279 0,346 0,317 0,297 0,337 0,320 0,264 0,191 0,239 0,332 0,353 
Жир- СР 0,782 0,729 0,787 0,724 0,802 0,789 0,778 0,771 0,816 0,855 0,811 
Жир-жир+білок 0,882 0,789 0,868 0,746 0,850 0,868 0,881 0,854 0,900 0,920 0,867 
Жир-СЗМЗ 0,370 0,357 0,437 0,372 0,430 0,382 0,319 0,264 0,369 0,325 0,416 
Білок-лактоза 0,084 0,091 0,180 0,184 0,201 0,168 0,121 0,232 0,184 0,171 0,206 
Білок-зола 0,201 0,291 0,257 0,251 0,310 0,248 0,188 0,185 0,260 0,327 0,284 
Білок- СР 0,686 0,752 0,735 0,799 0,651 0,595 0,607 0,634 0,620 0,577 0,676 
Білок-жир+білок 0,773 0,811 0,806 0,842 0,703 0,663 0,680 0,651 0,654 0,566 0,717 
Білок-СЗМЗ 0,718 0,848 0,779 0,896 0,751 0,710 0,694 0,764 0,732 0,774 0,789 
Лактоза-зола 0,372 0,466 0,434 0,251 0,409 0,427 0,173 0,182 0,292 0,244 0,387 
Лактоза- СР 0,434 0,419 0,474 0,398 0,581 0,560 0,338 0,410 0,514 0,348 0,488 
Лактоза-жир+білок 0,063 0,105 0,173 0,211 0,352 0,277 0,101 0,157 0,277 0,150 0,246 
Лактоза-СЗМЗ 0,626 0,513 0,615 0,445 0,594 0,639 0,481 0,549 0,594 0,521 0,593 
СР -жир+білок 0,888 0,921 0,910 0,944 0,887 0,899 0,902 0,894 0,915 0,944 0,925 
СР -СЗМЗ 0,866 0,895 0,892 0,905 0,878 0,863 0,837 0,811 0,832 0,763 0,860 
Жир+білок-СЗМЗ 0,618 0,749 0,699 0,805 0,641 0,638 0,599 0,511 0,607 0,570 0,681 
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3.6. 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. 

Його морфологічні ознаки тісно пов’язані з рівнем молочної продуктивності 

корів. Відомо, що в процесі утворення молока бере участь весь організм, однак 

специфічним органом, який проводить його синтез, є молочна залоза. 

Морфологічні та функціональні властивості вимені впливають на рівень 

молочної продуктивності корів і їх придатність до експлуатації у різних 

технологічних умовах [532, 558, 586, 648, 853, 905]. Тому, поєднання у тварин 

високого надою з добре розвинутими морфологічними ознаками та 

функціональними властивостями вимені має важливе значення. 

У всіх піддослідних господарствах корови мали переважно чашоподібну 

та ванноподібну форми вимені, тварин з округлою формою молочної залози 

був невеликий відсоток (табл. 3.40).  

Таблиця 3.40 

Форма вимені корів-первісток  
Форма вимені 

Разом 
ванноподібна чашоподібна округла Господарство 

голів % голів % голів % голів % 

Молочні ріки: 
72 21 227 69 32 10 331 100 Сокальське 

відділення 
Бродівське 191 34 322 57 55 9 568 100 
відділення 
Селекціонер 224 19 781 67 163 14 1168 100 

Ямниця 158 51 125 41 24 8 307 100 

 
У Сокальському і Бродівському відділеннях ТзОВ  «Молочні ріки» та 

племрепродукторі «Селекціонер» найбільше корів було з чашоподібною 

формою вимені: 69 і 57 та 67 % відповідно. У цих господарствах тварин з 
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ванноподібною формою вимені було 21 і 34 та 19, а з округлою – 10 і 9 та 14 % 

відповідно. У племзаводі «Ямниця» найбільше корів було з ванноподібною 

формою молочної залози, а саме, 51 %, тоді, як з чашоподібною формою 

вимені було 41, а з округлою – 8 % тварин.   

Із результатів досліджень видно, що форма вимені впливає на молочну 

продуктивність корів (табл. 3.41).  

Таблиця 3.41 
Молочна продуктивність корів з різною формою вимені (М±m) 

Лактація 
І ІІ Форма 

 вимені 
n надій, кг жир, %  жир, кг n надій, кг жир, %  жир, кг 

«Молочні ріки» Сокальське відділення 
Чашоподібна 227 5860±43,32 3,81±0,004 222,8±1,572 130 5823±77,11 3,83±0,007 222,9±2,901 

Ванноподібна 72 6214±101,7 3,78±0,0091 234,5±3,75 47 6375±203,0 3,80±0,0092 242,1±7,12 

Округла 32 5296±94,13 3,82±0,015 202,1±3,533 15 5384±219,72 3,83±0,016 206,4±8,483 

«Молочні ріки» Бродівське відділення 
Чашоподібна 322 4963±59,93 3,94±0,013 196,3±2,713 272 5086±62,63 3,94±0,015 201,3±2,913 

Ванноподібна 191 5450±91,5 3,97±0,017 216,9±3,91 170 5563±95,5 3,98±0,015 221,9±4,07 
Округла  55 4334±96,93 3,87±0,0292 168,1±4,343 44 4465±119,43 3,85±0,0343 174,5±6,173 

Селекціонер 

Чашоподібна 781 4708±25,9 3,84±0,008 180,8±1,05 709 5056±36,2 3,83±0,009 193,6±1,41 

Ванноподібна 224 4735±50,0 3,83±0,017 181,0±1,98 210 5192±70,9 3,85±0,018 200,0±2,87 

Округла  163 4293±52,53 3,78±0,0172 162,3±2,133 150 4725±64,53 3,80±0,0171 179,7±2,591 

Ямниця 

Чашоподібна 125 5329±90,83 3,88±0,018 206,8±3,623 106 5710±115,21 3,91±0,031 223,4±4,94 

Ванноподібна 158 6123±134,6 3,83±0,0171 233,7±4,96 151 6042±116,0 3,80±0,029 228,9±4,38 
Округла  24 5304±157,83 3,84±0,057 202,9±5,913 20 5310±212,72 3,95±0,094 209,6±9,47 

Лактація Форма 
 вимені ІІІ краща 

«Молочні ріки» Сокальське відділення 

Чашоподібна 47 5710±140,2 3,83±0,014 217,8±5,08 227 6054±49,63 3,81±0,005 230,5±1,843 

Ванноподібна 22 6272±286,0 3,79±0,015 237,4±10,44 72 6759±139,9 3,78±0,0092 255,2±5,24 

Округла  7 5526±343,9 3,85±0,042 212,6±12,88 32 5520±109,33 3,82±0,011 211,0±4,213 

«Молочні ріки» Бродівське відділення 
Чашоподібна 212 5034±68,33 3,91±0,0141 197,3±3,063 322 5577±59,53 3,93±0,015 220,0±2,773 

Ванноподібна 133 5491±103,3 3,96±0,018 217,6±4,38 191 6252±93,2 3,95±0,013 247,7±3,98 

Округла  30 4545±135,03 3,86±0,0391 175,7±6,213 55 4692±99,73 3,86±0,0272 182,6±4,583 

Селекціонер 

Чашоподібна 618 5178±44,4 3,83±0,010 198,0±1,75 781 5660±40,8 3,84±0,009 217,4±1,61 

Ванноподібна 193 5151±90,8 3,85±0,021 198,5±3,65 224 5682±78,7 3,86±0,018 219,4±3,24 

Округла  130 4928±76,02 3,80±0,019 187,6±3,162 163 5405±82,61 3,83±0,016 207,5±3,371 

Ямниця 

Чашоподібна 77 5899±134,41 3,98±0,028 235,4±5,96 125 6522±103,83 3,97±0,027 259,2±4,543 

Ванноподібна 127 6224±95,6 3,88±0,0271 241,4±3,94 158 7395±117,2 3,87±0,0211 285,3±4,40 
Округла  10 5497±205,11 3,88±0,084 213,9±10,161 24 5735±124,13 3,91±0,075 223,8±5,403 
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У всіх досліджуваних господарствах найвищі надої та вихід молочного 

жиру спостерігалися у корів з ванноподібною формою молочної залози 

(виняток – надій за третю лактацію у тварин племрепродуктора 

«Селекціонер»). Так, у Сокальському відділенні ТзОВ  «Молочні ріки» корови 

з ванноподібною формою вимені за надоєм та виходом молочного жиру 

переважали тварин з чашоподібною і округлою формами молочної залози за 

першу лактацію на 354 (Р<0,01) та 11,7 (Р<0,01) і 918 (Р<0,001) та 32,4 

(Р<0,001), за другу лактацію – на 552 (Р<0,05) та 19,2 (Р<0,05) і 991 (Р<0,01) та 

35,7 (Р<0,001), за третю лактацію – на 562 та 19,6 і 746 та 24,8, за кращу 

лактацію – на 705 (Р<0,001) та 24,7 (Р<0,001) і 1239 (Р<0,001) та 44,2 (Р<0,001), 

у Бродівському відділенні – на 487 (Р<0,001) та 20,6 (Р<0,001) і 1116 (Р<0,001) 

та 48,8 (Р<0,001), 477 (Р<0,001) та 20,6 (Р<0,001) і 1098 (Р<0,001) та 47,4 

(Р<0,001),  457 (Р<0,001) та  20,3 (Р<0,001) і  946 (Р<0,001) та 41,9 (Р<0,001), 

675 (Р<0,001) та 27,7 (Р<0,001) і 1560 (Р<0,001) та 65,1 (Р<0,001), у племзаводі 

«Ямниця» – на 794 (Р<0,001) та 26,9 (Р<0,001) і 819 (Р<0,001) та 30,8 (Р<0,001), 

332 (Р<0,05) та 5,5 і 732 (Р<0,01) та 19,3, 325 (Р<0,05) та 6,0 і 727 (Р<0,01) та 

27,5 (Р<0,05), 873 (Р<0,001) та 26,1 (Р<0,001) і 1660 кг (Р<0,001) та 61,5кг 

(Р<0,001) відповідно. У племрепродукторі «Селекціонер» між коровами з 

ванноподібною і чашоподібною формами вимені за надоєм та виходом 

молочного жиру за досліджувані лактації вірогідної різниці не виявлено. 

Однак, необхідно зазначити, що за цими показниками перші переважали 

других (виняток – величина надою за третю лактацію). Надій та вихід 

молочного жиру у корів з ванноподібною і чашоподібною формами вимені 

були більшими ніж у тварин з округлою формою молочної залози за першу 

лактацію на 442 (Р<0,001) та 18,7 (Р<0,001) і 415 (Р<0,001) та 18,5 (Р<0,001), за 

другу лактацію – на 467 (Р<0,001) та 20,3 (Р<0,001) і 331 (Р<0,001) та 13,9 

(Р<0,001), за третю лактацію – на 223 та 10,9 (Р<0,05) і 250 (Р<0,01) та 10,4 

(Р<0,01), за кращу лактацію – на 277 (Р<0,05) та 11,9 (Р<0,05) і 255 кг (Р<0,01) 

та 9,9 кг (Р<0,01) відповідно. 
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У Сокальському відділенні ТзОВ  «Молочні ріки» найнижчий вміст 

жиру в молоці за всі досліджувані лактації відмічено у корів з ванноподібною 

формою вимені, у Бродівському відділенні та племрепродукторі 

«Селекціонер» – у тварин з округлою формою молочної залози, у племзаводі 

«Ямниця» за першу, другу і кращу лактації – у корів з чашоподібною, а за 

третю лактацію – з чашоподібною та округлою формами вимені. 

Корови-первістки з різних господарств відрізнялися між собою за 

функціональними властивостями вимені (табл. 3.42). 

Таблиця 3.42 

Функціональні властивості вимені корів-первісток 
 
Господарство 

Молочні ріки: 
Селекціонер Ямниця Сокальське Бродівське 

відділення 
(n=331) 

відділення 
 (n=568) 

(n=1168) (n=307) Показник 

Cv, 
% 

Cv,
% 

Cv,
% 

Cv,
% 

M±m M±m M±m M±m 

Добовий 25,1±0,18 12,7 21,8±0,14*** 14,8 18,0±0,11*** 19,9 24,7±0,21 14,7 
 надій, кг 

Час доїння, хв. 12,9±0,13 17,7 11,8±0,07*** 14,7 10,4±0,08*** 25,0 12,9±0,15 20,0 

Інтенсивність 
молоковіддачі, 
кг/хв. 

1,95±0,02 15,4 1,85±0,01*** 13,7 1,73±0,01*** 21,7 1,91±0,02 15,7

 
Корови-первістки Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» 

характеризувалися найвищими добовими надоями. У тварин Бродівського 

відділення і племрепродуктора «Селекціонер» цей показник був нижчим 

відповідно на 3,3 і 7,1 кг при Р<0,001 в обох випадках. Між первістками 

Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» і племзаводу «Ямниця»  за 

добовим надоєм вірогідної різниці не виявлено. Коефіцієнт мінливості 

добового надою залежно від господарства знаходився в межах 12,7-19,9 %. 

У первісток Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» і 

племзаводу «Ямниця» був однаковий час доїння, а у корів Бродівського 

відділення та племрепродуктора «Селекціонер» цей показник був нижчим 
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відповідно на 1,1 та 2,5 хв при Р<0,001 в обох випадках. Очевидно, це 

пояснюється нижчою величиною добового надою у тварин двох послідніх 

господарств. 

Найвищою інтенсивністю молоковіддачі характеризувалися корови-

первістки Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки». У них цей показник 

був вищим порівняно з тваринами Бродівського відділення і племрепродуктора 

«Селекціонер» відповідно на 0,1 і 0,22 при Р<0,001 в обох випадках. Між 

первістками Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» і племзаводу 

«Ямниця»  за швидкістю молоковіддачі вірогідної різниці не виявлено. 

Коефіцієнти мінливості інтенсивності молоковіддачі у корів-первісток 

усіх господарств були досить високими і знаходилися в межах 13,7-21,7 %. 

Корови-первістки з різною формою молочної залози відрізняються за 

функціональними властивостями вимені (табл. 3.43). У всіх досліджуваних 

господарствах найбільший добовий надій і найвища інтенсивність 

молоковіддачі  були у корів з ванноподібною формою молочної залози. Так, у 

Сокальському відділенні ТзОВ  «Молочні ріки» первістки з ванноподібною 

формою вимені за цими показниками переважали тварин з чашоподібною та 

округлою формами молочної залози відповідно на 1,8 (Р<0,001) і 0,18 

(Р<0,001) та 4,2 (Р<0,001) і 0,34 (Р<0,001), у Бродівському відділенні – на 1,7 

(Р<0,001) і 0,15 (Р<0,001) та 6,5 (Р<0,001) і 0,45 (Р<0,001), у племрепродукторі 

«Селекціонер» – на 0,3 і 0,1 та 1,8 (Р<0,001) і 0,2 (Р<0,001), у племзаводі 

«Ямниця» – на 3,3 (Р<0,001) і 0,17 (Р<0,001) та 3,7 кг (Р<0,001) і 0,25 кг/хв 

(Р<0,001). 

Між добовими надоями та інтенсивністю молоковіддачі корів 

встановлені достовірні позитивні зв’язки. Коефіцієнти кореляції між цими 

показниками, залежно від господарства, знаходився в межах 0,177-0,459. 

Таким чином, корови-первістки чорно-рябої худоби характеризуються 

чашо- та ванноподібною формою молочної залози. Найбільшою молочною 

продуктивністю та найвищою швидкістю молоковіддачі характеризувалися 

корови з ванноподібною формою вимені. Інтенсивність  молоковіддачі у корів,  
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Таблиця 3.43 

Функціональні властивості вимені корів-первісток з різною формою 
молочної залози 

Форма вимені 
чашоподібна ванноподібна округла 

 
Показник 

M±m Cv, % M±m Cv, % M±m Cv, %
Сокальське відділення ТзОВ «Молочні ріки»  

Кількість тварин, гол. 227 72 32 
Добовий надій, кг 24,9±0,20*** 12,3 26,7±0,35 11,1 22,5±0,46*** 11,5 
Час доїння, хв. 13,0±0,15 17,8 12,7±0,25 16,8 12,8±0,43 19,2 
Інтенсивність 
молоковіддачі, кг/хв. 

1,92±0,019*** 14,7 2,10±0,035 13,9 1,76±0,055*** 17,1 

Бродівське відділення  ТзОВ «Молочні ріки»  

Кількість тварин, гол. 322 191 55 
Добовий надій, кг 21,7±0,14*** 11,5 23,4±0,22 13,2 16,9±0,30*** 13,1 
Час доїння, хв. 11,9±0,10 14,8 11,9±0,12 14,3 11,1±0,21** 14,1 
Інтенсивність 
молоковіддачі, кг/хв. 

1,82±0,013*** 12,1 1,97±0,017 11,7 1,52±0,024*** 11,4 

Селекціонер 

Кількість тварин, гол. 781 224 163 
Добовий надій, кг 18,2±0,13 20,2 18,5±0,24 19,3 16,7±0,23*** 17,5 
Час доїння, хв. 10,3±0,09 23,7 10,4±0,19 28,0 10,6±0,22 26,3 
Інтенсивність 
молоковіддачі, кг/хв. 

1,77±0,012 18,1 1,78±0,037 29,4 1,58±0,027*** 21,1 

Ямниця 

Кількість тварин, гол. 125 158 24 
Добовий надій, кг 23,1±0,29*** 14,1 26,4±0,26 12,5 22,7±0,51*** 11,0 
Час доїння, хв. 12,6±0,26 22,9 13,2±0,19 18,0 13,0±0,45 16,8 
Інтенсивність 
молоковіддачі, кг/хв. 

1,83±0,028*** 16,7 2,00±0,023 13,9 1,75±0,057*** 15,6 

       

залежно від господарства, коливалася від 1,73 до 1,95 кг/хв. 

Результати досліджень даного підрозділу опубліковані в одній науковій 

праці [355].  

 

3.7. Відтворювальна здатність тварин 

 

Сучасні програми селекції молочної худоби поряд з молочною 

продуктивністю, живою масою, екстер’єрно-конституційним типом 

обов'язково враховують відтворювальну здатність корів. Тварини, яких 
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відбирають для племінного використання, повинні мати не тільки високі 

племінні, а й відповідні відтворювальні якості [430, 790]. Оптимальний рівень 

показників відтворювальної здатності сприяє вищій достовірності оцінки 

молочної продуктивності корів, їх племінної цінності, дає змогу 

використовувати інтенсивний відбір нового покоління тварин. Корова може 

повторювати лактації доти, поки не втратить здатність до відтворення. Тому 

важливою умовою отримання високої молочної продуктивності за весь період 

використання, а також економічної ефективності галузі є регулярність 

отелення корів [788]. 

Тварини чорно-рябої худоби з різних господарств відрізнялися за 

показниками живої маси та віку при першому плідному осіменінні й першому 

отеленні (табл. 3.44).   

Таблиця 3.44 

Жива маса та вік тварин при першому плідному осіменінні  
та першому отеленні, M±m 

 
Господарство 

Молочні ріки  
  

Показник Сокальське Бродівське Селекціонер Ямниця 
відділення відділення (n=1418) (n=1217) 

(n=2046)  (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 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 
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21,6 (Р<0,001) та 19,5 (Р<0,001) і племрепродуктора «Селекціонер»  – на 8,5 

(Р<0,001) та 4,7 днів (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», Сокальського і 

Бродівського відділень ТзОВ  «Молочні ріки» відповідно на 15,7 (Р<0,001), 1,5 

і 6,8 кг (Р<0,001). 

У нашому досліді перше плідне осіменіння телиць чорно-рябої худоби 

відбувалося у віці 537,4 дня, або 17,7 місяця з середньою живою масою 

408,5 кг, а вік першого отелення становив 818,8 дня, або 26,9 місяця (табл. 

3.45). Заплідненість від першого осіменіння телиць становила 74,7 %. 

Тривалість тільності дослідних тварин знаходилася в межах фізіологічної 

норми і становила 280,9 дня.  

Таблиця 3.45 
Показники відтворювальної здатності первісток (дослід) 

 
Cv, 

% 

Кількість 
тварин, 
гол 

M±m σ Показник 

Вік при І осіменінні, днів 75 537,4±4,56 39,508 7,4 

Заплідненість від І осіменіння, % 75 74,7 - - 

Жива маса при І осіменінні, кг 73 408,5±2,58 22,008 5,4 

Тривалість тільності, днів 73 280,9±0,36 3,036 1,1 

Вік І отелення, днів 73 818,8±4,58 39,169 4,8 

Жива маса первісток, кг 73 517,0±1,46 12,468 2,4 

Сервіс-період, днів 73 120,6±5,46 46,539 38,6 

 

Корови чорно-рябої худоби з різних господарств також відрізнялися за 

показниками відтворювальної здатності (табл. 3.46).  
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Таблиця 3.46           

Показники відтворювальної здатності корів (М±m) 
Господарство 

Молочні ріки 
Показник 

Селекціонер Ямниця Сокальське Бродівське 
відділення відділення 

І лактація 
Кількість тварин, гол 2039 1009 1378 1192 
Сервіс-період, днів 110,1±0,62 102,8±1,37*** 99,9±1,32*** 112,2±1,39 
Міжотельний період, днів 389,0±0,65*** 383,1±1,38*** 378,7±1,33*** 394,1±1,40 
Тривалість тільності, днів 278,9±0,24*** 280,3±0,33*** 278,8±1,17** 281,9±0,18 

ІІ лактація 
Кількість тварин, гол 1580 761 1178 980 
Сухостійний період, днів 68,6±0,60 54,4±1,01*** 65,4±0,66*** 57,9±0,70*** 
Сервіс-період, днів 101,3±0,92*** 105,8±1,55*** 96,4±1,42*** 118,1±1,55 
Міжотельний період, днів 384,8±0,91*** 386,7±1,56*** 375,9±1,43*** 399,7±1,56 
Тривалість тільності, днів 283,5±0,29*** 280,9±0,35*** 279,5±0,18*** 281,6±0,21 

ІІІ лактація 
Кількість тварин, гол 1042 541 993 593 
Сухостійний період, днів 72,9±0,75 54,5±1,18*** 70,1±0,71** 54,3±0,84*** 
Сервіс-період, днів 99,7±1,39*** 101,3±1,77*** 96,0±1,46*** 109,1±1,51 
Міжотельний період, днів 380,0±1,40*** 382,3±1,78** 375,3±1,47*** 389,7±1,53 
Тривалість тільності, днів 280,3±0,32 281,0±0,40 279,3±0,20*** 280,6±0,31 

ІV лактація 
Кількість тварин, гол 608 343 750 401 
Сухостійний період, днів 66,5±0,83 52,6±1,44*** 67,5±0,85 56,5±1,17*** 
Сервіс-період, днів 91,5±1,22*** 103,5±2,24* 97,7±1,65*** 111,1±1,92 
Міжотельний період, днів 371,3±1,26*** 384,4±2,23* 377,5±1,68*** 391,9±1,96 
Тривалість тільності, днів 279,8±0,44 280,9±0,51 279,8±0,43 280,8±0,38 

V лактація 
Кількість тварин, гол 336 195 504 264 
Сухостійний період, днів 67,9±1,00 53,9±2,13*** 67,2±1,02 52,2±1,42*** 
Сервіс-період, днів 87,4±1,52*** 101,2±2,92 96,6±2,00*** 108,2±2,22 
Міжотельний період, днів 364,4±1,60*** 380,6±2,92 376,6±2,03*** 389,8±2,23 
Тривалість тільності, днів 277,0±0,67*** 279,4±0,60*** 280,0±0,29*** 281,6±0,39 

VІ лактація 
Кількість тварин, гол 225 98 314 146 
Сухостійний період, днів 64,9±1,22 47,6±2,86*** 67,8±1,34 47,3±1,59*** 
Сервіс-період, днів 95,6±1,90*** 99,8±4,22* 96,1±2,54*** 113,0±3,27 
Міжотельний період, днів 373,7±2,07*** 380,0±4,08* 376,2±2,57*** 394,6±3,28 
Тривалість тільності, днів 278,1±0,55*** 280,2±0,97 280,1±0,33* 281,6±0,53 

VІI і старша лактація 
Кількість тварин, гол 153 61 172 178 
Сухостійний період, днів 61,7±1,68*** 57,6±3,49** 69,3±1,40 53,4±1,45*** 
Сервіс-період, днів 95,5±2,73** 107,4±5,09 97,2±2,60** 108,2±2,90 
Міжотельний період, днів 373,3±2,73*** 385,5±5,19 377,0±2,64** 389,4±2,89 
Тривалість тільності, днів 277,8±0,60*** 278,1±0,97** 279,8±0,33* 281,2±0,52 

Краща лактація 
Кількість тварин, гол 2039 1009 1378 1192 
Сухостійний період, днів 69,3±0,65** 54,6±1,16*** 72,2±0,75 55,5±0,83*** 
Сервіс-період, днів 106,0±0,79*** 104,1±1,42*** 110,0±1,31*** 121,5±1,40 
Міжотельний період, днів 386,1±0,81*** 385,0±1,41*** 389,6±1,32*** 402,6±1,42 
Тривалість тільності, днів 280,1±0,23** 280,9±0,33 279,6±0,18*** 281,1±0,21 
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Тривалість сервіс- та міжотельного періодів у первісток 

племрепродуктора «Селекціонер» порівняно з тваринами племзаводу 

«Ямниця», Сокальського і  Бродівського відділеннь ТзОВ «Молочні ріки» була 

меншою на 12,3 (Р<0,001) та 15,4 (Р<0,001), 10,2 (Р<0,001) та 10,3 (Р<0,001) і 

2,9 та 4,4 днів (Р<0,05) відповідно. Аналогічна ситуація спостерігалася за 

другу і третю лактації. Так, за ці лактації у корів племрепродуктора 

«Селекціонер» порівняно з тваринами племзаводу «Ямниця» тривалість сервіс- 

та міжотельного періодів була меншою на 21,7 (Р<0,001) та 23,8 (Р<0,001) і 

13,1 (Р<0,001) та 14,4 (Р<0,001), ТзОВ «Молочні ріки» Сокальського 

відділення – на 4,9 (Р<0,01) та 8,9 (Р<0,001) і 3,7  та 4,7 (Р<0,05),  Бродівського 

відділення – на 9,4 (Р<0,001) та 10,8 (Р<0,001) і 5,3 (Р<0,05) та 7 днів (Р<0,05) 

відповідно. За четверту, п'япу, шосту, сьому і старші лактації у корів 

Сокальського відділення ТзОВ «Молочні ріки» порівняно з тваринами 

Бродівського відділення сервіс- та міжотельний періоди були коротшими на 12 

(Р<0,001) та 13,1 (Р<0,001), 13,8 (Р<0,001) та 16,2 (Р<0,001), 4,2 та 6,3, 11,9 

(Р<0,05) та 12,2 (Р<0,05), племрепродуктора «Селекціонер» – на 6,2 (Р<0,01) та 

6,2 (Р<0,01), 9,2 (Р<0,001) та 12,2 (Р<0,001), 0,5 та 2,5, 1,7 та 3,7, племзаводу 

«Ямниця» – на 19,6 (Р<0,001) та 20,6 (Р<0,001), 20,8 (Р<0,001) та 25,4 

(Р<0,001), 17,4 (Р<0,001) та 20,9 (Р<0,001), 12,7 (Р<0,01) та 16,1 дня (Р<0,001) 

відповідно. За кращу лактацію у корів Бродівського відділення ТзОВ 

«Молочні ріки» тривалість сервіс- та міжотельного періодів була меншою ніж 

у тварин Сокальського відділення на 1,9 та 1,1, племрепродуктора 

«Селекціонер» – на 5,9 (Р<0,01) та 4,6 (Р<0,05), племзаводу «Ямниця» – на 17,4 

(Р<0,001) та 17,6 дня (Р<0,001) відповідно. Тривалість сухостійного періоду за 

другу, четверту і кращу лактації у корів Бродівського відділення ТзОВ 

«Молочні ріки» була меншою ніж у тварин Сокальського відділення на 14,2 

(Р<0,001), 13,9 (Р<0,001) і 14,7 (Р<0,001), племрепродуктора «Селекціонер» – 

на 11 (Р<0,001), 14,9 (Р<0,001) і 17,6 (Р<0,001), племзаводу «Ямниця» – на 3,5 

(Р<0,01), 3,9 (Р<0,05) і 0,9 дня відповідно. За  третю, п'яту, шосту, сьому і 

старші  лактації цей  показник у корів  племзаводу «Ямниця» був меншим ніж 
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у тварин Сокальського відділення ТзОВ «Молочні ріки» на 18,6 (Р<0,001), 15,7 

(Р<0,001), 17,6 (Р<0,001), 8,3 (Р<0,001), племрепродуктора «Селекціонер» – на 

15,8 (Р<0,001), 15 (Р<0,001), 20,5 (Р<0,001), 15,9 дня (Р<0,001) відповідно. 

Тривалість сухостійного періоду за ці лактації у корів племзаводу «Ямниця» та 

Бродівського відділення ТзОВ «Молочні ріки» була майже однаковою. 

Тривалість тільності у корів різних господарств знаходилася в межах  

277-283,5 дня і відповідала вимогам фізіологічної норми. 

Чорно-ряба худоба західного регіону України характеризується 

високими показниками коефіцієнта відтворювальної здатності та високим 

виходом телят на 100 корів (табл.3.47).          

Таблиця 3.47 

Показники відтворювальної здатності корів 
 

Господарство 
Молочні ріки  Показник Селекціонер Ямниця Сокальське Бродівське 

відділення відділення 
І лактація 

n 2039 1009 1378 1192 
КВЗ 0,94±0,002*** 0,97±0,00* 0,98±0,003 0,94±0,003***
Вихід телят на 100 
корів, гол. 94,4±0,16*** 96,5±0,34** 98,0±0,33 94,0±0,34***

Індекс плодючості 46,9±0,06*** 46,9±0,11*** 47,7±0,10 46,8±0,10***
ІІ лактація 

n 1580 761 1178 980 
КВЗ 0,96±0,002*** 0,96±0,004*** 0,99±0,004 0,93±0,004***
Вихід телят на 100 
корів, гол. 95,7±0,22*** 95,5±0,38*** 98,8±0,36 92,7±0,36***

Індекс плодючості 47,2±0,07*** 46,8±0,13*** 47,9±0,11 46,5±0,16***
ІІІ лактація 

n 1042 541 993 593 
КВЗ 0,97±0,003*** 0,97±0,004*** 0,99±0,004 0,93±0,004***
Вихід телят на 100 
корів, гол. 97,3±0,33** 92,9±0,42*** 98,7±0,37 92,7±0,36***

Індекс плодючості 47,6±0,10** 47,2±0,15*** 48,0±0,11 47,0±0,12***
Краща лактація 

n 2039 1009 1378 1192 
КВЗ 0,95±0,002** 0,96±0,003 0,95±0,003* 0,92±0,003***
Вихід телят на 100 
корів, гол. 95,3±0,19 95,8±0,34 95,1±0,32 91,8±0,32***

Індекс плодючості 47,1±0,06 46,9±0,12 46,9±0,10 46,3±0,11***
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У тварин Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» коефіцієнт 

відтворювальної здатності та вихід телят на 100 корів знаходились в межах 

0,94-0,97 та 94,4-97,3, Бродівського відділення – в межах 0,96-0,97 та 92,9-96,5, 

племрепродуктора «Селекціонер» – в межах 0,95-0,99 та 95,1-98,8 і племзаводу 

«Ямниця» – в межах 0,92-0,94 та 91,8-94,0 відповідно. Необхідно зазначити, 

що коефіцієнт відтворювальної здатності та вихід телят на 100 корів 

найнижчими були у корів племзаводу «Ямниця». 

На основі індексу плодючості встановлено, що корови чорно-рябої 

худоби характеризуються середньою плодючістю, оскільки зазначений 

показник у тварин різних господарств знаходився в межах 46,3-48,0. 

Фенотипова мінливість тривалості сервіс періоду у всіх розглянутих 

стадах  корів  висока (табл. 3.48).   

Таблиця 3.48 
Коефіцієнт мінливості тривалості сервіс-періоду 

 
Господарство 

Молочні ріки  Показник Селекціонер Ямниця Сокальське Бродівське 
відділення відділення 

І лактація 
n 2039 1009 1378 1192 

Cv, %  25,3 42,5 48,9 43,0 
ІІ лактація 

n 1580 761 1178 980 
Cv, % 36,3 40,4 50,7 41,2 

ІІІ лактація 
n 1042 541 993 593 

Cv, %   45,2 40,5 49,9 33,7 
IV лактація 

n 608 343 750 401 
Cv, % 32,8 40,0 46,4 34,7 

V лактація 
n 336 195 504 264 

Cv, %   31,8 40,3 46,6 33,3 
VІ лактація 

n 225 98 314 146 
Cv, %   29,8 41,9 46,8 35,0 

VІІ лактація і старше 
n 153 61 172 178 

Cv, % 35,4 37,0 46,5 35,8 
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Мінімальна  величина  коефіцієнта мінливості становила 25,3, а 

максимальна – 50,7 %. Цей показник залежить від багатьох факторів, а саме, 

від кваліфікації техніка-осіменатора та умов праці, якості сперми бугая-

плідника, післяродового стану корів і стану здоров’я в цілому, умов їх годівлі 

та утримання тощо.  

Залежність тривалості сервіс-періоду від багатьох факторів зумовлює 

низьку його повторюваність в межах використання корів (табл. 3.49). Це 

свідчить про те, що цей показник у межах використання корів може значно 

коливатися і відповідно, це не дає змоги надійно оцінити корів за тривалістю 

сервіс-періоду. 

Таблиця 3.49 
Повторюваність тривалості сервіс-періоду 

 
Господарство 

Молочні ріки  
Селекціонер Ямниця Сокальське 

відділення  
Бродівське 
відділення 

Лактації 

n r n r n r n r 
І-ІІ 1580 0,114*** 761 0,200*** 1178 0,223*** 980 0,138***
І-ІІІ 1042 0,009 541 0,062 993 0,122*** 593 0,103* 
I-IV 608 0,012 343 0,091 750 0,089 401 0,058 
I-V 336 0,008 195 0,001 504 0,079 264 0,010 
I-VI 225 -0,077 98 0,051 314 0,141** 146 0,056 
I-VII і ст. 153 0,030 61 0,004 172 0,016 78 -0,108 
II-III 1042 0,200*** 541 0,219*** 993 0,173*** 593 0,254***
II-IV 608 0,037 343 0,065 750 0,098* 401 -0,048 
II-V 336 0,004 195 0,178* 504 0,103* 264 -0,046 
II-VI 225 0,033 98 -0,031 314 0,085 146 -0,070 
II-VII і ст. 153 0,154 61 -0,150 172 -0,087 78 -0,194 
III-IV 608 0,174** 343 0,119* 750 0,149** 401 0,135* 
III-V 336 0,033 195 0,041 504 0,064 264 -0,008 
III-VI 225 0,146* 98 0,026 314 0,127* 146 -0,058 
III-VII і ст. 153 0,037 61 -0,031 172 0,075 78 -0,039 
IV-V 336 0,214*** 195 0,056 504 0,131** 264 0,222 
IV-VI 225 0,187** 98 0,029 314 0,114* 146 0,027 
IV-VII і ст. 153 -0,029 61 -0,019 172 0,049 78 0,074 
V-VI 225 0,198** 98 0,034 314 0,092 146 0,003 
V-VII і ст. 153 0,027 61 0,198 172 -0,026 78 0,078 
VI-VII і ст. 153 0,080 61 -0,048 172 0,136* 78 0,130 
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Повторюваність тривалості сервіс-періоду подана коефіцієнтами 

кореляції. Вони низькі не лише в межах певних лактацій, а й у межах різних 

стад. Cірацький Й. З. та інші [164] зазначають, що низька повторюваність 

тривалості сервіс-періоду вказує на те, що цей показник не є стабільним, а 

піддається змінам. Важливо навчитися спрямовувати ці зміни в потрібному 

напрямі. На основі вище зазначених факторів довести цей показник у корів з 

тривалим сервіс-періодом до оптимального рівня, а у корів з нормальною 

тривалістю сервіс-періоду – підтримувати його в цих межах. 

Отже, корови чорно-рябої худоби західного регіону України 

характеризуються доброю відтворювальною здатністю. Залежно від 

господарства і лактації тривалість сервіс-періоду знаходилася в межах 87,4-

121,5, міжотельного періоду – в межах 364,6-402,6 та сухостійного періоду – в 

межах 47,3-72,9 дня, індекс плодючості – в межах 46,3-48,0, коефіцієнт 

відтворювальної здатності – в межах 0,92-0,99, вихід телят на 100 корів – в 

межах 91,8-98,8 гол. 

Результати досліджень даного підрозділу опубліковані в одній науковій 

праці [331].  

 

3.8. Тривалість продуктивного використання корів. 

 

Тривалість господарського використання і пожиттєва продуктивність 

корів значною мірою визначають загальну ефективність молочного скотарства 

[73, 548]. Тривалість господарського використання тварин свідчить про високу 

резистентність до захворювань, нормальне протікання фізіологічних і 

біохімічних процесів у організмі, про пристосованість до конкретних 

технологій виробництва продукції [73, 541, 679, 877]. У процесі створення 

нових молочних порід в Україні поряд із підвищенням продуктивності 

спостерігається скорочення тривалості життя та продуктивного використання 

корів [122, 307, 508, 670]. І це закономірно, адже, висока напруженість 

обмінних процесів корів для синтезу значно більшої порівняно з еволюційно 
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закріпленою фізіологічною нормою кількості молока природно 

супроводжується зниженням загальної резистентності організму, 

гальмуванням інших життєво важливих фізіологічних функцій, що за 

існування еволюційно закріпленої співвідносної зворотної мінливості, сприяє 

помітному зниженню відтворювальної здатності, здоров’я та тривалості 

господарського використання [549]. З такою проблемою зіткнулися і у країнах 

з розвинутим молочним скотарством [860, 865, 877, 906]. У зв’язку з цим в 

окремих країнах Північної Америки та Європи показник тривалості 

продуктивного використання включено до системи селекції, як селекційну 

ознаку при визначенні племінної цінності тварин [887, 888, 890, 913]. 

Доведено, що тривалість господарського використання та пожиттєва 

продуктивність корів зумовлюються генотиповими і паратиповими факторами, 

а також онтогенетичними параметрами формування організму тварин [32, 307, 

802, 861]. Наявність різного ступеня генетичної різноманітності корів за 

ознаками, які визначають довголіття худоби, вплив бугаїв на формування 

даних ознак зумовлюють необхідність вивчення та поглиблення цих знань для 

виявлення шляхів ведення відбору за тривалістю господарського використання 

тварин, що сприятиме підвищенню ефективності ведення галузі молочного 

скотарства [838]. 

Корови чорно-рябої худоби з різних господарств відрізнялися за 

тривалістю та ефективністю господарського використання (табл. 3.50). Між 

коровами 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», і 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 
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(Р<0,01). Найдовше у стаді використовувались корови племрепродуктора 

«Селекціонер». У них кількість лактацій за життя була більшою, порівняно з 

тваринами Сокальського і Бродівського відділень ТзОВ  «Молочні ріки» та 

племзаводу «Ямниця», на 1,1 і 0,9 та 0,4 лактації при Р<0,001 у всіх випадках.  

Таблиця 3.50 

Тривалість та ефективність продуктивного використання  
корів різних господарств 

Господарство 
Молочні ріки 

Показник 
Селекціонер Ямниця Сокальське Бродівське 

відділення відділення 
Кількість  

1698 909 1278 777 
тварин, гол. 
Тривалість: життя, 
днів 

2080±17,2*** 2301±27,0*** 2551±22,2 2524±32,0 

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

  використання, днів 
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: 18320±296,7***20254±371,4*** 22922±353,7*** 25448±478,0
    надій, кг 

    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: 
8,8±0,07*** 8,8±0,09*** 8,9±0,08*** 10,0±0,11 

    життя, кг 
    продуктивного   

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

    Дещо інші результати були за довічною продуктивністю. Найвищий 

довічний надій та вихід молочного жиру були у тварин племзаводу «Ямниця». 

Їх перевага за цими показниками над тваринами племрепродуктора 

«Селекціонер», Сокальського і Бродівського відділень ТзОВ  «Молочні ріки» 

становила 2526 та 102,1; 7128 та 283,3 і 5194 кг та 191,6 кг відповідно при 

Р<0,001 у всіх випадках. Середній довічний вміст жиру найвищий був у молоці 

корів Бродівського відділень ТзОВ  «Молочні ріки» і за цим показником вони 

переважали тварин Сокальського відділення, племрепродуктора 
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«Селекціонер» і племзаводу «Ямниця» відповідно на 0,09; 0,06 і 0,04 % при 

Р<0,001 у всіх випадках.   У корів Сокальського і Бродівського відділень ТзОВ  

«Молочні ріки» та племрепродуктора «Селекціонер» надій на один день життя 

був майже однаковим, а у тварин племзаводу «Ямниця» цей показник був 

вищим відповідно на 2,2; 2,2 та 2,1 кг при Р<0,001 у всіх випадках. Надій на 

один день продуктивного використання найнижчим був у корів 

племрепродуктора «Селекціонер». За цим показником вони поступалися 

тваринам племзаводу «Ямниця», Сокальського і Бродівського відділень ТзОВ  

«Молочні ріки» відповідно на 1,8; 1,4 і 0,7 кг при Р<0,001 у всіх випадках. 

Тривалість та ефективність використання корів певною мірою залежить 

від їх лінійної приналежності (табл. 3.51).  

Таблиця 3.51 
Тривалість та ефективність продуктивного використання  

корів різних ліній 
Тривалість Довічна продуктивність

Вік у 
лактаціях

продуктивного
використання, 

Лінія n життя, молочний 
жир, кг надій, кг  днів днів 

2034± 1176± 2,84± 17038± 651,5± Аннас Адема 
30587 89 93,4*** 93,9*** 0,245*** 1330,8*** 50,65*** 

2617± 1774± 4,25± 24064± 926,7± Белла  130 78,6 78,8 0,191 1051,4 40,73 1667366.74 
1611± 801± 1,83± 12983± 480,5± Валіанта  46 53,9*** 53,2*** 0,113*** 885,7*** 32,82*** 1650414 
2334± 1493± 3,59± 21034± 805,8± Елевейшна 

1491007 860 27,2*** 27,4*** 0,069** 388,5** 14,86*** 
2451± 1632± 4,13± 24506± 950,8± К.Франца 69 70,0 69,5 0,189 1024,4 39,51  9069 
2363± 1526± 3,82± 22690± 865,6± М. Чіфтейна 

95679 669 30,6** 30,7** 0,081* 473,9 18,00* 
2232± 1399± 3,53± 20697± 785,0± П. Астронавта 

1458744 198 53,6*** 53,8*** 0,149** 841,2** 31,61** 
2265± 1411± 3,36± 19713± 768,2± П. Бутмейкера 

1450228 117 72,9** 74,5** 0,174*** 931,5*** 36,44*** 
2329± 1471± 3,52± 19326± 739,8± Р. Соверінга 82 86,5* 87,8** 0,236* 1245,1** 47,57*** 198998 
2465± 1621± 3,97± 22146± 842,4± С.Т. Рокита 

252803 513 39,6 39,6 0,101 524,0* 20,03* 
2195± 1333± 3,21± 21363± 817,1± Старбака 

352790.79 91 73,9*** 73,5*** 0,180*** 1136,6* 43,35* 
2334± 1472± 3,53± 19387± 742,3± Фонд Метта 

1392858 152 58,9** 59,2** 0,147** 732,5*** 28,16*** 
1905± 1059± 2,33± 16583± 624,0± Хановера 

1629391 75 58,0*** 57,0*** 0,128*** 849,3*** 31,71*** 
2081± 1229± 3,02± 17471± 665,9± 896 Чіфа 1427381 23,8*** 23,9*** 0,060*** 326,6*** 12,49*** 
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Найбільша тривалість життя, тривалість продуктивного використання та 

кількість лактацій спостерігалася у тварин ліній Белла 1667366.74, К. Франса 

9069 і С. Т. Рокита 252803. У корів лінії М. Чіфтейна 95679 ці показники були 

меншими відповідно на 254 (Р<0,01), 248 (Р<0,01) та 0,43 (Р<0,05), 88, 106 та 

0,31 і 102 дня, 95 днів та 0,15 лактації, а у тварин інших ліній вони були ще 

нижчими і різниця була вірогідною.  У корів лінії Валіанта 1650414 кількість 

лактацій за життя не перевищувала дві, а у тварин ліній А. Адема 30587 і 

Хановера 1629391 – не перевищувала три.      

Подібна картина була і за довічною продуктивністю. Найвищими 

довічними надоями та виходом молочного жиру характеризувалися корови 

ліній Белла 1667366.74 і К. Франса 9069, дещо нижчими ці показники були у 

ліній С. Т. Рокита 252803 і М. Чіфтейна 95679, а у інших ліній вони були ще 

нижчими. 

Тривалість та ефективність використання корів залежить від величини їх 

надою за першу лактацію (табл. 3.52).  

Таблиця 3.52 

Тривалість та ефективність продуктивного використання корів  
залежно від їх надою за першу лактацію  

 
Тривалість Довічна продуктивність

Надій за І 
лактацію, 

кг 

Вік у 
лактаціях

продуктивного 
використання, 

днів 

n життя, молочний 
жир, кг 

надій, кг 
 днів 

2447± 1594± 3,94± 19164± 731,1± 
До 4000 643 

33,0 33,1 0,086 402,5*** 15,42*** 
2344± 1499± 3,72± 20732± 790,3± 

4000-4999 2149
17,8** 17,9* 0,047* 249,0*** 9,48*** 
2274± 1436± 3,49± 22064± 845,5± 

5000-5999 1374
21,0*** 21,1** 0,054** 316,2* 21,10* 
2288± 1454± 3,44± 23878± 921,9± 

6000-6999 349 
44,0** 44,3* 0,102*** 631,1 24,54 
2079± 1243± 2,77± 20904± 812,7± 

7000-7999 118 
62,7*** 63,2*** 0,151*** 941,9** 37,02* 
1975± 1150± 2,52± 20502± 790,6± 

8000 і > 29 
121,1*** 123,4*** 0,30*** 1748,8 68,56 

 

Найбільшою тривалістю життя, продуктивного використання і кількістю 

лактацій відзначалися корови, які за першу лактацію мали величину надою до 
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4000 кг молока. За цими показниками вони переважали тварин з надоєм за 

першу лактацію 4000-4999 кг на 103 (Р<0,01), 95 (Р<0,05) і 0,22 (Р<0,05), з 

надоєм за першу лактацію 5000-5999 кг – на 173 (Р<0,001), 158 (Р<0,01) і 0,45 

(Р<0,01), з надоєм за першу лактацію 6000-6999 кг – на 159 (Р<0,01), 140 

(Р<0,05) і 0,5 (Р<0,001), з надоєм за першу лактацію 7000-7999 кг – на 368 

(Р<0,001), 351 (Р<0,001) і 1,17 (Р<0,001) та з надоєм за першу лактацію 8000 кг 

і більше – на 472 кг (Р<0,001), 444 кг (Р<0,001) і 1,42 лактації (Р<0,001) 

відповідно. Із збільшенням надоїв корів за першу лактацію їх тривалість 

життя, продуктивного використання і кількість лактацій зменшувалися. 

Необхідно зазначити, що у тварин з надоями за першу лактацію 5000-5999 кг і 

6000-6999 кг ці показники були майже однаковими. 

Дещо інші результати спостерігалися за довічною продуктивністю. 

Найвищий довічний надій та вихід молочного жиру були у корів з надоєм за 

першу лактацію 6000-6999 кг молока. За цими показниками вони переважали 

корів з надоєм за першу лактацію до 4000 кг на 4714 (Р<0,001) та 190,8 

(Р<0,001), з надоєм за першу лактацію 4000-4999 кг – на 3146 (Р<0,001) та 

131,6 (Р<0,001), з надоєм за першу лактацію 5000-5999 кг – на 1814 (Р<0,05) та 

76,4 (Р<0,05), з надоєм за першу лактацію 7000-7999 кг – на 2974 (Р<0,01) та 

109,2 (Р<0,05) і з надоєм за першу лактацію 8000 кг і більше – на 3376 кг та 

131,3 кг відповідно.    

Аналіз причин вибуття корів (табл. 3.53) свідчить, що найбільше тварин 

у всіх піддослідних господарствах вибувало через порушення функції 

відтворення.  Однак, слід відмітити, що за цією причиною найбільше вибувало 

тварин у племзаводі «Ямниця»  (45,0 %). На другому місці серед причин 

вибуття була низька продуктивність (15,8-21,5 %). Найвищий відсоток вибуття 

тварин через фізіологічну старість (12,7 %)  і захворювання вимені (9,1 %) був 

у племрепродукторі «Селекціонер». Через захворювання кінцівок найменше 

тварин вибуло спостерігалося у Бродівському відділенні ТзОВ  «Молочні 

ріки» (4,6 %). У Сокальському відділенні ТзОВ  «Молочні ріки» високий 
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відсоток тварин вибуло через захворювання органів травлення (7,9 %) і травми 

та нещасні випадки (7,4 %). 

Таблиця 3.53 

Причини вибуття корів  
 

Господарство 

Молочні ріки: 
Селекціонер Ямниця 

Сокальське 
відділення 

Бродівське 
відділення 

  
Назва причини вибуття 

n % n % n % n % 
Порушення функції 
відтворення 

637 37,5 385 42,4 509 39,8 350 45,0

Низька продуктивність 322 19,0 195 21,5 233  18,2 123 15,8

Фізіологічна старість 98 5,8 83 9,1 162 12,7 69 8,9 

Захворювання кінцівок 113 6,6 42 4,6 66 5,2 43 5,5 

Захворювання вим’я 122 7,2 77 8,5 116 9,1 59 7,6 

Захворювання органів 
дихання 

75 4,4 29 3,2 32 2,5 35 4,5 

Захворювання органів 
травлення 

134 7,9 34 3,7 64 5,0 19 2,4 

Травми та нещасні 
випадки 

126 7,4 39 4,2 53 4,1 42 5,4 

Інші причини 71 4,2 25 2,8 43 3,4 38 4,9 

Всього:  1698 100 909 100 1278 100 777 100 

  

Для прогнозування довічного надою молочної худоби значний інтерес 

представляє кореляційний аналіз цього показника з іншими селекційними 

ознаками (табл. 3.54). Довічний надій тісно корелює з тривалістю життя, 

тривалістю продуктивного використання, кількістю лактацій за життя і надоєм 

за один день життя. Коефіцієнти кореляції між цими показниками знаходилися 

в межах 0,884-0,955. Позитивний достовірний зв’язок встановлений між 

довічним надоєм і надоєм корів за окремі лактації. Коефіцієнт кореляції між 

цими показниками, починаючи з першої лактації, зростав і за третю лактацію 

становив 0,323, а за кращу – 0,559. Невисокий, але достовірний зв’язок 

довічного надою корів встановлено з їх живою масою в період вирощування. 

Залежно від вікового періоду коефіцієнти кореляції між цими показниками 
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коливалися від 0,137 до 0,175. Невисокий і невірогідний зв’язок довічного 

надою корів виявлений з їх живою масою при першому плідному осіменінні. 

Таблиця 3.54 

Зв’язок довічного надою з селекційними ознаками  
 

Корельовані ознаки n r±mr 

Довічний надій х тривалість життя 4662 0,908±0,0026*** 
Довічний надій х тривалість господарського 
використання 

4662 0,912±0,0025*** 

Довічний надій х кількість лактацій за життя 4662 0,955±0,0013*** 
Довічний надій х надій за один день життя 4662 0,884±0,0032*** 
Довічний надій х надій за першу лактацію 4662 0,183±0,0142*** 
Довічний надій х надій за другу лактацію 3861 0,192±0,0155*** 
Довічний надій х надій за третю лактацію 3012 0,323±0,0163*** 
Довічний надій х надій за кращу лактацію 4662 0,559±0,0101*** 
Довічний надій х жива маса у 3-місячному віці 4662 0,137±0,0144*** 
Довічний надій х жива маса у 6-місячному віці 4662 0,1600,0143*** 
Довічний надій х жива маса у 9-місячному віці 4662 0,175±0,0142*** 
Довічний надій х жива маса у 12-місячному віці 4662 0,174±0,0142*** 
Довічний надій х жива маса у 15-місячному віці 4662 0,147±0,0143*** 
Довічний надій х жива маса у 18-місячному віці 4662 0,156±0,0143*** 
Довічний надій х жива маса при І плідному 
осіменінні 

4662 0,043±0,0146 

Довічний надій х висота в холці після І отелення 3561 0,172±0,0163*** 
Довічний надій х глибина грудей після І 
отелення 

3561 0,182±0,0162*** 

Довічний надій х ширина грудей після І отелення 3561 0,173±0,0163*** 
Довічний надій х обхват грудей за лопатками 
після І отелення 

3561 0,185±0,0162*** 

Довічний надій х навскісна довжина тулуба після 
І отелення 

3561 0,146±0,0164*** 

Довічний надій х ширина в маклаках після І 
отелення  

3561 0,137±0,0164*** 

Довічний надій х обхват п’ястка після І отелення 3561 0,092±0,0166** 
 

Ефективністю довічного використання корів певним чином пов’язана з 

екстер’єрними особливостями первісток. Найвищі коефіцієнти кореляції були 

між величиною довічного надою і висотою в холці та промірами грудей. Дещо 

слабшої сили зв’язки встановлені між довічним надоєм і навскісною 

 



 164

довжиною тулуба та шириною в маклаках, а найслабші – між довічними 

надоями та обхватом п’ястка. 

Таким чином, корови чорно-рябої худоби західного регіону України 

характеризуються невисокою тривалістю господарського використання (3,2-

4,3 лактації). Тривалість продуктивного використання і довічна 

продуктивність корів зумовлена генотипом, зокрема їх лінійною належністю. 

Довічний надій тісно корелює з тривалістю життя, тривалістю господарського 

використання, кількістю лактацій за життя і надоєм за один день життя. 

Позитивний достовірний зв’язок встановлено між довічним надоєм і надоєм 

корів за окремі лактації. Найбільше тварин вибувало через порушення функції 

відтворення (37,5-45,0 %) та низьку продуктивність (15,8-21,5 %). 

Результати досліджень даного підрозділу опубліковані в одній науковій 

праці [357 ].  

 

3.9 Морфологічні та біохімічні показники крові. 

 

У селекційній роботі значну увагу приділяють вивченню таких 

показників інтер’єру, які легко можна було б оцінити на будь-якій стадії 

онтогенезу. Цим вимогам повністю відповідає кров – одна із найважливіших 

систем, що характеризує інтер’єр тварин. Склад крові відзначається відносною 

постійністю, що забезпечує збереження видових, породних та індивідуальних 

особливостей тварин. Але поряд з цим склад крові досить лабільний, що 

дозволяє використовувати його в якості важливого механізму адаптації до змін 

умов життя. Морфологічні та біохімічні показники крові є важливим 

критерієм, що відображає загальну будову організму, його конституційні 

особливості, фізіологічний стан і до певної міри характеризує обмін речовин 

[64, 240, 246]. 

Результати досліджень показують, що морфологічні та  біохімічні 

показники  крові у телиць чорно-рябої худоби у всі досліджувані вікові 

 



 165

періоди знаходилися в межах фізіологічної норми, однак з віком тварин вони 

дещо змінювалися (табл. 3.55).  

Таблиця 3.55 

Морфологічні та біохімічні показники крові телиць (М±m, n=39) 

Вік тварин, місяці 
Показник 

3 6 9 12 15 18 

Кількість  
6,81±0,14 6,38±0,12 6,19±0,10 6,25±0,09 6,30±0,09 6,39±0,10 

еритроцитів, Т/л 
Кількість 

8,34±0,17 7,52±0,17 7,94±0,12 7,00±0,13 8,00±0,17 7,99±0,14 
лейкоцитів, Г/л 
Вміст  

114,69±1,20 112,27±1,18 111,96±1,20 114,27±0,97 109,65±1,19 106,28±1,23
гемоглобіну, г/л
Вміст глюкози,  

4,04±0,06 3,75±0,05 3,70±0,06 3,48±0,07 3,42±0,08 3,29±0,09 
ммоль/л 
Резервна 

54,10±1,05 53,97±1,10 52,82±0,91 52,31±1,02 51,28±1,00 50,38±0,89
лужність, об % 
Кольоровий  

0,850±0,011 0,886±0,009 0,907±0,007 0,917±0,006 0,874±0,012 0,838±0,014
показник крові 
Вміст гемогло- 
біну в еритро- 16,99±0,23 17,73±0,19 18,13±0,14 18,33±0,12 17,49±0,24 16,76±0,27

циті, пг 
 

Так, кількість еритроцитів у крові  9-місячних  тварин  порівняно  з 3- та 

6-місячними  була  нижчою  на  0,62 (Р<0,001) та 0,19 Т/л відповідно. З 9- до 

18-місячного віку цей показник невірогідно збільшився. Вміст гемоглобіну 

впродовж досліджуваного періоду мав хвилеподібний характер. До 9-

місячного віку телиць він знижувався, у 12-місячному віці зріс, а в 

подальшому знову  знизився. Однак різниця за названим показником була 

вірогідною лише у двох випадках, а саме: 15- та 18-місячні телиці за вмістом 

гемоглобіну поступалися 12-місячним на 4,62 (Р<0,01) та 7,99 г/л (Р<0,001) 

відповідно.  

З 3- до 12-місячного віку вміст гемоглобіну в еритроциті зростав, а з 12- 

до 18-місячного віку знижувався. У  3-місячному віці порівняно з 6-, 9- та 12-

місячним віком цей показник був нижчим на 0,74 (Р<0,05), 1,14 (Р<0,001) та 
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1,34 (Р<0,001), а в 12-місячному віці порівняно з 15- та 18-місячним віком був 

вищим на 0,84 (Р<0,01) та 1,57 пг (Р<0,001)  відповідно.  

 Кількість лейкоцитів у крові тварин у досліджувані вікові періоди 

коливалася від 7,0 до 8,34 Г/л. Цей показник  у віковому аспекті мав 

хвилеподібний характер. Так, у 6-місячному віці тварин порівняно з 3-

місячним він був меншим на 0,82 (Р<0,01), у 9-місячному порівняно з 6-

місячним – більшим на 0,42 (Р<0,05), у 12-місячному  порівняно з 9-

місячним – меншим на 0,94 (Р<0,001), у 15-місячному порівняно з 12-

місячним – більшим на 1,00 Г/л (Р<0,001) і у 18-місячному залишався майже 

на тому ж рівні, що і в 15-місячному віці.  

Вміст глюкози був найвищим у крові 3-місячних телиць і з віком тварин 

він знижувався і у 18-місячних телиць порівняно з 3-місячними він був 

нижчим на 0,75 ммоль/л (Р<0,001). Аналогічна тенденція спостерігалася і за 

резервною лужністю, яка у 18-місячному віці телиць була нижчою порівняно з 

3-місячним віком на 3,72 об % (Р<0,01).  

Кольоровий показник крові у телиць до річного віку збільшувався і в 12-

місячному віці був вищим, ніж у 3-місячному на 0,067 (Р<0,001). В 

подальшому він зменшувався і у 18-місячному віці був нижчим порівняно з 

12-місячним на  0,079 (Р<0,001). Аналогічна картина виявлена і за вмістом 

гемоглобіну в еритроциті. Цей показник у 12-місячному віці був вищим, 

порівняно з 3- та 18-місячним на 1,34 та 1,57 пг при Р<0,001 в обох випадках. 

Вміст загального білка в сироватці крові телиць української чорно-рябої 

молочної породи з віком зростав (табл. 3.56). Так, у 6-місячному віці тварин 

порівняно з 3-місячним, він був вищим на  2,85 (Р<0,001), у 9-місячному 

порівняно з 6-місячним – на 2,93 (Р<0,001), у 12-місячному порівняно з 9-

місячним – на 2,77 (Р<0,001), у 15-місячному порівняно з 12-місячним – на 

3,57 (Р<0,001) і у 18-місячному віці порівняно з 15-місячним – на 2,59 г/л 

(Р<0,01). Загалом з 3- до 18-місячного віку тварин вміст загального білка в 

сироватці крові телиць збільшився на 14,71 г/л (Р<0,001). 
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Таблиця 3.56 

Вміст загального білка і його фракцій у сироватці крові  телиць, 

M±m, n=39  

Вік тварин, місяці 
Показник 

3 6 9 12 15 18 

Загальний  60,32±0,45 63,17±0,37 66,10±0,36 68,87±0,32 72,44±0,51 75,03±0,57
білок, г/л 
Альбуміни, г/л 30,05±0,46 31,54±0,38 32,15±0,31 31,12±0,30 32,18±0,46 31,48±0,44

Глобуліни, г/л 30,27±0,46 31,63±0,41 33,95±0,37 37,75±0,31 40,26±0,51 43,55±0,33

Альбуміни, % 49,80±0,67 49,88±0,56 48,68±0,43 45,18±0,38 44,40±0,51 41,93±0,41

Глобуліни, %  50,20±0,67 50,12±0,56 51,32±0,43 54,82±0,38 55,60±0,51 58,07±0,44

в т. ч.: 11,83±0,26 11,65±0,24 12,13±0,18 13,94±0,22 14,04±0,22 14,62±0,26
α-глобуліни, % 
β-глобуліни, % 12,42±0,42 12,25±0,37 12,93±0,27 16,33±0,35 16,09±0,29 16,89±0,27

γ-глобуліни, % 25,95±0,61 26,22±0,57 26,26±0,45 24,55±0,38 25,47±0,42 26,56±0,37

Альбуміни / 1,01±0,02 1,00±0,02 0,95±0,02 0,83±0,01 0,80±0,02 0,73±0,01 
глобуліни 

 
Коефіцієнт мінливості вмісту загального білка в сироватці крові був 

низьким і у 3-місячному віці тварин він становив 4,7, у 6-місячному – 3,7, у 9-

місячному – 3,4, у 12-місячному – 2,9, у 15-місячному – 4,4 і у 18-місячному – 

4,7 %. Низькі показники коефіцієнта мінливості названого показника свідчать 

про високий рівень константності даної ознаки. 

У піддослідних телиць виявлені деякі вікові відмінності за фракційним 

складом загального білка сироватки крові. Вміст альбумінів у сироватці крові 

мав хвилеподібний характер. У 6-місячному віці тварин порівняно з 3-

місячним він збільшився на 1,45 (Р<0,05), у 9-місячному порівняно з 6-

місячним – на 0,65, у 12-місячному порівняно з 9-місячним зменшився на 1,03 

(Р<0,05), у 15-місячному порівняно з 12-місячним збільшився на 1,06 (Р<0,05) і 

у 18-місячному порівняно з 15-місячним зменшився на 0,7 г/л. Вміст 

глобулінів у сироватці крові з віком тварин зростав і у 6-місячному віці, 

порівняно з 3-місячним, був вищим на 1,4 (Р<0,05), у 9-місячному, порівняно з 

6-місячним – на 2,28 (Р<0,001), у 12-місячному, порівняно з 9-місячним – на 
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3,4 (Р<0,001), у 15-місячному порівняно, з 12-місячним – на 2,51 (Р<0,001) і у 

18-місячному, порівняно з 15-місячним – на 3,29 г/л (Р<0,001). Коефіцієнт 

мінливості альбумінів у різні вікові періоди коливався від 5,9 до 9,6 %, а 

глобулінів – від 5,2 до 9,6 %. 

У відносних одиницях за вмістом у сироватці крові альбумінів та 

глобулінів між телицями у віці 3; 6 та 9 місяців вірогідної різниці не  виявлено. 

У наступні  вікові  періоди  відносна  кількість  альбумінів  знижувалася,  а 

відносна кількість глобулінів зростала. У 3-місячному віці тварин 

концентрація глобулінів у сироватці крові була вищою ніж концентрація 

альбумінів на 0,4, у 6-місячному – на 0,24, у 9-місячному – на 2,64 (Р<0,001) у 

12-місячному – на 9,64 (Р<0,001), у 15-місячному – на 11,2 (Р<0,001) і у 18-

місячному – на 16,14 % (Р<0,001). 

З віком телиць виявлені певні зміни в концентрації фракцій глобулінів у 

сироватці крові. Концентрація α-глобулінів у 6-місячному віці тварин, 

порівняно з 3-місячним, невірогідно знизилася, а в наступні вікові періоди 

зростала і у 18-місячному віці, порівняно з 6-місячним, збільшилася на 2,97 % 

(Р<0,001). За концентрацією β-глобулінів між телицями у віці 3; 6 і 9 місяців 

вірогідної різниці не виявлено і вона була нижчою порівняно з віковими 

періодами 12; 15 і 18 місяців. За концентрацією γ-глобулінів між 3-; 6-; 9-; 15- і 

18-місячними тваринами вірогідної різниці не виявлено.  У   12-місячних  

телиць, порівняно  з  9-місячними,  цей  показник  знизився    на  1,71 % 

(Р<0,01)  і  в  подальшому  знову зріс. Так, вміст у сироватці крові γ-глобулінів 

у 15-місячному віці тварин був вищим, порівняно з 12-місячним – на 0,92, а у 

18-місячному – на 2,01 % (Р<0,001). Коефіцієнти мінливості концентрації у 

сироватці крові α-глобулінів залежно від вікового періоду коливалися від 9,4 

до 13,6, β-глобулінів – від 9,9 до 21,0 і γ-глобулінів – від 8,7 до 14,2 %.   

Відношення альбумінів до глобулінів у 3- та 6-місячному віці тварин 

було майже на одному рівні, а в подальшому – знижувалося. Цей показник 

знизився з 6- до 9-місячного віку тварин на 0,05, з 9- до 12-місячного – на 0,12 
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(Р<0,001), з 12- до 15-місячного – на 0,02 і з 15- до 18-місячного віку – на 0,07 

(Р<0,001). 

Встановлено, що між вмістом у сироватці крові загального білка та 

живою масою тварин існує позитивний зв’язок (табл. 3.57). Коефіцієнти 

кореляції між цими показниками залежно від вікового періоду коливалися від 

+0,2 до +0,48 (Р<0,001). Необхідно зазначити, що в 3-місячному віці цей 

показник становив +0,48 і був високовірогідним. 

Таблиця 3.57 

Коефіцієнти кореляції між вмістом  загального білка сироватки крові та 
його фракційним складом і живою масою телиць, r±mr, n=39 

 
Вік тварин, місяці Поєднання 

показників 3 6 9 12 15 18 
Загальний білок-
жива маса 

0,480± 0,279± 0,280± 0,354± 0,200± 0,212± 
0,123*** 0,148 0,148 0,140* 0,154 0,153 

Альбуміни-жива 
маса 

0,269± 0,050± -0,048± -0,002± 0,139± 0,300± 
0,149 0,160 0,160 0,160 0,157 0,146 

Глобуліни-жива 
маса 

0,203± 0,210± 0,309± 0,366± 0,091± -0,031± 
0,154 0,153 0,145 0,142* 0,159 0,160 

α-глобуліни-
жива маса 

0,045± 0,001± 0,193± 0,148± 0,115± -0,040± 
0,160 0,160 0,154 0,157 0,158 0,160 

β-глобуліни-жива 
маса 

0,192± -0,038± 0,017± 0,343± -0,008± 0,216± 
0,154 0,158 0,160 0,141* 0,160 0,153 

γ-глобуліни-жива 
маса 

0,092± 0,238± 0,269± 0,0001± 0,059± -0,159± 
0,159 0,151 0,149 0,160 0,160 0,156 

 

Між фракціями білка сироватки крові та живою масою тварин у різні 

вікові періоди в більшості випадків виявлені позитивні зв’язки. Негативні 

зв’язки встановлені лише між концентрацією альбумінів і живою масою 

телиць у 9- та 12-місячному, між концентрацією глобулінів і живою масою у 

18-місячному віці. Щодо фракцій глобулінів, то негативні зв’язки виявлені  

між концентрацією α-глобулінами і живою масою тварин у 18-місячному віці, 

β-глобулінів і живою масою телиць у 6- та 15-місячному та між концентрацією 

γ-глобулінів і живою масою тварин у 18-місячному віці. Проте, необхідно 

зазначити, що ці зв’язки були слабкими і недостовірними. 
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При дослідженні морфологічних та біохімічних показників крові 

первісток чорно-рябої худоби протягом лактації за кількістю лейкоцитів, 

вмістом глюкози та резервною лужністю вірогідної різниці не виявлено 

(табл. 3.58). Кількість еритроцитів і вміст гемоглобіну у крові в ході лактації 

зростали. Так, ці показники були вищими на п’ятому місяці лактаційного 

періоду порівняно з другим місяцем на 0,11 і 1,33, на восьмому місяці 

порівняно з п’ятим на 0,14 Т/л і 2,99 г/л (P<0,05) відповідно. З другого до 

восьмого місяця лактації кількість у крові еритроцитів і вміст гемоглобіну 

зросли відповідно на 0,25 Т/л (P<0,05) і 4,32 г/л (P<0,01). Кольоровий показник 

крові та вміст гемоглобіну в еритроциті в досліджувані періоди лактації 

знаходилися майже на одному рівні. 

Таблиця 3.58 

Морфологічні та біохімічні показники крові корів-первісток у різні 
періоди лактації, М±m (n=36) 

Місяць лактації 
Показник 

2  5  8 

Кількість еритроцитів, Т/л  6,69±0,10 6,80±0,08 6,94±0,07 

Кількість лейкоцитів, Г/л 8,29±0,10 8,11±0,13 8,17±0,11 

Вміст гемоглобіну, г/л  107,93±1,25 109,26±1,18 112,25±0,90 

Вміст глюкози, ммоль/л 3,26±0,09 3,15±0,07 3,11±0,08 

Резервна лужність, об % 57,70±0,94 56,67±0,87 57,57±0,94 

Кольоровий показник крові 0,813±0,015 0,808±0,01 0,812±0,012 

Вміст гемоглобіну в еритроциті, пг 16,25±0,30 16,15±0,28 16,25±0,23 

  

Кореляційний аналіз свідчить, що між морфологічними й біохімічними 

показників крові та показниками молочної продуктивності корів-первісток 

існують невірогідні зв’язки (виняток коефійієнт кореляції між резервною 

лужністю і вмістом білка в молоці на другому місяці лактації) (табл. 3.59-3.61).  

Добовий надій позитивно корелює з вмістом у крові гемоглобіну і 

кількістю лейкоцитів, негативно – з вмістом глюкози і резервною лужністю.  
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Таблиця 3.59 

Коефіцієнти кореляції між морфологічними й біохімічними показниками 
крові та добовим надоєм первісток, r±mr (n=36) 

Місяць лактації 
Поєднання показників 

2 5 8 

Кількість еритроцитів-
надій 

0,204±0,1597 0,053±0,1662 -0,050±0,1663 

0,093±0,1652 0,127±0,1640 0,018±0,1666 Вміст гемоглобіну-надій 

0,215±0,1590 0,204±0,1597 0,255±0,1558 Кількість лейкоцитів-надій 

-0,298±0,1519 -0,187±0,1608 -0,142±0,1633 Вміст глюкози-надій 

-0,153±0,1628 -0,116±0,1644 -0,163±0,1622 Резервна лужність-надій 

 

Таблиця 3.60 

Коефіцієнти кореляції між морфологічними й біохімічними показниками 
крові та вмістом жиру в молоці первісток, r±mr (n=36) 

Місяць лактації 
Поєднання показників 

2 5 8 

0,049±0,1662 0,124±0,1641 0,253±0,1560 Кількість еритроцитів-жир 

0,005±0,1667 0,035±0,1665 -0,207±0,1595 Вміст гемоглобіну-жир 

-0,003±0,1667 -0,163±0,1622 -0,048±0,1663 Кількість лейкоцитів-жир 

0,058±0,1611 0,152±0,1628 0,011±0,1666 Вміст глюкози-жир 

0,318±0,1498 0,184±0,1610 0,037±0,1664 Резервна лужність-жир 

 

Коефіцієнти кореляції між кількістю еритроцитіву крові і добовим надоєм 

на другому і п’ятому місяцях лактації були позитивними, а на восьмому 

місяці – негативними. 

Вміст жиру в молоці позитивно корелює з кількістю у крові еритроцитів, 

вмістом глюкози і резервною лужністю та негативно – з кількістю лейкоцитів. 

Коефіцієнти кореляції між вмістом у крові гемоглобіну і вмістом жиру в 

молоці на другому і п’ятому місяцях лактації були позитивними, а на 

восьмому місяці – негативними. 
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Таблиця 3.61 

Коефіцієнти кореляції між морфологічними й біохімічними показниками 
крові та вмістом білка в молоці первісток, r±mr (n=36) 

Місяць лактації 
Поєднання показників 

2 5 8 

Кількість еритроцитів-
білок 

0,069±0,1659 0,231±0,1578 0,316±0,1500* 

0,113±0,1645 0,150±0,1629 -0,160±0,1624 Вміст гемоглобіну-білок 

-0,189±0,1607 -0,266±0,1549 -0,220±0,1586 Кількість лейкоцитів-білок 

0,128±0,1639 -0,126±0,1640 -0,046±0,1663 Вміст глюкози-білок 

0,424±0,1367** -0,151±0,1629 0,033±0,1665 Резервна лужність-білок 

 

Вміст білка в молоці позитивно корелює з кількістю еритроцитів і  

негативно – з кількістю лейкоцитів. Між вмістом білка в молоці і вмістом 

гемоглобіну, вмістом глюкози та резервною лужністю у різні періоди лактації 

виявлені різнонаправлені зв’язки. 

Вміст загального білка в сироватці крові корів-первісток у ході лактації 

знижувався (табл. 3.62). Так, цей показник на другому місяці лактації був 

вищим порівняно з п’ятим на 2,42 (Р<0,01), а на п’ятому місяці порівняно з 

восьмим – на  2,23 г/л (Р<0,05). З другого до восьмого місяця лактації вміст 

загального білка в сироватці крові первісток знизився на 4,65 г/л (Р<0,001). 

У корів-первісток впродовж лактації виявлені деякі відмінності і за 

фракційним складом білка в сироваткці крові. На другому місяці лактації вміст 

альбумінів і глобулінів був вищим порівняно з п’ятим місяцем на 2,05 

(Р<0,001) і 0,37, порівняно з восьмим – на 1,34 (Р<0,05) і 3,3 г/л (Р<0,001) 

відповідно. 

У відсотках вміст альбумінів у сироватці крові з другого до п’ятого 

місяця лактаційного періоду знизився, а з п’ятого до восьмого – зріс,  вміст 

глобулінів, навпаки, – з другого до п’ятого місяця зріс, а з п’ятого до 

восьмого – знизився. На другому місяці лактації концентрація у сироватці 
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крові глобулінів була вищою ніж концентрація альбумінів на 16,9, на п’ятому 

місяці – на 19,32 і на 8 місяці – на 15,3 %  при Р<0,001 у всіх випадках. 

Таблиця 3.62 

Динаміка вмісту білка та білкових фракцій у сироватці крові корів-
первісток у різні періоди лактації, М±m (n=36) 

 
Місяць лактації 

Показник 
2  5 8 

Загальний білок, г/л 84,04±0,63 81,62±0,59 79,39±0,64 

Альбуміни, г/л 34,97±0,42 32,92±0,34 33,63±0,42 

Глобуліни, г/л 49,07±0,42 48,70±0,49 45,77±0,48 

Альбуміни, % 41,55±0,34 40,34±0,34 42,35±0,40 

Глобуліни, %  58,45±0,34 59,66±0,34 57,65±0,40 

в т. ч.: α-глобуліни, % 15,35±0,22 15,59±0,21 15,78±0,33 

β-глобуліни, % 14,63±0,27 14,09±0,21 14,58±0,26 

γ-глобуліни, % 28,47±0,35 29,98±0,32 27,29±0,37 

Альбуміни/глобуліни 0,704±0,01 0,678±0,01 0,738±0,01 

 

У ході лактації концентрації α- і β- глобулінів у сироватці крові 

змінювалася незначно. Концентрація γ-глобулінів з другого до п’ятого місяця 

лактаційного періоду зросла на 1,51 (Р<0,01), а з п’ятого до восьмого місяця – 

знизилася на 2,69 % (Р<0,001). 

Відношення альбумінів до глобулінів у сироватці крові з другого місяця 

лактації до п’ятого знизилося на 0,026, а з п’ятого до восьмого – зросло на 0,06 

(Р<0,001). 

Білки сироватки крові – важливі попередники білків молока і молочного 

жиру. Тому були проведені дослідження білкового складу крові в зв’язку з 

молочністю, жирномолочністю і білковомолочністю. Між вмістом загального 

білка в сироватці крові і добовим надоєм в різні періоди лактації виявлений 

позитивний зв’язок (табл. 3.63). 

 



 174

Таблиця 3.63 

Коефіцієнти кореляції між вмістом  загального білка в сироватці крові, 
його фракційним складом та добовим надоєм первісток, r±mr (n=36) 

 
Місяць лактації 

Поєднання 
показників 2 5 8 

0,296±0,1521 0,114±0,1645 0,062±0,1660 Загальний білок-надій 

0,213±0,1591 0,193±0,1604 0,070±0,1659 Альбуміни-надій 

0,235±0,1574 0,005±0,1667 0,023±0,1665 Глобуліни-надій 

0,246±0,1566 -0,002±0,1667 0,157±0,1626 α-глобуліни-надій 

0,203±0,1598 -0,002±0,1667 -0,028±0,1665 β-глобуліни-надій 

-0,048±0,1663 0,010±0,1667 -0,089±0,1653 γ-глобуліни-надій 

 

Між фракційним складом білка сироватки крові і добовим надоєм у різні 

періоди лактації також виявлені позитивні зв’язки. Найвищими ці зв’язки були 

на другому місяці лактаційного періоду. Щодо фракцій глобулінів, то між 

ними і добовим надоєм виявлені різнонаправлені зв’язки. 

Між вмістом загального білка у сироватці крові і вмістом жиру в молоці 

виявлені позитивні зв’язки (табл. 3.64). 

Таблиця 3.64 

Коефіцієнти кореляції між вмістом  загального білка сироватки крові, 
його фракційним складом і вмістом жиру в молоці первісток, r±mr (n=36) 

 
Місяць лактації 

Поєднання 
показників 2 5 8 

0,314±0,1502 0,126±0,1640 0,023±0,1665 Загальний білок-жир 

0,402±0,1397** 0,173±0,1617 0,307±0,1510 Альбуміни- жир 

0,078±0,1657 0,028±0,1665 -0,279±0,1537 Глобуліни- жир 

-0,180±0,1613 -0,099±0,1650 -0,428±0,1361** α-глобуліни- жир 

0,308±0,1509 0,167±0,1620 0,084±0,1654 β-глобуліни- жир 

-0,026±0,1665 -0,001±0,1667 -0,090±0,1653 γ-глобуліни- жир 
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Коефіцієнти кореляції між цими показниками коливалися від 0,314 на 

другому місяці до 0,023 на восьмому місяці лактації. Між концентрацією 

альбумінів у крові і вмістом жиру в молоці також виявлений позитивний 

зв’язок. Коефіцієнти кореляції між цими показниками, залежно від місяця 

лактації, коливалися від 0,173 до 0,402. Між вмістом глобулінів у сироватці 

крові і вмістом жиру в молоці коефіцієнти кореляції на другому і п’ятому 

місяцях лактації були позитивними, а на восьмому місяці – негативними. 

Позитивний зв’язок виявлений між β-глобуліновою фракцією і вмістом жиру в 

молоці, а негативний – між α-глобулінами та γ-глобулінами і вмістом жиру в 

молоці.  

Загальний білок у сироватці крові позитивно корелює з вмістом білка в 

молоці (табл. 3.65).  

Таблиця 3.65 

Коефіцієнти кореляції між вмістом  загального білка сироватки крові, 
його фракційним складом та вмістом білка в молоці первісток, r±mr 

(n=36) 
Місяць лактації 

Поєднання 
показників 2 5 8 

Загальний білок-
білок 

0,302±0,1514 0,042±0,1664 0,169±0,1619 

0,417±0,1377** 0,011±0,1666 0,061±0,1660 Альбуміни- білок 

0,042±0,1664 0,042±0,1664 -0,268±0,1547 Глобуліни- білок 

-0,095±0,1652 -0,050±0,1663 -0,273±0,1542 α-глобуліни- білок 

0,026±0,1665 -0,073±0,1658 -0,239±0,1571 β-глобуліни- білок 

0,143±0,1633 0,149±0,1630 0,025±0,1665 γ-глобуліни- білок 

 

Коефіцієнти кореляції між цими показниками залежно від місяця 

лактації коливався від 0,042 до 0,302. Позитивний зв’язок виявлений між 

вмістом у сироватці крові альбумінів та вмістом білка в молоці. Між вмістом у 

сироватці крові глобулінів і вмістом білка в молоці на другому і п’ятому 

місяцях лактації виявлений позитивний зв’язок, а на восьмому місяці – 
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негативний. Щодо фракцій глобулінів, то α-глобулінова фрація негативно 

корелювала з вмістом білка в молоці, а γ-глобулінова – позитивно. Між β-

глобуліновою фракцією і вмістом білка в молоці на другому місяці лактації 

виявлений позитивний зв’язок, а на п’ятому і восьмому місяцях – негативний.   

Отже, у телиць чорно-рябої худоби за морфологічними і біохімічними 

показниками крові встановлена міжвікова різниця. З віком телиць вміст 

загального білка в сироватці крові і глобулінів зростали, вміст глюкози і 

резервна лужність знижувалися, а кількість еритроцитів, лейкоцитів, вміст 

гемоглобіну і альбумінів мали хвилеподібний характер. У корів-первісток у 

ході лактації за морфологічними та біохімічними показниками крові також 

виявлені деякі відмінності. З другого до восьмого місяця лактаційного періоду 

кількість еритроцитів і вміст гемоглобіну у крові зростали, а вміст загального 

білка в сироватці крові знижувався. 

Вміст загального білка в сироватці крові позитивно корелює з живою 

масою телиць і показниками молочної продуктивності корів-первісток. 

Найвищим коефіцієнт кореляції між вмістом загального білка в сироватці 

крові і живою масою телиць в період вирощування був у 3-місячному віці, а 

між вмістом загального білка в сироватці крові і добовим надоєм, вмістом 

жиру та білка в молоці на другому місяці лактації. 

Результати досліджень даного підрозділу опубліковані у дев’яти 

наукових працях [325, 329, 334, 337, 349, 354, 356, 359, 438].  

 

3.10 Показники природної резистентності тварин. 

 

Селекційна робота з наявними масивами великої рогатої худоби в 

Україні спрямована на підвищення їх генетичного потенціалу. Подальше 

удосконалення порід не можливе без глибоких знань їх біологічних 

особливостей, що характеризують резистентність тварин, оскільки підвищення 

продуктивності може супроводжуватися послабленням конституції та 

природного опору організму проти захворювань. Природна резистентність 
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характеризується комплексом гематологічних (морфологічних, біохімічних, 

імунологічних) і фізіологічних показників та відображає захисні і 

пристосувальні процеси в організмі тварин. Вона має генетичну природу, 

проте її рівень буває різним і залежить від породи, віку і фізіологічного стану 

тварин, пори року, годівлі, умов утримання та інших факторів [472]. У 

селекційній роботі важливе значення має визначення рівня природної 

резистентності тварин, яких розводять в різних регіонах [142, 214, 252]. 

Можливість і перспективність підвищення стійкості тварин до захворювань 

селекційно-генетичними методами підтверджується цілим рядом робіт [252, 

472, 654]. 

 Природна резистентність тварин до неспецифічних факторів 

навколишнього середовища має полігенний характер детермінованості, тому 

необхідно враховувати сукупність показників, які характеризують захисну 

систему організму [388]. 

Важлива функція у підтриманні імунологічного гомеостазу належить 

фагоцитозу, який створює першу лінію захисту організму від дії ендогенних та 

екзогенних чинників [596]. У телиць чорно-рябої худоби фагоцитарна 

активність нейтрофілів крові з кожним наступним віковим періодом зростала 

(табл. 3.66).  

Таблиця 3.66  

Показники гуморальної ланки імунітету телиць, M±m (n=39) 

Вік тварин, місяці 
Показник 

3 6 9 12 15 18 

Фагоцитарна 
активність, % 

51,94±0,51 53,44±0,49 54,72±0,46 56,21±0,46 57,23±0,44 59,01±0,37

Фагоцитарний 
індекс, у.о. 

8,62±0,09 8,73±0,09 8,83±0,09 8,86±0,07 8,75±0,07 8,63±0,05 

Фагоцитарне 
число, у. о. 

4,48±0,06 4,67±0,07 4,83±0,06 4,98±0,06 5,00±0,05 5,08±0,03 

Бактерицидна 
активність, % 

53,90±1,17 55,60±0,91 60,36±0,90 62,68±0,83 63,17±0,63 64,72±0,45

Лізоцимна 
активність, % 

22,00±0,56 23,90±0,44 25,23±0,45 25,97±0,41 27,13±0,44 28,21±0,43
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У віці тварин 6 місяців порівняно з 3-місячним віком фагоцитарна 

активність нейтрофілів крові збільшився на 1,5 (Р<0,05), у 9-місячному віці 

порівняно з 6-місячним – на 1,28, у 12-місячному порівняно з 9-місячним – на 

1,49 (Р<0,05), у 15-місячному порівняно з 12-місячним – на 1,02 та у 18-

місячному віці порівняно з 15-місячним – на 1,78 % (Р<0,01). Загалом з 3- до 

18- місячного віку цей показник зріс на 7,07 % (Р<0,01). 

Показники фагоцитарного індексу та фагоцитарного числа більш ширше 

характеризують фагоцитоз. Фагоцитарний індекс, що характеризує 

«перетравлювальну» здатність сегментоядерних нейтрофілів крові у 

досліджувані вікові періоди знаходився в межах 8,62-8,86 у. о., однак вірогідна 

різниця за цим показником була встановлена лише між 3- і 12- та 12- і 18-

місячними телицями. Фагоцитарне число з віком телиць збільшувалося і у 18-

місячному порівняно з 3-місячним віком цей показник був більшим на 0,6 у. о. 

(Р<0,01). 

Із фагоцитозом тісно пов’язана лізоцимна активність сироватки крові, 

оскільки, лізоцим постійно надходить у кров із зруйнованих лейкоцитів і 

спричиняє розщеплення полісахаридів, які входять у склад оболонок 

мікробних тіл, а також активізує захисні сили організму. З віком телиць 

лізоцимна активність сироватки крові збільшувалася. Так, у віці тварин 6 

місяців порівняно з 3-місячним віком цей показник збільшився на 1,9 (Р<0,01), 

у 9-місячному віці порівняно з 6-місячним – на 1,33 (Р<0,05) , у 12-місячному 

порівняно з 9-місячним – на 0,74, у 15-місячному порівняно з 12-місячним – на 

1,16, у 18-місячному віці порівняно з 15-місячним – на 1,08, а порівняно з 3-

місячним – на 6,21 % (Р<0,01). 

Бактерицидна активність сироватки крові характеризує здатність її до 

самоочищення. З віком телиць цей показник зростав і у 18-місячному віці 

порівняно з 3-місячним був більшим на 10,82 % (Р<0,001). 

При вивченні імунного статусу організму важливе значення має кількісний 

склад Т- і В-лімфоцитів, оскільки, як провідні імунокомпетентні клітини крові, 

вони відображають рівень захисних сил та стан специфічного імунітету. Процеси 
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активації Т- і В-лімфоцитів тісно пов’язані між собою. В-лімфоцити виконують 

функцію презентації антигену, а Т-лімфоцити необхідні для нормальної активації 

В-лімфоцитів. Т-хелпери та Т-супресори представляють собою основну 

популяцію імунорегуляторних клітин, тому при дослідженні імунного статусу 

вони мають важливе значення. 

За кількістю Т- загальних лімфоцитів у крові у 3-; 6- та 9-місячних 

тварин вірогідної різниці не виявлено, а в 12-місячних порівняно з телицями 

названих вікових періодів та цей показник зріс на 1,03 (Р<0,05), 1,59 (Р<0,01) 

та 1,85 (Р<0,001), у 15-місячних – на 2,54 (Р<0,001), 3,1 (Р<0,001) та 3,36 

(Р<0,001) і у 18-місячних – на 2,92 (Р<0,001), 3,48 (Р<0,001) та 3,74 % 

(Р<0,001) відповідно (табл. 3.67). 

  Таблиця 3.67  

Показники клітинної ланки імунітету телиць, %,  (M±m, n=39) 

Вік тварин, місяці 
Показник 

3 6 9 12 15 18 

В-лімфоцити 16,56±0,17 17,79±0,15 18,15±0,21 18,92±0,20 19,26±0,31 19,79±0,30

Т-лімфоцити 42,41±0,31 41,85±0,34 41,59±0,29 43,44±0,34 44,95±0,44 45,33±0,38

Т- активні 23,38±0,22 20,56±0,26 22,38±0,20 24,90±0,29 23,13±0,33 26,56±0,35

Т-хелпери 26,03±0,29 25,46±0,27 25,41±0,22 27,41±0,31 28,87±0,33 29,28±0,31

Т-супресори 16,38±0,20 16,36±0,27 16,23±0,24 16,18±0,19 16,10±0,26 16,05±0,26

Т-лімфоцити /     
В-лімфоцитів 

2,57±0,03 2,35±0,03 2,30±0,03 2,33±0,03 2,36±0,04 2,31±0,04 

Імунорегулятор-
ний індекс 

1,60±0,03 1,57±0,03 1,58±0,03 1,70±0,03 1,81±0,03 1,84±0,04 

 

Кількість Т-хелперів у крові з 3- до 9-місячного віку тварин невірогідно 

знижувався, а в подальшому зростав. Так, цей показник збільшився у 12-

місячних тварин порівняно з 9-місячними – на 2,0 (Р<0,001), у 15-місячних 

порівняно з 12-місячними – на 1,46 (Р<0,01) і у 18-місячних порівняно з 15-

місячними – на 0,41 %. Кількість Т-супресорів з віком телиць невірогідно 

знижувалася. 
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В-лімфоцити синтезують специфічні антитіла (імуноглобуліни), а також 

впливають на активність деяких популяцій Т-лімфоцитів, беручи участь у 

реакціях клітинного імунітету. У крові телиць кількість В-лімфоцитів з кожним 

наступним віковим періодом зростала і з 3- до 18-місячного віку тварин цей 

показник збільшився на 3,23 % (Р<0,001). 

Відношення Т-лімфоцитів до В-лімфоцитів у 6-місячних тварин 

порівняно з 3-місячними знизилося на 0,22 (Р<0,001), а в наступні вікові 

періоди цей показник залишався майже на однаковому рівні. 

Імунорегуляторний індекс один із показників, який найбільш об’єктивно 

характеризує напрям адаптаційних процесів. У віці телиць 3; 6 та 9 місяців цей 

показник залишався майже на однаковому рівні, а в подальшому зростав. Так, у 

12-місячних тварин порівняно з 9-місячними імунорегуляторний індекс 

збільшився на 0,12 (Р<0,01), у 15-місячних порівняно з 12-місячними – на 0,11 

(Р<0,05) і у 18-місячних порівняно з 15-місячними – на 0,03.  

У корів-первісток чорно-рябої худоби у ході лактації виявлені деякі 

відмінності за показниками гуморальної ланки імунітету (табл. 3.68).  

Таблиця 3.68  

Показники гуморальної ланки імунітету корів-первісток, M±m (n=36) 

Місяць лактації 
Показник 

2 5 8 

Фагоцитарна активність, % 54,41±0,69 57,32±0,64 56,46±0,53 

Фагоцитарний індекс, у. о. 9,09±0,18 9,29±0,14 9,21±0,10 

Фагоцитарне число, у. о. 4,92±0,07 5,30±0,05 5,19±0,04 

Лізоцимна активність, % 23,24±0,48 24,30±0,48 24,24±0,42 

Бактерицидна активність, % 65,08±0,63 68,25±0,54 67,50±0,51 

 

На другому місяці лактації у піддослідних телиць фагоцитарна 

активність нейтрофілів крові, фагоцитарне число і бактерицидна активність 

сироватки крові були меншими порівняно з п’ятим місяцем лактації на 2,91 

(Р<0,01), 0,38 (Р<0,001) і 3,17 (Р<0,001), порівняно з восьмим місяцем 
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лактації – на 2,05 % (Р<0,05), 0,27 у. од. (Р<0,01) і 2,42 % (Р<0,01) відповідно. 

На восьмому місяці лактаційного періоду, порівняно з п’ятим місяцем, 

вищеназвані показники були невірогідно нижчими. Лізоцимна активність 

сироватки крові і фагоцитарний індекс впродовж лактації змінювалися 

невірогідно. 

У корів-первісток в ході лактації за показниками клітинної ланки 

імунітету виявлені деякі відмінності (табл. 3.69).  

  Таблиця 3.69  

Показники клітинної ланки імунітету корів-первісток, M±m (n=36) 

Місяць лактації 
Показник 

2  5 8 

В-лімфоцити 18,68±0,35 19,38±0,28 18,87±0,24 

Т-лімфоцити 45,49±0,30 47,62±0,42 46,51±0,33 

Т-активні 26,46±0,32 26,62±0,36 26,22±0,33 

Т-хелпери 28,05±0,17 30,19±0,32 29,00±0,22 

Т-супресори 17,44±0,19 17,43±0,24 17,51±0,26 

Т-лімфоцити/В-лімфоцитів 2,47±0,05 2,48±0,04 2,47±0,03 

Імунорегуляторний індекс 1,61±0,02 1,74±0,03 1,66±0,03 

 

Кількість Т-лімфоцитів на другому місяці лактаційного періоду була 

меншою порівняно з п’ятим місяцем на 2,13 (Р<0,001), порівняно з восьмим 

місяцем – на 1,02 % (Р<0,05). На п’ятому місяці лактації цей показник був 

вищим порівняно з восьмим місяцем на 1,1 % (Р<0,05). Аналогічна картина 

спостерігалася і за Т-хелперами. Так, кількість Т-хелперів у крові на другому 

місяці лактації була меншою порівняно з п’ятим місяцем на 2,14 (Р<0,001), 

порівняно з восьмим місяцем – на 0,95 % (Р<0,01). На п’ятому місяці 

лактаційного періоду цей показник був вищим порівняно з восьмим місяцем на 

1,19 % (Р<0,01). Кількість Т-активних лімфоцитів, Т-супресорів та В-

лімфоцитів впродовж лактації змінювалися невірогідно. Відношення кількості 
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Т-лімфоцитів до В-лімфоцитів протягом лактації було майже на однаковому 

рівні. 

Імунорегуляторний індекс до середини лактації зростав, а в 

подальшому – знижувався. Однак, вірогідна різниця за цим показником була 

виявлена лише між другим та п’ятим місяцями лактації і становила 0,13 

(Р<0,001). 

Стан природної резистентності організму тварини в цілому доповнюють 

показники лейкоцитарної формули крові. Показники лейкограми телиць 

української чорно-рябої молочної породи в досліджувані вікові періоди 

знаходилися у межах фізіологічної норми, проте за ними спостерігалася деяка 

між вікова  відмінність (табл. 3.70). У  лейкоцитарній формулі з віком  телиць  

Таблиця 3.70 

Лейкоцитарна формула крові телиць, %, (M±m, n=39) 

Вік тварин, місяці 
Показник 

3 6 9 12 15 18 

Базофіли 0,21±0,07 0,26±0,07 0,36±0,08 0,33±0,07 0,28±0,08 0,44±0,08

Еозинофіли 2,38±0,18 2,46±0,15 2,82±0,16 3,05±0,20 3,38±0,19 3,82±0,23

Нейтрофіли:   
   паличко-      
ядерні 3,97±0,24 4,26±0,25 4,23±0,23 4,08±0,19 4,18±0,21 4,00±0,25

      сегменто-  
ядерні 

23,62±0,36 23,74±0,24 24,31±0,31 24,93±0,33 26,23±0,24 26,87±0,34

Лімфоцити  65,67±0,47 64,77±0,42 63,38±0,41 63,10±0,36 61,69±0,46 60,81±0,44

Моноцити 4,15±0,25 4,51±0,29 4,90±0,27 4,51±0,18 4,24±0,21 4,06±0,17

 

збільшувалася кількість еозинофілів та сегментоядерних нейтрофілів. У 18-

місячному віці тварин ці показники були більшими порівняно з 3-місячним на 

1,44 та 3,25 % відповідно при Р<0,001 в обох випадках. Кількість лімфоцитів з 

віком телиць знижувалася і у 18-місячних тварин порівняно з 3-місячними 

була нижчою на 4,86 % (Р<0,001). Кількість моноцитів у 9-місячних тварин 

порівняно з 3- та 6-місячними збільшилася на 0,75 (Р<0,05) та 0,36 % 

відповідно, а в подальшому зменшувалася і у 18-місячному віці порівняно з 9-

 



 183

місячним була меншою на 0,84 % (Р<0,05). За кількістю базофілів у крові 

вірогідна різниця спостерігалася лише між 3- і 18-місячними тваринами. З 

віком телиць у лейкограмі крові кількість паличкоядерних нейтрофілів 

змінювалася незначно. 

У корів-первісток чорно-рябої худоби в ході лактації виявлені деякі 

відмінності за показниками лейкоцитарної формули (табл. 3.71).  

Таблиця 3.71 

Лейкоцитарна формула крові корів-первісток, %, (M±m, n=36) 

Період лактації, місяць 
Показник 

2  5 8 

Базофіли 0,49±0,08 0,57±0,08 0,51±0,08 

Еозинофіли 5,00±0,21 4,03±0,17 3,89±0,17 

Нейтрофіли: паличкоядерні 4,08±0,23 5,05±0,17 3,71±0,20 

    сегментоядерні 29,38±0,40 25,84±0,29 28,32±0,29 

Лімфоцити  56,16±0,52 60,48±0,46 58,43±0,42 

Моноцити 4,89±0,20 4,03±0,18 5,14±0,19 

 

Кількість еозинофілів впродовж лактації зменшувалася і з другого до 

п’ятого місяця лактаційного періоду цей показник знизився на 0,97 (Р<0,001), з 

п’ятого до восьмого місяця – на 0,14, а з другого до восьмого місяця – на 

1,11 % (Р<0,001). Кількість паличкоядерних нейтрофілів і лімфоцитів з 2 до 5 

місяця лактації зросла на 0,97 (Р<0,01) і 4,32 (Р<0,001), а з п’ятого до восьмого 

місяця – знизилася на 1,34 (Р<0,001) і 2,05 % (Р<0,01) відповідно. Кількість 

сегментоядерних нейтрофілів і моноцитів з другого до п’ятого місяця лактації 

знизилася на 3,54 (Р<0,001) і 0,86 (Р<0,01), а з 5 до 8 місяця – збільшилася на 

2,48 (Р<0,001) і 1,11 % (Р<0,001) відповідно. Кількість базофілів у ході лактації 

змінювалася невірогідно. 

Загальна оцінка природної резистентності в телиць української чорно-

рябої молочної породи знаходилася в межах 54-60 балів, що вважається 

нормальним її рівнем (табл. 3.72). 
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Таблиця 3.72 

Загальна оцінка природної резистентності телиць і корів-первісток 

Телиці, n=39 Корови-первістки, n=36 

період 
лактації, 
місяць 

вік,  вік,  
бал бал бал  

місяці місяці 

3 55 12 58 2 61 

6 54 15 60 5 64 

9 56 18 58 8 63 

 

Загальна оцінка природної резистентності у корів-первісток також була 

на високому рівні, і залежно від періоду лактації, знаходилася в межах 61-64 

бали. Це говорить про те, що телиці та корови чорно-рябої худоби добре 

адаптовані до умов західного регіону України. 

Між загальною оцінкою природної резистентності і величиною добового 

надою коефіцієнт кореляції був позитивний, хоча невірогідний (табл. 3.73). 

Така ж картина спостерігалася і за коефіцієнтом кореляції між загальною 

оцінкою природної резистентності і виходом молочного жиру та білка. Між 

загальною оцінкою природної резистентності і вмістом жиру в молоці на 

другому та восьмому місяцях лактації виявлений позитивний зв'язок, а на 

п’ятому місяці лактації – негативний. Вміст білка в молоці на другому місяці 

лактаційного періоду негативно корелював з загальною оцінкою природної 

резистентності, а на п’ятому і восьмому місяцях – позитивно. 

Позитивні коефіцієнти кореляції між загальною оцінкою природної 

резистентності і величиною надою,  виходом молочного жиру та білка, а також 

коливання коефіцієнта кореляції від негативного до позитивного значення між 

загальною оцінкою природної резистентності і вмістом жиру та білка в молоці 

вказують на наявність у стаді тварин, у яких із збільшенням продуктивності 

показники природної резистентності не знижуються. Таким чином, подальший 

селекційний процес доцільно було б спрямувати на відбір тварин з бажаним 

поєднанням продуктивності та природної резистентності. 
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Таблиця 3.73 

Коефіцієнт кореляції між загальною оцінкою природної резистентності і 

молочною продуктивністю первісток, r±mr (n=36) 

Місяць лактації 
Поєднання показників 

2 5 8 

Загальна оцінка природної 
резистентності-добовий надій 

0,279±0,1537 0,228±0,1580 0,007±0,1667

Загальна оцінка природної 
резистентності-жир 

0,154±0,1627 -0,119±0,1643 0,091±0,1529

Загальна оцінка природної 
резистентності-молочний жир 

0,300±0,1517 0,198±0,1601 0,029±0,1665

Загальна оцінка природної 
резистентності-білок 

-0,183±0,1611 0,078±0,1657 0,146±0,1631

Загальна оцінка природної 
резистентності-молочний білок 

0,229±0,1579 0,231±0,1578 0,030±0,1665

 

Отже, тварини чорно-рябої худоби західного регіону України 

характеризуються нормальним рівнем резистентності. З віком телиць 

підвищувалася бактерицидна, лізоцимна активності сироватки крові, 

фагоцитарна активність нейтрофілів, фагоцитарне число і кількість В-

лімфоцитів. У корів-первісток найвищі показники клітинної та гуморальної 

ланок імунітету були на п’ятому місяці лактації. 

Результати досліджень даного підрозділу опубліковані у трьох наукових 

працях [349, 438, 710].  

 

3.11. Формування молочної продуктивності корів залежно від різних 

чинників.  

 

У сучасних умовах ведення тваринництва підвищуються вимоги до 

порід. Виправданим є розведення таких порід, у яких загальний економічний 

ефект досягається за рахунок високої продуктивності. Ефективне ведення 

галузі молочного скотарства забезпечується головним чином через 

використання конкурентноспроможних порід, до яких відноситься і українська 
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чорно-ряба молочна [506, 737]. Проте, як і всі інші породи, вона перебуває у 

динамічному русі і як система спадкових форм, є складовою частиною 

безперервного селекційного процесу.  

На сучасному етапі вдосконалення великої рогатої худоби, в тому числі 

чорно-рябої, виникає необхідність подальшого дослідження формування 

молочної продуктивності у тварин для прискорення темпів її підвищення. 

Продуктивність корів молочного стада залежить від цілого ряду факторів. 

Виявлення чинників, які впливають на молочну продуктивність, є 

поглибленим підґрунтям для вибору системи розведення, спрямованої на 

спадкове покращення фізіологічних особливостей, що лімітують 

продуктивність тварин [515, 833]. 

 

3.11.1. Залежність молочної продуктивності корів від живої маси в 

період їх вирощування. 

 

Молочна продуктивність корів пов’язана з ростом і розвитком у 

ранньому онтогенезі, а її рівень закладається в період вирощування молодняку. 

Ще К. Б. Свечін у своїх працях вказує на важливість періодизації 

індивідуального росту і розвитку тварин в онтогенезі [634]. На сучасному етапі 

селекції у молочному скотарстві, визначаючи концептуальні засади, 

М. В. Зубець та В. П. Буркат [79, 220] у низці проблем, які потребують 

подальшого наукового вивчення з метою використання їх у селекційній 

практиці, вказали на необхідність розробки нових вікових ростових стандартів 

для ремонтного молодняку новостворених порід і типів. На актуальність 

розробки нових вагових стандартів для племінних телиць вказують 

М. І. Бащенко та Л. М. Хмельничий [33]. 

Встановлено, що молочна продуктивність корів чорно-рябої худоби у 

всіх досліджуваних господарствах залежить від їх живої маси при народженні 

та в період вирощування (додаток А). Найвищими надоями та виходом 

молочного жиру у всіх господарствах за першу, другу, третю та кращу лактації 
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характеризувалися корови з живою масою при народженні 33-35 кг (виняток – 

вихід молочного жиру за другу  та третю лактації і надій за третю лактацію у 

Бродівському відділенні ТзОВ  «Молочні ріки»). У середньому по 

господарствах корови, які мали живу масу при народженні 33-35 кг за 

величиною надою та кількістю молочного жиру переважали тварин з живою 

масою при народженні до 27 кг, 27-29 кг, 30-32 кг та 36 кг і  більше  (табл. 

3.74).  За  першу  лактацію  ця  перевага  за  надоєм коливалася від 180 до 466 

(Р<0,001), за другу – від 64 до 528 (Р>0,05–Р<0,001), за третю – від 461 до 802 

(Р<0,001) і за кращу лактацію – від 324 до 800 кг   

Таблиця 3.74 

Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої 
молочної породи від їх живої маси при народженні  

 
Молочна продуктивність, M±m 

Жива маса, кг Лактація n молочний 
жир, кг 

надій, кг жир, % 

І 183 4772±82,8*** 3,88±0,015 185,8±3,48***
ІІ 133 5036±92,0*** 3,92±0,022 197,6±3,91**
ІІІ 91 5069±129,7*** 3,91±0,022 198,7±5,41***

До 27 

Краща 183 5383±91,9*** 3,90±0,016 210,3±3,83***
І 1183 4764±30,2*** 3,80±0,005*** 181,2±1,18***
ІІ 944 4978±36,4*** 3,80±0,006*** 189,1±1,41***
ІІІ 731 5173±44,4*** 3,83±0,007*** 198,0±1,77***

27 – 29 

Краща 1183 5530±37,7*** 3,82±0,005*** 211,4±1,48***
І 2383 5050±19,7*** 3,81±0,004*** 192,7±0,79***
ІІ 1922 5442±24,2 3,80±0,004*** 206,8±0,96 
ІІІ 1444 5399±30,0*** 3,83±0,005*** 206,9±1,21***

30 – 32 

Краща 2383 5859±25,0*** 3,83±0,004*** 224,5±1,01***
І 1685 5230±23,5 3,81±0,004*** 199,5±0,93 
ІІ 1397 5506±31,9 3,81±0,005*** 209,7±1,25 
ІІІ 1075 5871±39,6 3,83±0,006*** 224,6±1,56 

33 – 35 

Краща 1685 6183±33,7 3,82±0,004*** 236,4±1,31 
І 469 4976±42,5*** 3,87±0,010 192,6±1,74***
ІІ 400 5325±51,8** 3,86±0,010* 205,5±2,13 
ІІІ 306 5410±67,7*** 3,86±0,012* 208,9±2,74***

36 і більше 

Краща 469 5787±58,7*** 3,87±0,009 224,1±2,32***
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(Р<0,001), а за кількістю молочного жиру – від 6,8 до 18,3 (Р<0,001), від 2,9 до 

20,6 (Р>0,05 – Р<0,001), від 15,7 до 26,6 (Р<0,001) і від 11,9 до 26,1 кг 

(Р<0,001). Вміст жиру в молоці за всі досліджувані лактації найвищий був у 

корів, жива маса яких при народженні не перевищувала 27 кг. Причому, 

невірогідною перевага у них була лише над тваринами з живою масою при 

народженні 36 кг і більше за першу і кращу лактації. 

У корів Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки», жива маса яких 

у 3-місячному віці становила 110-119 кг, порівняно з тваринами з живою 

масою у цьому віці до 90; 90-99; 100-109; 120 кг і більше надій та вихід 

молочного жиру за першу і другу лактації були більшими на 42-1027 кг та 2,2-

41,8 кг (Р>0,05–Р<0,001). За третю і кращу лактації найвищими ці показники 

були у корів, жива маса яких у 3-місячному віці становила 100-109 кг. У 

Бродівському відділенні ТзОВ  «Молочні ріки» найвища молочна 

продуктивність спостерігалася у тварин,    жива   маса   яких   у   3-місячному   

віці   становила   110-119 кг,  а у племрепродукторі «Селекціонер» – у тварин, 

жива маса яких у 3-місячному віці становила 100-109 кг. У корів племзаводу 

«Ямниця», жива маса яких у 3-місячному віці становила 110-119 кг, порівняно 

з тваринами з живою масою у цьому віці до 90; 90-99; 100-109; 120 кг і більше, 

величина надою та вихід молочного жиру за першу, другу і кращу лактації 

були більшими на 106-1575 кг та 3,2-58,7 кг (Р>0,05–Р<0,001). За третю 

лактацію найвища продуктивністю характеризувалися корови, жива маса яких 

у 3-місячному віці становила 120 кг і більше, проте, між ними та тваринами, 

жива маса яких у цьому ж віці становила 100-109 та 110-119 кг вірогідної 

різниці не виявлено. 

У середньому по господарствах за першу, другу та кращу лактації 

найвищі надої та кількість молочного жиру були у корів, які у період 

вирощування у 3-місячному віці мали живу масу 110-119 кг (табл. 3.75). За 

третю лактацію найвищими ці показники були у тварин з живою масою у 

вказаному віці 100-109 кг. За вмістом жиру в молоці корови, які мали живу 

масу у 3-місячному віці 110-119 кг та 120 кг і більше за досліджувані лактації 

 



 189

вірогідно переважали тварин з нижчою живою масою у цьому віці (виняток – 

друга лактація між тваринами з живою масою у 3-місячному віці 120 кг і 

більше та 100-109 кг і третя лактація – між тваринами з живою масою у цьому 

віці – 110-119 кг та 90-99 кг, 100-109 кг). 

Таблиця 3.75 

Залежність молочної продуктивності корів від їх живої маси 
 у 3-місячному віці  

Молочна продуктивність, M±m 

Жива маса, кг Лактація n молочний 
жир, кг 

надій, кг жир, % 

І 815 4516±29,8*** 3,82±0,007*** 172,9±1,25***
ІІ 621 4686±36,7*** 3,80±0,007** 178,5±1,50***
ІІІ 459 4952±47,7*** 3,82±0,008* 189,4±1,93***

До 90 

Краща 815 5157±38,2*** 3,83±0,006** 197,5±1,55***
І 2748 4895±17,7*** 3,81±0,003*** 186,7±0,70***
ІІ 2245 5086±20,9*** 3,81±0,004* 193,5±0,82***
ІІІ 1693 5264±27,0*** 3,83±0,005* 201,7±1,08***

90 – 99 

Краща 2748 5681±22,5*** 3,83±0,003** 217,5±0,89***
І 2026 5356±21,8*** 3,82±0,004*** 204,4±0,87***
ІІ 1685 5656±28,5* 3,82±0,005* 215,9±1,12**
ІІІ 1314 5926±36,4 3,83±0,005* 227,2±1,45 

100 – 109 

Краща 2026 6350±30,2 3,83±0,004** 243,3±1,19 
І 243 5604±71,6 3,86±0,014 216,3±2,85 
ІІ 188 5900±102,9 3,86±0,018 228,0±4,08 
ІІІ 141 5803±95,8 3,87±0,020 224,2±3,69 

110 – 119 

Краща 243 6383±91,5 3,88±0,014 247,4±3,55 
І 71 4864±110,8*** 3,89±0,020 189,5±4,54***
ІІ 57 5213±129,4*** 3,86±0,021 201,4±5,15***
ІІІ 40 5394±166,9** 3,89±0,026 210,1±6,80* 

120 і більше 

Краща 71 5476±132,8*** 3,89±0,020 213,0±5,36***
  

Наведене вище свідчить, що найвищою молочною продуктивністю 

характеризувалися тварини, жива маса яких у період вирощування у 3-

місячному віці становила 110-119 кг.  

У Сокальському і Бродівському відділеннях ТзОВ  «Молочні ріки» 

найвища молочна продуктивність відмічена у корів, жива маса яких у період 

вирощування у 6-місячному віці становила 185-199 кг. У племзаводі «Ямниця» 
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за першу лактацію найвища величина надою та вихід молочного жиру були у 

первісток, жива маса яких у цьому віці становила 200 кг і більше, за другу 

лактацію – у тварин з живою масою 185-199 кг, а за кращу лактацію – у 

тварин, з живою масою 170-184 кг. За третю лактацію найвища величина 

надою спостерігалася у корів, які у цей віковий період мали живу масу 170-

184 кг, а вихід молочного жиру у тварин, які мали живу масу 200 кг і більше. 

Необхідно зазначити, що між тваринами, які у 6-місячному віці мали живу 

масу 170-184; 185-199 та 200 кг і більше, за цими показниками по всіх 

лактаціях вірогідної різниці не виявлено. У племрепродукторі «Селекціонер» 

за першу, другу і третю лактації також не виявлено вірогідної різниці за 

величиною надою та виходом молочного жиру між тваринами, які у 6-

місячному віці мали живу масу 170-184; 185-199 та 200 кг і більше. За кращу 

лактацію найвищими ці показники були у тварин, які у цьому ж віці мали живу 

масу 170-184 кг.  

У середньому по господарствах найвищими надоями та виходом 

молочного жиру за досліджувані лактації характеризувалися корови з живою 

масою у період вирощування у 6-місячному віці 185-199 кг (табл. 3.76). За 

цими показниками вони вірогідно  переважали переважали тварин з живою 

масою у зазначеному віці до 155; 155-169; 170-184; 200 кг і більше за першу 

лактацію на 279-1227  та 8,8-50,3, за другу – на 320-1278 та 12,4-52,1, за 

третю – на 241-1261 та 9,0-52,5 і за кращу – на 192-1480 кг та 9,2-60,0 кг. 

Необхідно зазначити що перевага у всіх випадках була вірогідною (виняток – 

вихід молочного жиру за третю лактацію між тваринами з живою масою у 6-

місячному віці 185-199 кг та 200 кг і більше). Вміст жиру в молоці найвищий 

за досліджувані лактації був у корів, які мали живу масу у період вирощування 

у 6-місячному віці 200 кг і більше. Вони за цим показником вірогідно 

переважали тварин з нижчою живою масою у зазначеному вище віці 

(виняток – перша і друга лактації тварин з живою масою у 3-місячному віці 

185-199 кг). 
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Таблиця 3.76 
Залежність молочної продуктивності корів від їх живої маси у            

6-місячному віці  
Молочна продуктивність, M±m 

Жива маса, кг Лактація n молочний 
жир, кг 

надій, кг жир, % 

І 631 4364±30,7*** 3,78±0,007*** 165,2±1,27***
ІІ 470 4581±37,7*** 3,78±0,007*** 173,0±1,45***
ІІІ 350 4792±51,8*** 3,80±0,008*** 182,0±2,03***

До 155 

Краща 631 4979±40,1*** 3,80±0,006*** 189,2±1,61***
І 2005 4719±19,6*** 3,82±0,004*** 180,1±0,78***
ІІ 1618 4917±24,4*** 3,81±0,005* 187,3±0,97***
ІІІ 1215 5059±30,8*** 3,83±0,006*** 193,8±1,25***

155 – 169 

Краща 2005 5448±25,0*** 3,83±0,004*** 208,7±1,00***
І 2479 5290±18,8*** 3,81±0,004*** 201,8±0,74***
ІІ 2090 5539±24,4*** 3,81±0,004* 211,2±0,96***
ІІІ 1642 5812±29,9** 3,83±0,005*** 222,5±1,18***

170 – 184 

Краща 2479 6267±25,7** 3,83±0,004*** 240,0±1,02***
І 632 5591±42,6 3,86±0,008 215,5±1,69 
ІІ 496 5859±54,1 3,84±0,010 225,1±2,14 
ІІІ 354 6053±71,1 3,87±0,010* 234,5±2,80 

185 – 199 

Краща 632 6459±55,1 3,86±0,008* 249,2±2,14 
І 156 5312±84,1** 3,89±0,018 206,7±3,30* 
ІІ 122 5504±89,3*** 3,86±0,023 212,7±3,63**
ІІІ 86 5752±118,5* 3,92±0,021 225,5±4,87 

200 і більше 

Краща 156 6010±99,7*** 3,90±0,017 234,0±3,88***
      

 Отже, найкращими показниками молочної продуктивності 

характеризувалися корови з живою масою в період вирощування у 6-

місячному віці 185-199 кг.  

У Сокальському відділенні ТзОВ  «Молочні ріки» між тваринами, які у 

період вирощування у 9-місячному віці мали живу масу 245-259 та 260 кг і 

більше за показниками молочної продуктивності у досліджувані лактації 

вірогідної різниці не виявлено, а корови, які у цей віковий період мали меншу 

живу масу, відповідно мали і нижчі показники продуктивності. Аналогічна 

ситуація спостерігалася і у корів Бродівського відділення ТзОВ  «Молочні 

ріки» та в племрепродукторі «Селекціонер» , за винятком кращої лактації, де 

найвища величина надою та вихід молочного жиру були у корів, які у цьому 
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віці мали живу масу 245-259 кг. У племзаводі «Ямниця» між тваринами, які у 

9-місячному віці мали живу масу 230-244; 245-259 та 260 кг і більше за першу, 

другу і третю лактації вірогідної різниці не виявлено (виняток – величина 

надою за другу лактацію). Корови, які в цей віковий період мали меншу живу 

масу, характеризувалися нижчими показниками продуктивності. За кращу 

лактацію найвищі величина надою та вихід молочного жиру були у корів, які у 

9-місячному віці мали живу масу 230-244 і 245-259 кг.  

У середньому по господарствах найвищі надої та вихід молочного жиру 

за першу лактацію спостерігалися у корів, які у період вирощування у 9-

місячному віці мали живу масу 260 кг і більше, а за другу і третю лактації – у 

тварин з  живою  масою 245-259 кг  (табл. 3.77).  Проте   між  коровами  цих   

Таблиця 3.77 

Залежність молочної продуктивності корів від їх живої маси у            
9-місячному віці  

Молочна продуктивність, M±m 

Жива маса, кг Лактація n молочний 
жир, кг 

надій, кг жир, % 

І 640 4362±29,8*** 3,79±0,007*** 165,2±1,19***
ІІ 463 4542±38,0*** 3,80±0,006* 171,7±1,47***
ІІІ 320 4680±50,0*** 3,79±0,008*** 177,5±1,96***

До 215 

Краща 640 4920±38,8*** 3,80±0,006*** 186,9±1,53***
І 1728 4702±21,1*** 3,81±0,004*** 179,0±0,83***
ІІ 1386 4882±25,6*** 3,81±0,005 185,8±1,01***
ІІІ 1055 5023±33,0*** 3,83±0,006*** 192,3±1,32***

215 – 229 

Краща 1728 5425±26,5*** 3,82±0,004** 207,5±1,05***
І 2070 5146±20,3*** 3,82±0,004** 196,5±0,81***
ІІ 1754 5398±25,1*** 3,82±0,005 206,1±1,00***
ІІІ 1360 5659±31,6*** 3,83±0,005*** 216,6±1,25***

230 – 244 

Краща 2070 6095±27,8*** 3,83±0,004 233,7±1,11***
І 1004 5529±31,6 3,84±0,006 212,3±1,26 
ІІ 843 5834±39,6 3,82±0,007 222,9±1,59 
ІІІ 670 6069±49,4 3,85±0,008*** 233,4±1,97 

245 – 259 

Краща 1004 6535±40,3 3,85±0,006 251,6±1,58 
І 461 5579±48,3 3,85±0,010 214,6±1,89 
ІІ 350 5740±71,4 3,83±0,013 219,92,75 
ІІІ 242 5975±82,3 3,90±0,012 232,2±3,22 

260 і більше 

Краща 461 6334±65,4** 3,85±0,009 243,6±2,49**
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груп  вірогідної  різниці   не виявлено, а тварини з нижчою живию масою у 

цьому віці вірогідно їм поступалися. За кращу лактацію найвищими надоями 

та виходом молочного жиру  відзначалися корови з живою масою у період 

вирощування у 9-місячному віці 245-259 кг. За цими показниками вони 

переважоли тварин з живою масою у зазначений віковий період до 215 кг на 

1615 (Р<0,001) та 64,7 (Р<0,001), з живою масою 215-229 кг – на 1110 (Р<0,001) 

та 44,1 (Р<0,001), з живою масою 230-244 кг – на 440 (Р<0,001) та 17,9 

(Р<0,001), з живою масою 260 кг і більше – на 201 кг (Р<0,01) та 8,0 кг (Р<0,01) 

відповідно. Вміст жиру в молоці за перші три лактації найвищим був у корів, 

які мали живу масу у період вирощування у 9-місячному віці 260 кг і більше, а 

за кращу лактацію ще й у тварин з живою масою у цьому віці 245-259 кг. 

Таким чином, найвищі надої та вихід молочного жиру спостерігалися у 

тварин, живи маса яких у період вирощування у 9-місячному віці становила 

245-259 кг. 

У Сокальському відділенні ТзОВ  «Молочні ріки» тварини, які у 12-

місячному віці мали живу масу 315 кг і більше, за надоєм та виходом 

молочного жиру по всіх лактаціях вірогідно переважали корів інших груп 

(виняток – первістки, які в цьому віці мали живу масу 300-314 кг). У 

Бродівському відділенні між коровами, які у 12-місячному віці мали живу масу 

300-314 і 315 кг і більше, за показниками молочної продуктивності за 

досліджувані лактації різниця була невірогідною, в той же час тварини інших 

груп поступалися їм за цими показниками. У племзаводі «Ямниця» та 

племрепродукторі «Селекціонер» по всіх лактаціях найвищі надої та вихід 

молочного жиру були у корів, які у цей віковий період мали живу масу 300-

314 кг.  

У середньому по господарствах найвищими надоями та виходом 

молочного жиру характеризувалися первістки з живою масою у період 

вирощування у 12-місячному віці 315 кг і більше, а за другу, третю і кращу 

лактації найвищими ці показники були у корів, які у цьому віці мали живу 
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масу 300-314 кг (табл.3.78). Вміст жиру в молоці найнижчим був у корів з 

живою масою у період вирощування у 12-місячному віці до 270 кг. 

Таблиця 3.78 

Залежність молочної продуктивності корів від їх живої маси у            
12-місячному віці 

 
Молочна продуктивність, M±m 

Жива маса, кг Лактація n молочний 
жир, кг 

надій, кг жир, % 

І 698 4333±29,7*** 3,79±0,007*** 164,3±1,19***
ІІ 503 4552±37,6*** 3,77±0,007*** 171,8±1,46***
ІІІ 346 4667±49,9*** 3,80±0,008*** 177,4±1,96***

До 270 

Краща 698 4918±37,7*** 3,80±0,006*** 187,2±1,49***
І 1451 4669±22,3*** 3,82±0,005*** 178,2±0,89***
ІІ 1161 4828±27,2*** 3,81±0,006** 183,8±1,06***
ІІІ 900 4987±35,0*** 3,82±0,007* 190,6±1,39***

270 – 284 

Краща 1451 5392±28,6*** 3,83±0,005* 206,3±1,13***
І 1898 5068±20,3*** 3,81±0,004*** 193,2±0,80***
ІІ 1590 5326±25,9*** 3,82±0,005 203,2±1,03***
ІІІ 1225 5586±33,1*** 3,83±0,006 214,3±1,33***

285 – 299 

Краща 1898 6001±28,7*** 3,83±0,004* 229,9±1,14***
І 1244 5513±28,1 3,83±0,005** 211,2±1,13 
ІІ 1053 5780±36,0 3,83±0,006 221,4±1,44 
ІІІ 824 6008±43,7 3,84±0,007 230,7±1,73 

300 – 314 

Краща 1244 6469±36,8 3,84±0,005 248,7±1,46 
І 612 5578±41,8 3,86±0,009 214,8±1,63 
ІІ 489 5758±41,8 3,84±0,009 221,1±1,63 
ІІІ 352 5992±66,7 3,85±0,010 230,6±2,63 

315 і більше 

Краща 612 6419±52,5 3,85±0,008 247,0±2,02 
  

 Отже, результати наших досліджень показують, що найвищі показники 

молочної продуктивності виявлено у корів з живою масою у період 

вирощування в 12-місячному віці 300-314 кг. 

У корів Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки», жива маса яких 

у 15-місячному віці становила 380 кг і більше, порівняно з тваринами з живою 

масою у цьому віці до 360-379 кг, надій та вихід молочного жиру за першу 

лактацію були більшими на 152 (Р<0,05) та 5,7 (Р<0,05), за другу – на 312 

(Р<0,01) та 12,3 (Р<0,05), за третю – на 424 (Р<0,01) та 25,0 (Р<0,001) і за 
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кращу – на 415 кг (Р<0,001) та 15,8 кг (Р<0,001). У Бродівському відділенні 

між тваринами, які у 15-місячному віці мали живу масу 360-379 і 380 кг і 

більше за величиною надою та виходом молочного жиру вірогідної різниці не 

виявлено. Однак, необхідно зазначити, що ці показники були вищими у корів з 

живою масою у 15 місяців 360-379 кг (виняток – вихід молочного жиру за 

другу лактацію). Із зменшенням живої маси тварин у цей віковий період 

показники молочної продуктивності в обох господарствах знижувалися. У 

племзаводі «Ямниця» найвища величина надою та вихід молочного жиру були 

у корів, які у 15 місяців мали живу масу 360-379 кг. У племрепродукторі 

«Селекціонер» за першу і кращу лактації найвищими ці показники були у 

корів з живою масою у цьому віці 360-379 кг, за другу і третю – у тварин з 

живою масою 380 кг і більше.  

У середньому по господарствах найвищі надої та вихід молочного жиру 

були у первісток з живою масою у період вирощування у 15-місячному віці 

380 кг і більше, а за другу, третю і кращу лактації найвищими ці показники 

були у корів, які у цьому віці мали живу масу 360-379 кг (табл. 3.79). Вміст 

жиру в молоці за досліджувані лактації найнижчим був у корів, які у період 

вирощування у 15-місячному віці мали живу масу до 320 кг. Між тваринами з 

вищим показником живої маси у цьому віці за вмістом жиру в молоці 

вірогідної різниці не виявлено (виняток – перша лактація). 

Таким чином, найвищі надої та кількість молочного жиру відмічені у 

тварин, які в період вирощування у 15-місячному віці мали живу масу 360-

379 кг. 

У Сокальському і Бродівському відділеннях ТзОВ  «Молочні ріки» між 

тваринами, жива маса яких у 18-місячному віці становила 420-439 та 440 кг і 

більше за показниками молочної продуктивності вірогідної різниці не 

виявлено (виняток – краща лактація у корів Бродовського відділення). 

Необхідно зазначити, що в першому господарстві найвищими величина надою 

та вихід молочного жиру були у корів з живою масою у період вирощування у 

18-місячному  віці 440 кг  і  більше, а  в  другому – 420-439 кг.  Із  зменшенням  
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Таблиця 3.79 

Залежність молочної продуктивності корів від їх живої маси у            
15-місячному віці  

 
Молочна продуктивність, M±m 

Жива маса, кг Лактація n молочний 
жир, кг 

надій, кг жир, % 

І 574 4261±32,9*** 3,79±0,008*** 161,4±1,31***
ІІ 418 4500±43,4*** 3,78±0,008*** 170,2±1,70***
ІІІ 296 4653±59,5*** 3,80±0,009** 177,2±2,36***

До 320 

Краща 574 4851±43,3*** 3,80±0,007** 184,7±1,73***
І 1719 4659±20,6*** 3,82±0,004* 178,0±0,82***
ІІ 1404 4859±24,7*** 3,81±0,005 185,3±0,97***
ІІІ 1091 5040±32,6*** 3,83±0,006 193,4±1,32***

320 – 339 

Краща 1719 5454±27,8*** 3,84±0,005 209,3±1,11***
І 2072 5143±19,7*** 3,81±0,004*** 196,1±0,79***
ІІ 1702 5388±25,2*** 3,81±0,005 205,5±1,00***
ІІІ 1297 5616±32,2*** 3,83±0,006 214,9±1,29***

340 – 359 

Краща 2072 6014±27,0*** 3,83±0,004 230,3±1,08***
І 1123 5548±29,6* 3,83±0,005 212,5±1,17* 
ІІ 932 5818±38,7 3,82±0,007 222,2±1,54 
ІІІ 723 6075±45,8 3,84±0,006 233,3±1,81 

360 – 379 

Краща 1123 6507±38,5 3,84±0,005 249,8±1,52 
І 415 5660±47,8 3,85±0,011 217,8±1,89 
ІІ 340 5777±66,8 3,83±0,012 221,2±2,66 
ІІІ 240 6057±80,9 3,84±0,012 332,5±3,21 

380 і більше 

Краща 415 6489±63,5 3,84±0,009 249,1±2,47 
 

живої маси тварин у цей віковий період показники молочної продуктивності в 

обох господарствах знижувалися. У племзаводі «Ямниця» та 

племрепродукторі «Селекціонер» за першу, другу і третю лактації за 

величиною надою та виходом молочного жиру між коровами, які у 18-

місячному віці мали живу масу 400-419, 420-439, 440 кг і більше вірогідної 

різниці не виявлено. За кращу лактацію тварини з живою масою у цей віковий 

період 400-419 кг переважали корів з живою масою 420-439 і 440 кг і більше за 

цими показниками у першому господарстві відповідно на 285 (Р<0,05) та 13,1 

(Р<0,05) і 210 та 15,0 (Р<0,05), у другому – на 397 (Р<0,05) та 15,9 (Р<0,05) і 

814 кг (Р<0,001) та 15,2 кг. 
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У середньому по господарствах найвища величина надою та вихід 

молочного жиру були у первісток з живою масою у період вирощування у 18-

місячному віці 440 кг і більше, а за другу, третю і кращу лактації найвищими 

ці показники були у корів, які у цьому віці мали живу масу 420-439 кг (табл. 

3.80).  

Таблиця 3.80 

Залежність молочної продуктивності корів від їх живої маси у            
18-місячному віці  

Молочна продуктивність, M±m 

Жива маса, кг Лактація n молочний 
жир, кг 

надій, кг жир, % 

І 1407 4346±19,8*** 3,80±0,005*** 165,4±0,80***
ІІ 1103 4570±25,5*** 3,80±0,005* 173,5±1,00***
ІІІ 836 4712±33,8*** 3,82±0,007** 180,2±1,36***

До 380 

Краща 1407 4998±27,1*** 3,82±0,005* 190,9±1,08***
І 2014 4885±17,9*** 3,82±0,004* 186,4±0,72***
ІІ 1643 5121±22,6*** 3,82±0,005 195,6±0,91***
ІІІ 1267 5347±29,8*** 3,82±0,005*** 204,5±1,19***

380 – 399 

Краща 2014 5723±24,6*** 3,83±0,004 219,4±0,98***
І 1509 5388±23,8*** 3,82±0,005* 206,1±0,95***
ІІ 1245 5661±31,0*** 3,82±0,006 216,0±1,23***
ІІІ 955 5921±39,4*** 3,84±0,007 227,4±1,57***

400 – 419 

Краща 1509 6353±33,1*** 3,84±0,005 243,9±1,31***
І 726 5741±38,0 3,84±0,007 220,1±1,49 
ІІ 599 5921±51,3 3,82±0,009 226,2±2,06 
ІІІ 447 6193±61,0 3,85±0,008 238,3±2,41 

420 – 439 

Краща 726 6659±47,9 3,84±0,006 255,7±1,89 
І 247 5822±70,0 3,83±0,014 222,8±2,73 
ІІ 206 5903±92,9 3,79±0,016 223,7±3,61 
ІІІ 142 6123±103,5 3,85±0,015 235,5±4,09 

440 і більше 

Краща 247 6641±87,9 3,83±0,013 254,3±3,38 
    

Тварини з меншими показниками живої маси в період вирощування у 18-

місячному віці за досліджувані лактації мали вірогідно нищі надої та вихід 

молочного жиру (виняток – третя лактація у корів з живою масою у цьому віці 

400-419 кг та 440 кг і більше). Вміст жиру в молоці за першу і кращу лактації 

найнижчим був у корів, які у період вирощування у 18-місячному віці мали 
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живу масу до 380 кг, за другу лактацію – у тварин з живою масою у цьому віці 

440 кг і більше, а за третю – у тварин з живою масою у цьому віці до 380 кг і 

380- 399 кг. 

Таким чином, наведене вище свідчить, що кращими за показниками 

молочної продуктивності виявилися корови, які в період вирощування у 18-

місячному віці мали живу масу 420-439 кг. 

У нашому досліді також встановлено, що молочна продуктивність корів-

первісток залежить від  їх живої маси в період вирощування (табл. 3.81). 

Найвищими надоями та виходом молочного жиру  відзначалися первістки, 

жива маса яких при народженні становила 33-35 кг. За цими показниками вони 

переважали тварин  з живою масою при народженні 27-29 кг на 1129 (Р<0,01) 

та 49,3 (Р<0,001), а  з живою масою 36 кг і більше – на 435 кг та 15,1 кг 

відповідно. Тварини двох останніх груп, в свою чергу, поступалися за 

вищеназваними показниками ровесницям з живою масою при народженні 30-

32 кг на 1093 (Р<0,01) та 48,4 (Р<0,01) і 399 кг та 14,2 кг відповідно. Вміст 

жиру в молоці у корів з живою масою при народженні 27-29 кг був нижчий 

порівняно з первістками з живою масою у цей  віковий  період  30-32;  33-35 та  

36 кг і більше  відповідно  на 0,15 (Р<0,001), 0,15 (Р<0,001) та 0,16 % (Р<0,05). 

Слід відмітити, що найнижчими показниками молочної продуктивності 

характеризувалися тварини з живою масою при народженні 27-29 кг. Між 

тваринами з живою масою при народженні 30-32 та 33-35 кг за надоями та 

кількістю молочного жиру вірогідної різниці не виявлено, а вміст жиру в 

молоці первісток цих груп був однаковим. 

У первісток, жива маса яких у 3-місячному віці становила 100-109 та 

110-119 кг  показники  молочної  продуктивності  були  майже однаковими. У 

них, порівняно з тваринами з живою масою у цьому віці до 90 кг і 90-99 кг 

були вищими величина надою на 1062 (Р<0,01) і 644 (Р<0,05) та 1119 (Р<0,05) і 

701 кг, а вихід молочного жиру – на 40,5 (Р<0,01) і 26,7 (Р<0,05) та 40,1 

(Р<0,05) і 26,3 кг відповідно. Щодо вмісту жиру в молоці, то між первістками 

досліджуваних груп різниця була невірогідною.  
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Таблиця 3.81 

Залежність молочної продуктивності первісток від живої маси 
в період їх вирощування, M±m (дослід) 

Молочна продуктивність, M±m Вік 
тварин, 
міс. 

Жива n  маса, кг надій, кг жир, % жир, кг 
до 27 2 6080 3,82 230,7 
27-29 4 5049±326,6** 3,58±0,025* 180,7±10,41***
30-32 33 6142±201,0 3,73±0,025 229,1±9,12 
33-35 23 6178±216,3 3,73±0,028 230,0±8,08 

Новона-
роджені 

36 і більше 11 5743±281,9 3,74±0,058 214,9±12,08 
до 90 10 5330±293,5* 3,72±0,038 198,6±11,26**
90-99 23 5748±198,2 3,70±0,036 212,4±7,72* 

100-109 24 6392±203,9 3,74±0,027 239,1±8,08 
110-119 14 6449±307,9 3,71±0,030 238,7±11,13 

3 

120 і більше 2 5549 4,04 223,8 
до 155 7 5555±354,4* 3,73±0,055 207,2±13,76* 

155-169 22 5538±207,3*** 3,70±0,034 204,5±7,90***
170-184 24 6310±197,1 3,74±0,029 235,7±7,58 
185-199 12 6790±259,5 3,73±0,032 253,8±10,88 

6 

200 і більше 8 5832±466,8 3,76±0,071 218,4±16,11 
до 215 8 5517±309,3* 3,74±0,049 206,4±11,94* 

215-229 18 5566±250,4* 3,69±0,040 205,3±9,49** 
230-244 12 6115±225,4 3,70±0,038 226,4±9,43 
245-259 23 6416±209,4 3,76±0,029 241,0±8,34 

9 

260 і більше 12 6253±391,2 3,74±0,048 232,6±13,55 
до 270 10 5694±360,7 3,77±0,045 214,0±12,52 

270-284 9 5423±279,9* 3,69±0,066 200,3±11,97* 
285-299 12 5877±266,0 3,65±0,025* 214,9±10,36 
300-314 18 6307±251,4 3,76±0,039 237,4±10,46 

12 

315 і більше 24 6272±233,8 3,73±0,027 233,5±8,37 
до 320 3 5106±565,2* 3,94±0,058 200,7±19,69 

320-339 14 5676±284,4* 3,70±0,040** 210,0±11,16* 
340-359 15 5415±140,7*** 3,70±0,037** 200,1±5,42***
360-379 25 6485±199,5 3,73±0,028** 242,3±8,35 

15 

380 і більше 16 6386±301,7 3,73±0,038** 237,5±10,39 
до 380 6 4999±406,7** 3,77±0,058 188,2±15,49**

380-399 15 5567±232,8** 3,69±0,044 205,7±9,34** 
400-419 19 6050±205,7 3,74±0,038 226,6±8,35 
420-439 21 6537±210,3 3,72±0,024 243,1±8,46 

18 

440 і більше 12 6214±378,7 3,74±0,049 231,3±13,08 
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Результати наших досліджень свідчать, що кращими надоями та виходом 

молочного жиру характеризувалися корови, які у період вирощування у 6-

місячному віці мали живу масу 185-199 кг. Ці показники порівняно, з 

тваринами з живою масою у названому  віці до 155 кг, 155-169 кг 170-184 кг і 

260 кг і більше, були вищими відповідно на 1235 (Р<0,05) та 46,6 (Р<0,05), 

1252 (Р<0,001) та 49,3 (Р<0,001), 480 та 18,1 і 958 кг та 35,4 кг. За вмістом 

жиру в молоці між первістками з різною живою масою у 6-місячному віці 

достовірної різниці не виявлено. 

Первістки з різною живою масою у  9-місячному віці також відрізнялися 

між собою за досліджуваними показниками молочної продуктивності. Так, 

вищі надої та кількість молочного жиру спостерігалися у тварин з живою 

масою у вищезазначеному віці 245-259 кг. За названими показниками вони 

переважали тварин усіх інших груп, однак, ця перевага була вірогідною лише 

над ровесницями з живою масою у 9-місячному віці до 215 кг і 215-229 кг. 

Вона  становила відповідно 899 (Р<0,05) та 34,6 (Р<0,05) і 850 кг (Р<0,05) та 

35,7 кг (Р<0,01). За вмістом жиру в молоці між первістками з різною живою 

масою у вищевказаному віці суттєвих відмінностей не виявлено. 

У корів-первісток з живою масою у 12-місячному віці 300-314 кг 

величина надою та вихід молочного жиру були найвищими, проте вірогідною 

перевага була лише над тваринами, які у цьому віці мали живу масу 270-284 кг 

і вона становила відповідно 884 кг  та 37,1 кг при Р<0,05 в обох випадках. 

Вміст жиру в молоці корів, які в 12-місячному віці мали живу масу 285-299 кг 

був нижчим порівняно з тваринами, які у цьому віці мали живу масу до 270 кг 

на 0,12 (Р<0,05), 270-284 кг – на 0,03; 300-314 кг – на 0,11 (Р<0,05), 315 кг і 

більше – на 0,08 % (Р<0,05). Між іншими групами первісток за 

досліджуваними показниками молочної продуктивності також спостерігалася 

певна різниця, однак вона була недостовірною. 

Встановлено, що тварини з живою масою у 15-місячному віці 360-379 кг, 

порівняно з первістками інших досліджуваних груп, відзначалися вищими 

надоями та кількістю молочного жиру. Вони за цими показниками достовірно 
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переважали ровесниць з живою масою у названому віці: до 320 кг – на 1379 

(Р<0,05) та 41,6; 320-339 кг – на 809 (Р<0,05) та 32,3 (Р<0,05), 340-359 кг – на 

1070 кг (Р<0,001) та 42,2 кг (Р<0,001) відповідно. Між тваринами з живою 

масою у 15-місячному віці 360-379 кг та 380 кг і більше за вищеназваними 

показниками вірогідної різниці не виявлено. Найвищим вмістом жиру в молоці 

характеризувалися первістки, які в період вирощування у 15-місячному віці 

мали живу масу до 320 кг. За цим показником вони достовірно переважали 

тварин решту груп.  

Виявлена залежність показників молочної продуктивності корів-

первісток і від їх живої маси у 18-місячному віці. Так, найвищі надої та 

кількість молочного жиру спостерігалися у тварин з живою масою у цьому віці 

420-439 кг. Однак, за цими показниками вони вірогідно переважали  лише 

ровесниць з живою масою у названому  віці до 380 і 380-399 кг – відповідно на 

1538 та 54,9 і 970 кг та 37,4 кг при Р<0,01 у всіх випадках. За вмістом жиру в 

молоці між первістками з різною живою масою у 18-місячному віці вірогідної 

різниці не виявлено. 

Про залежність показників молочної продуктивності корів чорно-рябої 

худоби від їх живої маси в період вирощування свідчать вирахувані нами 

коефіцієнти кореляції між цими показниками (табл. 3.82-3.86). 

У корів Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» коефіцієнти 

кореляції між живою масою в період вирощування та показниками молочної 

продуктивності за першу, другу, третю і кращу лактації мали позитивне 

значення. У розрізі вікових періодів та лактацій цей показник між живою 

масою і величиною надою коливався від 0,051 до 0,429, між живою масою і 

вмістом жиру в молоці – від 0,037 до 0,148, між живою масою і виходом 

молочного жиру – від 0,065 до 0,430. 
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Таблиця 3.82 

Коефіцієнти кореляції між показниками молочної продуктивності корів  

та живою масою в період їх вирощування   

(Сокальське відділення ТзОВ  «Молочні ріки») 

 
Лактація  Вік 

тварин, 
місяці 

Поєднання 
показників 

І ІІ ІІІ краща 
(n=2046 ) (n=1603 ) (n=1099 ) (n=2046 ) 

Жива маса-надій 0,051* 0,105** 0,209*** 0,161*** 

Жива маса-вміст жиру 0,053* 0,048 0,044 0,045* 
При 

народженні 
Жива маса-мол. жир 0,065** 0,110*** 0,210*** 0,165*** 

Жива маса-надій 0,360*** 0,372*** 0,401*** 0,325*** 

Жива маса-вміст жиру 0,037 0,097*** 0,125*** 0,064** 3 

Жива маса-мол. жир 0,361*** 0,376*** 0,408*** 0,330*** 

Жива маса-надій 0,323*** 0,343*** 0,373*** 0,327*** 

Жива маса-вміст жиру 0,069** 0,095*** 0,148*** 0,093*** 6 

Жива маса-мол. жир 0,334*** 0,348*** 0,385*** 0,336*** 

Жива маса-надій 0,247*** 0,299*** 0,381*** 0,334*** 

Жива маса-вміст жиру 0,076*** 0,062** 0,122*** 0,084*** 9 

Жива маса-мол. жир 0,262*** 0,300*** 0,389*** 0,342*** 

Жива маса-надій 0,298*** 0,335*** 0,412*** 0,363*** 

Жива маса-вміст жиру 0,084*** 0,075** 0,123*** 0,081*** 12 

Жива маса-мол. жир 0,314*** 0,336*** 0,419*** 0,370*** 

Жива маса-надій 0,320*** 0,360*** 0,429*** 0,395*** 

Жива маса-вміст жиру 0,072*** 0,051* 0,090** 0,063** 15 

Жива маса-мол. жир 0,332*** 0,356*** 0,430*** 0,398*** 

Жива маса-надій 0,394*** 0,402*** 0,429*** 0,425*** 

Жива маса-вміст жиру 0,070** 0,064** 0,094** 0,062** 18 

Жива маса-мол. жир 0,403*** 0,399*** 0,430*** 0,427*** 

 

Аналогічна картина була і у корів Бродівського відділення ТзОВ  

«Молочні ріки». У розрізі вікових періодів та лактацій коефіцієнт кореляції 

між живою масою і величиною надою коливався від 0,161 до 0,554, між живою 

масою і вмістом жиру в молоці – від 0,063 до 0,403, між живою масою і 

виходом молочного жиру – від 0,170 до 0,577. 
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Таблиця 3.83 

Коефіцієнти кореляції між показниками молочної продуктивності корів  

та живою масою в період їх вирощування   

(Бродівське відділення ТзОВ «Молочні ріки») 

 
Лактація  Вік 

тварин, 
місяці 

Поєднання 
показників І ІІ ІІІ краща 

(n=1222 ) (n=931 ) (n=690 ) (n=1222 ) 
Жива маса-надій 0,171*** 0,204*** 0,169*** 0,161*** 

Жива маса-вміст жиру 0,178*** 0,093** 0,072 0,137*** 
При 

народженні 
Жива маса-мол. жир 0,191*** 0,202*** 0,172*** 0,170*** 

Жива маса-надій 0,203*** 0,213*** 0,190*** 0,208*** 

Жива маса-вміст жиру 0,077** 0,093** 0,063 0,084* 3 

Жива маса-мол. жир 0,195*** 0,211*** 0,185*** 0,205*** 

Жива маса-надій 0,410*** 0,355*** 0,326*** 0,371*** 

Жива маса-вміст жиру 0,317*** 0,315*** 0,306*** 0,317*** 6 

Жива маса-мол. жир 0,431*** 0,384*** 0,368*** 0,395*** 

Жива маса-надій 0,438*** 0,389*** 0,332*** 0,387*** 

Жива маса-вміст жиру 0,361*** 0,366*** 0,343*** 0,350*** 9 

Жива маса-мол. жир 0,467*** 0,428*** 0,383*** 0,419*** 

Жива маса-надій 0,459*** 0,421*** 0,358*** 0,422*** 

Жива маса-вміст жиру 0,355*** 0,365*** 0,349*** 0,354*** 12 

Жива маса-мол. жир 0,485*** 0,456*** 0,410*** 0,453*** 

Жива маса-надій 0,494*** 0,434*** 0,365*** 0,453*** 

Жива маса-вміст жиру 0,365*** 0,383*** 0,360*** 0,375*** 15 

Жива маса-мол. жир 0,519*** 0,473*** 0,417*** 0,485*** 

Жива маса-надій 0,554*** 0,498*** 0,420*** 0,529*** 

Жива маса-вміст жиру 0,385*** 0,403*** 0,383*** 0,407*** 18 

Жива маса-мол. жир 0,577*** 0,535*** 0,473*** 0,561*** 

 

У корів племрепродуктора «Селекціонер» у розрізі вікових періодів та 

лактацій коефіцієнти кореляції між живою масою і величиною надою та 

живою масою і виходом молочного жиру мали позитивне значення, а між 

живою масою і вмістом жиру в молоці коливалися від негативного до 

позитивного значення. 
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Таблиця 3.84 

Коефіцієнти кореляції між показниками молочної продуктивності корів 

та живою масою в період їх вирощування   

(племрепродуктор «Селекціонер») 

Лактація  Вік 
тварин, 
місяці 

Поєднання 
показників І ІІ ІІІ краща 

(n=1418 ) (n=1253 ) (n=1061 ) (n=1418 ) 
Жива маса-надій 0,198*** 0,199*** 0,163*** 0,206*** 

Жива маса-вміст жиру -0,012 0,001 0,013 -0,008 
При 

народженні 
Жива маса-мол. жир 0,179*** 0,188*** 0,158*** 0,192*** 

Жива маса-надій 0,501*** 0,486*** 0,448*** 0,515*** 

Жива маса-вміст жиру -0,016 0,038 0,010 0,043 3 

Жива маса-мол. жир 0,460*** 0,474*** 0,427*** 0,501*** 

Жива маса-надій 0,512*** 0,499*** 0,481*** 0,565*** 

Жива маса-вміст жиру 0,004 0,031 0,040 0,055* 6 

Жива маса-мол. жир 0,476*** 0,483*** 0,465*** 0,551*** 

Жива маса-надій 0,560*** 0,547*** 0,517*** 0,592*** 

Жива маса-вміст жиру 0,016 0,039 0,036 0,059* 9 

Жива маса-мол. жир 0,525*** 0,531*** 0,499*** 0,579*** 

Жива маса-надій 0,573*** 0,558*** 0,514*** 0,604*** 

Жива маса-вміст жиру -0,011 0,023 0,026 0,043 12 

Жива маса-мол. жир 0,529*** 0,537*** 0,494*** 0,586*** 

Жива маса-надій 0,572*** 0,563*** 0,513*** 0,600*** 

Жива маса-вміст жиру -0,014 0,016 0,024 0,037 15 

Жива маса-мол. жир 0,526*** 0,540*** 0,492*** 0,580*** 

Жива маса-надій 0,548*** 0,545*** 0,495*** 0,574*** 

Жива маса-вміст жиру -0,011 0,014 0,021 0,037 18 

Жива маса-мол. жир 0,504*** 0,522*** 0,474*** 0,555*** 

 
У корів племзаводу «Ямниця» у розрізі вікових періодів та лактацій 

коефіцієнти кореляції між живою масою і величиною надою та живою масою і 

виходом молочного жиру мали позитивне значення і коливалися від 0,088 до 

0,385 та від 0,104 до 0,355 відповідно. Зв'язки між живою масою 

новонароджених  тварин і вмістом  жиру в молоці за  першу, другу, третю  та  

кращу лактації були позитивним, а між живою масою в послідуючі періоди 

вирощування і вмістом жиру в молоці – негативним. 
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Таблиця 3.85 

Коефіцієнти кореляції між показниками молочної продуктивності корів 

та живою масою в період їх вирощування  (племзавод «Ямниця») 

 
Лактація  Вік 

тварин, 
міс. 

Поєднання 
показників І ІІ ІІІ краща 

(n=1217 ) (n=1009 ) (n=797 ) (n=1217 ) 
Жива маса-надій 0,100*** 0,103*** 0,088* 0,116*** 

Жива маса-вміст жиру 0,030 0,075* 0,094** 0,066* 
При 

народженні 
Жива маса-мол. жир 0,106*** 0,124*** 0,104** 0,131*** 

Жива маса-надій 0,307*** 0,281*** 0,242*** 0,274*** 

Жива маса-вміст жиру -0,024 -0,028 -0,005 -0,031 3 

Жива маса-мол. жир 0,305*** 0,277*** 0,238*** 0,266*** 

Жива маса-надій 0,316*** 0,266*** 0,252*** 0,247*** 

Жива маса-вміст жиру -0,071 -0,090** -0,016 -0,097*** 6 

Жива маса-мол. жир 0,304*** 0,247*** 0,246*** 0,226*** 

Жива маса-надій 0,317*** 0,235*** 0,219*** 0,168*** 

Жива маса-вміст жиру -0,202*** -0,200*** -0,093** -0,231*** 9 

Жива маса-мол. жир 0,283*** 0,190*** 0,198*** 0,121*** 

Жива маса-надій 0,326*** 0,224*** 0,193*** 0,196*** 

Жива маса-вміст жиру -0,195*** -0,198*** -0,121*** -0,226*** 12 

Жива маса-мол. жир 0,293*** 0,180*** 0,167*** 0,149*** 

Жива маса-надій 0,351*** 0,228*** 0,189*** 0,202*** 

Жива маса-вміст жиру -0,200*** -0,225*** -0,145*** -0,239*** 15 

Жива маса-мол. жир 0,318*** 0,178*** 0,158*** 0,153*** 

Жива маса-надій 0,385*** 0,210*** 0,194*** 0,217*** 

Жива маса-вміст жиру -0,182*** -0,212*** -0,133*** -0,239*** 18 

Жива маса-мол. жир 0,355*** 0,161*** 0,165*** 0,153*** 

 

У досліді зв’язки між живою масою новонароджених тварин і 

величиною надою первісток та живою масою і виходом молочного жиру були 

позитивні, але незначні (табл. 3.86). Однак, з віком тварин вони збільшувалися, 

та залежно від вікового періоду,  коефіцієнт кореляції між живою масою і 

величиною надою коливався від 0,251 до 0,328, а між живою масою і виходом 

молочного жиру – від 0,257 до 0,320. Коефіцієнти кореляції між живою масою 

новонароджених тварин та вмістом жиру в молоці були незначними і 

від’ємними, а в подальшому вони стали позитивним і,  залежно від вікового 

періоду,  знаходився в межах 0,004-0,133. 
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Таблиця 3.86    

Зв’язок показників молочної продуктивності корів-первісток з їх живою 
масою у період вирощування, r±mr (n=73) 

 
Поєднання показників 

Вік тварин, 
місяців жива маса – 

вміст жиру 
жива маса –

молочний жир 
жива маса – надій

Новонароджені 0,018±0,1170 -0,010±0,1170 0,017±0,1170 
3 0,283±0,1077* 0,133±0,1150 0,298±0,1066** 
6 0,251±0,1097* 0,116±0,1154 0,265±0,1088* 
9 0,259±0,1092* 0,071±0,1164 0,263±0,1089* 
12 0,266±0,1088* 0,004±0,1170 0,257±0,1093* 
15 0,321±0,1050** 0,008±0,1170 0,309±0,1059** 
18 0,328±0,1044** 0,034±0,1169 0,320±0,1051** 

 

Сила впливу живої маси корів при народженні на надій, залежно від 

лактації, становила 3,3-5,3 % (табл. 3.87). З віком цей показник зростав і, 

залежно від вікового періоду і лактації, становив 12,9-24,6 %. 

Таблиця 3.87 

Сила впливу (ηх
2) живої маси корів у період вирощування  
на величину надою, % 

Лактація 
Вік тварин, 

місяці І (n=5903) ІІ (n=4796) ІІІ (n=3647) краща(n=5903)

Новонароджені 3,3±0,41*** 3,4±0,48*** 5,3±0,63*** 3,9±0,41*** 

3 13,1±1,20*** 13,2±1,37*** 12,9±1,78*** 13,7±1,19*** 

6 18,0±1,63*** 16,2±1,97*** 16,6±2,52*** 18,2±1,63*** 

9 19,1±2,23*** 17,2±2,66*** 19,1±3,36*** 19,0±2,24*** 

12 21,2±2,40*** 18,9±2,90*** 18,6±3,76*** 19,7±2,42*** 

15 23,0±2,44*** 18,8±2,96*** 18,1±3,80*** 20,7±2,48*** 

18 24,1±2,34*** 22,2±2,90*** 21,6±3,72*** 24,6±2,40*** 

 

Сила впливу живої маси корів у період вирощування на вміст жиру в 

молоці була незначною і, залежно від вікового періоду і лактації, становила 

1,9-5,3 % (табл. 3.88).  
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Таблиця 3.88 
Сила впливу (ηх

2) живої маси корів у період вирощування  
на вміст жиру в молоці, % 

  
Лактація 

Вік тварин, 
місяці І (n=5903) ІІ (n=4796) ІІІ (n=3647) краща(n=5903)

Новонароджені 2,7±0,41*** 3,1±0,48*** 1,9±0,63*** 2,2±0,41*** 

3 3,0±1,22*** 2,9±1,39*** 4,1±1,81*** 3,2±1,22*** 

6 3,6±1,69*** 4,1±2,02*** 4,1±2,58*** 3,5±1,69*** 

9 4,2±2,32*** 4,4±2,74*** 4,2±3,48*** 3,4±2,32*** 

12 4,5±2,51*** 4,8±3,00*** 4,9±3,89*** 4,1±2,51*** 

15 4,2±2,56*** 4,3±3,07*** 3,9±3,93*** 3,8±2,57*** 

18 5,3±2,55*** 5,2±3,04*** 5,3±3,90*** 5,0±2,55*** 

 

Сила впливу живої маси корів при народженні на вихід молочного жиру, 

залежно від лактації, становила 3,3-4,7 % (табл. 3.89). З віком цей показник 

зростав і, залежно від вікового періоду і лактації, знаходився в межах 12,4-

24,2 %. 

Таблиця 3.89 

Сила впливу (ηх
2) живої маси корів у період вирощування  

на вихід молочного жиру, % 
  

Лактація 
Вік тварин, 

місяці І (n=5903) ІІ (n=4796) ІІІ (n=3647) краща(n=5903)

Новонароджені 3,3±0,41*** 3,4±0,48*** 4,7±0,63*** 3,6±0,41*** 

3 12,5±1,20*** 13,3±1,37*** 12,4±1,79*** 13,4±1,19*** 

6 17,9±1,63*** 16,4±1,97*** 16,2±2,52*** 17,9±1,63*** 

9 19,3±2,24*** 17,1±2,66*** 19,0±3,36*** 18,9±2,24*** 

12 21,2±2,40*** 19,0±2,90*** 18,6±3,37*** 19,9±2,42*** 

15 22,7±2,44*** 18,0±2,97*** 17,2±3,82*** 20,1±2,49*** 

18 23,7±2,34*** 21,8±2,91*** 21,5±3,72*** 24,2±2,40*** 
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Отже, молочна продуктивність корів залежить від їх живої маси в період 

вирощування. Найменший вплив на формування молочної продуктивності 

корів мала їх жива маса при народження. Залежно від господарства, вікового 

періоду і лактації, коефіцієнти кореляції між живою масою корів у період 

вирощування і 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, а сила впливу 

живої маси в період вирощування на ці показники – в межах 3,3-24,6; 1,9-5,3 і 

3,3-24,2 % відповідно.  Найвищою молочною продуктивністю відзначалися 

корови з живою масою при народженні  33-35, у 3-місячному віці – 110-119, у 

6-місячному – 185-199, у 9-місячному –245-259, у 12-місячному –300-314, у 15-

місячному – 360-379 і у 18-місячному – 420-439 кг. 

Результати досліджень даного підрозділу опубліковані у трьох наукових 

працях [326, 336, 345]. 

 

3.11.2. Залежність молочної продуктивності корів від лінійного росту 

в період їх вирощування. 

 

Різні темпи індивідуального розвитку у певні періоди онтогенезу, що 

обумовлені спадковістю й умовами середовища, сприяють формуванню тварин 

з різною будовою тіла і ступенем розвитку кістяку, м’язової і жирової тканин, 

внутрішніх органів. Лінійному росту тварин у період їх вирощування особливу 

увагу приділяють в країнах з розвинутим молочним скотарством. У програмах 

вирощування ремонтних телиць голштинської породи розмір кістяку є 

важливою ознакою. На основі промірів проводять оцінку росту і розвитку 

ремонтних телиць, оскільки між ними і надоєм корів існує певний зв’язок [366, 

862, 878, 889]. 

Нами встановлена залежність молочної продуктивності первісток від їх 

промірів тіла у 3-місячному віці (табл. 3.90). Величина надою та вихід 

молочного жиру у первісток, висота в холці яких у 3-місячному віці становила 

89-91,9 см, були  більшими,  порівняно з тваринами  з висотою в холці у цьому  
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Таблиця 3.90 
 

Залежність молочної продуктивності первісток від промірів тіла у    
3-місячному віці 

Молочна продуктивність, M±m 
Назва проміру Величина 

проміру, см n 
надій, кг жир, % молочний 

жир, кг 
До 86 10 5342±379,4* 3,74±0,037 199,3±13,87* 

86-88,9 28 5827±181,3* 3,70±0,030 215,5±7,14* 
89-91,9 28 6407±214,7 3,77±0,027 241,5±8,09 

Висота в холці 

92 і більше 7 6333±114,1 3,63±0,039** 230,0±4,41 
До 87 6 5070±380,0** 3,71±0,037 188,3±15,42**

87-89,9 14 5791±290,5 3,73±0,046 216,1±11,02 
90-92,9 36 6109±182,4 3,72±0,024 227,0±6,95 

Висота в спині 

93 і більше 17 6405±220,0 3,74±0,038 239,5±8,62 
До 88 2 4356 3,72 161,9 

88-90,9 15 5666±278,3* 3,73±0,037 211,0±10,18* 
91-93,9 31 6043±187,0 3,71±0,029 224,6±7,40 

Висота в 
попереку 

94 і більше 25 6371±201,3 3,74±0,029 237,9±7,67 
До 90 5 5064±328,8** 3,71±0,041 188,2±13,07**

90-92,9 18 5607±255,7* 3,74±0,037 209,8±9,88* 
93-95,9 33 6235±186,9 3,71±0,025 231,5±7,21 

Висота в крижах 

96 і більше 17 6369±222,1 3,74±0,041 237,8±8,54 
До 40 22 5864±264,2 3,73±0,024 219,0±10,15 

40-41,9 34 6015±175,5 3,72±0,029 223,5±6,84 Глибина грудей 
42 і більше 17 6281±236,5 3,73±0,037 234,1±8,74 

До 20 7 5557±357,9 3,81±0,057 211,5±13,46 
20-21,9 41 5956±175,6 3,71±0,023 221,3±6,90 Ширина грудей 

22 і більше 25 6288±201,2 3,72±0,030 233,8±7,48 
До 99 17 5564±281,3 3,74±0,035 207,7±10,47 

99-102,9 28 6160±185,6 3,74±0,026 230,8±7,79 
103-106,9 24 6196±230,5 3,69±0,031 228,4±8,27 

Обхват грудей за 
лопатками 

107 і більше 4 6135±400,7 3,77±0,111 231,1±16,48 
До 90 15 5293±253,8* 3,73±0,046 197,5±10,33* 

90-92,9 22 6128±200,5 3,72±0,029 228,0±7,66 
93-95,9 25 6201±182,9 3,71±0,025 230,2±7,21 

Навскісна 
довжина тулуба 

96 і більше 11 6462±430,6 3,76±0,058 242,2±15,63 
До 29 13 5499±284,6* 3,69±0,037 201,6±10,57* 

29-30,9 36 6076±171,0 3,74±0,024 227,5±6,73 Навскісна 
довжина заду 

31 і більше 24 6274±227,1 3,72±0,034 232,8±8,49 
До 22 8 5772±551,2 3,74±0,048 215,0±19,85 

22-23,9 31 5759±168,6* 3,73±0,027 215,3±6,83* Ширина в 
маклаках 

24 і більше 34 6341±174,5 3,71±0,026 235,4±6,70 
До 25 14 5755±337,6 3,76±0,037 216,0±12,66 

25-26,9 39 5886±160,8* 3,71±0,023 218,8±6,50* 
Ширина в 

тазостегнових 
зчленуваннях 27 і більше 20 6510±218,5 3,73±0,037 242,0±7,77 

До 14 19 5634±261,4 3,74±0,034 210,7±9,93 
14-15,9 43 6199±165,0 3,72±0,022 230,8±6,51 Ширина в 

сідничних горбах 
16 і більше 11 6065±250,9 3,72±0,051 224,6±8,28 

12 27 5686±192,4 3,71±0,029 210,7±7,28 
12,5 33 6213±198,6 3,74±0,022 232,6±7,81 Обхват п’ястка 
13 13 6287±264,8 3,72±0,055 233,4±9,20 
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віці до 86 см на 1065 (Р<0,05) та 42,2 (Р<0,05), з висотою в холці 86-88,9 см – 

на 580 (Р<0,05) та 26 (Р<0,05), з висотою в холці 92 см і більше – на 74 кг і 11,5 

кг відповідно. Найбільшими вищеназвані показники були у первісток, які у 3-

місячному віці мали висоту в спині 93 см і більше. Їхня перевага над 

тваринами з висотою в спині у цьому віці до 87 см становила 1335 (Р<0,01) та 

51,2 (Р<0,01), з висотою в спині 87-89,9 см – 614 та 23,4 і з висотою в спині 90-

92,9 см – 296 кг та 12,5 кг відповідно. Корови, які у 3-місячному віці мали 

висоту в попереку 94 см і більше за величиною надою та кількістю молочного 

жиру переважали особин з висотою попереку в цьому віці 88-90,9 і 91-93,9 см 

на 705 (Р<0,05) та 26,9 (Р<0,05) і 328 кг та 13,3 кг відповідно. Первістки, які у 

3-місячному віці мали висоту в крижах 96 см і більше за вищеназваними 

показниками переважали тварин з висотою в крижах у цьому віці до 90 см на 

1305 (Р<0,01) та 49,6 (Р<0,01), з висотою в крижах 90-92,9 см – на 762 (Р<0,05) 

та 28,0 (Р<0,05) і з висотою в крижах 91- 93,9 см – на 134 кг та 6,3 кг 

відповідно. 

За надоєм та виходом молочного жиру між первістками з різною 

глибиною, шириною і обхватом грудей за лопатками у 3-місячному віці 

вірогідної різниці не виявлено. Однак, необхідно відмітити, що найвищими ці 

показники були у тварин з глибиною грудей у цьому віці 42 см і більше, 

шириною грудей – 22 см і більше та обхватом грудей за лопатками 99 см і 

більше. Між первістками з навскісною довжиною тулуба у 3-місячному віці 

90-92,9; 93-95,9 і 96 см і більше за величиною надою та виходом молочного 

жиру вірогідної різниці не виявлено, а тварини, які мали навскісну довжину 

тулуба до 90 см за цими показниками поступалися їм на 835 (Р<0,05) та 30,5 

(Р<0,05), 908 (Р<0,01) та 32,7 (Р<0,05) і 1169 кг (Р<0,05) та 44,7 кг (Р<0,05) 

відповідно. Однак, необхідно зазначити, що найвищими показники молочної 

продуктивності були у первісток, які у цьому віці мали навскісну довжину 

тулуба 96 см і більше. Корови, які у 3-місячному віці мали навскісну довжину 

заду 31 см і більше за величиною надою та кількістю молочного жиру за 

першу лактацію переважали особин з навскісною довжиною заду в цьому віці 
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до 29 і 29-32,9 см на 775(Р<0,05) та 31,2 (Р<0,05) і 198 кг та 5,3 кг відповідно. 

Корови-первістки з шириною в маклаках 24 см і більше у 3-місячному віці за 

досліджуваними показниками переважали тварин з шириною в маклаках до 22 

см і 22-23,9 см у цьому віці на 569 та 20,4 і 582 кг (Р<0,05) та 20,1 кг (Р<0,05) 

відповідно. Величина надою та кількість молочного жиру найвищими були у 

первісток з шириною у тазостегнових зчленуваннях у 3-місячному віці 27 см і 

більше. Їх перевага за цими показниками над особинами з шириною у 

тазостегнових зчленуваннях у цьому віці до 25 і 25-26,9 см становила 755 та 

26,0 і 624 кг (Р<0,05) та 23,2 кг (Р<0,05) відповідно. Первістки з шириною у 

сідничних горбах 14-15,9 см у 3-місячному віці за величиною надою та 

виходом молочного жиру переважали тварин з шириною у сідничних горбах у 

цьому віці до 14 і 16 см і більше на 565 та 20,1 і 134 кг та 6,2 кг відповідно.  У 

первісток з обхватом п’ястка 12 см у 3-місячному віці величина надою та вихід 

молочного жиру були нижчими ніж у тварин з обхватом п’ястка 12,5 і 13 см у 

цьому віці  на 527 та 21,9 (Р<0,05) і 601 кг та 22,7 кг відповідно.  

За вмістом жиру в молоці між первістками з різною величиною промірів 

тіла у 3-місячному віці вірогідної різниці не виявлено (виняток тварини з 

висотою в холці 89-91,9 та 92 см і більше). 

Молочна продуктивність корів за першу лактацію залежить від їх промірів 

тіла у 6-місячному віці (табл. 3.91). У первісток, які у 6-місячному віці мали 

висоту в холці 102 см і більше величина надою та вихід молочного жиру були 

найбільшими, проте, у них вірогідною перевага була лише над тваринами з 

висотою в холці у цьому віці до 96 см і становила 1210 кг (Р<0,001) та 46,2 кг 

(Р<0,001) відповідно. Корови-первістки з висотою в спині у 6-місячному віці 

104 см і більше за вище зазначеними показниками переважали тварин з 

висотою в спині у цьому віці до 98; 98-100,9 і 101-103,9 см на 1058 (Р<0,01) та 

42,7 (Р<0,01), 676 та 29,9 (Р<0,05) і 42 кг та 3,7 кг відповідно. Величина надою 

та вихід молочного жиру найвищими були у первісток, які у 6-місячному віці 

мали висоту в попереку 106 см і більше і за цими показниками вони 

переважали особин з висотою в попереку у зазначеному віці до 100; 100-102,9 і  
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Таблиця 3.91 

Залежність молочної продуктивності первісток від промірів тіла у     
6-місячному віці 

Молочна продуктивність, M±m 
Величина 
проміру, см Назва проміру n молочний 

жир, кг надій, кг жир, % 

До 96 19 5410±221,8*** 3,74±0,039 202,2±8,67***
96-98,9 17 6127±286,3 3,69±0,018 226,3±10,71 
99-101,9 22 6093±239,9 3,73±0,039 226,6±8,98 

Висота в холці 

102 і більше 15 6620±157,7 3,75±0,036 248,4±7,16 
До 98 19 5408±222,7** 3,71±0,037 200,6±8,76** 

98-100,9 16 5790±223,5 3,69±0,036 213,4±8,12* 
101-103,9 19 6424±205,6 3,73±0,038 239,6±7,88 

Висота в спині 

104 і більше 19 6466±272,9 3,76±0,027 243,3±10,26 
До 100 22 5497±198,8** 3,70±0,034 203,2±7,74** 

100-102,9 14 5887±297,6 3,70±0,038 217,4±10,67 
103-105,9 23 6332±238,6 3,77±0,027 238,2±8,76 

Висота в 
попереку 

106 і більше 14 6522±216,2 3,73±0,044 243,2±9,37 
До 101 22 5497±198,8** 3,70±0,034 203,2±7,74** 

101-103,9 13 5728±271,9* 3,70±0,040 211,9±9,86* 
104-106,9 24 6400±238,2 3,76±0,026 240,3±8,65 

Висота в крижах 

107 і більше 14 6522±216,2 3,73±0,044 243,2±9,37 
До 45 19 5443±261,4* 3,72±0,038 202,7±10,09* 

45-47,9 42 6270±161,2 3,72±0,021 233,2±6,28 Глибина грудей 
48 і більше 12 6127±221,9 3,75±0,048 229,4±7,77 

До 25 23 5525±206,5** 3,75±0,030 207,0±7,90** 
25-26,9 34 6199±193,9 3,71±0,024 230,1±7,65 Ширина грудей 

27 і більше 16 6404±212,6 3,73±0,045 238,5±7,83 
До 118 10 5340±399,1* 3,76±0,050 200,2±14,31* 

118-121,9 27 5953±178,7 3,71±0,028 221,6±7,56 
122-125,9 26 6350±223,6 3,70±0,030 235,2±8,51 

Обхват грудей за 
лопатками 

126 і більше 10 6107±275,0 3,78±0,049 229,9±9,52 
До 104 14 5774±378,0 3,76±0,012 216,9±13,88 

104-107,9 22 5690±222,0* 3,72±0,029 211,8±9,00* 
108-111,9 23 6361±173,0 3,70±0,032 235,4±6,83 

Навскісна 
довжина тулуба 

112 і більше 14 6285±266,0 3,74±0,042 234,9±10,07 
До 33 11 5370±355,0* 3,77±0,054 202,6±13,97* 

33-34,9 37 5931±151,9* 3,70±0,021 219,6±6,00* 
Навскісна 

довжина заду 
35 і більше 25 6472±220,1 3,74±0,032 241,7±8,18 

До 27 20 5683±277,1 3,73±0,035 211,9±10,48 
27-29,9 38 6164±165,4 3,72±0,022 229,2±6,50 

Ширина в 
маклаках 

30 і більше 15 6161±246,1 3,73±0,044 229,6±9,13 
До 29 12 5581±345,7* 3,78±0,047 210,5±13,08 

29-31,9 37 5896±149,4* 3,70±0,024 218,6±5,93* 
Ширина в 

тазостегнових 
зчленуваннях 32 і більше 24 6465±235,4 3,73±0,030 241,0±8,88 

До 18 31 5563±165,1** 3,71±0,028 206,1±6,32***
18-19,9 38 6380±176,8 3,75±0,022 238,9±6,76 

Ширина в 
сідничних горбах 

20 і більше 4 6349±466,7 3,68±0,085 232,7±15,48 
13 6 5400±392,1 3,78±0,061 203,4±14,68 

13,5-14,4 61 6097±138,7 3,72±0,019 226,6±5,31 Обхват п’ястка 
14,5 6 6001±449,7 3,70±0,076 222,0±18,61 
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103-105,9 см на 1025 (Р<0,01) та 40,0 (Р<0,01), 635 та 25,8 і 190 кг та 5,0 кг 

відповідно. За першу лактацію найбільш продуктивними були корови, які у 6-

місячному віці мали висоту в крижах 107 см і більше. За надоєм та кількістю 

молочного жиру вони переважали тварин з висотою в крижах у цьому віці до 

101; 101-103,9 і 104-106,9 на 1025 (Р<0,01) та 40,0 (Р<0,01), 794 та 31,3 і 122 кг 

та 2,9 кг відповідно.   Величина надою та вихід молочного жиру найвищими 

були у первісток, які у 6-місячному віці мали глибину грудей 45-47,9 см, 

ширину грудей 27 см і більше, обхват грудей за лопатками 122-125,9 см. 

Однак, необхідно зазначити, що вірогідну перевагу вони мали лише над 

тваринами з глибиною грудей у цьому віці до 45 см, шириною грудей – до 25 

см і обхватом грудей за лопатками – до 118 см. Первістки з навскісною 

довжиною тулуба у 6-місячному віці 108-111,9 см за величиною надою та 

виходом молочного жиру переважали тварин з навскісною довжиною тулуба 

104-107,9 см у цьому віці відповідно на 671 кг та 23,6 кг при Р<0,05 в обох 

випадках. За цими показниками вони також переважали тварин інших груп, 

проте, ця перевага була невірогідна. Найвищий надій та кількість молочного 

жиру за першу лактацію були у корів, які у 6-місячному віці мали навскісну 

довжину заду 35 см і більше. Вони з цими показниками переважили особин з 

навскісною довжиною заду в зазначеному віці до 33 і 33-34,9 см відповідно на 

1102 та 39,1 і 541 кг та 22,1 кг при Р<0,05 у всіх випадках. У первісток з 

шириною в маклаках у 6-місячному віці 27-29,9 та 30 см і більше величина 

надою та кількість молочного жиру були майже однаковими і за цими 

показниками у них була невірогідна перевага над тваринами з нижчим 

показником цього проміру у вказаному віці. За першу лактацію за надоєм та 

кількістю молочного жиру корови з шириною в тазостегнових зчленуваннях у 

6-місячному віці 32 см і більше переважали особин з цим проміром у 

зазначеному віці до 29 і 29-31,9 см на 884 (Р<0,05) та 30,5 і 569 кг (Р<0,05) та 

22,4 кг (Р<0,01) відповідно. Первістки з шириною в сідничних горбах у 6-

місячному віці 18-19,9 см за надоєм та кількістю молочного жиру вірогідно 

переважали тварин з нижчим показником даного проміру у цьому віці і 
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невірогідно – з вищим показником зазначеного проміру. У корів, які у 6-

місячному віці мали обхват п’ястка 13,5-14,4 см, порівняно з тваринами інших 

груп, величина надою та вихід молочного жиру були більшими, однак, різниця 

була невірогідною.  

За вмістом жиру в молоці між первістками з різною величиною промірів 

тіла у 6-місячному віці вірогідної різниці не виявлено.  

Нами також виявлена залежність молочної продуктивності корів за першу 

лактацію від їх промірів тіла у 9-місячному віці (табл. 3.92). Первістки, які у 9-

місячному віці мали висоту в холці 106-108,9 см за надоєм та кількістю 

молочного жиру переважали особин з висотою в холці у цьому віці до 103; 

103-105,9 і 106 см і більше на 1009 (Р<0,01) та  41,2  (Р<0,01), 616 та 22,6 і 

451 кг та 19,5 кг відповідно. Корови-первістки з висотою в спині у 9-місячному 

віці 108-110,9 см, висотою в попереку 109-111,9 і висотою в крижах 110-

112,9 см за величиною надою та виходом молочного жиру мали вірогідну 

перевагу над тваринами з нижчими показниками цих промірів у зазначеному 

віці і невірогідну   перевагу   над особинами  з  вищими   показниками   цих  

промірів. Найвищою величиною надою та виходом молочного жиру 

характеризувалися первістки, які у 9-місячному віці мали глибину грудей 50-

52,9 см, ширину грудей 29-30,9 см і обхват грудей за лопатками 145 см і 

більше. Однак, вірогідно вони переважали лише тварин з  глибиною  грудей у 

цьому віці  до  50 см відповідно на 956  (Р<0,01) та 36,6 (Р<0,01), з шириною 

грудей до 29 см – на 717 (Р<0,05) та 27,6 (Р<0,05) і з обхватом грудей за 

лопатками до 137 см – на 993 кг (Р<0,05) та 38,6 кг (Р<0,05). Первістки з 

навскісною довжиною тулуба 119-122,9 см у 9-місячному віці за величиною 

надою та виходом молочного жиру переважали тварин з навскісною довжиною 

тулуба до 115 см у цьому віці на 1269 (Р<0,001) та 44,5 (Р<0,001), з навскісною 

довжиною тулуба 115-118,9 см – на 706 (Р<0,05) та 21,9 (Р<0,05), з навскісною 

довжиною тулуба 123 см і більше – на 548 кг та 15,8 кг відповідно. За першу 

лактацію найвищі надої та кількість молочного жиру були у тварин, які у 9-

місячному    віці  мали   навскісну   довжину   заду  39 см   і  більше. За  цими  

 



 215

Таблиця 3.92 

Залежність молочної продуктивності первісток від промірів тіла у     
9-місячному віці 

Молочна продуктивність, M±m 
Величина 
проміру, см Назва проміру n молочний 

жир, кг надій, кг жир, % 

До 103 23 5552±200,2** 3,69±0,033 204,6±7,72** 
103-105,9 17 5945±245,8 3,75±0,031 223,2±9,68 
106-108,9 22 6561±248,6 3,75±0,033 245,8±9,50 

Висота в холці 

109 і більше 11 6110±248,8 3,72±0,041 226,3±7,80 
До 105 21 5507±215,4** 3,70±0,034 203,6±8,31** 

105-107,9 17 5802±218,9* 3,72±0,035 215,9±8,52* 
108-110,9 22 6585±245,3 3,76±0,033 247,5±9,39 

Висота в спині 

111 і більше 13 6243±245,6 3,71±0,035 231,2±8,40 
До 106 16 5465±270,4** 3,72±0,041 203,3±10,44**

106-108,9 19 5731±160,6** 3,70±0,035 212,1±6,48** 
109-111,9 17 6698±304,4 3,77±0,029 252,3±11,81 

Висота в 
попереку 

112 і більше 21 6196±202,1 3,72±0,033 229,9±7,03 
До 107 15 5449±288,5* 3,72±0,044 202,7±11,14**

107-109,9 20 5729±152,4* 3,70±0,034 212,1±6,15* 
110-112,9 16 6570±293,9 3,77±0,031 248,1±11,73 

Висота в крижах 

113 і більше 22 6312±224,9 3,72±0,032 234,0±7,86 
До 50 20 5375±215,2* 3,71±0,033 199,1±7,77* 

50-52,9 34 6331±184,3 3,72±0,025 235,7±7,28 Глибина грудей 
53 і більше 19 6186±215,5 3,75±0,037 231,8±8,13 

До 29 21 5540±196,9* 3,71±0,038 205,3±7,59* 
29-30,9 36 6257±195,0 3,72±0,023 232,9±7,38 Ширина грудей 

31 і більше 16 6171±226,3 3,75±0,035 231,5±8,96 
До 137 14 5298±282,8* 3,72±0,040 196,7±10,25* 

137-140,9 28 6131±198,8 3,72±0,030 227,9±7,56 
141-144,9 18 6261±241,4 3,73±0,031 233,6±9,17 

Обхват грудей за 
лопатками 

145 і більше 13 6291±275,1 3,74±0,046 235,3±10,91 
До 115 18 5400±235,8*** 3,72±0,040 201,0±9,23***

115-118,9 25 5963±201,7* 3,75±0,030 223,6±8,19* 
119-122,9 19 6669±174,3 3,69±0,019 245,5±5,98 

Навскісна 
довжина тулуба 

123 і більше 11 6121±390,9 3,75±0,059 229,7±15,37 
До 37 19 5392±231,1** 3,72±0,037 200,6±8,94** 

37-38,9 36 6190±171,6 3,72±0,023 230,6±6,63 
Навскісна 

довжина заду 
39 і більше 18 6390±238,2 3,73±0,038 238,2±9,02 

До 31 13 5713±297,7 3,70±0,050 211,3±11,54 
31-33,9 42 6005±165,1 3,72±0,021 223,6±6,25 

Ширина в 
маклаках 

34 і більше 18 6323±256,1 3,75±0,037 236,8±9,91 
До 33 15 5727±255,1 3,71±0,047 212,3±9,74 

33-34,9 30 6011±212,6 3,71±0,024 222,9±7,98 
Ширина в 

тазостегнових 
зчепленнях 35 і більше 28 6216±193,7 3,75±0,028 233,1±7,58 

До 20 12 5385±327,1* 3,68±0,039 197,9±11,71* 
20-21,9 43 6112±155,6 3,74±0,022 228,6±6,05 

Ширина в 
сідничних горбах 

22 і більше 18 6270±252,6 3,72±0,039 233,1±9,63 
14,5 5 5511±674,7 3,75±0,072 206,1±23,98 

14,5-15,4 54 6106±147,6 3,71±0,019 226,9±5,80 Обхват п’ястка 
15,5 14 5933±240,1 3,76±0,046 222,5±8,50 

 

 



 216

показниками вони переважали  особин  з  навскісною  довжиною  заду  у 9-

місячному віці до 37 і 37- 38,9 см на 998 (Р<0,01) та 37,6 (Р<0,01) і 200 кг  та 

7,6 кг  відповідно.  Між первістками з різними промірами ширини в маклаках, 

тазостегнових зчленуваннях і обхвату п’ястка за величиною надою та виходом 

молочного жиру вірогідної різниці не виявлено. Однак, необхідно зазначити, 

що найвищими ці показники були у тварин з шириною в маклаках 34 см і 

більше у цьому віці, з шириною в тазостегнових зчленуваннях 35 см і більше 

та обхватом п’ястка 14,5-15,4 см. Первістки з шириною в сідничних горбах у 9-

місячному віці 22 см і більше за надоєм та кількістю молочного жиру 

переважали тварин з показником цього проміру до 20 і 20-21,9 см у 

зазначеному віці на 885 (Р<0,05) та 35,2 (Р<0,05) і 158 кг та 4,5 кг відповідно.   

За вмістом жиру в молоці між первістками з різною величиною промірів 

тіла у 9-місячному віці вірогідної різниці не виявлено.  

За показниками молочної продуктивності за першу лактацію були 

виявлені відмінності між коровами з різними значеннями промірів тіла у 12-

місячному віці (табл. 3.93). Первістки, які у 12-місячному віці мали висоту в 

холці 113-115,9 см за величиною надою та виходом молочного жиру 

переважали тварин з висотою в холці у цьому віці до 110 см, 110-112,9 см і 116 

см і більше на 1105 (Р<0,01) та 42,2 (Р<0,01), 793 (Р<0,05) та 31,2 (Р<0,01) і 315 

кг та 9,9 кг відповідно. За вищеназваними показниками за першу лактацію 

тварини, які мали у 12-місячному віці висоту в спині 114-116,9 см переважали 

особин з показниками цього проміру в зазначеному віці до 111; 111-113,9 і 

117 см і більше на 843 та 33,6; 954 (Р<0,01) та 38,6 (Р<0,01) і 123 кг та 3,7 кг 

відповідно. Надій та кількість молочного жиру найвищими були у первісток з 

висотою в попереку у 12-місячному віці 116-118,9 см. За цими показниками 

вони переважали корів з значеннями даного проміру у вказаному віці до 113; 

113-115,9; 119 см і більше на 1081 та 40,4; 1004 (Р<0,001) та 41,8 (Р<0,001), 

276 кг та 11,5 кг відповідно. Первістки, які у 12-місячному віці мали висоту в 

крижах 117-119,9 см за надоєм та кількістю молочного жиру вірогідно 

переважали   особин  з   нижчими   і   невірогідно  –  з  вищими   показниками  
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Таблиця 3.93 

Залежність молочної продуктивності первісток від промірів тіла у   
12-місячному віці 

Молочна продуктивність, M±m 
Величина 
проміру, см Назва проміру n молочний 

жир, кг надій, кг жир, % 

До 110 15 5423±246,4** 3,71±0,047 201,3±10,35** 
110,112,9 20 5735±209,9* 3,70±0,031 212,3±8,14** 
113-115,9 26 6528±208,3 3,73±0,027 243,5±7,99 

Висота в холці 

116 і більше 12 6213±274,8 3,77±0,045 233,6±9,74 
До 111 5 5514±675,5 3,69±0,045 203,7±25,13 

111-113,9 17 5403±194,1** 3,68±0,044 198,7±7,64** 
114-116,9 27 6357±221,1 3,74±0,031 237,3±8,16 

Висота в спині 

117 і більше 24 6234±191,1 3,75±0,025 233,6±7,38 
До 113 5 5434±709,6 3,77±0,070 204,1±24,95 

113-115,9 24 5511±144,6*** 3,68±0,033 202,7±5,88*** 
116-118,9 23 6515±229,0 3,75±0,023 244,5±8,67 

Висота в 
попереку 

119 і більше 21 6239±223,4 3,74±0,035 233,0±8,36 
До 114 4 4819±457,9** 3,80±0,081 182,9±16,93** 

114-116,9 23 5535±175,3** 3,67±0,034 203,2±6,87*** 
117-119,9 20 6287±219,4 3,75±0,026 235,9±8,42 

Висота в крижах 

120 і більше 26 6460±213,8 3,74±0,029 241,3±7,99 
До 54 21 5398±211,6** 3,71±0,030 200,2±7,67*** 

54-57,9 38 6354±167,0 3,72±0,025 236,5±6,67 Глибина грудей 
58 і більше 14 6106±269,6 3,76±0,039 229,2±9,81 

До 32 17 5413±193,3** 3,72±0,043 201,6±7,82** 
32-33,9 32 6120±200,3 3,71±0,026 226,7±7,39 Ширина грудей 

34 і більше 24 6352±210,7 3,75±0,027 238,3±8,38 
До 145 14 5310±283,9*** 3,73±0,038 197,8±10,31***

145-149,9 28 6019±212,6 3,71±0,031 223,6±8,40 
150-154,9 23 6556±162,3 3,72±0,027 244,0±6,50 

Обхват грудей за 
лопатками 

155 і більше 8 5831±368,1 3,77±0,063 219,3±13,44 
До 124 15 5408±279,0** 3,74±0,046 202,2±10,90** 

124-127,9 24 5809±193,5** 3,71±0,029 215,6±7,82** 
128-131,9 18 6625±221,9 3,74±0,031 247,6±8,44 

Навскісна 
довжина тулуба 

132 і більше 16 6282±268,1 3,73±0,040 233,5±9,66 
До 39 8 5563±462,2 3,77±0,060 210,1±18,54 

39-40,9 31 5832±192,9 3,68±0,025 214,6±7,08* 
Навскісна 

довжина заду 
41 і більше 34 6324±166,8 3,75±0,025 237,3±6,47 

До 37 24 5589±186,9* 3,68±0,033 205,4±7,22** 
37-38,9 40 6188±174,8 3,74±0,019 231,6±6,61 

Ширина в 
маклаках 

39 і більше 9 6519±352,0 3,77±0,067 244,9±12,79 
До 38 19 5704±223,1 3,70±0,041 210,7±8,71 

38-39,9 47 6108±160,7 3,73±0,018 227,4±6,08 
Ширина в 

тазостегнових 
зчленуваннях 40 і більше 7 6410±424,0 3,81±0,075 243,7±15,86 

До 23 17 5643±239,4* 3,72±0,042 209,8±9,23 
23-24,9 50 6211±148,8 3,72±0,018 231,0±5,77 

Ширина в 
сідничних 
горбах 25 і більше 6 5635±541,0 3,80±0,092 213,4±19,78 

До 15,5 13 5251±291,7** 3,71±0,043 194,6±10,62** 
15,5-16,4 47 6234±147,6 3,72±0,021 231,9±5,80 Обхват п’ястка 

16,5 13 6079±293,2 3,76±0,048 228,3±10,85 
 

 



 218

вказаного проміру у цьому віці. Величина  надою та вихід  молочного жиру 

найвищими були у первісток, які у 12-місячному віці мали глибину грудей 54-

57,9 см, ширину грудей 34 см і більше, обхват грудей за лопатками 150-154,9 

см. Однак, необхідно зазначити, що вірогідну перевагу вони мали лише над 

тваринами з глибиною грудей у цьому віці до 54 см, шириною грудей – до 32 

см і обхватом грудей за лопатками – до 145 см. Первістки з навскісною 

довжиною тулуба 128-131,9 см у 12-місячному віці за величиною надою та 

виходом молочного жиру переважали тварин з навскісною довжиною тулуба у 

цьому віці до 124 см, 124-127,9 см і 132 см і більше на 1217 (Р<0,01) та 45,4 

(Р<0,01), 816 (Р<0,01) та 32 (Р<0,01) і 343 кг та 14,1 кг відповідно. За 

вищевказаними показниками за першу лактацію тварини з навскісною 

довжиною заду у 12-місячному віці 41 см і більше переважали особин з 

значенням даного проміру до 39 і 39-40,9 см на 761 та 27,2 і 492 кг та 22,7 кг 

(Р<0,05) відповідно. Первістки з шириною в маклаках до 37 см у 12-місячному 

віці за величиною надою та виходом молочного жиру поступалися тваринам з 

шириною в маклаках 37-38,9 см у цьому віці на 599 (Р<0,05) та 26,2 (Р<0,01), з 

шириною в маклаках 39 см і більше – на 930 кг (Р<0,05) та 39,5 кг (Р<0,01) 

відповідно. Первістки, які мали у 12-місячному віці ширину в тазостегнових 

зчленуваннях 40 см і більше за надоєм (302-706 кг) та кількістю молочного 

жиру (16,3-33,0 кг) невірогідно переважали тварин з нижчими показниками 

цього проміру у вказаному віці. За першу лактацію найвища продуктивність 

була у корів, які у 12-місячному віці мали ширину в сідничних горбах 23-

24,9 см. За надоєм та кількістю молочного жиру вони переважали особин з 

показником цього проміру до 23 і 25 см і більше у зазначеному віці на 568 

(Р<0,05) та 21,2 і 576 кг та 17,6 кг відповідно.  У первісток з обхватом п’ястка 

до 15,5 см у 12-місячному віці величина надою та вихід молочного жиру були 

нижчими ніж у тварин з обхватом п’ястка у цьому віці 15,5-16,4 і 16,5 см на 

983 (Р<0,01) та 37,3 (Р<0,01) і 828 кг  та 33,7 кг (Р<0,05) відповідно.  

За вмістом жиру в молоці між первістками з різною величиною промірів 

тіла у 12-місячному віці вірогідної різниці не виявлено. 
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Показники молочної продуктивності корів за першу лактацію залежали 

від їх промірів тіла у 15-місячному віці (табл. 3.94). Первістки, які у 15-

місячному віці мали висоту в холці 122 см і більше за величиною надою та 

виходом молочного жиру  переважали тварин з висотою в холці до 116 см у 

цьому віці відповідно на 1222 (Р<0,001) та 47,9 (Р<0,001), з висотою в холці 

116-118,9 см – на 669 (Р<0,05) та 23,8 і з висотою в холці 119-121,9 см – на 45 

кг та 0,8 кг. За першу лактацію найвищі надої та кількість молочного жиру 

були у корів, які у 15-місячному віці мали висоту в спині 124 см і більше, 

висоту в попереку 126 см і більше, висоту в крижах 127 см і більше. За цими 

показниками вони вірогідно переважали тварин, у яких у 15-місячному віці 

висота в спині була меншою 121 см, висота в попереку – меншою 123 см і 

висота в крижах – меншою 124 см.  Між первістками, які у 15-місячному віці 

мали глибину грудей 57-60,9 см і 61 см і більше за величиною надою та 

виходом  молочного жиру вірогідної  різниці не виявлено, а тварини з 

глибиною грудей до 57 см за цими показниками поступалися їм на 865 

(Р<0,05) та 33,3 (Р<0,01) і 891 кг (Р<0,05) та 35,8 кг (Р<0,01) відповідно. Також 

не виявлено вірогідної різниці за величиною надою та виходом молочного 

жиру між первістками, які у 15-місячному віці мали ширину   грудей 37-

39,9 см  і  40 см і більше, а  у  тварин  з  шириною  грудей до 37 см ці 

показники були вірогідно нижчими. Первістки, які у 15-місячному віці мали 

обхват грудей за лопатками 160-164,9 см за величиною надою та виходом 

молочного жиру переважали тварин з обхватом грудей за лопатками до 155 см 

у цьому віці відповідно на 1634 (Р<0,001) та 58,8 (Р<0,001), з обхватом грудей 

за лопатками 155-159,9 см – на 738 (Р<0,01) та 29,9 (Р<0,01), з обхватом грудей 

за лопатками 165 см і більше – на 409 кг та 15 кг. Первістки з навскісною 

довжиною тулуба у 15-місячному віці 137-140,9 см за величиною надою та 

виходом молочного жиру вірогідно переважали тварин з нижчими та 

невірогідно – з вищими показниками навскісної довжини тулуба у цьому віці. 

Досліджувані показники молочної продуктивності за першу лактацію 

найвищими були у корів, які у 15-місячному віці мали навскісну довжину заду   
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Таблиця 3.94 

Залежність молочної продуктивності первісток від промірів тіла у   
15-місячному віці 

Молочна продуктивність, M±m 
Величина 
проміру, см Назва проміру n молочний 

жир, кг надій, кг жир, % 

До 116 16 5232±231,6*** 3,69±0,038 192,6±8,37***
116-118,9 16 5785±226,1* 3,74±0,040 216,7±9,31 
119-121,9 28 6409±257,0 3,75±0,045 239,7±8,80 

Висота в холці 

122 і більше 13 6454±200,0 3,73±0,026 240,5±7,80 
До 118 13 5269±279,4** 3,71±0,043 195,2±10,10**

118-120,9 17 5636±174,9** 3,71±0,041 209,3±7,24**
121-123,9 25 6399±232,3 3,75±0,027 239,9±8,94 

Висота в спині 

124 і більше 18 6446±215,1 3,73±0,035 240,4±8,10 
До 120 16 5221±233,5*** 3,69±0,038 192,4±8,40***

120-122,9 14 5739±188,4* 3,75±0,040 215,5±7,67* 
123-125,9 27 6355±209,6 3,74±0,028 237,5±8,15 

Висота в 
попереку 

126 і більше 16 6552±245,6 3,72±0,040 243,2±9,36 
До 121 11 5164±312,4*** 3,71±0,037 191,4±11,82***

121-123,9 19 5636±164,5** 3,73±0,039 210,0±6,37 **
124-126,9 25 6379±225,8 3,73±0,030 238,3±8,79 

Висота в крижах 

127 і більше 18 6497±211,0 3,72±0,036 241,4±8,38 
До 57 15 5336±273,2* 3,71±0,040 197,4±9,73**

57-60,9 35 6201±181,9 3,72±0,025 230,7±7,14 Глибина грудей 
61 і більше 23 6227±196,4 3,75±0,031 233,2±7,49 

До 37 15 5414±274,4* 3,73±0,049 201,9±10,83*
37-39,9 44 6115±158,5 3,72±0,021 227,2±5,98 Ширина грудей 

40 і більше 14 6431±257,8 3,75±0,035 241,0±10,21 
До 155 9 4919±199,6*** 3,78±0,052 185,8±8,02***

155-159,9 25 5815±183,6** 3,69±0,031 214,7±7,38**
160-164,9 27 6553±201,8 3,73±0,026 244,6±7,74 

Обхват грудей за 
лопатками 

165 і більше 12 6144±304,4 3,74±0,044 229,6±11,22 
До 133 18 5384±233,7*** 3,71±0,042 199,6±9,17***

133-136,9 25 5932±194,4* 3,73±0,026 221,1±7,50* 
137-140,9 19 6635±233,7 3,75±0,033 248,7±8,60 

Навскісна 
довжина тулуба 

141 і більше 11 6276±305,6 3,70±0,047 232,2±11,73 
До 42 16 5409±248,2** 3,72±0,044 201,4±9,65**

42-43,9 37 6085±177,1 3,72±0,020 226,2±6,72 
Навскісна 

довжина заду 
44 і більше 20 6430±215,7 3,74±0,038 240,5±8,40 

До 39 8 5825±479,65 3,75±0,065 218,2±18,52 
39-41,9 47 5987±156,2 3,71±0,020 222,0±5,98 

Ширина в 
маклаках 

42 і більше 18 6239±235,0 3,76±0,038 234,5±8,88 
До 40 18 5732±246,4 3,70±0,041 212,3±9,68 

40-41,9 37 6010±175,8 3,72±0,021 223,8±6,66 
Ширина в 

тазостегнових 
зчепленнях 42 і більше 18 6376±257,0 3,75±0,040 238,8±9,75 

До 25 11 5555±306,7 3,71±0,044 205,9±11,13 
25-26,9 50 6095±157,1 3,72±0,020 226,7±6,02 

Ширина в 
сідничних горбах

27 і більше 12 6205±273,3 3,76±0,051 233,4±10,92 
До 16,5 24 5536±206,6** 3,71±0,031 205,5±7,85**

16,5-17,4 40 6285±168,0 3,73±0,023 234,4±6,55 Обхват п’ястка 
17,5 9 6228±318,8 3,74±0,058 232,9±11,16 
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44 см і більше. Проте, над тваринами з нищим показником даного проміру у 

зазначеному віці перевага у них була невірогідною.  Між первістками з різною 

шириною в маклаках, тазостегнових зчленуваннях і сідничних горбах у 15-

місячному віці за величиною надою та виходом молочного жиру вірогідної 

різниці не виявлено, однак, із збільшенням зазначених промірів ці показники 

зростали. Найвища молочна продуктивність за першу лактацію була у корів з 

обхватом п’ястка у 15-місячному віці 16,5-17,4 см. За надоєм та молочним 

жиром вони переважали тварин з обхватом п’ястка у 15-місячному віці до 16,5 

і 17,5 см відповідно на 749 (Р<0,01) та 28,9 (Р<0,01) і 57 кг та 1,5 кг.   

За вмістом жиру в молоці між первістками з різною величиною промірів 

тіла у 15-місячному віці вірогідної різниці не виявлено.  

Спостерігався значний вплив на формування молочної продуктивності 

первісток їх промірів тіла у 18-місячному віці (табл. 3.95). Найбільш 

продуктивними були первістки, які у 18-місячному віці мали висоту в холці 

127 см і більше. За надоєм та кількістю молочного жиру вони переважали 

тварин з висотою в холці у цьому віці до 120; 121-123,9 і 124-126,9 см на 1287 

(Р<0,001) та 51,6 (Р<0,001), 816 (Р<0,05) та 30,3 (Р<0,05) і 36 кг та 2,7 кг 

відповідно. За зазначеними показниками молочної продуктивності тварини з 

висотою  в  спині  у  18-місячному  віці  128 см  і більше   переважали  особин   

з значеннями цього проміра до 122; 122-124,9 і 125-127,9 см у вказаному віці 

на 1150 (Р<0,05) та 45,5 (Р<0,05), 979 (Р<0,001) та 37,8 (Р<0,001) і 554 кг та 

23,0 кг відповідно. Найвищі надої та вихід молочного жиру спостерігався у 

первісток з висотою в попереку у 18-місячному віці 130 см і більше. За цими 

показниками вони достовірно (Р<0,01) переважали тварин з висотою в 

попереку до 124 і 124-126,9 см у цьому віці на 1337 та 50,0 і 867 кг та 31,5 кг 

відповідно. Корови-первістки з висотою в крижах у 18-місячному віці 131 см і 

більше за величиною надою та виходом молочного жиру вірогідно (Р<0,05-

0,01) переважали особин з висотою в крижах до 125 і 125-127,9 см у цьому віці 

на 1253 та 48,2 і 894 кг та 32,5 кг відповідно. Первістки з глибиною грудей у 

18-місячному віці  64 см і  більше  за надоєм  та  кількістю  молочного  жиру  
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Таблиця 3.95 

Залежність молочної продуктивності первісток від промірів тіла у   
18-місячному віці 

Молочна продуктивність, M±m 
Величина 
проміру, см Назва проміру n молочний 

жир, кг надій, кг жир, % 

До 120 15 5201±245,3*** 3,68±0,041 191,3±8,54***
121-123,9 16 5672±193,6* 3,75±0,037 212,6±7,71* 
124-126,9 27 6452±199,0 3,72±0,026 240,2±7,71 

Висота в холці 

127 і більше 15 6488±257,6 3,75±0,043 242,9±9,81 
До 122 8 5372±422,3* 3,70±0,057 198,6±15,69*

122-124,9 17 5543±202,4*** 3,72±0,039 206,3±7,96***
125-127,9 18 5968±242,5 3,71±0,033 221,1±9,11 

Висота в спині 

128 і більше 30 6522±184,9 3,75±0,027 244,1±7,11 
До 124 10 5193±358,3** 3,72±0,056 192,6±13,03**

124-126,9 18 5663±166,7** 3,73±0,033 211,1±6,80**
127-129,9 22 6193±237,2 3,73±0,034 231,5±9,48 

Висота в 
попереку 

130 і більше 23 6530±208,0 3,72±0,029 242,6±7,72 
До 125 8 5239±451,6* 3,70±0,057 193,3±16,2* 

125-127,9 20 5598±156,5** 3,73±0,033 209,0±6,39**
128-130,9 19 6192±237,9 3,73±0,039 231,3±9,66 

Висота в крижах 

131 і більше 26 6492±210,5 3,72±0,026 241,5±7,85 
До 60 16 5430±251,7* 3,70±0,040 200,2±8,93* 

60-63,9 33 6142±193,8 3,72±0,025 228,4±7,48 Глибина грудей 
64 і більше 24 6281±195,7 3,76±0,031 235,8±7,60 

До 39 15 5361±222,2*** 3,73±0,048 200,0±8,94***
39-41,9 43 6025±167,6* 3,70±0,020 222,9±6,10**Ширина грудей 

42 і більше 15 6722±203,9 3,78±0,039 254,3±8,92 
До 166 16 5453±247,0** 3,74±0,039 203,5±8,86**

166-170,9 16 5734±263,9* 3,67±0,041 210,4±10,35*
171-175,9 22 6258±233,2 3,76±0,026 234,6±8,57 

Обхват грудей за 
лопатками 

176 і більше 19 6508±209,6 3,73±0,036 242,9±8,66 
До 137 19 5493±224,2*** 3,71±0,039 203,5±8,72***

137-140,9 18 5592±222,1*** 3,72±0,033 208,3±8,57***
141-144,9 20 6871±187,6 3,73±0,030 256,2±7,58 

Навскісна 
довжина тулуба 

145 і більше 16 6116±248,6* 3,75±0,040 228,7±8,99* 
До 43 9 5186±394,2* 3,76±0,051 194,7±14,36*

43-44,9 36 5962±161,2 3,72±0,024 221,8±6,38 
Навскісна 

довжина заду 
45 і більше 28 6392±197,6 3,72±0,030 237,9±7,60 

До 42 16 5688±287,9 3,70±0,041 210,5±11,33*
42-44,9 45 6042±158,8 3,72±0,019 224,6±6,00 

Ширина в 
маклаках 

45 і більше 12 6449±274,1 3,79±0,053 243,9±10,10 
До 41 16 5781±273,6 3,71±0,046 214,4±10,71 

41-42,9 35 5883±177,8 3,71±0,019 218,3±6,57* 
Ширина в 

тазостегнових 
зчленуваннях 43 і більше 22 6451±220,5 3,76±0,036 242,1±8,63 

До 26 6 5577±531,3 3,77±0,063 209,5±18,62 
26-27,9 40 5969±179,3 3,70±0,022 221,2±7,13 

Ширина в 
сідничних горбах 

28 і більше 27 6226±179,8 3,75±0,030 233,1±6,49 
До 17,5 16 5323±275,8** 3,72±0,042 198,2±10,78**

17,5-18,4 53 6270±135,7 3,72±0,019 233,4±5,28 Обхват п’ястка 
18,5 і більше 4 5711±521,4 3,79±0,104 214,7±14,68 
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вірогідно (Р<0,05) переважили тварин з глибиною грудей до 60 см відповідно 

на 851 та 35,6 і невірогідно – з глибиною грудей 60-63,9 см у цьому віці – на 

139 кг та 7,4 кг.  Вищеназвані показники у первісток з шириною грудей у 18-

місячному віці 42 см і більше були більшими ніж у тварин з шириною грудей 

до 39 см і 39-41,9 см у цьому віці на 1361 (Р<0,001) та 54,3 (Р<0,001) і 697 кг 

(Р<0,05) та 31,4 кг (Р<0,01) відповідно. Величина надою та вихід молочного 

жиру у первісток з обхватом грудей за лопатками 176 см і більше у 18-

місячному віці були більшими ніж у тварин з обхватом грудей за лопатками до 

166 см, 166-170,9 см і 171-175,9 см у цьому віці на 1055 (Р<0,01) та 39,4 

(Р<0,01), 774 (Р<0,05) та 32,5 (Р<0,05) і 250 кг та 8,3 кг відповідно. 

Вищеназвані показники у первісток з навскісною довжиною тулуба 141-

144,9 см у 18-місячному віці були більшими порівняно з тваринами з 

навскісною довжиною тулуба до 137 см у цьому віці відповідно на 1378 

(Р<0,001) та 52,7 (Р<0,001), з навскісною довжиною тулуба 137-140,9 см – на 

1279 (Р<0,001) та 47,9 (Р<0,001), з навскісною довжиною тулуба 145 см і 

більше – на 755 кг (Р<0,05) та 27,5 кг (Р<0,05). Первістки з навскісною 

довжиною заду у 18-місячному віці 45 см і більше за надоєм та кількістю 

молочного жиру вірогідно (Р<0,05) переважили тварин з навскісною 

довжиною заду до 43 см відповідно на 1206 та 43,2 і невірогідно – з 

навскісною довжиною заду 43-44,9 см у цьому віці – на 430 кг та 16,1 кг. 

Величина надою та вихід молочного жиру у первісток з шириною в маклаках 

45 см і більше та шириною в тазостегнових зчленуваннях 43 см і більше у 18-

місячному віці були найвищими, проте, вірогідною різниця була лише за 

виходом молочного жиру між ними і тваринами з шириною в маклаках до 42 

см  та шириною в тазостегнових зчленуваннях  41-42,9 см у цьому віці. За 

досліджуваними показниками молочної продуктивності між тваринами з 

різною шириною в сідничних горбах у 18-місячному віці вірогідної різниці не 

виявлено. Однак, необхідно зазначити, що найвищими вони були у особин з 

шириною у сідничних горбах у цьому віці 28 см і більше. У первісток з 

обхватом п’ястка 17,5-18,4 см у 18-місячному віці величина надою та вихід 
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молочного жиру були більшими порівняно з тваринами з обхватом п’ястка до 

17,5 см у цьому віці відповідно на 947 (Р<0,01) та 35,2 (Р<0,01), з обхватом 

п’ястка 18,5 і більше – на 559 кг та 18,7 кг.  

За вмістом жиру в молоці між первістками з різною величиною промірів 

тіла у 18-місячному віці вірогідної різниці не виявлено. 

На залежність величини надою та виходу молочного жиру первісток від 

промірів тіла в період їх вирощування вказують коефіцієнти кореляції між 

цими показниками (табл. 3.96, 3.98).  

Таблиця 3.96 

Коефіцієнти кореляції між величиною надою первісток та промірами тіла 
в період їх вирощування, r±mr, (n=73) 

Вік тварин, місяців 
Назва проміру 

3 6 9 12 15 18 
0,227± 0,377± 0,332± 0,329± 0,375± 0,415± 

Висота в холці 
0,1110* 0,1004*** 0,1041** 0,1044** 0,1006** 0,0969*** 

Висота в спині 0,322± 0,403± 0,346± 0,332± 0,417± 0,397± 
0,1049** 0,0980*** 0,1030** 0,1041** 0,0967*** 0,0986***

Висота в попереку 0,349± 0,396± 0,319± 0,347± 0,441± 0,409± 
0,1028** 0,0987*** 0,1051** 0,1029** 0,0943*** 0,0974***

Висота в крижах 0,375± 0,406± 0,332± 0,389± 0,458± 0,402± 
0,1006*** 0,0977*** 0,1041** 0,0993*** 0,0924*** 0,0981***

0,170± 0,251± 0,292± 0,337± 0,350± 0,399± 
Глибина грудей 

0,1137 0,1097* 0,1071** 0,1037** 0,1027** 0,0984*** 
0,231± 0,242± 0,264± 0,331± 0,377± 0,417± 

Ширина грудей 
0,1108* 0,1102* 0,1089* 0,1042** 0,1004*** 0,0967*** 

Обхват грудей за 
лопатками 

0,219± 0,347± 0,293± 0,258± 0,363± 0,401± 
0,1114 0,1029** 0,1070** 0,1093* 0,1016*** 0,0982*** 

Навскісна довжина  0,317± 0,433± 0,355± 0,349± 0,371± 0,341± 
тулуба 0,1053** 0,0951*** 0,1023** 0,1028** 0,1009*** 0,1034** 
Навскісна довжина  0,228± 0,331± 0,320± 0,283± 0,284± 0,278± 
заду 0,1109 0,1042** 0,1051** 0,1077* 0,1076* 0,1080* 
Ширина в 0,287± 0,303± 0,286± 0,218± 0,243± 0,270± 
маклаках 0,1074** 0,1063** 0,1074* 0,1114 0,1101* 0,1085* 
Ширина в 
тазостегнових 
зчленуваннях 

0,253± 0,291± 0,203± 0,209± 0,194± 0,196± 
0,1095* 0,1071* 0,1122 0,1119 0,1126 0,1125 

Ширина в 
сідничних  

0,159± 0,280± 0,255± 0,172± 0,208± 0,244± 
0,1141 0,1079* 0,1094* 0,1135 0,1120 0,1101* 

горбах 
0,226± 0,261± 0,146± 0,222± 0,315± 0,309± 

Обхват п’ястка 
0,1111* 0,1091* 0,1145 0,1113 0,1054** 0,1059** 
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Більший вплив на ці показники мали висотні проміри, проміри грудей та 

навскісної довжини тулуба. Між промірами ширини в маклаках, тазостегнових 

зчленуваннях, сідничних горбах, обхватом п’ястка і надоєм та кількістю 

молочного жиру коефіцієнти кореляції були дещо нижчими. 

Між вмістом жиру в молоці первісток і промірами тіла в період їх 

вирощування коефіцієнти кореляції були незначними, хоча в більшості 

випадків позитивними (табл. 3.97). 

Таблиця 3.97 

Коефіцієнти кореляції між вмістом жиру в молоці первісток та промірами 

тіла в період їх вирощування, r±mr, (n=73)  

Вік тварин, місяців 
Назва проміру 

3 6 9 12 15 18 

-0,054± 0,094± 0,091± 0,127± 0,108± 0,089± 
Висота в холці 

0,1167 0,1160 0,1161 0,1152 0,1157 0,1161 
Висота в спині 0,047± 0,119± 0,055± 0,122± 0,099± 0,067± 

0,1168 0,1154 0,1167 0,1153 0,1159 0,1165 
Висота в попереку 0,013± 0,114± 0,049± 0,133± 0,091± 0,068± 

0,1170 0,1155 0,1168 0,1150 0,1161 0,1165 
Висота в крижах -0,028± 0,123± 0,043± 0,108± 0,070± 0,060± 

0,1169 0,1153 0,1168 0,1157 0,1164 0,1166 
-0,013± 0,020± 0,070± 0,057± 0,059± 0,077± 

Глибина грудей 
0,1170 0,1170 0,1164 0,1167 0,1166 0,1163 
-0,048± 0,036± 0,052± 0,099± 0,063± 0,107± 

Ширина грудей 
0,1168 0,1169 0,1167 0,1159 0,1166 0,1157 

Обхват грудей за 
лопатками 

-0,059± 0,090± 0,077± 0,041± 0,115± 0,070± 
0,1166 0,1161 0,1163 0,1168 0,1154 0,1164 

Навскісна довжина 
тулуба 

0,055± 0,048± 0,013± 0,005± 0,046± 0,033± 
0,1167 0,1168 0,1170 0,1170 0,1168 0,1169 

Навскісна довжина 
заду 

-0,009± -0,010± -0,027± 0,018± -0,010± -0,065± 
0,1170 0,1170 0,1170 0,1170 0,1170 0,1165 
-0,086± 0,008± 0,024± 0,133± 0,128± 0,104± 

Ширина в маклаках 
0,1162 0,1170 0,1164 0,1150 0,1151 0,1158 

Ширина в 
тазостегнових 
зчленуваннях 

-0,148± -0,031± 0,071± 0,170± 0,150± 0,182± 
0,1144 0,1169 0,1164 0,1137 0,1144 0,1132 

Ширина в 
сідничних горбах 

-0,057± 0,005± 0,057± 0,103± 0,137± 0,022± 
0,1167 0,1170 0,1167 0,1158 0,1148 0,1170 
0,062± 0,064± 0,103± 0,098± 0,036± 0,073± 

Обхват п’ястка 
0,1165 0,1166 0,1158 0,1159 0,1169 0,1164 
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Таблиця 3.98 

Коефіцієнти кореляції між кількістю молочного жиру у первісток та 

промірами тіла в період їх вирощування, r±mr, (n=73) 

Вік тварин, місяців 
Назва проміру 

3 6 9 12 15 18 

0,258± 0,385± 0,338± 0,342± 0,384± 0,420± 
Висота в холці 

0,1093* 0,0997*** 0,1037** 0,1034** 0,0998*** 0,0964*** 
Висота в спині 0,321± 0,416± 0,343± 0,345± 0,424± 0,398± 

0,1050** 0,0968*** 0,1033** 0,1031** 0,0960*** 0,0985***
Висота в попереку 0,340± 0,408± 0,314± 0,364± 0,446± 0,409± 

0,1035** 0,0976*** 0,1055** 0,1015** 0,0938*** 0,0974***
Висота в крижах 0,356± 0,419± 0,326± 0,340± 0,457± 0,402± 

0,1022** 0,0964*** 0,1046** 0,1035*** 0,0926*** 0,0981***
0,159± 0,245± 0,297± 0,339± 0,352± 0,405± 

Глибина грудей 
0,1141 0,1100* 0,1067** 0,1036** 0,1025** 0,0978*** 
0,216± 0,244± 0,269± 0,345± 0,380± 0,430± 

Ширина грудей 
0,1116 0,1110* 0,1086* 0,1031** 0,1001*** 0,954*** 

Обхват грудей за 
лопатками 

0,198± 0,358± 0,302± 0,258± 0,379± 0,409± 
0,1124 0,1020*** 0,1064** 0,1093* 0,102*** 0,0974*** 

Навскісна довжина  0,314± 0,427± 0,343± 0,336± 0,367± 0,335± 
тулуба 0,1055** 0,0957*** 0,0964** 0,1038** 0,1013** 0,1039** 
Навскісна довжина 
заду 

0,215± 0,316± 0,301± 0,275± 0,272± 0,253± 
0,1116 0,1054** 0,1064** 0,1082* 0,1084* 0,1095* 
0,258± 0,295± 0,281± 0,239± 0,260± 0,283± 

Ширина в маклаках 
0,1093* 0,1069** 0,1078* 0,1104* 0,1091* 0,1077* 

Ширина в 
тазостегнових 
зчленуваннях 

0,214± 0,274± 0,213± 0,239± 0,218± 0,229± 
0,1117 0,1083* 0,1117 0,1104* 0,1114 0,1109* 

Ширина в 
сідничних горбах 

0,138± 0,270± 0,255± 0,186± 0,232± 0,238± 
0,1148 0,1085* 0,1094* 0,1130 0,1107* 0,1104* 
0,229± 0,265± 0,162± 0,236± 0,313± 0,316± 

Обхват п’ястка 
0,1109* 0,1088* 0,1140 0,1105* 0,1056** 0,1054** 

 

Сила впливу промірів телиць у період вирощування на величину надою 

корів-первісток залежно від проміру і вікового періоду становила 4,5-38,3 % 

(табл. 3.99). Найбільший вплив на величину надою мали висотні проміри, 

навскісна довжина тулуба і обхват грудей за лопатками. Дещо нижчий вплив 

на цей показник мали проміри ширини та глибини грудей, ширини в маклаках 

та тазостегнових зчленуваннях і найнижчий – обхват п’ястка. 
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Таблиця 3.99 

Сила впливу (ηх
2) промірів телиць у різні періоди вирощування на 

величину надою первісток, %, n=73 

Вік тварин, місяців 
Назва проміру 

3 6 9 12 15 18 
20,7± 20,6± 24,5± 25,7± 32,9± 29,2± 

Висота в холці 
15,44 19,15 20,69 20,57 16,08** 16,48 

Висота в спині 19,4± 30,8± 24,6± 27,3± 36,0± 23,3± 
15,52 18,09* 22,67 18,50 15,69** 17,04 

Висота в попереку 24,2± 22,5± 32,7± 28,4± 35,5± 25,0± 
15,19 18,98 21,55 18,38* 17,48** 18,74 

Висота в крижах 23,0± 22,1± 26,4± 26,0± 32,6± 22,6± 
15,27 19,02 22,46 16,81* 17,87* 18,97 
7,2± 14,7± 27,4± 34,5± 33,8± 35,4± 

Глибина грудей 
9,04 8,89 11,56** 14,21** 15,98* 14,10** 
5,5± 13,3± 14,1± 16,3± 18,3± 35,4± 

Ширина грудей 
5,86 7,32 7,31 7,26* 8,78* 14,10** 

Обхват грудей  17,1± 35,6± 33,4± 34,8± 36,3± 19,1± 
за лопатками 19,41 21,06* 27,45 29,33 26,82 8,75* 
Навскісна довжина 22,0± 29,5± 34,0± 38,2± 15,8± 38,3± 
тулуба 19,03 22,04 25,26 26,38* 8,86 35,13 
Навскісна довжина  8,7± 14,6± 24,1± 13,1± 16,3± 33,9± 
заду 7,40 8,89 8,56** 8,93 7,26* 25,28 
Ширина в  12,3± 12,8± 14,9± 13,1± 11,3± 24,0± 
маклаках 8,95 10,59 10,53 8,92 7,36 8,56** 
Ширина в 
тазостегнових 
зчленуваннях 

21,1± 24,1± 10,5± 4,5± 5,5± 12,0± 
8,68** 10,14 ** 8,98 5,87 4,33 8,95 

Ширина в 
сідничних горбах 

10,7± 18,4± 12,9± 9,8± 15,5± 10,1± 
5,81 7,21* 8,94 4,30 2,78* 7,38 
7,9± 17,8± 8,2± 18,2± 14,2± 8,6± 

Обхват п’ястка 
2,61 3,22* 3,54 2,54** 2,79* 5,83 

 

Сила впливу промірів тіла телиць у період вирощування на вміст жиру в 

молоці первісток, залежно від проміру і вікового періоду, коливалася від 0,2 до 

30,8 % (табл. 3.100). 
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Таблиця 3.100 

Сила впливу (ηх
2) промірів телиць у різні періоди вирощування на вміст 

жиру в молоці первісток, %, n=73 

 
Вік тварин, місяців Назва 

проміру 3 6 9 12 15 18 
Висота в  

15,3±15,75 25,1±18,74 19,8±21,16 16,2±21,45 9,3±17,87 10,4±17,83
холці 
Висота в  15,6±15,73 17,4±19,39 23,4±22,81 13,1±19,65 16,1±17,56 15,6±17,59
спині 
Висота в 11,5±15,91 14,2±19,59 23,9±22,78 17,9±19,35 16,1±19,48 17,319,40
попереку 
Висота в  10,8±15,27 16,0±19,48 25,9±22,51 18,0±17,44 10,6±19,77 19,9±19,21
крижах 
Глибина  

4,7±9,07 7,2±9,04 4,1±12,47 6,7±16,07 10,7±17,82 19,6±15,51
грудей 
Ширина 

6,9±5,85 1,9±7,45 3,2±7,45 6,2±7,43 2,9±9,08 1,9±15,50
 грудей 
Обхват грудей 

10,6±19,77 17,4±23,41 18,9±29,79 26,9±33,24 24,4±29,06 11,5±8,96
 за лопатками 
Навскісна 
довжина 20,6±19,15 8,8±23,95 22,7±27,09 16,2±30,09 16,3±30,09 30,8±37,25
тулуба 
Навскісна 
довжина заду 

3,7±7,45 5,6±9,06 5,4±9,06 13,0±8,93 10,2±8,99 19,9±27,43

Ширина в 
9,4±9,01 7,7±10,70 14,3±10,54 21,7±8,66** 5,0±7,44 3,1±9,08 

 маклаках 
Ширина в 
тазостегнових 
зчленуваннях 

12,3±8,95 19,0±10,37* 3,6±9,07 9,4±5,83 3,4±7,45 9,4±9,01 

Ширина в 
сідничних 

0,4±5,88 7,3±7,42 10,7±8,98 2,5±4,34 2,4±4,33 7,2±7,42 

 горбах 
Обхват  

0,2±2,61 0,7±3,33 0,3±3,57 0,5±2,63 5,2±2,85 5,7±5,86 
п’ястка 

 

Сила впливу промірів телиць у період вирощування на вихід молочного 

жиру корів-первісток, залежно від проміру і вікового періоду, становила 6,3-

41,9 % (табл. 3.101). Найбільший вплив на вихід молочного жиру мали висотні 

проміри, навскісна довжина тулуба і обхват грудей за лопатками. Дещо 

нижчий вплив на чей показник мали проміри ширини та глибини грудей, 

ширини в маклаках та тазостегнових зчленуваннях і найнижчий – обхват 

п’ястка. 
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Таблиця 3.101 

Сила впливу (ηх
2) промірів телиць у різні періоди вирощування на 

кількість молочного жиру первісток, %, n=73 
 
Вік тварин, місяців 

Назва проміру 
3 6 9 12 15 18 

22,0± 20,8± 25,2± 26,0± 34,7± 30,4± 
Висота в холці 

15,34 19,13 20,63 20,54 15,86** 16,38* 
Висота в спині 20,7± 31,0± 24,9± 30,1± 37,6± 24,8± 

15,43 18,08* 22,62 18,18* 15,47** 16,,91 
Висота в попереку 24,5± 24,1± 33,7± 31,3± 37,9± 24,6± 

15,15* 18,84 21,40* 18,04 17,12** 18,78 
Висота в крижах 22,9± 24,1± 28,3± 26,7± 33,7± 22,6± 

15,27 18,84 22,19 16,74* 17,72* 18,98 
7,9± 13,2± 25,6± 33,0± 31,7± 31,0± 

Глибина грудей 
9,03 8,93 11,68** 14,37** 16,21* 14,58** 
5,1± 11,8± 13,4± 14,9± 18,55± 31,0± 

Ширина грудей 
5,86 7,35 7,32 7,29* 8,77* 14,57** 

Обхват грудей  15,8± 34,9± 35,4± 37,9± 41,9± 20,6± 
за лопатками 19,50 21,18* 27,02 30,67 25,48* 8,70* 
Навскісна довжина  18,5± 31,0± 31,9± 37,4± 35,8± 37,9± 
тулуба 19,31 21,81* 25,65 26,58 26,95* 35,24 
Навскісна довжина  9,3± 14,5± 25,8± 15,0± 16,1± 33,6± 
заду 7,39 8,89 8,48 8,88 8,86 25,33 
Ширина в  10,7± 11,1± 14,4± 19,3± 16,8± 24,0± 
маклаках 8,98 10,63 10,54 8,75* 7,25* 8,57 
Ширина в 
тазостегнових 
зчленуваннях 

18,9± 23,3± 10,4± 6,3± 12,6± 12,6± 
8,77* 10,18* 8,99 5,85 7,34 8,95 

Ширина в 
сідничних горбах 

9,7± 19,8± 14,2± 9,1± 6,4± 10,5± 
5,82 7,17* 8,91 4,31 4,32 7,38 
8,2± 18,3± 7,5± 18,5± 15,5± 7,9± 

Обхват п’ястка 
2,61 3,22** 3,55 2,54** 2,78* 5,84 

 

Отже, молочна продуктивність корів-первісток залежить від їх промірів 

у період вирощування. Залежно від проміру і вікового періоду сила впливу 

промірів телиць у період вирощування 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 %, коефіцієнт кореляції між промірами і надоєм – 0,170-0,458, між 

промірами і вмістом жиру в молоці – -0,148-0,182, між промірами і кількістю 

молочного жиру – 0,138-0,446. Найбільший вплив на молочну продуктивність 

мали висотні проміри, обхват грудей за лопатками і коса довжина тулуба, 

найменший – обхват п’ястка. Найбільш продуктивними були первістки, які в 
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період вирощування у 3-; 6-; 9-; 12-; 15- та 18-місячному віці мали висоту в 

холці 89-91,9; 102 і більше, 106-108,9; 113-115,9; 121 і більше та 127 см і 

більше, висоту в спині – 93 і більше, 104 і більше, 108-110,9, 114-116,9, 124 і 

більше та 128 см і більше, висоту в попереку – 94 і більше, 106 і більше, 109-

111,9, 116-118,9, 126 і більше та 130 см і більше, висоту в крижах – 96 і більше, 

107 і більше, 110-112,9, 120 і більше, 127 і більше та 131 см і більше, глибину 

грудей – 42 і більше, 45-47,9; 50-52,9; 54-57,9; 61 і більше та 64 см і більше, 

ширину грудей – 22 і більше, 27 і більше, 29-30,9; 34 і більше, 40 і більше та 

42 см і більше, обхват грудей за лопатками – 99 і більше, 122-125,9; 145 і 

більше, 150-154,9; 160-164,9 та 176 см і більше, навскісну довжину тулуба – 96 

і більше, 108-111,9; 119-122,9; 128-131,9; 137-140,9 та 141-144,9 см, навскісну 

довжину заду – більше 31; 35; 39; 41; 44; та 45 см, ширину в маклаках – більше 

24; 27; 34; 39; 42 та 45 см, ширину в тазостегнових зчленуваннях – більше 27; 

32; 35; 39; 42 та 43 см, ширину в сідничних горбах – 14-15,9, 18-19,9, 22 і 

більше, 23-24,9, 27 і більше та 28 см і більше,  обхват п’ястка – 13; 13,5-14,4; 

14,5-15,4; 15,5-16,4; 16,5-17,4 та 17,5-18,4 см відповідно. 

Результати досліджень даного підрозділу опубліковані у одній науковій 

праці [347]. 

 

3.11.3. Залежність молочної продуктивності корів від промірів  

тіла первісток. 

 

Селекційний процес при створенні нових та удосконаленні існуючих 

порід ґрунтується на комплексній оцінці тварин, яка складається з багатьох 

складових. Екстер’єрні особливості є частиною цієї оцінки і характеризують 

породу та надають їй певних рис, відмінних від інших порід. 

Хмельничий Л. М. [728]  зазначає, що вся історія створення та удосконалення 

порід великої рогатої худоби у ХХ столітті ґрунтувалася на розробці уявлення 

про бажаний екстер’єрний тип тварин. Це досить важливий аспект у селекції 

худоби, тому що бажаний тип визначає не тільки рівень розвитку окремо 

 



 231

взятих ознак екстер’єру, але і характеризує найбільш доцільне їхнє 

співвідношення, на досягнення якого мають бути спрямовані відбір та підбір. 

У програмах селекції країн з розвинутим тваринництвом і надалі залишається 

пріоритетним екстер’єр тварин, оскільки, існує його зв’язок з продуктивністю, 

крім того гармонійно розвинуті особини більш адаптовані до прогресивних 

технологій виробництва продукції тваринництва [720].   

Підвищення продуктивності корів молочних порід в значній мірі 

залежить від ретельної оцінки і відбору тварин як за молочною 

продуктивністю, так і за екстер’єрним типом. У селекційно-племінній роботі в 

процесі подальшого удосконалення новостворених українських молочних 

порід за типом особливе місце посідає оцінка тварин за промірами тіла, 

оскільки поряд з показниками молочної продуктивності, відтворної здатності і 

продуктивного довголіття екстер’єр є  однією з головних селекційних ознак 

молочної худоби [396, 666, 743]. Використання промірів тіла дає змогу 

отримати об’єктивний цифровий вираз розвитку найважливіших частин тіла 

тварин у будь який період їх життя, провести порівняльний аналіз як окремих 

тварин, так і в межах певних селекційних груп, типів, порід [396, 666]. Крім 

того важливість мірної оцінки полягає в існуванні зв’язку більшості промірів 

статей тіла з молочною продуктивністю тварин [627, 792]. 

Встановлено, що проміри тіла первісток впливають на їх подальшу 

молочну продуктивність (додаток Б). У племзаводі «Ямниця» за першу, другу, 

третю і кращу лактації корови з висотою в холці після першого отелення 134-

136,9 см за надоєм та кількістю молочного жиру переважали тварин з висотою 

в холці у віці первісток до 128; 128-130,9; 131-133,9; 137 см і більше. За першу 

лактацію ця перевага за надоєм коливалася від 133 до 1610, за другу – від 279 

до 1397, за третю – від 159 до 1515 і за кращу – від 251 до 1691 кг, а за 

кількістю молочного жиру – від 6,8 до 59,2, від 13,5 до 47,1, від 7,4 до 55,8 і від 

11,5 до 59,2 кг відповідно. Між тваринами з висотою в холці у віці первісток 

134-136,9 см  та 137 см і більше ця перевага була невірогідною у інших 

випадках вона була вірогідною (Р<0,01-0,001).  У первісток Сокальського 
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відділення ТзОВ «Молочні ріки» висота в холці яких становила 134-136,9 і 137 

см і більше величина надою та вихід молочного жиру були майже однакові, а у 

ровесниць з нижчою висотою в холці ці показники були вірогідно нижчими. За 

другу, третю і кращу лактації корови, висота в холці яких після першого 

отелення становила 134-136,9 см за величиною надою та виходом молочного 

жиру вірогідно (Р<0,001) переважали тарин з нижчими і невірогідно з вищими 

показниками цього проміру у вказаному віці. У Бродівському відділенні ТзОВ 

«Молочні ріки» за досліджувані лактації найвищі надої були у корів, висота в 

холці яких після першого отелення становила 134-136,9 см. Вихід молочного 

жиру за першу і другу лактації найвищий був у тварин, названий промір яких 

становив 137 см і більше, а за третю і кращу лактації – у корів з висотою в 

холці після першого отелення 134-136,9 см. Однак, необхідно зазначити, що 

між коровами з висотою в холці після першого отелення 134-136,9 см і 137 см і 

більше за цими показниками різниця була невірогідною, а у тварин з меншою 

висотою в холці у цьому віці надій та вихід молочного жиру були вірогідно 

нижчими. У племрепродукторі «Селекціонер» між коровами, які після 

першого отелення мали висоту в холці 134-136,9 см і 137 см і більше за надоєм 

та виходом молочного жиру за досліджувані лактації вірогідної різниці не 

виявлено (виняток – вихід молочного жиру за другу лактацію). У тварин з 

меншою висотою в холці у цьому періоді надої та кількість молочного жиру 

були вірогідно нижчими. 

У середньому по господарствах за величиною надою та кількістю 

молочного жиру первістки, які мали висоту в холці 137 см і більше, 

переважали тварин з висотою в холці до 128 см, 128-130,9 см, 131-133,9 см і 

134-136,9 см на 1587 (Р<0,001) та 62,3 (Р<0,001), 1134 (Р<0,001) та 44,8 

(Р<0,001), 603 (Р<0,001) та 23,8 (Р<0,001) і 59 кг та 2,2 кг відповідно (табл. 

3.102). За другу, третю і кращу лактації перевага за зазначеними показниками 

молочної продуктивності була уже на боці корів з висотою в холці після 

першого отелення 134-136,9 см. Ця перевага над коровами з висотою в холці 

до 128 см становила відповідно 1570 та 60,3; 1630 та 63  і 2019 та 78,8, з 
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висотою в холці 128-130,9 см – 1120 та 44; 1231 та 48,3 і 1488 та 59,4, з 

висотою в холці 131-133,9 см – 529  та  21,2; 581  та  23,3 і 786 кг  та  32,0 кг  

при  Р<0,001  у  всіх  випадках. Спостерігалася їх перевага за надоєм та 

кількістю молочного жиру і над особинами з висотою в холці 137 см і більше, 

проте у жодному випадку вона не була достовірною. 

Таблиця 3.102 

Залежність молочної продуктивності корів від їх висоти в холці 

 після першого отелення 

Молочна продуктивність, M±m 
Висота в 
холці, см 

Лактація n молочний 
жир, кг 

надій, кг жир, % 

4092±32,7*** 3,80±0,011* 155,7±1,37***І 369
4325±42,1*** 3,82±0,015 165,4±1,82***ІІ 293

ІІІ 231 4512±55,8*** 3,84±0,015 173,4±2,33***
До 128 

4786±47,9 3,84±0,011 183,9±2,01 Краща 369
4545±25,2*** 3,81±0,006* 173,2±1,00***І 1228
4775±29,8*** 3,81±0,007* 181,7±1,16***ІІ 1028

ІІІ 826 4911±34,1*** 3,83±0,008 188,1±1,39***
128 – 130,9 

5317±32,3*** 3,82±0,006*** 203,3±1,29***Краща 1228
5076±23,5*** 3,83±0,005 194,2±0,94***І 1602
5366±29,4*** 3,81±0,006* 204,5±1,17***ІІ 1347

ІІІ 1095 5561±36,9*** 3,83±0,006* 213,1±1,47***
131 – 133,9 

6019±32,1*** 3,83±0,005*** 230,7±1,27***Краща 1602
5620±33,4 3,84±0,007 215,8±1,35 І 947
5895±45,3 3,83±0,007 225,7±1,95 ІІ 839

ІІІ 710 6142±49,3 3,85±0,007 236,4±1,95 
134 – 136,9 

6805±46,2 3,86±0,007 262,7±1,82 Краща 947
5679±101,3 3,84±0,014 218,0±4,00 І 196
5836±101,8 3,83±0,020 223,5±4,14 ІІ 164

ІІІ 118 6127±146,0 3,85±0,018 235,8±5,73 
137 і більше 

6763±112,3 3,86±0,015 261,0±4,38 Краща 196
 

За всі досліджувані лактації найвищий вміст жиру в молоці був у корів, 

які мали висоту в холці після першого отелення 134-136,9 см та 137 см і 

більше.За першу лактацію за цим показником вони вірогідно (Р<0,05-0,01) 

переважали первісток з висотою в холці до 128 см і 128-130,9 см відповідно на 
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0,04 і 0,03 %. Тварини, які після першого отелення мали висоту в холці 134-

136,9 см за вмістом жиру в молоці за другу лактацію достовірно (Р<0,05) 

переважали тварин з висотою в холці після першого отелення 128-130,9 см і 

131-133,9 см, а за третю лактацію – особин з висотою в холці після першого 

отелення 131-133,9 см на 0,02 %. У корів, які після першого отелення мали 

висоту в холці 134-136,9 см, за названим показником за кращу лактацію 

вірогідна перевага спостерігалася лише над тваринами з висотою в холці 128-

130,9 см і 131-133,9 см – відповідно на 0,04 (Р<0,001) і 0,03 (Р<0,001), а у корів 

з висотою в холці 137 см і більше – над тваринами з висотою в холці 128-

130,9 см – на 0,04 % (Р<0,05). Різниця за вмістом жиру в молоці спостерігалася 

і між іншими групами тварин, проте вона була невірогідною. 

Таким чином, найбільш продуктивними були корови, які у віці первісток 

мали висоту в холці 134-136,9 см. 

Показники молочної продуктивності корів значною мірою залежали і від 

їх глибини грудей після першого отелення. У племзаводі «Ямниця» за першу, 

другу і кращу лактації найвищою молочна продуктивність була у корів, які 

після першого отелення мали глибину грудей 76 см і більше, а за третю – у 

тварин з глибиною грудей у цьому віці 72-75,9 см. У обох відділеннях ТзОВ 

«Молочні ріки» за всі лактації найвища молочна продуктивність була у корів, 

які мали глибину грудей після першого отелення 76 см і більше. У 

племрепродукторі «Селекціонер» найвищими надоями та виходом молочного 

жиру за першу і другу лактації характеризувалися особини з глибиною грудей 

після першого отелення 76 см і більше, за кращу лактацію – з глибиною грудей 

у цьому віці 72-75,9 см, а за третю лактацію найвищі надої були у корів з 

глибиною грудей 72-75,9 см, а вихід молочного жиру у тварин з глибиною 

грудей у цьому віці 76 см і більше.    

У середньому по господарствах найвищими надоями та кількістю 

молочного жиру за досліджувані лактації відзначалися тварини з глибиною 

грудей у цьому віці 76 см і більше (табл. 3.103). Їх перевага за названими 

показниками над особинами з глибиною грудей до 68 см становила, 
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відповідно, 1781 та 70,0; 1762 та 68,1; 1799 та 70,1 і 2342 кг та 91,3 кг, з 

глибиною грудей 68-71,9 см – 1209 та 47,7; 1117 та 43,4; 1167 та 45,4 і 1614 кг 

та 61,9 кг при Р<0,001 у всіх випадках, а над особинами з глибиною грудей 72-

75,9 см – 591 (Р<0,001) та 23,1 (Р<0,001), 451 (Р<0,001) та 16,4 (Р<0,001), 405 

(Р<0,01) та 15,6 (Р<0,01) і 697 кг (Р<0,001) та 26,4 кг (Р<0,001). 

Таблиця 3.103 

Залежність молочної продуктивності корів від їх глибини грудей 

 після першого отелення 

Молочна продуктивність, M±m 
Глибина 
грудей, см 

Лактація n молочний 
жир, кг 

надій, кг жир, % 

І 682 4261±29,7*** 3,81±0,008** 162,3±1,20***
ІІ 541 4446±33,3*** 3,80±0,009** 169,1±1,36***
ІІІ 429 4618±42,0*** 3,82±0,010 176,7±1,71***

До 68 

Краща 682 4932±37,5*** 3,83±0,008* 188,9±1,52***
І 2165 4833±17,3*** 3,82±0,004* 184,6±0,80***
ІІ 1816 5091±24,9*** 3,81±0,005* 193,8±0,98***
ІІІ 1461 5250±29,1*** 3,83±0,005 201,4±1,18***

68 – 71,9 

Краща 2165 5660±26,6*** 3,83±0,004* 218,3±1,06***
І 1251 5451±29,2*** 3,84±0,006 209,2±1,18***
ІІ 1111 5757±35,6*** 3,83±0,007 220,8±1,42***
ІІІ 924 6012±44,0** 3,84±0,007 231,2±1,75** 

72 – 75,9 

Краща 1251 6577±38,7*** 3,86±0,006 253,8±1,54***
І 244 6042±81,9 3,85±0,012 232,3±3,17 
ІІ 203 6208±109,7 3,82±0,015 237,2±4,21 
ІІІ 166 6417±118,7 3,85±0,015 246,8±4,58 

76 і більше 

Краща 244 7274±107,1 3,86±0,013 280,2±4,01 
 

У первісток з глибиною грудей 76 см і більше вміст жиру в молоці був 

більший,   ніж  у особин  з глибиною  грудей   до  68 см,  68-71,9 см і  72-

75,9 см, відповідно, на 0,04 (Р<0,01), 0,03 (Р<0,05) і 0,01 %. За другу лактацію 

корови з глибиною грудей після першого отелення 72-75,9 см за цим 

показником переважали тварин з глибиною грудей до 68 см, 68-71,9 см та 

76 см і більше, відповідно, на 0,03 (Р<0,01), 0,02 (Р<0,05) та 0,01 %. За третю 

лактацію між коровами з різною глибиною грудей після першого отелення за 

вмістом жиру в молоці вірогідної різниці не виявлено. За кращу лактацію 

 



 236

особини з глибиною грудей після першого отелення 72-75,9 см та 76 см і 

більше за цим показником на 0,03 % (Р<0,05-0,001) переважали тварин з 

глибиною грудей до 68 см і 68-71,9 см. 

Отже, найбільш продуктивними були корови, глибина грудей яких після 

першого отелення становила 76 см і більше. 

Спостерігався значний вплив на формування молочної продуктивності 

корів їх ширини грудей після першого отелення. У племзаводі «Ямниця» 

найвищою молочною продуктивністю відзначалися тварини з шириною грудей 

після першого отелення 44-46,9 см, а у обох відділеннях ТзОВ «Молочні ріки» 

особини з шириною грудей у цьому віці 47 см і більше. У племрепродукторі 

«Селекціонер» найвищі надої та вихід молочного жиру були у первісток з 

шириною грудей 47 см і більше, а за другу, третю і кращу лактації найвищими 

ці показники були у корів, які після першого отелення мали ширину грудей 44-

46,9 см. 

У середньому по господарствах тварини у яких ширина грудей після 

першого отелення становила 47 см і більше за величиною надою та кількістю 

молочного жиру переважали особин з шириною грудей до 40 см, 40-43,9 см і 

44-46,9 см за першу лактацію на 1135 (Р<0,001) та 44,9 (Р<0,001), 763 

(Р<0,001) та 29,2 (Р<0,001) і 203 кг (Р<0,05) та 7,9 кг (Р<0,05), за третю – на 

1216 (Р<0,001) та 49,5 (Р<0,001), 671 (Р<0,001) та 27,6 (Р<0,001) і 81 кг та 

3,8 кг, за кращу лактацію – на 1480 (Р<0,001) та 58,3 (Р<0,001), 880 (Р<0,001) 

та 34,3 (Р<0,001) і 82 кг та 2,6 кг відповідно (табл. 3.104). 

За другу лактацію найвищими зазначені показники молочної 

продуктивності були у корів з шириною грудей після першого отелення 44-

46,9 см. Їх перевага за надоєм над тваринами  з шириною грудей після першого 

отелення до 40 см, 40-43,9 см та 47 см і більше становила 1070 (Р<0,001), 602 

(Р<0,001) та 19 кг, а за кількістю молочного жиру – 43,4 (Р<0,001), 23,4 

(Р<0,001), та 1,2 кг відповідно. 

Щодо вмісту жиру в молоці, то за всі досліджувані лактації найнижчий 

він був у корів, які після першого отелення мали ширину грудей до 40 см.  
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Таблиця 3.104 

Залежність молочної продуктивності корів від їх ширини грудей  

після першого отелення 

Молочна продуктивність, M±m 
Ширина  
грудей, см 

Лактація n молочний 
жир, кг 

надій, кг жир, % 

І 729 4458±32,0*** 3,80±0,007* 169,4±1,28***
ІІ 583 4639±38,0*** 3,78±0,008*** 175,1±1,46***
ІІІ 452 4768±48,4*** 3,81±0,009*** 181,7±1,94***

До 40 

Краща 729 5123±39,6*** 3,82±0,007* 195,6±1,57***
І 2022 4830±21,2*** 3,83±0,005 185,1±0,86***
ІІ 1696 5107±26,3*** 3,82±0,005 195,1±1,05***
ІІІ 1393 5313±30,9*** 3,83±0,005* 203,6±1,25***

40 – 43,9 

Краща 2022 5723±28,2*** 3,84±0,004 219,6±1,13***
І 1267 5390±29,6* 3,83±0,006 206,4±1,19* 
ІІ 1120 5709±38,1 3,83±0,006 218,5±1,51 
ІІІ 924 5903±44,3 3,85±0,007 227,4±1,75 

44 – 46,9 

Краща 1267 6521±40,5 3,85±0,006 251,3±1,60 
І 324 5593±76,2 3,83±0,012 214,3±2,96 
ІІ 272 5690±77,2 3,82±0,015 217,3±3,05 
ІІІ 211 5984±103,7 3,87±0,015 231,2±4,02 

47 і більше 

Краща 324 6603±91,2 3,85±0,012 253,9±3,54 
 

Нами встановлено, що оптимальною шириною грудей для первісток 

чорно-рябої худоби в західному регіоні України є 47 см і більше. 

Одним з основних промірів тіла корів, що мають суттєвий вплив на їх 

молочну продуктивність, є обхват грудей за лопатками. У племзаводі 

«Ямниця» найвищими надоями та виходом молочного жиру за досліджувані 

лактації характеризувалися корови, які первістками мали обхват грудей за 

лопатками 196-203,9 см. У Сокальському відділенні ТзОВ «Молочні ріки» 

найвища величина надою та вихід молочного жиру були у первісток з 

обхватом грудей за лопатками 204 см і більше. За другу, третю і кращу 

лактації найвищими ці показники були у корів, які первістками мали обхват 

грудей за лопатками 196-203,9 см. У Бродівському відділенні ТзОВ «Молочні 

ріки» і у племрепродукторі «Селекціонер» продуктивність корів 

підвищувалася із збільшенням у первісток обхвату грудей за лопактами. 
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 У середньому по господарствах найвищі надої та вихід молочного жиру 

спостерігалися у первісток з обхватом грудей за лопатками 204 см і більше 

(табл. 3.105).  

Таблиця 3.105 

Залежність молочної продуктивності корів від їх обхвату грудей  
за лопатками після першого отелення 

Молочна продуктивність, M±m 
Обхват грудей за 
лопатками, см 

Лактація n молочний 
жир, кг 

надій, кг жир, % 

І 369 4206±32,5*** 3,80±0,011* 160,0±1,35***
ІІ 296 4420±42,6*** 3,81±0,011 168,1±1,69***
ІІІ 228 4525±55,4*** 3,82±0,014 172,7±2,24***

До 180 

Краща 369 4804±45,1*** 3,82±0,009** 183,6±1,82***
4648±22,2*** 3,82±0,005 177,7±0,89***І 1633
4884±26,4*** 3,81±0,006 185,9±1,05***ІІ 1349

ІІІ 1091 5038±32,2*** 3,83±0,006 193,3±1,31***
180 – 187,9 

5453±29,0*** 3,83±0,005* 208,8±1,16***Краща 1633
5200±23,9*** 3,83±0,005 199,4±0,97***І 1773
5485±29,9*** 3,82±0,006 209,5±1,29***ІІ 1527

ІІІ 1253 5738±35,3*** 3,84±0,006 220,5±1,41***
188 – 195,9 

6253±32,3*** 3,85±0,005 240,7±1,28***Краща 1773
І 496 5786±53,0 3,82±0,009 221,2±2,09 
ІІ 440 6083±65,8 3,82±0,011 232,4±2,60 
ІІІ 364 6269±76,0 3,84±0,011 240,7±3,01 

196 – 203,9 

Краща 496 6969±68,3 3,85±0,010 268,4±2,69 
І 71 6029±163,4 3,82±0,019 229,7±6,16 
ІІ 59 6070±192,8 3,80±0,023 230,7±7,28 
ІІІ 44 6208±237,7 3,82±0,021 237,1±9,02 

204 і більше 

Краща 71 6854±192,0 3,85±0,018 263,9±7,28 
 

За цими показниками вони достовірно переважали (Р<0,001) тварин з 

обхватом грудей за лопатками до 180 см, 180-187,9 см і 188-195,9 см 

відповідно на 1823 та 69,7; 1381 та 52,0 і 829 кг та 30,3 кг. За другу, третю і 

кращу лактації найвищі надої та вихід молочного жиру були уже у корів, які 

після  першого  отелення  мали   обхват  грудей   за   лопатками  196-203,9 см.  

Їх вірогідна (Р<0,001) перевага за цими показниками була виявлена над 

особинами з обхватом грудей за лопатками після першого отелення до 180 см, 
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180-187,9 см і 188-195,9 см і за ІІ лактацію вона становила 1663 та 64,3; 1199 та 

46,5 і 598 кг та 22,9 кг, за ІІІ лактацію – 1744 та 68,0; 1231 та 47,4 і 531 кг та 

20,2 кг, за кращу лактацію – 2165 та 84,8; 1516 та 59,6 і 716 кг та 27,7 кг 

відповідно. 

За вмістом жиру в молоці за досліджувані лактації між тваринами з 

різним обхватом грудей за лопатками після першого отелення вірогідної 

різниці не виявлено (виняток – перша лактація у первісток з обхватом грудей 

за лопатками до 180 см і 188-195,9 см та краща лактація – у тварини з 

величиною цього проміру до 180 см і 180-187,9 см та до 180 см і 196-203,9 см). 

Таким чином, найбільш продуктивними були корови, які мали обхват 

грудей за лопатками після першого отелення 196-203,9 см. 

Не менш важливим при формуванні молочної продуктивності корів є 

навскісна довжина тулуба. У племзаводі «Ямниця» найвища молочна 

продуктивність була у корів, які первістками мали навскісну довжину тулуба 

160-164,9 см, у Сокальському відділенні ТзОВ «Молочні ріки» – 165 см і 

більше, у Бродівському відділенні за першу лактацію – з навскісною 

довжиною тулуба 165 см і більше, за інші лактації – 160-164,9 см, а у 

племрепродукторі «Селекціонер» за першу і другу лактації – 160-164,9 см, а за 

третю і кращу лактації – 155-159,9 см. 

У середньому по господарствах за першу, другу, третю і кращу лактації 

корови, які первістками мали навскісну довжину тулуба 160-164,9 см, за 

величиною надою та кількістю молочного жиру достовірно (Р<0,001) 

переважили тварин з навскісною довжиною тулуба до 150 см на 1425 та 54,1; 

1517 та 56,8; 1574 та 59,9 і 1972 кг та 74,5 кг, з навскісною довжиною тулуба 

150-154,9 см – на 965 та 35,4; 1055 та 39,0; 1076 та 40,1 і 1367 кг та 51,3 кг, з 

навскісною довжиною тулуба 155-159,9 см – на 455 та 16,4; 553 та 20,3; 584 та 

21,7 і 716 кг та 26,3 кг відповідно (табл. 3.106). Над тваринами з навскісною 

довжиною тулуба 165 см і більше їх перевага була вірогідною лише за 

виходом молочного жиру за другу лактацію і вона становила 14,8 кг (Р<0,05). 
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Таблиця 3.106 

Залежність молочної продуктивності корів від їх косої довжини тулуба 
після першого отелення 

 
Молочна продуктивність, M±m Навскісна 

довжина 
тулуба, см 

Лактація n молочний 
жир, кг 

надій, кг жир, % 

4394±24,9*** 3,81±0,009 167,6±1,02***І 1029
ІІ 833 4654±31,3*** 3,82±0,008 177,8±1,30***
ІІІ 650 4824±38,2*** 3,83±0,008 184,9±1,60***

До 150 

5140±34,9*** 3,84±0,007 197,6±1,45***Краща 1029
4854±23,1*** 3,83±0,005 186,3±0,95***І 1622
5116±27,3*** 3,82±0,006 195,6±1,09***ІІ 1372

ІІІ 1135 5322±34,1*** 3,84±0,006 204,7±1,39***
150 – 154,9 

5745±30,2*** 3,84±0,005 220,8±1,22***Краща 1622
5364±29,8*** 3,82±0,005 205,3±1,20***І 1258
5618±36,8*** 3,81±0,006 214,3±1,47***ІІ 1101

ІІІ 914 5814±44,1*** 3,84±0,006 223,1±1,74***
155 – 159,9 

6396±38,6*** 3,84±0,006 245,8±1,52***Краща 1258
І 335 5819±63,1 3,81±0,009 221,7±2,43 
ІІ 288 6171±90,5 3,80±0,011 234,6±3,52 
ІІІ 224 6398±96,6 3,83±0,010 244,8±3,75 

160 – 164,9 

Краща 335 7112±90,9 3,83±0,010 272,1±3,44 
І 98 5787±141,9 3,80±0,018 219,5±5,25 
ІІ 77 5843±156,4 3,76±0,018** 219,8±6,06* 
ІІІ 57 6125±212,6 3,84±0,030 234,9±8,22 

165 і більше 

Краща 98 6848±163,6 3,80±0,016* 260,4±6,30 
 

За вмістом жиру в молоці у корів з різною навскісною довжиною тулуба 

після першого отелення різниця у більшості випадків була невірогідною. Цей 

показник у корів досліджуваних груп, залежно від лактації,  знаходився в 

межах 3,80-3,85 %. 

Таким чином, оптимальною навскісною довжиною тулуба для корів-

первісток чорно-рябої худоби в західному регіоні України є 160-164,9 см. 

За показниками молочної продуктивності були виявлені відмінності і 

між коровами з різною шириною в маклаках. У племзаводі «Ямниця» у корів, 

які первістками мали ширину в маклаках 53-55,9 см і 56 см і більше надій та 
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вихід молочного жиру за першу, другу і кращу лактації були майже 

однаковими, а у тварин з меншою шириною в маклаках ці показники були 

нижчими. За третю лактацію достовірна (Р<0,05-0,001) перевага тварин з 

шириною в маклаках у віці першої лактації 53-55,9 см за надоєм та виходом 

молочного жиру над особин з шириною в маклаках до 50 см, 50-52,9 см, 56 см 

і більше залежно від величини проміру знаходилася в межах 425-913 кг та 

18,5-38,1 кг. У Сокальському відділенні ТзОВ «Молочні ріки» за першу і 

третю лактації найвища молочна продуктивність була у корів, які первістками 

мали ширину в маклаках 56 см і більше, за другу і кращу лактації – які 

первістками мали ширину в маклаках 53-55,9 см, Бродівському відділенні за 

першу, третю і кращу лактації – які первістками мали ширину в маклаках 

56 см і більше, за другу лактацію – які первістками мали ширину в маклаках 

53-55,9 см. У первісток племрепродуктора «Селекціонер» з шириною в 

маклаках 53-55,9 і 56 см і більше надій та вихід молочного жиру були майже 

однакові. За другу лактацію найвищими ці показники були у корів з 

величиною зазначеного проміру 56 см і більше, а за кращу – в особин з 

величиною проміру 53-55,9 см. 

У середньому по господарствах найвищими надоями та виходом 

молочного жиру  за першу і кращу лактації характеризувалися  корови, які 

після першого отелення мали ширину в маклаках 56 см і більше (табл. 3.107). 

Однак, за цими показниками їх достовірна перевага (Р<0,001) спостерігалася 

лише над особинами з шириною в маклаках після першого отелення до 50 см і 

50-52,9 см: за першу лактацію вона становила, відповідно, 1248 та 47,2 і 745 та 

27,3, а за кращу – 1744 та 67,1 і 948 кг та 35,1 кг. Тварин з шириною в 

маклаках після першого отелення 53-55,9 см вони вірогідно переважали  тільки 

за надоєм за І лактацію – на  234 кг (Р<0,05). За  другу лактацію найвищі надої 

були відмічені у корів, які після першого отелення мали ширину в маклаках 

56 см і більше, а вихід молочного жиру – у особин з шириною в маклаках 53-

55,9 см. Слід відмітити, що корови вищезазначених груп достовірно 

переважали за цими показниками особин з меншою величиною вказаного 
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проміру. За третю лактацію кращими за надоєм та кількістю молочного жиру 

виявилися тварини з шириною в маклаках після першого отелення 53-55,9 см. 

За цими показниками вони переважали особин з шириною в маклаках до 50 см, 

50-52,9 см, 56 см і більше, відповідно, на 1232 (Р<0,001) та 50,4 (Р<0,001), 549 

(Р<0,001) та 23,2 (Р<0,001), 115 кг та 4,4 кг.  

Таблиця 3.107 

Залежність молочної продуктивності корів від їх ширини в маклаках 
після першого отелення 

Молочна продуктивність, M±m Ширина в  
маклаках, 

см 
Лактація n молочний 

жир, кг 
надій, кг жир, % 

І 1525 4545±22,3*** 3,81±0,005*** 173,4±0,90***
ІІ 1242 4764±26,3*** 3,80±0,006*** 180,8±1,03***
ІІІ 990 4893±31,3*** 3,81±0,006*** 186,7±1,26***

До 50 

Краща 1525 5246±27,5*** 3,82±0,005*** 200,3±1,09***
І 1899 5048±22,8*** 3,83±0,005* 193,3±0,93***
ІІ 1652 5354±28,0*** 3,82±0,005 204,6±1,11***
ІІІ 1367 5576±33,8*** 3,84±0,005*** 213,9±1,34***

50 – 52,9 

Краща 1899 6042±30,2*** 3,84±0,005** 232,3±1,20***
І 759 5559±42,1* 3,85±0,007 213,8±1,66 
ІІ 648 5847±54,5 3,84±0,009 224,9±2,16 
ІІІ 531 6125±61,5 3,88±0,009 237,1±2,44 

53 – 55,9 

Краща 759 6742±58,3 3,87±0,008 260,1±2,30 
І 159 5793±102,5 3,81±0,014** 220,6±3,92 
ІІ 129 5870±121,3 3,79±0,018** 222,2±4,60 
ІІІ 92 6010±159,5 3,88±0,022 232,7±6,24 

56 і більше 

Краща 159 6990±114,8 3,83±0,015* 259,4±4,46 
 

За вмістом жиру в молоці корови з шириною в маклаках 53-55,9 см після 

першого  отелення  переважали   особин  з  шириною  в  маклаках  до  50 см,  

50-52,9 см та 56 см і більше за першу лактацію – на 0,04 (Р<0,001), 0,02 

(Р<0,05) та 0,04 (Р<0,05), за другу лактацію – на 0,04 (Р<0,001), 0,02 та 0,05 

(Р<0,05), за кращу лактацію – на 0,05 (Р<0,001), 0,03 (Р<0,01) та 0,04 % 

(Р<0,05) відповідно. За третю лактацію у корів з шириною в маклаках після 

першого отелення  53-55,9 см та 56 см і більше вміст жиру в молоці був 

однаковий і за цим показником вони переважали тварин з шириною в маклаках 
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до 50 см на 0,07 (Р<0,01-0,001), з шириною в маклаках 50-52 см – на  0,04 

(Р<0,01) та 0,04 % відповідно. 

Отже, оптимальною шириною в маклаках для первісток чорно-рябої 

худоби в західному регіоні України є 56 см і більше. 

Тварини з різною величиною обхвату п’ястка також відрізнялися між 

собою за показниками молочної продуктивності. У кожному господарсті 

зокрема і разом (табл. 3.108) найвища молочна продуктивність була у корів, 

які первістками  мали  обхват п’ястка 19-20,4 см. Різниця  за  надоєм  за  першу  

Таблиця 3.108 

Залежність молочної продуктивності корів від їх обхвату пястка  

після першого отелення 

Молочна продуктивність, M±m Обхват 
п’ястка, 

см 
Лактація n молочний 

жир, кг 
надій, кг жир, % 

І 614 4362±33,3*** 3,83±0,009 167,2±1,36***
ІІ 500 4627±43,0*** 3,81±0,009 176,5±1,71***
ІІІ 406 4819±53,3*** 3,83±0,011 184,8±2,15***

До 17,5 

Краща 614 5137±49,0*** 3,83±0,008 196,8±1,95***
І 2614 4940±19,2*** 3,83±0,004 189,2±0,79***
ІІ 2228 5213±23,6*** 3,82±0,005 199,5±0,95***
ІІІ 1819 5426±29,3*** 3,83±0,005 208,2±1,18***

17,5 – 18,9 

Краща 2614 5879±26,3*** 3,84±0,004 226,0±1,06***
І 1102 5447±35,4 3,82±0,005 207,9±1,38 
ІІ 933 5709±43,8 3,79±0,007*** 216,7±1,71 
ІІІ 751 5893±48,9 3,84±0,007 226,5±1,92 

19 – 20,4 

Краща 1102 6458±44,3 3,84±0,006 247,9±1,72 
І 12 5112±358 3,82±0,055 194,5±12,9 
ІІ 10 5064±186,5*** 3,79±0,050 192,1±8,03** 
ІІІ 4 4845±433,9* 3,78±0,094 183,0±16,3** 

20,5 і 
більше 

Краща 12 5429±297,3*** 3,82±0,055 207,3±11,2***
 

лактацію між коровами з обхватом п’ястка після першого отелення 19-20,4 см 

та до 17,5 см, 17,5-18,9 см, 20,5 см і більше становила на користь перших 1085 

(Р<0,001), 507 (Р<0,001), 335 кг, за другу лактацію –1082; 496; 645 кг при 

Р<0,001 у всіх випадках, за третю лактацію –1074 (Р<0,001), 467 (Р<0,001), 

1048 кг (Р<0,05) і за кращу лактацію –13,21; 579; 1029 кг при Р<0,001 у всіх 
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випадках відповідно. За кількістю молочного жиру ця різниця за першу 

лактацію становила, відповідно, 40,7 (Р<0,001), 18,7 (Р<0,001), 13,4, за другу 

лактацію – 40,2 (Р<0,001), 17,2 (Р<0,001), 24,6 (Р<0,01), за третю лактацію – 

41,7 (Р<0,001), 18,9 (Р<0,001), 43,5 (Р<0,01) і за кращу лактацію – 51,1, 21,9, 

40,6 кг при Р<0,001 у всіх випадках.   

За вмістом жиру в молоці між тваринами з різним обхватом п’ястка після 

першого отелення за досліджувані лактації вірогідної різниці не виявлено 

(виняток – друга лактація у корів з обхватом п’ястка після першого отелення 

17,5-18,9 см і 19-20,4 см). 

Виходячи з вищенаведеного, оптимальним обхватом п’ястка для 

первісток чорно-рябої худоби в західному регіоні України є 19-20,4 см. 

У нашому досліді також встановлена залежність молочної 

продуктивності корів від їх промірів тіла після першого отелення (табл. 3.109). 

Найвищими показниками молочної продуктивності характеризувалися 

первістки з висотою в холці 134-136,9 см. Вони за величиною надою та 

виходом молочного жиру переважали особин з висотою в холці до 128 см на 

1854 (Р<0,05) та 64 (Р<0,05), з висотою в холці 128-130,9 см – на 1044 (Р<0,01) 

та 41,7 (Р<0,01), з висотою в холці 131-133,9 см – на 945 кг (Р<0,01) та 39,2 кг 

(Р<0,01) відповідно. Різниця за цими показниками між коровами з висотою в 

холці 134-136,9 см і 137 см і більше була не вірогідною і становила відповідно 

287 кг та 11,3 кг на користь перших. 

Первістки з висотою в спині 133-135,9 см та висотою в попереку 137-

139,9 см за надоєм та кількістю молочного жиру вірогідно (Р<0,05-0,01) 

переважали тварин з нижчими і невірогідно – з вищими показниками цих 

промірів. 

Найбільш продуктивними були тварини з висотою в крижах 138-

140,9 см. За надоєм та кількістю молочного жиру вони переважали особин з 

висотою в крижах до 132; 132-134,9; 135-137,9; 141 см і більше на 1056 та 45,1; 

861 (Р<0,05) та 34,2 (Р<0,05), 918 (Р<0,05) та 32,5 (Р<0,05), 204 кг та 9,8 кг 

відповідно. 

 



 245

Таблиця 3.109 

Залежність молочної продуктивності первісток чорно-рябої худоби 

 від промірів тіла (дослід) 

Молочна продуктивність, M±m n 
 Градація, 

см 
Промір молочний 

надій, кг жир, %  
жир, кг 

1 2 3 4 5 6 

до 128 3 4767±643,3* 3,77±0,071 179,7±23,89* 

128-130,9 18 5577±223,0** 3,70±0,037 206,3±8,84** 

131-133,9 14 5676±219,9** 3,68±0,038 208,8±8,31** 
Висота в 

134-136,9 19 6621±235,3 3,75±0,032 248,0±8,95 
 холці 

137 і більше 19 6334±239,7 3,74±0,034 236,7±9,07 

до 127 3 5053±503,7* 3,73±0,062 188,5±18,36* 

127-129,9 14 5480±261,6** 3,70±0,036 202,8±9,31** 

130-132,9 16 5634±200,6** 3,74±0,042 210,7±8,45* 
Висота в 

133-135,9 24 6460±219,0 3,75±0,027 242,3±8,36 
спині 

136 і більше 16 6453±243,6 3,73±0,040 240,7±9,25 

до 131 5 5018±370,0** 3,70±0,094 185,4±13,23***

131-133,9 18 5683±227,6** 3,71±0,035 210,9±8,85** 

134-136,9 13 5706±276,0* 3,72±0,043 212,1±10,93* 
Висота в  

137-139,9 21 6534±207,4 3,74±0,029 244,0±7,81 
попереку 

140 і більше 16 6345±285,9 3,74±0,040 237,1±10,78 

До 132 3 5420±470,6 3,63±0,102 197,2±20,13 

132-134,9 16 5615±272,3* 3,71±0,042 208,1±10,36* 

135-137,9 12 5558±233,9* 3,78±0,027 209,8±8,63* 
Висота в 

138-140,9 22 6476±242,2 3,74±0,032 242,3±9,27 
крижах 

141 і більше 20 6272±224,4 3,71±0,034 232,5±8,78 

до 68 14 5174±212,2*** 3,70±0,044 191,2±7,55*** 

68-71,9 23 5872±181,7* 3,74±0,030 219,6±7,20* 

72-75,9 20 6397±266,0 3,70±0,031 237,1±10,34 
Глибина 
грудей 

76 і більше 16 6555±241,3 3,75±0,040 245,7±9,01 

до 40 5 4779±353,0*** 3,76±0,078 179,3±13,40***

40-43,9 32 5785±159,1* 3,71±0,027 214,9±6,27** 

44-46,9 22 6321±239,9 3,71±0,023 234,3±8,99 
Ширина 
грудей 

47 і більше 14 6587±272,8 3,77±0,049 248,1±10,52 

до 180 5 4982±319,3** 3,80±0,091 189,3±12,83**

180-187,9 24 5640±176,0** 3,70±0,030 208,9±6,81** 

188-195,9 22 6232±242,6 3,71±0,028 231,2±9,47 

196-203,9 14 6567±260,2 3,76±0,042 246,9±0,74 

Обхват 
грудей за 
лопатками 

204 і більше 8 6372±423,3 3,74±0,057 236,8±13,84 
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Продовження таблиці 3.109  .

1 2 3 4 5 6 

до 150 12 5510±334,4* 3,75±0,053 206,4±12,99* 

150-154,9 24 5576±153,0** 3,71±0,028 206,8±5,73** 

155-159,9 16 6439±280,9 3,73±0,033 240,6±11,38 

160-164,9 13 6598±261,2 3,73±0,044 246,4±10,65 

Навскісна 
довжина 
тулуба 

165 і більше 8 6446±422,1 3,72±0,061 238,6±13,65 

до 49 23 5574±204,1 3,71±0,031 206,9±7,81 

49-52,9 20 6053±216,1 3,76±0,033 227,9±8,80 Навскісна 

53-56,9 20 6331±229,0 3,68±0,027 232,8±8,38 
довжина 
заду 

57 і більше 10 6443±430,0 3,77±0,058 242,7±16,34 

до 50 23 5448±190,5 3,72±0,035 202,6±7,37* 

50-52,9 26 6062±179,7 3,69±0,025 224,0±7,08 

53-55,9 18 6506±251,7 3,77±0,032 244,6±9,16 
Ширина в 
маклаках 

56 і більше 6 6710±586,1 3,76±0,081 251,8±22,03 

до 47 8 5274±344,8** 3,82±0,068 201,7±14,36* 

47-49,9 31 5759±163,1** 3,69±0,023 212,3±6,15** Ширина в  

50-52,9 23 6523±200,3 3,74±0,030 243,9±7,96 
тазостегнових 
зчленуваннях 

53 і більше 11 6322±411,8 3,74±0,049 235,9±15,20 

до 30 5 5309±364,1* 3,68±0,102 194,3±11,96** 

30-32,9 38 5863±163,5 3,72±0,019 218,0±6,23 

33-35,9 18 6277±264,7 3,72±0,038 233,4±10,42 

Ширина в 
сідничних 
горбах 

36 і більше 12 6498±333,2 3,78±0,050 245,2±12,23 

до 17,5 2 5101 3,80 193,9 

17,5-18,9 42 5854±157,1* 3,70±0,023 216,7±6,08* 

19-20,4 28 6400±204,3 3,75±0,028 239,9±7,68 
Обхват 
п’ястка 

20,5 і більше 1 5028 3,87 194,6 
 
Корови з глибиною грудей 76 см і більше за величиною надою та 

виходом молочного жиру переважали особин з глибиною грудей до 68 см на 

1381 (Р<0,001) та 54,5 (Р<0,001), з глибиною грудей 68-71,9 см – на 683 кг 

(Р<0,05) та 26,1 кг (Р<0,05). Між тваринами з глибиною грудей 76 см і більше і 

72-75,9 см за цими показниками різниця була невірогідною і становила 

відповідно 158 кг і 8,6 кг на користь перших.  

Найвищими величина надою та вихід молочного жиру були у первісток з 

шириною грудей 47 см і більше. Вони за цими показниками переважали 

особин з шириною грудей до 40 см на 1808 (Р<0,001) та 68,8 (Р<0,001), з 
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шириною грудей 40-43,9 см – на 802 (Р<0,05) та 33,2 (Р<0,01) і з шириною 

грудей 44-46,9 см – на 266 кг та 13,8 кг відповідно.  

Найбільш продуктивними були первістки з обхватом грудей за 

лопатками 196-203,9 см. Ці тварини за величиною надою та виходом 

молочного жиру переважали особин з обхватом грудей за лопатками до 180 см 

на  1585 (Р<0,01) та 57,6 (Р<0,01), з обхватом грудей за лопатками 180-

187,9 см – на 927 (Р<0,01) та 38 (Р<0,01), з обхватом грудей за лопатками 188-

195,9 см – на 335 та 15,7 і з обхватом грудей за лопатками 204 см і більше – на 

195 кг та 10,1 кг відповідно.  

Корови-первістки з навскісною довжиною тулуба 160-164,9 см за 

величиною надою та виходом молочного жиру переважали тварин з 

навскісною довжиною тулуба до 150 см на 1088 (Р<0,05) та 40 (Р<0,05), з 

навскісною довжиною тулуба 150-154,9 см – на 1022 (Р<0,01) та 39,6 (Р<0,01), 

з навскісною довжиною тулуба 155-159,9 см на 159 та 5,8 і з навскісною 

довжиною тулуба 165 см і більше – на 152 кг та 7,8 кг відповідно. 

Між первістками з різними промірами навскісної довжини заду за 

показниками молочної продуктивності вірогідної різниці не виявлено, однак, 

найвищими вони були у тварин з навскісною довжиною заду 57 см і більше. 

Найбільш продуктивними були первістки з шириною в маклаках 56 см і 

більше. Вони за величиною надою та виходом молочного жиру переважали 

тварин з шириною в маклаках до 50 см на 1262 кг та 49,2 кг (Р<0,05), з 

шириною в маклаках 50-52,9 см – на 648 та 27,8 і з шириною в маклаках 53-

55,9 см – на 204 кг та 7,2 кг відповідно.  

Первістки з шириною в тазостегнових зчленуваннях 50-52,9 см за надоєм 

та кількістю молочного жиру вірогідно (Р<0,05-0,01) переважали тварин з 

нижчими і невірогідно – з вищими показниками цих промірів. 

У первісток із збільшенням ширини в сідничних горбах показники 

молочної продуктивності зростали і найвищими вони були у тварин з 

шириною в сідничних горбах 36 см і більше. 
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Корови-первістки з обхватом п’ястка 19-20,4 см за величиною надою та 

виходом молочного жиру переважали особин з обхватом п’ястка 17,5-18,9 см 

на 546 кг (Р<0,05) та 23,2 кг (Р<0,05) відповідно.  

За вмістом жиру в молоці між первістками з різними показниками 

промірів тіла вірогідної різниці не виявлено. 

Між молочною продуктивністю і промірами тіла первісток встановлені 

позитивні зв’язки (табл. 3.110).  

Таблиця 3.110 

Взаємозв’язок між молочною продуктивністю первісток і їх  
промірами , r±mr, n=73 

 
Кореляція промірів тіла з: 

Назва проміру 
вмістом 
жиру 

кількістю 
молочного жиру

надоєм 

Висота в холці            0,415±0,0969*** 0,087±0,1162 0,420±0,0964*** 

Висота в спині            0,412±0,0972*** 0,111±0,1156 0,421±0,0963*** 

Висота в попереку     0,400±0,0983*** 0,109±0,1157 0,410±0,0974*** 

Висота в крижах         0,393±0,0990*** 0,127±0,1152 0,407±0,0977*** 

Глибина грудей 0,392±0,0991*** 0,062±0,1166 0,391±0,0991*** 

Ширина грудей          0,439±0,0944*** 0,070±0,1164 0,441±0,0943*** 

Обхват грудей за 
лопатками 

0,408±0,0976*** 0,028±0,1169 0,401±0,0982*** 

Коса довжина тулубу 0,391±0,0991*** 0,025±0,1170 0,381±0,1001*** 

Коса довжина заду 0,323±0,1048** 0,020±0,1170 0,314±0,1054** 

Ширина в маклаках 0,391±0,0991*** 0,115±0,1154 0,403±0,0980*** 

Ширина в тазостегнових 
зчленуваннях 

0,326±0,1046** 0,068±0,1165 0,330±0,1043** 

Ширина в сідничних 
горбах 

0,318±0,1052** 0,142±0,1147 0,339±0,1036** 

Обхват п’ястка             0,307±0,1060** 0,137±0,1148 0,325±0,1047** 

 
Коефіцієнти кореляції між висотними промірами і надоєм знаходилися в 

межах 0,393-0,415, між висотними промірами і виходом молочного жиру – в 

межах 0,407-0,421, між промірами грудей і вищеназваними показниками – в 
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межах 0,393-0,439 та 0,391-0,441 відповідно. Також, додатна і вірогідна 

кореляція була між цими ж показниками та навскісною довжиною тулуба, 

заду, шириною в маклаках, тазостегнових зчленуваннях, сідничних горбах, 

обхватом п’ястка. Між промірами тіла і вмістом жиру в молоці зв’язки  також 

були додатніми і знаходилися в межах 0,020-0,142. 

Коефіцієнти кореляції між промірами тіла первісток та надоєм за першу, 

другу, третю і кращу лактації були додатніми та залежно від проміру і лактації 

коливалися від 0,297 до 0,478 (табл. 3.111). 

Таблиця 3.111 

Коефіцієнти кореляції між промірами тіла корів після першого отелення 
та величиною надою, r±mr  

 
Лактація 

Назва проміру І  ІІ  краща 
(n=4342) (n=4342) (n=3671) ІІІ (n=2980) 

0,478± 0,422 0,427± 0,471± 
Висота в холці 

0,0117*** 0,0136*** 0,0150*** 0,0118*** 
0,462± 0,425± 0,416± 0,461± 

Глибина грудей 
0,0119*** 0,0135*** 0,0151*** 0,0120*** 

0,356± 0,320± 0,327± 0,372± 
Ширина грудей 

0,0133*** 0,0148*** 0,0164*** 0,0131*** 
Обхват грудей за 
лопатками 

0,452± 0,414± 0,404± 0,457± 
0,0121*** 0,0137*** 0,0153*** 0,0120*** 

Навскісна довжина 
тулуба 

0,429± 0,377± 0,364± 0,427± 
0,0124*** 0,0142*** 0,0159*** 0,0124*** 

0,360± 0,323± 0,343± 0,387± 
Ширина в маклаках 

0,0132*** 0,0148*** 0,0162*** 0,0129*** 
0,350± 0,315± 0,297± 0,326± 

Обхват п’ястка 
0,0133*** 0,0149*** 0,0167*** 0,0136*** 

 

Між такими промірами первісток, як висота в холці, глибина грудей, 

ширина грудей, обхват грудей за лопатками, ширина в маклаках і вмістом 

жиру в момоці за першу, другу, третю і кращу лактації зв’язки встановлені хоч 

і невисокі, але додатні і, залежно від проміру та лактації, коливалися від 0,026 

до 0,109 (табл. 3.112). Коефіцієнти кореляції між навскісною довжиною тулуба 

корів після першого отелення і вмістом жиру в молоці за досліджувані лактації 
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були від’ємними, а між обхватом п’ястка і вмістом жиру в молоці коливалися 

від від’ємного до додатного значення. 

Таблиця 3.112 

Коефіцієнти кореляції між промірами тіла корів після першого отелення 
та вмістом жиру в молоці, r±mr 

  
Лактація 

Назва проміру І  ІІ  ІІІ  краща 
(n=4342) (n=4342) (n=3671) (n=2980) 

0,068± 0,039± 0,047± 0,069± 
Висота в холці 

0,0151*** 0,0164* 0,0183* 0,0151*** 
0,054± 0,054± 0,036± 0,054± 

Глибина грудей 
0,0151*** 0,0164** 0,0183* 0,0151*** 

0,039± 0,061± 0,090± 0,062± 
Ширина грудей 

0,0152* 0,0164*** 0,0182*** 0,0151*** 
Обхват грудей за 
лопатками 

0,027± 0,031± 0,026± 0,049± 
0,0152 0,0164 0,0183 0,0183** 
-0,005± -0,045± -0,006± -0,024± 

Коса довжина тулуба 
0,0152 0,0164** 0,0183 0,0152 
0,050± 0,066± 0,109± 0,079± 

Ширина в маклаках 
0,0151** 0,0164*** 0,0181*** 0,0151*** 
-0,017± -0,038± 0,017± 0,013± 

Обхват п’ястка 
0,0152 0,0165 0,0183 0,0152 

 

Між промірами тіла первісток і виходом молочного жиру за першу, другу, 

третю і кращу лактації спостерігалися додатні зв’язки, які залежно від проміру 

і лактації коливалися від 0,288 до 0,473 (табл. 3.113). 

Вірогідні додатні коефіцієнти кореляції між промірами тіла і надоєм та 

виходом молочного жиру вказують, що відбір корів за екстер’єром забезпечить 

ефективність селекції за молочною продуктивністю. 

Сила впливу промірів тіла корів після першого отелення на надій 

залежно від лактації становила 7,6-22,9 % (табл. 3.114). Найбільший вплив на 

надій мали висота в холці, глибина грудей, обхват грудей за лопатками та коса 

довжина тулуба, дещо нижчий вплив на цей показник мали ширина грудей та 

ширина в маклаках і найнижчий – обхват п’ястка. 
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Таблиця 3.113 

Коефіцієнти кореляції між промірами тіла корів після першого отелення 
та виходом молочного жиру, r±mr 

Лактація 
Назва проміру 

І (n=4342) ІІ (n=3671) ІІІ (n=2980) краща(n=4342)
0,473± 0,418± 0,418± 0,470± 

Висота в холці 
0,0118*** 0,0136*** 0,0151*** 0,0118*** 

0,454± 0,425± 0,406± 0,458± 
Глибина грудей 

0,0120*** 0,0135*** 0,0153*** 0,0120*** 
0,348± 0,324± 0,331± 0,372± 

Ширина грудей 
0,0133*** 0,0148*** 0,0163*** 0,0131*** 

Обхват грудей за  0,438± 0,406± 0,392± 0,451± 
лопатками 0,0123*** 0,0138*** 0,0155*** 0,0121*** 
Навскісна 
довжина тулуба 

0,406± 0,351± 0,344± 0,405± 
0,0127*** 0,0144*** 0,0162*** 0,0127*** 

Ширина в 
маклаках 

0,355± 0,327± 0,351± 0,392± 
0,0133*** 0,0147*** 0,0161*** 0,0128*** 

0,350± 0,294± 0,288± 0,316± 
Обхват п’ястка 

0,0133*** 0,0151*** 0,0168*** 0,0137*** 
 

Таблиця 3.114 

Сила впливу (ηх
2) промірів тіла корів після першого отелення на надій, %  

 
Лактація 

Назва проміру 
І (n=4342) ІІ  (n=3671) ІІІ (n=2980) краща(n=4342)

Висота в холці 21,1±0,40*** 17,8±0,43*** 17,7±0,60*** 22,9±0,40*** 

Глибина грудей 21,6±0,50*** 17,5±0,58*** 18,2±0,67*** 22,5±0,50*** 

Ширина грудей 13,3±0,48*** 11,1±0,58*** 12,3±0,65*** 15,7±0,48*** 

Обхват грудей за 
лопатками 

20,3±1,01*** 17,3±1,22*** 18,8±1,44*** 22,7±1,00*** 

Навскісна 
довжина тулуба 

18,7±0,75*** 15,0±0,88*** 14,5±1,09*** 19,7±0,75*** 

Ширина в 
маклаках 

16,1±0,48*** 12,4±0,58*** 13,5±0,68*** 18,6±0,48*** 

Обхват п’ястка 11,6±0,16*** 8,0±0,20*** 7,6±0,25*** 9,7±0,17*** 

 

Сила впливу промірів тіла корів після першого отелення на вміст жиру в 

молоці була незначною і, залежно від проміру і лактації, коливалася від 0,1 до 

1,6 % (табл. 3.115). 

 



 252

Таблиця 3.115 

Сила впливу (ηх
2) промірів тіла корів після першого отелення  
на вміст жиру в молоці, %  

Лактація 
Назва проміру 

І  ІІ  ІІІ  краща 
(n=4342) (n=4342) (n=3671) (n=2980) 

Висота в холці 0,9±0,42** 1,0±0,50** 0,8±0,62 1,1±0,42*** 

Глибина грудей 0,6±0,52 1,1±0,59** 0,7±0,69 0,9±0,52 

Ширина грудей 0,7±0,49 1,0±0,59* 0,9±0,65 0,6±0,49 

Обхват грудей за 
лопатками 

1,0±0,85 1,6±1,25 1,2±0,99 1,2±1,05 

Навскісна довжина 
тулуба 

1,1±0,77* 1,3±0,89* 1,0±0,91 1,1±0,77* 

Ширина в маклаках 0,6±0,49 1,2±0,58** 1,6±0,69*** 1,0±0,49** 

Обхват п’ястка 0,1±0,08 0,2±0,18 0,1±0,07 0,2±0,17 

 

Сила впливу промірів тіла корів після першого отелення на вихід 

молочного жиру залежно від лактації становила 7,1-22,9 % (табл. 3.116).  

Таблиця 3.116 

Сила впливу (ηх
2) промірів тіла корів після першого отелення  

на кількість молочного жиру, % 
 

Лактація 
Назва проміру 

І  ІІ  ІІІ  краща 
(n=4342) (n=4342) (n=3671) (n=2980) 

Висота в холці 21,9±0,40*** 17,7±0,49*** 17,1±0,61*** 22,9±0,40*** 

Глибина грудей 20,7±0,50*** 17,3±0,58*** 17,2±0,57*** 21,9±0,50*** 

Ширина грудей 12,7±0,48*** 11,2±0,58*** 12,50,65*** 15,5±0,48*** 

Обхват грудей за  
19,2±1,02*** 16,8±1,22*** 17,7±1,44*** 22,0±1,00*** 

лопатками 
Навскісна 
довжина тулуба 

17,1±0,75*** 13,5±0,88*** 13,1±1,09*** 18,0±0,75*** 

Ширина в 
маклаках 

15,40,48*** 12,6±0,58*** 13,9±0,68*** 18,9±0,48*** 

Обхват п’ястка 10,3±0,17*** 7,3±0,21*** 7,1±0,25*** 9,3±0,17*** 
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Найбільший вплив на величину надою мали висота в холці, глибина 

грудей, обхват грудей за лопатками та навскісна довжина тулуба, дещо 

нижчий вплив на цей показник мали ширина грудей та ширина в маклаках і 

найнижчий – обхват п’ястка. 

Отже, молочна продуктивність корів залежить від їх промірів тіла після 

першого отелення. У західному регіоні України первістки чорно-рябої худоби, 

які мали висоту в холці 134-136,9 см, висоту в спині – 133-135,9 см, висоту в 

попереку – 137-139,9 см, висоту в крижах – 138-140,9 см, глибину грудей – 76 

см і більше, ширину грудей – 47 см і більше, обхват грудей за лопатками – 

196-203,9 см, навскісну довжину тулуба – 160-164,9 см, навскісну довжину 

заду  –  57 см  і  більше,   ширину  в   маклаках  –  56 см  і  більше,   ширину    в 

тазостегнових зчленуваннях – 50-52,9 см, ширину в сідничних горбах – 36 см і 

більше та обхват п’ястка – 19-20,4 см були найбільш продуктивними. Залежно 

від проміру і лактації, сила впливу промірів корів після першого отелення на 

надій становила 7,6-22,9 %, на вміст жиру в молоці – 0,1-1,6 %, на кількість 

молочного жиру – 7,1-22,9 %, коефіцієнт кореляції між промірами і надоєм – 

0,297-0,478, між промірами і вмістом жиру в молоці – 0,020-0,142, між 

промірами і кількістю молочного жиру – 0,288-0,473.  Найсуттєвіше впливали 

на надій висота в холці, глибина грудей, обхват грудей за лопатками та 

навскісна довжина тулуба, а найменше – обхват п’ястка. 

Результати досліджень даного підрозділу опубліковані у двох наукових 

працях [117, 327]. 

 

3.11.4. Залежність молочної продуктивності від живої маси та віку при 

першому плідному осіменінні телиць. 

 

Майбутня молочна продуктивність, відтворювальна здатність і 

тривалість господарського використання корів у значній мірі залежить від їх 

живої маси та віку при осіменінні. Вік першого плідного осіменіння 

пов’язаний з біологічними особливостями породи, живою масою і розвитком 
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тварин [712]. При ранніх термінах осіменіння телиць і низькій живій масі 

телята народжуються малими, а надої за першу лактацію не досягають 

генетичного потенціалу [42, 422]. Пізнє осіменіння телиць негативно впливає 

на їх запліднення та подальшу молочну продуктивність і призводить до 

значних перевитрат кормів [374, 855]. Вік першого осіменіння впливає не 

тільки на молочну продуктивність, але й на тривалість продуктивного 

використання корів [712, 268]. 

Дослідження багатьох вчених спрямовані на пошуки критеріїв 

оптимальної живої маси і віку телиць при першому осіменінні, при яких 

забезпечується висока продуктивність і низька собівартість продукції при 

збереженні здоров’я тварин та належна тривалість експлуатації корів [9, 49, 

373, 405, 518]. Від цих показників значною мірою залежить розмір капітальних 

вкладень на формування стада та ефективність його використання, тому 

оцінювати оптимальні параметри живої маси і віку першого плідного 

осіменіння телиць необхідно в конкретних умовах їх розведення і подальшої 

промислової експлуатації. 

Встановлено, що молочна продуктивність корів залежить від їх живої маси при 

першому плідному осіменінні (табл. 3.117-3.120). У Сокальському відділенні 

ТзОВ  «Молочні ріки» за досліджувані лактації найвища величина надою та 

вихід молочного жиру були у корів, жива маса яких при першому плідному 

осіменіні становила 420-439 кг. Необхідно зазначити, що за цими показниками 

у них була вірогідна перевага над коровами інших груп (виняток – третя 

лактація, тварини з живою масою при першому плідному осіменіні 440 кг і 

більше). За вмістом жиру в молоці первістки з живою масою при першому 

плідному осіменінні 400-419 кг вірогідно переважали тварин з нижчою і 

невірогідно з вищою живою масою при першому плідному осіменінні. За 

другу лактацію найвищим цей показник був у корів з живою масою при 

першому плідному осіменінні 420-439 кг, а за кращу ще і у тварин з живою 

масою 400-419 кг, однак, вірогідну перевагу вони мали лише над особинами з 

живою масою при першому плідному осіменінні 380-399 кг. За третю лактацію 

 



 255

корови з живою масою при першому плідному осіменінні 440 кг і більше за 

вмістом жиру в молоці вірогідно переважали особин з живою масою при 

першому плідному осіменінні нижчою 400 кг.  

Таблиця 3.117  

Залежність молочної продуктивності корів від їх живої маси при першому 
плідному осіменінні (Сокальське відділення ТзОВ  «Молочні ріки»), M±m 

 
Лактація 

перша друга 
Жива маса 

при І 
осіменінні, 

n надій, кг жир, % жир, кг n надій, кг жир, % жир, кг  кг 

до 380 106 4884±58,23 3,78±0,0141 184,7±2,323 76 5090±99,43 3,78±0,016 192,4±3,983 

380-399 619 4856±22,83 3,79±0,0061 183,8±0,903 472 4924±30,03 3,77±0,0063 185,5±1,173 

400-419 662 5285±25,43 3,81±0,006 201,1±0,983 519 5546±42,93 3,79±0,006 210,4±1,693 

503 5511±32,6 3,80±0,006 209,4±1,24 416 5825±49,7 3,80±0,006 221,5±1,97 420-439 

440 і більше 156 5289±53,43 3,80±0,012 200,9±2,143 120 5574±82,82 3,79±0,011 211,6±3,331 

Жива маса 
при І 

осіменінні, кг

третя краща 

до 380 57 5334±149,63 3,77±0,0171 201,3±5,703 106 5540±98,73 3,79±0,012 210,1±3,803 

380-399 309 5274±43,13 3,77±0,0082 198,6±1,663 619 5399±31,83 3,79±0,0051 204,6±1,203 

400-419 349 5938±59,33 3,81±0,007 225,5±2,363 662 6075±42,43 3,81±0,005 231,4±1,653 

420-439 304 6296±62,3 3,81±0,008 240,0±2,42 503 6456±51,7 3,81±0,006 245,7±2,02 

440 і більше 80 6082±134,0 3,82±0,017 232,3±5,26 156 6072±95,53 3,80±0,011 230,7±3,693 

 

У Бродівському відділенні ТзОВ  «Молочні ріки» за першу і третю 

лактації найвища величина надою та вихід молочного жиру були у корів, жива 

маса яких при першому плідному осіменінні становила 440 кг і більше, а за 

другу і кращу лактації – у особин з живою масою при першому плідному 

осіменінні 420-439 кг. За цими показниками у них була вірогідна перевага над 

коровами, жива маса яких при першому плідному осіменінні була нижчою 

420 кг. Вміст жиру в молоці за першу, другу і кращу лактації найвищий був у 

тварин з живою масою при першому плідному осіменінні 440 кг і більше, а за 

третю – ще і у особин з живою масою 420-439 кг. За цим показником у них 

була вірогідна перевага над тваринами з живою масою при першому плідному 

осіменінні нижчою 420 кг. 
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Таблиця 3.118  

Залежність молочної продуктивності корів від їх живої маси при першому 
плідному осіменінні (Бродівське відділення ТзОВ  «Молочні ріки»), M±m 

 
Лактація 

перша друга 
Жива маса 

при І 
осіменінні, кг n надій, кг жир, % жир, кг n надій, кг жир, % жир, кг 

до 380 145 4385±61,73 3,83±0,0163 168,6±2,813 98 4674±93,83 3,83±0,0173 179,6±4,023 

380-399 488 4484±37,63 3,81±0,0093 171,6±1,663 356 4796±53,83 3,82±0,0093 184,2±2,323 

400-419 318 5029±52,73 3,86±0,0123 194,6±2,293 271 5168±58,53 3,87±0,0133 200,7±2,613 

420-439 145 5508±91,5 3,93±0,016 216,9±3,97 1205700±109,5 3,93±0,018 224,5±4,57 

440 і більше 126 5509±108,6 3,96±0,023 219,3±4,88 86 5560±114,5 3,98±0,025 222,0±5,06 

Жива маса 
при І 

осіменінні, кг

третя краща 

до 380 67 4773±97,73 3,83±0,0182 183,2±4,133 145 4805±77,13 3,81±0,0123 183,7±3,263 

380-399 255 4890±57,13 3,83±0,0113 187,6±2,463 488 5042±49,83 3,82±0,0083 193,6±2,133 

400-419 214 5275±68,22 3,86±0,0131 204,2±2,852 318 5760±62,93 3,87±0,0103 223,7±2,693 

420-439 95 5612±111,4 3,92±0,020 219,0±4,32 145 6260±95,5 3,94±0,014 246,2±3,95 

440 і більше 59 5755±165,3 3,92±0,022 225,7±6,82 126 6053±118,4 3,95±0,020 240,0±5,17 

 

У племрепродукторі «Селекціонер» найвищі надої були у первісток 

осіменених з живою масою 440 кг і більше, а вихід молочного жиру – у особин 

осіменених з живою масою 400-419 кг. Найвищі надої та вихід молочного 

жиру за другу і третю лактації були у корів, жива маса яких при першому 

плідному осіменінні становила 420-439 кг, а за кращу лактацію – 400-419 кг. За 

цими показниками у нах вірогідна перевага була лише над тваринами 

осімененими з живою масою нижчою 400 кг. За вмістом жиру в молоці між 

тваринами різних груп вірогідної різниці не виявлено (виняток – перша 

лактація). 

У племзаводі «Ямниця» за досліджувані лактації найвищі надої та вихід 

молочного жиру були у корів, жива маса яких при першому осіменінні 

становила 400-419 кг. Найвищий вміст жиру в молоці за всі досліджувані 

лактації був у корів, жива маса яких при першому плідному осіменінні була 

меншою 380 кг. 
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Таблиця 3.119  

Залежність молочної продуктивності корів від їх живої маси при першому 
плідному осіменінні (племрепродуктор «Селекціонер»), M±m 

Лактація 

перша друга 
Жива маса 

при І 
осіменінні, кг n надій, кг жир, % жир, кг n надій, кг жир, % жир, кг 

до 380 356 4094±25,43 3,81±0,012 156,0±1,143 304 4350±36,63 3,83±0,014 166,8±1.553

380-399 623 4535±27,93 3,82±0,010 173,4±1,153 553 4895±38,33 3,81±0,010 186,1±1,593

400-419 312 5086±41,2 3,82±0,013 194,4±1,71 285 5481±60,4 3,84±0,015 210,0±2,36

420-439 105 5077±71,2 3,81±0,021 193,2±2,79 93 5560±93,9 3,81±0,020 211,9±3,77

440 і більше 22 5093±158,4 3,73±0,0351 190,4±6,34 18 5392±274,5 3,79±0,049 205,2±11,75

Жива маса 
при І 

осіменінні, кг 

третя краща 

до 380 247 4471±47,53 3,82±0,017 170,9±2,023 356 4752±43,53 3,83±0,012 182,0±1,773

380-399 473 4945±48,93 3,81±0,011 188,4±1,963 623 5385±43,03 3,83±0,009 205,9±1,773

400-419 254 5562±75,7 3,84±0,016 213,4±2,98 312 6202±65,7 3,86±0,014 239,1±2,61

420-439 5637±131,9 3,85±0,026 217,4±5,47 105 6137±95,9 3,87±0,023 237,4±3,8372 

440 і більше 5496±336,4 3,78±0,054 209,2±14,89 22 5918±214,0 3,80±0,048 225,8±9,5415 

 

Таблиця 3.120  

Залежність молочної продуктивності корів від їх живої маси при першому 
плідному осіменінні (племзавод «Ямниця»), M±m 

Лактація 

перша друга 
Жива маса 

при І 
осіменінні, кг n надій, кг жир, % жир, кг n надій, кг жир, % жир, кг 

до 380 202 4621±71,23 3,85±0,012 178,1±2,813 172 5065±87,03 3,84±0,017 194,8±3,603

380-399 351 5161±68,63 3,81±0,0082 196,6±2,613 293 5393±80,83 3,80±0,013 204,4±3,053

400-419 294 5920±77,6 3,81±0,0092 225,4±2,94 251 6019±93,7 3,78±0,0142 227,1±3,54

420-439 199 5803±87,1 3,80±0,0112 220,4±3,25 1635782±105,0 3,78±0,0181 218,5±3,96

440 і більше 171 5851±97,1 3,80±0,0132 222,2±3,71 1315731±126,7 3,73±0,0153 213,5±4,751

Жива маса 
при І 

осіменінні, кг

третя краща 

до 380 145 5326±103,43 3,93±0,014 209,4±4,203 202 5898±96,73 3,90±0,014 230,4±3,923 

380-399 236 5705±89,03 3,88±0,0122 221,3±3,493 351 6431±76,83 3,84±0,0103 246,8±2,963 

400-419 197 6241±99,5 3,87±0,0152 241,4±3,86 294 7122±83,9 3,83±0,0103 272,4±3,22

420-439 124 6179±125,6 3,86±0,0153 239,2±5,16 199 6902±105,9 3,84±0,0143 264,4±4,06

440 і більше 96 6015±164,9 3,81±0,0153 228,8±6,34 171 6642±117,52 3,81±0,0143 250,8±4,643 
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У експериментальних дослідженнях надій та вихід молочного жиру  

найвищий був у первісток з живою масою при першому осіменінні 400-419 кг 

(табл. 3.121). За цими показниками вони переважали тварин, осіменених з 

живою масою до 380 кг і 380-399 кг, на 1012 (Р<0,05) та 34,9 (Р<0,05) і 1150 кг 

(Р<0,001) та 45,3 кг (Р<0,001) відповідно. Між первістками, жива маса яких 

при першому осіменінні становила 400-419 кг, 420-439 кг, 440 кг і більше за 

надоєм та виходом молочного жиру вірогідної різниці не виявлено. За вмістом 

жиру в молоці між первістками, з різною живою масою при першому 

осіменінні вірогідної різниці не встановлено. Цей показник знаходився в 

межах 3,68-3,78 %.  

Таблиця 3.121 

Залежність молочної продуктивності первісток від їх живої маси при 
першому плідному осіменінні (дослід), M±m 

Молочна продуктивність, M±m Жива маса 
при першому 
осіменінні, кг 

Кількість 
тварин,  

молочний 
жир, кг 

гол надій, кг жир, % 

до 380 9 5493±413,1* 3,77±0,055 207,1±16,08* 
380-399 19 5355±168,0*** 3,68±0,036 196,7±6,07*** 
400-419 29 6505±130,8 3,72±0,023 242,0±5,22 
420-439 9 6148±588,9 3,78±0,053 232,0±22,26 

440 і більше 7 6449±298,7 3,75±0,065 241,5±11,18 
  

Молочна продуктивність корів у меншій мірі залежить від віку першого 

плідного осіменіння, ніж від живої маси при першому осіменінні (табл. 3.122-

3.125). У Сокальському відділенні  ТзОВ   «Молочні ріки» надій та вихід 

молочного жируза всі лактації були найнижчими у корів, яких осіменили у віці 

608 днів і більше. У Бродівському відділенні між тваринами, яких вперше 

осіменили у віці до 487 і 487-547 днів за величиною надою та виходом 

молочного жиру за досліджувані лактації вірогідної різниці не виявлено 

(виняток – вихід молочного жиру за другу лактацію), у корів, вік першого 

осіменіння яких становив 548-607 і 608 днів і більше, ці показники були 

вірогідно нижчими. 
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Таблиця 3.122 

Залежність молочної продуктивності корів від віку першого осіменіння 
 (Сокальське відділення ТзОВ  «Молочні ріки»), M±m 

 
Лактація 

перша друга 
Вік І 

осіменіння, 
днів n надій, кг жир, % жир, кг n надій, кг жир, % жир, кг 

до 487 59 5126±94,3 3,80±0,016 194,7±3,53 43 5299±154,2 3,79±0,020 200,9±5,92 

487-547 680 5317±27,9 3,79±0,006 201,7±1,07 538 5594±46,3 3,78±0,006 211,7±1,82 

548-607 940 5141±21,83 3,80±0,005 195,4±0,863 745 5376±32,83 3,79±0,005 204,0±1,313 

608 і більше 367 5091±35,13 3,79±0,008 192,9±1,363 277 5194±49,83 3,78±0,008 196,6±1,963 

Вік І 
осіменіння, 

днів 

третя краща 

до 487 33 5887±248,2 3,78±0,022 222,5±9,41 59 5867±151,6 3,80±0,014 222,5±5,63 

487-547 396 5981±56,7 3,79±0,007 226,6±2,21 680 6161±45,3 3,80±0,005 234,1±1,74 

548-607 499 5801±48,81 3,79±0,006 220,3±1,951 940 5878±34,93 3,80±0,004 223,7±1,383 

608 і більше 171 5550±71,53 3,80±0,011 210,9±2,823 367 5681±51,43 3,79±0,006 215,5±1,963 

 

Таблиця 3.123 

Залежність молочної продуктивності корів від віку першого осіменіння 
 (Бродівське відділення ТзОВ  «Молочні ріки»), M±m 

 
Лактація 

перша друга 
Вік І 

осіменіння, 
днів n надій, кг жир, % жир, кг n надій, кг жир, % жир, кг 

до 487 116 5308±89,2 4,00±0,023 212,8±3,97 89 5650±124,5 4,00±0,024 227,2±5,66 

487-547 314 5228±60,6 3,90±0,0123 204,7±2,72 268 5374±74,3 3,90±0,0133 210,3±3,182 

548-607 434 4653±43,63 3,81±0,0083 177,9±1,853 323 4956±53,23 3,82±0,0113 190,1±2,283 

608 і більше 358 4579±51,93 3,83±0,0113 176,0±2,273 251 4719±53,43 3,84±0,0103 181,7±2,303 

Вік І 
осіменіння, 

днів 

третя краща 

до 487 68 5360±132,3 3,98±0,025 214,7±6,23 116 5912±106,1 3,97±0,018 235,6±4,77 

487-547 208 5488±74,1 3,90±0,0132 214,2±3,08 314 5937±70,4 3,91±0,0122 233,0±3,06 

548-607 241 5067±60,23 3,82±0,0113 193,9±2,482 434 5245±56,03 3,83±0,0083 201,4±2,333 

608 і більше 173 4862±76,33 3,82±0,0113 185,2±2,933 358 5120±59,53 3,83±0,0083 196,3±2,473 
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У племрепродукторі «Селекціонер» первістки, яких вперше осіменили у 

віці до 487 днів поступалися за надоєм та виходом молочного жиру тваринам з 

з віком першого осіменіння 487-547 днів на 350 (Р<0,01) та 9,5, 548-607 днів на 

387 (Р<0,01) та 11,0 (Р<0,05), 608 днів  і  більше – на 274 кг (Р<0,05) та 7,5 кг.  

За другу і третю лактації корови, яких вперше осіменили у віці 608 днів і 

більше поступалися за надоєм та виходом молочного жиру тваринам з віком 

першого осіменіння 548-607 днів на 275 та 9,7 і 385 та 14,0 при Р<0,001 у всіх 

випадках, 487-547 днів – на 196 (Р<0,05) та 6,7 (Р<0,05) і 282 (Р<0,01) та 9,4 

(Р<0,05), до 487 днів – на 103 та 6,6 і 163 кг та 8,2 кг відповідно. За кращу 

лактацію вірогідна різниця за цими показниками була між коровами 

осімененими вперше у віці 608 днів і більше та 548-607 і 487-547 днів. 

Таблиця 3.124 

Залежність молочної продуктивності корів від віку першого осіменіння 
 (племрепродуктор «Селекціонер»), M±m 

 
Лактація 

перша друга 
Вік І 

осіменіння, 
днів n надій, кг жир, % жир, кг n надій, кг жир, % жир, кг 

до 487 29 4247±117,92 3,90±0,044 165,7±4,86 24 4855±216,9 3,89±0,050 188,6±8,37 

487-547 546 4597±32,4 3,82±0,010 175,2±1,30 493 4948±43,1 3,82±0,011 188,7±1,75 

548-607 619 4634±30,5 3,81±0,0091 176,7±1,25 553 5027±42,2 3,81±0,010 191,7±1,70 

608 і більше 224 4521±50,6 3,83±0,016 173,2±2,13 183 4752±69,83 3,83±0,019 182,0±2,852 

Вік І 
осіменіння, 

днів 

третя краща 

до 487 20 4915±207,6 3,86±0,059 190,7±9,47 29 5131±216,7 3,92±0,052 201,8±9,31 

487-547 425 5034±48,8 3,81±0,012 191,9±1,93 546 5480±45,8 3,83±0,010 209,4±1,85 

548-607 466 5137±57,5 3,82±0,011 196,5±2,33 619 5562±50,2 3,83±0,009 213,4±2,02 

608 і більше 150 4752±83,23 3,84±0,018 182,5±3,403 224 5234±71,53 3,86±0,017 202,2±2,942 

 

У племзаводі «Ямниця» найвищі величина надою та вихід молочного 

жиру були у первісток, яких осіменили у віці 487-547 днів однак, вірогідну 

перевагу вони мали лише над тваринами, яких осіменили у віці 548-607 днів. 

За другу лактацію найвищими ці показники були у корів, вік першого плідного 

осіменіння яких становив 608 днів і більше, а за  третю і кращу лактації – у 
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тварин з першим плідним осіменінням у віці 487-547 днів. Проте, необхідно 

зазначити, що за величиною надою та кількістю молочного жиру за вище 

вказані лактації між коровами різних груп вірогідної різниці не виявлено. 

Таблиця 3.125 

Залежність молочної продуктивності корів від віку першого осіменіння 
 (племзавод «Ямниця»), M±m 

 
Лактація 

перша друга 
Вік І 

осіменіння, 
днів n надій, кг жир, % жир, кг n надій, кг жир, % жир, кг 

до 487 146 5403±100,9 3,80±0,015 204,7±3,78 124 5653±158,1 3,75±0,022 212,1±6,01 

487-547 413 5613±69,9 3,81±0,008 213,7±2,62 334 5614±75,0 3,79±0,013 212,0±2,82 

548-607 396 5339±66,42 3,82±0,007 203,7±2,542 349 5504±67,1 3,80±0,011 208,8±2,55 

608 і більше 262 5417±77,4 3,83±0,010 207,4±2,96 203 5707±104,8 3,80±0,013 216,8±4,00 

Вік І 
осіменіння, 

днів 

третя краща 

до 487 81 5711±132,7 3,89±0,023 221,7±5,24 146 6540±139,3 3,82±0,019 249,5±5,32 

487-547 266 5941±89,6 3,89±0,014 230,9±3,52 413 6681±73,8 3,84±0,010 256,1±2,86 

548-607 285 5866±83,1 3,86±0,010 226,6±3,22 396 6635±75,6 3,85±0,008 254,1±2,95 

608 і більше 166 5887±118,1 3,87±0,011 226,1±4,87 262 6528±87,9 3,86±0,011 251,5±3,36 

 

У Бродівському відділенні ТзОВ   «Молочні ріки» корови з віком 

першого осіменіння до 487 днів за вмістом жиру в молоці вірогідно 

переважали тварин інших груп. У інших господарствах за вмістом жиру в 

молоці між тваринами, яких вперше осіменяли у різні вікові періоди, 

вірогідної різниці не виявлено (виняток – первістки племрепродукторі 

«Селекціонер»).  

Найвищими надоями у експериментальних дослідженнях відзначалися 

первістки, яких вперше  осімененили у віці 487-547 днів, а виходом молочного 

жиру – тварин осіменені у віці 548-607 днів (табл. 3.126). Проте, за цими 

показниками у них не було вірогідної переваги над тваринами осімененими в 

іншому віці. За вмістом жиру в молоці між первістками осімененими в різні 

вікові періоди також не виявлено вірогідної різниці. 
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Таблиця 3.126 
Залежність молочної продуктивності первісток від віку при першому 

плідному осіменінні (дослід) 

Молочна продуктивність, M±m Вік при 
першому 
осіменінні, 

днів 

Кількість 
тварин, 
гол молочний 

жир, кг 
надій, кг жир, % 

до 487 9 5808±339,8 3,72±0,023 215,9±12,52 
487-547 37 6119±182,6 3,72±0,026 227,3±6,69 
548-607 21 6061±255,2 3,74±0,037 227,4±10,58 

608 і більше 6 5723±276,3 3,70±0,033 211,6±10,00 
 

Коефіцієнти кореляції між надоєм і живою масою корів при першому 

плідному осіменінні та виходом молочного жиру і живою масою при першому 

плідному осіменінні були додатніми в розрізі господарств і лактацій і 

коливалися від 0,184 до 0,469 та від 0,150 до 0,435 відповідно (табл. 3.127).  

Таблиця 3.127 

Коефіцієнти кореляції між живою масою при першому плідному 
осіменінні та показниками молочної продуктивності корів, r±mr 

 
Лактація  Поєднання 

показників І ІІ ІІІ краща 
«Молочні ріки» Сокальське відділення 

Кількість тварин, гол. 2046 1603 1099 2046 
3 3 3 3 Жива маса-надій 0,308±0,0200 0,301±0,0227 0,322±0,0270 0,301±0,0201
1 2 3 Жива маса-вміст жиру 0,047±0,0221 0,065±0,0249 0,123±0,0297 0,035±0,0221 
3 3 3 3 Жива маса-мол. жир 0,313±0,0199 0,303±0,0227 0,333±0,0268 0,301±0,0201

«Молочні ріки» Бродівське відділення 
Кількість тварин, гол. 1222 931 690 1222 

3 3 3 3 Жива маса-надій 0,388±0,0243 0,299±0,0298 0,285±0,0350 0,363±0,0248
3 3 3 3 Жива маса-вміст жиру 0,226±0,0271 0,241±0,0309 0,173±0,0369 0,248±0,0268
3 3 3 3 Жива маса-мол. жир 0,396±0,0241 0,318±0,0295 0,296±0,0347 0,377±0,0245

Племрепродуктор «Селекціонер» 
Кількість тварин, гол. 1418 1253 1061 1418 

3 3 3 3 Жива маса-надій 0,469±0,0207 0,408±0,0235 0,3490,0270 0,443±0,0213
Жива маса-вміст жиру -0,007±0,0266 -0,017±0,0282 0,021±0,0307 0,049±0,0265 

3 3 3 3 Жива маса-мол. жир 0,434±0,0216 0,385±0,0241 0,337±0,0272 0,435±0,0215
Племзавод «Ямниця» 

Кількість тварин, гол. 1217 1009 797 1217 
3 3 3 3 Жива маса-надій 0,318±0,0258 0,191±0,0303 0,187±0,0342 0,184±0,0277
3 3 3 3 Жива маса-вміст жиру -0,117±0,0283 -0,153±0,0307 -0,184±0,0342 -0,156±0,0280
3 3 3 3 Жива маса-мол. жир 0,301±0,0261 0,155±0,0307 0,150±0,0346 0,150±0,0280
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Зв’язки між вмістом жиру в молоці і живою масою при першому плідному 

осіменінні в обох відділеннях ТзОВ «Молочні ріки» були додатніми і 

коливався від 0,035 до 0,248, в племзаводі «Ямниця» – від’ємними і коливався 

від -0,184 до -0,117. У племрепродукторі «Селекціонер» цей показник 

коливався від від’ємного до додатного значення (-0,017-0,049). 

Зв’язки між надоєм і віком першого плідного осіменіння були від’ємними 

в розрізі господарств і лактацій і знаходився в межах -0,268 – -0,005 (виняток – 

третя лактація у корів племзаводу «Ямниця», r=0,001) (табл. 3.128). Аналогічна 

ситуація виявлена і за коефіцієнтами кореляції між виходом молочного жиру і 

віком першого плідного осіменіння, вони знаходився в межах -0,291 – -0,011 

(виняток – друга лактація у тварин племзаводу «Ямниця», r=0,008). Зв’язки 

між вмістом жиру в молоці і віком першого плідного осіменіння тварин були 

різнонаправленими. 

Таблиця 3.128 
Коефіцієнти кореляції між віком  при першому плідному осіменінні 

та показниками молочної продуктивності корів, r±mr 

 
Лактація  

Поєднання показників 
І ІІ ІІІ краща 

«Молочні ріки» Сокальське відділення 
Кількість тварин, гол. 2046 1603 1099 2046 

3 3 3 3 Вік І осіменіння-надій -0,090±0,0219 -0,102±0,0247 -0,124±0,0297 -0,123±0,0218
Вік І осіменіння-вміст жиру -0,030±0,0221 -0,003±0,0250 0,015±0,0302 -0,032±0,0221 

3 3 3 3 Вік І осіменіння -мол. жир -0,100±0,0219 -0,098±0,0247 -0,117±0,0298 -0,125±0,0218
«Молочні ріки» Бродівське відділення 

Кількість тварин, гол. 1222 931 690 1222 
3 3 3 3 Вік І осіменіння-надій -0,246±0,0269 -0,268±0,0304 -0,221±0,0362 -0,247±0,0269
3 3 3 3 Вік І осіменіння-вміст жиру -0,201±0,0275 -0,221±0,0312 -0,261±0,0355 -0,216±0,0273
3 3 3 3 Вік І осіменіння -мол. жир -0,264±0,0266 -0,291±0,0300 -0,267±0,0354 -0,270±0,0265

Племрепродуктор «Селекціонер» 
Кількість тварин, гол. 1418 1253 1061 1418 

1 1 2 Вік І осіменіння-надій -0,021±0,0265 -0,070±0,0281 -0,075±0,0305 -0,074±0,0264
Вік І осіменіння-вміст жиру 0,017±0,0265 -0,023±0,0282 0,013±0,0307 0,0300,0265 

1 1 1 Вік І осіменіння -мол. жир -0,012±0,0266 -0,072±0,0281 -0,066±0,0306 -0,061±0,0265
Племзавод «Ямниця» 

Кількість тварин, гол. 1217 1009 797 1217 
Вік І осіменіння-надій -0,053±0,0286 -0,005±0,0315 0,001±0,0354 -0,027±0,0286

1 Вік І осіменіння-вміст жиру 0,064±0,0285 0,051±0,0314 -0,066±0,0353 0,054±0,0286 
Вік І осіменіння -мол. жир -0,040±0,0286 0,008±0,0315 -0,011±0,0354 -0,016±0,0287
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Сила впливу живої маси при першому плідному осіменінні на надій, 

залежно від лактації, становила 14,8-19,9, на вихід молочного жиру – 14,0-19,3, 

а на вміст жиру в молоці – 3,1-3,9 % (табл. 3.129). 

Таблиця 3.129 

Сила впливу (ηх
2) живої маси при першому плідному осіменінні на 
молочну продуктивність корів, % 

Молочна продуктивність 
Лактація n 

надій жир молочний жир 

І 5903 19,9±2,18*** 3,4±2,26* 19,3±2,19*** 

ІІ 4796 14,8±2,64*** 3,1±2,69 14,0±2,65*** 

ІІІ 3647 15,8±3,23*** 3,9±3,31 15,1±3,24*** 

краща 5903 15,9±2,21*** 3,1±2,27* 15,1±2,22*** 

 

Варто відмітити, що найсуттєвіший вплив жива маса при першому 

осіменінні справляла на надій та кількість молочного жиру за першу лактацію. 

Сила впливу віку при першому плідному осіменінні на надій, залежно від 

лактації, становила 7,7-9,7, на вміст жиру в молоці – 2,8-3,8 і на вихід 

молочного жиру – 8,2-9,5 % (табл. 3.130). 

Таблиця 3.130 

Сила впливу (ηх
2) віку при першому плідному осіменінні на молочну 

продуктивність корів, % 
Молочна продуктивність 

Лактація n 
надій жир молочний жир 

І 5903 8,0±5,69*** 3,2±1,70*** 8,4±5,70*** 

ІІ 4796 8,7±6,56*** 3,5±2,57 9,2±6,57*** 

ІІІ 3647 9,7±8,15*** 2,8±2,18 9,5±8,16** 

краща 5903 7,7±5,69*** 3,8±2,70* 8,2±5,70*** 

 

У експерименті сила впливу живої маси при першому плідному осіменінні 

на надій первісток становила 16,5, на вміст жиру в молоці – 2,7 і на вихід 
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молочного жиру – 15,9 %, а сила впливу віку при першому плідному 

осіменінні на ці ж показники – 8,3; 3,1 і 8,0 % відповідно. 

Таким чином, телиць чорно-рябої худоби в західному регіоні України 

доцільно осіменяти у віці 487-547 днів, або 16-18 місяців при досягненні ними 

живої маси 400 кг. Молочна продуктивність корів більшою мірою залежить від 

живої маси при першому плідному осіменіні, ніж від віку. 

Результати досліджень даного підрозділу опубліковані у двох наукових 

працях [344, 346]. 

 

3.11.5. Залежність молочної продуктивності корів від їх живої маси. 

 

Важливою селекційною ознакою у молочному скотарстві є жива маса 

корів. Вона є узагальнюючим показником розвитку тварин та певною мірою 

характеризує особливості їх формування в процесі росту і розвитку. Величина 

корів, яка досягається за рахунок доброго розвитку лінійних розмірів, 

середньої і задньої частин тулуба, грудей, а не за рахунок ожиріння і 

надмірного розвитку мускулів, є бажаною ознакою. 

Молочна продуктивність первісток залежить від їх живої маси (табл. 

3.131). У всіх господарствах найвищими надоями та виходом молочного жиру 

відзначалися корови з живою масою після першого отелення 540 кг і більше. 

За цими показниками вони переважали тварин всіх інших груп у Сокальському 

відділенні ТзОВ «Молочні ріки» відповідно на 531-1375 кг та 18,0-53,0 кг при 

Р<0,001 у всіх випадках, у Бродівському відділенні – на 403-1978 кг (Р<0,05; 

Р<0,001) та 18,0-87,1 кг (Р<0,05; Р<0,001), у племзаводі «Ямниця» – на 550-

2145 та 19,2-78,3 при Р<0,001 у всіх випадках.  У племрепродукторі 

«Селекціонер» їх перевага над особинами з живою масою після першого 

отелення до 480; 480-499; 500-519 і 520-539 кг становила відповідно 1607 

(Р<0,001) та 57,3 (Р<0,001), 1003 (Р<0,001) та 34,0 (Р<0,001), 466 (Р<0,05) та 

14,7 і  285 кг  та  10,2 кг.  У   Сокальському   відділенні   ТзОВ  «Молочні ріки» 

найвищий вміст  жиру в молоці  був у первісток з живою масою 520-539 кг і за  
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Таблиця 3.131 

Залежність молочної продуктивності первісток від їх живої маси  

Молочна продуктивність, M±m Жива маса 
корів, кг 

n 
надій, кг жир, % молочний жир, кг

Сокальське відділення  ТзОВ «Молочні ріки»  
До 480 36 4749±98,8*** 3,75±0,020*** 178,4±3,99*** 
480-499 572 4833±23,7*** 3,79±0,006** 183,1±0,95*** 
500-519 920 5158±20,2*** 3,80±0,005* 195,7±0,78*** 
520-539 442 5593±30,0*** 3,82±0,007 213,4±1,15*** 

540 і більше 76 6124±101,2 3,78±0,013** 231,4±3,71 
Бродівське відділення  ТзОВ «Молочні ріки»  

До 480 160 4076±38,2*** 3,78±0,013*** 154,2±1,56*** 
480-499 413 4371±35,4*** 3,81±0,009*** 166,7±1,55*** 
500-519 396 5054±44,1*** 3,88±0,011** 196,7±2,00*** 
520-539 184 5651±79,2* 3,94±0,014 223,3±3,42* 

540 і більше 69 6054±137,5 3,97±0,029 241,3±6,08 
«Селекціонер» 

До 480 378 4000±22,1*** 3,82±0,012 152,9±0,99*** 
480-499 664 4603±25,3*** 3,83±0,009 176,2±1,09*** 
500-519 320 5141±39,3* 3,80±0,012* 195,5±1,65 
520-539 45 5322±126,9 3,77±0,027* 200,0±4,53 

540 і більше 11 5607±210,9 3,75±0,053 210,2±7,75 
«Ямниця» 

До 480 116 4228±86,2*** 3,85±0,016** 162,8±3,42*** 
480-499 381 4976±59,2*** 3,83±0,008*** 190,4±2,26*** 
500-519 309 5659±66,3*** 3,81±0,008** 215,6±2,54*** 
520-539 207 5823±87,6*** 3,81±0,012 221,9±3,33*** 

540 і більше 204 6373±89,7 3,79±0,011 241,1±3,40 
 

цим показником вони достовірно переважали тварин інших груп на 0,02-

0,07 % (Р<0,05-0,001). У Бродівському відділенні найвищим зазначений 

показник був у первістки з живою масою 540 кг і більше, проте їх вірогідна 

перевага спостерігалася лише над особинами з живою масою до 480; 480-499 

та 500-519 кг і вона становила відповідно 0,19 (Р<0,001), 0,16 (Р<0,001), 0,09 % 

(Р<0,01). У племрепродукторі «Селекціонер» вищий вміст жиру було 

відмічено у тварин з живою масою після першого отелення 480-499 кг, а їх 

достовірна перевага за цим показником встановлена лише над первістками з 
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живою масою 500-519  та 520-539 кг – на 0,03 (Р<0,05) та 0,06 % (Р<0,05) 

відповідно. У племзаводі «Ямниця» вірогідна різниця за названим показником 

виявлена лише між первістками з  живою масою до 480 кг та 500-519; 520-539 

й 540 кг і більше – відповідно 0,04 (Р<0,05), 0,04 (Р<0,05) та 0,05 % (Р<0,05) на 

користь перших. 

Нами встановлена залежність молочної продуктивності корів за другу 

лактацію від їх живої маси після другого отелення (табл. 3.132).  

Таблиця 3.132 

Залежність молочної продуктивності корів за другу лактацію від їх живої 
маси після другого отелення 

 
Молочна продуктивність, M±m Жива маса 

корів, кг 
n 

надій, кг жир, % молочний жир, кг
Сокальське відділення  ТзОВ «Молочні ріки» 

До 520 85 5716±53,4*** 3,74±0,014*** 176,6±2,22*** 
520-549 539 5247±28,6*** 3,77±0,005*** 197,9±1,12*** 
550-569 462 5515±54,2*** 3,80±0,007* 209,4±2,11*** 
570-589 124 5935±122,3*** 3,83±0,012 227,2±4,71*** 

590 і більше 20 7316±369,7 3,88±0,033 283,9±15,0 
Бродівське відділення  ТзОВ «Молочні ріки» 

До 520 92 4232±56,7*** 3,79±0,014*** 160,6±2,23*** 
520-549 279 4633±35,2*** 3,81±0,008*** 176,8±1,50*** 
550-569 379 5341±61,5*** 3,89±0,012*** 208,4±2,70*** 
570-589 146 5990±101,8 4,00±0,019 239,9±4,30 

590 і більше 32 6220±171,3 3,96±0,030 246,8±7,56 
«Селекціонер» 

До 520 132 4436±61,0*** 3,82±0,021 169,4±2,39*** 
520-549 492 4708±34,8*** 3,81±0,010 179,6±1,43*** 
550-569 437 5392±51,5 3,84±0,014 206,5±2,00 
570-589 88 5873±110,2 3,83±0,029 224,8±4,33 

590 і більше 14 5889±308,7 3,86±0,051 226,9±11,62 
«Ямниця» 

До 520 60 4411±113,6*** 3,87±0,034 171,1±4,95*** 
520-549 239 5265±62,0*** 3,80±0,010* 199,9±2,46*** 
550-569 270 5656±79,6*** 3,79±0,015* 213,9±2,97*** 
570-589 318 5919±93,7* 3,78±0,015* 223,3±3,60* 

590 і більше 122 6418±168,2 3,75±0,018** 240,2±6,26 
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Найвищими надоями та виходом молочного жиру  у Сокальському і 

Бродівському  відділеннях ТзОВ «Молочні ріки», племрепродукторі 

«Селекціонер» і племзаводі «Ямниця» відзначалися тварини з живою масою 

590 кг і більше.  За цими показниками вони вірогідно ( виняток – особини з 

живою масою 570-589 кг у Бродівському  відділенні ТзОВ «Молочні ріки» та 

550-569 і 570-589 кг у племрепродукторі «Селекціонер»)  переважали корів 

решту досліджуваних груп відповідно на 1381-2601 та 56,7-107,3; 879-1988 та 

38,4-86,2; 1181-1453 та 47,3-57,5 і 499-2007 кг та 16,9-69,1 кг при Р<0,05, 

Р<0,001.  

Корови з різною живою масою після другого отелення відрізнялися між 

собою і за вмістом жиру в молоці. Так, у Сокальському відділенні ТзОВ 

«Молочні ріки» та племрепродукторі «Селекціонер» найвищим цей показник 

був у молоці корів з живою масою 590 кг і більше. Їх перевага за вмістом жиру 

в молоці над тваринами інших груп знаходилася в межах 0,05-0,14 та 0,03-

0,05 % відповідно, причому у першому господарстві у більшості випадків вона 

була достовірною, а в другому – невірогідною. У Бродівському відділенні 

вищим вмістом жиру в молоці за другу лактацію характеризувалися корови з 

живою масою 570-589 кг. Різниця між ними та коровами інших градацій живої 

маси коливалася від 0,04 до 0,21 %. Кращими за вмістом жиру у племзаводі 

«Ямниця» виявилися корови, жива маса яких після другого отелення не 

перевищувала 520 кг. Їх перевага за цим показником над тваринами інших 

груп у всіх випадках була вірогідною (Р<0,05-0,01) і знаходилася в межах 0,07-

0,12 %. 

За третю лактацію найвищі надої та вихід молочного жиру у всіх 

господарствах відмічені у корів з живою  массою після третього отелення 

640 кг і більше (табл. 3.133). За цими показниками вони переважали тварин з 

живою масою до 580; 580-599; 600-619 і 620-639 кг у Сокальському відділенні 

ТзОВ «Молочні ріки» на 1817 (Р<0,001) та 72,6 (Р<0,001),  1389 (Р<0,001) та 

56,1 (Р<0,001), 924 (Р<0,001) та 35,9 (Р<0,001) і  685 та 26,7, у Бродівському 

відділенні – на 1664 (Р<0,001) та 72,6 (Р<0,001), 1376 (Р<0,001) та 61,5 
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(Р<0,001), 810 (Р<0,001) та 37,3 (Р<0,001) і 231 та 9,8, у племрепродукторі 

«Селекціонер» – на 1492 (Р<0,001) та 59,4 (Р<0,001), 899 (Р<0,001) та 36,5 

(Р<0,001), 457 (Р<0,05) та 18,7 (Р<0,05) і 101 та 1,8, у племзаводі «Ямниця» – 

на 1564 (Р<0,001) та 58,6 (Р<0,001), 775 (Р<0,001) та 27,8 (Р<0,001), 500 

(Р<0,05) та 18,2 (Р<0,05) і 392 кг та 12,9 кг відповідно. 

Таблиця 3.133 

Залежність молочної продуктивності корів за третю лактацію від їх живої 
маси після третього отелення    

Молочна продуктивність, M±m Жива маса 
корів, кг 

n 
надій, кг жир, % молочний жир, кг

Сокальське відділення  ТзОВ «Молочні ріки» 
До 580 194 5206±47,3*** 3,77±0,009** 196,0±1,85*** 
580-599 288 5634±50,3*** 3,77±0,008** 212,5±1,94*** 
600-619 181 6099±90,1*** 3,81±0,010 232,7±3,53*** 
620-639 63 6338±222,5 3,81±0,017 241,9±8,71 

640 і більше 54 7023±205,6 3,83±0,019 268,6±7,98 
Бродівське відділення  ТзОВ «Молочні ріки» 

До 580 119 4468±53,6*** 3,81±0,013*** 170,2±2,15*** 
580-599 181 4756±51,9*** 3,81±0,011*** 181,3±2,18*** 
600-619 234 5322±64,2*** 3,86±0,012*** 205,5±2,65*** 
620-639 114 5901±105,5 3,96±0,019 233,0±4,25 

640 і більше 42 6132±171,7 3,96±0,029 242,8±7,21 
«Селекціонер» 

До 580 333 4485±45,6*** 3,81±0,013* 170,8±1,85*** 
580-599 313 5078±57,4*** 3,81±0,014* 193,7±2,30*** 
600-619 210 5520±73,0* 3,84±0,017 211,5±2,82* 
620-639 96 5876±134,0 3,89±0,029 228,4±5,50 

640 і більше 34 5977±184,4 3,86±0,035 230,2±7,06 
«Ямниця» 

До 580 187 5048±79,3*** 3,88±0,011 195,9±3,06*** 
580-599 179 5837±93,8*** 3,88±0,012 226,7±3,68*** 
600-619 203 6112±91,0* 3,87±0,013 236,3±3,65* 
620-639 131 6220±134,3 3,88±0,019 241,6±5,41 

640 і більше 97 6612±169,3 3,86±0,023 254,5±6,49 
 

За вмістом жиру в молоці корови з різною живою масою після третього 

отелення також відрізнялися між собою. У Сокальському відділенні ТзОВ 

«Молочні ріки» вміст жиру в молоці найвищий був у корів з живою масою 
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після третього отелення 640 кг і більше і за цим показником вони вірогідно 

(Р<0,01) переважали особин з живою масою до 580 та 580-599 кг на 0,06 % і 

невірогідно тварин з живою масою 600-619 та 620-639 кг – на 0,02 %. У 

Бродівському відділенні у корів з живою масою 620-639 та 640 кг і більше 

вміст жиру в молоці був однаковий і за цим показником вони переважали 

особин з живою масою до 580; 580-599 та 600-619 кг на 0,15 (Р<0,001), 0,15 

(Р<0,001) та 0,10 % (Р<0,01-0,001) відповідно. У племрепродукторі 

«Селекціонер» корови з живою масою 620-639 кг за вмістом жиру в молоці 

переважали тварин з живою масою до 580; 580-599; 600-619 та 640 кг і більше 

відповідно на 0,08 (Р<0,05), 0,08 (Р<0,05), 0,05 та 0,03 %. У племзаводі 

«Ямниця» за вмістом жиру в молоці між коровами з різною живою масою 

після третього отелення вірогідної різниці не виявлено. 

У проведеному нами досліді у первісток виявлена така ж залежність 

молочної продуктивності від їх живої маси, як і у господарствах при 

проведенні ретроспективного аналізу (табл. 3.134). 

Таблиця 3.134 

Залежність молочної продуктивності первісток від їх живої маси (дослід) 
 

Молочна продуктивність, M±m 
Жива маса, кг n молочний 

надій, кг жир, % 
 жир, кг 

До 480 3 5426±507,0 3,72±0,066 201,8±18,98 
480-499 5 5069±338,5* 3,84±0,060 194,2±12,68* 
500-519 26 5606±170,2* 3,68±0,031* 206,3±6,57* 
520-539 32 6480±191,1 3,73±0,022 241,5±7,08 

540 і більше 7 6509±389,6 3,79±0,073 247,3±17,16 
 

Найвищі надої та вихід молочного жиру спостерігалися у первісток 

жива, маса яких становила 540 кг і більше. За цими показниками вони 

переважали тварин з живою масою до 480 кг на 1083 та 45,5, з живою масою 

480-499 кг – на 1440 (Р<0,05) та 53,1 (Р<0,05), з живою масою 500-519 кг – на 

903 (Р<0,05) та 41 (Р<0,05) і з живою масою 520-539 кг – на 29 кг та 5,8 кг 

відповідно. Вміст жиру в молоці найвищим був у первісток з живою масою 
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480-499 кг, однак, їх вірогідна перевага за цим показником була лише над 

тваринами з живою масою 500-539 кг. 

У селекції молочної худоби важливим є з’ясування зв’язків живої маси 

корів з їх молочною продуктивністю. Між показниками молочної 

продуктивності корів та їх живою масою в середньому по дослідних 

господарствах нами встановлені додатні високовірогідні коефіцієнти кореляції 

(табл. 3.135). Залежно від лактації, коефіцієнти кореляції між живою масою та 

надоєм тварин знаходився в межах 0,413-0,551, між живою масою та вмістом 

жиру в молоці – в межах 0,037-0,113 і між живою масою та виходом 

молочного жиру – в межах 0,414-0,537. 

Таблиця 3.135 

Коефіцієнти кореляції між живою масою та молочною продуктивністю  
корів, r±m 

Молочна продуктивність 
Жива маса n 

молочний 
надій жир 

жир 
Після  І отелення 5903 0,551±0,0091*** 0,037±0,0130** 0,537±0,0093***
Після ІІ отелення 4330 0,413±0,0126*** 0,070±0,0151*** 0,414± 0,0126***
Після ІІІ отелення 3253 0,436±0,0142*** 0,113±0,0173*** 0,444±0,0141***

 

Сила впливу живої маси на надій, залежно від лактації, становила 18,8-

32,3, на вихід молочного жиру – 18,7-30,8 %, а на вміст жиру в молоці сила 

впливу зазначеного фактора була значно меншою і, залежно від лактації, 

знаходився в межах 2,1-3,6 % (табл. 3.136). 

Таблиця 3.136 

Сила впливу (ηх
2) живої маси на молочну продуктивність корів, % 

Молочна продуктивність 
Жива маса n 

надій жир молочний жир 

Після  І отелення 5903 32,3±1,37*** 2,1±1,53** 30,8±1,38*** 

Після ІІ отелення 4330 18,8±0,72*** 3,0±0,74*** 18,7±0,72*** 

Після ІІІ отелення 3253 20,7±1,09*** 3,6±1,14*** 21,4±1,09*** 
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Отже, на молочну продуктивність корів впливає їх жива маса. Залежно 

від лактації коефіцієнти кореляції між живою масою і надоєм 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 показники становила 18,8-32,3, 2,1-3,6 та 18,7-

30,8 % відповідно. Корови, які мали живу масу після першого отелення 540 кг і 

більше, після другого – 590 кг і більше та після третього – 640 кг і більше були 

найбільш продуктивними. 

Результати досліджень даного підрозділу опубліковані у двох наукових 

працях [342, 348].  

 

3.11.6. Вплив лінійної належності на молочну продуктивність корів. 

 

 Еволюційні можливості породи пов’язані з її структурою, оскільки 

найбільш генетично зумовленою пристосованістю характеризується та 

біологічна система, яка в певних умовах середовища має найбільше 

відношення кількості генотипів до кількості фенотипів і в якій є велика 

кількість тимчасово ізольованих одиниць [128]. Такими важливими тимчасово 

ізольованими одиницями у структурі породи є лінії. Належність до 

відповідного генеалогічного формування має істотний вплив на розвиток 

господарськи корисних ознак тварин [117, 199, 397,  441, 511, 546, 628, 731, 

744, 863, 864, 873, 882, 912]. Розведення сільськогосподарських тварин за 

лініями є ефективним методом покращення і консолідації порід при 

чистопородному розведенні, який сприяє формуванню впорядкованої 

генеалогічної структури породи. Чіткість розгалуженої внутрішньої структури 

веде до ефективного функціонування і розвитку породи як цілісної системи 

[61, 524, 669]. 

Закріплення і подальше удосконалення господарсько корисних якостей 

порід на основі відбору і підбору неможливе без розведення за лініями. Воно 

дає змогу зберегти спадкові якості родоначальника і збагатити лінію завдяки 
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нагромадженню протягом кількох поколінь цінної спадковості та найповніше 

використовувати для удосконалення породи видатні якості окремих тварин і 

перетворювати індивідуальні особливості родоначальників ліній на групові. 

Селекційний процес з лініями ґрунтується на повсякчасних пошуках 

високопродуктивних індивідуумів. У кожній породі має бути декілька ліній, 

кількість яких залежить від чисельності тварин у породі, розміру території, на 

якій їх розводять та від якості самої породи. Чим досконаліша порода, 

значніша чисельність її тварин, поширеніший їхній ареал, тим більше ліній у 

породі має бути. 

Генеалогічна структура стад досліджуваних господарств на етапі 

затвердження породи досить чисельно була представлена лініями голландської 

чорно-рябої породи (Аннас Адема 30587,  В. Б. Айдіала 1013415, Віс Айдіала 

933122) та лініями виведеними на їх основі в Україні (К. Франца 9069, Тісна 

1885). Широке використання бугаї-плідники голштинської породи призвело до 

поглинання ними лінійної структури, яка була у стадах на той час і 

позначилась на формуванні генеалогічної структури нинішнього поголів’я. 

Сучасне маточне поголів’я у Сокальському відділенні ТзОВ «Молочні ріки» 

найбільш чисельно представлене тваринами ліній Елевейшна 1491007, 

М. Чіфтейна 95679, С. Т. Рокита 252803, Чіфа 1427381, у Бродівському 

відділенні – Елевейшна 1491007, Р. Соверінга 198998, Фонд Метта 1392858, 

Чіфа 1427381, у племрепродукторі «Селекціонер» – Елевейшна 1491007, 

М. Чіфтейна 95679, С. Т. Рокита  252803 і у племзаводі «Ямниця» –  Белла 

1667366.74, Валіанта 1650414, Елевейшна 1491007, С. Т. Рокита  252803, 

Старбака 352790.7, Хановера 1629391, Чіфа 1427381.      

Встановлено, що у Сокальському відділенні ТзОВ «Молочні ріки» 

найвища молочна продуктивність за досліджувані лактації була у тварин лінії 

Старбака 352790.79 (табл. 3.137). Корови цієї лінії за величиною надою та 

виходом молочного жиру переважали тварин  лінії Аннас Адема 30587 за 

першу лактацію на 265 (Р<0,05) та 6,9, за другу – на 408 кг та 16 кг відповідно. 

У тварин   інших   ліній   ці   показники   за  перші  дві  лактації  були вірогідно 
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Таблиця 3.137 

Молочна продуктивність корів різних ліній  
Сокальського відділення ТзОВ «Молочні ріки», M±m 

 

(Р<0,05-0,001) нижчими ніж у корів ліній Старбака 352790.79 і Аннас Адема 

30587 . Найнижчий вміст жиру в молоці за першу і другу лактації був у корів 

лінії В. Б. Айдіала 1013415, а найвищий – у тварин лінії П. Бутмейкера 

Лактація 
І ІІ Лінія 

n надій, кг жир,% жир, кг n надій, кг жир,% жир, кг 

Аннас Адема 
30587 

122 5793±62,21 3,82±0,0062 221,0±2,33 77 5793±90,7 3,83±0,007 221,5±3,35 

В.Б. Айдіала 
1013415 

22 5018±88,53 3,70±0,0193 185,6±3,703 21 5277±185,32 3,74±0,0183 197,4±7,262 

Елевейшна 
1491007 

321 5091±31,53 3,86±0,011 196,6±1,323 262 5539±61,52 3,81±0,0101 211,3±2,432 

М. Чіфтейна 
95679 

269 5184±35,93 3,80±0,0093 196,8±1,403 234 5413±59,52 3,78±0,0093 204,6±2,332 

П. Астронавта 
1458744 

154 4979±45,73 3,79±0,0123 188,7±1,883 130 5114±71,33 3,76±0,0123 192,5±2,863 

П. Бутмейкера 
1450228 

66 5029±74,83 3,88±0,022 195,4±3,213 62 5289±133,22 3,87±0,023 204,6±5,472 

С.Т. Рокита 
252803 

282 5016±33,73 3,77±0,0083 188,9±1,323 226 5173±52,83 3,75±0,0083 194,0±2,063 

Старбака 
352790.79 

87 6058±107,6 3,77±0,0093 227,9±3,76 51 6201±239,8 3,83±0,012 237,5±9,47 

Чіфа 1427381 641 5166±28,13 3,77±0,0053 195,0±1,093 475 5448±42,62 3,78±0,0053 206,0±1,672 

Фонд Метта 
1392858 

12 5132±161,61 3,79±0,0381 194,1±5,943 10 5064±229,03 3,84±0,029 194,3±8,413 

Інші 70 5135±77,53 3,80±0,0221 194,9±3,033 55 5271±110,63 3,82±0,0251 201,4±4,313 

Лактація 
Лінія 

ІІІ краща 
Аннас Адема 
30587 

11 6075±290,3 3,84±0,021 232,8±10,79 122 6040±68,63 3,82±0,0061 230,3±2,572 

В.Б. Айдіала 
1013415 

12 6104±324,8 3,79±0,0151 230,5±11,77 22 5987±288,21 3,74±0,0173 224,1±11,191 

Елевейшна 
1491007 

203 6010±77,7 3,82±0,011 229,5±3,14 321 6045±68,43 3,84±0,009 231,8±2,662 

М. Чіфтейна 
95679 

174 6022±87,6 3,80±0,010 228,8±3,48 269 6137±74,62 3,80±0,0082 233,1±2,922 

П. Астронавта 
1458744 

95 5629±100,81 3,78±0,0121 212,6±3,841 154 5752±85,63 3,79±0,0112 217,9±3,213 

П. Бутмейкера 
1450228 

41 5845±158,2 3,85±0,026 225,7±6,77 66 5858±138,03 3,87±0,022 227,0±5,713 

С.Т. Рокита 
252803 

178 5637±85,61 3,77±0,0092 212,4±3,291 282 5797±62,23 3,78±0,0083 219,3±2,403 

Старбака 
352790.79 

41 6198±230,7 3,83±0,015 236,8±8,72 87 6655±156,3 3,78±0,0093 251,6±6,00 

Чіфа 1427381 297 5703±58,61 3,78±0,0072 215,4±2,291 641 5804±39,23 3,79±0,0043 220,0±1,523 

Фонд Метта 
1392858 

7 5491±215,51 3,83±0,041 209,9±7,971 12 5557±174,53 3,81±0,024 211,6±6,473 

Інші 40 5867±158,7 3,81±0,022 223,4±5,90 70 5895±118,23 3,81±0,0181 224,3±4,613 
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1450228, Різниця за цим показником за першу лактацію становила 0,18, а за 

друга – 0,13 %  при Р<0,001 в обох випадках. 

За третю лактацію достовірна (Р<0,05) перевага корів лінії Старбака 

352790.79 за надоєм та кількістю молочного жиру над тваринами лінії 

П. Астронавта 1458744 становила 569 та 24,2, лінії С. Т. Рокита 252803 – 561 

та 24,4, лінії Чіфа 1427381 – 495 та 21,4 і лінії Фонд Метта 1392858 – 707 кг та 

26,9 кг відповідно, а над тваринами інших ліній перевага була невірогідною. 

Найвищий вміст жиру в молоці був у корів лінії П. Бутмейкера 1450228, а 

найнижчий – у тварин лінії С. Т. Рокита 252803. Різниця за цим показником 

між ними становила 0,08 % (Р<0,01). 

За кращу лактацію корови лінії Старбака 352790.79 за надоєм 

переважали тварин решту ліній на 518-1098 кг, а за кількістю молочного 

жиру – на 18,5-40,0 кг, причому ця перевага у всіх випадках була достовірною 

(Р<0,05-0,001). Найвищим вмістом жиру в молоці характеризувалися особини 

лінії П. Бутмейкера 1450228, а найнижчим – тварини лінії В. Б. Айдіала 

1013415. Різниця за цим показником між ними становила 0,13 % (Р<0,01). 

У Бродівському відділенні ТзОВ «Молочні ріки» за першу лактацію 

найвищі надої та вихід молочного жиру були у корів ліній С. Т. Рокита 252803 

(табл. 3.138). Однак, за цими показниками їх перевага над тваринами ліній 

Айвенго 1189870, П. Астронавта 1458744 і П. Бутмейкера 1450228 була 

недостовірною, а над особинами ліній Белла 1667366.74 і Старбака 352790.79 

вона була вірогідною лише за виходом молочного жиру. У тварин ліній Аннас 

Адема 30587, Елевейшна 1491007, М. Чіфтейна 95679, Р. Соверінга 198998, 

Фонд Метта 1392858 і Чіфа 1427381 порівняно з особинами лінії С. Т. Рокита 

252803 надій був достовірно (Р<0,05-0,001) нижчим на 637-1201 кг, а кількість 

молочного жиру – на 32,2-58,0 кг (Р<0,05-0,001). Найвищий вміст жиру в 

молоці був у корів лінії Айвенго 1189870, а найнижчий –  у тварин лінії Аннас 

Адема 30587,  різниця за цим показником мі ними становила 0,31 % (Р<0,001). 

За другу лактацію найвищими показниками молочної продуктивності 

характеризувалися   корови   ліній    Белла 1667366.74, П. Бутмейкера 1450228, 
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Таблиця 3.138 
 Молочна продуктивність корів різних ліній   

Бродівського відділення  ТзОВ «Молочні ріки», M±m 

Лактація 
І ІІ Лінія 

n надій, кг жир,% жир, кг n надій, кг жир,% жир, кг 

Айвенго 
1189870 

10 5353±419,3 4,07±0,075 219,4±19,86 8 5443±475,7 4,01±0,113 221,6±25,25 

Аннас Адема 
30587 

39 4586±121,93 3,76±0,0173 172,6±4,633 30 4944±118,62 3,78±0,0263 186,6±4,372 

Белла 
1667366.74 

17 5206±119,3 3,83±0,0082 199,1±4,601 16 5576±179,7 3,85±0,0112 214,6±6,62 

Елевейшна 
1491007 

240 4998±68,41 3,87±0,0142 193,3±3,022 168 5267±86,0 3,86±0,0162 203,3±3,731 

М. Чіфтейна 
95679 

55 4793±132,22 3,90±0,0211 187,3±5,492 34 4925±209,41 3,88±0,0211 191,2±8,252 

П. Астронавта 
1458744 

19 5168±254,4 3,99±0,081 208,5±14,14 13 5138±296,9 4,03±0,058 207,1±12,97 

П. Бутмейкера 
1450228 

32 5367±274,7 3,95±0,028 212,6±11,36 24 5590±219,2 3,94±0,026 221,0±9,67 

Р. Соверінга 
198998 

118 4434±71,13 3,77±0,0133 167,5±3,083 72 4766±85,93 3,80±0,0163 181,2±3,513 

С.Т. Рокита 
252803 

22 5635±268,4 3,98±0,054 225,5±11,15 19 5736±279,7 4,02±0,055 231,3±12,83 

Старбака 
352790.79 

32 5175±164,2 3,81±0,0112 197,1±6,351 16 5780±260,9 3,78±0,0153 218,6±9,73 

Фонд Метта 
1392858 

123 4728±86,12 3,82±0,0162 181,5±3,813 108 4881±87,72 3,81±0,0153 186,4±3,752 

Чіфа 1427381 349 4835±47,02 3,84±0,0122 185,7±2,093 289 5064±55,32 3,84±0,0092 194,5±2,362 

Інші 166 4755±78,42 3,91±0,0171 185,9±3,523 134 4918±105,32 3,99±0,025 196,1±4,671 

Лактація 
Лінія 

ІІІ краща 
Айвенго 
1189870 

6 5213±483,11 4,10±0,098 214,7±23,17 10 5873±358,9 4,06±0,092 240,2±19,12 

Аннас Адема 
30587 

22 5059±131,33 3,78±0,0152 191,4±4,893 39 5253±186,92 3,78±0,0172 199,0±7,333 

Белла 
1667366.74 

13 6485±344,5 3,84±0,0141 248,8±13,20 17 6356±277,8 3,84±0,0121 244,0±10,53 

Елевейшна 
1491007 

117 5286±87,03 3,83±0,0142 202,5±3,803 240 5651±77,62 3,85±0,0111 217,6±3,331 

М. Чіфтейна 
95679 

27 4834±225,03 3,85±0,0271 186,8±9,213 55 5226±159,93 3,88±0,018 203,1±6,402 

П. Астронавта 
1458744 

8 5354±896,0 4,01±0,053 214,2±12,39 19 5584±245,6 4,00±0,080 225,5±13,93 

П. Бутмейкера 
1450228 

13 5077±244,72 3,94±0,039 200,1±9,582 32 5796±251,6 3,94±0,021 229,1±10,42 

Р. Соверінга 
198998 

53 5116±91,93 3,81±0,0142 195,1±3,653 118 4911±107,23 3,80±0,0142 187,3±4,463 

С.Т. Рокита 
252803 

15 5889±338,8 3,97±0,044 234,0±13,73 22 6191±266,0 3,98±0,054 247,3±11,93 

Старбака 
352790.79 

5 5548±136,41 3,76±0,0282 208,5±4,571 32 5640±189,11 3,81±0,0121 214,8±7,051 

Фонд Метта 
1392858 

90 4994±91,03 3,82±0,0172 191,1±3,823 123 5415±95,32 3,83±0,0151 208,1±4,112 

Чіфа 1427381 224 5120±60,43 3,84±0,0112 196,6±2,403 349 5485±55,52 3,84±0,0091 210,6±2,322 

Інші 97 5150±128,23 3,98±0,027 205,0±5,402 166 5340±99,23 3,95±0,018 210,5±4,312 
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С. Т. Рокита 252803 і  Старбака 352790.79. За надоєм та кількістю молочного 

жиру між особинами цих ліній різниця була невірогідною. Вони за надоєм 

переважали тварин ліній Аннас Адема 30587, М. Чіфтейна 95679, Р. Соверінга 

198998, Фонд Метта, Чіфа 1427381 на 512-1014 кг, а за виходом молочного 

жиру – на 20,1-50,1 кг при Р<0,05-0,001. У корів ліній Айвенго 1189870, 

Елевейшна 1491007 і  П. Астронавта 1458744 надій та вихід молочного жиру 

були вищими ніж у тварин ліній Аннас Адема 30587, М. Чіфтейна 95679, 

Р. Соверінга 198998, Фонд Метта 1392858, Чіфа 1427381 і нижчими – 

порівняно з коровами ліній Белла 1667366.74, П. Бутмейкера 1450228, 

С. Т. Рокита 252803 і  Старбака 352790.79, однак, ці різниці були 

невірогідними. Найвищий вміст жиру в молоці був у корів ліній П. Астронавта 

1458744, С. Т. Рокита 252803 і Айвенго 1189870, найнижчий – у тварин ліній 

Аннас Адема 30587 і Старбака 352790.79. 

За третю і кращу лактації корови лінії Белла 1667366.74 за надєм та 

кількістю молочного жиру переважали тварин ліній Айвенго 1189870 

відповідно на 1272 (Р<0,05) та 34,1 і 483 та 3,8, Аннас Адема 30587 – на 1426 

(Р<0,001) та 57,4 (Р<0,001) і 1103 (Р<0,01) та 45 (Р<0,01), Елевейшна 1491007 – 

на 1199 (Р<0,001) та 46,3 (Р<0,001) і 705 (Р<0,01) та 26,4 (Р<0,05), М. Чіфтейна 

95679 – на 1651 (Р<0,001) та 62 (Р<0,001) і 1130 (Р<0,001) та 40,9 (Р<0,01), 

П. Астронавта 1458744 – на 1131 та 34,6 і 772 та 18,5, П. Бутмейкера 1450228 – 

на 1408 (Р<0,01) та 48,7 (Р<0,01) і 560 та 14,9, Р. Соверінга 198998 – на 1369 

(Р<0,001) та 53,7 (Р<0,001) і 1445 (Р<0,001) та 56,7 (Р<0,001), Старбака 

352790.79 – на 937 (Р<0,05) та 40,3 (Р<0,05) і 716 (Р<0,05) та 29,2 (Р<0,05), 

Фонд Метта 1392858 – на 1491 (Р<0,001) та 57,7 (Р<0,001) і 941 (Р<0,01) та 

35,9 (Р<0,01), Чіфа 1427381 – на 1365 (Р<0,001) та 52,2 (Р<0,001) і 871 кг 

(Р<0,01) та 33,4 кг (Р<0,01). Тварини лінії С. Т. Рокита 252803 за надоєм за 

третю і кращу лактації поступалися тваринам лінії Белла 1667366.74, за 

кількістю молочного жиру за третю лактацію – поступалися, а за кращу – 

переважили їх. Однак, ці різниці були не вірогідними. 

 



 278

Найвищим вмістом жиру в молоці за третю і кращу лактації відзначалися 

корови ліній Айвенго 1189870. За цим показником вони переважали корів 

ліній Аннас Адема 30587 відповідно на 0,32 (Р<0,01) і 0,28 % (Р<0,01), Белла 

1667366.74 – на 0,26 (Р<0,05) і 0,22 (Р<0,05), Елевейшна 1491007 – на 0,27 

(Р<0,01) і 0,21 (Р<0,05), М. Чіфтейна 95679 – на 0,25 (Р<0,05) і 0,18, 

Р. Соверінга 198998 – на 0,29 (Р<0,01) і 0,26 (Р<0,01), Старбака 352790.79 – на 

0,34 (Р<0,01) і 0,25 (Р<0,05), Фонд Метта 1392858 – на 0,28 (Р<0,01) і 0,23 

(Р<0,05), Чіфа 1427381 – на 0,26 (Р<0,01) і 0,22 % (Р<0,05). 

У племрепродукторі «Селекціонер» за першу лактацію найвищою 

молочною продуктивністю характеризувалися тварини ліній К. Франца 9069 та 

П. Бутмейкера 1450228 (табл. 3.139). Дещо нижчі надої та кількість молочного 

жиру спостерігалися у тварин ліній Віс Айдіала933122, М. Чіфтейна 95679, 

Елевейшна 1491007 та П. Астронавта. Зазначені показники найнижчими були 

у особин ліній Чіфа 1427381, С. Т. Рокита 252803 і Хільдес Адема 37910.  За 

першу лактацію найвищий вміст жиру в молоці був у корів лінії П. Бутмейкера 

1450228, він становив 4,02 %, а у тварин решти ліній цей показник коливався 

від 3,76 до 3,88 %. 

За другу лактацію найвища величина надою та вихід молочного жиру 

були у корів лінії К.Франса 9069. Вони вірогідно (Р<0,05-0,001) переважали 

тварин ліній Варкумера 4086, Віс Айдіала 933122, Елевейшна 1491007, 

П. Астронавта 1458744, Р. Соверінга 198998, С. Т. Рокита 252803, Тісна 1885, 

Фонд Метта 1392858, Хільдес Адема 37910 та Чіфа 1427381 за надоєм на 327-

1173 кг, а за виходом молочного жиру – на 21,0-56,0 кг. Між коровами ліній 

К.Франца 9069 і Аннас Адема 30587, В. Б. Айдіала 1013415, М. Чіфтейна 

95679, П. Бутмейкера 1450228 за вищеназваними показниками різниця була 

недостовірною. Вміст жиру в молоці за другу лактацію найвищий був у корів 

лінії П. Бутмейкера 1450228, невірогідно нижчим на 0,13 % це показник був у 

тварин лінії К.Франса 9069. У корів лінії Чіфа 1427381 вміст жиру в молоці 

був найнижчим і становив 3,69 %, а у тварин решти ліній цей показник 

знаходився в межах 3,74-3,88 %. 
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Таблиця 3.139 
Молочна продуктивність корів різних ліній племрепродуктора «Селекціонер» 

Лактація 

І ІІ Лінія 

n надій, кг жир,% жир, кг n надій, кг жир,% жир, кг 

Аннас Адема 30587 21 4574±147,11 3,84±0,0401 175,9±6,051 21 5335±222,9 3,80±0,0421 203,3±9,38

Варкумера 4086 86 4613±73,32 3,81±0,0252 176,0±3,231 79 5012±101,21 3,77±0,0202 189,0±3,843

В.Б.Айдіала 1013415 93 4478±55,83 3,77±0,0223 168,6±2,252 82 5172±98,0 3,87±0,0241 199,9±3,95

Віс Айдіала 933122 14 4820±191,2 3,80±0,0641 184,0±8,95 14 4645±200,32 3,87±0,093 179,5±8,612

Елевейшна 1491007 246 4718±56,81 3,80±0,0162 179,4±2,261 200 4930±73,53 3,80±0,0192 187,1±2,913

К.Франса 9069 71 4973±83,7 3,86±0,0211 192,1±3,55 68 5339±96,5 3,95±0,036 210,0±3,70

М.Чіфтейна 95679 368 4771±43,31 3,83±0,0122 182,8±1,76 322 5251±61,9 3,82±0,0131 200,5±2,39

П. Бутмейкера 
1450228 

15 4912±185,0 4,02±0,066 197,5±8,23 14 4945±221,2 4,08±0,101 201,7±10,25

П. Астронавта 
1458744 

26 4716±142,6 3,88±0,055 181,5±5,68 22 4676±261,31 3,88±0,055 181,5±10,711

Р.Соверінга 198998 33 4371±114,53 3,74±0,0343 163,0±3,983 30 4533±155,43 3,74±0,0372 169,3±6,093

С.Т. Рокита  252803 85 4211±60,63 3,84±0,0301 161,9±2,633 71 4281±68,43 3,75±0,0222 160,6±2,803

Тінсна 1885 82 4435±68,93 3,78±0,0242 167,6±2,643 79 4836±91,73 3,80±0,0252 184,1±3,823

Фонд Метта 1392858 48 4484±82,23 3,80±0,0312 170,7±3,732 40 4939±130,11 3,84±0,0431 189,7±5,582

Хільтьєс Адема 
37910 

48 4270±86,13 3,81±0,061 162,7±3,373 48 4664±113,63 3,84±0,0331 179,4±4,753

Чіфа 1427381 30 3984±63,73 3,76±0,0362 149,8±2,683 25 4166±108,03 3,69±0,0273 154,0±4,453

Інші 152 4389±51,53 3,83±0,0202 168,0±2,083 108 4652±65,83 3,82±0,0231 177,5±2,693

Лактація Лінія ІІІ краща 
Аннас Адема 30587 17 5889±330,0 3,92±0,059 231,4±13,81 21 6069±274,0 3,89±0,052 235,4±11,6

Варкумера 4086 70 5142±111,71 3,80±0,0281 194,8±4,181 86 5516±102,52 3,80±0,0252 209,6±4,111

В.Б.Айдіала 1013415 72 5743±160,3 3,87±0,030 221,4±6,07 93 6078±146,6 3,83±0,0231 233,0±5,74

Віс Айдіала 933122 12 4894±307,21 3,90±0,095 190,5±12,221 14 5504±272,4 3,92±0,076 216,8±13,10

Елевейшна 1491007 158 4821±81,92 3,77±0,0192 182,1±3,243 246 5241±67,23 3,83±0,0161 200,5±2,652

К.Франса 9069 60 5794±125,0 3,87±0,035 224,3±5,41 71 5965±106,9 3,90±0,028 232,8±4,75

М.Чіфтейна 95679 272 5223±68,61 3,86±0,015 201,7±2,771 368 5666±65,61 3,84±0,0121 217,5±2,63

П. Бутмейкера 
1450228 

13 4401±215,83 4,06±0,105 178,2±9,182 15 5234±180,73 4,01±0,076 210,5±9,32

П. Астронавта 
1458744 

17 4430±217,13 3,77±0,0491 167,4±9,113 26 5058±180,73 3,85±0,050 194,5±7,342

Р. Соверінга198998 25 4644±212,82 3,75±0,0431 173,3±7,223 33 5027±191,03 3,78±0,0312 189,4±7,042

С.Т. Рокита 252803 52 3915±69,33 3,78±0,0301 147,8±2,863 85 4516±74,93 3,82±0,0241 172,3±3,023

Тінсна 1885 75 5208±123,3 3,78±0,0281 197,4±5,061 82 5858±162,4 3,83±0,0241 224,4±5,08

Фонд Метта 1392858 29 4589±174,82 3,84±0,046 176,0±7,092 48 5036±119,93 3,85±0,037 194,0±5,162

Хільтьєс Адема 
37910 

39 4885±159,22 3,84±0,034 188,2±6,952 48 5479±135,22 3,87±0,031 211,9±5,43

Чіфа 1427381 25 3870±89,23 3,68±0,0232 142,6±3,573 30 4454±110,23 3,77±0,0252 167,8±4,163

Інші 99 5022±90,91 3,81±0,0241 191,1±3,522 152 5570±97,12 3,85±0,0231 214,0±3,87
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За третю лактацію корови ліній Аннас Адема 30587, В. Б. Айдіала 

1013415 і К.Фрасца 9069 переважали особин ліній Варкумера 4086, Віс 

Айдіала 933122, Елевейшна 1491007, М. Чіфтейна 95679, П. Астронавта 

1458744, П. Бутмейкера 1450228, Р. Соверінга 198998, С. Т. Рокита 252803, 

Тінсна 1885, Фонд Метта 1392858, Хільтьєс Адема 37910 та Чіфа 1427381 за 

надоєм на 520-2019 кг, а за виходом молочного жиру – на 19,7-88,8 кг. Ця 

перевага у всіх випадках була вірогідною (виняток надій між особонами ліній 

Аннас Адема 30587 і Тінсна 1885).   Найвищий вміст жиру в молоці був у корів 

лінії П. Бутмейкера 1450228, найнижчий – у тварин лінії Чіфа 1427381, різниця 

за цим показником становила 0,38 % (Р<0,01). 

За кращу лактацію найвища величина надою та кількість молочного 

жиру були у корів ліній Аннас Адема 30587, В. Б. Айдіала 1013415 і К.Франcа 

9069, у тварин решти ліній ці показники були нижчими. Найвищий вміст жиру 

в молоці був у корів лінії П. Бутмейкера 1450228, найнижчий – у тварин лінії 

Чіфа 1427381, різниця за цим показником становила 0,24 % (Р<0,01). 

У племзаводі «Ямниця» за першу лактацію найвищою молочною 

продуктивністю характеризувалися тварини лінії Хановера 1629391 (табл. 

3.140). За надоєм та кількістю молочного жиру між первістками ліній 

Хановера 1629391, Валіанта 1650414 і Кавалера Рс 1620273.72 вірогідної 

різниці не виявлено. І за цими показниками вони вірогідно (Р<0,05-0,001, 

виняток кількість молочного жиру між коровами ліній Кавалера Рс 1620273.72 

і Р. Соверінга 198998) переважали особин ліній Белла 1667366.74, Елевейшна 

1491007, Р. Соверінга 198998, С. Т. Рокита 252803, Старбака 352790.79 і Чіфа 

1427381 на 773-2690 кг та 17,9-103,3 кг відповідно. 

За другу лактацію найвищими надоями характеризувалися корови лінії 

Хановера 1629391, а виходом молочного жиру – особини лінії Р. Соверінга 

198998. Високою молочною продуктивністю також характеризувалися тварини 

ліній Кавалера Рс 1620273.72 і Старбака 352790.79. Корови вищенаведених 

лінії мали перевагу над тваринами ліній Белла 1667366.74, Валіанта 1650414, 

Елевейшна 1491007, С. Т. Рокита 252803 і Чіфа 1427381 за надоєм на 221-
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2256 кг, а за кількістю молочного жиру – на 24,5-84,1 кг причому, у більшості 

випадків ця перевага була вірогідною. 

Таблиця 3.140 
Молочна продуктивність корів різних ліній племзаводу «Ямниця», M±m 

 

 

За третю лактацію найвищими надоями відзначалися корови лінії 

Старбака 352790.79, а виходом молчного жиру – особини лінії Р. Соверінга 

198998. За цими показниками вони переважали тварин лінії Белла 1667366.74, 

Лактація 

І ІІ Лінія 

n надій, кг жир,% жир, кг n надій, кг жир,% жир, кг 
Белла 
1667366.74 

132 4568±75,43 3,80±0,0103 173,3±2,713 124 4841±87,43 3,81±0,0113 184,0±3,283 

Валіанта 
1650414 

124 6712±152,5 3,73±0,0113 250,7±5,79 102 5895±148,23 3,58±0,0133 211,1±5,461 

Елевейшна 
1491007 

265 5269±65,63 3,81±0,0113 200,4±2,483 187 5383±78,43 3,82±0,0173 205,4±3,172 

Кавалера Рс 
1620273.72 

20 6451±281,1 3,83±0,0172 247,2±11,20 18 6450±342,1 3,77±0,0153 243,1±12,61 

Р. Соверінга 
198998 

12 5678±132,93 4,03±0,063 229,3±7,233 7 6116±455,5 4,11±0,082 250,2±16,19 

С.Т. Рокита 
252803 

139 4084±65,63 3,79±0,0123 154,9±2,533 136 4402±71,23 3,77±0,0103 166,1±2,762 

Старбака 
352790.79 

156 5667±82,43 3,85±0,0072 218,1±3,113 123 6380±128,5 3,80±0,0073 241,9±4,78 

Хановера 
1629391 

130 6774±70,6 3,81±0,0063 258,2±2,70 108 6658±142,9 3,72±0,0133 247,6±5,45 

Чіфа 142738 170 5327±79,73 3,79±0,0143 201,6±2,963 152 5743±111,33 3,81±0,0213 217,4±3,981 

Інші 69 5413±88,13 4,02±0,030 217,0±±3,593 52 5830±118,03 4,14±0,046 241,4±5,69 

Лактація 
Лінія 

ІІІ краща 

Белла 
1667366.74 

103 5106±128,23 3,90±0,0113 199,2±5,183 132 5853±116,33 3,86±0,0103 225,5±4,623 

Валіанта 
1650414 

73 6056±134,43 3,71±0,0123 226,3±5,182 124 7154±146,3 3,71±0,0113 265,8±5,541 

Елевейшна 
1491007 

140 5697±100,63 3,95±0,0153 225,2±4,272 265 6376±82,51 3,85±0,012 245,7±3,363 

Кавалера Рс 
1620273.72 

13 6063±636,7 3,78±0,0383 229,6±24,73 20 7381±381,9 3,81±0,017 280,8±14,44 

Р. Соверінга 
198998 

4 6950±412,1 4,19±0,061 292,2±21,29 12 6685±327,3 4,15±0,051 277,2±13,55 

С.Т. Рокита 
252803 

128 4863±83,73 3,89±0,0093 188,9±3,203 139 5454±82,43 3,87±0,0103 211,1±3,133 

Старбака 
352790.79 

109 7129±139,1 3,87±0,0093 275,8±5,42 156 7346±110,0 3,82±0,0083 280,9±4,22 

Хановера 
1629391 

89 6385±140,83 3,71±0,0133 237,2±5,451 130 7366±94,9 3,78±0,0093 278,0±3,59 

Чіфа 142738 107 6029±120,83 3,95±0,025 237,4±4,661 170 6800±131,0 3,82±0,0163 259,4±5,012 

Інші 31 6344±150,53 4,08±0,048 258,1±6,28 69 6589±141,2 4,13±0,038 272,2±5,49 
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Валіанта 1650414, Елевейшна 1491007, Кавалера Рс 1620273.72, С. Т. Рокита 

252803, Хановера 1629391, лінії Чіфа 1427381 на 565-2266 кг та 38,4-103,3 кг 

відповідно причому, у більшості випадків ця перевага була вірогідною. 

За кращу лактацію найвищими надоями та кількістю молочного жиру 

відзначалися корови ліній Кавалера Рс 1620273.72, Старбака 352790.79 і 

Хановера 1629391. Різниця за цими показниками між особинами вказаних 

ліній була незначною, а тварини інших ліній в більшості випадків вірогідно їм 

поступалися. 

Найвищий вміст жиру в молоці за досліджувані лактації був у корів лінії 

Р. Соверінга 198998. 

Встановлено, що лінійна належність тварин мала вірогідний вплив на 

молочну продуктивність (табл. 3.141). 

Таблиця 3.141  

Сила впливу (ηх
2) лінії на молочну продуктивність корів, % 

 
Показник 

Лактація n 
надій жир молочний жир 

Сокальське відділення  ТзОВ «Молочні  ріки» 
І 2046 14,0±0,72*** 7,8±0,73*** 13,1±0,73*** 
ІІ 1603 15,5±0,87*** 5,9±0,88*** 16,1±0,88*** 
ІІІ 1099 13,2±1,29*** 3,3±1,29*** 13,7±1,28*** 

краща 2046 13,5±0,74*** 4,1±0,74*** 13,6±0,73*** 
Бродівське відділення  ТзОВ «Молочні  ріки» 

І 1222 14,3±2,13*** 10,3±2,15*** 15,4±2,12*** 
ІІ 931 16,1±2,69*** 16,0±2,69*** 17,9±2,67*** 
ІІІ 690 17,4±3,65*** 19,3±3,62*** 20,4±3,61*** 

краща 1222 14,7±2,13*** 11,6±2,15*** 16,1±2,12*** 
Племрепродуктор «Селекціонер» 

І 1418 9,6±2,00*** 4,1±2,01*** 9,7±2,00*** 
ІІ 1253 10,5±2,26*** 5,8±2,28*** 11,9±2,26*** 
ІІІ 1061 18,0±2,62*** 6,9±2,70*** 19,2±2,61*** 

краща 1418 14,2±1,98*** 2,9±2,01* 13,8±1,98*** 
Племзавод «Ямниця» 

І 1217 39,0±1,63*** 21,9±1,84*** 38,8±1,64*** 
ІІ 1009 26,4±2,2*** 32,2±2,09*** 26,77±2,17*** 
ІІІ 797 25,8±2,40*** 31,1±2,32*** 24,4±2,32*** 

краща 1217 19,3±1,85*** 30,1±1,75*** 16,9±1,87*** 
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Найвищий вплив лінійної належності на показники молочної 

продуктивності встановлений у племзаводі «Ямниця». Сила впливу лінії на 

надій, залежно від лактації коливалася від 19,3 до 39,0, на вміст жиру в 

молоці – від 21,9 до 32,2 та на вихід молочного жиру – від 16,9 до 38,8 %. У 

інших господарствах сила впливу лінії на ці показники, залежно від 

господарства і лактації, знаходилася в межах 9,6-18,0; 2,9-19,3 та 9,7-20,4 % 

відповідно. 

Встановлений значний високодостовірний вплив батьків на молочну 

продуктивність їх дочок (табл. 3.142). Так, сила впливу бугаїв на надій дочок, 

залежно від господарства і лактації, знаходилася в межах 6,9-49,3, на вміст 

жиру в молоці – в межах 7,4-68,4 та на кількість молочного жиру – в межах 

6,8-51,0 %. 

Таблиця 3.142 

Сила впливу (ηх
2) батьків на молочну продуктивність дочок, % 

Показник 
Лактація n 

надій жир молочний жир 
Сокальське відділення  ТзОВ «Молочні  ріки» 

І 2046 23,0±1,89*** 11,9±1,97*** 22,4±1,90*** 
ІІ 1603 10,6±2,27*** 9,7±2,28*** 11,4±2,27*** 
ІІІ 1099 7,4±3,37*** 7,4±3,37*** 7,8±3,37*** 

краща 2046 6,9±1,99*** 7,9±1,98*** 6,8±1,98*** 
Бродівське відділення  ТзОВ «Молочні  ріки» 

І 1222 45,3±10,79*** 42,9±11,08*** 50,3±10,14*** 
ІІ 931 44,5±13,17*** 63,3±9,82*** 51,0±12,12*** 
ІІІ 690 42,1±16,09*** 54,9±13,66*** 48,7±14,91*** 

краща 1222 39,2±11,49*** 48,2±10,41*** 44,6±10,87*** 
Племрепродуктор «Селекціонер» 

І 1418 33,7±7,02*** 15,8±7,72*** 35,2±6,94*** 
ІІ 1253 37,5±7,54*** 17,9±8,49*** 37,5±7,54*** 
ІІІ 1061 37,1±8,88*** 16,8±10,01*** 38,0±8,81*** 

краща 1418 37,1±6,83*** 12,7±7,79*** 36,2±6,88*** 
Племзавод «Ямниця» 

І 1217 49,3±6,86*** 48,5±6,93*** 48,6±6,92*** 
ІІ 1009 36,7±8,27*** 68,4±5,08*** 38,2±8,16*** 
ІІІ 797 31,1±8,16*** 64,1±5,31*** 31,7±8,12*** 

краща 1217 28,4±8,31*** 62,3±5,54*** 29,1±8,29*** 
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Таким чином, продуктивність корів залежить від їх лінійної належності 

та батьків. Сила впливу лінійної належності 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. У Сокальському відділенні ТзОВ «Молочні ріки» найвища 

величина надою та кількість молочного жиру були у корів лінії Старбака 

352790.79, у Бродівському відділенні – у корів ліній Белла 1667366.74 і 

С. Т. Рокита 252803, у племрепродукторі «Селекціонер» – у корів ліній Аннас 

Адема 30587 і К. Франса 9069, у племзаводі «Ямниця» – у корів ліній Кавалера 

Рс 1620273.72, Хановера 1629391 і Старбака 352790.79. Високим вмістом жиру 

в молоці у Сокальському відділенні ТзОВ «Молочні ріки» характеризувалися 

корови лінії П. Бутмейкера 1450228, у Бродівському відділенні – корови ліній 

Айвенго 1189870, П. Астронавта 1458744, П. Бутмейкера 1450228 і 

С. Т. Рокита 252803, у племрепродукторі «Селекціонер» – корови ліній 

П. Бутмейкера 1450228 і К. Франца 9069, у племзаводі «Ямниця» – корови 

ліній Р. Соверінга 198998. 

Результати досліджень даного підрозділу опубліковані у чотирьох 

наукових працях [215, 335, 353, 360]. 

 

3.11.7. Залежність молочної продуктивності корів від умовної частки 

спадковості голштинської породи. 

Для підвищення продуктивних якостей тварин в Україні інтенсивно 

використовується світовий генофонд кращих порід великої рогатої худоби. 

Зокрема, при вдосконаленні чорно-рябої худоби інтенсивно використовується 

генофонд голштинської породи, яка характеризується високим генетичним 

потенціалом, передусім за надоєм. У процесі селекційної роботи з чорно-

рябою худобою використання голштинської породи дало змогу покращити 

племінні й продуктивні якості тварин, в той же час сприяло  зростанню 

генетичної різноманітності стад за частками спадковості цієї породи [488, 

492, 575, 669, 704]. 
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Середня умовна частка спадковості голштинської породи у генотипі 

чорно-рябої худоби Сокальського відділення ТзОВ «Молочні  ріки» по вибірці 

корів за останні 20 років становила 72,72, Бродівського відділення – 69,92, 

племрепродуктора «Селекціонер» – 56,82 та племзаводу «Ямниця» – 78,41 %.  

Корови з різною умовною часткою спадковості голштинів відрізнялися 

між собою за показниками молочної продуктивності. Так, у Сокальському 

відділенні ТзОВ «Молочні  ріки» найвищий надій та вихід молочного жиру 

відмічені у тварин із спадковістю голштинів від 87,5 до 93,75 % (табл. 3.143).  

Таблиця 3.143     

Молочна продуктивність чорно-рябої худоби з різною часткою 
спадковості голштинів, M±m 

 (Сокальське відділення  ТзОВ «Молочні  ріки») 
Частка спадковості голштинської породи, % 

Показник від 50  від 75  від 87,5  93,75 і  
до 50  

до 75 до 87,5 до 93,75 більше 
І лактація 

n 108 925 397 284 332 
Надій, кг 5146±69,3*** 5047±19,2*** 5309±38,7** 5486±47,0 5209±38,2***

Жир, % 3,85±0,018 3,80±0,006** 3,79±0,006** 3,79±0,007** 3,78±0,007***
Молочний 
жир, кг 

198,1±2,78** 191,9±0,78*** 200,9±1,46** 208,0±1,78 196,7±1,49***

ІІ лактація 
n 98 785 307 169 244 

Надій, кг 5431±105,8 5307±31,4*** 5484±59,6 5678±82,3 5492±60,8 

Жир, % 3,82±0,017 3,78±0,005* 3,79±0,007 3,81±0,009 3,78±0,008* 
Молочний 
жир, кг 

207,3±4,14 200,6±1,25*** 208,1±2,35* 216,4±3,22 207,6±2,37* 

ІІІ лактація 
n 70 586 181 100 162 

Надій, кг 5859±143,2 5820±45,1 5776±78,3 5985±117,7 5814±86,3 

Жир, % 3,82±0,017 3,79±0,006 3,79±0,009 3,83±0,014 3,79±0,008 
Молочний 
жир, кг 

223,8±5,51 220,6±1,81 218,6±2,99 229,2±4,59 220,1±3,27 

Краща лактація 
n 108 925 397 284 332 

Надій, кг 5936±119,0 5912±37,4* 5972±54,6 6074±63,1 5872±57,9* 
Жир, % 3,85±0,015 3,80±0,005* 3,79±0,005** 3,80±0,006*** 3,79±0,006***

Молочний 
жир, кг 

228,5±4,57 224,9±1,46* 226,4±2,09 230,8±2,44 222,4±2,24* 
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За першу лактацію за цими показниками вони вірогідно (P<0,01-0,001) 

переважали первісток інших генотипів на 177-439 кг та 7,1-16,1 кг відповідно. 

За другу лактацію корови з часткою спадковості голштинів від 87,5 до 93,75 %  

за надоєм та виходом молочного жиру переважали тварин з часткою 

спадковості голштинів до 50, від 50 до 75, від 75 до 87,5, від 93,75 % і більше 

на 247 та 9,1; 371 (P<0,001) та 15,8 (P<0,001), 194 та 8,3 (P<0,05), 186 кг та 

8,8 кг (P<0,05) відповідно. За третю лактацію між особинами різних генотипів 

за цими показниками вірогідної різниці не виявлено. За кращу лактацію 

корови з часткою спадковості голштинів від 87,5 до 93,75 % за надоєм та 

виходом молочного жиру вірогідно переважали тварин з часткою спадковості 

голштинів від 50 до 75 та від 93,75 % і більше та невірогідно – особин з 

часткою спадковості голштинів до 50 і від 75 до 87,5 %. За першу, другу і 

кращу лактації вміст жиру в молоці найвищим був у корів з часткою 

спадковості голштинів до 50 %, а за третю лактацію – у особин із спадковістю 

голштинів від 87,5 до 93,75 %. 

У Бродівському відділенні ТзОВ «Молочні  ріки» із збільшенням частки 

спадковості голштинської породи у генотипі тварин чорно-рябої худоби 

підвищується надій та вихід молочного жиру (виняток – третя лактація корови 

з часткою спадковості голштинів до 50 і від 50 до 75 %) (табл. 3.144). Так, 

корови із часткою спадковості голштинів 93,75 % і більше за вищеназваними 

показниками переважали особин із спадковістю голштинів до 50; від 50 до 75; 

від 75 до 87,5 і від 87,5 до 93,75 % за першу лактацію відповідно на 178-701 та 

5,0-28,0, за другу – на 279-1006 та 9,0-39,7, за третю – на 463-907 та 15,1-34,0, 

за кращу – на 385-1117 кг та 11,1-43,6 кг, причому, у більшості випадків 

перевага була вірогідною (P<0,05-0,001). За всі досліджувані лактації 

найвищий вміст жиру спостерігався у молоці корів з часткою спадковості 

голштинів від 75 до 87,5 %. 
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Таблиця 3.144 

Молочна продуктивність чорно-рябої худоби з різною часткою 
спадковості голштинів, M±m 

 (Бродівське відділення  ТзОВ «Молочні  ріки») 
Частка спадковості голштинської породи, % 

Показник від 50  від 75  від 87,5  93,75 і 
більше 

до 50  
до 75 до 87,5 до 93,75 

І лактація 

n 73 544 353 178 74 
Надій, кг 4525±94,1*** 4755±42,7*** 4869±56,7** 5048±80,0 5226±107,2 
Жир, %  3,79±0,018*** 3,86±0,009 3,88±0,011 3,85±0,012 3,82±0,029 
Молочний 
жир, кг 

171,9±4,10*** 184,3±1,90** 190,0±2,56 194,9±3,42 199,9±4,49 

ІІ лактація 

n 50 434 256 135 51 
Надій, кг 4730±79,2*** 4939±47,5*** 5062±68,5*** 5457±99,6 5736±186,3 
Жир, %  3,82±0,027* 3,86±0,009 3,89±0,014 3,87±0,015 3,84±0,022 
Молочний 
жир, кг 

180,9±3,66*** 191,7±2,12*** 197,9±3,05** 211,6±4,15 220,6±7,63 

ІІІ лактація 

n 36 328 195 96 34 
Надій, кг 5097±122,2*** 5019±53,1*** 5169±74,1*** 5463±122,2* 5926±188,7 
Жир, %  3,78±0,032** 3,86±0,010 3,88±0,013 3,86±0,014 3,86±0,021 
Молочний 
жир, кг 

192,3±4,54*** 194,3±2,35*** 200,7±3,09*** 211,2±4,88 226,3±6,94 

Краща лактація 

n 73 544 353 178 74 

Надій, кг 5041±113,2*** 5334±49,3*** 5439±66,0*** 5773±96,8* 6158±157,5 
Жир, %  3,80±0,017*** 3,86±0,008 3,88±0,010 3,87±0,012 3,84±0,017* 
Молочний 
жир, кг 191,8±4,61*** 207,0±2,18*** 211,7±2,85*** 224,3±4,02 235,4±6,27 

 
У племрепродукторі «Селекціонер» найвищий надій та вихід молочного 

жиру відмічені у корів із спадковістю голштинів від 87,5 до 93,75 % (табл. 

3.145). За цими показниками у них була невірогідна перевага за першу і другу 

лактації над тваринами із спадковістю голштинів 93,75 % і більше  та за 

надоєм за першу лактацію – над особинами із спадковістю голштинів від 75 до 

87,5 %. У всіх інших випадках перевага була вірогідною (P<0,05-0,001). За 

вмістом жиру в молоці між тваринами різних генотипів за першу і другу 

лактації достовірної різниці не виявлено. За третю і кращу лактації корови із 
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умовною часткою спадковості голштинів від 87,5 до 93,75 % за цим 

показником переважали особин із часткою спадковості голштинів до 50 % на 

0,05 і 0,04, від 50 до 75 % – на 0,06 (P<0,05) і 0,03, від 75 до 87,5 % – на 0,05 і 

0,06 (P<0,05), від 93,75 % і більше – на 0,09 (P<0,05) і 0,09 % (P<0,05). 

Таблиця 3.145 
Молочна продуктивність чорно-рябої худоби з різною часткою 

спадковості голштинів, M±m 
 (племрепродуктор «Селекціонер») 

Частка спадковості голштинської породи, % 
Показник від 50  від 75  від 87,5  93,75 і  

до 50 
до 75 до 87,5 до 93,75 більше 

І лактація 

n 336 553 356 129 46 
Надій, кг 4322±31,8*** 4607±34,1*** 4711±38,1 4871±66,3 4731±149,8 
Жир, %  3,82±0,012 3,81±0,010 3,81±0,012 3,85±0,022 3,78±0,033 
Молочний 
жир, кг 

165,2±1,34*** 175,6±1,38*** 179,5±1,54* 187,7±2,83 178,6±5,85 

ІІ лактація 

n 311 472 302 127 43 
Надій, кг 4672±41,1*** 4897±47,0*** 5122±54,6** 5402±92,6 5056±202,2 
Жир, %  3,83±0,013 3,82±0,011 3,80±0,014 3,83±0,022 3,78±0,036 
Молочний 
жир, кг 

179,1±1,71***   187,5±1,91*** 194,4±2,18** 206,7±3,49 191,2±7,88 

ІІІ лактація 

n 272 387 251 115 38 
Надій, кг 4953±56,3*** 4855±52,4*** 5123±71,9*** 5703±133,1 4930±216,8** 
Жир, %  3,82±0,014 3,81±0,013* 3,82±0,015 3,87±0,027 3,78±0,027* 
Молочний 
жир, кг 

189,2±2,26*** 185,3±2,15*** 196,0±2,93*** 220,1±5,17 186,0±8,07*** 

Краща лактація 

n 336 553 356 129 46 
Надій, кг 5367±53,8*** 5308±46,3*** 5510±59,8*** 6364±129,1 5355±184,6***
Жир, %  3,84±0,013 3,85±0,010 3,82±0,012* 3,88±0,023 3,79±0,031* 
Молочний 
жир, кг 206,0±2,14*** 204,3±1,90*** 210,4±2,41*** 246,4±5,06 203,0±7,23*** 

 
У племзаводі «Ямниця» за досліджуваний період проводилося 

поглинальне схрещування і на час проведення досліджень тварин з умовною 

часткою спадковості голштинської породи до 50 % не було. За першу лактацію 

найвищі надої та вихід молочного жиру були у первісток з умовною часткою 

спадковості   голштинської   породи   93,75 %   і  більше  (табл. 3.146). За  цими  
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Таблиця 3.146   

Молочна продуктивність чорно-рябої худоби з різною часткою 
спадковості голштинів, M±m 

 (племзавод «Ямниця») 
Частка спадковості голштинської породи 

Показник від 50  від 75 від 87,5 93,75 і  
до 75  до 87,5  до 93,75 більше 

І лактація 
n 252 454 278 233 
Надій, кг 4426±54,1*** 5332±53,4*** 5965±79,7* 6219±87,9 
Жир, %  3,86±0,013 3,83±0,007* 3,80±0,008*** 3,76±0,008*** 
Молочний 
жир, кг 

170,4±2,40*** 203,5±2,06*** 226,7±3,01 234,2±3,36 

ІІ лактація 
n  235 378 222 174 
Надій, кг 4713±63,6*** 5604±63,3*** 6126±108,3 6121±107,4 
Жир, %  3,90±0,019 3,80±0,008*** 3,76±0,012*** 3,67±0,013*** 
Молочний 
жир, кг 

184,2±2,83*** 212,6±2,43*** 229,7±4,00 225,0±4,23 

ІІІ лактація 
n 194 287 173 143 
Надій, кг 5008±74,9*** 5894±78,5*** 6454±114,5 6347±117,5 
Жир, %  3,95±0,014 3,89±0,008*** 3,85±0,017*** 3,77±0,012*** 
Молочний 
жир, кг 

198,5±3,32*** 229,4±3,07*** 248,5±4,48 239,5±4,73 

Краща лактація 
n 252 454 278 233 
Надій, кг 5586±68,5*** 6632±61,5*** 7212±104,3 6994±91,6 
Жир, %  3,96±0,015 3,86±0,007*** 3,80±0,009*** 3,75±0,010*** 
Молочний 
жир, кг 

221,6±3,03*** 255,3±2,38*** 273,9±3,96 262,6±3,67* 

 
показниками вони переважали особин з часткою спадковості голштинів від 50 

до 75, від 75 до 87,5 і від 87,5 до 93,75 % на 1793 (P<0,001) та 63,8 (P<0,001), 

887 (P<0,001) та 30,7 (P<0,001) і 254 кг (P<0,05) та 7,5 кг відповідно. За другу, 

третю і кращу лактації найвищі надої та вихід молочного жиру спостерігалися 

у корів з умовною часткою спадковості голштинської породи від 87,5 до 

93,75 %. Вони вірогідно (P<0,001) переважали за цими показниками тварин з 

нижчою часткою спадковості голштинів на 522-1626 кг та 17,1-52,3 кг 

відповідно. Над особинами з вищою часткою спадковості голштинів перевага 
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була невірогідною (виняток – вихід молочного жиру за кращу лактацію). Із 

підвищенням частки спадковості голштинської породи у генотипі тварин 

чорно-рябої худоби вміст жиру в молоці знижувався. Різниця за цим 

показником між крайніми генотипами за першу, другу, третю і кращу лактації 

становила 0,10; 0,23; 0,18 і 0,21 % відповідно при P<0,001 у всіх випадках. 

У обох відділеннях ТзОВ «Молочні  ріки» та племрепродукторі 

«Селекціонер» умовна частка спадковості голштинської породи не справляла 

істотного впливу на молочну продуктивність (табл. 3.147).  

Таблиця 3.147  

Сила впливу (ηх
2) умовної частки спадковості голштинів на молочну 

продуктивність корів, % 
 

Показник 
Лактація n 

надій жир молочний жир 
Сокальське відділення  ТзОВ «Молочні  ріки» 

І 2046 4,1±0,70*** 1,8±0,67* 4,7±0,68*** 
ІІ 1603 2,6±0,84* 1,26±0,84* 2,5±0,85* 
ІІІ 1099 2,4±1,37* 0,87±1,38 2,52±1,38* 

краща 2046 1,5±0,67 1,4±0,67 1,7±0,66* 
Бродівське відділення  ТзОВ «Молочні  ріки» 

І 1222 2,0±0,80 3,9±0,78* 2,3±0,79* 
ІІ 931 3,9±1,00* 2,8±1,00* 2,0±1,01* 
ІІІ 690 4,0±1,30* 3,6±1,31* 3,7±1,33* 

краща 1222 2,2±0,79* 2,7±0,78* 2,2±0,79* 
Племрепродуктор «Селекціонер» 

І 1418 5,7±0,79*** 1,5±0,80 6,7±0,79*** 
ІІ 1253 5,7±0,91*** 1,5±0,91 6,0±0,91*** 
ІІІ 1061 4,7±1,06** 1,1±1,06 4,6±1,06** 

краща 1418 6,0±0,79*** 1,7±0,80 6,4±0,79*** 
Племзавод «Ямниця» 

І 1217 27,7±0,23*** 2,9±0,25*** 24,4±0,23*** 
ІІ 1009 14,3±0,29*** 10,7±0,28*** 8,6±0,29*** 
ІІІ 797 14,2±0,36*** 16,1±0,35*** 9,3±0,36*** 

краща 1217 15,8±0,24*** 12,1±0,24*** 10,0±0,25*** 
 

Суттєвий вплив на ці показники мала лінійна належність тварин та 

походження за батьком. У цих господарствах, залежно від лактації, сила 

впливу генотипу на надій становила 1,5-6,0, на вміст жиру в молоці – 0,87-3,9 

 



 291

та на вихід молочного жиру – 1,7-6,7 %. У племзаводі «Ямниця» сила впливу 

умовної частки спадковості голштинської породи на ці показники, залежно від 

лактації, становила 14,2-27,7; 2,9-16,1 та 8,6-24,4 % відповідно.  

Таким чином, найвищі надої та вихід молочного жиру у Сокальському 

відділенні ТзОВ «Молочні  ріки» і племрепродукторі «Селекціонер» відмічені 

у корів з умовною часткою спадковості голштинської породи 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 із спадковістю голштинів 93,75 % і 

більше, а за другу, третю і кращу лактації – із спадковістю голштинів від 87,5 

до 93,75 %. У обох відділеннях ТзОВ «Молочні  ріки» та племрепродукторі 

«Селекціонер» умовна частка спадковості голштинської породи не справляла 

істотного впливу на молочну продуктивність. 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 %.    

   

3.11.8. Вплив матерів на молочну продуктивність дочок 

 

Спадковість – одна з основних властивостей живих організмів, що 

виявляється у збереженні та відтворенні у нащадків основних ознак. У 

молочному скотарстві особливо велике значення має маточне поголів’я, де 

основна продуктивність розвинута і може бути оцінена тільки в них. У 

біологічному відношенні роль матері надзвичайно велика, бо вона має 

безпосередній вплив на формування організму плоду протягом усього періоду 

внутрішньоутробного розвитку. Крім передачі генетичного матеріалу матка є 

акумулятором діючих на неї умов зовнішнього середовища, трансформатором 

і передавачем цієї дії на процеси формування нового покоління [815]. 

Ефективність селекційної роботи у молочному скотарстві визначається 

тим, наскільки нове покоління тварин, тобто дочірне, переважає за 

продуктивністю вихідне, тобто материнське. 
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Рівень молочної продуктивності корів у кожній породі більшою мірою 

залежить від індивідуальних особливостей, зумовлених генотипом. 

Генотипова різноманітність тварин у межах породи та окремих стад зумовлює 

можливість селекції тварин у напрямі покращення тих чи інших ознак 

молочної продуктивності [805]. Селекція завжди спрямована на покращення 

загальної племінної цінності тварин за бажаними ознаками.  Удосконалення 

порід залежить від племінної цінності особин, яких використовують для 

одержання наступного покоління [665, 731]. Дослідженнями ряду авторів [40, 

236, 669] доведено, що ефективність селекції молочної худоби значною мірою 

залежить від результативності  відбору і підбору у попередніх поколіннях 

тварин, у першу чергу серед матерів корів. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що на рівень молочної 

продуктивності дочок впливають їх матері (табл. 3.148-3.51).  

За продуктивності  матерів за кращу лактацію до 5000 кг молока дочки 

переважали їх за надоєм та кількістю молочного жиру. Ця перевага у 

Сокальському  відділенні   ТзОВ «Молочні ріки»  за   названими   показниками 

за першу лактацію становила 1108 та 48, за другу – 1262 та 55,1, за третю – 

1578 та 70,1 і за кращу – 1533 кг та 63,3 кг, у Бродівському відділенні – 529 та 

21,1; 809 та 31,4; 967 та 36,5 і 997 та 39,9, у племрепродукторі «Селекціонер» – 

732 та 26,2; 977 та 35,3; 994 та 36,3 і 1280 та 47,8, у племзаводі «Ямниця» – 

1134 та 44,7; 1398 та 53,9; 1682 та 65,3 і 2098 кг та 80,1 кг  відповідно при 

Р<0,001 у всіх випадках. За вмістом жиру в молоці дочки обох відділень ТзОВ 

«Молочні ріки» переважали матерів, у племрепродукторі «Селекціонер» – 

поступалися, а у племзаводі «Ямниця» за цим показником вірогідної різниці не 

виявлено. 

За продуктивності матерів за кращу лактацію 5000-5499 кг молока дочки 

за надоєм та кількістю молочного жиру також переважали матерів: у 

Сокальському відділенні ТзОВ «Молочні ріки» за першу лактацію відповідно 

на 586 та 26,6, за другу – на 630 та 30,2, за третю – на 853 та 40,2 і за кращу 

лактацію –  на 724 кг та 32 кг при Р<0,001 у всіх випадках, у племрепродукторі  
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Таблиця 3.148 
Залежність молочної продуктивності дочок від надою матерів 

 (Сокальське відділення ТзОВ «Молочні ріки»), M±m 

 
«Селекціонер» – на 430 (Р<0,001) та 15 (Р<0,001), 551 (Р<0,001) та 20 

(Р<0,001), 522 (Р<0,001) та 23,1 (Р<0,001) і 231 (Р<0,01) та 9,1 (Р<0,01), у 

племзаводі «Ямниця» – на 811 та 31,2; 973 та 38; 1148 та 42,3 і 1301 кг та 

47,2 кг  при Р<0,001 у всіх випадках відповідно. У Бродівському відділенні 

ТзОВ «Молочні ріки» за вищеназваними показниками також спостерігалася 

Молочна  продуктивність матерів Молочна  продуктивність  дочок 
Надій 

матерів за 
кращу 

лактацію, кг 

Лак-
тація 

К-ть 
пар 

надій, кг жир,% жир, кг надій, кг жир,% жир, кг 

І 760 4012±19,4 3,67±0,008 147,2±0,82 5120±22,43 3,81±0,0063 195,2±0,893 

ІІ 507 4154±20,9 3,63±0,011 150,7±0,92 5416±43,63 3,80±0,0073 205,8±1,723 

ІІІ 289 4285±25,4 3,58±0,013 153,4±1,10 5863±68,43 3,81±0,0083 223,5±2,743 до 5000 

краща 760 4388±17,6 3,69±0,008 162,1±0,73 5921±39,73 3,81±0,0053 225,4±1,563 

І 296 4599±37,0 3,71±0,012 170,7±1,60 5185±39,13 3,81±0,0083 197,3±1,533 

ІІ 213 4722±36,5 3,67±0,014 173,1±1,53 5352±57,53 3,80±0,0103 203,3±2,293 

ІІІ 123 4935±38,7 3,64±0,020 179,6±1,80 5788±88,63 3,80±0,0123 219,8±3,523 5000-5499 

краща 296 5242±8,0 3,72±0,012 195,1±0,69 5966±61,93 3,81±0,0083 227,1±2,443 

І 281 4833±36,4 3,73±0,010 180,3±1,54 5149±40,93 3,79±0,0083 195,0±1,583 

ІІ 200 5099±40,3 3,70±0,015 188,5±1,65 5321±60,92 3,79±0,0093 201,5±2,403 

ІІІ 112 5387±48,4 3,70±0,019 198,7±2,02 5722±105,22 3,79±0,0093 216,6±3,903 5500-5999 

краща 281 5740±8,7 3,73±0,011 214,0±0,73 5779±64,1 3,80±0,0073 219,6±2,421 

І 202 5000±43,9 3,76±0,014 188,1±1,81 5295±53,63 3,78±0,009 200,1±2,023 

ІІ 151 5369±57,0 3,72±0,014 200,0±2,21 5501±79,5 3,78±0,0103 208,0±3,131 

ІІІ 96 5636±65,7 3,70±0,021 208,7±2,72 5681±103,7 3,79±0,0133 215,2±4,05 
6000-6499 

краща 202 6214±10,0 3,74±0,013 232,4±0,89 5945±74,93 3,80±0,0083 225,7±2,881 

І 153 5211±49,1 3,77±0,012 196,4±2,04 5161±56,8 3,77±0,010 194,8±2,25 
ІІ 120 5677±63,1 3,76±0,013 213,5±2,51 5358±82,22 3,78±0,010 202,7±3,242 

ІІІ 78 5973±89,1 3,76±0,013 224,5±3,58 5832±135,4 3,78±0,014 220,7±5,30 6500-6999 

краща 153 6715±12,2 3,77±0,011 253,0±0,86 5940±86,03 3,79±0,009 225,4±3,343 

І 56 5591±85,9 3,77±0,017 210,6±3,35 5279±106,41 3,76±0,015 198,7±4,021 

ІІ 39 5857±126,9 3,71±0,023 217,9±5,53 5286±142,82 3,75±0,022 198,1±5,351 

ІІІ 27 6498±175,1 3,79±0,031 246,6±6,94 5584±232,82 3,77±0,022 210,0±8,762 7000-7499 

краща 56 7203±19,9 3,78±0,010 272,0±1,12 5793±149,93 3,79±0,016 219,4±5,763 

І 74 5520±58,7 3,81±0,014 210,3±2,24 5243±80,22 3,79±0,014 199,1±3,272 

ІІ 63 6117±84,7 3,80±0,016 231,7±3,23 5624±126,02 3,76±0,013 211,4±4,992 

ІІІ 39 7112±130,7 3,82±0,022 271,0±4,61 5885±180,23 3,79±0,025 223,0±7,013 7500-7999 

краща 74 7754±16,2 3,80±0,013 294,8±1,21 6057±151,93 3,79±0,013 229,7±5,863 

І 75 5982±62,1 3,82±0,016 228,6±2,57 5199±78,53 3,77±0,0141 195,8±3,103 

ІІ 64 6670±101,4 3,81±0,015 254,4±3,99 5440±106,03 3,76±0,0141 204,3±4,143 

ІІІ 42 7755±137,5 3,80±0,018 294,5±5,28 6055±177,43 3,77±0,017 228,5±7,203 
8000 і 
більше 

краща 75 8661±72,3 3,81±0,012 329,6±2,73 5943±129,43 3,80±0,012 225,9±5,023 

І 1897 4610±18,8 3,71±0,005 171,7±0,78 5169±15,43 3,80±0,0033 196,3±0,603 

ІІ 1357 4911±25,4 3,68±0,006 181,4±1,04 5402±25,23 3,79±0,0043 204,7±0,993 

ІІІ 806 5254±40,2 3,67±0,008 193,3±1,66 5811±39,33 3,79±0,0053 220,6±1,543 
Середнє  по 
стаду 

краща 1897 5487±28,0 3,73±0,005 204,8±1,11 5914±25,13 3,80±0,0033 224,8±0,973 
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перевага над матерями, проте вона у жодному випадку не була достовірною. За 

вмістом жиру в молоці дочки Сокальського відділення ТзОВ «Молочні ріки» 

переважили матерів, Бродівського відділення – поступалися, а у 

племрепродукторі «Селекціонер» та племзаводі «Ямниця» за цим показником 

ніякої закономірності не виявлено. 

Таблиця 3.149 
Залежність молочної продуктивності дочок від надою матерів  

 (Бродівське відділення ТзОВ «Молочні ріки»), M±m 

Молочна  продуктивність  матерів Молочна  продуктивність  дочок 
Надій 

матерів за 
кращу 

лактацію, кг 

Лак-
тація 

К-ть 
пар 

надій, кг жир,% жир, кг надій, кг жир,% жир, кг 

І 458 3916±28,5 3,73±0,007 146,2±1,19 4445±33,23 3,76±0,0062 167,3±1,383 

ІІ 162 3913±46,2 3,75±0,011 146,9±1,89 4722±71,53 3,76±0,009 178,3±2,913 

ІІІ 80 4081±69,9 3,73±0,017 152,5±2,91 5048±111,43 3,76±0,010 189,0±4,163 до 5000 

краща 458 4066±28,0 3,73±0,007 151,5±1,17 5063±48,73 3,77±0,0063 191,4±2,003 

І 112 4563±57,2 3,92±0,024 178,8±2,58 4699±94,2 3,86±0,023 182,3±4,29 
ІІ 74 4838±65,9 4,00±0,041 192,0±3,48 4956±91,2 3,87±0,0242 192,1±3,97 
ІІІ 46 4604±93,9 3,95±0,045 179,8±4,37 4898±122,6 3,85±0,033 188,3±4,84 

5000-5499 

краща 112 5235±12,0 3,88±0,029 203,0±2,31 5250±97,5 3,87±0,019 204,0±4,26 
І 62 5046±85,9 3,92±0,030 198,2±4,05 4694±121,51 3,85±0,0171 181,3±5,151 

ІІ 42 5039±106,0 3,99±0,051 194,7±5,24 4874±150,5 3,85±0,0191 187,8±6,06 
ІІІ 25 5049±136,2 4,01±0,049 192,5±7,39 5238±209,9 3,85±0,0371 202,6±9,43 

5500-5999 

краща 62 5745±18,4 3,98±0,032 220,3±4,13 5365±151,61 3,86±0,0212 207,8±6,51 
І 77 5508±88,0 4,03±0,032 221,3±4,04 5180±133,21 3,94±0,0221 204,4±5,631 

ІІ 53 5375±109,8 4,09±0,039 219,8±6,74 5235±130,5 3,93±0,0251 206,4±5,64 
ІІІ 24 5424±124,3 4,02±0,047 218,0±8,33 5158±223,3 3,94±0,034 203,5±9,37 

6000-6499 

краща 77 6192±15,7 4,05±0,027 250,8±5,51 5725±136,42 3,92±0,0193 225,3±5,812 

І 75 5506±107,0 4,07±0,028 223,3±4,27 5114±152,41 3,98±0,0261 205,0±6,821 

ІІ 55 5472±113,4 4,13±0,037 225,9±6,51 5157±163,7 3,97±0,0293 205,7±7,261 

ІІІ 36 5950±216,5 4,17±0,042 242,3±9,68 4928±144,23 3,94±0,0313 194,7±6,593 6500-6999 

краща 75 6716±16,0 4,10±0,029 266,2±4,13 5533±148,13 3,97±0,0223 220,7±6,493 

І 120 5690±75,7 4,06±0,022 229,9±3,14 5588±103,0 4,01±0,020 224,3±4,48 

ІІ 89 6188±93,2 4,20±0,025 250,4±5,18 5705±127,32 4,05±0,0213 231,6±5,551 

ІІІ 65 6483±104,5 4,21±0,032 266,1±5,81 5771±154,03 4,01±0,0213 231,6±6,403 7000-7499 

краща 120 7152±12,1 4,22±0,022 296,0±3,14 6224±112,33 4,01±0,0193 250,0±4,943 

І 62 5878±108,3 4,07±0,030 239,3±4,83 5501±136,71 4,02±0,026 220,9±5,621 

ІІ 47 6052±172,1 4,31±0,060 250,5±7,23 5714±218,0 4,02±0,0343 230,3±9,32 

ІІІ 34 6825±200,7 4,29±0,079 280,0±9,10 5292±195,83 4,01±0,0322 213,1±8,723 7500-7999 

краща 62 7635±14,6 4,18±0,039 310,8±5,40 6038±177,43 4,00±0,0233 241,7±7,383 

І 86 6362±107,1 3,97±0,024 252,7±4,48 5288±138,23 4,03±0,029 213,7±5,923 

ІІ 66 7025±179,5 4,14±0,037 289,5±7,87 5624±135,03 3,97±0,0233 223,4±5,683 

ІІІ 45 7672±305,1 4,08±0,033 308,6±13,1 5079±144,83 3,95±0,0312 201,0±6,353 
8000 і 
більше 

краща 86 8714±134,4 4,15±0,026 352,1±7,29 5830±128,53 3,98±0,0223 232,2±5,543 

І 1052 4842±36,1 3,89±0,008 189,5±1,61 4869±33,6 3,87±0,0061 189,6±1,50 

ІІ 588 5252±55,5 4,02±0,014 207,9±2,61 5178±46,4 3,90±0,0093 203,1±2,04 

ІІІ 355 5655±86,5 4,03±0,018 224,5±3,93 5197±56,73 3,90±0,0103 203,0±2,423 
Середнє  по 
стаду 

краща 1052 5576±51,2 3,93±0,009 217,2±2,40 5435±37,31 3,87±0,0063 211,3±1,621 
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Таблиця 3.150 
Залежність молочної продуктивності дочок від надою матерів  

 (племрепродуктор «Селекціонер»), M±m 

 

За продуктивності матерів за кращу лактацію 5500-5999 кг молока дочки 

у Сокальському відділенні ТзОВ «Молочні ріки» за всіма досліджуваними 

показниками молочної продуктивності переважали їх. У племзаводі «Ямниця» 

відмічена  перевага  нащадків над матерями  за надоєм та кількістю  молочного  

Молочна  продуктивність матерів Молочна  продуктивність  дочок 
Надій 

матерів за 
кращу 

лактацію, кг 

Лак-
тація 

К-ть 
пар 

надій, кг жир,% жир, кг надій, кг жир,% жир, кг 

І 589 3668±24,9 3,84±0,010 140,7±1,08 4400±28,43 3,79±0,0093 166,9±1,183 

ІІ 413 3805±32,3 3,84±0,014 146,3±1,40 4782±45,53 3,79±0,0112 181,6±1,833 

ІІІ 301 3933±33,7 3,84±0,015 151,4±1,50 4927±63,23 3,80±0,0131 187,7±2,573 до 5000 

краща 589 4115±25,7 3,86±0,011 159,2±1,13 5395±49,83 3,83±0,0091 207,0±2,033 

І 216 4161±48,6 3,86±0,020 161,0±2,18 4591±51,53 3,84±0,016 176,0±2,053 

ІІ 186 4419±50,3 3,82±0,020 169,3±2,20 4970±70,43 3,81±0,016 189,3±2,753 

ІІІ 138 4561±49,7 3,78±0,021 171,2±2,28 5083±96,73 3,82±0,020 194,3±3,903 5000-5499 

краща 216 5239±9,74 3,84±0,018 201,3±0,97 5470±79,62 3,85±0,016 210,4±3,152 

І 185 4417±56,0 3,82±0,017 169,1±2,36 4772±53,93 3,85±0,017 183,5±2,143 

ІІ 157 4685±64,0 3,84±0,020 180,2±2,65 5103±74,23 3,87±0,022 197,3±2,903 

ІІІ 138 4961±62,7 3,85±0,023 191,0±2,79 5126±90,7 3,85±0,021 197,1±3,54 
5500-5999 

краща 185 5727±10,3 3,85±0,018 220,7±1,09 5507±76,22 3,85±0,017 211,6±3,042 

І 159 4670±51,3 3,76±0,015 175,1±1,91 4739±59,6 3,81±0,0201 180,7±2,38 
ІІ 132 5061±72,5 3,83±0,020 193,5±2,82 5043±75,6 3,81±0,024 192,4±3,11 
ІІІ 106 5248±77,1 3,78±0,020 198,2±2,88 5132±107,0 3,84±0,028 197,1±4,30 

6000-6499 

краща 159 6212±10,9 3,81±0,020 236,7±1,29 5493±81,73 3,82±0,021 209,6±3,363 

І 80 4886±76,6 3,81±0,027 185,2±3,32 4837±77,9 3,83±0,024 185,1±3,18 
ІІ 70 5173±94,0 3,82±0,030 197,6±3,87 5343±137,5 3,82±0,030 204,2±5,52 

ІІІ 57 5670±97,0 3,81±0,032 233,3±17,80 5090±156,52 3,84±0,030 195,2±6,111 6500-6999 

краща 80 6694±16,9 3,78±0,024 251,9±2,30 5776±130,03 3,85±0,026 221,7±4,883 

І 87 4941±80,1 3,83±0,024 189,4±3,51 4925±85,3 3,87±0,025 190,2±3,31 

ІІ 74 5342±112,0 3,84±0,027 204,5±4,21 5362±139,2 3,82±0,027 204,9±5,41 

ІІІ 61 5755±124,6 3,76±0,027 217,1±5,28 5247±124,82 3,82±0,032 200,4±4,901 7000-7499 

краща 87 7204±16,3 3,90±0,024 280,8±1,86 5678±120,43 3,87±0,026 219,6±4,843 

І 32 5359±125,2 3,78±0,031 202,8±5,62 4997±151,7 3,84±0,038 191,6±5,79 

ІІ 28 6362±199,4 3,76±0,032 239,9±8,34 5214±164,33 3,94±0,0452 205,1±6,532 

ІІІ 21 6657±258,3 3,91±0,062 260,1±11,67 5620±263,01 3,92±0,061 218,7±9,241 7500-7999 

краща 32 7698±26,2 3,92±0,051 301,7±4,22 5852±204,63 3,89±0,041 227,1±7,873 

І 49 5051±132,6 3,74±0,027 189,3±5,22 4828±128,9 3,81±0,032 184,7±5,49 

ІІ 44 6043±188,8 3,86±0,036 233,2±7,37 5148±168,12 3,80±0,034 195,8±6,673 

ІІІ 36 7319±296,8 3,88±0,035 284,8±12,00 5274±191,93 3,79±0,037 199,8±7,423 
8000 і 
більше 

краща 49 8862±127,3 3,90±0,030 345,3±5,45 5577±167,73 3,85±0,034 214,4±6,553 

І 1397 4194±22,8 3,82±0,006 160,2±0,92 4604±20,23 3,82±0,006 175,8±0,833 

ІІ 1104 4527±31,4 3,83±0,008 173,6±1,24 4990±29,63 3,82±0,007 190,6±1,183 

ІІІ 858 4815±40,0 3,82±0,009 185,1±2,01 5075±37,83 3,82±0,008 194,1±1,513 
Середнє по 
стаду 

краща 1397 5330±36,2 3,85±0,007 205,3±1,45 5489±30,92 3,84±0,006 210,8±1,242 
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Таблиця 3.151 

Залежність молочної продуктивності дочок від надою матерів  
 (племзавод «Ямниця»), M±m 

 

жиру, а за вмістом жиру в молоці матері переважали дочок. У Бродівському 

відділенні ТзОВ «Молочні ріки» дочки поступалися матерям за надоєм, 

вмістом жиру в молоці та кількістю молочного жиру за першу, другу і кращу 

лактації, а за третю лактацію переважали їх. У племрепродукторі 

Молочна  продуктивність матерів Молочна  продуктивність  дочок 
Надій 

матерів за 
кращу 

лактацію, кг 

Лак-
тація 

К-ть 
пар 

надій, кг жир,% жир, кг надій, кг жир,% жир, кг 

І 166 3852±45,2 3,83±0,016 147,8±2,03 4986±84,63 3,86±0,012 192,5±3,333 

ІІ 121 3950±53,3 3,79±0,010 149,9±2,06 5348±117,23 3,81±0,007 203,8±4,463 

ІІІ 89 4153±53,1 3,90±0,010 162,2±2,20 5835±152,03 3,90±0,008 227,5±5,843 до 5000 

краща 166 4414±28,6 3,91±0,014 172,9±1,35 6512±112,03 3,89±0,011 253,0±4,273 

І 96 4428±66,6 3,83±0,015 169,7±2,66 5239±108,63 3,84±0,016 200,9±4,213 

ІІ 73 4591±74,7 3,77±0,012 173,0±2,97 5564±162,83 3,80±0,0091 211,0±5,993 

ІІІ 63 4706±64,8 3,90±0,011 183,5±2,76 5854±187,93 3,86±0,0161 225,8±7,213 5000-5499 

краща 96 5238±14,4 3,90±0,014 204,1±1,02 6539±158,73 3,87±0,016 251,3±5,843 

І 68 4674±117,1 3,93±0,036 184,9±5,55 5452±129,13 3,86±0,024 210,4±5,072 

ІІ 43 4916±106,0 3,87±0,038 190,9±5,40 5609±186,52 3,82±0,034 214,1±7,191 

ІІІ 35 5186±106,1 3,90±0,017 202,8±4,64 6221±225,83 3,88±0,022 241,7±9,263 5500-5999 

краща 68 5742±17,9 3,97±0,037 228,2±2,34 6709±156,53 3,94±0,034 263,9±6,403 

І 70 6378±119,6 3,93±0,043 250,7±5,94 5441±119,03 3,88±0,023 211,0±4,613 

ІІ 45 4796±181,0 3,92±0,041 189,1±8,34 5639±201,42 3,85±0,033 217,2±7,971 

ІІІ 34 5230±179,6 3,96±0,041 207,3±7,94 6123±205,12 3,91±0,025 239,8±8,682 6000-6499 

краща 70 6239±15,7 4,01±0,034 250,5±2,23 6810±163,33 3,97±0,031 269,8±6,432 

І 47 5766±121,0 4,06±0,043 234,9±6,48 5393±121,91 3,90±0,0282 210,6±4,982 

ІІ 35 5877±149,6 4,04±0,040 237,7±7,10 5787±219,7 4,01±0,057 230,3±8,12 

ІІІ 22 6021±151,1 3,98±0,045 240,2±7,50 6603±177,41 3,97±0,043 261,7±6,921 6500-6999 

краща 47 6701±22,2 4,12±0,039 276,4±2,87 7153±156,82 4,01±0,0381 286,5±6,31 

І 27 6201±193,2 3,97±0,048 246,7±8,71 5764±161,6 3,95±0,045 226,4±5,59 

ІІ 18 6399±197,1 4,02±0,065 258,0±10,20 6029±287,5 4,01±0,082 241,3±12,39

ІІІ 10 6392±222,4 3,93±0,044 251,3±10,18 6925±681,5 3,97±0,089 274,4±25,50
7000-7499 

краща 27 7214±25,8 3,99±0,052 288,1±3,93 7077±258,0 3,99±0,054 282,0±10,43

І 12 6080±415,6 3,92±0,094 237,3±15,62 5661±288,9 3,84±0,060 217,5±11,93

ІІ 9 6634±330,5 4,07±0,098 270,7±15,86 5737±433,4 3,94±0,113 227,2±19,97

ІІІ 5 6099±778,1 4,26±0,042 260,6±34,48 5997±618,8 4,01±0,133 242,2±29,28
7500-7999 

краща 12 7807±54,0 4,04±0,076 315,2±5,61 6606±294,12 3,90±0,087 257,6±12,992

І 9 7290±533,7 3,87±0,067 281,2±18,40 5361±604,51 3,82±0,094 203,3±20,961

ІІ 7 7106±463,9 3,89±0,097 277,4±20,34 5250±520,61 4,10±0,120 214,6±20,45

ІІІ 3 7811±226,2 3,97±0,079 309,6±7,11 6776±1112,1 4,35±0,132 291,7±39,98
8000 і 
більше 

краща 9 8617±235,0 3,79±0,056 326,6±8,21 7052±344,72 4,03±0,145 284,5±16,85

І 495 4720±53,3 3,89±0,012 184,7±2,35 5269±48,03 3,87±0,008 203,6±1,873 

ІІ 351 4760±60,9 3,86±0,011 184,7±2,72 5549±70,03 3,85±0,011 213,7±2,723 

ІІІ 261 4888±61,5 3,92±0,009 192,2±2,63 6049±87,13 3,91±0,009 236,3±3,453 
Середнє по 
стаду 

краща 495 5543±48,5 3,96±0,011 219,8±2,12 6690±62,63 3,92±0,010 262,0±2,473 
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«Селекціонер» спостерігалася перевага дочок над матерями за надоєм та 

кількістю молочного жиру за першу, другу і третю лактації, а за кращу 

лактацію – навпаки, перевага була на боці матерів. За вмістом жиру в молоці 

між дочками і матерями суттєвих відмінностей не виявлено. 

У Сокальському відділенні ТзОВ «Молочні ріки» за продуктивності 

матерів за кращу лактацію 6000-6499 кг молока дочки переважали їх за надоєм 

та кількістю молочного жиру за першу, другу і третю лактації, а за кращу 

лактацію – поступалися їм. За досягнення матерями надоїв за кращу лактацію 

6500 кг і вище вони за вищеназваними показниками переважали дочок. 

У Бродівському відділенні ТзОВ «Молочні ріки» дочки поступалися 

своїм матерям за надоєм та кількістю молочного жиру за надоїв останніх за 

кращу лактацію 6000 кг і вище. 

У племрепродукторі «Селекціонер» дочки невірогідно переважали 

матерів за величиною надою та кількістю молочного жиру за першу лактацію 

при продуктивності матерів за кращу лактацію 6000-6499 кг, за другу – за 

продуктивності матерів 6500-6999 кг, а за інші лактації поступалися матерям. 

Починаючи з продуктивності матерів 7000 кг молока дочки поступалися 

матерям за величиною надою та кількістю молочного жиру (виняток – 

кількість молочного жиру за першу лактацію за надоїв матерів 7000-7499 кг 

молока). 

У племзаводі «Ямниця» відмічена перевага дочок над матерями за 

надоєм та кількістю молочного жиру за другу, третю і кращу лактації при 

продуктивності матерів 6000-6499 кг молока та за третю і кращу лактації при 

продуктивності матерів 6500-6999 кг, за інші лактації перевага була на боці 

матерів. Починаючи з продуктивності матерів 7000 кг молока дочки 

поступалися їм за величиною надою та кількістю молочного жиру. 

У середньому по господарству перевага дочок над матерями за надоєм та 

кількістю молочного жиру у Сокальському відділенні ТзОВ «Молочні ріки» за 

першу лактацію становила 559 та 24,6, за другу – 491 та 23,3, за третю – 557 та 

27,3 і за кращу лактацію – 427 кг та 20 кг при Р<0,001 у всіх випадках, у 
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племрепродукторі «Селекціонер» – 410 (Р<0,001) та 15,6 (Р<0,001), 463 

(Р<0,001) та 17 (Р<0,001), 260 (Р<0,001) та 9 (Р<0,001) і 159 кг (Р<0,01) та 

5,5 кг (Р<0,01), у племзаводі «Ямниця» – 549 та 18,9; 789 та 29; 1161 та 44,1 і 

1147 кг та 42,2 кг при Р<0,001 у всіх випадках. У Бродівському відділенні 

ТзОВ «Молочні ріки» за першу лактацію за величиною надою та кількістю 

молочного жиру дочки невірогідно переважали матерів, а за другу, третю і 

кращу лактації поступалися їм відповідно на 74 та 4,8; 458 (Р<0,001) та 21,5 

(Р<0,001) і 141 кг (Р<0,05) та 5,9 кг (Р<0,05). Вміст жиру в молоці дочок 

Сокальського відділення ТзОВ «Молочні ріки» був вищий ніж у матерів, у 

Бродівському відділенні – нижчий, а у племрепродукторі «Селекціонер» і 

племзаводі «Ямниця» за цим показником між дочками та матерями вірогідної 

різниці не виявлено. 

Слід відмітити, що дочки від високопродуктивних матерів за молочною 

продуктивністю переважали дочок від низькопродуктивних матерів. 

У Сокальському відділенні ТзОВ «Молочні ріки» за першу лактацію 

найвищі надої та вихід молочного жиру були у дочок, що походять від матерів 

з продуктивністю за кращу лактацію 6000-6499 кг молока. Однак, вірогідну 

перевагу за цими показниками вони мали лише над дочками матерів з 

величиною надою до 5000 кг і 5500-5999 кг молока за кращу лактацію. За 

другу, третю і кращу лактації між дочками матерів з різною продуктивністю за 

величина надою та виходом молочного жиру вірогідної різниці не виявлено. 

Проте, необхідно зазначити, що за другу і кращу лактації найвищими ці 

показники були у корів продуктивність матерів яких сягала 7500-7999 кг 

молока, а за третю – у дочок матерів з надоями 8000 кг і більше. 

 У Бродівському відділенні ТзОВ «Молочні ріки» за першу лактацію 

найвищими надоями та виходом молочного жиру характеризувалися дочки 

матерів з продуктивністю 7000-7499 кг молока. За цими показниками вони 

переважали тварин продуктивність матерів яких становила до 5000 кг, 5000-

5499 кг, 5500-5999 кг, 6000-6499 кг і 6500-6999 кг молока відповідно на 1143 

(Р<0,001) та 57 (Р<0,001), 889 (Р<0,001) та 42 (Р<0,001), 894 (Р<0,001) та 43 
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(Р<0,001), 408 (Р<0,05) та 19,9 (Р<0,01) і 474 кг (Р<0,05) та 19,3 кг (Р<0,001). 

Між дочками матерів з вищою продуктивністю різниця була невірогідна. За 

другу лактацію між коровами, що походять від матерів з продуктивністю за 

кращу лактацію 7000-7499 кг, 7500-7999 кг та 8000 кг молока і більше за 

величиною надою і кількістю молочного жиру вірогідної різниці не виявлено, 

а у дочок матерів з меншою продуктивністю ці показники були нижчими. За 

третю і кращу лактації найвища величина надою та вихід молочного жиру 

були у дочок матерів з продуктивністю 7000-7499 кг і за цими показниками 

вони вірогідно переважали дочок матерів з нижчою продуктивністю. 

 У племрепродукторі «Селекціонер» за першу лактацію кращими 

показниками молочної продуктивності відзначалися дочки, надій матерів яких 

за кращу лактацію знаходився в межах 7500-7999 кг. За надоєм вони 

переважали корів, що походять від матерів з продуктивністю до 5000 кг і 5000-

5499 кг молока відповідно на 597 (Р<0,001) і 406 кг (Р<0,05) , а за кількістю 

молочного жиру – на 24,7 (Р<0,001) і 15,6 кг (Р<0,05), над дочками інших 

матерів перевага була невірогідною. Найвищі надої та вихід молочного жиру 

за другу лактацію були у дочок матерів з продуктивністю 7000-7499 кг і за 

цими показниками вони переважали дочок з надоєм матерів до 5000 кг і 5000-

5499 кг молока відповідно на 580 (Р<0,001) та 23,3 (Р<0,001) і 392 кг (Р<0,05) 

та 15,4 кг (Р<0,05), над дочками інших матерів перевага була невірогідною. За 

третю лактацію дочки, продуктивність матерів яких становила 7500-7999 кг за 

величиною надою та кількістю молочного жиру переважали тварин, що 

походять від матерів з продуктивністю до 5000 кг, 5000-5499 кг, 5500-5999 кг, 

6000-6499 кг і 6500-6999 кг відповідно на 693 (Р<0,05) та 31 (Р<0,01), 537 та 

24,4 (Р<0,05), 494 та 21,6 (Р<0,05), 488 та 21,6 (Р<0,05) і 530 та 23,5 (Р<0,05). 

Між коровами продуктивністю матерів яких становила 7500-7999 кг та 7000-

7499 кг та 8000 кг і більше за цими показниками вірогідної різниці не 

виявлено. За кращу лактацію найвища величина надою та вихід молочного 

жиру були у дочок, які походять від матерів з продуктивністю 7500-7999 кг. 

Однак, вірогідну перевагу за цими показниками вони мали лише над дочками 

 



 300

матерів з продуктивністю до 5000 кг, а за виходом молочного жиру ще і над 

дочками матерів з продуктивністю 5000-5499 кг та 6000-6499 кг молока. 

У племрепродукторі «Ямниця» за першу і другу лактації найвища 

величина надою та вихід молочного жиру були у тварин, які походять від 

матерів з надоєм за кращу лактацію 7000-7499 кг. За третю лактацію найвища 

величина надою була у корів, які походять від матерів з продуктивністю 7000-

7499 кг, а вихід молочного жиру – у дочок матерів з продуктивністю 8000 кг і 

більше. За кращу лактацію найвищими ці показники були у дочок матерів з 

продуктивністю 6500-6999 кг молока.  

Між молочною продуктивністю матерів і дочок були виявлені 

різнонаправлені зв’язки (Додаток Б). У корів різних господарств і лактацій 

коефіцієнти  кореляції  між  надоєм  матерів і дочок знаходилися в межах         

-0,312 – 0,626, надоєм матерів і жирномолочністю дочок – в межах -0,616 –

 0,559,  надоєм матерів і кількістю молочного жиру у дочок – в межах -0,263 –

 0,621, жирномолочністю матерів і надоєм дочок – в межах -0,514 – 0,871, 

жирномолочністю матерів і дочок – в межах -0,248 – 0,655, жирномолочністю    

матерів  і    кількістю молочного жиру у   дочок  –  в межах -0,481 – 0,879, 

кількістю молочного жиру у матерів і надоєм дочок – в межах -0,505 – 0,663, 

кількістю молочного жиру у матерів і жирномолочністю дочок – в межах          

-0,586 – 0,667 та між кількістю молочного жиру у матерів і дочок – в межах      

-0,551 – 0,676. 

Оцінка результатів племінної роботи, прогнозування її ефективності і 

моделювання селекційних програм проводиться з використанням популяційно-

генетичних параметрів. Серед популяційно-генетичних параметрів для теорії і 

практики племінної роботи найбільше значення має коефіцієнт 

успадкувовуваності. Молочна продуктивність корів обумовлена багатьма 

генетичними факторами, коефіцієнт успадковуваності є одним із цих факторів 

[223]. 

 Найнижчі коефіцієнти успадковуваності молочної продуктивності по 

шляху «мати-дочка» виявлені у тварин Сокальського відділення ТзОВ 
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«Молочні ріки» (табл. 3.152). У цьому господарстві коефіцієнт 

успадковуваності величини надою знаходився в межах 0,034-0,166, вмісту 

жиру в молоці – в межах 0,032-0,114 і кількістю молочного жиру – в межах 

0,014-0,134. Найвищі коефіцієнти успадковуваності молочної продуктивності 

по шляху «мати-дочка» відмічені у Бродівському відділення ТзОВ «Молочні 

ріки» і за величиною надою становили 0,316-0,618, за вмістом жиру в молоці – 

0,646-0,762 та за кількістю молочного жиру – 0,474-0,646. У племрепродукторі 

«Селекціонер» успадковуваність цих показників знаходилися в межах 0,084-

0,236; 0,142-0,304 та 0,106-0,236, у племзаводі «Ямниця» – в межах 0,242-

0,462; 0,638-0,710 та 0,418-0,550 відповідно. 

Таблиця 3.152 

Коефіцієнти успадковуваності молочної продуктивності по шляху  
«мати-дочка» (h2) 

Лактація 
Показник 

І ІІ ІІІ краща 
Сокальське відділення ТзОВ «Молочні ріки»  

Кількість тварин, гол. 1897 1357 806 1897 
Надій 0,166 0,102 0,05 0,034 
Вміст жиру 0,114 0,106 0,08 0,032 
Молочний жир 0,134 0,116 0,078 0,014 

Бродівське відділення ТзОВ «Молочні ріки»  
Кількість тварин, гол. 1052 588 355 1052 
Надій 0,562 0,616 0,316 0,618 
Вміст жиру 0,750 0,762 0,664 0,646 
Молочний жир 0,634 0,646 0,474 0,624 

Племрепродуктор «Селекціонер» 
Кількість тварин, гол. 1397 1104 858 1397 
Надій 0,236 0,134 0,084 0,112 
Вміст жиру 0,238 0,142 0,194 0,304 
Молочний жир 0,236 0,114 0,106 0,154 

Племзавод «Ямниця» 
Кількість тварин, гол. 495 351 261 495 
Надій 0,462 0,288 0,380 0,242 
Вміст жиру 0,656 0,678 0,638 0,710 
Молочний жир 0,550 0,534 0,492 0,418 

    

Отже, рівень молочної продуктивності дочірного покоління залежить від 

продуктивності матерів. У нащадків високопродуктивних корів чітко виражена 
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дія закону регресії за надоєм. Дочки, що одержані від високопродуктивних 

матерів, хоч і не досягають показників своїх матерів, але перевищують за 

продуктивністю корів, які походять від низькопродуктивних матерів. 

Результати досліджень даного підрозділу опубліковані у одній науковій 

праці [324]. 

 

3.11.9. Залежність молочної продуктивності корів від їх відтворювальної 

здатності. 

 

Інтенсифікація молочного скотарства не можлива без урахування 

відтворювальної здатності телиць і корів. Відтворення є основним фактором, 

який зумовлює лактацію, ці процеси тісно пов’язані. 

У результаті інтенсивної селекції на даний час досягнутий значний 

прогрес у підвищенні молочної продуктивності великої рогатої худоби. Поряд 

з цим, підвищення генетичного потенціалу продуктивності молочних корів 

призвело до ряду побічних ефектів, пов’язаних з порушенням у тварин різних 

фізіологічних функцій, у тому числі і репродуктивної [382, 413, 528, 859]. 

Погіршення відтворної здатності із збільшенням продуктивності тварин 

пояснюється протиріччям між лактаційною і статевою домінантою [868]. Це 

характерне для голштинської породи і в країнах з розвинутим молочним 

скотарством [886]. Однак, цей суттєвий недолік компенсується високою 

продуктивністю корів. Зростання надоїв корів українських молочних порід у 

процесі голштинізації також супроводжується погіршенням їх відтворювальної 

здатності [492, 514, 612, 787]. Проводити селекцію тварин за відтворними 

якостями важко, тому що вони мають низький рівень успадковуваності [130, 

174]. Проте, ряд вчених зазначають, що відтворна функція тварин залежить від 

генотипових факторів, зокрема приналежності до породи, типу, лінії і тому 

добір за показниками відтворювальної здатності є доцільним [158, 664, 682]. 

Встановлено, що молочна продуктивність корів залежить від тривалості 

сервіс-періоду (табл. 3.153 ). За першу, другу і кращу лактації найвищі надої та 
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кількість молочного жиру були у тварин з тривалістю сервіс-періоду 150 днів і 

більше. За цими показниками вони вірогідно (Р<0,001) переважали корів з 

тривалістю сервіс-періоду: до 60 днів, залежно від лактації, відповідно на 626-

772 та 23,0-30,0, 60-89 днів – на 409-472 та 15,6-17,4, 90-119 днів – на 224-281 

та 9,1-10,8, 120-149 днів – на 165-252 та 7,4-10,2 кг. За третю лактацію 

найвищими зазначені показники були у корів з тривалістю сервіс-періоду 120-

149 днів. Однак, їх достовірна перевага відмічена лише над тваринами з 

тривалістю сервіс-періоду до 60 та 60-89 днів і за надоєм вона становила 

відповідно 253 та 575 кг, а за кількістю молочного жиру – 9,4 та 20,8 кг при  

Р<0,001 у всіх випадках. 

Таблиця 3.153 
Залежність молочної продуктивності корів від тривалості сервіс-періоду 

(ретроспективний аналіз), M±m   

Молочна продуктивність, M±m Тривалість 
сервіс- 

періоду, днів 
Лактація n молочний 

жир, кг 
надій, кг жир, % 

І 745 4565±31,7*** 3,81±0,007* 174,2±1,28*** 
ІІ  760 4904±32,9*** 3,82±0,008 187,3±1,33*** 
ІІІ 553 5155±45,7*** 3,85±0,010 198,5±1,92*** 

До 60 

краща 610 5596±53,6*** 3,84±0,009 215,0±2,21*** 
І 1274 4918±25,6*** 3,82±0,005 187,7±1,02*** 
ІІ  1090 5149±30,1*** 3,82±0,006 196,4±1,19*** 
ІІІ 830 5477±42,8*** 3,83±0,007 209,9±1,72** 

60-89 

краща 1336 5813±35,0*** 3,82±0,005 222,4±1,40*** 
І 1543 5113±22,9*** 3,81±0,005* 195,0±0,91*** 
ІІ  1073 5391±35,5*** 3,80±0,006* 204,7±1,43*** 
ІІІ 854 5619±45,3 3,83±0,006 215,4±1,78 

90-119 

краща 1567 5941±32,6*** 3,82±0,004* 227,2±1,27*** 
І 1168 5172±29,0*** 3,80±0,005*** 196,8±1,14*** 
ІІ  810 5400±41,6*** 3,81±0,007 205,5±1,63*** 
ІІІ 488 5730±60,3 3,83±0,009 219,3±2,38 

120-149 

краща 1122 5970±41,3*** 3,82±0,005 227,8±1,62*** 
І 888 5337±39,3 3,83±0,007 204,2±1,54 
ІІ  766 5621±47,1 3,80±0,006* 213,8±1,84 
ІІІ 444 5718±63,2 3,83±0,009 219,0±2,49 

150 і більше 

краща 983 6222±48,5 3,83±0,006 238,0±1,90 
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Щодо вмісту жиру в молоці, то за першу лактацію найвищим він був у 

первісток з тривалістю сервіс-періоду 150 днів і більше. За цим показником 

вони вірогідно переважали особин з тривалістю сервіс-періоду до 60, 90-119 і 

120-149 днів відповідно на 0,02 (Р<0,05), 0,02 (Р<0,05) і 0,03 % (Р<0,001). За 

другу лактацію у корів з тривалістю сервіс-періоду до 60 і 60-89 днів вміст 

жиру в молоці був однаковим, а у тварин з тривалістю серіс-періоду 90-119; 

120-149 та 150 днів і більше, цей показник був меншим відповідно на 0,02 

(Р<0,05), 0,01 та 0,02 % (Р<0,001). За третю лактацію між тваринами з різною 

тривалістю сервіс-періоду за вмістом жиру в молоці вірогідної різниці не 

встановлено. За кращу лактацію корови з тривалістю сервіс-періоду до 60 днів 

за вмістом жиру в молоці переважали особин з всіх інших груп, однак ця 

перевага була достовірною лише над тваринами з тривалістю севіс-періоду 90-

119 днів і вона становила 0,02 %.   

У досліді також виявлена залежність молочної продуктивності первісток 

від тривалості сервіс-періоду (табл. 3.154).  

Таблиця 3.154 
Залежність молочної продуктивності первісток від тривалості  

сервіс-періоду (дослід), M±m (n=73) 

Молочна продуктивність, M±m 
Сервіс-період, 

днів 
n молочний жир, 

кг 
надій, кг жир, % 

до 60 7 5242±241,6*** 3,64±0,040** 190,6±9,34*** 
60-89,9 13 5501±209,3** 3,70±0,052 203,2±7,34*** 

90-119,9 17 6339±273,0 3,68±0,022** 233,0±9,60 
120-149,9 20 6401±192,3 3,80±0,033 243,1±7,93 

150 і більше 16 6020±340,0 3,74±0,038 225,0±12,91 
 

Найвищими надоями та виходом молочного жиру характеризувалися 

тварин з тривалістю сервіс-періоду 120-149,9 днів. Вони за цими показниками 

переважали первісток з тривалістю сервіс-періоду до 60 днів на 1159 (Р<0,001) 

та 52,5 (Р<0,001), з тривалістю сервіс-періоду 60-89,9 днів – на 900 кг (Р<0,01) 

та 39,9 кг (Р<0,001) відповідно. Між тваринами з тривалістю сервіс-періоду 

120-149,9 днів, 90-119,9 днів, 150 днів і більше  за надоями та виходом 
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молочного жиру вірогідної різниці не виявлено. Найвищий вміст жиру в 

молоці відмічено у первісток з тривалістю сервіс-періоду 120-149,9 днів і за 

цим показником вони переважали тварин з тривалістю сервіс періоду до 60 

днів на 0,16 (Р<0,01), 60-89,9 днів – на 0,10, 90-119,9 днів – на 0,12 (Р<0,01), та 

150 днів і більше – на 0,06 %.  

Молочна продуктивність корів залежить також від тривалості 

міжотельного періоду (табл. 3.155).  

Таблиця 3.155         

Залежність молочної продуктивності корів від тривалості міжотельного 
періоду (ретроспективний аналіз), M±m   

Молочна продуктивність, M±m 
Тривалість 
МОП, днів 

Лактація n молочний 
жир, кг 

надій, кг жир, % 

І 758 5188±26,2** 3,81±0,006*** 197,6±1,01*** 
ІІ  690 4888±34,9*** 3,82±0,008 186,4±1,39*** 
ІІІ 546 5157±45,0*** 3,84±0,010 198,0±1,87*** 

До 340 

краща 619 5627±53,4*** 3,83±0,008 215,8±2,16*** 
І 1295 5220±20,3* 3,79±0,004*** 197,9±0,79*** 
ІІ  1074 5157±30,4*** 3,82±0,006 197,0±1,21*** 
ІІІ 839 5481±43,9** 3,83±0,007 210,4±1,77** 

340-369 

краща 1304 5834±36,1*** 3,83±0,005 223,6±1,46*** 
І 1535 4912±27,2*** 3,85±0,005 189,4±1,16*** 
ІІ  1096 5362±35,1*** 3,80±0,006* 203,6±1,37*** 
ІІІ 823 5645±45,7 3,83±0,006 216,2±1,80 

370-399 

краща 1586 5897±31,9*** 3,82±0,004 225,2±1,24*** 
І 1136 4663±25,5*** 3,82±0,007*** 178,2±1,02*** 
ІІ  860 5405±40,8** 3,80±0,006* 205,6±1,61** 
ІІІ 537 5674±57,5 3,83±0,009 216,9±2,25 

400-429 

краща 1113 6015±41,4** 3,82±0,005 229,4±1,63** 
І 894 5319±39,1 3,83±0,007* 203,8±1,54 
ІІ  779 5609±46,7 3,81±0,007 213,4±1,82 
ІІІ 424 5719±64,1 3,84±0,010 219,9±2,54 

430 і більше 

краща 996 6193±48,4 3,83±0,006 237,2±1,89 
 

За першу, другу, третю і кращу лактації найвищі надої та кількість 

молочного жиру були у корів з тривалістю міжотельного періоду 430 днів і 

більше. Їх перевага за цими показниками над тварин з тривалістю 
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міжотельного періоду до 340 днів, залежно від лактації знаходилася в межах 

131-721 (Р<0,01-0,001) та 6,2-27,0 кг (Р<0,001), з тривалістю міжотельного 

періоду 340-369 днів – в межах 99-452 (Р<0,05, Р<0,001) та 5,9-16,4 кг (Р<0,01, 

Р<0,001), з тривалістю міжотельного періоду 370-399 днів – в межах 74-407 

(Р>0,05, Р<0,001) та 3,7-14,4 кг (Р<0,05, Р<0,001), з тривалістю міжотельного 

періоду 400-429 днів – в межах 45-656 (Р>0,05, Р<0,01-0,001) та 3,0-25,6 кг 

(Р>0,05, Р<0,01-0,001) відповідно. 

За першу лактацію найвищим вмістом жиру в молоці характеризувалися 

первістки з тривалістю міжотельного періоду 370-399 днів. За цим показником 

вони переважали тварин з тривалістю міжотельного періоду до 340, 340-369, 

400-429 та 430 днів і більше відповідно на 0,04 (Р<0,001), 0,06 (Р<0,001), 0,03 

(Р<0,001) та 0,02 % (Р<0,05). За другу лактацію у корів з тривалістю 

міжотельного періоду до 340 і 340-369 днів вміст жиру в молоці був 

однаковим, а у особин з тривалістю міжотельного періоду 370-399, 400-429 та 

430 і більше днів цей показник був меншим відповідно на 0,02 (Р<0,05), 0,02 

(Р<0,05) та 0,01 %. За третю і кращу лактації між тваринами з різною 

тривалістю вищевказаного періоду за вмістом жиру в молоці вірогідної різниці 

не виявлено. 

Встановлена залежність молочної продуктивності корів і від тривалості 

сухостійного періоду (табл. 3.156). Найвищими надоями та кількістю 

молочного жиру за другу, третю і кращу лактації відзначалися тварини з 

тривалістю сухостійного періоду 45-54 дні. За цими показниками вони 

переважали тварин з тривалістю сухостійного періоду до 45 днів на 260 

(Р<0,001) та 6,6 (Р<0,01), 103 та 3,9 і 257 (Р<0,01) та 9,0 (Р<0,01), з тривалістю 

сухостійного періоду 55-64 дні – на 93 та 2,8; 31 та 2,6 і 275 (Р<0,001) та 11,7 

(Р<0,001), з тривалістю сухостійного періоду 65-74 дні – на 185 (Р<0,01) та 6,8 

(Р<0,01), 101 та 4,4 і 297 (Р<0,001) та 12,7 (Р<0,001), тривалістю сухостійного 

періоду 75-84 дні – на 247 (Р<0,001) та 9,4 (Р<0,001), 227 (Р<0,05) та 10,2 

(Р<0,01) і 461 (Р<0,001) та 19,1 (Р<0,001), з тривалістю сухостійного періоду 
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85 днів і більше – на 318 (Р<0,001) та 12,2 (Р<0,001), 343 (Р<0,001) та 14,4 

(Р<0,001) і 631 кг (Р<0,001) та 25,0 кг (Р<0,001) відповідно. 

Таблиця 3.156  

Залежність молочної продуктивності корів від тривалості сухостійного 
періоду (ретроспективний аналіз), M±m 

    

Молочна продуктивність, M±m Тривалість 
сухостійного 
періоду, днів 

Лактація n молочний 
жир, кг 

надій, кг жир, % 

ІІ  881 5206±37,1*** 3,86±0,009 200,8±1,52** 
ІІІ 570 5560±49,9 3,84±0,008 213,9±2,02 До 45 

краща 792 6218±52,0** 3,85±0,008 239,8±2,09** 
ІІ  724 5466±46,5 3,80±0,007*** 207,4±1,80 
ІІІ 444 5663±63,6 3,84±0,008 217,8±2,52 45-54 

краща 720 6475±63,5 3,84±0,007 248,8±2,47 
ІІ  1024 5373±56,5 3,81±0,005*** 204,6±1,41 
ІІІ 657 5632±46,7 3,82±0,007 215,2±1,81 55-64 

краща 945 6200±47,8*** 3,83±0,006* 237,1±1,83*** 
ІІ  672 5281±43,1** 3,80±0,007*** 200,6±1,71** 
ІІІ 481 5562±59,8 3,84±0,009 213,4±2,34 65-74 

краща 733 6178±49,6*** 3,82±0,007** 236,1±1,98*** 
ІІ  455 5219±48,1*** 3,79±0,008*** 198,0±1,88*** 
ІІІ 346 5436±63,5* 3,82±0,010 207,6±2,49** 75-84 

краща 542 6014±60,5*** 3,82±0,009* 229,7±2,39*** 
ІІ  743 5148±38,5*** 3,79±0,006*** 195,2±1,54*** 
ІІІ 671 5320±45,6*** 3,82±0,008 203,4±1,86*** 85 і більше 

краща 767 5844±42,9*** 3,83±0,007 223,8±1,75*** 
 

Вміст жиру в молоці за другу і кращу лактації найвищим був у тварин з 

тривалістю сухостійного періоду до 45 днів. У них цей показник був вищим, 

ніж у корів з тривалістю вищезазначеного періоду 45-54, 55-64, 65-74, 75-84 та 

85 днів і більше за другу лактацію відповідно на 0,06; 0,05; 0,06; 0,07 та 0,07 % 

при Р<0,001 у всіх випадках, за кращу лактацію – на 0,01; 0,02 (Р<0,05), 0,03 

(Р<0,01), 0,03 (Р<0,05) та 0,02 %. За третю лактацію між тваринами з різною 

тривалістю сухостійного періоду за вмістом жиру в молоці вірогідної різниці 

не виявлено. 
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Між показниками репродуктивної здатності та молочної продуктивності 

встановлені різної сили та напряму зв’язки. Коефіцієнти кореляції між 

тривалістю сервіс-періоду і надоєм та тривалістю сервіс-періоду і виходом 

молочного жиру в усіх господарствах за досліджувані лактації мали додатнє 

значення і знаходилися в межах 0,043-0,338 і 0,039-0,341 відповідно (табл. 

3.157). Виняток  становила  третя  лактація  у корів Бродівського відділення 

ТзОВ  «Молочні ріки»  та краща лактація  у тварин Сокальського відділення де  

Таблиця 3.157 

Коефіцієнти кореляції між показниками молочної продуктивності 
корів та тривалістю сервіс-періоду  

Господарство 
«Молочні ріки» (відділення) 

Поєднання 
показників Селекціонер Ямниця 

Сокальське Бродівське 
І лактація 

Кількість тварин 2039 1009 1378 1192 

Сервіс-період–надій 0,059±0,0221* 0,234±0,0298*** 0,173±0,0261*** 0,338±0,0257***

Сервіс-період– -0,015±0,0221 0,086±0,0312** 0,011±0,0269 0,012±0,0290 
вміст жиру 
Сервіс-період– 0,040±0,0221 0,225±0,0299*** 0,165±0,0262*** 0,341±0,0256***
молочний жир 

ІІ лактація 

Сервіс-період–надій 1580 761 1178 980 

Сервіс-період– 0,100±0,0249*** 0,043±0,0362 0,127±0,0287*** 0,338±0,0283***
вміст жиру 
Сервіс-період– -0,029±0,0251 -0,120±0,0357*** -0,051±0,0291 -0,048±0,0319 
молочний жир 
Сервіс-період–надій 0,089±0,0250*** 0,012±0,0362 0,111±0,0288*** 0,329±0,0285***

ІІІ лактація 

Сервіс-період–надій 1042 541 993 593 

Сервіс-період– 0,136±0,0304*** -0,063±0,0428 0,183±0,0307*** 0,071±0,0409 
вміст жиру 
Сервіс-період– -0,047±0,0309 0,021±0,0430 -0,036±0,0317 -0,139±0,0403***
молочний жир 
Сервіс-період–надій 0,122±0,0305*** -0,053±0,0429 0,167±0,0308*** 0,039±0,0410 

Краща лактація 

Сервіс-період–надій 2039 1009 1378 1192 

Сервіс-період– -0,008±0,0221 0,293±0,0288*** 0,136±0,0264*** 0,144±0,0284***
вміст жиру 
Сервіс-період– -0,043±0,0221 0,151±0,0308*** -0,002±0,0269 -0,125±0,0285***
молочний жир 
Сервіс-період–надій -0,017±0,0221 0,290±0,0288*** 0,133±0,0265*** 0,113±0,0286** 
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коефіцієнти кореляції між вищенаведеними показниками були мінімальними і 

від’ємними. Зв’язки між тривалістю сервіс-періоду і вмістом жиру в молоці у 

корів Сокальського відділення ТзОВ «Молочні ріки» були від’ємними, 

Бродовського відділення за першу, третю і кращу лактації – додатними, а за 

другу – від’ємними,  у племрепродукторі «Селекціонер» та племзаводі 

«Ямниця» за першу лактацію – додатними, а за другу, третю і кращу лактації – 

від’ємними.   

Коефіцієнти кореляції між тривалістю міжотельного періоду і надоєм та 

тривалістю міжотельного періоду і виходом молочного жиру у тварин усіх 

господарств за досліджувані лактації мали додатнє значення (виняток – краща 

лактація у корів Сокальського відділення ТзОВ «Молочні ріки») і коливалися 

від 0,049 до 0,330 і від 0,023 до 0,324 відповідно  (табл. 3.158).  

Таблиця 3.158 
Коефіцієнти кореляції між показниками молочної продуктивності 

корів та тривалістю міжотельного періоду 
Господарство 

«Молочні ріки» (відділення) Поєднання 
показників Селекціонер Ямниця 

Сокальське Бродівське 
І лактація 

Кількість тварин 2039 1009 1378 1192 

МОП–надій 0,059±0,0221** 0,234±0,0298*** 0,165±0,0262*** 0,320±0,0260***

МОП–вміст жиру -0,001±0,0221 0,086±0,0312** 0,012±0,0269 0,018±0,0290 

МОП–мол. жир 0,057±0,0221** 0,225±0,0299*** 0,158±0,0263*** 0,324±0,0259***

ІІ лактація 

Кількість тварин 1580 761 1178 980 

МОП–надій 0,070±0,0250** 0,191±0,0349*** 0,126±0,0287*** 0,330±0,0285***

МОП–вміст жиру -0,037±0,0251 0,161±0,0353*** -0,046±0,0291 -0,047±0,0319 

МОП–мол. жир 0,059±0,0250* 0,212±0,0346*** 0,111±0,0288*** 0,322±0,0286***

ІІІ лактація 

Кількість тварин 1042 541 993 593 

МОП–надій 0,127±0,0305*** 0,106±0,0425* 0,186±0,0306*** 0,049±0,0410 

МОП–вміст жиру -0,053±0,0301 0,106±0,0425* -0,037±0,0317 -0,111±0,0406**

МОП–мол. жир 0,113±0,0306*** 0,116±0,0424** 0,170±0,0308*** 0,023±0,0410 

Краща лактація 

Кількість тварин 2039 1009 1378 1192 

МОП–надій -0,020±0,0221 0,272±0,0292*** 0,141±0,0264*** 0,138±0,0284***

МОП–вміст жиру -0,040±0,0221 0,148±0,031*** -0,002±0,0269 -0,119±0,0286***

МОП–мол. жир -0,028±0,0221 0,271±0,0292*** 0,137±0,0264*** 0,108±0,0286** 
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Зв’язки між тривалістю міжотельного періоду і вмістом жиру в молоці у 

корів Сокальського відділення ТзОВ «Молочні ріки» були від’ємними, 

Бродівського відділення – додатними, у племрепродукторі «Селекціонер» та 

племзаводі «Ямниця» за першу лактацію – додатними, а за другу, третю і 

кращу лактації – від’ємними.  

Від'ємні коефіцієнти кореляції між тривалістю сухостійного періоду і 

надоєм та тривалістю сухостійного періоду і виходом молочного жиру 

спостерігалися у корів Сокальського відділення ТзОВ «Молочні ріки» та 

племзаводу «Ямниця» (табл. 3.159). Аналогічна ситуація була у 

племрепродукторі «Селекціонер», за винятком коефіцієнта кореляції між 

тривалістю сухостійного періоду та надоєм за другу лактацію. У Бродівському  

Таблиця 3.159 
Коефіцієнти кореляції між показниками молочної продуктивності 

корів та тривалістю сухостійного періоду 
 
Господарство 

«Молочні ріки» (відділення) 
Поєднання 
показників Селекціонер Ямниця 

Сокальське Бродівське 
ІІ лактація 

Кількість тварин 1580 761 1178 980 

Сухостійний період– -0,085±0,0250*** 0,043±0,0362 0,010±0,0291 -0,043±0,0319 
надій 
Сухостійний період– -0,071±0,0250** -0,119±0,0357** -0,069±0,0290 -0,136±0,0314***
вміст жиру 
Сухостійний період– -0,094±0,0249*** 0,012±0,0362 -0,007±0,0291 -0,071±0,0318* 
молочний жир 

ІІІ лактація 

Кількість тварин 1042 541 993 593 

Сухостійний період– -0,116±0,0306*** -0,063±0,0428 -0,110±0,0313*** -0,025±0,0410 
надій 
Сухостійний період– -0,013±0,0310 0,021±0,0430 -0,046±0,0317 -0,015±0,0411 
вміст жиру 
Сухостійний період– -0,115±0,0306*** -0,053±0,0429 -0,113±0,0313*** -0,028±0,0410 
молочний жир 

Краща лактація 

Кількість тварин 1580 761 1178 980 

Сухостійний період– -0,155±0,0246*** 0,048±0,0362 -0,141±0,0286*** -0,058±0,0318 
надій 
Сухостійний період– -0,038±0,0251 0,023±0,0362 -0,025±0,0291 0,052±0,0319 
вміст жиру 
Сухостійний період– -0,157±0,0245*** 0,049±0,0362 -0,144±0,0285*** -0,072±0,0318* 
молочний жир 
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відділенні зв'язки між вищенаведеними показниками носили різнонаправлений 

характер. Коефіцієнти кореляції між тривалістю сухостійного періоду і 

вмістом жиру в молоці у корів Сокальського відділення ТзОВ «Молочні ріки» 

та племрепродуктора «Селекціонер» були від'ємними, а у тварин Бродівського 

відділення та племзаводу «Ямниця» – різнонаправленими.  

Отже, коефіцієнти кореляції між тривалістю сервіс-періоду та надоєм, 

вмістом жиру в молоці і кількістю молочного жиру, залежно від господарства і 

лактації, знаходилися в межах -0,063 – 0,338; -0,139 – 0,151 і -0,053 – 0,341, 

між тривалістю міжотельного періоду та цими показниками молочної 

продуктивності – в межах -0,020 – 0,330; -0,119 – 0,161 і -0,028 – 0,324, між 

тривалістю сухостійного періоду та надоєм, вмістом жиру в молоці, кількістю 

молочного жиру – в межах -0,155 – 0,048; -0,136 – 0,052 і -0,157 – 0,049. 

Сила впливу тривалості сервіс-періоду на надій, залежно від 

господарства і лактації, 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 % (табл. 3.160).  

Таблиця 3.160 
Сила впливу (ηх

2) тривалості сервіс-періоду на 
молочну продуктивність корів, % 

Сила впливу тривалості  
сервіс-періоду на: Лак-

та- Господарство n 
молочний 

жир 
ція надій жир 

І 2039 9,1±8,38 7,0±8,36 8,2±8,34 
ІІ 1580 13,0±12,47 11,9±12,51 12,7±12,48 
ІІІ 1042 21,8±23,71 21,5±23,75 21,4±23,69 

Сокальське 
відділення 
ТзОВ 

«Молочні ріки» краща 2039 9,5±9,49 8,3±9,50 9,6±9,51 
І 1009 26,8±19,28*** 21,9±21,82 26,0±21,38***
ІІ 761 27,9±19,63*** 27,8±19,67*** 28,4±20,28***
ІІІ 541 28,7±22,25* 28,2±27,0 27,6±30,58 

Бродівське 
відділення 
ТзОВ 

«Молочні ріки» краща 1009 25,9±18,19*** 23,8±16,15*** 26,2±17,74***
І 1378 18,9±16,10*** 12,3±16,44 18,5±16,12***
ІІ 1178 16,2±20,08 18,6±19,91 16,2±17,03 
ІІІ 993 22,7±18,34* 18,0±23,19 23,3±19,66* 

Племрепродуктор 
«Селекціонер» 

краща 1378 15,3±18,09 17,4±17,96 16,4±18,02 
І 1192 27,4±18,66*** 14,6±19,75 27,9±18,61***
ІІ 980 28,9±23,27*** 20,8±24,29 29,7±23,18***
ІІІ 593 29,5±20,99* 21,4±15,44* 29,1±21,08* 

Племзавод 
«Ямниця» 

краща 1192 23,2±22,55* 23,0±22,60* 23,2±22,58* 
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Сила впливу тривалості міжотельного періоду на надій, залежно від 

господарства і лактації, знаходилася в межах 9,2-30,9, на вміст жиру в молоці –

9,1-29,5 та на вихід молочного жиру – 8,8-31,8 % (табл. 3.161). 

Таблиця 3.161 

Сила впливу (ηх
2) тривалості міжотельного періоду на  

молочну продуктивність корів, % 
 

Сила впливу тривалості  
міжотельного-періоду на: Лак-

тація 
Господарство n 

молочний 
жир 

надій жир 

І 2039 12,6±10,56** 9,7±10,63 12,3±10,54**
ІІ 1580 13,1±13,24 14,4±13,19* 12,7±13,25 
ІІІ 1042 21,9±25,63 20,1±25,83 21,4±25,89 

Сокальське 
відділення 
ТзОВ 

«Молочні ріки» краща 2039 9,2±10,61 9,1±10,64 8,8±10,69 
І 1009 26,1±22,78*** 21,1±23,35 25,4±22,86***
ІІ 761 25,1±20,22* 23,2±26,97 25,8±20,04*
ІІІ 541 27,1±28,57 21,0±25,58 26,8±28,67 

Бродівське 
відділення 
ТзОВ 

«Молочні ріки» краща 1009 30,9±22,75*** 22,7±21,89 31,8±22,67***
І 1378 17,3±15,58* 14,1±16,75 16,6±15,66 
ІІ 1178 19,1±20,24 18,3±20,30 20,1±15,15*
ІІІ 993 26,8±22,85*** 19,2±23,70 26,6±22,87***

Племрепродуктор 
«Селекціонер» 

краща 1378 17,4±18,28 15,9±18,38 17,7±18,26 
І 1192 27,1±18,58*** 18,3±19,39 27,4±18,55***
ІІ 980 29,2±23,97*** 19,3±25,23 28,5±24,08***
ІІІ 593 28,4±33,83 29,5±33,58 29,2±33,66 

Племзавод 
«Ямниця» 

краща 1192 22,2±23,40 22,9±23,35 22,2±23,44 
 

Сила впливу тривалості сухостійного періоду на надій, залежно від 

господарства і лактації, коливалася від 9,3 до 23,4, на вміст жиру в молоці – від 

9,3 до 23,2 та на вихід молочного жиру – від 9,2 до 23,8 % (табл. 3.162). 

Таким чином, найвищою молочною продуктивністю характеризувалися 

корови з тривалістю сервіс-періоду 150 днів і більше, міжотельного періоду – 

430 днів і більше та сухостійного періоду – 45-54 дні. У проведеному досліді 

найвищими показники молочної продуктивності були у первісток з тривалістю 

сервіс-періоду 120-149 днів. Сила впливу тривалості сервіс-періоду на надій, 

вміст  жиру  в  молоці  і  вихід  молочного  жиру,  залежно  від  господарства  і  
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Таблиця 3.162 

Сила впливу (ηх
2) тривалості сухостійного періоду на  

молочну продуктивність корів, % 
 

Сила впливу тривалості  
сухостійного-періоду на: Лак- 

Господарство n 
тація молочний 

надій жир 
жир 

ІІ 1580 9,3±9,01 10,1±8,99* 9,6±9,00 
ІІІ 1042 14,6±13,20* 13,5±13,25 14,2±13,22 

Сокальське 
відділення 
ТзОВ 

«Молочні ріки» краща 1580 12,1±10,29* 9,3±10,34 12,3±10,28**
ІІ 761 19,1±19,06 19,9±17,99* 18,3±19,11 
ІІІ 541 21,4±20,80 20,9±16,11* 22,9±19,40* 

Бродівське 
відділення 
ТзОВ 

«Молочні ріки» краща 761 23,4±24,95 23,2±24,81 23,8±24,71 
ІІ 1178 10,8±11,38 11,3±11,17 10,0±11,40 
ІІІ 993 12,1±13,23 11,7±13,19 12,3±13,70 

Племрепродуктор 
«Селекціонер» 

краща 1178 14,4±13,66 13,5±13,69 15,7±13,60* 
ІІ 980 9,8±13,88 21,7±13,36*** 9,2±13,90 
ІІІ 593 12,2±13,44 20,7±13,11*** 12,3±13,48 

Племзавод 
«Ямниця» 

краща 980 12,0±14,06 20,1±13,78*** 12,8±14,12 
 

лактації, становила 9,1–29,5; 7,0–28,2 і 8,2–29,7 %, сила впливу тривалості 

міжотельного періоду на ці ж показники – 9,2–30,9; 9,1–29,5 і 8,8–31,8 %, 

сухостійного періоду – 9,3–23,4; 9,3–23,2 і 9,2–23,8 % відповідно. 

Результати досліджень даного підрозділу опубліковані у одній науковій 

праці [331].  

 

3.12. 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 
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нормованих 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: 

 

 







МХ
J

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: 







n

i і

іі MX
J

1 
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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. 
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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. 

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 добору, 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 добір, 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» [485], у якому формування класів здійснюється 

на основі семи промірів тіла тварин.  

 



 316

При розподілі первісток розробленим нами способом на класи 

встановлено, що у дослідних господарствах у клас М0 потрапила найбільша 

кількість тварин (табл. 3.163). Крайні класи (М- і М+) за кількістю тварин 

суттєво не відрізнялися. Це свідчить про консолідованість даних стад за 

промірами тіла. Первістки класу М+ за досліджуваними промірами тіла 

вірогідно (Р<0,001) переважали тварин класу М0
 і М-. 

Таблиця 3.163 

Проміри тіла корів-первісток різних класів у дослідних господарствах, см 
(ретроспективний аналіз), M±m 

Клас тварин 
Показник 

- + М0 ММ

Кількість тварин, гол. 1042 2311 989 

Висота в холці 128,2±0,05*** 131,6±0,04*** 135±0,06 

Глибина грудей 67,3±0,05*** 70,5±0,04*** 73,8±0,08 

Ширина грудей 40,0±0,06*** 42,4±0,05*** 45,0±0,07 

Обхват грудей за лопатками 180,7±0,11*** 188,2±0,08*** 195,8±0,15 

Коса довжина тулуба 147,8±0,08*** 153,2±0,06*** 159,1±0,11 

Ширина в маклаках 48,4±0,05*** 50,6±0,04*** 52,9±0,08 

Обхват п’ястка 17,5±0,02*** 18,2±0,01*** 18,8±0,02 

 
Характеризуючи виділені класи тварин, з точки зору міри вираженості у 

них показників молочної продуктивності, необхідно констатувати про 

наявність суттєвих відмінностей між ними (табл. 3.164). Так, 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. 
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Таблиця 3.164 

Молочна продуктивність корів різних класів у дослідних господарствах 
(ретроспективний аналіз), M±m 

   
Клас тварин 

Показник - + М М0 М
І лактація 

Кількість тварин, гол. 1042 2311 989 
Надій, кг 4297±22,5*** 5001±19,8*** 5719±36,7 
Вміст жиру, % 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, % 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, % 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, % 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 

 
У проведеному досліді при розподілі корів-первісток розробленим нами 

способом встановлено, що у клас М- потрапило 23 тварини, у клас М0 – 29 і у 

клас М+ – 21 особина (табл. 3.165). За всіма досліджуваними промірами тіла 

первістки класу М+ вірогідно (Р<0,001) переважали тварин класу М0
 і М-. 

Тварини різних класів відрізнялися за величиною надою та виходом 

молочного жиру (табл. 3.166). 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. 

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 
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Таблиця 3.165 

Проміри тіла корів-первісток різних класів (дослід), см 

Клас тварин 
Показник - + М0 ММ

Кількість тварин, гол. 23 29 21 
Висота в холці 129,0±0,27*** 133,8±0,34*** 137,6±0,31 
Висота в спині 128,6±0,29*** 132,8±0,36*** 136,4±0,35 
Висота в попереку 131,7±0,26*** 136,7±0,39*** 140,2±0,38 
Висота в крижах 133,1±0,32*** 138,6±0,34*** 142,4±0,47 
Глибина грудей 67,2±0,23*** 71,7±0,28*** 76,1±0,39 
Ширина грудей 40,3±0,19*** 43,6±0,35*** 47,0±0,29 
Обхват грудей за лопатками 180,8±0,44*** 190,0±0,66*** 201,9±0,88 
Коса довжина тулуба 149,2±0,36*** 155,3±0,49*** 163,1±0,69 
Коса довжина заду 47,9±0,30*** 50,8±0,40*** 55,8±0,48 
Ширина в маклаках 48,7±0,19*** 51,3±0,29*** 54,3±0,36 
Ширина в тазостегнових 
зчленуваннях 

47,0±0,23*** 49,7±0,30*** 52,4±0,36 

Ширина в сідничних 
горбах 

30,6±0,28*** 32,3±0,25*** 35,2±0,44 

Обхват п’ястка 17,8±0,11*** 18,7±0,10*** 19,5±0,12 
  

Таблиця 3.166 

Молочна продуктивність корів-первісток різних класів, M±m 

Клас тварин 
Показник 

- + М0 ММ

Кількість тварин, гол. 23 29 21 

Надій, кг 5494±201,1** 6126±181,6 6490±244,7 

Вміст жиру, % 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 

 
умовах характеризуються певними екстер’єрними параметрами і 

відзначаються високим рівнем продуктивності. 

Результати досліджень даного підрозділу опубліковані у семи наукових 

працях [44, 131, 195, 484, 485, 642, 721]. 
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3.13. Селекційні тести для відбору тварин за комплексом ознак. 
 

 
Важливим елементом, як при створенні нових порід, так і при 

вдосконаленні існуючих, після встановлення або коригування напрямів 

селекційного процесу є визначення кінцевої мети породного удосконалення. За 

господарськи корисними ознаками така мета формується у вигляді цільових 

стандартів, а за екстер’єром – через визначення параметрів модельної тварини. 

У сучасній селекції молочної худоби в країнах з розвинутим молочним 

скотарством стала традиційною практика втілення кінцевої мети будь-якого 

етапу або напряму селекції у вигляді модельної тварини на конкретному етапі 

формування породи, типу. При цьому в модель тварини закладаються бажані 

параметри, які тісно корелюють з продуктивністю, життєздатністю, тривалістю 

господарського використання і економічною ефективністю. Прикладом такої 

практики може слугувати селекція голштинської породи, селекція червоної 

молочної худоби в Європі та інші. При цьому в модель тварини закладають 

бажані, часто реально неіснуючі параметри, але тісно, на думку селекціонерів, 

корельовані з продуктивністю, життєздатністю і загальною прибутковістю 

[536, 546]. 

Чітке визначення мети селекції, розробка цільових стандартів і моделі 

тварини є першим і необхідним елементом при створенні порід. Розроблені на 

початку створення нової української чорно-рябої молочної породи цільові 

стандарти регламентували показники росту, продуктивності та 

відтворювальної здатності тварин. У якості породних ознак тварин нової 

породи були визначені міцна щільна конституція, гармонійність будови тіла. 

Проте мета селекції за екстер’єром визначалась переважно в описовому 

вигляді [546]. Зокрема у рекомендаціях із створення української чорно-рябої 

молочної породи [722] селекційна мета за екстер’єром тварин була визначена 

наступним чином: міцна конституція, гармонійна будова тіла, задовільно 

розвинена мускулатура, міцний кістяк, тонка і ніжна шкіра, добре рознинений 

тулуб, об’ємний травний канал, здатний до перетравлення великої кількості 

 



 320

корму, пряма лінія спини, рівні крижі, міцно прикріплене, рівномірно 

розвинуте вим’я та правильно поставлені міцні кінцівки. 

Під час реалізації програми створення, а в подальшому й удосконалення 

породи з’явилась можливість уточнення цільових стандартів на підставі 

реальних показників тварин. 

На основі аналізу росту тварин і його впливу на молочну продуктивність 

розроблені рекомендовані параметри вагового та лінійного росту ремонтних 

телиць  чорно-рябої худоби західного регіону України (табл. 3.167-3.168). 

Таблиця 3.167 

Рекомендовані параметри живої маси ремонтних телиць 

Вік, місяці Жива маса, кг 

При народженні 33-35 

3 110-119 

6 185-199 

9 245-259 

12 300-314 

15 360-379 

18 420-439 

 
Вік та жива маса при першому осіменінні свідчать про формування 

організму на ранніх етапах онтогенезу, а це в свою чергу зв’язано з 

продуктивністю. Тому, ці показники з селекційної точки зору є важливими. 

Осіменіння телиць у ранньому віці затримує їх ріст і розвиток, негативно 

впливає на продуктивність та якість приплоду, особливо в перші дві-три 

лактації. Наступна повноцінна годівля корів дещо зменшує недоліки, 

спричинені раннім заплідненням, але не усуває їх повністю. А пізнє осіменіння 

телиць є економічно не вигідним через додаткові затрати на їх утримання та 

негативно впливає на довічний надій корів. У процесі нашої роботи 

встановлено, що телиць чорно-рябої худоби в західному регіоні України 

доцільно осіменяти у віці 487-547 днів, або 16-18 місяців при досягненні ними 

живої маси 400 кг. (табл. 3.169). 
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Таблиця 3.168 

Рекомендовані параметри лінійного росту ремонтних телиць 

Вік, місяці 
Промір, см 

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  96 і > 107 і > 110-112,9 120 і > 127 і > 131 і > 
крижах 
Глибина 42 і > 45-47,9 50-52,9 54-57,9 61 і > 64 і > 
грудей 
Ширина 22 і > 27 і > 29-30,9 34 і > 40 і > 42 і > 
грудей 
Обхват грудей 99 і > 122-125,9 145 і > 150-154,9 160-164,9 176 і > 
за лопатками 
Коса довжина 96 і > 108-111,9 119-122,9 128-131,9 137-140,9 141-144,9
тулуба 
Коса довжина 
заду 

31 і > 35 і > 39 і > 41 і > 44 і > 45 і > 

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

 
Таблиця 3.169 

Вік та жива маса при першому осіменінні телиць 
 

Показник Значення 

Вік першого осіменіння, днів 487-547 

Вік першого осіменіння, міс. 16-18 

Жива маса при першому осіменінні, кг 400 
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Відомо, що молочна продуктивність залежить від багатьох генотипових 

та паратипових факторів, а саме: породи, ступеня успадковуваності ознак, 

технології вирощування, утримання і використання тварин, рівня і якості 

годівлі, екстер’єру і конституції та інших. Основними показниками у селекції 

молочної худоби є екстер’єрний тип і продуктивність, оскільки екстер’єрний 

тип підпорядкований напряму продуктивності тварин [878]. Абсолютні 

величини екстер’єрних промірів дають змогу визначити ступінь розвитку 

тварин, а співвідношення окремих промірів дає певну уяву про розвиток одних 

статей тіла відносно інших та характеризує тварин в об’ємному вимірі. З 

огляду на зазначене, нами, на основі одержаних даних у результаті проведених 

досліджень розроблені параметри рекомендованих промірів тіла для корів-

первісток чорно-рябої худоби західного регіону України (табл. 3.170). 

Таблиця 3.170  

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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Важливою селекційною ознакою у молочному скотарстві є жива маса 

корів. Вона є узагальнюючим показником розвитку тварин та певною мірою 

характеризує особливості їх формування у процесі росту й розвитку. Величина 

корів, яка досягається за рахунок доброго розвитку лінійних розмірів, 

середньої  і  задньої  частин  тулуба,  грудей,  а  не  за  рахунок  ожиріння  і 

надмірного розвитку мускулів, є бажаною ознакою. У корів з першим, другим 

та третім отеленнями нами встановлені оптимальні показники живої маси, за 

якої вони досягали найвищої продуктивності (табл. 3.171). 

Таблиця 3.171 

Рекомендована жива маса корів, кг 
 

Лактація Жива маса 

Перша 540 і більше 

Друга 590 і більше 

Третя 620 і більше 

 

Одним з головних напрямів ефективної селекції молочної худоби є 

відбір корів за власною продуктивністю за першу лактацію (або перші її 90 

днів). Р. Ставецька, І. Рудик [660], І. Юмагузін і ін. [835] зазначають, що 

вибракування низькопродуктивних тварин – важливий фактор збільшення 

продуктивності стада і воно повинно інтенсивно проводитися серед первісток і 

меншою – мірою серед тварин старших отелень. Повновікових корів за 

продуктивністю вибраковують, якщо їх надій нижчий середнього по стаду і 

коли менший за надій первісток. Виняток можуть становити лише колишні 

рекордистки стада, яких, незважаючи на зниження надою з віком, 

продовжують використовувати для одержання телят. І. С. Хомут [763] вказує, 

що у молочному скотарстві необхідно зміщувати центр селекції у стадах з 

повновікового контингенту на ремонтних тварин до оцінки і відбору за 

показниками власної продуктивності. 
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За продуктивністю за перші 90 днів лактації певною мірою можна 

спрогнозувати надій за всю лактацію (табл. 3.172). 

Таблиця 3.172 

Молочна продуктивність корів-первісток, M±m 
 

Величина надою за лактацію, кг 

7000 і 

більше  
Показник до 5000 5000-5999 6000-6999 

(n=13) (n=24)  (n=24)  
(n=12) 

Надій за 90 днів лактації, кг 1667±37,6 2040±34,3 2369±40,7 2748±68,9

Вміст жиру в молоці, % 3,59±0,004 3,57±0,031 3,58±0,031 3,59±0,023

Вміст білка в молоці, % 3,24±0,003 3,21±0,027 3,22±0,022 3,24±0,041

Надій за 305 днів лактації, кг 4493±84,7 5548±62,3 6506±63,9 7715±134,5

Вміст жиру в молоці, % 3,73±0,042 3,71±0,034 3,72±0,030 3,75±0,036

Вміст білка в молоці, % 3,28±0,032 3,25±0,024 3,28±0,019 3,31±0,031

 

Встановлено, що для того,  щоб корова-первістка за лактацію мала надій 

понад 6000 кг молока, величина надою за перші 90 днів лактації повинна 

становити 2369 кг і більше. При цьому надій за перший місяць лактації 

повинен бути на рівні 706 кг, за другий – на рівні 843 кг і за третій – на рівні 

820 кг (табл. 3.173). 

Таблиця 3.173 

Місячний надій корів-первісток з різною продуктивністю  
за перші три місяці лактації, M±m 

 
Величина надою за лактацію, кг 

Місяць лактації 
до 5000 5000-5999 6000-6999 7000 і більше 
(n=13) (n=24)  (n=24)  (n=12) 

1 499±14,0 624±12,8 706±15,4 825±23,6 

2 607±13,2 720±13,1 843±14,7 968±26,3 

3 561±18,2 696±14,5 820±16,2 955±24,6 
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Н. Костомахін [306] зазначає, що впродовж першої лактації може бути 

вибракувано до 40 % первісток, причому переважно за продуктивністю. 

В. М. Кузнєцов [362] вважає, що найкраще вибраковувати від 10 до 30 % 

первісток. За даними Г. Лещук [385], під час вибракування первісток за надоєм 

і кількістю молочного жиру із збільшенням відсотка вибракування з 20 до 

35 % різниця за надоєм відібраних корів підвищується втричі і більше. 

Р. Ставецька і І. Рудик [660] вказують, що незважаючи на те, що відбір 

первісток за надоєм призводить до деякого погіршення відтворних показників 

(збільшення тривалості сервіс-періоду, погіршення коефіцієнта 

відтворювальної здатності, індексу плодючості) та зниження тривалості 

продуктивного використання корів, проте за рахунок вищого надою за першу і 

наступні лактації від корів одержують більший надій на один день життя. 

Результати досліджень даного підрозділу опубліковані у одній науковій 

праці [192].   

 

3.14. Економічна ефективність розведення корів. 

 

Одним із головних критеріїв при порівнянні різних технологічних 

рішень і впровадження селекційних досягнень є одержання економічної 

ефективності. Підвищити економічну ефективність сільськогосподарського 

виробництва означає перш за все одержати більше продукції з одиниці площі 

земель та на голову тварин при зниженні матеріальних затрат. Відомо, що для 

досягнення оптимального рівня затрат необхідно кожний організаційний захід 

оцінювати з точки зору економіки, оскільки технологічна доцільність не 

завжди співпадає з економічною. 

В агропромисловому комплексі України однією з пріоритетних галузей 

сільськогосподарського виробництва є молочне тваринництво. Для оцінки 

економічної ефективності виробництва молока використовують систему 

взаємозв’язаних показників, які характеризують вплив різних факторів. Для 
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ефективного виробництва молока одним із головних чинників є формування 

високопродуктивного стада, оскільки молочне стадо є головним засобом у 

виробництві молочної сировиниі від його продуктивності залежать результати 

виробництва господарюючих суб’єктів. Тому, в сучасних умовах ведення 

галузі молочного скотарства підвищуються вимоги до порід. На перший план 

виходять такі якості тварин, як кількість і якість надоєного молока, оплата 

корму продукцією, скороспілість, міцність конституції, стійкість до 

захворювань, висока виробнича здатність.  

Сучасне світове молочне скотарство вважається рентабельним, якщо 

середньорічний надій на корову становить не менше 6000-6500 кг високої 

якості молока, регулярного отримання приплоду, тривалого господарського 

використання та міцного здоров’я тварин [610]. 

Економічна оцінка виробництва молока від первісток чорно-рябої 

худоби розділених розробленим нами способом наведено в таблиці 3.174.  

Таблиця 3.174 

Економічна ефективність розведення корів-первісток різних класів 

Клас В серед- 
Показник ньому - 0 + М М М

(n=73) (n=23) (n=29) (n=21) 
Надій, кг 5494 6126 6490 6032 

Вміст жиру в молоці, % 3,73 3,73 3,73 3,73 

Надій базисної жирності, кг 6027 6721 7120 6617 

431,57 Собівартість 1 ц молока, грн. 472,82 424,99 401,88 

Реалізаційна ціна 1 ц  620,00 620,00 620,00 620,00 
молока, грн. 
Виручка за реалізацію  37367,40 41670,20 44144,00 41025,40 
молока, грн. 
Чистий прибуток на одну 
корову в рік, грн. 8870,54 13106,62 15530,14 12468,41 

Рентабельність, % 31,1 45,9 54,3 43,7 
Примітка: собівартість 1 ц молока вирахувана за цінами 2015 року. 
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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.  

Відібрані первістки 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 % (табл. 3.175).  

Таблиця 3.175 

Економічна ефективність розведення корів-первісток залежно від відбору 
за рекомендованими нами промірами тіла у 18-місячному віці 

Не 
відповідають 
параметрам 

В серед- Відповідають 
параметрам ньому Показник 

(n=73) (n=9) 
(n=64) 

Надій, кг 6664 5943 6032 

Вміст жиру в молоці, % 3,73 3,73 3,73 

Надій базисної жирності, кг 7311 6520 6617 

Собівартість 1 ц молока, грн. 391,60 437,59 431,57 

Реалізаційна ціна 1 ц  620,00 620,00 620,00 
молока, грн. 
Виручка за реалізацію  

45328,20 40424,00 41025,40 
молока, грн. 

Чистий прибуток на одну 
корову в рік, грн. 16698,32 11893,13 12468,41 

Рентабельність, % 58,3 41,7 43,7 

 

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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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

У сучасних умовах ведення галузі молочного скотарства основним 

напрямом в організації селекційного процесу є одержання 

високопродуктивних тварин. При цьому повинні бути створені сприятливі 

біологічно зумовлені умови відтворення, вирощування та експлуатації тварин. 

У зв’язку з цим у багатьох країнах велику увагу приділяють вибору порід та 

формуванню типів худоби, оптимально поєднуючих продуктивні якості з 

високою резистентністю, доброю відтворювальною здатністю, 

пристосованістю до різних умов розведення [83]. В Україні такою худобою є 

чорно-ряба. Цю худобу розводять практично в усіх областях України [562].  

Сучасні породи, незалежно від того, що вже тривалий період розводяться, 

характеризуються генетичною різноманітністю, достатньою для подальшого 

підвищення генетичного потенціалу шляхом використання 

внутрішньопородних ресурсів. Підвищення генетичного потенціалу в такому 

випадку проходить за допомогою інтенсивності відбору, точності оцінки 

генотипів, генетичної мінливості та скорочення інтервалу між генераціями. 

Якщо в закритих популяціях використовується внутрішньопопуляційний 

генетичний потенціал, то у відкритій популяції – генетичний потенціал 

поліпшуючих споріднених порід [409, 587]. 

Ефективність розведення сільськогосподарських тварин визначається 

рівнем їх продуктивності, а потенціал продуктивності формується 

селекційною роботою. Основою селекції є відбір та використання особин з 

кращими показниками продуктивності. Результати дії відбору залежить від 

багатьох факторів генетичного і негенетичного характеру. Для селекції 

особливо важливим є знання генетичних факторів відбору [409, 523, 560, 623, 

638]. 

Виявлення тварин, які найбільш продуктивні і придатні для розведення в 

певних умовах, може бути здійснене тільки на основі їх комплексної оцінки. 
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Вивчення селекційно-генетичних і біологічних особливостей за 

динамікою росту живої маси та лінійного росту телиць, екстер’єрними 

особливостями, молочною продуктивністю, характером лактаційної кривої 

високопродуктивних корів, кількісними і якісними показниками молочної 

продуктивності, біохімічними показниками крові та показниками природної 

резистентності, відтворювальною здатністю, тривалістю господарського 

використання, факторами впливу на формування молочної продуктивності та 

розробка параметрів відбору у тварин чорно-рябої худоби за комплексом ознак 

в умовах західного регіону України і було метою наших досліджень. 

Встановлено, що в середньому у господарствах західного регіону України 

корови чорно-рябої худоби під час їхнього вирощування у 3-місячному віці 

мали живу масу 97,5 кг, у 6-місячному – 171,0, у 9-місячному – 234,2, у 12-

місячному – 291,4, у 15-місячному – 346,1 і у 18-місячному – 396,5 кг, а у 

проведеному нами досліді телиці у ці вікові періоди мали живу масу 100,9; 

174,3; 240,0; 300,6; 360,6; і 414,1 кг відповідно. У дослідних телиць найвищі 

середньодобові прирости спостерігалися у віковий період 3-4 місяці і 

становили 821,4 г, а за весь період вирощування (від народження до 18 

місяців) цей показник становив 696,6 г. Найбільшими напруга та відносна 

швидкість росту живої маси були від народження до 3-місячного віку і в 

подальшому з кожним віковим періодом ці показники знижувалися. У 

дослідженнях цілого ряду авторів [181, 185, 216,  292, 293, 476,  556, 707, 827] 

найбільша напруга та відносна швидкість росту живої маси тварин 

спостерігалася від народження до 3-місячного віку. 

Показники промірів свідчать, що ріст  телиць у різні вікові періоди 

відзначається нерівномірністю. Найінтенсивніше росли телиці у висоту. 

Відношення показника проміру висоти в холці у 3-місячному до цього проміру 

в 18-місячному віці становить 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 середньої величини 

проміру глибини грудей  у ці вікові періоди становить 65,2, ширини грудей – 
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52,5, обхвату грудей за лопатками – 59,2, косої довжини тулуба – 65,6, косої 

довжини заду – 66,1, ширини в маклаках – 53,1, ширини в тазостегнових 

зчленуваннях – 58,6 і ширини в сідничних горбах – 53,0 %. З віком телиць 

зменшувалися індекси довгоногості, формату таза, перерослості і 

збільшувалися індекси масивності за Дюрстом, грудний, важковаговості (за 

Г. Ланіною), широтний (за Г. Ланіною), ейросомії і лептосомії. Індекси 

масивності за Дюрстом, важковаговості і широтний свідчать, що телиці 

гармонійно розвивалися як за живою масою, так і за промірами. На 

гармонійний розвиток тварин також вказує індекс розтягнутості, величина, 

якого є оптимальною для телиць молочного напряму продуктивності. 

Результати наших досліджень узгоджуються з даними, отриманими 

Є. І. Федорович і Й. З. Сірацьким [647, 707] В. І. Ладикою і С. Л. Хмельничим 

[366] Г. Д. Іляшенко [238], І. С. Мартинюк [420], С. Ліщук [393], В. Д. Федаком 

і ін. [688], Ю. І. Скляренком [650], Л. П. Понько [556].  

Одержані нами результати показують, що молочна продуктивність корів 

залежить від їх живої маси при народженні та в період вирощування. 

Найвищими  надоями та виходом молочного жиру характеризувалися корови, 

які народжувалися з живою масою 33-35 кг, а в період вирощування у 3-

місячному віці мали живу масу 110-119, у 6-місячному – 185-199, у 9-

місячному – 245-259, у 12-місячному – 300-314 у 15-місячному – 360-379 і у 

18-місячному віці – 420-439 кг. 

Коефіцієнти кореляції між живою масою корів при народженні і надєм, 

залежно від господарства і лактації, знаходилися в межах 0,018-0,209, між 

живою масою корів при народженні і вмістом жиру в молоці – в межах -0,012-

0,178, між живою масою корів при народженні і виходом молочного жиру – в 

межах 0,017-0,210. Коефіцієнти кореляції між живою масою корів у період 

вирощування і надоєм, залежно від вікового періоду, господарства і лактації, 

коливалися від 0,189 до 0,604, між живою масою корів у період вирощування і 

вмістом жиру в молоці – від -0,239 до 0,407, між живою масою корів у період 

вирощування і виходом молочного жиру – від 0,153 до 0,589. На зв’язок 
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показників живої маси корів різних порід у період онтогенезу з молочною 

продуктивністю у своїх дослідженнях вказують В. П. Олешко [466], 

О. І. Стадницька [673], І. В. Новак і ін. [457], О. В. Денисюк, В. В. Живаго 

[180], Є. Л. Беденков, Н. Г. Щукіна [41], І. М. Панасюк, О. В. Проценко [483], 

О. І. Черненко,  О. М. Черненко [770], М. Гиль, В. Волков [136], П. В. Боднар і 

ін. [601]     

Встановлено, що найвищою молочною продуктивністю відзначалися 

первістки, які в період вирощування у 3-; 6-; 9-; 12-; 15- та 18-місячному віці 

мали висоту в холці 89-91,9; 102 і більше, 106-108,9; 113-115,9; 118-120,9 та 

127 см і більше, глибину грудей – 42 і більше, 45-47,9; 50-52,9; 54-57,9; 61 і 

більше та 64 см і більше, ширину грудей – 22 і більше, 27 і більше, 29-30,9; 34 і 

більше, 40 і більше та 42 см і більше, обхват грудей за лопатками – 99 і більше, 

122-125,9; 145 і більше, 150-154,9; 160-164,9 та 176 і більше, косу довжину 

тулуба – 96 і більше, 108-111,9; 119-122,9; 128-131,9; 137-140,9 та 141-144,9 

см, ширину в маклаках – 24 і більше, 27 і більше, 34 і більше, 39 і більше, 42 і 

більше та 45 см і більше, обхват п’ястка – 13; 13,5-14,4; 14,5-15,4; 15,5-16,4; 

16,5-17,4 та 17,5-18,4 см відповідно. 

Аналіз ретроспективних даних зоотехнічного обліку свідчить, що залежно 

від господарства жива маса корів після першого отелення коливалася від 487,7 

до 508,4 кг, після другого отелення – від 539,5 до 555,9 і після третього – від 

568,4 до 581,3 кг. У проведеному нами досліді жива маса корів-первісток 

становила 517,5 кг. 

Корови, які після першого отелення мали живу масу 540 кг і більше, після 

другого – 590 кг і більше та після третього – 620 кг і більше були найбільш 

продуктивними. 

У дослідженнях Л. М. Піддубної і Д. В. Захарчук [518] у племзаводі 

«Єрчики» молочна продуктивність корів-первісток зростала із збільшенням 

їхньої живої маси і найвищою вона була у тварин з живою масою 601-650 кг. У 

племзаводі ДГ «Рихальське» найвища молочна продуктивність була у 

первісток з живою масою 551-600 кг.  
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Нами встановлено, що корови чорно-рябої худоби в західному регіоні 

України характеризуються високорослістю, розтягнутістю, глибокими, дещо 

вузькими грудьми, добре розвиненою задньою частиною тулуба. Залежно від 

господарства у первісток і повновікових корів висота в холці знаходилася в 

межах 130,9-132,0 і 135,6-136,5, глибина грудей – в межах 70,0-70,8 і 75,1-77,1, 

ширина грудей – в межах 42,1-43,2 і 46,2-48,6, обхват грудей за лопатками – в 

межах 187,2-189,4 і 197,0-201,2, коса довжина тулуба – в межах 152,1-154,8 і 

161,4-163,6, ширина в маклаках – в межах 49,9-51,6 і 54,5-57,2 та обхват 

п’ястка – в межах 18,0-18,4 і 19,1-19,5 см відповідно. У досліді в корів-

первісток висота в холці, спині, попереку та крижах становила відповідно 

133,4; 132,5; 136,1 та 137,9 см, глибина грудей – 71,6, ширина грудей – 43,6, 

обхват грудей за лопатками – 190,5, коса довжина тулуба та заду – 155,6 та 

51,3, ширина в маклаках, тазостегнових зчленуваннях та сідничних горбах – 

51,4; 49,6 та 32,6 і обхват п’ястка – 18,6 см. Подібні результати у своїх 

дослідженнях отримали Є. І. Федорович,  Й. З. Сірацький [712], В. М. Братюк 

[77], А. П. Шевченко, С. Л. Хмельничий [793]. 

У корів-первісток чорно-рябої худоби різних господарств не відмічено 

значної відмінності за індексом довгоногості (46,4-46,6 %). За індексами 

масивності, розтягнутості і грудним первістки племзаводу «Ямниця» вірогідно 

переважали тварин інших господарств. Індекс збитості у первісток різних 

господарств знаходився в межах 122,2-123,4 % і був характерний для тварин 

молочного напряму продуктивності. За тазогрудним індексом між первістками 

племзаводу «Ямниця», ТзОВ  «Молочні ріки» Сокальського і Бродівського 

відділень вірогідної різниці не виявлено, а у тварин племрепродуктора 

«Селекціонер» цей показник був відповідно вищим. Низькі показники цього 

індексу вказують на молочний тип худоби. За індексом важковаговості (за 

Г. Ланіною) первістки ТзОВ  «Молочні ріки» Сокальського відділення 

переважали тварин Бродівського відділення на 3,1 (Р<0,001), 

племрепродуктора «Селекціонер» – на 6,7 (Р<0,001) і племзаводу «Ямниця» – 

на 1,0 % (Р<0,001). Широтний індекс (за Г. Ланіною) у первісток племзаводу 
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«Ямниця», Сокальського і Бродівського відділень ТзОВ  «Молочні ріки» був 

майже однаковий, а у тварин племрепродуктора «Селекціонер» він був 

вірогідно нижчим. Найвище значення індексів ейрисомії, лептосомії, 

округлості ребер та індексу статі були у тварин племзаводу «Ямниця». Індекс 

костистості знаходився в межах 13,7-13,9 %. У проведеному досліді у 

первісток індекси будови тіла знаходилися у межах цих же показників, 

одержаних на основі ретроспективного аналізу, за винятком індексів 

масивності за Дюрстом, важковаговості (за Г. Ланіною), тазогрудного та 

костистості, які були більшими і індексу статі, який був меншим. 

У повновікових корів різних господарств виявлені деякі відмінності за 

індексами будови тіла. У тварин Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні 

ріки» і племзаводу «Ямниця» за індексами довгоногості, округлості ребер, 

масивності, масивності (за Дюрстом), грудним і костистості вірогідної різниці 

не виявлено, а у тварин Бродівського відділення і племрепродуктора 

«Селекціонер» перші два індекси були вірогідно вищими, інші – вірогідно 

нижчими. У корів племзаводу «Ямниця» індекси розтягнутості, ейрисомії та 

лептосомії, а у тварин ТзОВ  «Молочні ріки» Сокальського відділення індекси 

збитості та тазогрудний були вірогідно більшими, порівняно з тваринами 

інших господарств. Індекси важковаговості (за Г. Ланіною) і широтний (за 

Г. Ланіною) найнижчими були у корів племрепродуктора «Селекціонер», а 

індекс статі – у особин Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки». 

Масометричний коефіцієнт у первісток знаходився в межах 1,04-1,08, в 

повновікових корів – в межах 1,08-1,15. 

Індекси масивності за Дюрстом, важковаговості, широтний і 

масометричний показують, що корови-первістки гармонійно розвивалися як за 

живою масою, так і за промірами тіла. Інші індекси є характерними для тварин 

молочного напряму продуктивності. Низькі показники грудного індексу 

вказують на деяку вузькогрудість тварин. 

Подібні показники індексів будови тіла були у корів чорно-рябої худоби 

у дослідженнях Є. І. Федорович, Й. З. Сірацького [712], М. І. Когут, 
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В. М. Братюка [286], Л. Ю. Воргач [110], А. П. Шевченка, С. Л. Хмельничого 

[793]  та у первісток голштинської породи канадської селекції у дослідженнях 

В. В. Вечорки, Л. М. Хмельничого [97]. 

Результатами наших досліджень встановлено, що корови, які після 

першого отелення мали висоту в холці 134-136,9 см, глибину грудей – 76 см і 

більше, ширину грудей – 47 см і більше, обхват грудей за лопатками – 196-

203,9 см, косу довжину тулуба – 160-164,9 см, ширину в маклаках – 56 см і 

більше та обхват п’ястка – 19-20,4 см були найбільш продуктивними. 

Отримані нами результати узгоджуються з даними Є. І. Федорович, 

Й. З. Сірацького [647, 707], В. В. Федоровича [694], Й. З. Сірацького та ін. 

[100], О. І. Стадницької [671] . 

Коефіцієнти кореляції між промірами тіла первісток і величиною надою 

за першу, другу, третю і кращу лактації були додатними та залежно від 

проміру і лактації коливалися від 0,297 до 0,478, а між промірами і виходом 

молочного жиру – від 0,288 до 0,473. Зв'зки між промірами тіла і вмістом жиру 

в молоці були незначними.  Наші дані узгоджуються з результатами 

досліджень І. В. Базишиної [27], М. С. Пелехатого, А. Л. Шуляр [495], 

В. В. Вечорки, Л. М. Хмельничого [97], В. П. Лободи [398], А. М. Салогуба 

[627]. Ці автори зазначають, що добір корів за екстер’єром забезпечить 

ефективність селекції за молочною продуктивністю. 

Р. В. Ставецька, Н. І. Клопенко [666] зазначають, що відбір первісток за 

промірами тіла супроводжується зростанням надою. Найвищі темпи зростання 

надою за лактацію спостерігаються під час відбору первісток за висотою в 

холці, що є підставою проведення відбору, в першу чергу, за цим показником. 

Нами встановлено, що корови чорно-рябої худоби в західному регіоні 

України характеризуються високою молочною продуктивністю. Залежно від 

господарства надій корів за першу лактацію знаходився в межах 4592-5460, за 

другу – в межах 4953-5605, за третю – в межах 5038-5884, за четверту – в 

межах 5119-5945, за п’яту – в межах 4938-5880, за шосту – в межах 4920-5782, 

за сьому і старші – в межах 4741-5665 та за кращу лактацію – в межах 5450-
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6618 кг. Тварини характеризувалися досить високим вмістом жиру в молоці. 

Залежно від господарства і лактації цей показник коливався від 3,73 до 3,88 %. 

Надій у корів зростала до четвертої лактації (виняток – тварини 

Бродівського відділення ТзОВ «Молочні ріки» – до третьої лактації) після чого 

поступово знижувався. У дослідженнях В. В. Федоровича [689] на тваринах 

різних порід найвища молочна продуктивність корів спостерігалася за третю-

четверту лактації. 

У нашому досліді надій у первісток становив 6032 кг, вміст жиру в 

молоці – 3,73 %, вихід молочного жиру – 225 кг. 

За кращу лактацію надій 8000 кг молока і більше, 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 тварин Бродівського відділення ТзОВ «Молочні ріки» виявлено 

додатні зв’язки між надоєм та вмістом жиру в молоці, які залежно від лактації, 

коливалися від 0,041 до 0,254. У племзаводі «Ямниця» між цими показниками  

зв’язок був від'ємним (r= -0,024 – -0,282). У Сокальському відділенні 

коефіцієнти кореляції між надоєм та вмістом жиру в молоці коливалися від      

-0,036 до 0,180, а у племрепродукторі «Селекціонер» – від -0,014 до 0,061. У 

високопродуктивних корів цей показник знаходився в  межах -0,296–0,359. 

Результати наших досліджень узгоджуються з даними Н. М. Бабій [16] і 

М. І. Когут [283]. 

Корови-первістки характеризуються рівномірним протіканням лактації. 

Пік молочної продуктивності припадав на другий місяць лактації, після чого 

відбувався поступовий її спад. На досить високому рівні знаходилися індекси 

стійкості лактації. Наші результати досліджень узгоджуються з даними 

Ю. М. Гончарової [161], З. Є. Щербатого та ін. [822], Ю. П. Полупана, 

Г. Д. Іляшенко [537], І. В. Новака [456], С. П. Омелькович [471], які 

відзначають стабільність лактаційних кривих у корів чорно-рябої худоби. 
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Продуктивність корів залежить від їх лінійної належності. У 

Сокальському відділенні ТзОВ «Молочні ріки» найвищими надоями та 

кількістю молочного жиру характеризувалися корови ліній Старбака 352790.79 

і Аннас Адема 30587, у Бродівському відділенні – тварини ліній Белла 

1667366.74 і С. Т. Рокита 252803, у племрепродукторі «Селекціонер» – 

особини ліній К. Франца 9069, М. Чіфтейна 95679 і Аннас Адема 30587, у 

племзаводі «Ямниця» – корови ліній Кавалера Рс 1620273.72, Хановера 

1629391, Р. Соверінга 198998 і Старбака 352790.79. У різних господарствах 

тварини певної лінії по різному проявляють свою молочну продуктивність. На 

нашу думку, це залежить від селекційної роботи з лінією в господарстві. 

Аналіз літературних даних також показує, що у різних господарствах найвищу 

молочну продуктивність проявляли тварини різних ліній [189, 228, 261 582, 

631, 244]. 

Рівень молочної продуктивності дочірного покоління залежить від 

продуктивності матерів. У Бродівському відділенні ТзОВ «Молочні ріки» за 

продуктивності матерів за кращу лактацію 6000 кг молока і більше, у 

Сокальському відділенні за продуктивності матерів 6500 кг молока і більше, у 

племрепродукторі «Селекціонер» і племзаводі «Ямниця» – за продуктивності 

матерів 7000 кг молока і вище дочки поступалися їм за надоями та кількістю 

молочного жиру. У нащадків високопродуктивних корів чітко виражена дія 

закону регресії за надоєм. Дочки від високопродуктивних матерів, хоч і не 

досягають показників своїх матерів, але перевищують за продуктивністю 

дочок від низькопродуктивних матерів. 

У дослідженнях П. В. Боднара, З. Є. Щербатого [58], за продуктивності 

матерів за кращу лактацію до 7600 кг молока, дочки вірогідно переважали 

їх за надоєм і кількістю молочного жиру, а за вмістом жиру в молоці, 

навпаки поступалися матерям. За надоїв матерів 7601-8400 кг дочки 

вірогідно переважали матерів лише в окремих випадках, а за надоїв матерів 

8401 кг і більше  за показниками молочної продуктивності матері 

переважили своїх дочок. 
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Коефіцієнти успадковуваності надою, вмісту жиру в молоці та виходу 

молочного жиру по шляху «мати-дочка», залежно від господарства і лактації, 

становили 0,034-0,618, 0,032-0,762 та 0,014-0,646. Найнижчі коефіцієнти 

успадковуваності молочної продуктивності виявлені у тварин Сокальського 

відділення ТзОВ «Молочні ріки», а найвищі – у корів Бродівського відділення. 

У дослідженнях П. П. Бикадорова [45] на коровах української чорно-

рябої молочної породи коефіцієнти успадковуваності ознак молочної 

продуктивності не перевищували 0,2. У корів білоруської чорно-рябої породи 

у дослідженнях И. Н. Коропец и соавт. [561] коефіцієнт успадковуваності за 

надоєм становив 0,313, за вмістом жиру в молоці – 0,354, а у дослідженнях 

А. В. Мартынова и соавт. [421] коефіцієнти успадковуваності надою, залежно 

від господарства і приналежності тварин до лінії, знаходилися в межах 0,10-

0,72.   

За результатами наших досліджень найвищий середньодобовий надій 

у первісток був на другому місяці лактації і в подальшому з кожним 

місяцем поступово знижувався. Вміст жиру в молоці на другому місяці 

лактації, порівняно з першим, зменшився на 0,14 % (Р<0,001) і становив 

3,57 %, а в подальшому з кожним наступним місяцем лактації зростав і на 

десятому місяці лактаційного періоду, порівняно з другим, збільшився на 

0,54 % (Р<0,001). Вміст білка в молоці найнижчий був на другому місяці 

лактації (3,20 %). На третьому місяці лактаційного періоду, порівняно з 

другим, цей показник збільшився на 0,05 % (Р<0,05), на четвертому місяці, 

порівняно з третім – зменшився на 0,02 % і в подальшому – поступово зростав 

до дев’ятого місяця лактації, а на десятому місяці – невірогідно знизився. 

Вміст лактози, золи і сухого знежиреного молочного залишку впродовж 

лактаційного періоду мав хвилеподібний характер. Вміст сухої речовини в 

молоці найнижчим був на другому місяці лактації. З другого до п’ятого місяця 

лактації цей показник зростав, на шостому місяці, порівняно з п’ятим – 

знизився і в подальшому – знову зростав. Сумарний вміст жиру і білка у 

молоці найнижчим був на другому місяці лактаційного періоду. У ході лактації 
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цей показник зростав. Вихід білка на 100 г жиру найвищим був на третьому 

місяці лактації і становив  90,8 г. Аналіз складових компонентів молока 

свідчить про загальнобіологічні закономірності динаміки показників хімічного 

складу молока залежно від фізіологічного стану тварин.  

Результати наших досліджень узгоджуються з даними Ю. В. Пославської 

та ін. [568], І. В. Новака [453, 461], О. Стадницької, Й. Сірацького [672], 

І. Кудлай [323]. 

Коефіцієнти кореляції між надоєм та вмістом жиру в молоці в ході 

лактації і за лактацію були від'ємними. Зв'язки між надоєм та вмістом білка на 

другому і десятому місяцях лактації були від'ємними, на інших місяцях 

лактації і в середньому за лактацію – додатніми. Між надоєм та вмістом 

лактози в молоці впродовж лактації і за лактацію в цілому спостерігалися 

додатні зв'язки. Коефіцієнти кореляції між надоєм та вмістом золи в молоці в 

ході лактації носили різнонаправлений характер, а за лактацію цей зв'язок мав 

мінімальне від'ємне значення. Коефіцієнти кореляції між надоєм і сухою 

речовиною, надоєм і СЗМЗ, надоєм і вмістом жиру та білка в молоці в ході 

лактації коливалися від від'ємного до додатного значення, а за лактацію були 

додатними. Між компонентами молока, як впродовж лактації, так і за лактацію 

вцілому зв'язки були додатними. 

У дослідженнях Є. І. Федорович, Й. З. Сірацького [712] коефіцієнти 

кореляції між надоєм і вмістом жиру в молоці та надоєм і вмістом білка в 

молоці в ході лактації мали різнонаправлений характер, а в цілому за лактацію 

були від'ємними. У дослідженнях Ю. В. Пославської та ін. [568] зв'язки між 

надоєм і вмістом жиру та надоєм і вмістом білка в молоці були від'ємними.  У 

дослідженнях І. В. Новака [453, 461] коефіцієнти кореляції між надоєм і 

складовими компонентами молока були різнонаправлені. Зв'язки між 

компонентами молока у роботах усіх цих авторів були додатними. 

У всіх досліджуваних господарствах корови мали переважно 

чашоподібну та ванноподібну форми вимені, тварин з округлою формою 

молочної залози був невеликий відсоток. Так, у Сокальському відділенні ТзОВ  
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«Молочні ріки» корів з ванноподібною формою вимені було 21 %, 

чашоподібною – 69 і округлою – 10 %, у Бродівському відділенні – 34; 57 і 9, у 

племрепродукторі «Селекціонер» - 19; 67 і 14, у племзаводі «Ямниця» - 51; 41 і 

8 % відповідно. 

З наших досліджень видно, що форма вимені впливає на молочну 

продуктивність корів. У всіх досліджуваних господарствах найвищими 

надоями та виходом молочного жиру відзначалися корови з ванноподібною 

формою молочної залози (виняток – надій за третю лактацію у тварин 

племрепродуктора «Селекціонер»). Тварини з округлою формою вимені 

характеризувалися найнижчими показниками молочної продуктивності. 

Й. З. Сірацький та ін. [648], провівши дослідження на тваринах західного 

внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи та 

Л. В. Карлова [254] на тваринах голштинської породи, встановили, що 

молочна продуктивність тварин значною мірою залежить від форми молочної 

залози. У їхніх дослідженнях найвищі надої спостерігалися у корів з 

ванноподібною формою вимені. О. М. Шалева [786] зазначає, що у корів 

української чорно-рябої молочної породи незалежно від генотипу і 

виробничого напряму найвищою молочною продуктивністю відзначалися 

також тварини з ванноподібною формою вимені. Prasad RMV. і ін. [905]  

зазначають, що найкращим є вим’я ванноподібної та чашоподібної форми. 

Корови-первістки з різних господарств відрізнялися за функціональними 

властивостями вимені. Добові надої у корів залежно від господарства 

знаходилися в межах 18,0-25,1 кг, швидкість молоковіддачі – в межах – 1,73-

1,95 кг/хв, тривалість доїння – в межах 10,4-12,9 хв. Функціональні властивості 

вимені також залежали від форми молочної залози. У всіх досліджуваних 

господарствах найвищий добовий надій і найбільша швидкість молоковіддачі  

були у корів з ванноподібною формою вимені. 

Результати наших досліджень узгоджуються з даними Й. З. Сірацького і 

ін. [648] та Л. В. Карлової [254]. 
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За результатами наших досліджень, у телиць племзаводу «Ямниця» вік 

першого плідного осіменіння становив 552,7, а отелення 834,6 дня, що менше 

порівняно з тваринами Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» на 10,1 

(Р<0,001) та 6,1 (Р<0,01),  Бродівського відділеня – 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). Найвищою живою масою при першому осіменінні характеризувалися 

телиці Сокальського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» , вона становила 

409,7 кг, 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. У нашому досліді телиць осіменяли у віці 537,4 

дня з живою масою 408,5 кг. 

Встановлено, що молочна продуктивність корів залежить від їх живої 

маси при першому плідному осіменінні. У племзаводі «Ямниця» за першу, 

другу, третю і кращу лактації найвищими надоями та виходом молочного жиру 

відзначалися корови, жива маса яких при першому плідному осіменінні 

становило 400-419 кг, у Сокальському відділенні ТзОВ  «Молочні ріки» –

тварин, яких осіменяли з живою масою 420-439 кг, у Бродівському відділенні 

за першу і третю лактації – особини, з живою масою при першому осіменінні 

440 кг і більше, а за другу і кращу лактації – 420-439 кг, у племрепродукторі 

«Селекціонер» за першу лактацію – корови, з живою масою при першому 

осіменінні 400 кг і більше, за другу і третю лактації – 420-439 кг, а за кращу – 

400-419 кг. У досліді найвищі надої та вихід молочного жиру були у первісток, 

осіменених з живою масою 400-419 кг. Необхідно зазначити, що у більшості 

випадків між тваринами з живою масою при першому плідному осіменінні 

400-419; 420-439 та 440 кг і більше за показниками молочної продуктивності 

вірогідної різниці не виявлено, у тварин з нижчою живою масою ці показники 

були вірогідно нижчими. 

Молочна продуктивність корів у меншій мірі залежить від віку першого 

осіменіння, ніж від живої маси при першому осіменінні. У племрепродукторі 

«Селекціонер» за першу, другу, третю і кращу лактації найвищими надями та 
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виходом молочного жиру характеризувалися корови з віком першого плідного 

осіменінні 548-607 днів, у Сокальському відділенні ТзОВ  «Молочні ріки»  –

487-547 днів, у Бродівському відділенні за першу і другу лактації – до 487 днів, 

а за третю і кращу лактації – до 547 днів, у племзаводі «Ямниця» за першу, 

третю і кращу лактації – 487-547 днів, а за другу – у віці 608 днів і більше. У 

досліді найвищі надої відмічені у первісток, осіменених у віці 487-547 днів, а 

вихід молочного жиру – у тварин, осіменених у віці 548-607 днів. Необхідно 

зазначити, що у більшості випадків між тваринами осімененими у різному віці 

за показниками молочної продуктивності вірогідної різниці не виявлено.        

Р. В. Ставецька, І. А. Рудик [664], Л. А. Коропець і ін. [298] зазначають, 

що питання оптимальної живої маси і віку первісток при першому отеленні, за 

яких забезпечується високий рівень продуктивності корів, доцільно розглядати 

в конкретних господарських умовах. 

Коефіцієнти кореляції між надоєм і живою масою при першому 

плідному осіменінні та виходом молочного жиру і живою масою при першому 

плідному осіменінні в розрізі господарств і лактацій були додатними і 

коливалися від 0,184 до 0,469 та від 0,150 до 0,435 відповідно. Зв'язки між 

надоєм і віком першого плідного осіменіння в розрізі господарств і лактацій 

були від'ємними і знаходився в межах -0,005 – -0,268 (виняток – третя лактація 

у корів племзаводу «Ямниця», r=0,001). Аналогічна ситуація виявлена і за 

коефіцієнтом кореляції між виходом молочного жиру і віком першого плідного 

осіменіння. Цей показник знаходився в межах -0,011 – -0,291 (виняток – друга 

лактація у тварин племзаводу «Ямниця», r=0,008). 

Результати наших досліджень узгоджуються з даними Ю. В. Пославської 

та ін. [564, 565], І. В. Новака та ін. [451]. 

Корови чорно-рябої худоби з різних господарств відрізнялися за 

показниками відтворювальної здатності. У корів Сокальського відділення 

ТзОВ  «Молочні ріки», залежно від лактації, тривалість сервіс-періоду 

знаходилася в межах 87,4-110,1, міжотельного періоду – в межах 364,4-389,0 і 

сухостійного періоду – в межах 61,7-72,9 дня, у тварин Бродівського 
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відділення – в межах 99,8-107,4; 380,0-386,7 і 47,6-57,6, у корів 

племрепродуктора «Селекціонер» – в межах 96,0-110,0; 375,3-389,6 і 65,4-72,2, 

у особин племзаводу «Ямниця» – в межах 108,2-121,5; 389,4-402,6 і 47,3-57,9 

дня відповідно. Оптимальна тривалість сервіс- періоду для молочних порід 

вважається в межах 80-90 днів, міжотельного періоду – в межах 365-380 днів, 

сухостійного періоду – в межах 45-60 днів [68, 244]. Найбільше перевищення 

оптимальних меж тривалості сервіс- і міжотельного періодів відмічено у корів 

племзаводу «Ямниця». 

Встановлено, що молочна продуктивність корів залежить від показників 

відтворювальної здатності. У Бродівському відділенні ТзОВ  «Молочні ріки» і 

племзаводі «Ямниця» найвищими надоями та виходом молочного жиру за 

досліджувані лактації характеризувалися корови з тривалістю сервіс-періоду 

150 днів і більше та міжотельного періоду – 430 днів і більше. У Сокальському 

відділенні ТзОВ  «Молочні ріки» за першу лактацію найвищими ці показники 

були у первісток з тривалістю сервіс-періоду 150 днів і більше та міжотельного 

періоду до 340 днів, за другу лактацію – 90-119 та 370-399, за третю – 120-149 

та 400-429, за кращу – 60-89 і 150 і більше та до 369 днів відповідно. У 

племрепродукторі «Селекціонер» найвищими надоями і виходом молочного 

жиру за першу лактацію відзначалися тварини з тривалістю сервіс-періоду 

120-149 днів та міжотельного періоду – 400-429 днів, за другу лактацію – 90-

119 та 370-399, за третю і кращу лактації – 150 і більше та 430 днів і більше 

відповідно. У Сокальському відділенні ТзОВ  «Молочні ріки» найвищі надої 

та вихід молочного жиру за другу і кращу лактації були у корів з тривалістю 

сухостійного періоду 45-54 дні, а за третю – 65-74 дні. У Бродівському 

відділенні за другу і кращу лактації найвищими ці показники були у тварин з 

тривалістю сухостійного періоду 85 днів і більше, а за третю – до 45 днів. У 

племрепродукторі «Селекціонер» і племзаводі «Ямниця» за третю і кращу 

лактації найвища величина надою та вихід молочного жиру відмічені у корів з 

тривалістю сухостійного періоду 45-54 дні, а за другу – в першому 

господарстві – 55-64 і 65-74, у другому – 55-64 дні. 
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За результатами досліджень Є. І. Федорович та ін. [700],  

Й. З. Сірацького і Є. І. Федорович [647] найвищими надоями відзначалися 

корови з тривалістю сухостійного періоду 50-60 днів, сервіс-періоду – 90-120 

днів і міжотельного періоду – 378-405 днів. У дослідженнях І. В. Новака та ін. 

[533] найвищими надоями характеризувалися корови з тривалістю сервіс-

періоду за першу, другу і кращу лактації – 81-100 днів, а за третю лактацію – 

121-140 днів; тривалістю міжотельного періоду за першу лактацію – 366-385, 

за другу – 446 і більше, за третю – 406-425 та за кращу лактацію – до 365 днів; 

тривалістю сухостійного періоду за другу лактацію – 76-85, за третю – 56-65 і 

за кращу лактацію – 46-55 днів. 

За даними О. Ф. Гончара,  Ю. М. Сотніченка [150],  найвищі надої були у 

корів з тривалістю сервіс-періоду 64-106 днів,  найменш продуктивними були 

тварини з тривалістю сервіс-періоду 236 днів і більше. 

М. Ф. Приходько [574] зазначає, що оптимальна тривалість 

міжотельного періоду для корів сумського внутрішньопородного типу 

української чорно-рябої молочної породи, за якої досягаються високі 

показники молочної продуктивності і в той же час зберігається високий рівень 

відтворювальної здатності тварин, є період у межах 366-385 днів. 

Коефіцієнти кореляції між тривалістю сервіс- та міжотельного періодів і 

величиною надою та кількістю молочного жиру були додатними і,  залежно від 

господарства і лактації,  коливалися від 0,023 до до 0,341(виняток – третя 

лактація у тварин Бродівського відділення ТзОВ  «Молочні ріки» і краща 

лактація у Сокальському відділенні). Зв'язки між тривалістю сухостійного 

періоду і надоєм та кількістю молочного жиру у корів Сокальського відділення 

ТзОВ  «Молочні ріки» і племзаводу «Ямниця були від'ємними, а у 

Бродівському відділенні і племрепродукторі «Селекціонер» – носили 

різнонаправлений характер. 

За результатами досліджень Є. І. Федорович і ін. [700], коефіцієнти 

кореляції між тривалістю сервіс- та міжотельного періодів і надоєм та 

кількістю молочного жиру були додатними, а між тривалістю сухостійного 
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періоду і надоєм та кількістю молочного жиру – від'ємними. У дослідженнях 

І. В. Новака і ін. [533] тривалість сервіс-, міжотельного та сухостійного 

періодів позитивно корелює з молочною продуктивністю тварин і знаходилася 

в межах 0,101-0,270, сила впливу показників відтворювальної здатності на 

молочну продуктивність корів коливалася від 8,82 до 28,44 %. У дослідженнях 

О. Ф. Гончара і Ю. М. Сотніченка [150] між тривалістю сервіс- та 

міжотельного періодів і величиною надою коефіцієнти кореляції були 

позитивні. Коефіцієнти кореляції між тривалістю сервіс-періоду і величиною 

надою також були позитивними у дослідженнях Н. П. Сударева і ін. [678]. За 

результатами досліджень Й. З. Сірацького і Є. І. Федорович [647] сила впливу 

тривалості сухостійного періоду на надій, залежно від лактації, знаходилася в 

межах 18,64-24,29, сервіс-періоду – в межах 33,79-39,67 та міжотельного 

періоду – в межах 36,47-42,31 %. 

Встановлено, що корови чорно-рябої худоби з різних господарств 

відрізнялися за тривалістю та ефективністю довічного використання. Між 

коровами племзаводу «Ямниця» та племрепродуктора «Селекціонер» за 

тривалістю життя і господарського використання вірогідної різниці не 

виявлено і ці показники в першому господарстві становили 2524 і 1685, у 

другому – 2551 день і 1713 днів відповідно. У тварин обох відділень ТзОВ  

«Молочні ріки» ці показники були вірогідно нижчими і знаходилися в межах 

2080-2301 і 1238-1445 днів. Коефіцієнт господарського використання у корів 

різних господарств знаходився в межах  0,584-0,671. Кількість лактацій у 

тварин Сокальського і Бродівського відділень ТзОВ  «Молочні ріки»  була 

майже однаковою (3,2-3,4 лактацій). На одну лактацію довше 

використовувались корови племрепродуктора «Селекціонер», а тварини 

племзаводу «Ямниця» використовувалися 3,9 лактації. Дещо інша картина 

спостерігалася за довічною продуктивністю. Найвищими довічними надоями 

(25448 кг) та виходом молочного жиру (976,7 кг) характеризувалися тварини 

племзаводу «Ямниця». У корів обох відділень ТзОВ  «Молочні ріки» та 

племрепродуктора «Селекціонер» надій на один день життя (8,8-8,9 кг) був 
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майже однаковим, а у тварин племзаводу «Ямниця» (10,0 кг) цей показник був 

вірогідно вищим. Надій на один день господарського використання 

найнижчим був у корів племрепродуктора «Селекціонер» (13,3 кг), 

найвищий – у тварин племзаводу «Ямниця» (15,1 кг). 

Аналіз літературних даних показує, що показники тривалості та 

ефективності використання корів у різних господарствах різняться. Результати 

наших досліджень за окремими показниками узгоджуються з даними 

В. В. Федоровича та ін. [699], М. Бащенка та ін. [34], А. П. Шевченка [794], 

Ю. І. Скляренка та ін. [651]. 

Корови різних ліній відрізнялися за тривалістю та ефективністю їх 

використання. Найбільша тривалість життя, тривалість господарського 

використання та кількість лактацій відмічені у тварин ліній Белла 1667366.74, 

К. Франса 9069 і С. Т. Рокита 252803. Подібна картина була і за довічною 

продуктивністю. Найвищий довічний надій та вихід молочного жиру були у 

корів ліній Белла 1667366.74 і К. Франса 9069, дещо нижчими ці показники 

були у ліній С. Т. Рокита 252803 і М. Чіфтейна 95679, а у інших ліній вони 

були ще нижчими. 

За результатами досліджень різних авторів за показниками тривалості та 

ефективності довічного використання в певних господарських умовах 

кращими є тварини тих чи інших ліній. 

У всіх досліджуваних господарствах найбільше тварин вибувало через 

порушення функції відтворення (37,5-45,0 %). На другому місці серед причин 

вибуття була низька продуктивність (15,8-21,5 %). Через аналогічні причини 

найбільше корів вибувало у дослідженнях В. В. Федоровича та ін. [699], 

М. Бащенка та ін. [34], Н. М. Кузів [361], В. М. Братюка [76], В. В. Першути та 

ін. [166]. 

У телиць чорно-рябої худоби за морфологічними і біохімічними 

показниками крові встановлена міжвікова різниця. З віком телиць вміст у крові 

глюкози і резервна лужність знижувалися, вміст загального білка в сироватці 

крові і глобулінів зростали, а вміст альбумінів мав хвилеподібний характер. 
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Відносна кількість альбумінів з 12-місячного віку знижувалася, а відносна 

кількість глобулінів – зростала. 

Результати наших досліджень за окремими показниками узгоджуються з 

даними Є. І. Федорович, Й. З. Сірацького [712], М. С. Бердичевського та ін. 

[719]. 

У корів-первісток у ході лактації за морфологічними та біохімічними 

показниками крові також виявлені деякі відмінності. З другого до восьмого 

місяця лактації кількість еритроцитів і вміст гемоглобіну зростали, а вміст 

загального білка в сироватці крові знижувався. 

На протязі лактаційного періоду в крові корів у дослідженнях 

Є. І. Федорович, Й. З. Сірацького [712] кількість еритроцитів і вміст 

гемоглобіну змінювалися незначно, а вміст загального білка в сироватці крові 

зростав, у дослідженнях Н. М. Бабій [17], Н. М. Бабій, Є. І. Федорович [15] 

кількість еритроцитів зменшувалася, а вміст гемоглобіну і загального білка – 

зростали, у дослідженнях І. В. Шпить [807], В. В. Федоровича, Н. П. Бабік 

[696] ці показники знижувалися, у дослідженнях О. М. Кріп [320] кількість 

еритроцитів і вміст гемоглобіну збільшувалися. 

Е. В. Эйдригевич, В. В. Раевская [831] зазначають, що у корів після 

отелення кількість еритроцитів і вміст гемоглобіну по мірі збільшення надоїв 

знижуються і досягають мінімальної кількості в період максимальних надоїв, а 

вміст загального білка високий в перші чотири місяці лактації і до кінця 

лактаційного періоду знижується.   

Вміст загального білка в сироватці крові позитивно корелює з живою 

масою телиць в період вирощування і молочною продуктивністю корів-

рервісток. Найвищим коефіцієнт кореляції між вмістом загального білка в 

сироватці крові і живою масою телиць в період вирощування був у 3-

місячному віці, а між вмістом загального білка в сироватці крові і величиною 

добового надою, вмістом жиру та білка в молоці – на другому місяці лактації. 

Результати наших досліджень за окремими показниками узгоджуються з 

даними М. І. Когут [281, 282], П. В. Боднара, З. Є. Щербатого [62]. 
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Е. В. Эйдригевич, В. В. Раевская [831] зазначають, що між вмістом загального 

білка в сироватці крові і надоєм зв'язки додатні, а що стосується зв’язку 

фракцій білка з надоєм, то зв’язки були різнонаправленими. 

За результатами наших досліджень у телиць з віком зростала 

фагоцитарна активність нейтрофілів крові, фагоцитарне число, бактерицидна 

та лізоцимна активності сироватки крові і В-лімфоцити. 

Результати наших досліджень узгоджуються з даними Є. І. Федорович, 

Й. З. Сірацького [712], М. С. Бердичевського та ін. [719]. 

У корів-первісток найвищі показники клітинної та гуморальної ланок 

імунітету були на п'ятому місяці лактації. 

Загальна оцінка природної резистентності в телиць чорно-рябої худоби, 

залежно від вікового періоду, знаходилася в межах 54-60 балів, у корів-

первісток, залежно від періоду лактації, – в межах 61-64 бали,  що вважається 

нормальним її рівнем. 

У дослідженнях Є. І. Федорович, Й. З. Сірацького [712] телиці західного 

внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, залежно 

від віку, мали загальну оцінку природної резистентності 51-55, а корови 

залежно від періоду лактації 58-60 балів. За результатами досліджень 

В. В. Федоровича [697],  у корів української чорно-рябої молочної породи в 

західному регіоні України, залежно від періоду лактації, загальна оцінка 

природної резистентності знаходилася в межах 52-55 балів. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Використання розроблених методичних підходів на основі 

популяційно-генетичного аналізу параметрів постнатального 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 
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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). 

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 
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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 
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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 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 %. 
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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. Розроблений нами 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 розведення характеризуються певними 

екстер’єрними параметрами і відзначаються високим рівнем продуктивності. 

17. 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 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. 
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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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Додаток А 
Залежність молочної продуктивності первісток від живої маси в період їх 

вирощування (ТзОВ «Молочні ріки» Сокальське відділення), M±m 
 

Вік 
тварин, 
міс. 

Кількість 
тварин, 
гол. 

Жива маса, 
кг 

Вміст жиру в 
молоці, % 

Молочний 
жир, кг 

Надій, кг 

до 27 6 4960±274,6 3,74±0,053 185,9±11,66 

27-29,9 169 4976±36,8 3,77±0,011 187,7±1,48 

30-32,9 969 5173±23,7 3,79±0,005 196,1±0,91 

33-35,9 778 5288±24,3 3,80±0,014 190,6±2,26 

При 
народженні 

36 і більше 124 5009±55,9 3,83±0,015 201,8±2,33 

до 90 211 4792±37,0 3,78±0,012 181,2±1,46 

90-99,9 1044 5047±19,1 3,79±0,005 191,5±0,75 

100-109,9 730 5482±26,5 3,80±0,005 208,4±1,01 3 

110-119,9 54 5581±111,3 3,78±0,016 210,7±4,16 

120 і більше 7 5084±151,8 3,93±0,074 200,5±4,22 

до 155 170 4704±28,5 3,78±0,013 177,7±1,21 

155-169,9 626 4980±24,9 3,79±0,006 188,6±0,98 

170-184,9 987 5333±22,6 3,80±0,005 202,5±0,87 6 

185-199,9 234 5496±45,8 3,82±0,009 209,7±1,75 

200 і більше 29 5236±101,0 3,85±0,031 201,6±4,47 

до 215 176 4856±47,0 3,77±0,010 183,0±1,85 

215-229,9 608 5072±27,7 3,79±0,006 192,1±1,07 

230-244,9 743 5176±25,0 3,80±0,005 196,7±0,96 9 

245-259,9 419 5461±33,1 3,81±0,008 207,8±1,28 

260 і більше 100 5461±62,7 3,82±0,016 208,7±2,49 

до 270 164 4840±49,2 3,77±0,011 182,4±1,94 

270-284,9 489 4974±29,2 3,79±0,007 188,5±1,13 

285-299,9 703 5159±24,8 3,80±0,005 195,7±0,96 12 

300-314,9 497 5440±31,9 3,81±0,007 207,1±1,23 

315 і більше 193 5500±45,8 3,82±0,012 209,9±1,78 

до 320 70 4703±61,2 3,76±0,018 176,8±2,52 

320-339,9 469 4904±26,7 3,79±0,007 185,7±1,04 

340-359,9 839 5187±24,2 3,80±0,05 196,8±0,93 15 

360-379,9 534 5417±29,8 3,81±0,007 206,3±1,15 

380 і більше 134 5569±55,5 3,81±0,01 212,0±2,16 

до 380 224 4721±31,7 3,78±0,010 178,3±1,27 

380-399,9 738 4969±21,9 3,79±0,005 188,4±0,86 

400-419,9 678 5344±25,4 3,80±0,006 203,1±0,98 18 

420-439,9 335 5578±39,9 3,81±0,008 212,4±1,52 

440 і більше 71 5639±90,9 3,79±0,017 213,9±3,50 
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Залежність молочної продуктивності корів за другу лактацію  від живої 
маси в період їх вирощування 

 (ТзОВ «Молочні ріки» Сокальське відділення), M±m 
 

Вік 
тварин, 
міс. 

Кількість 
тварин, 
гол. 

Жива маса, 
кг 

Вміст жиру в 
молоці, % 

Молочний 
жир, кг 

Надій, кг 

до 27 5 4730±157,1 3,74±0,073 177,0±7,92 

27-29,9 121 5080±53,5 3,78±0,011 192,3±2,11 

30-32,9 724 5342±35,3 3,78±0,005 202,2±1,39 

33-35,9 639 5588±39,8 3,79±0,006 211,9±1,58 

При 
народженні 

36 і більше 114 5300±86,9 3,81±0,013 201,8±3,44 

до 90 169 4863±47,6 3,76±0,011 182,6±1,88 

90-99,9 814 5200±28,7 3,79±0,005 196,9±1,13 

100-109,9 575 5848±43,1 3,80±0,005 222,2±1,70 3 

110-119,9 38 5890±190,1 3,81±0,024 224,4±7,52 

120 і більше 7 5684±172,0 3,83±0,063 218,0±8,54 

до 155 137 4814±42,6 3,76±0,013 180,7±1,65 

155-169,9 473 5060±35,1 3,78±0,006 191,5±1,41 

170-184,9 784 5628±36,5 3,79±0,005 213,3±1,44 6 

185-199,9 185 5856±68,5 3,81±0,010 223,3±2,68 

200 і більше 24 5528±156,3 3,82±0,040 211,5±6,50 

до 215 126 5016±72,9 3,76±0,011 188,5±2,86 

215-229,9 451 5151±38,9 3,78±0,006 195,0±1,55 

230-244,9 579 5372±40,6 3,79±0,006 203,7±1,59 9 

245-259,9 362 5833±49,9 3,79±0,007 221,2±2,01 

260 і більше 85 5927±101,7 3,82±0,018 226,2±3,94 

до 270 121 4963±65,7 3,75±0,013 185,9±2,51 

270-284,9 357 5057±43,1 3,78±0,007 191,2±1,70 

285-299,9 534 5334±39,9 3,79±0,006 202,4±1,56 12 

300-314,9 423 5739±48,4 3,79±0,007 217,5±1,94 

315 і більше 168 5950±71,3 3,81±0,011 226,7±2,84 

до 320 53 4747±80,3 3,75±0,019 177,9±2,89 

320-339,9 334 5014±39,9 3,78±0,007 189,5±1,55 

340-359,9 648 5325±35,8 3,79±0,005 201,8±1,41 15 

360-379,9 454 5755±47,3 3,79±0,007 218,3±1,89 

380 і більше 114 6067±89,8 3,80±0,013 230,6±3,55 

до 380 169 4814±46,2 3,76±0,010 181,1±1,73 

380-399,9 551 5067±31,1 3,79±0,006 191,9±1,25 

400-419,9 540 5615±41,0 3,79±0,006 212,7±1,61 18 

420-439,9 284 5920±63,4 3,81±0,008 225,5±2,52 

440 і більше 59 6139±134,3 3,78±0,018 232,2±5,41 
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Залежність молочної продуктивності корів за третю лактацію від живої 
маси в період їх вирощування 

(ТзОВ «Молочні ріки» Сокальське відділення), M±m 
 

Вік тварин, 
міс. 

Кількість 
тварин, 
гол. 

Жива маса, 
кг 

Вміст жиру в 
молоці, % 

Молочний 
жир, кг 

Надій, кг 

до 27 1 4963 3,91 194,1 

27-29,9 81 5461±81,7 3,78±0,013 206,3±3,14 

30-32,9 470 5553±44,4 3,79±0,006 210,3±1,75 

33-35,9 464 6200±53,5 3,80±0,006 235,8±2,09 

При 
народженні 

36 і більше 83 5695±136,5 3,79±0,015 216,0±5,45 

до 90 125 5191±68,8 3,75±0,012 194,9±2,69 

90-99,9 536 5537±36,7 3,79±0,006 209,8±1,44 

100-109,9 410 6392±60,4 3,81±0,006 243,4±2,38 3 

110-119,9 23 6070±240,7 3,82±0,027 231,9±9,30 

120 і більше 5 5856±214,4 3,91±0,155 228,8±10,77 

до 155 101 5161±66,2 3,75±0,012 193,7±2,61 

155-169,9 292 5372±45,9 3,77±0,008 202,8±1,84 

170-184,9 556 6026±47,0 3,80±0,006 229,1±1,83 6 

185-199,9 131 6486±114,0 3,82±0,011 247,8±4,46 

200 і більше 19 6114±230,1 3,85±0,044 235,3±8,89 

до 215 77 5169±81,4 3,75±0,014 194,1±3,26 

215-229,9 292 5447±53,0 3,78±0,008 206,1±2,08 

230-244,9 372 5685±49,4 3,79±0,007 215,8±1,94 9 

245-259,9 288 6426±69,7 3,80±0,007 244,2±2,72 

260 і більше 70 6462±144,9 3,84±0,019 248,2±5,75 

до 270 71 5174±82,6 3,76±0,015 194,4±3,29 

270-284,9 239 5343±55,0 3,78±0,009 201,7±2,14 

285-299,9 338 5618±50,0 3,80±0,007 213,4±1,99 12 

300-314,9 314 6230±64,8 3,79±0,007 236,4±2,53 

315 і більше 137 6621±100,7 3,82±0,012 253,2±3,96 

до 320 31 5069±118,8 3,75±0,020 190,1±4,73 

320-339,9 216 5280±52,3 3,78±0,009 199,7±2,03 

340-359,9 414 5617±45,9 3,79±0,007 212,9±1,82 15 

360-379,9 341 6261±63,3 3,80±0,007 237,9±2,47 

380 і більше 97 6685±118,1 3,82±0,015 255,6±4,74 

до 380 113 5088±63,5 3,76±0,012 191,5±2,46 

380-399,9 352 5377±42,0 3,79±0,007 203,6±1,66 

400-419,9 367 6044±56,9 3,80±0,007 229,7±2,21 18 

420-439,9 219 6420±82,0 3,81±0,008 244,6±3,26 

440 і більше 48 6556±155,1 3,80±0,023 249,0±6,12 
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Залежність молочної продуктивності корів за кращу лактацію  від живої 
маси в період їх вирощування 

 (ТзОВ «Молочні ріки» Сокальське відділення), M±m 
 

Вік 
тварин, 
міс. 

Кількість 
тварин, 
гол. 

Жива маса, 
кг 

Вміст жиру в 
молоці, % 

Молочний 
жир, кг 

Надій, кг 

до 27 6 5116±302,9 3,74±0,033 191,5±11,72 

27-29,9 169 5476±54,9 3,78±0,009 207,2±2,12 

30-32,9 969 5808±32,9 3,80±0,004 220,7±1,27 

33-35,9 778 6220±42,9 3,80±0,005 236,7±1,67 

При 
народженні 

36 і більше 124 5826±110,3 3,81±0,011 222,2±4,25 

до 90 211 5431±59,9 3,77±0,010 204,8±2,32 

90-99,9 1044 5683±28,4 3,80±0,004 216,1±1,09 

100-109,9 730 6418±45,9 3,80±0,004 244,2±1,79 3 

110-119,9 54 6302±150,0 3,81±0,016 240,0±5,81 

120 і більше 7 5951±156,8 3,93±0,094 233,8±6,74 

до 155 170 5326±50,0 3,78±0,011 201,2±1,95 

155-169,9 626 5522±34,4 3,79±0,005 209,5±1,33 

170-184,9 987 6186±36,6 3,80±0,004 235,2±1,42 6 

185-199,9 234 6403±82,5 3,82±0,008 244,4±3,17 

200 і більше 29 6204±173,0 3,88±0,034 240,1±6,33 

до 215 176 5417±67,8 3,78±0,009 204,8±2,64 

215-229,9 608 5640±37,3 3,79±0,005 213,9±1,43 

230-244,9 743 5866±38,5 3,80±0,005 223,1±1,50 9 

245-259,9 419 6552±58,3 3,81±0,006 249,6±2,26 

260 і більше 100 6595±122,4 3,83±0,016 252,6±4,67 

до 270 164 5397±65,4 3,78±0,010 204,0±2,51 

270-284,9 489 5547±40,6 3,79±0,006 210,2±1,55 

285-299,9 703 5798±37,3 3,80±0,005 220,4±1,45 12 

300-314,9 497 6406±53,3 3,81±0,006 244,0±2,07 

315 і більше 193 6674±86,7 3,82±0,010 254,9±3,35 

до 320 70 5163±78,5 3,79±0,016 195,7±3,10 

320-339,9 469 5452±40,0 3,79±0,006 206,6±1,54 

340-359,9 839 5856±33,5 3,80±0,004 221,3±1,29 15 

360-379,9 534 6413±52,1 3,81±0,006 244,4±2,03 

380 і більше 134 6828±103,1 3,81±0,012 260,2±4,01 

до 380 224 5229±47,5 3,79±0,009 198,0±1,81 

380-399,9 738 5550±32,1 3,79±0,005 210,5±1,24 

400-419,9 678 6164±41,5 3,81±0,005 234,5±1,60 18 

420-439,9 335 6612±66,9 3,82±0,007 252,4±2,63 

440 і більше 71 6821±136,7 3,80±0,017 258,8±5,28 
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Залежність молочної продуктивності первісток від живої маси в період їх 
вирощування (ТзОВ «Молочні ріки» Бродівське відділення), M±m 

 
Вік 

тварин, 
міс. 

Кількість 
тварин, 
гол. 

Жива маса, 
кг 

Вміст жиру в 
молоці, % 

Молочний 
жир, кг 

Надій, кг 

до 27 102 4959±117,0 3,90±0,022 194,3±5,08 

27-29,9 366 4516±39,3 3,81±0,009 172,4±1,72 

30-32,9 414 4845±55,0 3,84±0,010 187,2±2,42 

33-35,9 200 5215±79,4 3,87±0,013 202,8±3,46 

При 
народженні 

36 і більше 140 5061±67,9 3,97±0,021 201,3±3,12 

до 90 328 4524±50,0 3,85±0,012 175,0±2,26 

90-99,9 392 4758±46,9 3,83±0,009 182,7±2,03 

100-109,9 360 5104±58,9 3,87±0,012 198,3±2,60 3 

110-199,9 88 5380±107,7 3,95±0,026 213,3±5,01 

120 і більше 54 4750±132,3 3,89±0,023 185,1±5,49 

до 155 223 4202±41,8 3,77±0,011 159,0±1,98 

155-169,9 407 4605±42,7 3,82±0,010 176,5±1,85 

170-184,9 354 5094±50,8 3,87±0,010 197,7±2,23 6 

185-119,9 156 5695±96,8 3,98±0,018 227,2±4,15 

200 і більше 82 5040±116,0 3,97±0,025 200,7±4,97 

до 215 278 4218±35,2 3,79±0,010 160,1±1,55 

215-229,9 311 4603±48,5 3,78±0,009 174,4±2,06 

230-244,9 280 4959±56,5 3,87±0,013 192,2±2,53 9 

245-259,9 193 5525±82,5 3,96±0,016 219,1±3,57 

260 і більше 160 5358±87,1 3,93±0,018 214,4±3,71 

до 270 293 4196±33,8 3,79±0,010 159,2±1,49 

270-284,9 211 4608±56,3 3,80±0,011 175,6±2,50 

285-299,9 262 4772±54,2 3,82±0,012 182,7±2,26 12 

300-314,9 258 5448±69,9 3,91±0,014 213,8±3,12 

315 і більше 198 5348±77,7 4,00±0,016 214,3±3,34 

до 320 242 4160±33,8 3,77±0,011 157,2±1,48 

320-339,9 245 4529±54,6 3,80±0,010 172,6±2,33 

340-359,9 360 4829±48,0 3,85±0,011 186,3±2,11 15 

360-379,9 236 5506±72,6 3,93±0,014 216,9±3,20 

380 і більше 139 5482±87,6 4,01±0,019 220,2±3,72 

до 380 428 4236±30,2 3,78±0,008 160,3±1,28 

380-399,9 327 4715±46,8 3,84±0,011 181,4±2,03 

400-419,9 285 5292±60,1 3,90±0,013 207,1±2,67 18 

420-439,9 127 5848±92,0 3,99±0,018 233,3±3,92 

440 і більше 55 5645±149,9 4,05±0,034 229,2±6,59 
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Залежність молочної продуктивності корів за другу лактацію  від живої 
маси в період їх вирощування 

 (ТзОВ «Молочні ріки» Бродівське відділення), M±m 
 

Вік тварин, 
міс. 

Кількість 
тварин, 
гол. 

Жива маса, 
кг 

Вміст жиру в 
молоці, % 

Молочний 
жир, кг 

Надій, кг 

до 27 73 5222±124,1 3,98±0,033 208,2±5,52 

27-29,9 276 4809±51,2 3,82±0,011 184,3±2,31 

30-32,9 324 4959±59,6 3,86±0,010 192,1±2,60 

33-35,9 146 5490±111,7 3,87±0,015 213,3±4,70 

При 
народженні 

36 і більше 112 5459±88,5 3,94±0,019 215,4±3,78 

до 90 228 4670±62,6 3,86±0,012 180,8±2,78 

90-99,9 301 5085±59,9 3,84±0,010 196,0±2,53 

100-109,9 290 5255±65,2 3,88±0,014 204,8±2,89 3 

110-119,9 70 5683±134,2 3,95±0,025 225,1±6,00 

120 і більше 42 5019±146,8 3,88±0,021 195,4±6,17 

до 155 148 4373±49,9 3,79±0,011 165,9±2,05 

155-169,9 308 4925±58,3 3,83±0,010 189,3±2,52 

170-184,9 289 5254±63,2 3,87±0,011 204,1±2,69 6 

185-199,9 123 5786±105,2 3,99±0,024 231,4±4,63 

200 і більше 63 5302±115,1 3,97±0,025 210,9±5,04 

до 215 200 4396±42,6 3,80±0,009 167,0±1,70 

215-229,9 224 4840±59,5 3,79±0,010 184,1±2,51 

230-244,9 231 5306±74,9 3,87±0,012 205,7±3,15 9 

245-259,9 154 5697±92,2 3,96±0,021 226,7±4,19 

260 і більше 122 5423±98,0 4,00±0,019 217,3±4,21 

до 270 203 4417±43,6 3,79±0,009 167,6±1,78 

270-284,9 153 4716±64,7 3,81±0,012 180,6±2,77 

285-299,9 213 5161±73,0 3,83±0,012 198,0±3,08 12 

300-314,9 210 5587±81,9 3,93±0,016 220,4±3,58 

315 і більше 152 5510±87,7 3,99±0,017 220,3±3,84 

до 320 165 4408±51,5 3,79±0,010 167,0±2,10 

320-339,9 186 4713±57,2 3,80±0,010 179,8±2,36 

340-359,9 276 5123±62,2 3,85±0,011 197,7±2,66 15 

360-379,9 192 5643±88,4 3,94±0,017 223,1±3,84 

380 і більше 112 5597±100,0 4,01±0,019 225,1±4,39 

до 380 304 4433±40,9 3,79±0,007 168,2±1,47 

380-399,9 241 4965±56,3 3,83±0,011 190,6±2,34 

400-419,9 231 5447±72,7 3,90±0,014 212,9±3,12 18 

420-439,9 106 6093±121,0 4,03±0,025 245,7±5,29 

440 і більше 49 5711±132,1 4,03±0,029 230,6±5,78 
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Залежність молочної продуктивності третю лактація від живої маси в 
період їх вирощування (ТзОВ «Молочні ріки» Бродівське відділення), 

M±m 
Вік тварин, 

міс. 
Кількість 
тварин, 
гол. 

Жива маса, 
кг 

Вміст жиру в 
молоці, % 

Молочний 
жир, кг 

Надій, кг 

до 27 51 5194±145,8 3,96±0,031 206,0±6,41 

27-29,9 210 4949±62,0 3,82±0,012 189,0±2,59 

30-32,9 244 5103±70,0 3,85±0,011 197,1±2,92 

33-35,9 104 5497±113,0 3,86±0,017 212,6±4,59 

При 
народженні 

36 і більше 81 5520±95,0 3,91±0,016 216,2±4,00 

до 90 160 4849±72,8 3,85±0,015 187,0±3,18 

90-99,9 224 5092±69,7 3,85±0,013 196,3±2,88 

100-109,9 221 5409±75,3 3,87±0,013 209,2±3,16 3 

110-119,9 55 5510±103,0 3,90±0,020 215,2±4,32 

120 і більше 30 5112±151,1 3,88±0,023 198,1±5,81 

до 155 109 4558±57,7 3,78±0,013 172,4±2,37 

155-169,9 229 4960±65,9 3,83±0,012 190,4±2,72 

170-184,9 218 5460±72,8 3,86±0,011 210,6±2,89 6 

185-199,9 88 5648±107,5 3,97±0,022 224,9±4,88 

200 і більше 46 5394±147,5 3,95±0,023 213,5±6,27 

до 215 140 4570±59,2 3,80±0,012 173,5±2,35 

215-229,9 171 4963±63,0 3,80±0,011 188,7±2,53 

230-244,9 178 5454±89,2 3,85±0,013 209,7±3,52 9 

245-259,9 113 5545±95,2 3,95±0,021 219,7±4,23 

260 і більше 88 5482±112,0 3,97±0,017 218,3±4,85 

до 270 138 4515±53,0 3,79±0,011 171,0±2,16 

270-284,9 114 4965±80,3 3,81±0,013 188,5±2,98 

285-299,9 167 5277±79,5 3,84±0,014 202,8±3,24 12 

300-314,9 161 5565±91,8 3,91±0,016 217,6±3,77 

315 і більше 110 5471±96,6 3,96±0,018 217,5±4,33 

до 320 111 4475±58,9 3,78±0,012 169,1±2,37 

320-339,9 135 4915±65,2 3,81±0,012 187,2±2,62 

340-359,9 210 5232±72,8 3,86±0,013 201,5±2,91 15 

360-379,9 153 5657±90,2 3,91±0,016 221,4±3,75 

380 і більше 81 5478±120,3 3,98±0,020 218,4±5,32 

до 380 209 4595±48,7 3,79±0,009 174,2±1,95 

380-399,9 181 5075±66,4 3,83±0,012 194,0±2,57 

400-419,9 185 5537±79,8 3,89±0,014 215,5±3,26 18 

420-439,9 83 5884±117,1 3,97±0,023 234,1±5,00 

440 і більше 32 5519±208,4 4,01±0,030 222,1±9,47 
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Залежність молочної продуктивності корів за кращу лактацію  від живої 
маси в період їх вирощування 

 (ТзОВ «Молочні ріки» Бродівське відділення), M±m 
 

Вік тварин, 
міс. 

Кількість 
тварин, 
гол. 

Жива маса, 
кг 

Вміст жиру в 
молоці, % 

Молочний 
жир, кг 

Надій, кг 

до 27 102 5441±127,5 3,92±0,021 214,0±5,55 

27-29,9 366 5139±52,8 3,82±0,009 196,7±2,28 

30-32,9 414 5451±63,5 3,85±0,010 211,1±2,74 
При  

33-35,9 200 5831±98,8 3,88±0,013 227,1±4,09 
народженні 

36 і більше 140 5719±86,2 3,94±0,016 225,4±3,60 

до 90 328 4989±58,0 3,85±0,010 192,9±2,54 

90-99,9 392 5447±62,4 3,85±0,009 210,1±2,61 

100-109,9 360 5760±66,7 3,87±0,011 223,7±2,91 3 

110-119,9 88 6034±119,9 3,95±0,022 239,2±5,27 

120 і більше 54 5248±139,7 3,87±0,018 203,6±5,72 

до 155 223 4658±52,5 3,78±0,011 176,5±2,31 

155-169,9 407 5231±58,3 3,84±0,009 201,5±2,48 

170-184,9 354 5793±63,3 3,87±0,009 224,4±2,62 6 

185-199,9 156 6311±95,4 3,98±0,017 251,9±4,16 

200 і більше 82 5565±122,8 3,96±0,020 220,7±5,22 

до 215 278 4709±47,2 3,79±0,009 179,0±1,96 

215-229,9 311 5173±62,5 3,80±0,008 197,3±2,58 

230-244,9 280 5760±76,4 3,86±0,012 222,9±3,24 9 

245-259,9 193 6182±87,4 3,96±0,015 245,4±3,82 

260 і більше 160 5848±92,1 3,98±0,014 232,1±3,88 

до 270 293 4658±43,9 3,79±0,008 176,8±1,82 

270-284,9 211 5204±73,8 3,82±0,010 199,1±3,08 

285-299,9 262 5558±75,0 3,84±0,011 213,8±3,12 12 

300-314,9 258 6087±82,1 3,92±0,013 239,5±3,54 

315 і більше 198 5910±80,3 3,97±0,013 235,2±3,47 

до 320 242 4619±48,5 3,77±0,008 174,5±1,98 

320-339,9 245 5148±68,8 3,82±0,010 197,1±2,87 

340-359,9 360 5472±62,4 3,86±0,011 211,7±2,62 15 

360-379,9 236 6241±81,2 3,93±0,014 245,9±3,49 

380 і більше 139 6027±92,3 3,98±0,014 240,6±4,00 

до 380 428 4716±40,9 3,79±0,007 178,7±1,66 

380-399,9 327 5319±57,3 3,84±0,009 204,8±2,37 

400-419,9 285 6050±71,5 3,91±0,013 237,3±3,04 18 

420-439,9 127 6603±102,8 3,98±0,017 263,1±4,42 

440 і більше 55 6169±144,1 4,02±0,023 248,9±6,52 
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Залежність молочної продуктивності первісток від живої маси в період їх 
вирощування (племрепродуктор «Селекціонер»), M±m 

 
Вік 

тварин, 
міс. 

Кількість 
тварин, 
гол. 

Жива маса, 
кг 

Вміст жиру в 
молоці, % 

Молочний 
жир, кг 

Надій, кг 

до 27 23 4201±113,4 3,90±0,055 164,6±5,94 

27-29,9 272 4230±40,2 3,80±0,013 160,8±1,61 

30-32,9 593 4647±29,8 3,83±0,010 178,2±1,26 

33-35,9 427 4792±38,2 3,79±0,011 181,9±1,53 

При 
народженні 

36 і більше 103 4522±69,2 3,83±0,022 173,1±2,73 

до 90 105 3899±36,0 3,79±0,023 147,8±1,79 

90-99,9 733 4367±23,3 3,83±0,009 167,3±0,99 

100-109,9 554 5018±31,9 3,80±0,009 190,8±1,30 3 

110-199,9 23 4777±103,1 3,89±0,060 185,9±5,27 

120 і більше 3 4880±247,4 3,89±0,102 189,5±7,68 

до 155 107 3879±36,2 3,76±0,021 145,9±1,81 

155-169,9 571 4253±24,9 3,84±0,010 163,3±1,05 

170-184,9 681 4970±27,7 3,80±0,009 189,0±1,15 6 

185-119,9 55 4867±74,4 3,89±0,036 189,3±3,18 

200 і більше 4 4797±398,0 3,74±0,114 180,5±18,8 

до 215 107 3907±39,6 3,78±0,023 148,0±1,91 

215-229,9 481 4163±24,2 3,82±0,010 159,2±1,04 

230-244,9 675 4893±26,7 3,81±0,009 186,6±1,12 9 

245-259,9 144 5110±65,7 3,83±0,020 195,3±2,54 

260 і більше 11 5020±182,7 3,89±0,067 195,5±8,31 

до 270 129 3907±34,5 3,80±0,020 148,5±1,68 

270-284,9 463 4172±25,0 3,84±0,011 160,2±1,11 

285-299,9 552 4812±28,4 3,81±0,010 183,4±1,20 12 

300-314,9 252 5209±46,2 3,80±0,014 197,9±1,87 

315 і більше 22 5011±143,7 3,86±0,046 193,0±5,65 

до 320 127 3866±32,8 3,79±0,021 146,7±1,64 

320-339,9 607 4291±24,2 3,84±0,009 164,7±1,04 

340-359,9 576 4961±28,8 3,80±0,010 188,5±1,21 15 

360-379,9 101 5218±75,8 3,81±0,023 198,8±2,97 

380 і більше 7 4977±316,5 3,95±0,113 196,5±13,3 

до 380 496 4127±23,8 3,82±0,010 157,9±1,06 

380-399,9 614 4692±27,7 3,82±0,010 179,2±1,18 

400-419,9 269 5148±46,2 3,80±0,013 195,4±1,84 18 

420-439,9 34 5217±127,0 3,81±0,038 198,2±4,79 

440 і більше 5 4926±204,9 4,06±0,117 199,3±6,65 
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Залежність молочної продуктивності корів за другу лактацію  від живої 
маси в період їх вирощування (племрепродуктор «Селекціонер»), M±m 

 
Вік 

тварин, 
міс. 

Кількість 
тварин, 
гол. 

Жива маса, 
кг 

Вміст жиру в 
молоці, % 

Молочний 
жир, кг 

Надій, кг 

до 27 17 4346±153,8 3,95±0,076 172,1±7,80 

27-29,9 231 4412±48,3 3,81±0,016 168,2±2,03 

30-32,9 534 5048±39,5 3,82±0,010 192,8±1,59 

33-35,9 382 5191±55,8 3,82±0,012 198,1±2,19 

При 
народженні 

36 і більше 89 4877±91,4 3,82±0,025 186,4±3,73 

до 90 79 4027±47,0 3,77±0,022 151,7±1,92 

90-99,9 641 4651±31,1 3,82±0,010 177,7±1,28 

100-109,9 514 5462±44,2 3,82±0,011 208,7±1,74 3 

110-119,9 17 5167±168,8 3,88±0,070 201,3±8,54 

120 і більше 2 5428 3,86 209,4 

до 155 76 4100±51,0 3,77±0,022 154,7±2,42 

155-169,9 494 4486±31,3 3,83±0,012 171,7±1,32 

170-184,9 635 5388±39,3 3,82±0,009 205,6±1,55 6 

185-199,9 45 5334±115,7 3,88±0,042 207,1±5,11 

200 і більше 3 5389±422,1 3,76±0,128 202,8±18,7 

до 215 73 4035±49,4 3,75±0,023 151,3±2,04 

215-229,9 416 4387±32,1 3,82±0,013 167,7±1,37 

230-244,9 625 5279±36,5 3,83±0,010 202,0±1,45 9 

245-259,9 132 5654±93,6 3,81±0,019 215,4±3,70 

260 і більше 7 5749±274,2 3,85±0,132 221,5±13,29 

до 270 90 4030±43,1 3,76±0,022 151,7±1,82 

270-284,9 399 4387±31,6 3,82±0,013 167,8±1,34 

285-299,9 513 5198±37,8 3,83±0,011 199,2±1,54 12 

300-314,9 233 5691±69,7 3,80±0,014 216,3±2,73 

315 і більше 18 5549±214,6 3,87±0,061 214,5±8,59 

до 320 90 4021±46,1 3,77±0,023 151,6±1,96 

320-339,9 530 4513±29,6 3,83±0,011 172,9±1,26 

340-359,9 535 5407±41,3 3,82±0,010 206,4±1,64 15 

360-379,9 92 5699±105,7 3,81±0,021 216,9±4,17 

380 і більше 6 5799±318,2 3,91±0,116 227,0±14,45 

до 380 409 4304±30,9 3,81±0,012 164,0±1,32 

380-399,9 561 5059±36,5 3,83±0,011 193,8±1,47 

400-419,9 253 5668±64,2 3,81±0,014 216,0±2,55 18 

420-439,9 26 5763±194,2 3,75±0,034 216,1±7,51 

440 і більше 4 5785±200,9 4,04±0,122 233,6±10,44 
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        Залежність молочної продуктивності за третю лактацію від живої 
маси в період їх вирощування (племрепродуктор «Селекціонер»), M±m 

 
Вік 

тварин, 
міс. 

Кількість 
тварин, 
гол. 

Жива маса, 
кг 

Вміст жиру в 
молоці, % 

Молочний 
жир, кг 

Надій, кг 

до 27 12 4009±165,2 3,79±0,062 151,7±6,58 

27-29,9 180 4463±58,8 3,80±0,018 169,8±2,44 

30-32,9 465 5111±52,3 3,83±0,011 196,2±2,13 

33-35,9 329 5346±65,0 3,82±0,014 203,9±2,56 

При 
народженні 

36 і більше 75 4767±106,3 3,81±0,030 181,6±4,35 

до 90 55 4019±68,6 3,78±0,203 152,1±22,20 

90-99,9 537 4689±38,7 3,83±0,011 179,6±1,60 

100-109,9 453 5570±55,7 3,82±0,011 212,6±2,23 3 

110-119,9 15 5168±140,6 3,86±0,078 200,1±8,26 

120 і більше 1 4762 3,92 186,7 

до 155 48 3914±66,7 3,78±0,033 148,5±3,29 

155-169,9 406 4500±37,8 3,83±0,013 172,4±1,64 

170-184,9 569 5501±48,4 3,81±0,010 209,7±1,93 6 

185-199,9 36 5214±153,1 3,93±0,046 205,4±6,96 

200 і більше 2 5992 3,79 226,8 

до 215 47 3960±72,4 3,78±0,031 150,0±3,28 

215-229,9 344 4366±39,8 3,82±0,014 167,0±1,73 

230-244,9 549 5421±45,8 3,82±0,010 206,9±1,80 9 

245-259,9 117 5628±112,7 3,84±0,025 216,6±4,80 

260 і більше 4 5588±311,5 4,00±0,157 222,2±5,05 

до 270 62 3970±62,0 3,81±0,029 151,3±2,83 

270-284,9 332 4365±38,8 3,81±0,014 166,6±1,66 

285-299,9 447 5349±49,2 3,83±0,011 204,7±1,98 12 

300-314,9 205 5740±83,7 3,82±0,017 219,1±3,38 

315 і більше 15 5454±226,1 3,94±0,070 215,2±9,85 

до 320 59 3943±64,0 3,80±0,028 149,9±2,92 

320-339,9 449 4534±37,4 3,82±0,012 173,7±1,60 

340-359,9 470 5550±52,7 3,82±0,011 211,9±2,10 15 

360-379,9 80 5625±118,4 3,82±0,025 215,3±4,92 

380 і більше 3 5844±181,2 4,00±0,230 233,1±6,44 

до 380 322 4280±39,1 3,83±0,014 164,1±1,72 

380-399,9 496 5207±47,2 3,81±0,011 198,6±1,89 

400-419,9 222 5705±79,8 3,82±0,017 218,1±3,24 18 

420-439,9 19 5577±202,6 3,88±0,037 216,7±8,72 

440 і більше 2 5680 4,19 237,4 

 
 

 



 423

        Залежність молочної продуктивності корів за кращу лактацію  від 
живої маси в період їх вирощування (племрепродуктор «Селекціонер»), 

M±m 
Вік 

тварин, 
міс. 

Кількість 
тварин, 
гол. 

Жива маса, 
кг 

Вміст жиру в 
молоці, % 

Молочний 
жир, кг 

Надій, кг 

до 27 23 4633±131,9 3,98±0,071 184,7±6,77 

27-29,9 272 4803±53,0 3,83±0,013 184,0±2,16 

30-32,9 593 5614±45,7 3,85±0,010 216,2±1,89 

33-35,9 427 5787±59,9 3,82±0,011 221,0±2,35 

При 
народженні 

36 і більше 103 5270±100,1 3,85±0,023 202,6±3,94 

до 90 105 4206±51,0 3,80±0,022 159,6±2,09 

90-99,9 733 5125±32,8 3,84±0,009 196,8±1,35 

100-109,9 554 6171±49,8 3,84±0,010 236,9±2,01 3 

110-119,9 23 5335±118,0 3,93±0,061 210,3±6,61 

120 і більше 3 5281±163,3 4,08±0,076 215,7±10,04 

до 155 107 4158±45,0 3,79±0,021 158,0±2,13 

155-169,9 571 4922±32,1 3,85±0,010 189,3±1,36 

170-184,9 681 6117±43,1 3,83±0,009 234,3±1,74 6 

185-199,9 55 5675±110,9 3,94±0,037 223,8±4,74 

200 і більше 4 5584±254,0 3,82±0,087 213,0±9,63 

до 215 107 4158±45,4 3,79±0,021 157,7±1,95 

215-229,9 481 4790±32,8 3,84±0,011 183,9±1,40 

230-244,9 675 5986±40,6 3,84±0,009 229,6±1,64 9 

245-259,9 144 6278±97,8 3,88±0,021 243,0±3,91 

260 і більше 11 5654±179,0 3,96±0,062 223,5±7,13 

до 270 129 4198±45,3 3,81±0,019 159,9±1,90 

270-284,9 463 4797±33,0 3,84±0,011 184,4±1,42 

285-299,9 552 5887±43,4 3,84±0,010 225,8±1,76 12 

300-314,9 252 6397±70,3 3,84±0,015 245,5±2,86 

315 і більше 22 5975±169,4 3,97±0,050 236,7±6,19 

до 320 127 4151±44,5 3,80±0,019 157,7±1,87 

320-339,9 607 4978±32,4 3,85±0,010 191,8±1,37 

340-359,9 576 6136±45,9 3,83±0,010 235,1±1,87 15 

360-379,9 101 6247±98,7 3,84±0,022 239,9±3,99 

380 і більше 7 5942±202,2 4,00±0,107 237,2±7,30 

до 380 496 4640±32,4 3,83±0,011 177,9±1,40 

380-399,9 614 5710±41,8 3,84±0,010 219,3±1,67 

400-419,9 269 6383±69,3 3,84±0,015 245,1±2,86 18 

420-439,9 34 5986±155,0 3,83±0,033 229,2±6,07 

440 і більше 5 5569±177,3 4,12±0,103 229,9±11,19 

 

 



 424

        Залежність молочної продуктивності первісток від живої маси в 
період їх вирощування (племзавод «Ямниця»), M±m 

 
Вік 

тварин, 
міс. 

Кількість 
тварин, 
гол. 

Жива маса, 
кг 

Вміст жиру в 
молоці, % 

Молочний 
жир, кг 

Надій, кг 

до 27 52 4635±157,8 3,86±0,019 178,6±6,02 

27-29,9 376 5296±70,4 3,81±0,007 201,7±2,66 

30-32,9 407 5553±61,0 3,81±0,008 211,3±2,31 

33-35,9 280 5750±82,2 3,81±0,009 219,1±3,12 

При 
народженні 

36 і більше 102 5277±131,1 3,84±0,021 202,7±5,01 

до 90 171 4541±80,8 3,83±0,012 174,0±3,10 

90-99,9 579 5382±53,7 3,82±0,006 205,1±2,03 

100-109,9 382 5843±65,8 3,81±0,009 222,4±2,51 3 

110-119,9 78 6116±147,7 3,81±0,022 232,7±5,43 

120 і більше 7 5514±365,1 3,85±0,059 212,1±13,2 

до 155 131 4594±106,1 3,82±0,013 175,4±4,03 

155-169,9 401 5090±59,3 3,82±0,007 194,6±2,28 

170-184,9 457 5824±61,4 3,82±0,008 222,4±2,32 6 

185-199,9 187 5837±96,2 3,79±0,010 220,8±3,63 

200 і більше 41 5960±169,6 3,78±0,034 224,7±6,03 

до 215 79 4380±133,7 3,82±0,016 167,0±5,00 

215-229,9 328 4897±64,2 3,84±0,009 188,2±2,48 

230-244,9 372 5682±70,0 3,83±0,007 217,5±2,66 9 

245-259,9 248 5892±81,8 3,81±0,011 224,5±3,12 

260 і більше 190 5860±80,3 3,74±0,012 219,1±3,01 

до 270 112 4439±118,2 3,81±0,014 169,2±4,47 

270-284,9 288 4995±67,6 3,83±0,009 191,5±2,60 

285-299,9 381 5475±64,6 3,84±0,008 210,0±2,48 12 

300-314,9 237 6058±85,6 3,82±0,011 231,0±3,24 

315 і більше 199 5944±85,2 3,75±0,011 222,5±3,16 

до 320 135 4582±106,2 3,82±0,013 174,9±4,00 

320-339,9 398 5010±58,2 3,84±0,008 192,5±2,25 

340-359,9 297 5755±76,2 3,84±0,010 220,9±2,92 15 

360-379,9 252 6004±82,1 3,79±0,010 227,4±3,08 

380 і більше 135 5969±95,3 3,72±0,012 222,3±3,68 

до 380 259 4622±71,6 3,830,009 177,0±2,76 

380-399,9 335 5219±62,1 3,84±0,008 200,3±2,38 

400-419,9 277 5826±78,7 3,82±0,011 222,6±3,00 18 

420-439,9 230 6001±86,1 3,80±0,011 227,6±3,25 

440 і більше 116 6043±115,5 3,74±0,013 225,7±4,37 

 
 

 



 425

        Залежність молочної продуктивності корів за другу лактацію  від 
живої маси в період їх вирощування (племзавод «Ямниця»), M±m 

 
Вік 

тварин, 
міс. 

Кількість 
тварин, 
гол. 

Жива маса, 
кг 

Вміст жиру 
в молоці, % 

Молочний 
жир, кг 

Надій, кг 

до 27 38 5026±188,0 3,81±0,017 191,2±6,93 

27-29,9 316 5501±80,6 3,78±0,010 207,5±2,97 

30-32,9 340 5600±71,3 3,77±0,012 211,1±2,75 

33-35,9 230 5810±103,0 3,80±0,018 220,4±3,89 

При 
народженні 

36 і більше 85 5650±139,3 3,84±0,022 217,5±5,65 

до 90 145 4862±96,5 3,80±0,015 184,6±3,65 

90-99,9 489 5468±55,6 3,79±0,010 207,0±2,11 

100-109,9 306 5998±86,2 3,78±0,012 226,6±3,29 3 

110-119,9 63 6346±227,1 3,80±0,036 240,7±8,61 

120 і більше 6 5947±535,7 3,73±0,096 221,0±18,43 

до 155 109 4908±119,5 3,78±0,010 185,5±4,44 

155-169,9 343 5335±69,6 3,80±0,011 202,3±2,62 

170-184,9 382 5824±71,7 3,81±0,013 221,6±2,76 6 

185-199,9 143 6092±130,5 3,74±0,014 227,6±4,90 

200 і більше 32 5893±210,4 3,70±0,049 218,0±8,29 

до 215 64 4647±147,7 3,80±0,013 176,3±5,60 

215-229,9 295 5201±70,6 3,83±0,013 198,5±2,68 

230-244,9 319 5743±71,5 3,81±0,013 218,8±2,79 9 

245-259,9 195 6066±104,9 3,76±0,015 228,1±4,01 

260 і більше 136 5907±144,7 3,69±0,016 218,1±5,41 

до 270 89 4826±136,4 3,79±0,018 182,7±5,28 

270-284,9 252 5272±75,1 3,82±0,013 200,8±2,77 

285-299,9 330 5617±73,2 3,81±0,013 214,1±2,85 12 

300-314,9 187 6123±111,3 3,79±0,016 231,9±4,25 

315 і більше 151 5916±123,3 3,69±0,015 218,0±4,63 

до 320 110 4911±121,9 3,80±0,017 186,6±4,71 

320-339,9 354 5307±64,6 3,83±0,010 202,6±2,45 

340-359,9 243 5815±87,2 3,82±0,017 221,7±3,40 15 

360-379,9 194 6141±107,4 3,76±0,016 230,3±4,06 

380 і більше 108 5797±153,1 3,66±0,015 212,4±5,77 

до 380 221 5065±84,7 3,80±0,010 192,5±3,27 

380-399,9 290 5470±72,7 3,84±0,013 210,0±2,83 

400-419,9 221 5988±93,0 3,81±0,017 227,1±3,52 18 

420-439,9 183 5800±111,8 3,74±0,016 216,8±4,20 

440 і більше 94 5947±171,3 3,66±0,017 217,6±6,42 

 
 

 



 426

        Залежність молочної продуктивності за третю лактацію від живої 
маси в період їх вирощування (племзавод «Ямниця»), M±m 

 
Вік 

тварин, 
міс. 

Кількість 
тварин, 
гол. 

Жива маса, 
кг 

Вміст жиру 
в молоці, % 

Молочний 
жир, кг 

Надій, кг 

до 27 27 5308±302,2 3,88±0,028 205,8±11,86 

27-29,9 260 5756±89,1 3,86±0,009 222,1±3,44 

30-32,9 265 5903±77,2 3,87±0,011 228,5±3,08 

33-35,9 178 6201±117,2 3,88±0,017 240,5±4,60 

При 
народженні 

36 і більше 67 5643±176,4 3,93±0,031 221,7±7,02 

до 90 119 5269±115,8 3,88±0,011 204,3±4,49 

90-99,9 396 5770±66,9 3,88±0,009 223,5±2,63 

100-109,9 230 6294±100,3 3,88±0,012 244,0±3,98 3 

110-119,9 48 6211±206,0 3,86±0,048 238,4±7,60 

120 і більше 4 7092±779,6 3,98±0,102 282,4±32,97 

до 155 92 5121±141,3 3,87±0,013 197,9±5,41 

155-169,9 288 5607±79,0 3,88±0,009 217,6±3,11 

170-184,9 299 6263±79,0 3,88±0,013 242,9±3,13 6 

185-199,9 99 6147±153,1 3,84±0,016 235,8±5,88 

200 і більше 19 6230±278,6 3,92±0,064 244,6±12,04 

до 215 56 4889±170,9 3,85±0,016 188,0±6,59 

215-229,9 248 5477±82,7 3,90±0,011 213,6±3,24 

230-244,9 261 6261±85,0 3,88±0,012 242,9±3,37 9 

245-259,9 152 6122±117,4 3,86±0,017 236,4±4,69 

260 і більше 80 6110±158,0 3,83±0,021 233,9±6,02 

до 270 75 5043±155,3 3,86±0,014 194,7±5,91 

270-284,9 215 5563±85,9 3,89±0,012 216,6±3,38 

285-299,9 273 6122±88,3 3,89±0,012 237,9±3,47 12 

300-314,9 144 6228±121,9 3,86±0,018 240,8±4,86 

315 і більше 90 6036±137,6 3,82±0,017 230,5±5,35 

до 320 95 5167±140,3 3,86±0,012 199,4±5,42 

320-339,9 291 5700±78,6 3,90±0,009 222,1±3,09 

340-359,9 203 6160±104,2 3,89±0,017 239,7±4,13  15 

360-379,9 149 6239±116,0 3,85±0,015 240,3±4,56 

380 і більше 59 6033±158,9 3,79±0,020 228,6±6,25 

до 380 192 5344±94,8 3,88±0,008 207,2±3,68 

380-399,9 238 5804±88,3 3,90±0,012 226,2±3,48 

400-419,9 181 6325±107,7 3,90±0,017 246,5±4,31 18 

420-439,9 126 6084±132,2 3,83±0,016 233,1±5,11 

440 і більше 60 6113±164,8 3,79±0,019 231,8±6,42 

 
 

 



 427

        Залежність молочної продуктивності корів за кращу лактацію  від 
живої маси в період їх вирощування (племзавод «Ямниця»), M±m 

 
Вік 

тварин, 
міс. 

Кількість 
тварин, 
гол. 

Жива маса, 
кг 

Вміст жиру 
в молоці, % 

Молочний 
жир, кг 

Надій, кг 

до 27 52 5601±182,1 3,85±0,022 215,3±6,94 

27-29,9 376 6455±75,3 3,84±0,007 247,1±2,83 

30-32,9 407 6749±64,6 3,84±0,010 258,9±2,57 

33-35,9 280 6925±102,5 3,84±0,013 265,7±3,89 

При 
народженні 

36 і більше 102 6353±158,8 3,89±0,023 246,7±6,20 

до 90 171 5705±93,4 3,86±0,011 220,0±3,57 

90-99,9 579 6535±56,9 3,85±0,008 251,1±2,21 

100-109,9 382 7036±80,8 3,84±0,011 269,4±3,11 3 

110-119,9 78 7142±195,4 3,82±0,025 272,6±7,31 

120 і більше 7 6841±558,8 3,87±0,103 264,1±22,04 

до 155 131 5738±112,9 3,85±0,010 220,6±4,31 

155-169,9 401 6289±65,8 3,86±0,008 242,2±2,54 

170-184,9 457 7032±70,3 3,86±0,010 270,8±2,73 6 

185-199,9 187 6875±121,3 3,79±0,013 260,3±4,55 

200 і більше 41 6805±208,3 3,80±0,040 258,5±8,10 

до 215 79 5535±149,3 3,85±0,011 212,9±5,64 

215-229,9 328 6192±70,1 3,88±0,010 239,7±2,71 

230-244,9 372 7001±81,2 3,87±0,010 270,6±3,11 9 

245-259,9 248 6930±89,2 3,82±0,012 264,9±3,46 

260 і більше 190 6637±114,4 3,75±0,014 248,7±4,35 

до 270 112 5685±125,5 3,86±0,014 219,4±4,83 

270-284,9 288 6221±75,3 3,87±0,010 240,1±2,91 

285-299,9 381 6840±82,1 3,87±0,010 264,3±3,14 12 

300-314,9 237 7091±95,1 3,84±0,013 272,1±3,69 

315 і більше 199 6718±100,8 3,76±0,013 252,1±3,83 

до 320 135 5738±114,1 3,87±0,014 221,8±4,42 

320-339,9 398 6369±70,1 3,88±0,009 246,6±2,68 

340-359,9 297 6959±90,8 3,87±0,012 268,9±3,54 15 

360-379,9 252 7008±92,6 3,81±0,012 266,5±3,55 

380 і більше 135 6736±124,5 3,73±0,013 251,5±4,82 

до 380 259 5932±81,5 3,86±0,009 228,8±3,14 

380-399,9 335 6519±73,6 3,89±0,011 253,0±2,87 

400-419,9 277 7097±98,7 3,85±0,013 272,5±3,79 18 

420-439,9 230 6812±94,9 3,81±0,012 259,4±3,65 

440 і більше 116 6887±146,8 3,73±0,015 257,5±5,60 
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Додаток Б 
Залежність молочної продуктивності первісток від промірів статей тіла  

(Сокальське відділення ТзОВ «Молочні ріки»), M±m 
 

Кількість 
тварин, 
гол. 

Вміст 
жиру в 

молоці, % 

Градація, 
см 

Молочний 
жир, кг 

Промір Надій, кг 

до 128 41 4541±55,6 3,74±0,020 169,8±2,18 
128-130,9 208 4749±29,4 3,76±0,011 178,4±1,19 
131-133,9 286 5170±38,4 3,79±0,009 196,2±1,55 
134-136,9 175 5632±53,2 3,79±0,011 213,6±2,06 

Висота в 
холці 

137 і більше 26 5661±137,4 3,77±0,023 213,4±5,51 
до 68 109 4538±32,0 3,74±0,014 169,7±1,34 

68-71,9 368 5005±29,5 3,78±0,008 189,3±1,18 
72-75,9 227 5543±46,3 3,79±0,009 210,1±1,83 

Глибина 
грудей 

76 і більше 32 5955±115,6 3,82±0,023 227,2±4,31 
до 40 140 4692±33,7 3,75±0,012 176,1±1,39 

40-43,9 364 5052±33,2 3,78±0,008 191,1±1,33 
44-46,9 194 5516±50,0 3,80±0,011 209,6±1,99 

Ширина 
грудей 

47 і більше 38 5779±125,4 3,76±0,023 217,1±4,83 
до 180 72 4633±41,1 3,74±0,018 173,4±1,79 

180-187,9 281 4874±29,1 3,77±0,009 183,8±1,17 
188-195,9 272 5307±43,3 3,80±0,010 201,8±1,74 
196-203,4 100 5728±73,1 3,77±0,013 216,0±2,84 

Обхват 
грудей за 
лопатками 

204 і більше 11 5998±124,6 3,79±0,044 227,0±5,64 
до 150 142 4659±30,3 3,76±0,013 175,0±1,28 

150-154,9 264 4925±31,5 3,77±0,009 185,9±1,31 
155-159,9 228 5413±46,1 3,79±0,010 205,3±1,81 
160-164,9 92 5769±79,9 3,79±0,013 218,8±3,04 

Коса 
довжина 
тулуба 

165 і більше 10 5872±168,9 3,82±0,066 224,5±7,44 
до 50 282 4803±28,5 3,77±0,009 180,9±1,16 

50-52,9 321 5258±40,1 3,79±0,009 199,1±1,59 
53-55,9 127 5582±62,3 3,80±0,013 211,9±2,46 

Ширина в 
маклаках 

56 і більше 6 5703±262,5 3,75±0,067 214,1±11,43
до 17,5 51 4754±61,6 3,78±0,027 178,7±2,82 

17,5-18,9 458 5102±32,4 3,77±0,007 192,7±1,29 
19-20,4 224 5320±47,1 3,79±0,009 201,7±1,85 

Обхват 
п’ястка 

20,5 і більше 3 5329±88,1 3,63±0,048 193,7±5,25 
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Залежність молочної продуктивності корів за другу лактацію від промірів 
статей тіла первісток (Сокальське відділення ТзОВ «Молочні ріки»), M±m 

 
Кількість 
тварин, 
гол. 

Вміст 
жиру в 

молоці, % 

Градація, 
см 

Молочний 
жир, кг 

Промір Надій, кг 

до 128 39 4605±75,8 3,73±0,020 171,6±2,81 
128-130,9 175 4871±50,9 3,73±0,011 182,0±2,01 
131-133,9 254 5553±65,4 3,78±0,008 209,9±2,60 
134-136,9 163 6299±93,4 3,79±0,010 238,9±3,77 

Висота в 
холці 

137 і більше 26 6509±200,8 3,78±0,024 246,7±8,30 
до 68 97 4628±42,2 3,71±0,013 171,7±1,59 

68-71,9 309 5280±55,6 3,76±0,008 198,8±2,20 
72-75,9 219 6103±75,4 3,78±0,008 231,1±3,03 

Глибина 
грудей 

76 і більше 32 6931±186,2 3,83±0,024 265,8±7,49 
до 40 115 4802±49,8 3,72±0,011 178,6±1,88 

40-43,9 319 5400±59,0 3,76±0,008 203,4±2,35 
44-46,9 187 6056±85,4 3,79±0,010 229,9±3,44 

Ширина 
грудей 

47 і більше 36 6430±224,3 3,80±0,021 244,3±8,73 
до 180 63 4835±71,2 3,72±0,016 179,6±2,68 

180-187,9 230 5020±43,3 3,74±0,009 188,0±1,73 
188-195,9 255 5811±75,0 3,79±0,009 220,3±2,97 
196-203,4 98 6336±126,0 3,78±0,012 240,2±5,12 

Обхват 
грудей за 
лопатками 

204 і більше 11 6977±414,4 3,83±0,035 267,6±16,27
до 150 119 4770±46,8 3,73±0,012 177,6±1,81 

150-154,9 225 5126±48,6 3,74±0,009 192,0±1,93 
155-159,9 212 5911±78,8 3,79±0,009 223,9±3,07 
160-164,9 91 6578±143,0 3,81±0,012 251,2±5,83 

Коса 
довжина 
тулуба 

165 і більше 10 6586±275,0 3,85±0,052 253,5±11,28
до 50 228 4947±43,9 3,74±0,008 185,1±1,74 

50-52,9 297 5698±65,9 3,77±0,008 215,1±2,62 
53-55,9 126 6227±117,4 3,80±0,011 237,0±4,72 

Ширина в 
маклаках 

56 і більше 6 5634±345,2 3,76±0,027 211,5±12,72
до 17,5 42 4848±111,9 3,73±0,016 181,0±4,46 

17,5-18,9 404 5511±57,7 3,77±0,007 207,7±2,29 
19-20,4 208 5738±77,3 3,77±0,009 216,9±3,11 

Обхват 
п’ястка 

20,5 і більше 3 5022±192,7 3,73±0,080 187,0±5,75 
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Залежність молочної продуктивності корів за третю лактацію від промірів 
статей тіла первісток (Сокальське відділення ТзОВ «Молочні ріки»), M±m 

 
Кількість 
тварин, 
гол. 

Вміст 
жиру в 

молоці, % 

Градація, 
см 

Молочний 
жир, кг 

Промір Надій, кг 

до 128 31 4789±79,4 3,71±0,023 177,9±3,42 
128-130,9 131 5172±48,2 3,74±0,012 193,2±1,90 
131-133,9 200 5954±78,7 3,78±0,009 225,4±3,16 
134-136,9 146 6884±102,9 3,80±0,010 261,9±4,07 

Висота в 
холці 

137 і більше 24 7334±267,0 3,77±0,028 276,6±10,84
до 68 78 4992±63,3 3,71±0,015 185,3±2,45 

68-71,9 234 5583±60,8 3,77±0,009 210,7±2,46 
72-75,9 189 6685±90,3 3,79±0,009 253,6±3,58 

Глибина 
грудей 

76 і більше 31 7697±194,5 3,81±0,024 293,2±7,95 
до 40 85 5117±62,8 3,74±0,014 191,6±2,60 

40-43,9 249 5712±65,1 3,77±0,009 215,4±2,65 
44-46,9 166 6672±101,3 3,79±0,009 253,3±3,98 

Ширина 
грудей 

47 і більше 32 7286±251,7 3,77±0,023 275,4±10,08
до 180 39 5054±99,0 3,72±0,020 188,5±4,15 

180-187,9 172 5306±53,4 3,76±0,010 199,7±2,17 
188-195,9 221 6277±85,3 3,78±0,009 237,7±3,43 
196-203,4 91 6965±132,8 3,79±0,012 263,9±5,24 

Обхват 
грудей за 
лопатками 

204 і більше 9 7459±422,9 3,77±0,050 282,0±17,48
до 150 88 5084±58,6 3,72±0,013 189,1±2,27 

150-154,9 173 5460±59,6 3,77±0,011 205,7±2,44 
155-159,9 178 6418±98,2 3,79±0,010 243,7±3,92 
160-164,9 84 7069±133,2 3,79±0,011 267,8±5,21 

Коса 
довжина 
тулуба 

165 і більше 9 7744±362,0 3,84±0,053 297,9±15,51
до 50 166 5226±57,3 3,75±0,010 196,1±2,28 

50-52,9 249 6207±78,5 3,78±0,008 234,7±3,14 
53-55,9 113 6699±127,2 3,79±0,012 254,0±5,05 

Ширина в 
маклаках 

56 і більше 4 6949±583,7 3,88±0,145 270,8±27,79
до 17,5 36 5199±119,9 3,72±0,020 193,5±4,65 

17,5-18,9 315 5968±71,1 3,77±0,007 225,1±2,82 
19-20,4 180 6252±95,7 3,79±0,010 237,4±3,81 

Обхват 
п’ястка 

20,5 і більше 1 5485 3,52 193,1 
 
 
 
 
 

 

 



 431

Залежність молочної продуктивності корів за кращу лактацію від 
промірів статей тіла первісток 

 (Сокальське відділення ТзОВ «Молочні ріки»), M±m 
 

Кількість 
тварин, 
гол. 

Вміст жиру 
в молоці, 

% 

Молочний 
жир, кг 

Промір Градація, см Надій, кг 

до 128 41 5153±88,5 3,77±0,018 194,2±3,35
128-130,9 208 5401±53,6 3,76±0,009 203,0±2,09
131-133,9 286 6214±71,2 3,80±0,008 236,1±2,79
134-136,9 175 7207±110,0 3,80±0,010 274,3±4,36

Висота в 
холці 

137 і більше 26 7977±290,1 3,79±0,022 302,8±11,51
до 68 109 5288±69,4 3,77±0,013 199,4±2,64

68-71,9 368 5811±54,8 3,78±0,007 219,6±2,18
72-75,9 227 6998±90,9 3,80±0,008 266,2±3,55

Глибина 
грудей 

76 і більше 32 8658±203,5 3,82±0,026 331,2±8,10
до 40 140 5290±54,7 3,77±0,012 199,2±2,17

40-43,9 364 5991±61,2 3,79±0,007 227,1±2,43
44-46,9 194 7045±101,9 3,80±0,009 267,8±4,00

Ширина 
грудей 

47 і більше 38 7701±282,2 3,77±0,019 291,3±11,15
до 180 72 5199±66,6 3,76±0,015 195,4±2,71

180-187,9 281 5530±47,5 3,77±0,008 208,6±1,87
188-195,9 272 6664±82,3 3,81±0,008 253,7±3,22
196-203,4 100 7478±145,7 3,79±0,012 283,7±5,82

Обхват 
грудей за 
лопатками 

204 і більше 11 8351±522,7 3,83±0,033 320,2±20,31
до 150 142 5242±56,9 3,77±0,011 197,8±2,19

150-154,9 264 5721±53,7 3,76±0,009 215,4±2,13
155-159,9 228 6697±89,3 3,80±0,008 254,9±3,47
160-164,9 92 7794±151,2 3,81±0,012 297,2±5,94

Коса 
довжина 
тулуба 

165 і більше 10 8187±479,2 3,87±0,042 317,1±19,22
до 50 282 5433±46,0 3,77±0,008 205,0±1,79

50-52,9 321 6459±74,7 3,79±0,007 244,9±2,93
53-55,9 127 7372±136,8 3,80±0,012 280,6±5,45

Ширина в 
маклаках 

56 і більше 6 6470±498,7 3,83±0,102 249,1±23,05
до 17,5 51 5351±111,2 3,78±0,021 202,3±4,19

17,5-18,9 458 6167±65,4 3,78±0,006 233,3±2,56
19-20,4 224 6550±91,3 3,80±0,008 249,3±3,60

Обхват 
п’ястка 

20,5 і більше 3 5329±88,1 3,63±0,048 193,7±5,25
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Залежність молочної продуктивності первісток від промірів статей тіла  
(Бродівське відділення ТзОВ «Молочні ріки»), M±m 

 
Кількість 
тварин, 
гол. 

Вміст жиру 
в молоці, 

% 

Градація, 
см 

Молочний 
жир, кг 

Промір Надій, кг 

до 128 84 3948±53,4 3,77±0,019 148,6±2,05 
128-130,9 285 4195±33,6 3,79±0,010 159,3±1,49 
131-133,9 417 4807±42,4 3,88±0,011 187,1±1,92 
134-136,9 232 5549±74,9 3,95±0,015 219,7±3,31 

Висота в 
холці 

137 і більше 50 6154±181,8 4,03±0,031 248,5±7,92 
до 68 161 4109±45,6 3,81±0,018 156,9±2,09 

68-71,9 521 4516±34,9 3,83±0,008 173,8±1,57 
72-75,9 332 5359±59,7 3,93±0,013 211,4±2,70 

Глибина 
грудей 

76 і більше 54 6170±179,0 3,99±0,031 246,4±7,50 
до 40 170 4259±53,5 3,80±0,014 162,3±2,31 

40-43,9 549 4619±39,3 3,86±0,009 179,0±1,76 
44-46,9 299 5291±66,1 3,90±0,013 207,3±2,93 

Ширина 
грудей 

47 і більше 50 5696±176,8 3,99±0,041 228,6±8,19 
до 180 93 4082±55,0 3,82±0,025 156,2±2,57 

180-187,9 391 4413±40,8 3,82±0,010 169,1±1,84 
188-195,9 462 5019±47,9 3,90±0,011 196,7±2,16 
196-203,4 114 5738±115,6 3,94±0,020 226,6±5,02 

Обхват 
грудей за 
лопатками 

204 і більше 8 6114±420,0 3,97±0,061 243,7±18,77
до 150 265 4243±41,0 3,80±0,012 161,7±1,82 

150-154,9 472 4720±44,5 3,87±0,010 183,3±2,01 
155-159,9 291 5301±67,6 3,92±0,012 208,5±2,96 
160-164,9 36 5788±193,2 3,95±0,036 230,0±9,08 

Коса 
довжина 
тулуба 

165 і більше 4 5876±599,1 4,03±0,115 237,1±25,7 
до 50 395 4448±42,3 3,830,011 171,0±1,87 

50-52,9 478 4856±47,2 3,88±0,010 189,2±2,14 
53-55,9 178 5338±91,1 3,91±0,015 209,8±3,98 

Ширина в 
маклаках 

56 і більше 17 5810±303,6 4,00±0,042 233,4±13,63
до 17,5 196 4260±53,1 3,82±0,016 163,1±2,36 

17,5-18,9 669 4808±40,1 3,87±0,008 187,1±1,81 
Обхват 
п’ястка 

19-20,4 203 5297±79,5 3,91±0,015 207,8±3,45 
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Залежність молочної продуктивності корів за другу лактацію від промірів 
статей тіла первісток (Бродівське відділення ТзОВ «Молочні ріки»), M±m 

 
Кількість 
тварин, 
гол. 

Вміст жиру 
в молоці, 

% 

Градація, 
см 

Молочний 
жир, кг 

Промір Надій, кг 

до 128 52 4151±66,2 3,81±0,031 158,0±2,85 
128-130,9 204 4443±54,7 3,81±0,012 169,3±2,29 
131-133,9 309 5016±55,8 3,87±0,010 194,7±2,43 
134-136,9 205 5625±80,6 3,94±0,016 222,5±3,61 

Висота в 
холці 

137 і більше 42 5930±187,4 4,05±0,041 240,8±8,40 
до 68 96 4428±70,2 3,81±0,019 169,2±3,18 

68-71,9 390 4705±46,2 3,84±0,010 181,3±2,01 
72-75,9 282 5503±67,3 3,93±0,013 217,2±2,99 

Глибина 
грудей 

76 і більше 44 5970±198,2 3,97±0,036 237,6±8,68 
до 40 116 4301±59,0 3,81±0,015 164,1±2,42 

40-43,9 401 4882±48,6 3,87±0,010 189,5±2,17 
44-46,9 250 5441±74,9 3,89±0,013 213,0±3,31 

Ширина 
грудей 

47 і більше 45 5719±191,7 4,02±0,043 230,3±8,42 
до 180 55 4304±83,0 3,80±0,019 164,0±3,68 

180-187,9 282 4567±46,5 3,83±0,012 175,4±2,05 
188-195,9 368 5230±58,7 3,90±0,011 205,0±2,59 
196-203,4 101 5802±115,8 3,94±0,024 229,6±5,23 

Обхват 
грудей за 
лопатками 

204 і більше 6 6503±610,5 4,01±0,048 259,6±21,8 
до 150 177 4446±54,7 3,82±0,013 170,2±2,46 

150-154,9 358 4906±52,3 3,87±0,011 190,4±2,27 
155-159,9 242 5512±78,7 3,92±0,015 217,1±3,53 
160-164,9 32 5668±199,6 3,970,037 225,3±8,45 

Коса 
довжина 
тулуба 

165 і більше 3 5301609,3 3,90±0,086 207,8±27,87
до 50 276 4591±50,1 3,84±0,013 176,8±2,20 

50-52,9 380 5128±56,2 3,87±0,010 199,6±2,49 
53-55,9 142 5514±108,2 3,94±0,019 218,0±4,76 

Ширина в 
маклаках 

56 і більше 14 5409±222,8 3,99±0,057 216,2±10,06
до 17,5 137 4477±71,6 3,85±0,019 172,9±3,13 

17,5-18,9 509 4996±45,7 3,87±0,009 194,4±2,05 
Обхват 
п’ястка 

19-20,4 166 5531±97,6 3,90±0,016 216,9±4,25 
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Залежність молочної продуктивності корів за третю лактацію від промірів 
статей тіла первісток (Бродівське відділення ТзОВ «Молочні ріки»), M±m 

 
Кількість 
тварин, 
гол. 

Вміст жиру 
в молоці, 

% 

Градація, 
см 

Молочний 
жир, кг 

Промір Надій, кг 

до 128 41 4395±100,9 3,79±0,023 166,8±4,16 
128-130,9 147 4545±59,8 3,81±0,015 173,1±2,43 
131-133,9 230 5165±68,8 3,86±0,012 199,2±2,84 
134-136,9 174 5544±73,4 3,92±0,014 217,7±3,13 

Висота в 
холці 

137 і більше 30 5783±229,6 3,98±0,039 231,0±10,21
до 68 71 4490±74,2 3,83±0,023 171,9±3,10 

68-71,9 290 4874±52,9 3,83±0,010 186,6±2,20 
72-75,9 222 5436±68,4 3,91±0,013 212,9±2,89 

Глибина 
грудей 

76 і більше 39 6033±224,6 3,95±0,033 238,9±9,44 
до 40 87 4547±80,6 3,81±0,021 173,7±3,56 

40-43,9 304 4974±53,2 3,85±0,010 191,9±2,24 
44-46,9 195 5429±81,1 3,89±0,014 211,3±3,41 

Ширина 
грудей 

47 і більше 36 5781±173,9 3,96±0,035 229,3±7,36 
до 180 39 4369±103,0 3,81±0,022 166,5±4,13 

180-187,9 216 4651±46,5 3,83±0,013 178,2±2,04 
188-195,9 278 5364±61,3 3,88±0,011 208,5±2,61 
196-203,4 84 5697±140,8 3,93±0,020 223,8±5,73 

Обхват 
грудей за 
лопатками 

204 і більше 5 5889±504,1 3,95±0,022 232,1±18,94
до 150 128 4524±60,5 3,81±0,016 172,3±2,51 

150-154,9 272 5042±58,4 3,86±0,011 194,9±2,53 
155-159,9 196 5477±76,3 3,91±0,014 213,9±3,14 
160-164,9 23 5882±302,9 3,91±0,034 230,5±12,77

Коса 
довжина 
тулуба 

165 і більше 3 5075±363,6 3,88±0,062 197,0±13,86
до 50 209 4760±53,5 3,82±0,013 182,4±2,33 

50-52,9 288 5196±64,9 3,88±0,011 201,9±2,74 
53-55,9 117 5438±95,2 3,90±0,018 211,9±4,00 

Ширина в 
маклаках 

56 і більше 8 5861±675,9 3,94±0,065 230,6±26,51
до 17,5 97 4501±62,9 3,83±0,020 172,8±2,85 

17,5-18,9 388 5104±50,1 3,86±0,009 197,4±2,15 
Обхват 
п’ястка 

19-20,4 137 5528±101,7 3,90±0,017 215,8±4,17 
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Залежність молочної продуктивності корів за кращу лактацію від 
промірів статей тіла первісток 

 (Бродівське відділення ТзОВ «Молочні ріки»), M±m 
 

Кількість 
тварин, 
гол. 

Вміст жиру 
в молоці, 

% 

Градація, 
см 

Молочний 
жир, кг 

Промір Надій, кг 

до 128 84 4473±74,2 3,77±0,018 168,6±2,93 
128-130,9 285 4736±54,8 3,80±0,009 180,1±2,25 
131-133,9 417 5340±53,3 3,87±0,009 207,3±2,27 
134-136,9 232 6330±78,7 3,95±0,014 250,8±3,48 

Висота в 
холці 

137 і більше 50 6676±184,8 4,03±0,030 269,4±8,02 
до 68 161 4570±59,4 3,80±0,014 174,1±2,48 

68-71,9 521 5021±44,6 3,84±0,008 193,1±1,91 
72-75,9 332 6098±64,9 3,93±0,012 240,7±2,87 

Глибина 
грудей 

76 і більше 54 7001±180,7 3,99±0,029 279,4±7,34 
до 40 170 4696±59,0 3,81±0,014 179,3±2,53 

40-43,9 549 5174±47,8 3,85±0,008 200,2±2,06 
44-46,9 299 5978±77,2 3,90±0,012 234,3±3,33 

Ширина 
грудей 

47 і більше 50 6564±171,3 3,99±0,039 263,0±7,94 
до 180 93 4510±72,3 3,81±0,017 171,7±2,91 

180-187,9 391 4884±47,8 3,82±0,009 187,2±2,09 
188-195,9 462 5671±56,3 3,90±0,010 221,9±2,45 
196-203,4 114 6577±123,0 3,95±0,020 260,2±5,30 

Обхват 
грудей за 
лопатками 

204 і більше 8 7014±548,7 3,99±0,049 279,7±21,30
до 150 265 4703±54,6 3,80±0,010 179,3±2,29 

150-154,9 472 5269±51,9 3,86±0,009 204,4±2,28 
155-159,9 291 6025±75,5 3,92±0,012 236,9±3,24 
160-164,9 36 6765±217,5 3,97±0,030 269,2±9,40 

Коса 
довжина 
тулуба 

165 і більше 4 6105±557,2 4,06±0,083 247,7±23,07
до 50 395 4901±49,1 3,82±0,009 187,9±2,12 

50-52,9 478 5504±55,5 3,88±0,009 214,6±2,42 
53-55,9 178 6064±106,6 3,92±0,015 238,5±4,61 

Ширина в 
маклаках 

56 і більше 17 6388±319,8 4,00±0,041 255,6±13,30
до 17,5 196 4764±70,1 3,81±0,012 182,0±2,94 

17,5-18,9 669 5370±45,7 3,87±0,008 208,8±2,01 
Обхват 
п’ястка 

19-20,4 203 6052±96,8 3,92±0,014 237,7±4,09 
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Залежність молочної продуктивності первісток від промірів статей тіла  

(племрепродуктор «Селекціонер»), M±m 
 

Кількість 
тварин, 
гол. 

Вміст жиру 
в молоці, 

% 

Градація, 
см 

Молочний 
жир, кг 

Промір Надій, кг 

до 128 155 3916±31,6 3,80±0,018 148,9±1,48 
128-130,9 428 4263±26,7 3,84±0,012 163,8±1,18 
131-133,9 479 4866±30,7 3,81±0,010 185,6±1,28 
134-136,9 250 5189±45,8 3,82±0,015 197,8±1,82 

Висота в 
холці 

137 і більше 14 5218±243,1 3,78±0,059 196,8±9,23 
до 68 256 4008±28,5 3,82±0,015 153,1±1,33 

68-71,9 676 4538±24,2 3,83±0,009 173,9±1,03 
72-75,9 367 5169±38,3 3,80±0,011 196,3±1,55 

Глибина 
грудей 

76 і більше 27 5276±157,5 3,88±0,061 203,8±5,84 
до 40 237 4033±30,4 3,81±0,015 153,8±1,36 

40-43,9 674 4587±26,7 3,83±0,009 175,5±1,09 
44-46,9 370 5012±39,4 3,81±0,012 191,1±1,59 

Ширина 
грудей 

47 і більше 45 5125±102,4 3,85±0,033 197,5±4,26 
до 180 145 3985±39,1 3,81±0,018 151,7±1,72 

180-187,9 538 4337±25,7 3,84±0,010 166,6±1,09 
188-195,9 519 4956±30,4 3,81±0,010 189,0±1,28 
196-203,4 122 5227±72,0 3,79±0,021 198,0±2,86 

Обхват 
грудей за 
лопатками 

204 і більше 2 5898 3,61 212,9 
до 150 379 4099±26,9 3,80±0,012 156,0±1,137

150-154,9 552 4678±29,2 3,84±0,010 179,7±1,20 
155-159,9 351 5033±38,4 3,80±0,013 191,4±1,61 
160-164,9 39 5275±142,8 3,84±0,037 201,6±4,99 

Коса 
довжина 
тулуба 

165 і більше 5 4882±270,1 3,98±0,147 193,9±11,41
до 50 561 4224±23,9 3,83±0,010 161,7±1,04 

50-52,9 644 4875±28,7 3,81±0,009 185,8±1,17 
53-55,9 116 5157±71,7 3,85±0,023 198±2,83 

Ширина в 
маклаках 

56 і більше 5 5151±379,3 3,78±0,135 195,9±18,5 
до 17,5 218 4139±36,4 3,85±0,017 159,3±1,65 

17,5-18,9 929 4691±24,1 3,82±0,007 179,2±0,99 
Обхват 
п’ястка 

19-20,4 179 4876±63,1 3,79±0,016 184,8±2,51 
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Залежність молочної продуктивності корів за другу лактацію від промірів 
статей тіла первісток (племрепродуктор «Селекціонер»), M±m 

 
Кількіст
ь тварин,

гол. 

Вміст жиру 
в молоці, 

% 

Молочний 
жир, кг 

Промір Градація, см Надій, кг 

до 128 124 4109±44,8 3,81±0,022 156,6±1,90
128-130,9 388 4517±32,6 3,84±0,013 173,5±1,42
131-133,9 439 5282±44,6 3,81±0,011 201,5±1,80
134-136,9 228 5603±64,2 3,81±0,015 213,3±2,51

Висота в 
холці 

137 і більше 13 6218±420,1 3,98±0,114 246,0±15,68
до 68 216 4225±37,4 3,82±0,016 161,2±1,55

68-71,9 611 4875±34,2 3,82±0,010 186,3±1,41
72-75,9 341 5603±54,2 3,82±0,013 214,0±2,11

Глибина 
грудей 

76 і більше 24 5726±206,1 3,96±0,057 225,5±7,38
до 40 197 4264±40,1 3,80±0,018 162,4±1,84

40-43,9 607 4868±36,3 3,86±0,010 186,1±1,45
44-46,9 349 5535±52,6 3,83±0,013 211,9±2,07

Ширина 
грудей 

47 і більше 39 5465±146,3 3,80±0,037 207,6±5,80
до 180 126 4167±47,0 3,84±0,023 160,0±1,94

180-187,9 471 4611±35,2 3,82±0,011 176,0±1,47
188-195,9 481 5363±41,8 3,82±0,011 204,8±1,67
196-203,4 112 5804±102,2 3,84±0,023 222,5±4,01

Обхват 
грудей за 
лопатками 

204 і більше 2 6445 3,94 253,6 
до 150 331 4530±36,1 3,80±0,012 165,3±1,49

150-154,9 509 5071±40,1 3,83±0,011 194,3±1,60
155-159,9 320 5438±58,5 3,82±0,014 207,9±2,31
160-164,9 30 5548±136,1 3,88±0,056 215,1±5,82

Коса 
довжина 
тулуба 

165 і більше 2 5812 3,62 210,1 
до 50 496 4519±34,5 3,81±0,011 172,1±1,40

50-52,9 595 5270±39,7 3,83±0,011 201,7±1,57
53-55,9 97 5568±102,5 3,84±0,023 213,7±4,13

Ширина в 
маклаках 

56 і більше 4 5650±319,8 3,88±0,131 219,5±15,16
до 17,5 189 4387±47,4 3,80±0,017 166,5±1,92

17,5-18,9 843 5047±32,7 3,83±0,008 193,2±1,30
Обхват 
п’ястка 

19-20,4 160 5346±91,0 3,81±0,019 204,1±3,67
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Залежність молочної продуктивності корів за третю лактацію від промірів 
статей тіла первісток (племрепродуктор «Селекціонер»), M±m 

 
Кількість 
тварин, 
гол. 

Вміст жиру 
в молоці, 

% 

Градація, 
см 

Молочний 
жир, кг 

Промір Надій, кг 

до 128 99 4213±60,6 3,86±0,028 162,7±2,78 
128-130,9 330 4585±43,6 3,82±0,013 175,5±1,83 
131-133,9 393 5359±57,2 3,82±0,012 204,7±2,33 
134-136,9 196 5673±80,9 3,82±0,017 216,5±3,21 

Висота в 
холці 

137 і більше 10 6040±573,4 3,79±0,096 229,5±22,91
до 68 177 4245±49,4 3,83±0,019 162,6±2,15 

68-71,9 532 4947±41,1 3,83±0,011 189,5±1,67 
72-75,9 302 5723±71,1 3,80±0,013 218,1±2,90 

Глибина 
грудей 

76 і більше 17 5690±222,3 3,93±0,076 221,7±6,80 
до 40 159 4226±59,2 3,80±0,020 160,9±2,44 

40-43,9 525 4951±44,0 3,82±0,010 189,2±1,78 
44-46,9 311 5643±64,1 3,83±0,015 216,3±2,58 

Ширина 
грудей 

47 і більше 33 5512±202,6 3,85±0,050 212,6±8,33 
до 180 107 4177±60,69 3,82±0,026 159,5±2,56 

180-187,9 402 4663±42,8 3,82±0,012 178,5±1,79 
188-195,9 424 5518±53,8 3,82±0,012 210,6±2,12 
196-203,4 95 5761±130,6 3,85±0,027 222,1±5,52 

Обхват 
грудей за 
лопатками 

204 і більше - - - - 
до 150 276 4477±45,6 3,81±0,015 170,9±1,93 

150-154,9 454 5161±53,1 3,84±0,012 198,0±2,12 
155-159,9 277 5479±71,4 3,81±0,015 208,9±2,89 
160-164,9 20 5362±189,8 3,84±0,045 206,2±7,96 

Коса 
довжина 
тулуба 

165 і більше 1 4432 3,51 155,6 
до 50 422 4553±41,7 3,82±0,012 174,0±1,74 

50-52,9 526 5409±50,2 3,81±0,010 206,3±1,99 
53-55,9 78 5515±125,5 3,91±0,033 215,6±5,28 

Ширина в 
маклаках 

56 і більше 2 5842 3,97 231,6 
до 17,5 167 4446±63,3 3,82±0,020 169,7±2,52 

17,5-18,9 733 5164±41,4 3,82±0,009 197,5±1,67 
Обхват 
п’ястка 

19-20,4 128 5319±105,5 3,84±0,021 204,2±4,20 
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Залежність молочної продуктивності корів за кращу лактацію від 
промірів статей тіла первісток (племрепродуктор «Селекціонер»), M±m 

 
Кількість 
тварин, 
гол. 

Вміст жиру 
в молоці, 

% 

Градація, 
см 

Молочний 
жир, кг 

Промір Надій, кг 

до 128 155 4427±49,9 3,84±0,019 169,9±2,14 
128-130,9 428 5001±37,9 3,85±0,012 192,3±1,58 
131-133,9 479 5948±49,6 3,83±0,010 227,7±2,03 
134-136,9 250 6279±67,2 3,86±0,015 242,1±2,69 

Висота в 
холці 

137 і більше 14 6660±446,9 3,96±0,097 262,0±16,54
до 68 256 4567±40,8 3,83±0,015 174,8±1,73 

68-71,9 676 5458±37,7 3,84±0,009 209,7±1,53 
72-75,9 367 6309±61,2 3,84±0,013 242,3±2,47 

Глибина 
грудей 

76 і більше 27 6081±172,6 3,95±0,052 239,6±6,47 
до 40 237 4596±47,6 3,83±0,015 176,2±1,98 

40-43,9 674 5492±40,3 3,83±0,009 210,3±1,61 
44-46,9 370 6176±59,4 3,87±0,013 238,6±2,39 

Ширина 
грудей 

47 і більше 45 5833±150,9 3,87±0,032 225,5±5,95 
до 180 145 4517±54,4 3,83±0,018 173,1±2,27 

180-187,9 538 5113±39,0 3,84±0,010 196,1±1,59 
188-195,9 519 6069±46,8 3,84±0,010 232,9±1,85 
196-203,4 122 6312±114,9 3,88±0,024 245,4±4,86 

Обхват 
грудей за 
лопатками 

204 і більше 2 6445 3,94 253,6 
до 150 379 4793±44,5 3,83±0,012 183,4±1,82 

150-154,9 552 5696±46,1 3,85±0,010 219,1±1,83 
155-159,9 351 6055±62,7 3,84±0,013 232,7±2,56 
160-164,9 39 5778±114,0 3,89±0,045 224,2±4,44 

Коса 
довжина 
тулуба 

165 і більше 5 5487±378,3 3,77±0,077 206,4±13,65
до 50 561 4967±38,5 3,83±0,010 190,1±1,56 

50-52,9 644 5926±44,6 3,84±0,010 227,5±1,76 
53-55,9 116 6091±104,5 3,90±0,023 237,9±4,49 

Ширина в 
маклаках 

56 і більше 5 5797±255,6 3,95±0,056 229,3±12,57
до 17,5 218 4795±59,8 3,83±0,017 183,5±2,36 

17,5-18,9 929 5657±37,0 3,84±0,008 217,2±1,49 
Обхват 
п’ястка 

19-20,4 179 5798±90,3 3,86±0,018 224,0±3,66 
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Залежність молочної продуктивності первісток від промірів статей тіла  
(племзавод «Ямниця»), M±m 

Кількість 
тварин, 
гол. 

Вміст жиру 
в молоці, 

% 

Градація, 
см 

Молочний 
жир, кг 

Промір Надій, кг 

до 128 89 4327±98,8 3,87±0,023 167,6±4,10 
128-130,9 307 5125±74,5 3,82±0,009 195,7±2,83 
131-133,9 420 5520±59,9 3,80±0,008 209,0±2,28 
134-136,9 290 5845±71,3 3,82±0,009 222,9±2,70 

Висота в 
холці 

137 і більше 106 6054±157,4 3,79±0,013 228,9±5,86 
до 68 156 4642±99,4 3,83±0,013 177,7±3,80 

68-71,9 600 5327±49,7 3,82±0,007 203,2±1,90 
72-75,9 325 5799±72,9 3,82±0,009 220,9±2,74 

Глибина 
грудей 

76 і більше 131 6169±122,7 3,79±0,010 233,5±4,59 
до 40 182 5015±91,2 3,81±0,011 191,2±3,53 

40-43,9 435 5289±61,9 3,84±0,008 202,9±2,35 
44-46,9 404 5751±60,6 3,80±0,007 218,1±2,31 

Ширина 
грудей 

47 і більше 191 5639±114,5 3,80±0,012 214,0±4,27 
до 180 59 4427±123,8 3,83±0,019 169,8±4,87 

180-187,9 423 5109±59,0 3,83±0,008 195,6±2,26 
188-195,9 520 5547±54,9 3,81±0,007 211,0±2,10 
196-203,4 160 6283±110,3 3,80±0,013 238,3±4,10 

Обхват 
грудей за 
лопаткам

и 
204 і більше 50 6028±222,2 3,81±0,020 228,7±8,16 

до 150 243 4863±73,1 3,86±0,013 187,8±2,84 
150-154,9 334 5277±70,1 3,83±0,009 202,0±2,72 
155-159,9 388 5682±65,8 3,79±0,006 215,4±2,50 
160-164,9 168 5978±103,1 3,79±0,011 226,2±3,87 

Коса 
довжина 
тулуба 

165 і більше 79 5829±170,4 3,78±0,016 219,6±6,27 
до 50 287 5054±76,2 3,81±0,009 192,1±2,87 

50-52,9 456 5348±60,6 3,82±0,008 204,0±2,32 
53-55,9 338 5806±71,3 3,83±0,009 222,0±2,68 

Ширина в 
маклаках 

56 і більше 131 5819±116,7 3,79±0,013 220,2±4,32 
до 17,5 149 4718±97,1 3,84±0,012 180,9±3,68 

17,5-18,9 555 5385±53,9 3,82±0,007 205,7±2,06 
19-20,4 499 5765±60,5 3,80±0,007 218,7±2,28 

Обхват 
п’ястка 

20,5 і більше 9 5040±481,7 3,88±0,058 194,8±17,38
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Залежність молочної продуктивності корів за другу лактацію від промірів 
статей тіла первісток (племзавод «Ямниця»), M±m 

 
Кількість 
тварин, 
гол. 

Вміст жиру 
в молоці, 

% 

Градація, 
см 

Молочний 
жир, кг 

Промір Надій, кг 

до 128 78 4646±117,2 3,89±0,034 181,2±5,20 
128-130,9 261 5356±80,0 3,81±0,014 203,4±2,96 
131-133,9 345 5647±67,5 3,77±0,012 213,0±2,61 
134-136,9 243 6043±106,2 3,78±0,012 228,3±4,01 

Висота в 
холці 

137 і більше 83 5764±148,8 3,72±0,017 214,8±5,69 
до 68 132 4686±100,8 3,84±0,021 180,0±4,03 

68-71,9 506 5536±55,5 3,79±0,010 209,3±2,11 
72-75,9 269 5938±85,9 3,79±0,014 225,0±3,29 

Глибина 
грудей 

76 і більше 103 6198±178,9 3,73±0,016 230,9±6,66 
до 40 155 5247±101,9 3,76±0,014 196,8±3,80 

40-43,9 369 5493±68,7 3,81±0,012 208,8±2,59 
44-46,9 334 5897±85,8 3,79±0,011 223,3±3,28 

Ширина 
грудей 

47 і більше 152 5564±103,9 3,78±0,020 209,6±3,92 
до 180 52 4650±151,9 3,83±0,021 178,4±6,15 

180-187,9 366 5396±64,5 3,82±0,012 205,5±2,48 
188-195,9 423 5649±66,3 3,78±0,010 213,5±2,54 
196-203,4 129 6266±154,1 3,74±0,020 234,1±5,82 

Обхват 
грудей за 
лопаткам

и 
204 і більше 40 6019±238,4 3,75±0,028 225,1±8,72 

до 150 206 5254±84,0 3,89±0,020 204,3±3,42 
150-154,9 280 5457±77,8 3,81±0,013 207,4±2,94 
155-159,9 327 5682±76,3 3,74±0,010 212,4±2,86 
160-164,9 135 6155±152,1 3,73±0,013 230,0±5,78 

Коса 
довжина 
тулуба 

165 і більше 62 5750±181,8 3,74±0,019 215,2±6,95 
до 50 242 5292±79,4 3,76±0,011 198,9±2,96 

50-52,9 380 5443±69,1 3,79±0,012 205,8±2,59 
53-55,9 283 5941±90,4 3,82±0,015 226,8±3,47 

Ширина в 
маклаках 

56 і більше 105 5953±143,5 3,76±0,019 223,7±5,44 
до 17,5 132 5071±114,1 3,82±0,016 193,7±4,38 

17,5-18,9 469 5495±60,5 3,81±0,011 209,2±2,34 
19-20,4 402 5904±74,6 3,75±0,010 221,2±2,80 

Обхват 
п’ястка 

20,5 і більше 7 5081±262,9 3,82±0,063 194,3±11,44
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Залежність молочної продуктивності корів за третю лактацію від промірів 
статей тіла первісток (племзавод «Ямниця»), M±m 

Кількість 
тварин, 
гол. 

Вміст жиру 
в молоці, 

% 

Градація, 
см 

Молочний 
жир, кг 

Промір Надій, кг 

до 128 60 4941±154,5 3,91±0,021 193,4±6,24 
128-130,9 218 5493±83,9 3,90±0,014 214,1±3,34 
131-133,9 272 5902±83,5 3,87±0,011 228,1±3,26 
134-136,9 194 6428±101,8 3,86±0,012 248,4±4,08 

Висота в 
холці 

137 і більше 54 6397±225,9 3,84±0,022 245,4±8,73 
до 68 103 5064±115,0 3,90±0,015 197,6±4,63 

68-71,9 405 5725±64,9 3,88±0,008 222,3±2,58 
72-75,9 211 6432±100,5 3,88±0,016 249,2±3,95 

Глибина 
грудей 

76 і більше 79 6260±117,9 3,80±0,018 237,8±6,80 
до 40 121 5393±118,4 3,85±0,013 207,7±4,61 

40-43,9 315 5926±73,7 3,88±0,010 229,6±2,93 
44-46,9 252 6084±95,5 3,89±0,013 236,4±3,73 

Ширина 
грудей 

47 і більше 110 5813±148,9 3,87±0,019 224,7±5,75 
до 180 43 5051±166,8 3,90±0,015 197,0±6,66 

180-187,9 301 5663±77,1 3,89±0,010 220,3±3,04 
188-195,9 330 5974±77,2 3,88±0,011 231,6±3,05 
196-203,4 94 6570±160,0 3,83±0,023 251,5±6,36 

Обхват 
грудей за 
лопаткам

и 
204 і більше 30 6037±291,6 3,81±0,025 229,6±11,01

до 150 158 5529±99,2 3,93±0,015 217,3±4,06 
150-154,9 236 5853±90,4 3,90±0,014 228,1±3,65 
155-159,9 263 6009±91,9 3,85±0,009 230,9±3,53 
160-164,9 97 6152±150,6 3,84±0,015 236,2±5,86 

Коса 
довжина 
тулуба 

165 і більше 44 5904±232,4 3,85±0,036 226,4±8,83 
до 50 193 5494±89,5 3,85±0,010 211,3±3,43 

50-52,9 304 5711±76,8 3,88±0,010 221,6±3,01 
53-55,9 223 6407±100,9 3,89±0,015 249,4±4,00 

Ширина в 
маклаках 

56 і більше 78 5982±172,8 3,87±0,024 230,9±6,72 
до 17,5 106 5571±134,5 3,89±0,014 216,9±5,32 

17,5-18,9 383 5810±74,4 3,89±0,011 226,0±2,94 
19-20,4 306 6085±79,0 3,85±0,010 234,2±3,08 

Обхват 
п’ястка 

20,5 і більше 3 4632±534,3 3,87±0,050 179,6±22,60
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Залежність молочної продуктивності корів за кращу лактацію від 
промірів статей тіла первісток (племзавод «Ямниця»), M±m 

 

Промір Градація, см 
Кількість 
тварин, 
гол. 

Надій, кг 
Вміст жиру 
в молоці, 

% 

Молочний 
жир, кг 

до 128 89 5537±122,3 3,93±0,025 217,9±5,09
128-130,9 307 6229±76,6 3,86±0,010 240,1±3,00
131-133,9 420 6629±67,7 3,83±0,010 235,1±2,61
134-136,9 290 7228±93,4 3,84±0,010 277,1±3,56

Висота в 
холці 

137 і більше 106 6977±157,3 3,81±0,015 265,6±6,05
до 68 156 5648±101,9 3,89±0,014 219,6±4,04

68-71,9 600 6482±54,6 3,84±0,008 248,7±2,13
72-75,9 325 7074±83,0 3,84±0,010 271,5±3,24

Глибина 
грудей 

76 і більше 131 7294±157,1 3,80±0,012 276,5±5,80
до 40 182 6058±92,5 3,85±0,010 233,0±3,57

40-43,9 435 6542±66,1 3,86±0,010 252,1±2,55
44-46,9 404 6982±76,9 3,83±0,009 267,2±2,98

Ширина 
грудей 

47 і більше 191 6577±125,3 3,82±0,015 250,8±4,74
до 180 59 5494±160,0 3,88±0,016 213,5±6,43

180-187,9 423 6343±65,2 3,86±0,009 244,5±2,53
188-195,9 520 6736±65,7 3,84±0,008 258,3±2,54
196-203,4 160 7370±129,2 3,80±0,015 279,9±4,93

Обхват 
грудей за 
лопатками 

204 і більше 50 6713±213,4 3,83±0,022 256,2±7,93
до 150 243 6086±83,9 3,93±0,016 239,1±3,41

150-154,9 334 6500±77,3 3,86±0,010 250,4±3,07
155-159,9 388 6807±73,4 3,81±0,008 259,0±2,82
160-164,9 168 7122±138,4 3,80±0,012 270,1±5,14

Коса 
довжина 
тулуба 

165 і більше 79 6802±179,1 3,79±0,017 257,3±6,81
до 50 287 6065±73,6 3,83±0,009 231,8±2,77

50-52,9 456 6467±65,9 3,85±0,009 248,3±2,52
53-55,9 338 7202±88,9 3,86±0,012 277,9±3,41

Ширина в 
маклаках 

56 і більше 131 6879±129,3 3,80±0,016 261,5±5,00
до 17,5 149 6063±123,8 3,87±0,013 234,3±4,81

17,5-18,9 555 6620±61,8 3,86±0,009 255,0±2,41
19-20,4 499 6810±68,1 3,82±0,008 259,7±2,58

Обхват 
п’ястка 

20,5 і більше 9 5463±401,1 3,89±0,057 211,8±14,73
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Додаток В 
Взаємозв’язок молочної продуктивності матерів з  молочною продуктивністю дочок, r  

 
Кореляція надою матері з: Кореляція жирномолочності  

матері з: 
Кореляція кількості молочного 

жиру матері з: Надій 
матерів, кг 

Л
ак
та

-
ц
ія

 

К
іл
ьк
іс

-
ть

 п
ар

 

надоєм 
дочок 

жирномо-
лочністю 
дочок 

кількістю 
молочного 
жиру дочок

надоєм 
дочок 

жирномо-
лочністю 
дочок 

кількістю 
молочного 
жиру дочок

надоєм 
дочок 

жирномо-
лочністю 
дочок 

кількістю 
мол. жиру  
дочок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Сокальське відділення ТзОВ «Молочні ріки» 
 

І 760 0,023 -0,052 0,002 -0,035 0,043 -0,019 0,008 -0,027 -0,003 
ІІ 507 0,016 -0,005 0,014 0,018 0,022 0,021 0,024 0,007 0,023 
ІІІ 289 -0,008 -0,062 -0,022 0,013 0,195*** 0,045 0,006 0,051 0,011 

до 5000 

краща 760 0,023 0,006 0,023 0,012 0,041 0,020 0,021 0,024 0,025 
І 296 0,139* -0,017 0,135* -0,037 -0,0004 -0,035 0,107 -0,012 0,105 
ІІ 213 -0,007 0,033 0,004 -0,065 0,049 -0,052 -0,030 0,040 -0,017 
ІІІ 123 -0,199* 0,088 -0,176* -0,098 -0,036 -0,105 -0,212* 0,066 -0,194* 

5000-5499 

краща 296 0,042 -0,040 0,037 -0,042 -0,025 -0,049 -0,021 -0,040 -0,029 
І 281 0,152** -0,187** 0,106 0,009 -0,067 -0,005 0,131* -0,182** 0,087 
ІІ 200 0,017 0,009 0,019 0,012 -0,099 -0,005 0,023 -0,035 0,015 
ІІІ 112 0,038 -0,225* 0,013 -0,066 -0,057 -0,073 -0,003 -0,227* -0,029 

5500-5999 

краща 281 0,026 -0,078 0,014 0,064 -0,035 0,060 0,069 -0,067 0,060 
І 202 0,031 0,022 0,038 -0,173** -0,036 -0,182** -0,031 0,007 -0,028 
ІІ 151 0,044 0,084 0,057 -0,124 -0,199** -0,155 0,003 0,010 0,006 
ІІІ 96 0,076 0,173 0,102 -0,324*** 0,097 -0,304** -0,076 0,186 -0,045 

6000-6499 

краща 202 -0,001 0,067 0,007 -0,123 0,099 -0,107 -0,111 0,117 -0,093 

І 153 -0,161* -0,158* -0,188* -0,095 -0,039 -0,097 -0,167* -0,155 -0,191* 

ІІ 120 0,063 0,020 0,059 -0,185* -0,059 -0,189* 0,005 0,001 0,001 

ІІІ 78 -0,029 -0,049 -0,041 -0,231* -0,116 -0,239 -0,080 -0,069 -0,092 
6500-6999 

краща 153 0,145 0,072 0,154* -0,118 0,014 -0,115 -0,019 0,051 -0,012 

І 56 0,047 0,134 0,071 0,033 -0,027 0,022 0,050 0,123 0,071 

ІІ 39 0,299 0,079 0,312* 0,067 0,146 0,096 0,273 0,111 0,293 

ІІІ 27 0,255 -0,039 0,244 0,205 0,151 0,220 0,298 0,012 0,293 
7000-7499 

краща 56 0,116 0,037 0,120 0,159 0,215 0,183 0,176 0,160 0,194 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

І 74 -0,023 -0,091 -0,037 -0,132 0,297** -0,057 -0,064 0,017 -0,050 

ІІ 63 0,120 -0,020 0,114 -0,042 -0,196 -0,069 0,103 -0,080 0,089 

ІІІ 39 0,254 -0,069 0,240 0,081 0,168 0,110 0,306 -0,029 0,299 
7500-7999 

краща 74 -0,034 0,058 -0,028 -0,014 -0,027 -0,017 -0,029 0,008 -0,030 

І 75 0,284** 0,150 0,304** -0,068 0,099 -0,044 0,236* 0,170 0,262* 

ІІ 64 0,188 0,260* 0,233 -0,072 -0,169 -0,105 0,161 0,210 0,196 

ІІІ 42 0,238 0,146 0,235 -0,323* -0,356* -0,357* 0,130 0,047 0,119 
8000 і більше

краща 75 0,349** 0,084 0,353** -0,130 -0,037 -0,138 0,297** 0,071 0,298** 

І 1897 0,083*** -0,110*** 0,050* -0,034 0,057 -0,034 0,066** -0,100*** 0,067 

ІІ 1357 0,051 -0,060* 0,028 -0,019 0,053 -0,027 0,032 -0,068** 0,058 

ІІІ 807 0,025 -0,082* 0,007 -0,070* 0,040 -0,064 0,005 -0,066* 0,039 

Середнє   по 
стаду 

краща 1897 0,017 -0,031 0,011 -0,009 0,016 -0,007 0,012 -0,027 0,007 
 

Бродівське відділення ТзОВ «Молочні ріки» 

І 410 0,070 0,136** -0,029 0,135*** 0,251*** 0,188*** -0,024 0,190*** 0,027 

ІІ 162 -0,027 0,056 -0,013 -0,097 0,067 -0,067 -0,046 0,070 -0,026 

ІІІ 80 -0,108 -0,163 -0,102 0,027 -0,134 0,024 -0,099 -0,180 -0,095 
до 5000 

краща 458 -0,049 0,018 -0,031 0,049 0,255*** 0,106* -0,059 0,016 -0,041 

І 109 0,047 0,059 0,050 0,437*** 0,608*** 0,545*** 0,228* 0,306*** 0,275** 

ІІ 74 0,284** -0,072 0,242* 0,283* 0,601*** 0,429*** 0,343** 0,126 0,347** 

ІІІ 46 0,039 0,169 0,092 0,047 0,616*** 0,243 0,137 0,151 0,197 
5000-5499 

краща 112 0,011 -0,016 0,005 0,375*** 0,605*** 0,487*** 0,028 0,040 0,034 

І 62 0,031 0,195 0,009 0,190 0,476*** 0,247* 0,047 0,329** 0,100 

ІІ 42 0,037 0,048 0,040 -0,017 0,287 0,031 -0,257 0,035 -0,246 

ІІІ 25 0,314 0,192 0,323 0,267 0,574** 0,379 -0,248 -0,295 -0,303 
5500-5999 

краща 62 0,043 0,005 0,035 0,207 0,512*** 0,288* -0,505*** -0,329*** -0,551*** 

І 77 0,056 0,184 0,089 0,079 0,317** 0,138 0,080 0,303** 0,136 

ІІ 53 0,254 0,387** 0,316* 0,126 0,433*** 0,209 0,152 0,132 0,166 

ІІІ 24 0,207 -0,048 0,205 0,071 0,487* 0,169 -0,185 -0,154 -0,193 
6000-6499 

краща 77 0,009 -0,037 -0,003 0,240* 0,434*** 0,298** 0,030 -0,118 0,010 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

І 75 0,044 0,068 0,041 0,194 0,267* 0,229* 0,104 0,150 0,111 

ІІ 55 0,128 0,253 0,167 0,342** 0,574*** 0,433*** 0,284* 0,327** 0,328** 

ІІІ 36 0,257 0,318 0,301 0,362* 0,274 0,378* 0,283 0,384* 0,340* 
6500-6999 

краща 75 -0,134 -0,390*** -0,189 0,340** 0,483*** 0,402*** -0,034 -0,053 -0,041 

І 119 -0,131 -0,131 -0,143 -0,051 -0,008 -0,052 -0,155 -0,149 -0,170 

ІІ 89 0,008 -0,060 -0,011 -0,055 0,029 -0,041 0,040 0,040 0,042 

ІІІ 65 0,163 0,236* 0,202 0,089 0,185 0,120 0,216 0,238 0,254* 
7000-7499 

краща 120 0,103 0,096 0,116 0,083 0,187* 0,126 0,094 0,210* 0,140 

І 62 -0,239 0,043 -0,227 -0,151 0,121 -0,118 -0,273* 0,085 -0,249 

ІІ 47 0,187 -0,213 -0,220 0,097 -0,027 0,088 -0,085 -0,223 -0,126 

ІІІ 34 0,035 0,246 0,081 0,211 -0,152 0,152 0,115 0,163 0,135 
7500-7999 

краща 62 0,038 0,170 0,071 0,131 -0,229 0,088 0,117 -0,034 0,107 

І 86 0,095 -0,053 0,079 -0,135 0,311** -0,049 0,038 0,048 0,051 

ІІ 66 0,378** 0,096 0,369** 0,206 0,277* 0,253* 0,376** 0,181 0,387*** 

ІІІ 45 0,189 0,092 0,195 0,279 0,135 0,280 0,163 0,138 0,184 
8000 і більше

краща 86 0,373*** 0,071 0,367*** 0,038 0,166 0,064 0,254* 0,101 0,262* 

І 1000 0,281*** 0,410*** 0,339*** 0,287*** 0,475*** 0,361*** 0,309*** 0,468*** 0,377*** 

ІІ 588 0,308*** 0,376*** 0,353*** 0,262*** 0,481*** 0,337*** 0,323*** 0,402*** 0,373 

ІІІ 355 0,158** 0,395*** 0,245*** 0,199*** 0,432*** 0,287*** 0,150** 0,393*** 0,237*** 

Середнє   по 
стаду 

краща 1052 0,309*** 0,446*** 0,370*** 0,328*** 0,523*** 0,406*** 0,290*** 0,425*** 0,347*** 
 

Племрепродуктор «Селекціонер» 

І 589 -0,120** -0,044 -0,113** -0,086 0,161*** -0,025 -0,126** 0,004 -0,110** 

ІІ 413 -0,128** -0,072 -0,138** -0,124** 0,029 -0,106* -0,158*** -0,053 -0,160*** 

ІІІ 301 -0,112* -0,003 -0,111 0,080 0,059 0,089 -0,056 -0,001 -0,051 
до 5000 

краща 589 -0,141*** -0,123** -0,162*** -0,047 0,144*** -0,009 -0,143*** -0,054 -0,147*** 

І 216 -0,106 0,115 -0,059 0,006 0,133* 0,057 -0,085 0,159* -0,023 

ІІ 186 -0,071 0,026 -0,062 -0,069 0,060 -0,046 -0,102 0,031 -0,089 

ІІІ 138 -0,167* -0,027 -0,168* -0,066 0,173* -0,019 -0,124 0,099 -0,098 
5000-5499 

краща 216 0,088 0,001 0,087 -0,143* 0,113 -0,108 -0,098 0,092 -0,070 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

І 185 -0,040 0,019 -0,030 -0,081 0,084 -0,049 -0,070 0,038 -0,053 

ІІ 157 -0,011 -0,066 -0,034 0,008 0,077 0,039 -0,014 -0,035 -0,025 

ІІІ 138 0,064 0,154 0,103 -0,092 0,241** -0,016 0,011 0,239** 0,077 5500-5999 

краща 185 0,031 -0,060 0,012 -0,104 0,248** -0,027 -0,109 0,185** 
-0,051 

 

І 159 0,042 0,145 0,087 -0,045 0,057 -0,021 0,029 0,164* 0,082 

ІІ 132 -0,139 0,059 -0,098 -0,025 0,122 0,026 -0,134 0,105 -0,075 

ІІІ 106 0,167 0,044 -0,144 -0,059 0,115 -0,014 -0,183 0,088 -0,142 
6000-6499 

краща 159 0,114 0,013 0,116 -0,030 0,148 0,022 0,009 0,148 0,059 

І 80 -0,025 -0,248* 0,118 -0,048 0,184 0,024 -0,025 -0,119 -0,070 

ІІ 70 -0,030 -0,156 -0,066 0,020 0,332** 0,118 -0,022 -0,004 0,014 

ІІІ 57 -0,126 -0,153 -0,163 0,024 -0,041 0,009 -0,177 -0,226 -0,218 
6500-6999 

краща 80 0,016 -0,042 0,013 0,096 0,130 0,137 0,131 0,107 0,167 

І 87 -0,046 -0,013 -0,048 -0,031 0,117 0,015 -0,048 0,027 -0,034 

ІІ 74 0,062 -0,007 0,062 -0,152 0,143 -0,126 0,025 0,037 0,032 

ІІІ 61 0,124 0,003 0,108 0,105 0,082 0,137 0,147 0,027 0,142 
7000-7499 

краща 87 0,043 0,036 0,052 0,011 0,130 0,048 0,023 0,137 0,061 

І 32 0,032 -0,054 0,006 0,337 -0,185 0,258 0,118 -0,102 0,073 

ІІ 28 -0,058 0,338 0,061 0,108 0,164 0,158 -0,030 0,342 0,088 

ІІІ 21 0,316 0,187 0,416 0,142 -0,023 0,159 0,320 0,136 0,408 
7500-7999 

краща 32 0,249 -0,054 0,233 0,130 0,250 0,215 0,188 0,222 0,264 

І 49 0,237 0,214 0,271 -0,115 -0,038 -0,111 0,195 0,190 0,227 

ІІ 44 -0,005 -0,028 -0,019 -0,221 -0,112 -0,236 -0,077 -0,057 -0,094 

ІІІ 36 -0,139 0,223 -0,085 -0,107 -0,248 -0,167 -0,153 0,164 -0,113 
8000 і більше

краща 49 0,026 -0,004 0,017 -0,223 -0,005 -0,215 -0,073 -0,006 -0,077 

І 1397 0,116*** 0,065* 0,130*** -0,068** 0,119*** -0,024 0,092*** 0,094*** 0,116*** 

ІІ 1104 0,067* 0,034 0,075** -0,080** 0,071 -0,053 0,042 0,052 0,057 

ІІІ 858 0,042 0,060 0,052 0,004 0,097** 0,031 0,013 0,043 
 

0,023 

Середнє   по 
стаду 

 
краща 1397 0,056* 0,005 0,052 -0,058 0,152*** -0,014 0,040 0,041 0,047 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Племзавод «Ямниця» 

І 166 0,143 0,228*** 0,193** 0,310*** 0,259*** 0,351*** 0,215** 0,327*** 0,273*** 

ІІ 121 0,085 0,052 0,090 0,230** 0,003 0,229** 0,129 0,050 0,133 

ІІІ 89 -0,093 0,012 -0,092 0,027 0,163 0,042 -0,083 0,042 -0,078 
до 5000 

краща 166 -0,141 0,240** -0,103 -0,102 0,205** 0,073 -0,165* 0,304*** -0,120 

І 96 0,060 0,137 0,085 0,217* 0,277** 0,276** 0,106 0,210* 0,147 

ІІ 73 0,059 -0,034 0,056 0,044 -0,053 0,039 0,064 -0,040 0,061 

ІІІ 63 -0,014 0,011 -0,007 -0,107 -0,025 -0,106 -0,033 0,005 -0,026 
5000-5499 

краща 96 0,101 -0,112 0,091 0,035 0,206* 0,077 0,081 0,086 0,105 

І 68 0,256* 0,228 0,304** 0,018 0,371*** 0,114 0,217 0,313** 0,289* 

ІІ 43 0,126 0,292 0,202 0,143 0,403** 0,245 0,158 0,385** 0,257 

ІІІ 35 0,109 0,185 0,138 -0,037 0,187 0,004 0,095 0,203 0,129 
5500-5999 

краща 68 0,131 -0,041 0,109 0,175 0,265* 0,261* 0,199 0,229 0,270* 

І 69 0,134 0,210 0,181 -0,068 0,274* 0,007 0,068 0,284* 0,138 

ІІ 45 0,233 0,559*** 0,351* 0,157 0,551*** 0,295* 0,242 0,635*** 0,383** 

ІІІ 34 0,406** 0,322 0,438** 0,080 0,374* 0,161 0,386* 0,408** 0,440** 
6000-6499 

краща 70 0,134 0,030 0,139 0,133 0,493*** 0,283* 0,162 0,476*** 0,305** 

І 47 -0,107 0,208 -0,035 -0,016 0,317* 0,085 -0,088 0,270 0,003 

ІІ 35 0,070 0,353* 0,193 0,112 0,095 0,164 0,095 0,330* 0,218 

ІІІ 22 0,166 0,526** 0,360 0,030 0,628*** 0,273 0,143 0,667** 0,393 
6500-6999 

краща 47 -0,065 -0,072 -0,088 0,037 0,299* 0,161 0,016 0,244 0,118 

І 27 -0,126 0,299 -0,015 -0,209 0,596*** 0,030 -0,188 0,473** -0,006 

ІІ 18 0,145 0,316 0,252 0,329 0,586** 0,535* 0,257 0,484* 0,423 

ІІІ 10 -0,057 -0,106 -0,072 0,069 0,632* 0,243 -0,031 0,082 0,002 
7000-7499 

краща 27 0,035 -0,289 -0,083 -0,011 0,528** 0,175 -0,006 0,425* 0,140 

І 12 0,626* 0,107 0,621* -0,006 0,312 0,066 0,663* 0,195 0,676* 

ІІ 9 -0,143 0,021 -0,117 -0,025 0,655* 0,219 -0,140 0,242 -0,032 

ІІІ 5 0,69 0,280 0,316 0,417 0,408 0,486 0,289 0,297 0,339 
7500-7999 

краща 12 0,132 -0,340 -0,012 0,509 0,431 0,616* 0,592* 0,327 0,651* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

І 9 0,402 -0,616 0,304 -0,514 0,371 -0,481 0,291 -0,586 0,192 

ІІ 7 -0,312 0,157 -0,263 -0,131 0,638 0,066 -0,313 0,351 -0,206 

ІІІ 3 -0,173 0,243 -0,192 0,871 -0,203 0,879 0,554 -0,493 0,538 
8000 і більше

краща 9 0,388 -0,572 -0,066 0,175 0,410 0,396 0,488 -0,384 0,132 

І 495 0,231*** 0,177*** 0,265*** 0,120** 0,328*** 0,194*** 0,225*** 0,247*** 0,275*** 

ІІ 351 0,144** 0,421*** 0,234*** 0,168** 0,439*** 0,270*** 0,163** 0,476*** 0,267*** 

ІІІ 261 0,190** 0,306*** 0,242*** 0,045 0,319*** 0,107 0,185* 0,348*** 0,246*** 

Середнє   по 
стаду 

краща 495 0,121** 0,172*** 0,169*** 0,078 0,355*** 0,174*** 0,135** 0,266*** 0,209*** 
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Додаток Д 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Бердичевський, М. С. Теоретичні та практичні аспекти використання 

феногенетичних тестів у селекції великої рогатої худоби / М. С. Бердичевський, 

М. І. Кузів // Біологія тварин. – 2005. – Т. 7,  № 1-2. – С. 251-258 (Проведено 

експериментальні дослідження та аналіз отриманих даних). 

2. Західний внутрішньопородний тип української чорно-рябої молочної 

породи на Львівщині / Є. Федорович, Н. Бабій, М. Кузів, Т. Дорда // Тваринництво 

України. – 2007. –  № 12. – С. 17-19 (Зібрано доні первинного зоотехнічного обліку 

та проведено їх аналіз).  

3. Генетичні аспекти оптимізуючого відбору в популяціях молочної худоби 
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розведенні великої рогатої худоби молочних порід» і 24.3 «Моніторинг генетичної 

мінливості та відбір високоцінних генотипів у популяціях молочних порід великої 

рогатої худоби»). 
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46. Система моніторингу генетичної мінливості популяцій молочних порід 

великої рогатої худоби: Методичні рекомендації / М. С. Бердичевський, 

М. І. Кузів, Т. Ф. Дорда, Л. П. Кернога, Н. М. Бабій. – Львів, 2006. – 61 с. 

(Підготовлено розділи «Моніторинг генетичної мінливості – основні принципи та 

способи реалізації» і «Феногенетика»). 

47. Добір тварин української чорно-рябої молочної породи за комплексом 

ознак: Методичні рекомендації / Є. І. Федорович, М. І. Кузів, В. В. Федорович, 

Н. М. Кузів. – Львів, 2015. – 19 с. (Підготовлено розділи «Спосіб формування 

високоцінних генотипів у популяціях молочної худоби» та «Селекційні тести для 

відбору тварин за комплексом ознак»). 

48. Патент UА 51933 А01К 67/02. Спосіб оптимізуючого відбору в 

популяціях молочної худоби / Бердичевський М. С., Грицевич В. С. Кузів М. І., 

Гнатюк С. І.; заявник і патентовласник Інститут біології тварин НААН. – № 2001 

106866; заявл. 09.10.2001; опубл. 16.12.2002. Бюл. № 12. – 10 с. (Проведення 

експерименту, аналіз результатів). 

49. Патент UА 29234 А01К 67/02. Спосіб формування високоцінних 

генотипів у популяціях молочної худоби / Федорович Є. І., Бердичевський М. С., 

Кузів М. І., Бабій Н. М.; заявник і патентовласник Інститут біології тварин 

НААН. – № u 2007 08965; заявл. 03.08.2007; опубл. 10.01.2008, Бюл. № 1.−10 с. 

(Розробка, проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів). 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

Результати досліджень доповідались і одержали позитивну оцінку на 

міжнародних науково-практичних конференціях: 

– «Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи» (Подільський 

державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський, 14-16 

березня 2012 р., форма участі: виступ з доповіддю); 

– «Розведення та селекція сільськогосподарських тварин: історичний досвід, 

сучасне, майбутнє», присвяченій 90-річчю заснування Інституту розведення і 

генетики тварин НААН ( Інститут розведення і генетики тварин НААН, 
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с. Чубинське, Київська обл., 25 жовтня 2012 р., форма участі: подано матеріали до 

збірника);   

– «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства» 

(Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, 

Республика Беларусь, 2012 г., форма участия: представлены материалы в 

сборник); 

– «Сучасні проблеми розведення і селекції сільськогосподарських тварин» 

(Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир, 22-23 

травня 2013 р., форма участі: подано матеріали до збірника); 

– «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства» 

(Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, 

Республика Беларусь, 6-7 июня 2013 г., форма участия: представлены материалы в 

сборник); 

– «Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи» (Подільський 

державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський, 21-23 

травня 2014 р., форма участі: виступ з доповіддю); 

– «Сучасні репродуктивні технології, селекційно-годівельні аспекти та 

виробництво і переробка тваринницької продукції» ( Закарпатська державна 

сільськогосподарська дослідна станція НААН, с. Велика Бакта, Закарпатська обл., 

23-25 липня 2014 р., форма участі: подано матеріали до збірника); 

–  «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної 

медицини» (Інститут біології тварин НААН, м. Львів, 2-3 жовтня 2014 р., форма 

участі: виступ з доповіддю); 

 –  «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної 

медицини», присвяченій 55-річчю Інституту біології тварин НААН (Інститут 

біології тварин НААН, м. Львів, 2-3 жовтня 2015 р., форма участі: виступ з 

доповіддю); 

– «Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи» (Подільський 

державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський, 26-27 

травня 2016 р., форма участі: виступ з доповіддю); 
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–  «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної 

медицини» (Інститут біології тварин НААН, м. Львів, 29-30 вересня 2016 р., 

форма участі: виступ з доповіддю); 

– Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

розвитку галузей тваринництва» (Житомирський національний агроекологічний 

університет, м. Житомир, 23-24 жовтня 2014 р., форма участі: виступ з 

доповіддю); 

– Международном симпозиуме «Зоотехническая наука – важный фактор для 

создания сельского хазяйства европейского типа», посвященном 60-летию 

основания института (Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии 

и ветеринарной медицине, МД-6525, р-н Алений Ной, с. Максимовка, Республика 

Молдова, 29 сентября – 1 октября 2016 г., форма участия: представлены 

материалы в сборник). 
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