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Изложены результаты исследований о изучении характера прохождения отелов у коров укра-

инских черно-пестрой и красно-пестрой молочных пород в зависимости от происхождения, а так-
же влияния отца приплода и его пола на воспроизводительную способность у коров. 

 
The results of investigation of the nature of the passage of calving in cows Ukrainian black and white 

and red and white dairy breeds depending on the origin and the impact of parent and offspring sex offspring 
to reproductive ability of cows. 
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Наведені результати оцінки голштинських бугаїв-плідників за екстер'єрним типом їхніх дочок у 

стаді з розведення української чорно-рябої молочної породи. Використання міжнародної системі лінійної 
класифікації дозволило встановити рівень мінливості групових та описових ознак екстер’єру у межах 
плідників та ступінь їхнього зв’язку з величиною надою за першу лактацію. 

Ключові слова: чорно-ряба молочна, бугаї-плідники, екстер’єрний тип, лінійна класифікація 
Ефективне нарощування продуктивності ко-

рів молочної худоби істотним чином залежить від 
ретельного добору, оцінки та інтенсивного вико-
ристання бугаїв-плідників з високою племінною 
цінністю як за молочною продуктивністю, так і за 
екстер’єрним типом. Тому зробити правильний 
підбір бугая-плідника для подальшого відтворен-
ня стада є досить важливим та відповідальним 
заходом. Крім того неодноразово доведено, що у 
молочному скотарстві роль спадковості плідників 
у генетичному поліпшенні порід досягла 90-95% 
[1]. Про збільшення впливу батьків на генетичне 
поліпшення стад, особливо на сучасному етапі 
селекції молочної худоби, повідомляють й інші 
автори [3,8,9,15], оскільки будь-яка важлива гос-
подарськи корисна якість, що обмежена статтю, 
перш ніж проявиться у самок, має бути апробо-
вана у самців. У зв’язку з цим, тип будови тіла та 
вимені молочної худоби, поряд з молочною про-
дуктивністю, є головними селекційними ознаками 
при її удосконаленні. Для оцінки екстер’єрного 
типу у країнах з високорозвиненим молочним 
скотарством використовують метод лінійної кла-
сифікації. 

З огляду на важливість питання, яке виникає 
у процесі чергового підбору бугая-плідника для 
конкретного племінного заводу, слід об’єктивно 
оцінити селекційну ситуацію стада в аспекті фор-
мування екстер’єрного типу поголів’я взагалі та у 

межах використаних бугаїв-плідників зокрема, 
оскільки завдяки їм успадковується як бажаний 
розвиток статей будови тіла, так і їхні недоліки 
[6,7]. У цьому контексті актуальність даного до-
слідження вмотивована також популяційно-
генетичним аспектом, оскільки існує позитивний 
зв'язок між екстер’єрними характеристиками тва-
рин та їхньою продуктивністю і тривалістю госпо-
дарського використання, який встановлено у ба-
гатьох наукових дослідженнях [2,5,13,17,19,20]. 

Матеріали та методи досліджень. Експе-
риментальні дослідження проведено у базовому 
господарстві з розведення сумського внутрішньо-
породного типу української чорно-рябої молочної 
породи – племінному заводі АФ “Перше Травня” 
Сумського району. Оцінка екстер'єрного типу ко-
рів-первісток проводилася за методикою лінійної 
класифікації [12] згідно останніх рекомендацій 
ICAR [16] у віці 2-4 місяців після отелення за 
двома системами – 9-бальною, з лінійним описом 
18 статей екстер'єру і 100-бальною системою 
класифікації з урахуванням чотирьох комплексів 
селекційних ознак, які характеризують: вираже-
ність молочного типу, розвиток тулуба, стан кінці-
вок і морфологічні якості вимені. Кожен екстер'є-
рний комплекс оцінювався незалежно і має свій 
ваговий коефіцієнт у загальній оцінці тварини: 
молочний тип – 15%, тулуб – 20%; кінцівки – 25% 
і вим'я – 40%. Експериментальні показники опра-
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цьовували методами біометричного та кореляцій-
ного аналізу за допомогою власного програмного 
забезпечення на ПЕОМ за формулами Е.К. Мер-
курьевой [11]. 

Результати досліджень. Проведені нами 
дослідження з лінійної класифікації тварин підко-
нтрольного стада свідчать, що використання ме-
тодики лінійної класифікації дозволяє в достатній 
мірі диференціювати бугаїв-плідників за екс-
тер’єрним типом будови тіла та вимені їхніх до-
чок. У таблиці 1 наведена характеристика дочок 
бугаїв-плідників, які використовувались у даному 
стаді, оцінених за 100-бальною системою. Най-
вищу загальну оцінку за тип дочок отримали плі-
дники Капріс 401393 (83 бали; лінія Валіанта), 
Легасі 389746 (83,2 бала; лінія Чіфа), Джон 
5502668 та Мілліам 390930 (83,2 і 83,0 бали; лінія 
Старбака). 

За статями екстер’єру, які характеризують рі-
вень вираженості молочного типу корів (холка, 
міжреберна відстань, гармонія, кістяк, шия, голо-
ва), спостерігається достовірна мінливість з коли-
ваннями оцінки від 80,0 до 83,0 балів. Різниця між 
мінімальним та максимальним значенням дочок 
відповідних бугаїв Мілліама та Себастьяна у 3,0 
бали має достатньо високий рівень достовірності 
(Р<0,001; td=6,75). 

Дочірні нащадки бугаїв-плідників Віанні 
378239, Морелла 394422 та Крафмастера 402765 
поступаються за оцінкою ознак молочного типу з 
достовірною різницею 0,9-3,0 бали (Р<0,05-0,001) 
одноліткам – дочкам бугаїв, що отримали оцінку 
82,00 бали і вище. 

Оцінка комплексу статей, які характеризують 
тулуб корів, досить важлива у селекційному зна-
ченні, оскільки вони свідчать про загальний розви-
ток тварини у довжину та ширину, розвиток груд-
ної клітини та заду і позитивно корелюють з про-
дуктивністю тварин. Рівень оцінки цієї групи ліній-
них ознак екстер’єру (висота, довжина та глибина 
тулуба, міцність, ширина, положення та довжина 
заду) – 81,7-84,1 бала, вказують загалом на кра-
щий стан розвитку тулуба у дочок усіх оцінюваних 
бугаїв-плідників. Існуюча мінливість оцінки тулуба 
з різницею між крайніми варіантами 2,4 бала висо-
кодостовірна (Р<0,001; td=4,86). 

Від бажаного розвитку групи ознак кінцівок 
(постава передніх та задніх ніг, стан кута скакаль-
ного суглоба, ратиці, бабки, зап’ястя, міжратицева 
щілина), відповідно оцінених вищим балом, знач-
ним чином залежить  тривалість господарського 
використання тварин в сучасних умовах промис-
лової технології утримання.  

 Таблиця 1 
Характеристика бугаїв-плідників голштинської породи ПЗ “Перше Травня”  

оцінених за 100-бальною системою лінійної класифікації 
Група ознак екстер’єру, що характеризують: 

молочний тип тулуб кінцівки вим’я Загальна оцінка Кличка та 
ідентифікаційний № 
бугая-плідника 

n 
M±m Cv,% M±m Cv,% M±m Cv,% M±m Cv,% M±m Cv,% 

Екліпс 365056 30 82,7±0,35 2,33 84,1±0,26 1,72 82,1±0,30 2,00 82,2±0,37 2,40 82,6±0,37 1,80 
Капріс 401393 31 82,7±0,33 2,23 83,4±0,28 1,88 82,5±0,26 1,77 83,2±0,39 2,60 83,0±0,27 1,81 
Дорсет 383160 45 82,0±0,37 3,05 83,1±0,31 2,49 82,0±0,27 2,23 81,9±0,29 2,34 82,2±0,24 1,98 
Віанні 378239 36 81,1±0,22 1,64 82,9±0,18 1,33 81,6±0,24 1,74 81,2±0,28 2,12 81,6±0,17 1,27 
Джон 5502668 48 82,7±0,26 2,18 83,9±0,22 1,85 82,6±0,23 1,93 83,4±0,21 1,67 83,2±0,18 1,40 
Морелл 394422 29 80,6±0,36 2,43 81,7±0,42 2,75 81,2±0,36 2,36 80,3±0,39 2,64 80,9±0,32 2,12 
Легасі 389746 27 83,0±0,25 1,55 83,9±0,23 1,43 82,7±0,18 1,15 83,2±0,25 1,57 83,2±0,17 1,00 
Мілліам 390930 47 83,0±0,23 1,90 83,8±0,19 1,60 81,9±0,19 1,71 83,4±0,23 1,88 83,0±0,18 1,50 
Крафмастер 402765 25 81,1±0,21 1,30 82,9±0,24 1,45 81,5±0,24 1,47 80,8±0,22 1,35 81,4±0,15 0,93 
Себастьян 371440 24 80,0±0,38 2,30 82,0±0,32 1,88 80,9±0,32 1,91 79,7±0,35 2,17 80,5±0,28 1,69 

 
Мінливість оцінок за стан кінцівок дещо ме-

нша, у порівнянні з оцінками попередніх груп ста-
тей, і варіює у межах 80,9-82,7 бала, проте за-
вдяки їй різниця між цими крайніми значеннями у 
1,7 бала достовірна при Р<0,001 (td=4,32). Сама 
низька оцінка за комплекс ознак кінцівок вияви-
лась у дочок бугая Себастьяна 371440 (80,9 бала), 
а найвища у потомків Джона 5502668 – 82,6 бала. 

Найбільший ваговий коефіцієнт 40,0% у зага-
льній оцінці лінійної класифікації за групу ознак, 
що характеризують розвиток морфологічних ста-
тей вимені, свідчить про її неабияку важливість 
для екстер’єрного типу молочної худоби. Варіати-
вність оцінок за ознаки вимені становить від 79,7 
(дочки Себастьяна) до 83,4 бала (дочки бугаїв 
Джона і Мілліама) з високодостовірною різницею 
між цими крайніми варіантами 3,5 бала (Р<0,001; 
td=8,57). Висока оцінка за розвиток морфологічних 

статей вимені у дочок бугаїв-плідників Капріса 
401393 (83,2 бала), Джона 5502668 (83,4 бала), 
Легасі 389746 (83,2 бала) і Мілліама 390930 (83,4 
бала) головним чином визначила загальну оцінку 
за екстер’єрним тип цих тварин – 83,0-83,2 бала. 

Про істотну мінливість розвитку описових 
ознак екстер’єру у дочок оцінюваних бугаїв-
плідників за дев’ятибальною шкалою відповідно 
свідчать її показники, табл. 2. Найвищу оцінку 7,7 
бала отримали дочки бугая Джона за ознаку пе-
реміщення, а найнижчу – 3,6 бала, дочки бугая 
Корсета за ознаку розміщення передніх дійок. 
Встановити серед дочок оцінюваних плідників яв-
ного лідера за оцінкою усіх описових ознак не 
вдалося, хоча за більшістю із них кращими вияви-
лися нащадки Джона 5502668, які відрізнялися від 
дочок решти бугаїв за висотою – на 0,2-1,3 бала, з 
достовірною різницею у порівнянні з нащадками 
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бугаїв Віанні, Крафмастера і Себастьяна (Р<0,01-
0,001), глибиною тулуба – на 0,2-0,6 бала, кутасті-
стю – на 0,4-0,9, шириною заду – на 0,3-0,5 та за 
переміщенням – на 0,1-1,1 бала. 

За розвитком ширини грудей з середньою 
оцінкою 4,3 бала достовірно вузькогрудими ви-
явилися лише дочки бугая Себастьяна у порівнян-
ні з однолітками інших груп, мінливість яких у ме-
жах 4,8-5,3 бала свідчить про стабільно наближе-
ний до середнього значення рівень розвитку цієї 
ознаки у стаді. Незначна мінливість оцінки глибини 
грудей у межах оцінюваних груп дочок бугаїв-
плідників та її рівень 6,4-7,0 балів свідчить, що ко-
рови-первістки підконтрольного стада відрізня-
ються добрим розвитком грудної клітини у глиби-
ну, яка з віком буде розвиватися у такому ж бажа-
ному напрямку.  

Добре виражена кутастість притаманна тва-
ринам молочного типу, тому бажаний її розвиток 

оцінюється найвищим балом. Рівень оцінки даної 
лінійної ознаки (6,1-7,0 балів) свідчить у першу 
чергу про її добрий розвиток у дочок усіх оціню-
ваних бугаїв-плідників та кращий у таких як Ек-
ліпс, Капріс, Джон та Мілліам. 

Положення заду відноситься до тих ознак, у 
яких середній рівень оцінки у 5 балів характери-
зує їхній бажаний розвиток, а відхилення у той чи 
інший бік, є недоліками статі. Так середня оцінка 
за положення заду у дочок  бугаїв Екліпса, Капрі-
са та Джона свідчить про оптимальний розвиток 
статі, тоді як 4,8 і 4,9 бала у дочок бугаїв Віанні та 
Крафмастера – про існування серед їхнього по-
томства тварин з дещо піднятими крижами, а оці-
нка 5,1 бала у дочок бугаїв Дорсета, Морелла, 
Легасі, Мілліама та Себастьяна – про наявність 
серед них первісток з дещо піднятими крижами – це 
недоліки, стан яких з віком буде посилюватися. 

 Таблиця 2 
Оцінка бугаїв-плідників ПЗ “Перше Травня”  

за описовими ознаками екстер’єру 9-ти бальної шкали (M±m) 
Описова ознака  
екстер’єру 

Екліпс 
(n=30) 

Капріс 
(n=31) 

Дорсет 
(n=45) 

Віанні 
(n=36) 

Джон 
(n=48) 

Морелл 
(n=29) 

Легасі 
(n=27) 

Мілліам 
(n=47) 

Краф-
мастер 
(n=25) 

Себа-
стьян  
(n=24) 

висота у крижах 5,7±0,30 5,7±0,22 5,3±0,22 4,7±0,19 5,9±0,22 5,5±0,31 5,4±0,24 5,5±0,18 4,6±0,28 4,8±0,30 
ширина грудей 5,3±0,26 5,0±0,15 5,0±0,15 4,8±0,17 5,1±0,19 5,2±0,25 5,3±0,23 4,9±0,18 4,8±0,25 4,3±0,16 
глибина тулуба 6,6±0,21 6,5±0,19 6,7±0,14 6,7±0,15 7,0±0,18 6,8±0,24 6,7±0,19 6,7±0,21 6,6±0,23 6,4±0,35 
кутастість 7,0±0,25 6,6±0,22 6,3±0,24 6,3±0,25 7,0±0,29 6,2±0,28 6,1±0,24 6,6±0,19 6,4±0,18 6,2±0,23 
положення заду 5,0±0,13 5,0±0,17 5,1±0,13 4,9±0,17 5,0±0,11 5,1±0,18 5,1±0,15 5,1±0,12 4,8±0,17 5,1±0,21 
ширина заду 5,9±0,24 5,8±0,14 5,8±0,18 5,4±0,16 6,3±0,14 5,6±0,24 6,0±0,19 6,0±0,18 6,0±0,23 5,9±0,26 
кут тазових кінцівок 4,9±0,13 4,7±0,16 5,0±0,20 4,5±0,19 4,9±0,10 4,9±0,13 4,5±0,18 4,8±0,10 5,0±0,22 4,8±0,18 
постава зад. кінцівок 7,1±0,28 7,7±0,23 6,8±0,19 7,0±0,22 7,1±0,20 6,5±0,21 7,4±0,19 7,4±0,17 6,8±0,17 6,6±0,21 
кут ратиці 4,6±0,21 4,9±0,16 4,9±0,16 4,4±0,21 4,7±0,13 4,9±0,21 4,2±0,26 4,6±0,18 4,5±0,25 4,8±0,26 
переднє прик. вимені 6,4±0,24 6,8±0,21 7,2±0,18 6,7±0,22 6,7±0,23 6,0±0,22 6,4±0,18 6,9±0,15 6,8±0,19 6,0±0,22 
заднє прик. вимені 5,3±0,18 5,8±0,21 5,3±0,13 5,2±0,19 5,2±0,17 4,7±0,23 5,6±0,23 5,3±0,15 5,3±0,24 5,2±0,24 
центральна зв’язка 6,1±0,24 6,4±0,31 6,4±0,23 5,9±0,25 6,1±0,29 6,2±0,37 6,6±0,27 6,5±0,23 6,3±0,25 5,8±0,29 
глибина вимені 5,4±0,26 5,5±0,30 5,5±0,22 5,3±0,30 5,6±0,28 5,7±0,27 5,6±0,25 5,4±0,21 5,7±0,28 4,9±0,38 
розміщення пер. дійок 4,1±0,21 4,9±0,24 3,6±0,19 4,6±0,25 4,5±0,23 4,1±0,25 4,6±0,29 4,4±0,20 4,0±0,26 4,5±0,26 
розміщення зад. дійок 4,2±0,26 5,4±0,27 4,0±0,15 4,8±0,30 4,8±0,25 4,4±0,26 4,9±0,28 4,5±0,21 4,7±0,29 4,7±0,25 
довжина дійок 5,2±0,15 5,0±0,16 5,3±0,14 5,3±0,13 5,2±0,12 5,5±0,15 5,5±0,15 5,0±0,10 5,0±0,17 5,2±0,16 
переміщення 7,4±0,19 7,2±0,27 7,3±0,15 7,6±0,17 7,7±0,21 7,5±0,24 7,4±0,21 6,6±0,29 7,4±0,34 7,5±0,23 
вгодованість 6,0±0,21 6,0±0,18 5,9±0,20 6,0±0,19 5,9±0,18 6,0±0,24 5,6±0,26 5,4±0,16 5,6±0,23 6,0±0,25 

 
Перевищення середнього показника оцінки 

за ознаку ширини заду на 0,4-1,3 бала свідчить 
загалом на користь тварин даного стада. Серед 
кращих помітно виділяються дочки бугая Джона 
5502668 з найвищою оцінкою 6,3 бала, але вони 
з достовірною різницею 0,5-0,9 бала (Р<0,05-
0,001) перевищують лише дочок бугаїв Віанні, 
Капріса, Дорсета та Морелла. 

Стан кута тазових кінцівок також відноситься 
до ознак, у яких бажаний його розвиток на рівні 
146-148º [18] оцінюється середньою оцінкою 5 
балів, а відхилення у сторону зменшення оцінки 
свідчить про недолік, що називається слоновістю, 
а збільшення вказує на протилежну ваду – шаб-
листість. За результатами оцінки бажаний розви-
ток згину кута скакального суглоба встановлено у 
дочок бугаїв Дорсета та Крафмастера, а у решти 
спостерігається незначна слоновість з оцінкою 
4,5-4,9 бала. 

Усі корови-первістки піддослідного стада, 

незалежно від походження за батьком, відрізня-
ються доброю поставою задніх кінцівок, проте 
оцінка за стан кута ратиць нижче середньої (4,2-
4,9 бала), рівень якої дорівнює 45º, свідчить про 
необхідність поліпшення цієї ознаки у стаді. 

Серед наступних, рекомендованих міжнаро-
дною організацією ICAR, семи морфологічних 
статей вимені, досить важливих у селекційному 
значенні, одне із чинних місць займає ознака 
прикріплення передніх часток вимені, яке оціню-
ється виміром кута у місці їхнього з’єднання з че-
ревною стінкою. При цьому, чим міцніше прикріп-
лення, тим тупіший кут та вища оцінка і навпаки. 
Достовірна різниця за оцінками даної ознаки між 
групами дочірніх нащадків оцінюваних бугаїв-
плідників свідчить про певний рівень її успадко-
вуваності. Краще прикріплення передніх часток 
вимені виявлено у дочок бугая Дорсета (7,2 ба-
ла), які за рівнем оцінки статі перевищують решту 
груп дочок на 0,3-1,2 бала, але достовірна різни-
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ця встановлена лише у порівнянні з потомством 
бугаїв Екліпса (Р<0,01; td=2,67), Морелла 
(Р<0,001; td=4,22), Легасі (Р<0,001; td=3,14) та Се-
бастьяна (Р<0,001; td=4,22). 

Прикріплення задніх часток вимені оцінюєть-
ся за висотою, яка забезпечує утримання його з 
часом на відповідній висоті, що досить важливо 
як з технологічної точки зору, так і в аспекті захи-
сту від травмування та інфікування при його над-
мірному опусканні донизу. Найкраще прикріплен-
ня виявилося у дочок Капріса (5,8 бала), а найгі-
рше – у дочок Морелла (4,7 бала) з достовірною 
різницею між ними у 1,1 бала (Р<0,001). 

Центральна зв’язка вимені також виконує 
функцію утримання його на висоті та оцінюється 
за глибиною і висотою. Незначна мінливість оцін-
ки за розвиток центральної зв’язки у межах 5,8-
6,6 бала свідчить про певну вирівняність тварин 
за цією ознакою.  

Наступні ознаки вимені – глибина, розміщен-
ня дійок та їхня довжина характеризують техно-
логічність тварин. Глибина вимені вища за сере-
дній розвиток задовольняє технологічні вимоги 
машинного доїння, а оцінка цієї ознаки вимені 
вище п’яти балів свідчить, що його дно знахо-
диться в середньому вище скакального суглоба 
на 12 і більше см. 

Бажаний вираз лінійної ознаки довжини ви-
мені характеризується оптимальною величиною 
на рівні 5-6 см з відповідною оцінкою п’ять балів. 
Довгі або короткі дійки небажані. Бажаний розви-
ток довжини дійок виявився у дочок бугаїв Капрі-
са, Мілліама та Крафмастера. 

Оцінені корови-первістки незалежно від по-

ходження відрізнялися вище середньою вгодова-
ністю з оцінкою у межах 5,4-6,0 балів. 

Ефективність селекції сільськогосподарських 
тварин залежить від ступеня мінливості тієї чи 
іншої селекційної ознаки: чим більш вона мінли-
віша за своєю природою, тим легше і швидше 
можна її поліпшити і навпаки [4]. Характер мінли-
вості визначається спадковістю та паратиповими 
чинниками. Мінливість постачає селекціонерам 
безліч різноманітних форм і дозволяє проводити 
відповідний добір згідно з вибраним напрямом 
селекції [10]. Але селекційний прогрес забезпечу-
ється закріпленням у подальших поколіннях ли-
ше генетичної мінливості [14]. Разом з тим велика 
мінливість свідчить про недостатню консолідова-
ність тварин за тією чи іншою ознакою. 

Порівнюючи коефіцієнти варіації групових 
ознак (див. табл. 1) з описовими (табл. 3), конста-
туємо, що незалежно від походження за батьком 
у межах кожної описової ознаки виявлено існу-
вання високої фенотипової мінливості. Жодна 
група дочірніх нащадків із десяти оцінених бугаїв-
плідників не має абсолютної переваги над іншими 
за фенотиповою консолідацією усіх оцінюваних 
описових ознак. Проте найменші коефіцієнти варіа-
ції у межах дочок оцінюваних бугаїв спостерігають-
ся за глибиною тулуба (13,4-26,5%), положенням 
заду (13,9-21,2%), довжиною дійок (12,7-18,2%), 
переміщенням (13,8-28,5) та вгодованістю (16,8-
23,9%). Висока мінливість виявлена за ознаками 
висоти (21,3-30,8%), стану ратиць (17,7-31,7%), ви-
раженості центральної зв’язки (19,6-33,9%), глиби-
ни вимені (23,6-38,4%), розміщення передніх (25,6-
35,7%) та задніх (25,6-38,1%) дійок. 

 Таблиця 3 
Мінливість розвитку описових ознак екстер’єру бугаїв-плідників ПЗ “Перше Травня” (Cv, %) 

Описова ознака екстер’єру Екліпс 
(n=30) 

Капріс 
(n=31) 

Дорсет 
(n=45) 

Віанні 
(n=36) 

Джон 
(n=48) 

Морелл 
(n=29) 

Легасі 
(n=27) 

Мілліам 
(n=47) 

Краф-
мастер 
(n=25) 

Себа-
стьян 
(n=24) 

висота у крижах 28,8 21,3 27,3 24,6 25,3 30,3 23,0 21,3 29,8 30,8 
ширина грудей 27,2 17,1 20,6 21,6 25,4 25,3 22,1 24,7 26,2 18,7 
глибина тулуба 17,7 15,9 13,9 13,4 19,3 18,6 15,0 21,0 17,6 26,5 
кутастість 19,4 18,7 25,6 24,0 22,4 24,1 20,0 20,2 14,3 18,3 
положення заду 13,9 19,3 16,9 21,2 14,6 18,6 15,7 16,2 17,6 20,0 
ширина заду 22,5 13,3 20,7 18,3 14,9 22,5 16,4 19,8 19,1 21,5 
кут тазових кінцівок 15,0 18,8 16,0 25,9 13,8 13,7 20,7 14,5 22,5 18,4 
постава зад. кінцівок 16,8 16,6 19,6 19,1 19,8 17,7 13,1 15,6 12,4 15,5 
кут ратиці 24,6 17,7 21,9 28,3 18,9 22,7 31,7 26,5 28,2 26,1 
переднє прик. вимені 20,4 16,9 16,8 19,8 23,9 19,8 14,5 14,1 13,7 18,2 
заднє прик. вимені 18,6 20,5 16,5 22,0 22,7 26,5 21,8 18,6 21,9 22,6 
центральна зв’язка 22,0 27,0 23,9 25,4 33,9 32,1 21,6 23,6 19,6 24,4 
глибина вимені 25,9 29,9 27,5 34,0 34,9 26,0 23,6 25,0 24,2 38,4 
розміщення передніх дійок 28,2 27,9 35,7 32,5 35,0 32,1 33,2 29,5 31,4 28,0 
розміщення задніх дійок 33,8 28,1 25,6 38,1 36,0 32,0 30,2 31,1 31,0 27,0 
довжина дійок 16,1 17,4 18,2 14,8 16,1 15,0 14,5 12,7 16,0 14,7 
ереміщення 14,0 21,1 13,9 13,8 18,5 17,3 14,6 28,5 22,0 14,6 
вгодованість 19,3 16,8 22,5 19,1 21,1 21,7 23,9 19,8 19,7 20,4 

 
Вмотивованість проведення оцінки та добору 

худоби за екстер'єрним типом з самого початку її 
запровадження і до теперішнього часу зумовлена 
передусім існуючим зв'язком розвитку окремих 
статей і пропорцій будови тіла з головними озна-
ками молочної продуктивності корів, тривалістю 

та ефективністю їхнього господарського викорис-
тання, відтворною здатністю та здоров'ям. Це 
неодноразово було доведено численними дослі-
дженнями, спрямованими на виявлення таких 
зв'язків. 

Про реалізацію існуючого взаємозв’язку фо-
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рми і функції, тобто екстер’єрного типу і напрямку 
продуктивності, підтверджується результатами 
наших досліджень (табл. 4). Вищими показниками 
молочної продуктивності за враховані першу та 

третю лактації характеризуються дочки бугаїв-
плідників, які мають вищі результати оцінки за лі-
нійною класифікацією.  

Таблиця 4 
Молочна продуктивність дочок бугаїв-плідників ПЗ “Перше Травня”  

оцінених за методикою лінійної класифікації 
Перша лактація Третя лактація Кличка та іден. № плідника n Надій, кг % жиру кг жиру n Надій, кг % жиру кг жиру 

В.Екліпс 365056 78 5534±95,5 3,75±0,026 207,4±3,84 46 5889±149,9 3,74±0,021 219,7±5,29 
Д.Капріс 401393 51 5663±103,5 3,80±0,032 215,5±4,40 37 5851±128,0 3,74±0,024 218,6±4,42 
Дорсет 383160 57 5501±110,5 3,72±0,029 204,7±4,65 45 5779±139,9 3,71±0,025 213,6±4,59 
К.Віанні 378239 36 5443±137,6 3,80±0,022 206,6±5,37 29 5942±131,6 3,75±0,015 222,54,79 
К.Джон 5502668 73 5834±93,8 3,75±0,020 218,8±3,62 64 6022±94,5 3,74±0,014 227,4±3,36 
К.Морелл 394422 43 5102±133,2 3,85±0,031 196,8±5,62 39 5609±119,4 3,83±0,033 215,2±5,32 
С.П.Легасі 389746 48 5741±111,7 3,78±0,031 217,3±4,74 41 5953±101,5 3,76±0,018 223,7±3,59 
Мілліам 390930 52 5724±138,1 3,82±0,024 218,1±4,90 46 5908±1221,6 3,77±0,018 222,2±3,86 
Крафмастер 402765 43 5405±129,8 3,81±0,025 206,5±5,16 31 5601±139,0 3,80±0,037 211,6±4,24 
Себастьян 371440 26 5032±135,2 3,83±0,041 192,9±5,58 23 5089±134,8 3,82±0,039 193,2±4,38 

 
Найвищий надій за першу лактацію отримано 

від дочок бугая К.Джона 5502668, загальна оцінка 
дочок якого за екстер’єрний тип становила 83,2 
бала.  

Відповідно високі надої отримано від дочок 
бугаїв-плідників С.П.Легасі 389746, Мілліама 
390930 та Д.Капріса 401393 у яких загальна оцін-
ка за тип становила 83,2 та 83,0 бали. 

Достовірно нижчі, у порівнянні з іншими гру-

пами, показники надою дочок бугаїв К.Морелла 
394422 та Себастьяна 371440 за першу лактацію 
– 5102 та 5032 кг молока, пояснюються відповідно 
нижчою оцінкою їхнього типу – 80,9 та 80,5 бала.  

Силу спадковості щодо можливості передачі 
потомству лінійних ознак екстер’єру бугаєм голш-
тинської породи Джоном 5502668 можна переві-
рити аналізуючи графік лінійного профілю оціне-
них нами його дочок (рис. 1).  

 

  №  бугая 5502668 К .Джон Порода Голш . 48
Граф ік  екстер 'єрного  профілю
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Молочний  тип
Тулуб
К інцівки
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Рис. Графік екстер’єрного профілю бугая-плідника Джона 5502668 

 
Оцінка дочок бугая-плідника Джона 5502668 

за груповими ознаками 100-бальної системи лінійної 
класифікації свідчить, що бажане вираження молоч-
ного типу становить два стандартних відхилення від 

середнього значення у породі, підкреслюючи цим, 
що оцінювані в комплексі статі знаходяться у 
відповідній гармонії співвідносного поєднання і роз-
витку ознак в будові всього організму.  
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Значний рівень відхилень у бажану сторону 
розвитку статей тулуба та кінцівок дозволяє зробити 
узагальнюючий висновок про те, що оцінений бугай 
стійко передає у спадок своїм нащадки кращий роз-
виток відповідних ознак екстер’єру. 

100-бальна оцінка морфологічних статей 
вимені, яка на графіку перевищує на 2,7 стан-
дартного відхилення, переконливо свідчить про 
добрий у цілому його розвиток. 

Аналізуючи розвиток окремих описових ста-
тей, які успадкували дочки бугая Джона, спостері-
гаємо у них високий ріст, добрий розвиток тулуба 
за оцінкою його глибини, відмінно виражену кута-
стість, оптимальний нахил крижів, достатньо ши-
рокий зад, як недолік – шаблистість тазових кін-
цівок, близьку до паралельної поставу задніх ніг, 
незначний гострий кут ратиць, непогане прикріп-
лення передніх часток вимені, міцне прикріплен-
ня задніх його часток, добрий розвиток централь-

ної зв’язки, високе розміщення дна вимені, широ-
ке розташування задніх дійок, відмінну ходу та 
дещо вищу за середню вгодованість. 

Висновки. Використання нової методики лі-
нійної класифікації корів молочної худоби дозво-
лило на високому рівні вірогідності та 
об’єктивності диференціювати оцінених бугаїв-
плідників за екстер’єрним типом їхніх дочок з по-
будовою графіків екстер’єрного профілю, виявити 
серед них поліпшувачів та погіршувачів типу будо-
ви тіла та вимені у потомства. 

Високі коефіцієнти мінливості окремих 
описових статей екстер’єру свідчать про 
необхідність їхнього поліпшення у частини тварин 
української червоно-рябої молочної породи 
підконтрольного стада на сучасному етапі селек-
ції через відповідний коригуючий підбір бугаїв-
поліпшувачів, оцінених за типом їхніх дочок.  
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Приведены результаты оценки голштинских быков-производителей по экстерьерному типу их 

дочерей в стаде, где разводится украинская черно-пестрая молочная порода. Использование междуна-
родной системы линейной классификации позволило установить уровень изменчивости групповых и 
описательных признаков экстерьера в пределах производителей и степень их связи с величиной надоя 
за первую лактацию. 

Ключевые слова: черно-пестрая молочная, быки-производители, экстерьерный тип, линейная 
классификация 

 
The results of estimation of Holstein bulls-producers are resulted on the exterior type of their daughters in a 

herd, Ukrainian bleak-and-write dairy breed. The use of the international system of linear classification allowed 
to set the level of changeability of group and descriptive signs of exterior within the limits of producers and degree 
of their connection with by the size of yield for the first lactation. 

Key word: bleak-and-write dairy, stud bulls, exterior type, linear classification 
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ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ТА ЛІНІЙНИЙ РІСТ ПЛІДНИКІВ 
РІЗНИХ  ЛІНІЙ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ  

І. С. Каменська, к.с.-г.н., Інститут розведення і генетики тварин НААН України 
 
Досліджено вплив лінійної належності бугаїв на проміри статей тіла та кількісні і якісні показ-

ники спермопродукції. Встановлено зв’язки між кількісними і якісними показниками сперми, а також 
між промірами статей тіла, 

Ключові слова: бугаї, лінія, об’єм еякуляту, концентрація сперміїв, рухливість сперміїв, 
проміри статей тіла. 

Ефективність великомасштабної селекції 
значною мірою залежить від системи розведення 
порід за лініями [1, 3]. Лінія – основна структурна 
одиниця порід сільськогосподарських тварин 
[4,6]. Розведення за лініями – це комплекс 
зоотехнічних заходів, спрямованих на 
поліпшення, закріплення і подальше вдоскона-
лення господарсько-корисних якостей груп тва-
рин на основі використання системи добору й 
підбору видатного плідника і його найціннішого 
потомства [2 ] 

Метою наших досліджень було вивчити 
вплив лінійної належності плідників 
симентальської породи на їх відтворювальну 
здатність та лінійний ріст. 

Матеріал і методика досліджень. 
Дослідження проведені на 140 бугаях 
симентальської породи, які використовувалися на 
ДСП «Головний селекційний центр України» 
(м. Переяслав-Хмельницький Київської обл. 

Кількісні та якісні показники спермопродукції 
вивчали за матеріалами зоотехнічного обліку та 
даними лабораторії технології отримання і 
кріоконсервації сперми згідно з ГОСТ 20909. 3-
75-ГОСТ 20909. 6-75 та ГОСТ 27777-88 (СТ.СЕВ 
5961-87). 

Для характеристики екстер’єру та загального 
розвитку плідників у 24-, 36-, 48-, 60-місячному 
віці за допомогою мірної палиці, мірної стрічки та 
циркуля брали наступні проміри: висота в холці, 
ширина грудей, глибина грудей, обхват грудей за 
лопатками, ширина в маклаках (клубах), коса 
довжина тулуба (палицею), обхват п’ястка. 

Одержані результати наукових досліджень 
обробляли методом варіаційної статистики за 
Н.А. Плохинским [7] та Е.К.Меркурьевою [5]  

Результати досліджень. Аналіз одержаних 
нами даних свідчить, що у бугаїв-плідників різних 
ліній симентальської породи за показниками 
спермопродукції і запліднювальної здатності 


