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Оцінено корів-первісток трьох порід за показниками молочної продуктивності та їх 

пристосованістю до умов інтенсивної технології. Встановлено вплив породної належності на якісні 
і кількісні показники молока. 

Постановка та стан вивчення проблеми. 
Підвищення продуктивності і збільшення вироб-
ництва тваринницької продукції зумовлено умо-
вами годівлі, утримання і експлуатації тварин, 
генетичними факторами, удосконаленням 
племінних і продуктивних якостей та створенням 
нових високопродуктивних ліній, типів і порід, 
придатних до інтенсивного використання [4]. 
Особливого значення проблема продуктивного 
використання молочної худоби набуває у стадах, 
укомплектованих шляхом імпорту поголів’я. 
Завезені тварини із-за кордону, а також створені 
на основі генофонду імпортних порід, вітчизняні 
високопродуктивні породи і типи на думку вчених 
[1, 2, 3, 5, 9], вимагають глибоких досліджень 
адаптаційної здатності до нових природно-
кліматичних і господарських умов існування, вдо-
сконалених сучасних систем та способів утри-
мання, експлуатації корів, запобігання дії стресів і 
збереження здоров’я тварин, їх здатності протис-
тояти несприятливим факторам зовнішнього се-
редовища [11]. 

Матеріал і методика дослідження. Вивчен-
ня ознак молочної продуктивності було проведе-
но в племзаводі СТОВ «Промінь» Арбузинського 
району Миколаївської області. Предметом 
дослідження були первістки трьох порід, а саме 
голштинської, української чорно-рябої молочної 
та української червоно-рябої молочної. Дослідні 
групи тварин формувались методом пар-аналогів 
по 50 голів в кожній з них. Тварини знаходились в 
подібних умовах утримання і годівлі. Крім того, 
слід зазначити, що оцінювані первістки 
голштинської породи були імпортовані нетелями 
із Німеччини. 

Молочну продуктивність корів оцінювали за 
даними першої лактації, а саме надоєм, вмістом 
жиру і білка в молоці та кількістю молочного жиру 
і білка. Для оцінки адаптаційної здатності викори-
стано наступні показники: тривалість 
міжотельного та лактаційного періодів. 

Тривалість міжотельного періоду разом з показ-
ником надою за лактацію згідно з розрахунковою 
методикою дають можливість визначити індекс 
адаптації, який дозволяє вести оцінку рівнів роз-
витку специфічних особливостей однієї особини і 
популяції в цілому [4]. 

Для порівняльної оцінки рівня продуктивності 
було визначено середні арифметичні величини, 
їх похибки та показники мінливості [8].  

Методом кореляційно-регресійного аналізу 
вивчено взаємозв’язки між показниками молочної 
продуктивності корів, а також залежності між жи-
вої масою та показниками молочної продуктивно-
сті для досліджуваних порід [6]. 

Для оцінки впливу породи на показники 
молочної продуктивності первісток було викори-
стано методику однофакторного дисперсійного 
аналізу [7]. Обробка матеріалів досліджень про-
водилася з використанням комп’ютерної техніки 
та пакету прикладного програмного забезпечення 
MS OFICE 2010 EXCEL. 

Результати дослідження. В умовах 
інтенсивної технології виробництва, що включає 
в себе повноцінну годівлю загальнозмішаним 
раціоном в поєднанні з комфортними умовами 
утримання, тварини проявляють високий рівень 
продуктивності. Аналіз показників продуктивності 
первісток різних порід, їх живої маси на момент 
переведення в цех сухостійних корів показав 
відмінності між породами (табл.1). 

Встановлено, що корови-первістки 
голштинської породи, мають перевагу, зокрема 
над тваринами української чорно-рябої молочної 
породи на 466 кг і над тваринами української 
червоно-рябої молочної породи на 1157 кг 
(Р>0,999) за надоєм. За рештою показників 
молочної продуктивності спостерігається 
аналогічна тенденція.  

Поряд з високою продуктивністю тварин 
важливим є їх пристосованість до умов 
інтенсивної технології виробництва молока. 
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Таблиця 1 
Показники продуктивності первісток різних порід за даними першої лактації 

Параметри Показники X σ Cv,% Sх 
Голштинська порода (п=50) 

Жива маса, кг 597 36,4 61,2 5,21 
Надій за лактацію, кг 8611*** 1158,8 13,5 165,6 
Вміст жиру,% 4,0 0,2 41,3 0,02 
Кількість молочного жиру, кг 343,7*** 51,7 15,0 7,38 
Вміст білку,% 3,2*** 0,1 1,9 0,01 
Кількість молочного білку, кг 274,0*** 36,4 13,3 5,20 

Українська чорно-ряба молочна порода (п=50) 
Жива маса, кг 601 23,3 39,1 3,32 
Надій за лактацію, кг 8144 1274,8 15,7 182,1 
Вміст жиру,% 4,0 0,2 4,0 0,02 
Кількість молочного жиру, кг 323,5 50,2 15,5 7,17 
Вміст білку,% 3,0 0,1 2,1 0,01 
Кількість молочного білку, кг 258,1 40,1 15,5 5,73 

Українська червоно-ряба молочна порода (п=50) 
Жива маса, кг 596 28,6 4,8 4,08 
Надій за лактацію, кг 7453 1397,4 18,7 199,6 
Вміст жиру,% 4,0 0,21 5,4 0,03 
Кількість молочного жиру, кг 292,2 50,97 17,5 7,28 
Вміст білку,% 3,0 0,06 2,0 0,01 
Кількість молочного білку, кг 236,7 43,74 18,6 6,25 

Примітка: * − P>0,95; ** − P>0,99; *** − P>0,999 
 
Тривалість лактаційного періоду в 

досліджуваних тварин у середньому становить 
322 дні для голштинської породи і 363 та 345 днів 
для порід вітчизняної селекції відповідно. Серед-
ня тривалість міжотельного періоду у корів 

досліджуваних порід перевищує оптимальну ве-
личину, але найвища тривалість його у тварин 
української чорно-рябої молочної породи 
(табл.2).  

 
Таблиця 2 

Пристосованість первісток різних порід до умов інтенсивної технології виробництва молока 
Тривалість, дн. (X±Sx) Порода n першої лактації періоду між отеленнями 

Величина індексу 
адаптації, (X±Sx) 

Голштинська  50 322±6,42 375±6,36 -0,029±0,02 
Українська чорно-ряба молочна  50 363±13,57 416±14,15 -0,170±0,05 
Українська червоно-ряба молочна  50 345±12,96 411±12,29 -0,170±0,05 

 

Згідно до методики розрахунку ідеальним 
значенням індексу пристосованості є його нульо-
ве значення, а від’ємні значення свідчать про 
незначні відхилення між середовищем і 
організмом. Визначенні величини індексу 
адаптації наближені до мінімальних. Отже, 
отримані данні дають можливість стверджувати, 
що більшість тварин вибірки гармонійно 
взаємодіють із середовищем, тобто умовами 
технології. Існуючі відхилення між показниками 
для порід вітчизняної та зарубіжної селекції мож-
на пояснити тим, що для порід української 
селекції величина індексу зумовлюється лише 
умовами технології, а для первісток голштинської 
породи це комплекс таких змін в організмі, які 

забезпечують його існування, збереження цінних 
господарсько-корисних ознак і здатність до 
відтворення потомства у нових природно-
кліматичних умовах існування. 

На підставі даних можна стверджувати, що 
створені умови використання досліджуваних тва-
рин в господарстві дають змогу швидко присто-
совуватись до вимог технології з максимальною 
продуктивною віддачею в досить короткий 
проміжок часу. 

Вивчення залежності між показниками дає 
можливість спрямовувати мінливість ознак в тому 
напрямку, який диктує технологія (табл. 3). 
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Таблиця 3 
Взаємозв’язок показників продуктивності первісток різних порід за даними першої лактації 

Співвідносні   ознаки Параметри 
(х\у) надій х вміст 

жиру 
надій х вміст 

білка 
вміст жиру х 
вміст білка 

надій х жива 
маса 

жива маса х 
вміс жиру 

жива маса х 
вміст білка 

Голштинська порода (п=50) 
r 0,18 -0,15 0,35* 0,002 0,03 -0,11 
mr 0,142 0,143 0,135 0,144 0,143 0,143 
Rх\у 1255,03 -2978,69 0,96*** 0,06 6,17 -69,98 
Ry\x 0,00003 -0,00001 0,12805 0,00006 0,00012 -0,00019 
MRx\y 181,15 429,94 0,04 0,14 0,88 10,10 
MRy\x 0,144 0,144 0,143 0,144 0,144 0,144 

Українська чорно-ряба молочна порода (п=50) 
r -0,15 -0,14 0,21 -0,02 0,25 0,02 
mr 0,143 0,143 0,141 0,144 0,139 0,144 
Rх\у -1200,42 -2603,48 0,51*** -1,09 36,10 5,45 
Ry\x -0,00002 -0,00001 0,09004 -0,00036 0,00171 0,00005 
MRx\y 173,27 375,78 0,12 0,06 5,21 0,77 
MRy\x 0,141 0,144 0,143 0,147 0,146 0,144 

Українська червоно-ряба молочна порода (п=50) 
r -0,40 -0,22 0,36** -0,25 0,05 0,09 
mr 0,132 0,141 0,135 0,139 0,142 0,143 
Rх\у -2651,20 -4785,79 1,19 -12,01 6,53 39,63 
Ry\x -0,00006 -0,00001 0,10865 -0,00502 0,00035 0,00020 
MRx\y 382,67 690,77 0,09 1,73 0,93 5,72 
MRy\x 0,142 0,144 0,143 0,142 0,141 0,144 
Примітка: * − P>0,95; ** − P>0,99; *** − P>0,999 
 

Встановлено, що тварини голштинської по-
роди характеризуються позитивною корелятив-
ною залежністю низького ступеня, таких ознак, як 
надій і вміст жиру, надій і жива маса, жива маса і 
вміст жиру. Аналогічним, але від’ємним зв’язком 
характеризуються ознаки надій і вміст білка, а 
також жива маса і вміст білка. Позитивним зна-
ченням середнього ступеня відрізняється 
залежність між вмістом жиру і білка в молоці 
(r=0,35 при Р>0,95). Кореляційним аналізом 
показників молочної продуктивності встановлена 
від’ємна кореляція середнього ступеня між 
надоєм і вмістом жиру в молоці у корів 
української червоно-рябої молочної породи 
(r=−0,40 при Р>0,99). Подібної спрямованості, 
але низького ступеня встановлена залежність між 

надоєм і вмістом білка. Поряд з цим встановлена 
позитивна залежність середнього ступеня між 
вмістом жиру і білка в молоці (r=0,36 при Р>0,99). 
Проведеним регресійним аналізом встановлено, 
що при зміні вмісту жиру на 1% вміст білку 
змінюється на 0,96% для первісток голштинської 
породи і 0,51% для тварин української чорно-
рябої молочної породи (Р>0,999). За рештою 
досліджуваних показників серед тварин 
голштинської породи вірогідної різниці не вияв-
лено. 

Отримані данні підтверджені проведеним 
однофакторним дисперсійним аналізом, за 
детермінуючий фактор якого було взято фактор 
«породи» (табл. 4). 

Таблиця 4 
Вплив породи на продуктивність корів різних порід 

Показники SS MS SS MS F η2 
Надій за лактацію 33887718,4 16943859,2 241119416,3 1640268,1 10,33*** 9,68 
Вміст жиру,% 0,08 0,04 4,75 0,03 1,24 80,72 
Кількість молочного жиру 67554,01 33777,01 381305,9 2593,91 3,06*** 7,68 
Вміст білка,% 0,0092 0,0046 0,59 0,0041 1,14 87,94 
Кількість молочного білка 37007,21 18503,61 237548,4 1615,98 11,45*** 8,73 

 

Серед досліджуваних показників в межах 
трьох порід було встановлено наступне, що 
генотипові (породні) особливості найвищий 
ступінь впливу мають на показники вмісту білка в 
молоці більш як на 87%, а жиру в молоці майже 
на 81%. Решта показників знаходяться в значно 
меншій залежності від генотипових особливостей 
тварин. Найнижчий ступінь впливу характерний 
для кількості молочного жиру . 

Слід відмітини, що породна належність тва-
рин має найбільш вплив на якісні показники 

молочної продуктивності порівняно з кількісними 
характеристиками молока, такими як надій, 
кількість молочного жиру і білка. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. На підставі оцінки первісток за озна-
ками молочної продуктивності доведена 
придатність тварини до жорстких умов 
інтенсивної технології на початку їх продуктивно-
го використання, що сприяє ефективному веден-
ню галузі молочного скотарства. 



Вісник Сумського національного аграрного університету 
Серія «Тваринництво », випуск 10 (20), 2012 100 

Найбільш пристосованою до інтенсивних 
технологічних умов є худоба голштинської поро-
ди, індекс адаптації якої майже наближається до 
нуля. При цьому породна належність має високий 

вплив на якісні показники молока, ступінь впливу 
знаходиться в межах 81 – 87%. 
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ВПЛИВ НА РІСТ І РОЗВИТОК БУГАЙЦІВ ТРИВАЛОСТІ 
МІЖОТЕЛЬНОГО ПЕРІОДУ ЇХ МАТЕРІВ 

 
Л.О. Стріха, к.с.-г.наук, Миколаївський державний аграрний університет  

 
Викладено результати досліджень впливу тривалості міжотельного періоду корів-матерів на 

інтенсивність росту бугайців української червоної молочної породи у період від народження і до 18 
місяців. Встановлено певну зумовленість росту бугайців, які походять від матерів різної породної 
належності, що проявляється по-різному. 

В міжотельний період в організмі корів 
відбуваються фізіологічні та функціональні зміни, 
які обумовлюють онтогенетичний розвиток 
нащадків. Вважаємо, що такий узагальнюючий 
фактор, як тривалість міжотельного періоду може 
викликати ростові зміни у бугайців української 
червоної молочної породи [1]. 

В наукових дослідженнях даної проблеми 
більше приділялося уваги впливу на живу масу, 

ріст і розвиток таких факторів, як тривалість 
ембріонального періоду, сезону народження на-
щадка, продуктивності корови-матері [2]. 

Проте збільшення або зменшення 
інтенсивності росту, а з нею і живої маси, може 
відбуватися не тільки під впливом породної 
належності, а й індивідуальних властивостей, а 
тим більше впливу батьків. Материнський 
організм значно впливає на ембріон в період 


