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Представленны, разработанные на основе экспериментальных данных исследований, ориен-

тировочные возрастные параметры линейного развития промеров телосложения и прироста жи-
вой массы для ремонтных телок украинской красно-песрой молочной породы с помесячной града-
цией от дня рождения до возраста 18 месяцев. 
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Presented, developed on the basis of experimental information of researches, reference age-old pa-

rameters of linear development of measurings of build and increase of living mass for the repair heifers of 
the Ukrainian red-and-white breed with monthly gradation from a birthday to age18 months. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР’ЄРУ КОРІВ-ПЕРВІСТОК 
УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ 

 
В.П. Лобода, заступник генерального директора “ПрАТ Райз-Максимко” з питань твариннитва 
 

 
Наведено особливості формування екстер’єру корів-первісток української червоно-рябої моло-

чної породи за показниками основних промірів та індексів будови тіла. 
Ключові слова: українська червоно-ряба, корова-первістка, екстер’єр  
У селекційно-племінній роботі в процесі по-

дальшого удосконалення новостворених україн-
ських молочних порід за типом особливе місце 
займає оцінка тварин за промірами статей будо-
ви тіла, оскільки поряд з показниками молочної 
продуктивності, екстер’єр є головною селекцій-
ною ознакою при удосконаленні будь-якої молоч-
ної породи [10]. Мотивація оцінки корів за викори-
стання промірів обґрунтована тим, що дозволяє 
отримати об’єктивний цифровий вираз розвитку 
найважливіших частин тіла тварини у будь-який 
період її життя, провести порівняльний аналіз як 
окремих тварин, так і в межах їхніх селекційних 
груп, стад, типів, порід. Використання промірів 

екстер’єру у їхньому співвідношенні, вираженому 
величинами індексів, дозволяє скласти уявлення 
про гармонійність розвитку окремих статей у за-
гальній будові тіла тварин. Наступний аспект 
вмотивованості мірної оцінки полягає в існуванні 
зв’язку більшості екстер’єрних промірів з молоч-
ною продуктивністю [2,5,6,7,8]. 

Опрацювання літературних джерел за даною 
проблемою засвідчило про недостатнє вивчення 
цього питання у тварин української червоно-рябої 
молочної породи у межах країни на сучасному 
етапі їхньої селекції взагалі, та відсутністю оцінки 
тварин за промірами статей екстер’єру у стадах 
Сумського регіону зокрема. 
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Матеріали та методи досліджень. Експе-
риментальні дослідження проведені на поголів’ї 
корів української червоно-рябої молочної породи, 
що розводиться у стаді ПрАТ „Райз-Максимко” 
Роменської філії. Екстер’єр у досліджуваних тва-
рин вивчали за розвитком основних статей будо-
ви тіла, проміри яких брали упродовж 2-5 місяців 
після отелення за допомогою: мірної палиці – ви-
соту в холці, спині та крижах, глибину та ширину 
грудей; мірного циркуля – ширину в маклаках, 
тазостегнових зчленуваннях і в сідничних горбах, 
навскісну довжину заду; мірної стрічки – навскісну 
довжину тулуба, обхват грудей та п’ястка.  

Індекси будови тіла тварин обчислювали че-
рез співвідношення відповідних промірів наведе-
них у книгах Е.Я. Борисенка [1] та В.Ф. Красоты и 
др. [4]. При статистичному опрацюванні експери-
ментальних даних використовували методики Е. 
К. Меркурьевой [3]. 

Результати досліджень. Про спадково зу-
мовлені можливості щодо розвитку екстер’єру 
тварин української червоно-рябої молочної поро-
ди достатньою мірою свідчать показники промірів 
статей корів-первісток підконтрольного стада 
ПрАТ „Райз-Максимко” (табл.).  

 
 

Характеристика екстер’єру корів-первісток української червоно-рябої молочної породи  
за промірами та індексами будови тіла (n=52) 

Проміри статей Індекси будови тіла 
Назва проміру M ± m Cv, % Назва індексу M ± m Cv, % 

Висота у: холці 132,2±0,51 3,7 Довгоногості 46,8±0,23 4,5 
                спині 135,7±0,50 3,8 Розтягнутості  121,3±0,29 3,9 
                крижах 140,4±0,44 3,2 Тазогрудний  92,6±0,33 7,2 
Глибина грудей 70,3±0,33 5,2 Грудний  67,7±0,29 6,7 
Ширина: грудей 47,6±0,31 7,7 Збитості  118,8±0,35 4,5 
               у маклаках 51,2±0,28 3,8 Перерослості  106,3±0,18 2,5 
               в кульшах 48,4±0,25 3,6 Шилозадості  154,2±0,46 4,9 
               у сідничних горбах 33,2±0,19 3,4 Костистості  15,2±0,08 5,7 
Навскісна довжина: заду 52,5±0,21 4,2 Масивності  144,2±0,33 4,8 
                                 тулуба 160,4±0,53 5,7 Глибокогрудості 53,2±0,15 3,9 
Обхват: грудей 190,6±0,67 6,1 Широкогрудості 36,1±0,17 6,6 
              п’ястка 20,2±0,13 3,4 Формату таза 94,5±0,25 3,7 
 

Інтенсивність розвитку організму молочної 
худоби в постнатальному онтогенезі на відповід-
ному рівні істотним чином характеризують висот-
ні проміри тварин. Середній рівень висоти у холці 
(132,2 см) та крижах (140,4 см) свідчать про те, 
що умови вирощування тварин відповідають па-
раметрам бажаного типу для ремонтного молод-
няку. 

Характеристика екстер’єрних ознак грудної 
клітини для корів молочної худоби має досить 
важливе значення, оскільки у ній розташовані 
життєво важливі органи – легені та серце, розви-
ток яких обумовлений аналогічним розвитком 
грудей. Загальний розвиток грудної клітини у ко-
рів-первісток підконтрольного стада достатньо 
добрий, але за рахунок ширини, про що свідчить 
середній рівень грудного індексу (67,7%), який 
перевищує на 7,7% аналогічний показник для ко-
рів бажаного молочного типу української черво-
но-рябої молочної породи [9] 

Отримані нами середні рівні широтних про-
мірів статей (ширина у маклаках, кульшах та сід-
ничних горбах) добре характеризують розвиток 
тазової частини корів-первісток підконтрольної 
породи і є важливими показниками екстер’єру 
корів. Існують повідомлення, що широкий зад по-
зитивно корелює з морфологічними ознаками 
вимені та молочною продуктивністю [10]. Крім 
того, у тварин з широким тазом створюються 
сприятливі умови для проходження плода через 
пологові шляхи матері. 

Промір обхвату п’ястка певним чином відо-
бражає розвиток кістяка та тип конституції. Отри-
маний за результатами наших досліджень серед-
ній промір п’ястка 20,2 см вказує на міцний щіль-
ний тип конституції корів-первісток на даному 
етапі селекції, перевищуючи на 1,7 см розвиток 
цієї ознаки для корів бажаного типу [9].  

Детальніше уявлення про екстер’єрний тип 
тварини дозволяють зробити вирахувані за фор-
мулами співвідносного розвитку статей екс-
тер’єру індекси будови тіла.  

Про задовільний загальний розвиток будови 
корів свідчить показник індексу довгоногості, се-
редній рівень якого 46,8% відповідає тваринам 
бажаного типу (46,0%) для цієї породи, а індекс 
розтягнутості на рівні 121,3% – про відповідність 
оцінених первісток-первісток оцінюваної породи 
молочному типу (122,0%). 

Середній показник тазогрудного індексу пе-
ревищує аналогічний для корів-первісток бажано-
го молочного типу на 10,6%, що свідчить про ши-
рокогрудість оціненого поголів’я тварин. Про до-
брий розвиток грудей у ширину підтверджує та-
кож грудний індекс, середній рівень якого на 7,7% 
вище бажаного показника. Разом з тим, відповід-
ність отриманого індексу глибокогрудості у сере-
дніх межах 53,2% у порівнянні з бажаними рівнем 
(54%) свідчить про оптимальне співвідношення 
глибини грудей до висоти у холці для молочної 
худоби. 

Враховуючи, що параметри промірів статей 
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екстер’єру, що характеризують бажаний молоч-
ний тип тварин, з відповідним рівнем їхнього 
співвідносного розвитку, вираженого індексами 
будови тіла, відповідають гармонійному розвитку 
моделі корови-первістки української червоно-
рябої молочної породи, то, порівнюючи отримані 
фактичні числові значення індексів перерослості 
(106,3%), шилозадості (154,2%), костистості 
(15,2%), масивності (144,2%), широкогрудості 
(36,1%) та формату таза (94,5%) з цільовими па-
раметрами, які відповідно становлять: 107,0; 
152,0; 14,0; 142,0; 32,0 та 96,0%, можна зробити 
узагальнюючий висновок, що оцінені корови-
первістки української червоно-рябої молочної 
породи певною мірою відхиляються від тварин 

бажаного типу у бік широкотілості.  
Тварини характеризуються міцною щільною 

конституцією з широкими та глибокими грудьми, 
добре розвиненою щільною мускулатурою, до-
статньо еластичною шкірою, міцними кістяком та 
кінцівками, які обумовлюють добре здоров’я та 
витривалість, що досить важливо при викорис-
танні корів у сучасних технологічних умовах.  

Висновки. Встановлено, що за показниками 
промірів статей корови-первістки української чер-
воно-рябої молочної породи характеризуються 
відмінним розвитком тіла, а рівень та мінливість 
індексів, на сучасному етапі селекції, свідчать 
про позитивну динаміку формування екстер’єру 
тварин у напрямку молочного типу.  
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Приведены особенности формирования экстерьера коров-первотелок украинской красно-пестрой 

молочной породы по показателям основных промеров и индексов телосложения. 
Ключевые слова: украинская красно-пестрая, корова-первотелка, экстерьер  
 
The features of forming of exterior of first-calf cows of the Ukrainian red-and-white milk breed are re-

sulted on the indexes of basic body measurements and indexes of build. 
Key words: Ukrainian red-and-white, first-calf cows, exterior 
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