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Встановлено, що за період 2007-2011 рр. частка спадковості за голштинською породою корів-
первісток у господарствах істотно підвищується. За досліджений період відмічається зростання 
надою, кількості молочного жиру, живої маси за одночасного зниження масової частки жиру і білка в 
молоці та зростання тривалості сервіс-періоду. 

Ключові слова: господарськи корисні ознаки, молочна продуктивність, відтворна здатність, 
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Основними шляхами підвищення продуктив-
ності молочної худоби є удосконалення племін-
них якостей вітчизняних порід як за рахунок внут-
рішніх резервів, так і через залучення кращого 
світового генофонду [1]. 

Найбільш поширеною породою великої рога-
тої худоби в багатьох країнах світу з розвиненим 
скотарством є голштинська. Це пов’язано з тим, 
що за молочною продуктивністю тварини цієї по-
роди переважають інші породи великої рогатої 
худоби у світі [2, 3]. 

Використання ж голштинської породи спро-
можне, на думку авторів, забезпечити максима-
льний рівень продуктивності. Саме схрещування 
як метод удосконалення порід є питанням актуа-
льним [4]. 

Інтенсивність росту та розвитку ремонтних 
телиць визначає майбутнє формування бажаного 
екстер’єрного типу в дорослому стані [5]. А.А. Па-
холок зі співавторами [6] у своїх дослідженнях 
відмічає, що помісні тварини за голштинською 
породою характеризуються кращими показника-
ми росту та розвитку в порівнянні з чистопород-
ними тваринами.  За даними Л.Н. Никифорова 
[7], висококровні за голштинською породою тели-
ці росли й розвивалися краще своїх чистопород-
них одноліток. 

На рівень відтворної здатності значно впли-
ває частка спадковості за поліпшувальною поро-
дою [8]. Помісі мають  менший вік першого оте-
лення і довшу тривалість  сервіс-періоду [9,10]. 

Метою наших досліджень стало визначення 
впливу вбирного схрещування на господарськи 
корисні ознаки корів. 

Матеріал і методика досліджень. Дослі-
дження проведено у стаді первісток української 
чорно-рябої молочної породи у племзаводах ТОВ 
“Сухоліське”, CК АФ “Матюші” та племрепродук-
тора ТОВ АФ “Глушки”   Білоцерківського району 
Київської області на основі даних зоотехнічного і 
племінного обліку за 2007-2011 рр. Молочну про-
дуктивність первісток вивчали за показниками 
надою за 305 днів або за укорочену ( не менше 
240 днів ) лактацію та кількості молочного жиру 
та білка. Відтворні показники корів вивчали за 
тривалістю сервіс-періоду, за віком першого осі-
меніння, індексом осіменіння ( кількість осіменінь 
у розрахунку на одне плідне).Особливості росту і 
розвитку ремонтних телиць вивчали за живою 
масою у досліджуванні вікові періоди. 

Статистична обробка результатів дослі-
джень виконана згідно із загальноприйнятими 
методами біометричного аналізу на ПК за допо-
могою пакета статистичних функцій табличного 
редактора MS Excel. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Вивчення ступеня прояву рівня молочної продук-
тивності корів стада з різною часткою спадковості 
за голштинською породою, показав, що збіль-
шення частки спадковості супроводжується зрос-
танням рівня молочної продуктивності (табл. 1). 
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Таблиця 1. Вплив частки спадковості за голштинською породою на надій корів-первісток   
Надій, кг Вміст жиру, % Молочний жир, кг Вміст білку, % Молочний білок, кг 

Роки 

Частка спадко-
вості за голш-
тинською по-
родою, % 

n X  ± m 
Cv, 
% X  ± m 

Cv, 
% X  ± m 

Cv, 
% X  ± m 

Cv, 
% X  ± m 

Cv, 
% 

ТОВ АФ «Глушки» 
2007 89,9 189 5412±80,5 20,4 3,4±0,01 7,4 194±4,7 33,4 3,0±0,01 2,7 172±3,5 28,3 
2011 98,2 80 7103±148*** 18,7 3,3±0,04 10,7 250±4,8*** 17,1 2,9±0,01 2,1 208±4,1*** 17,8 

СК АФ «Матюші» 
2007 89,1 122 6362±90,3 15,6 3,4±0,02 8,8 215±5,2 27,0 3,0±0,01 2,8 184±4,4 26,5 
2011 97,5 104 8125±126*** 15,8 3,4±0,01 2,6 271±3,1*** 11,9 2,9±0,01 1,6 221±3,7*** 17,2 

ТОВ «Сухоліське» 
2007 87,5 192 5267±103 27,1 3,6±0,01 4,0 187±1,7 13,1 3,0±0,02 1,8 158±2,0 18,1 
2011 96,1 217 5348±58,9 18,4 3,5±0,02 3,1 191±1,8 14,9 3,0±0,01 1,6 166±1,6** 15,7 

 
У племрепродукторі ТОВ АФ «Глушки» у 

2011 році корови  з часткою спадковості за голш-
тинською породою 98,2 % мали вищі показники 
за надоєм на 1691 кг (P>0,999),  за кількістю мо-
лочного жиру на 56 кг (P>0,999), за молочним 
білком на 36 кг (P>0,999), але поряд із позитив-
ними змінами у стаді спостерігається зменшення 
масової частки жиру в молоці на 0,1 % (P<0,95) 
та білку на 0,1 % (P<0,95) порівняно з ровесни-
цями 2007 року з часткою спадковості за голш-
тинською породою 89,9 %.  

У СК АФ «Матюші» у 2011 році корови  з час-
ткою спадковості за голштинською породою 97,5 
% переважали за надоєм на 1763 кг (P>0,999),  за 
кількістю молочного жиру на  56 кг (P>0,999), за 
молочним білком  на 37 кг (P>0,999) та  мали ни-
жчі показники за відсотком білка на 0,1 % 
(P<0,95), але масова частка жиру в молоці при 
цьому залишилась однаковою порівняно з ровес-
ницями 2007 року з часткою спадковості за голш-
тинською породою 89,1%. 

Дещо інша ситуація спостерігається у ТОВ 
«Сухоліське». У 2011 році корови  з часткою спа-
дковості за голштинською породою 96,1 % мали 
вищі показники за надоєм лише на  81 кг 
(P˂0,95),  за кількістю молочного жиру на 4 кг 
(P˂0,95), за молочним білком на 8 кг (P>0,99), 
але поряд із позитивними змінами у стаді теж 

спостерігається зменшення масової частки жиру 
в молоці на 0,1 % (P˂0,95) порівняно з ровесни-
цями 2007 року з часткою спадковості за голш-
тинською породою 87,5 %,  це пов’язано з тим, 
що за дослідженні роки у господарстві відбулося 
інтенсивне вибракування тварин зі стада  по хво-
робі  туберкульоз. 

Враховуючи той факт, що генофонд голш-
тинської породи використаний для створення 
української чорно-рябої молочної породи і нині 
використовується для подальшого її поліпшення, 
важливо вивчити як змінилися особливості росту 
і розвитку ремонтного молодняку з урахуванням 
частки спадковості за голштинською породою 
(табл. 2). 

У племрепродукторі ТОВ АФ «Глушки» у 
2011 році телички  з часткою спадковості за гол-
штинською породою 98,2 % народжувалися з жи-
вою масою на 4 кг (P>0,999) більше ніж телички у 
2007 році з часткою спадковості за голштинською 
породою 89,9 %. Середня жива маса ремонтних 
теличок  з часткою спадковості за голштинською 
породою 98,2 % у віці 6 місяців була вищою на 19 
кг (P>0,999), у віці 12 місяців на 37 кг (P>0,999) та 
у віці 18 місяців на 49 кг (P>0,999) порівняно з 
теличками з часткою спадковості за голштинсь-
кою породою 89,9 %.  

 
Таблиця 2. Вплив частки спадковості за голштинською породою на живу масу ремонтних телиць, кг 

Вік, міс. 
Новонародженні 6 12 18 Роки 

Частка спадковості 
за голштинською 
породою, % 

n 
X  ± m Cv,% X  ± m Cv, % X  ± m 

Cv,
% X  ± m Cv, % 

ТОВ АФ «Глушки» 
2007 89,9 189 29±0,2 7,3 166±2,1 8,9 269±4,2 7,9 365±4,3 11,5 
2011 98,2 80 33±0,4*** 7,8 185±3,0*** 11,6 306±5,0*** 19,6 414±7,2*** 12,3 

СК АФ «Матюші» 
2007 89,1 122 30±0,3 6,5 176±2,4 5,8 272±2,5 10,3 367±6,6 9,4 
2011 98,2 104 34±0,2*** 8,1 197±1,6*** 10,1 320±3,4*** 12,5 439±5,1*** 14,0 

ТОВ «Сухоліське» 
2007 87,5 191 27±0,2 8,2 154±2,7 12,4 256±4,7 8,1 349±5,9 10,7 
2011 96,1 217 30±0,2*** 6,1 160±3,6 15,2 283±3,7*** 10,1 366±4,9* 11,2 

 
Значну різницю у живій масі мали новонаро-

джені телички і у племзаводі СК АФ «Матюші». 
Так у 2011 році телички з часткою спадковості за 
голштинською породою 98,2 % народжувалися в 
середньому  із живою масою 34 кг, що на 4 кг 
(P>0,999) більше порівняно із теличками, які на-

роджувалися у 2007 році з часткою спадковості 
за голштинською породою 89,1 % . Перевага у 
живій масі на 21 кг (P>0,999) була за теличками з 
часткою спадковості за голштинською породою 
98,2 % у віці 6 місяців, на 48 кг (P>0,999) у віці 12 
місяців та на 72 кг (P>0,999) у віці 18 місяців порі-



Вісник Сумського національного аграрного університету 
Серія «Тваринництво », випуск 1 (22), 2013 

39 

вняно із теличками  з часткою спадковості за го-
лштинською породою 89,1 % .  

Аналогічна закономірність відмічена і у ТОВ 
«Сухоліське». У 2011 році телички з часткою спа-
дковості за голштинською породою 96,1 % наро-
джувалися з живою масою на 3 кг (P>0,999) бі-
льше ніж телички у 2007 році з часткою спадко-
вості за голштинською породою 87,5 %. Середня 
жива маса ремонтних теличок  з часткою спадко-
вості за голштинською породою 96,1 % у віці 6 
місяців була вищою на 6 кг (P>0,999), у віці 12 
місяців на 27 кг (P>0,999) та у віці 18 місяців на 
17 кг (P>0,999) порівняно з теличками з часткою 

спадковості за голштинською породою 87,5 %.  
Відомо, що відтворна здатність залежить як 

від середовищних, так і генетичних факторів. Це 
питання набуло актуальності в процесі генетич-
ного поліпшення худоби й інтенсивного викорис-
тання генофонду голштинської породи імпортної 
селекції. В результаті чого відбувається вбирне 
схрещування і створюються високопродуктивні 
стада молочної худоби з високою часткою спад-
ковості за голштинською породою. Виходячи з 
цього ми проаналізували вплив частки спадково-
сті за голштинською породою на відтворну здат-
ність корів (табл. 3). 
 

Таблиця 3. Вплив частки спадковості за голштинською породою на відтворну здатність корів 
української чорно-рябої молочної породи 

Вік першого  
осіменіння, днів 

Жива маса за першого 
осіменіння, кг 

Тривалість 
 сервіс-періоду, днів Індекс осіменіння 

Роки 
Частка спадковості 
за голштинською 
породою, % 

n 
X  ± m 

Cv, % X  ± m 
Cv, % X  ± m 

Cv, % X  ± m 
Cv, % 

ТОВ АФ «Глушки» 
2007 89,9 189 533±7,8 3,9 348±6,3 3,2 84±10,2 60,4 2,24±0,148 65,5 
2011 98,2 80 469±8,7*** 3,2 397±2,4*** 5,4 192±13,1*** 65,3 2,45±0,212 58,0 

СК АФ «Матюші» 
2007 89,1 122 575±6,6 4,1 385±3,2 6,8 127±13,2 64,7 2,48±0,146 59,1 
2011 98,2 104 559±2,9* 4,9 396±4,6* 4,2 146±11,6 65,3 2,63±0,176 66,7 

ТОВ «Сухоліське» 
2007 87,5 191 470±7,3 5,4 347±6,3 3,2 96±11,5 53,5 1,94±0,194 60,3 
2011 96,1 217 464±8,2 6,7 365±2,6** 4,0 136±12,8* 67,3 2,21±0,205 64,3 

 
У племрепродукторі ТОВ АФ «Глушки» у 

2011 році вік першого осіменіння у корів з част-
кою спадковості за голштинською породою 98,2 
%  був нижчий на 64 днів (P>0,999), але жива ма-
са телиць у віці першого осіменіння збільшилася 
на 49 кг (P>0,999), також подовжилась тривалість 
сервіс-періоду на 108 днів (P>0,999) та підвищив-
ся індекс осіменіння на 0,21 (P<0,95) порівняно з 
ровесницями 2007 року з часткою спадковості за 
голштинською породою 89,9 %, тобто  відтворні 
показники повністю  відповідають стану, який 
притаманний для високопродуктивних корів гол-
штинської породи.  

Також відмічена тенденція до зниження віку 
першого осіменіння і у   племзаводі СК АФ «Ма-
тюші». Вік першого осіменіння у телиць з часткою 
спадковості за голштинською породою 98,2 % 
становив 559 днів, що на 16 днів менше (P>0,95) 
від телиць з часткою спадковості за голштинсь-
кою породою 89,1 %. Жива маса у віці першого 
осіменіння у тварин з часткою спадковості за го-
лштинською породою 98,2 % була більшою на 11 
кг (P>0,95), сервіс-період збільшився на 19 
днів(P<0,95) відповідно і зріс індекс осіменіння на 
0,15 (P<0,95) порівняно з ровесницями з часткою 
спадковості за голштинською породою 89,1 %. 

Аналогічна ситуація спостерігається у стаді 

племзаводу ТОВ “Сухоліське”. У 2011 році вік 
першого осіменіння у корів з часткою спадковості 
за голштинською породою 96,1 % був нижчий на 
6 днів, проте різниця виявилася не вірогідна 
(P<0,95), жива маса телиць у віці першого осіме-
ніння збільшилася на 18 кг (P>0,99), також по-
довжилась тривалість сервіс-періоду на 40 днів 
(P>0,95) та підвищився індекс осіменіння на 0,27 
(P<0,95) порівняно з ровесницями 2007 року з 
часткою спадковості за голштинською породою 
87,5 %. 

Висновки. Отже господарськи корисні озна-
ки корів української чорно-рябої молочної породи 
впродовж 2007-2011рр. формувалися і поліпшу-
валися шляхом використаня генофонду гоштин-
ської породи. Це призвело до зростання  у гено-
типі тварин частки спадковості за голштинською 
породою і в результаті чого стада набули  рис 
голштинської породи. Зокрема спостерігається 
зростання надою у стадах, кількості молочного 
жиру за одночасного зниження масової частки 
жиру та білка в молоці, подовжується тривалість 
сервіс-періоду відповідно зростає індекс осіме-
ніння. Також із підвищенням частки спадковості 
за голштинською породою спостерігається зрос-
тання живої маси ремонтних теличок у досліджу-
ванні вікові періоди. 
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Установлено, что за период 2007-2011 гг доля наследственности за голштинской породой 

коров-первотелок в хозяйствах существенно повышается. За исследованный период отмечается 
рост надоя, количества молочного жира, живой массы при одновременном снижении массовой доли 
жира и белка в молоке и рост продолжительности сервис-периода. 

Ключевые слова: хозяйственно полезные признаки, молочная продуктивность, воспроизво-
димая способность, генотип. 

 
Determined that for the period 2007-2011 biennium fate by heredity holshtynskoy porodoy cow-heifers 

on farms significantly povыshaetsya. For yssledovannыy period otmechaetsja growth yield, numbers of milk 
fat, while simultaneously alive massы Reduction massovoy valleys fat and protein in milk and growth 
Duration service-period. 

Key words: hozyaystvenno Useful signs, lactic performance vosproyzvodymaya The ability, genotype. 
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ВАГОВИЙ ТА ЛІНІЙНИЙ РІСТ ТЕЛИЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ  

В УМОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 
 
М. І. Кузів, к. с.-г. н., Інститут біології тварин НААН 

 
Досліджено вікову динаміку живої маси та промірів статей тіла тварин української чорно-рябої 

молочної породи в умовах західного регіону України. Встановлено, що телиці відзначаються висо-
кою інтенсивністю росту, характеризуються великими лінійними розмірами тіла, глибокими і ши-
рокими грудьми, добре розвиненою задньою частиною тулуба, пропорційним і гармонійним розвит-
ком. 

В селекційній роботі з породами важливого 
значення набуває проблема вирощування ремо-
нтного молодняку на основі врахування законо-
мірностей його росту та розвитку. Практичний 
досвід селекції молочного скотарства показує, що 
інтенсивний ріст і розвиток ремонтних телиць 
впливає на формування бажаного типу будови 
тіла в дорослому стані, а це є запорукою наступ-
ної високої молочної продуктивності корів [1-3, 8]. 

Жива маса тварин − об’єктивний показник 

росту організму. У молочному скотарстві жива 
маса є важливим селекційним показником. Від 
розмірів тіла залежить об’єм речовин, які цирку-
люють в організмі, та енергії, що забезпечує його 
життєдіяльність і продуктивність. Врахування жи-
вої маси тварин забезпечує вибір оптимальних 
варіантів селекції. Відомо, що недорозвинені за 
живою масою дійні корови втрачають племінну і 
господарську цінність, оскільки в них спостеріга-
ється низький прояв господарсько-корисних 


