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Об’єктом  досліджень було племінне поголів’я первісток української чорно-рябої молочної поро-

ди (398 голів)  приватної агрофірми (ПАФ „Єрчики” Житомирської області). Досліджувалися взаємо-
зв’язки між забарвленням волосяного покриву корів та їх екстер’єрно-конституційними особливос-
тями.  

Постановка проблеми.  
В останні 20-30 років на теренах України ви-

ведено ряд високопродуктивних спеціалізованих 
молочних порід інтенсивного типу, в тому числі 
українську чорно-рябу молочну, яка за чисельніс-
тю племінного поголів’я та ареалом займає про-
відне місце. Розведення цієї породи на території 
України в цілому та в північно-поліському регіоні 
зокрема потребує вирішення певних проблем, в 
тому числі дослідження взаємозв’язку  господар-
ськи корисних ознак тварин з характером і масш-
табами пігментації їх тулуба. 

Аналіз і мета досліджень.  
До останнього часу масть основних порід ху-

доби нерідко розглядалася як породна ознака. 
Тому її враховували при селекції, але без зв'язку 
екстер’єрно-конституційними особливостями тва-
рин [1,2].  

Як свідчить ряд досліджень, між екстер’єрно-
конституційними особливостями тварин та  їх 
продуктивністю існують зв’язки [3,4]. Разом з тим 
заслуговує на увагу вивчення зв’язку інтенсивно-
сті пігментації тварин з їх екстер’єрно-
конституційним типом, який певним чином впли-
ває на рівень молочної продуктивності.  

Мета досліджень. Виходячи з цього, метою 
наших досліджень було  вивчення екстер’єрно-
конституційних особливостей корів української 
чорно-рябої молочної породи залежно від пігмен-
тації волосяного покриву.  

Об’єкт досліджень: обґрунтування викорис-
тання у корів української чорно-рябої молочної 
породи масті як селекційної ознаки. 

Предмет досліджень: Екстер’єрно-
конституційні особливості тварин різного рівня 
пігментації волосяного покриву, їх відповідність 
параметрам тварин бажаного типу. 

Матеріал, умови проведення  
та методика досліджень. 

Матеріалом досліджень, проведених в 
2008-2012 роках була інформація про племінне 
та продуктивне використання 398 корів-первісток 
української чорно-рябої молочної породи приват-
ної агрофірми (ПАФ) „Єрчики” Житомирської об-
ласті, а також результати власних досліджень.  

Умови проведення досліджень. Молочне 

стадо ПАФ „Єрчики” формувалося шляхом заве-
зення ремонтного молодняку з кращих племреп-
родукторів держави з наступним використанням 
на маточному поголів’ї сперми чистопородних 
бугаїв-плідників голштинської породи північно-
американської селекції. Частка спадковості голш-
тинів у генотипі тварин досягає 75-80 %. Для до-
їння корів застосовують молокопровід. Зоотехні-
чний та племінний облік налагоджено добре. Ко-
нтроль селекційних та технологічних процесів 
здійснюється за впровадженою АІС „ОРСЕК”.  

Методика досліджень. Фотографування 
тварин проводили з обох боків згідно зоотехніч-
них вимог і правил. Ступінь пігментації волосяно-
го покриву тварин визначали за розробленою 
нами комп’ютерною програмою. За рівнем пігме-
нтації волосяного покриву обстежених корів роз-
ділили на 4 групи: І – низький рівень ( частка піг-
ментованого волосу тулуба знаходилася в межах 
0,1 – 25%), ІІ – підвищений (25,1 – 50), ІІІ – висо-
кий (50,1 – 75), IV – інтенсивний (75,1- 100%). 

Особливості екстер'єру і конституції вивчено 
за загальноприйнятими методиками (Е.Я. Бори-
сенко, 1967). Проміри тіла бралися мірною пали-
цею, циркулем і стрічкою на 2-3 місяцях лактації 
(висота в холці і крижах; глибина, ширина і дов-
жина грудей; коса довжина тулубу і заду; обхват 
грудей і п'ястка, ширина в клубах і кульшах, тов-
щина шкіри (кутиметром). За промірами розрахо-
вано загальноприйняті індекси будови тіла. 

Цифровий матеріал опрацьовано методами 
варіаційної статистики (Н.А. Плохинский, 1964; 
Е.К. Меркурьева, 1970) [5] за спеціальною ком-
п'ютерною програмою, та з використанням ство-
рених в процесі виконання наукової роботи про-
грам для опрацювання зібраного матеріалу. Від-
повідність корів різних груп параметрам тварин 
бажаного типу оцінювали за критерієм достовір-
ності різниці (td) за Стьюдентом 

Результати досліджень.  
Результати рекогностировочних досліджень 

виявилися недостатньо обнадійливими :  
Коефіцієнти кореляції  між рівнем пігментації 

тулуба та промірами тіла  корів виявилися неви-
сокими, різновекторними і в переважній більшості 
статистично не достовірними. (Табл. 1) 
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Таблиця 1  
Сила впливу та залежність між промірами тіла  
та ступенем пігментації волосяного покриву корів 

Показники, одиниці виміру r±mr tr η²x ηx 

Жива маса , кг +0,008±0,050 +0,16 0,0101 0,100 
Проміри, см:  
Висота в холці -0,051±0,052 -0,99 0,0084 0,092 
Висота в крижах -0,110±0,053 -2,08* 0,0223 0,149 
Глибина грудей +0,015±0,050 +0,30 0,0057 0,076 
Ширина грудей +0,045±0,049 +0,92 0,0029 0,054 
довжина грудей +0,012±0,050 +0,25 0,0111 0,105 
Обхват грудей +0,023±0,050 +0,46 0,0039 0,062 
Коса довжина тулуба -0,023±0,051 -0,46 0,0025 0,050 
Коса довжина заду +0,026±0,050 +0,52 0,0072 0,085 
Ширина в  маклоках +0,003±0,050 +0,07 0,0005 0,023 
Ширина в клубах +0,003±0,050 +0,06 0,0109 0,105 
Обхват п'ястка +0,012±0,050 +0,24 0,0036 0,060 
Ширина у сіднич. горбах -0,193±0,055 -3,52*** 0,0376 0,194 
Товщина шкіри, мм. -0,047±0,051 -0,91 0,0113 0,106 

 

Проте кореляційне відношення було хоча 
невисоким (0,023-0,194), але в більшості випадків 
вірогідними (Р<0,05 – 0,001). Ці результати свід-
чать про наявність певного в’язку (наближеного 
до криволінійного типу), між рівнем пігментації 
тулуба волосяного покриву корів та їх масо-

метричними параметрами, оскільки кореляційне 
відношення значно переважає значення коефіці-
єнта кореляції. 

Екстер’єрно-конституційні особливості корів 
залежно від пігментації  (табл. 2). 

Таблиця 2 
Масометричні параметри тварин різних груп за ступенем пігментації 

Групи тварин за рівнем пігментації волосяного покриву 
І 

(низький) 
(n-26) 

ІІ 
(підвищений) 

(n-66) 

ІІІ 
(високий) 

(n-156) 

ІV 
(інтенсивний) 

(n-150) 
Проміри тіла 

M Cv M Cv M Cv M Cv 
Жива маса, кг 510,19 15,81 507,32 10,14 506,24 10,28 509,75 12,25 
Проміри, см:  
Висота в холці 129,54 3,86 129,83 3,56 129,99 4,83 129,18 4,37 
Висота в крижах 135,46 3,96 135,92 3,90 135,80 4,63 134,49 4,65 
Глибина грудей 68,65 5,50 69,39 5,48 69,36 5,52 69,17 6,51 
Ширина грудей 46,96 7,79 47,32 7,92 47,97 8,83 47,57 7,26 
довжина грудей 78,62 6,05 78,85 8,22 80,51 4,97 78,97 5,79 
Обхват грудей 198,19 4,43 201,64 4,90 201,14 4,73 200,47 5,08 
Коса довжина тулуба 150,92 5,06 153,89 4,98 152,98 5,51 152,41 5,14 
Коса довжина заду 49,85 4,77 49,67 5,63 50,23 4,21 49,99 5,16 
Ширина в  маклоках 48,19 4,15 48,36 3,90 48,26 3,62 48,37 4,59 
Ширина в клубах 51,38 4,54 50,95 4,98 51,08 4,22 51,25 5,20 
Обхват п'ястка 18,37 5,02 18,64 4,53 18,63 4,68 18,60 4,55 
Ширина у сіднич. горбах 34,65 12,88 34,33 4,72 33,64 4,47 33,49 5,50 
Товщина шкіри, мм. 5,27 9,76 5,11 11,81 5,10 8,89 5,12 9,77 

 

Корови центральних груп (ІІ – ІІІ, 25-75% піг-
ментації) за 9-ма показниками (64% до загальної 
кількості переважають тварин крайніх груп. 

Для виявлення переваг за екстер’єрно-
конституційними особливостями корів різного рі-
вня пігментації нами проведено їх порівняння з 
параметрами тварин бажаного типу (табл. 3). 

Найкраще відповідають параметрам тварин 
бажаного типу корови середніх класів пігментації 
волосяного покриву, тобто другої та третьої групи 
з підвищеним та високим рівнем пігментації.  

Залежність між індексами будови тіла і спе-

ціальними індексами та ступенем пігментації во-
лосяного покриву в корів виявилася не високою 
різновекорною і в переважній більшості статисти-
чно не достовірною (табл. 4), зокрема коефіцієнт 
кореляції коливався в межах від – 0,092 до 
+0,076 (Р>0,05). Дещо вищими виявилися зна-
чення криволінійного відношення яке варіювало в 
межах 0,029 – 0,161 і в більшості випадків вияви-
лося вірогідним (Р< 0,05 – 0,001),що ще раз під-
тверджує наявність криволінійного в’язку між ма-
стю і показниками будови тіла тварин. 
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Таблиця 3 
Відповідність промірів тіла корів різного ступеня пігментації  

параметрам бажаного типу 
Групи тварин за рівнем пігментації волосяного покриву 

Бажаний тип   
  n-93 

І 
(низький) 

(n-26) 

ІІ 
(підвищений) 

(n-66) 

ІІІ 
(високий) 

(n-156) 

ІV 
(інтенсивний) 

(n-150) 
Проміри тіла 

M±m d td d td d td d td 
Жива маса , кг 523,33±6,079 -13,13 -0,78 -16,01 -1,82 -17,09 -2,32 -13,58 -1,71 
Проміри, см:  
Висота в холці 132,47±0,635 -2,93 -2,51 -2,63 -3,09 -2,48 -3,06 -3,29 -4,19 
Висота в крижах 138,55±0,571 -3,09 -2,58 -2,63 -3,03 -2,75 -3,62 -4,07 -5,31 
Глибина грудей 70,50±0,391 -1,85 -2,21 -1,11 -1,81 -1,14 -2,29 -1,33 -2,48 
Ширина грудей 48,38±0,504 -1,42 -1,62 -1,06 -1,55 -0,41 -0,67 -0,81 -1,41 
довжина грудей 80,18±0,653 -1,57 -1,38 -1,34 -1,30 +0,32 +0,44 -1,21 -1,61 
Обхват грудей 205,08±1,060 -6,88 -3,41 -3,44 -2,13 -3,94 -3,01 -4,61 -3,42 
Коса довжина тулуба 155,54±0,882 -4,62 -2,66 -1,65 -1,28 -2,56 -2,31 -3,14 -2,88 
Коса довжина заду 50,51±0,274 -0,66 -1,23 -0,84 -1,92 -0,28 -0,87 -0,52 -1,50 
Ширина в маклоках 48,73±0,211 -0,54 -1,20 -0,36 -1,16 -0,47 -1,86 -0,36 -1,30 
Ширина в клубах 51,65±0,266 -0,27 -0,51 -0,70 -1,70 -0,57 -1,79 -0,40 -1,16 
Обхват п'ястка 18,95±0,084 -0,58 -2,91 -0,30 -2,26 -0,31 -2,85 -0,35 -3,18 
Ширина у сіднич. горб. 33,86±0,220 +0,80 +0,88 +0,47 +1,60 -0,22 -0,87 -0,37 -1,40 
Товщина шкіри, мм. 5,11±0,030 +0,16 +1,51 -0,00 -0,03 -0,01 -0,11 +0,01 +0,25 

 
Таблиця 4 

Кореляція та сила впливу ступеня пігментації на індекси будови тіла корів 
Індекси будови тіла r±mr tr η²x ηx 

Довгоногості -0,054±0,052 -1,06 0,0094 0,097 
Перерослості -0,092±0,053 -1,76 0,0090 0,095 
Формату (розтягнутості) +0,023±0,050 +0,46 0,0018 0,042 
Компактності +0,045±0,049 +0,91 0,0048 0,069 
Округлості ребер +0,007±0,050 +0,14 0,0008 0,029 
Грудний +0,042±0,049 +0,84 0,0025 0,050 
Масивності +0,076±0,048 +1,57 0,0128 0,113 
Костистості +0,064±0,049 +1,33 0,0056 0,075 
Габаритні розміри,  -0,013±0,051 -0,26 0,0035 0,059 
Масо-метричний коєфіцієнт +0,013±0,050 +0,25 0,0181 0,135 
ІЕЛ -0,065±0,052 -1,26 0,0117 0,108 
ЕКІ -0,032±0,051 -0,64 0,0258 0,161 

 

Для виявлення переваг за індексами будови 
тіла корів різного рівня пігментації нами проведе-
но їх порівняння з параметрами тварин бажаного 

типу (табл. 5). Відповідність корів різних груп па-
раметрам тварин бажаного типу оцінювали за 
критерієм достовірності різниці (td). 

Таблиця 5 
Відповідність індексів будови тіла корів різного ступеня пігментації  

параметрам бажаного типу. 
Групи тварин за рівнем пігментації  

Бажаний тип  
n-93 

І 
(низький) 

(n-26) 

ІІ 
(підвищений) 

(n-66) 

ІІІ 
(високий) 

(n-156) 

ІV 
(інтенсивний) 

(n-150) 
Індекси будови тіла 

M±m d td d td d td d td 
Довгоногості 46,71±0,312 +0,25 +0,39 -0,19 -0,41 -0,15 -0,36 -0,28 -0,70 
Перерослості 104,67±0,318 -0,05 -0,07 +0,03 +0,08 -0,15 -0,39 -0,51 -1,20 
Формату  117,49±0,557 -0,90 -0,70 +1,10 +1,25 +0,30 +0,41 +0,57 +0,81 
Компактності 132,05±0,718 -0,62 -0,55 -0,82 -0,71 -0,32 -0,34 -0,32 -0,35 
Округлості ребер 145,69±0,848 -1,09 -0,64 -0,14 -0,10 -0,44 -0,42 -0,46 -0,44 
Грудний 68,63±0,593 -0,12 -0,10 -0,38 -0,45 +0,60 +0,81 +0,33 +0,44 
Масивності 154,97±0,796 -1,92 -1,53 +0,41 +0,34 -0,06 -0,06 +0,34 +0,34 
Костистості 14,32±0,070 -0,14 -1,10 +0,05 +0,46 +0,04 +0,39 +0,09 +1,05 
Габаритні розміри  493,09±2,114 -14,43 -3,40 -7,72 -2,57 -8,98 -3,41 -11,03 -4,18 
Масо-метрич. Коєф. 105,98±0,982 +0,46 +0,15 -1,58 -1,10 -1,52 -1,28 -0,43 -0,33 
ІЕЛ 288,64±1,764 -3,25 -1,32 +0,65 +0,25 -2,45 -1,14 -3,21 -1,50 

ЕКІ 1,27±0,017 +0,08 +1,50 +0,02 +0,74 +0,01 +0,35 +0,03 +1,50 
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Ця таблиця підтверджує попередні резуль-
тати, що найбільш високий зв'язок між особливо-
стями будови тіла тварин та їх пігментації спо-
стерігається в групах з рівнем пігментації 25 – 
75%. Зокрема в групі з високим ступенем пігмен-
тації критерій достовірності різниці був найвищим 
по 6-ти індексам. Тобто ця група корів за масо-
метричними параметрами та індексами будови 
тіла найкраще відповідає показникам тварин ба-
жаного типу.  

Висновки:  

1. Встановлено наявність певного в’язку 
(наближеного до криволінійного типу), між рівнем 
пігментації тулуба волосяного покриву корів та їх 
масо-метричними параметрами, оскільки кореля-
ційне відношення значно переважає значення 
коефіцієнта кореляції. 

2. Найкраще відповідають параметрам тва-
рин бажаного типу корови середніх класів пігмен-
тації волосяного покриву, тобто другої та третьої 
групи з підвищеним та високим рівнем пігмента-
ції.  
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Объектом исследований было племенное поголовье коров украинской черно-пестрой молочной 

породы (398 голов) частной агрофирмы (ПАФ "Ерчики" Житомирской области). Исследовались 
взаимосвязи между окраской волосяного покрова коров и их экстерьерно-конституционными осо-
бенностями. 

 
The object of the research was the firstborn of livestock breeding Ukrainian black and white dairy breed 

(398 animals) of private agricultural company (Paphos "Yerchyky" Zhytomyr region). We studied the relation-
ships between color hair cows and exterior constitutional peculiarities. 
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РЕЗУЛЬТАТИ СУЧАСНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПОТОЧНИХ СТАТУСІВ РИЗИКУ  
ЗНИКНЕННЯ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ М’СНОГО СКОТАРСТВА УКРАЇНИ 

 
І.В. Гузєв, д.с.-г.н., Інститут розведення і генетики тварин НААН 

 
Вперше у вітчизняній селекційній практиці, на основі нової, уніфікованої з міжнародним досвідом 

ФАО методики, визначені статуси ризику щодо перспектив збереження усіх породних генофондів 
спеціалізованого м’ясного скотарства України. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Позитивний факт розширення породного 
різноманіття спеціалізованої м’ясної худоби за 
останні ¾ століття далеко не завжди супрово-
джувався пропорційним збільшенням чистопоро-
дного представництва в межах кожної породи [1]. 

До цього необхідно ще відверто додати на-
явність в нашій країні доволі негативної тенден-
ції, яка часто спостерігається, явного зниження 
інтересу, а краще сказати уваги як з боку науко-
вої спільноти, так і, особливо, з боку виконавчої 

влади, до новоствореної породи, зразу після її 
офіційної апробації та затвердження. Між тим, 
реальністю є те, що динаміка племінного пого-
лів’я м’ясної худоби дуже тісно пов’язана із без-
перебійним отриманням спеціальних державних 
дотацій на його утримання і розширене відтво-
рення та здешевлення племінного продажу. Пе-
ребої у даних напрямках державного фінансу-
вання, разом із несвоєчасними відповідними ви-
платами призводять до чергового скидання пого-
лів’я. Цьому об’єктивно сприяють і занадто низькі 

http://miragro.com/mast-korov.html

