
Вісник Сумського національного аграрного університету 
Серія «Твариництво», випуск 2/1 (24), 2014 

39 
 

УДК 636.082. 
ВПЛИВ ЛІНІЙНОЇ НАЛЕЖНОСТІ НА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ КОРІВ  

УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ 
 
А. М. Дідківський, к.с.-г.н., доцент 
С.П. Омелькович, к.с.-г.н., доцент 
В.В. Кобернюк, к.с.-г.н., старший викладач 
Житомирський національний агроекологічний університет 

 
Корови-первістки різних ліній української чорно-рябої молочної породи відрізняються між собою 

за відтворною здатністю, будовою тіла та молочною продуктивністю. Кращими за показниками 
молочної продуктивності та відтворною здатністю виявилися тварини, які належать до лінії 
Монтвік Чіфтейна 95679. 
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Вступ. Успіх реалізації завдань щодо збіль-
шення виробництва продуктів тваринництва, зок-
рема скотарства, багато в чому залежить від 
удосконалення племінних і продуктивних якостей 
тварин на основі широкого використання поліп-
шувачів [1,3]. 

Найбільший генетичний прогрес на пород-
ному рівні управління селекцією логічно очікувати 
за умов використання видатних плідників з висо-
кою племінною цінністю і стійкою передачею ін-
формації нащадкам [4]. 

Розведення молочної худоби за лініями є 
класичним методом удосконалення порід. Дове-
дено, що цей метод розведення є вищим ступе-
нем селекційно-племінної роботи, який дає змогу 
найбільш повно реалізувати цінні господарські 
корисні ознаки родоначальників, зробивши їх 
надбанням для тварин усієї лінії.  

В останні роки темпи племінної роботи з лі-
ніями знизилися. Істотно зменшилась кількість 
бугаїв – продовжувачів цих ліній та одержання 
від них сім’я [5]. Томі з метою прискорення консо-
лідації породи за типом будови тіла та рівнем 
молочної продуктивності є застосування розве-
дення тварин за лініями, які характеризуються 
високою племінною цінністю та спадковістю за 
основними селекційними ознаками [2].  

Метою наших досліджень було вивчення мо-
лочної продуктивності та відтворної здатності 
корів різних ліній поліського внутріпородного типу 
української чорно-рябої молочної породи. 

Матеріал і методика досліджень. Дослі-
дження проведені в племрепродукторі української 
чорно-рябої молочної породи ПСП ˮНоваки“ Ко-
ростенського району Житомирської області за 
матеріалами зоотехнічного і племінного обліку. 
Для проведення досліджень було відібрано 135 
корів-первісток, які належали до 3 основних ліній: 
Селінг Трайджун Рокіта 0252803 (n=45), Віс Бурке 
Айдіала 933122 (n=42) та Монтвік Чіфтейна 
95679 (n=39). 

Оцінку молочної продуктивності проводили 
за даними зоотехнічного обліку за результатами 
проведених контрольних надоїв один раз в мі-

сяць. Вміст жиру в добовому зразку молока ви-
значали на приладі «Екомілк КАМ-98.2А». Відно-
сну молочність визначали діленням  4%-ного 
молока за 305 днів або укорочену лактацію (не 
менше 240 днів) на 100 кг живої маси корови. 

Відтворні здатності корів вивчали за віком 1-
го отелення, тривалістю сервіс-періоду (СП), між-
отельного періоду (МОП), періоду сухостою (ПС) 
та за коефіцієнтом відтворної здатності (КВЗ): 

МОП
КВЗ 365


, 

де: 365 – кількість календарних днів у році;  
Особливості екстер’єру і конституції тварин 

вивчали за загально визначеними методиками. 
Проміри статей тіла тварин (висота в холці та 
крижах, глибина, ширина і обхват грудей, коса 
довжини тулуба (палицею), ширина в маклоках, 
обхват п’ястка) брали мірною стрічкою, палицею 
та циркулем на 2-3 місяці лактації. За промірами  
розраховували індекси будови тіла: розтягнутості 
(формата), збитості (компактності), грудний, тазо-
грудний, високоногості та масивності. 

Одержані дані оброблені статистично з ви-
користанням комп’ютерної програми EXSELL. 

Результати досліджень. Породополіпшу-
вальний процес у молочному скотарстві України 
здійснюється за принципом відкритої популяції, 
тому у стадах чорно-рябої породи використову-
ються різноманітні лінії голштинської та українсь-
кої чорно-рябої молочної порід. Тому важливо 
встановити вплив на молочну продуктивність та 
відтворну здатність корів їх лінійної належності. 

Як видно з наведених даних, досліджувані 
тварини в господарствіналежать до 3 генеа-
логічних голштинських ліній. Перше місце за чи-
сельністю займають корови лінії Сейлінг Трай-
джун Рокіта – 54 голови, або 40 % від до-
сліджуваних, на другому місці за чисельністю 
корови лінїї Віс Бурке Айдіала, на третьому – 
Монтвіка Чіфтейна. Їх кількість склала відповідно 
42 і 39 голів або 31,1 і 28,9 %.   

Дані молочної продуктивності корів-первісток 
різних ліній представлені в таблиці 1.  
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Таблиця 1. 
Молочна продуктивність та жива маса корів різних ліній 

Лінії 
Монтвік Чіфтейна(n=39) Сейлінг Трайджун Рокіта (n=54) Віс Бурке Айдіала (n=42) Найменуванняознак 

M±m Cv,% M±m Cv,% M±m Cv,% 
Жива маса 478±20,4 8,9 492±7,35 10,2 518±10,1 9,4 
Надій за 305 днів, кг 4408±130 18,3 4269±149 19,4 3992±121,2 21,2 
Вміст жиру, % 4,05±0,04 4,3 4,06±0,12 4,1 4,05±0,07 4,6 
Молочний жир, кг 178,5±4,74 18,7 173,5±5,7 20,1 161,2±6,38 22,1 
Відносна молочність, кг 933±23,8 17,6 881±29,2 18,2 779±39,56 21,2 

 

Як свідчить аналіз таблиці 1 кращими за по-
казниками молочної продуктивності виявилися 
корови, які належать до лінії Монтвік Чіфтейна, 
так за 305 днів лактації від них отримано 4408 кг 
молока, 178,5 кг молочного жиру при відносній 
молочності 933 кг, тоді як від корів Віс Бурке Ай-
діала ці показники становлять відповідно – 3992, 
162,2 і 779 кг. 

Різниця між показниками молочної продукти-
вності тварин ліній Монтвік Чіфтейна і Віс Бурке 
Айдіала є достовірною (Р<0,05 - Р<0,01), крім 
показника вмісту жиру в молоці (табл. 2). 

Корови-первістки лінії Сейлінг Трайджун Ро-
кіта за молочною продуктивністю переважають 
тварин лінії Віс Бурке Айдіала, але ця перевага 
не достовірна. 

Таблиця 2. 
Достовірність різниці між тваринами різних ліній  

за живою масою і молочною продуктивністю 
Різниця між лініями 

І-ІІ І-ІІІ ІІ-ІП Найменування ознак 
d±md td d±md td d±md td 

Жива маса, кг -14±21,7 0,64 -40±22,8 1,75 -26±12,5 2,08* 

Надій за 305 днів, кг +139±197,7 0,70 +416±192 2,17* +277±177,7 1,55 
Вміст жиру в молоці, % -0,01±0,13 0,07 0±0,14 0 +0,01±0,08 0,12 
Кількість молочного жиру, кг +5±7,47 0,67 +17,3±8,6 2,01* +12,3±7,9 1,56 
Відносна молочність, кг +52±42,8 1,21 +154±49,2 3,13** +102±46,2 2,2* 

 

Корови-первістки різних ліній відрізняються 
між собою за екстер’єрно-конституційними особ-
ливостями будови тіла (табл. 3). 

Аналіз таблиці 3 свідчить про те, що корови 
лінії Монтвік Чіфтейна виявилися вищими (висота 
в холці та в крижах), довшими (коса довжина 
тулуба), дещо звужені в грудній клітки та деяким 

зменшенням ширини в маклоках. Тварини лінії 
Віс Бурке Айдіала характеризуються більшою 
глибиною, шириною та обхватом грудей, шири-
ною в маклоках. Корови-первістки які належать 
до лінії Сейлінг Трайджун Рокіта займають про-
міжне положення між лініями Монтвік Чіфтейна 
та Віс Бурке Айдіала.  

Таблиця 3. 
Характеристика корів різних ліній  

за промірами тулубу та індексами будови тіла 
Л і н і ї 

Монтвік Чіфтейна(n=39) Сейлінг Трайджун Рокіта (n=54) Віс Бурке Айдіала (n=42) Показники, одиниці виміру 
M±m Cv,% M±m Cv,% M±m Cv,% 

Проміри, см: 
висота в холці 

 
130,4±0,69 

 
4,8 

 
130,0±0,65 

 
4,4 

 
127,8±0,7 

 
4,3 

висота в крижах 135,3±0,6 4,3 133,8±0,62 4,6 130,1±0,68 4,3 
коса довжина тулубу 154,5±1,5 5,4 151,5±0,91 5,7 151,8±1,15 5,4 
глибина грудей 71,1±0,6 6,7 71,7±0,3 6,4 72,2±0,6 7,2 
ширина грудей 44,9±0,5 7,2 48,8±1,1 7,8 50,2±0,6 7,8 
обхват грудей 193,8±1,62 5,0 198,6±1,23 5,7 201,6±2,9 5,8 
ширина в маклоках 52±0,4 6,8 54,1±0,4 6,4 54,4±0,5 7,3 
обхват п’ястка 18,7±0,06 3,9 18,5±0,07 4,4 18,9±0,08 4,5 
Індекси будови тіла, %:       
високоногості 45,4±0,23 7,0 44,8±0,26 6,2 43,5±0,35 7,0 
формата 118,4±0,64 5,3 116,5±0,56 5,8 118,9±0,7 4,9 
тазо-грудний 86,3±0,88 8,3 90,2±0,93 7,9 92,2±1,2 9,9 
компактності 125,4±0,74 5,1 131,0±0,64 5,5 133,6±0,77 5,2 
грудний 63,1±0,57 9,0 68,0±0,48 8,2 69,5±0,59 9,5 
масивності 148,6±0,77 5,3 152,8±0,65 4,7 157,7±0,80 5,3 

 

Узагальнений коефіцієнт габаритів (Cv) у тва-
рин ліній Монтвік Чіфтейна склав 5,5, Сейлінг 
Трайджун Рокіта – 5,7 та Віс Бурке Айдіала – 5,8 %. 

Достовірність різниці між тваринами різних 

ліній за промірами тулуба в таблиці 4 свідчить, 
що тварини лінії Монтвік Чіфтейн за висотними 
промірами (висота в холці та крижах) достовірно 
переважали корів лінії Віс Бурке Айдіала (Р<0,05 
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та Р<0,001). За промірами ширина, обхват грудей 
та ширина в маклоках тварини лінії достовірно 
поступалися коровам лінії Сейлінг Трайджун Ро-
кіта ((Р<0,05 – 0,001). 

Екстер’єрно-конституціональні особливості 
тварин найповніше відображаються відсотковим 
співвідношенням між окремими промірами, тобто 
індексами будови тіла (табл.3). Зокрема, тварини 

лінії Монтвік Чіфтейн характеризуються більш 
вираженою високоногістю і вузькотілістю, мен-
шою компактністю і масивністю, що притаманне 
спеціалізованим молочним породам. Так різниця 
між лініями Монтфік Чіфтейн та Віс Бурке Айдіа-
ла склала за індексом високоногості +1,9 
(Р<0,05), компактності – 8,2(Р<0,001), масивності 
– 9,1 (Р<0,001). 

Таблиця 4. 
Достовірність різниці між коровами різних типів 
 за промірами тулуба і індексами будови тіла 

Різниця між лініями 
І-ІІ І-ІІІ ІІ-ІІІ Показники, одиниці виміру 

d±md td d±md td d±md td 
Проміри, см: 
висота в холці 

 
+0,4±0,9 

 
0,45 

 
+2,6±0,98 

 
2,65* 

 
+2,2±0,95 

 
2,31* 

висота в крижах +1,5±0,86 1,74 +5,2±0,91 5,71*** +3,7±0,83 4,45*** 

коса довжина тулубу +3,0±1,75 1,71 +2,7±1,89 1,43 +0,3±1,47 0,20 
глибина грудей -0,6±0,68 0,88 -1,1±0,85 1,29 -0,5±0,67 0,75 
ширина грудей -3,9±1,21 3,22** -5,3±0,78 6,8*** -1,4±1,25 0,88 
обхват грудей -4,8±2,03 2,36* -7,8±3,32 2,3* -3,0±3,15 0,95 
ширина в маклоках -2,1±0,56 3,75*** -2,5±0,64 3,9*** -0,3±0,64 0,47 
обхват п’ястка +0,2±0,20 1,0 -0,2±0,1 2,0 -0,4±0,11 3,63*** 

Індекси будови тіла, %:       
високоногості +0,6±0,34 1,76 +1,9±0,17 2,07* +1,3±0,44 2,95** 

формата +1,9±0,85 2,23* -0,5±0,95 0,52 -2,4±0,9 2,67* 

тазо-грудний -3,9±1,28 3,05** -5,9±1,49 3,96*** -2,0±1,52 1,31 
компактності -5,6±0,98 5,71*** -8,2±0,99 8,22*** -2,6±1,0 2,6* 

грудний -4,9±0,74 6,62*** -6,4±0,82 7,8*** -1,5±0,76 1,31 
масивності -4,2±1,0 4,2*** -9,1±1,1 8,27*** -4,9±1,03 4,75*** 

 

Коефіцієнт варіації індексів будови тіла тва-
рин різних ліній знаходився в межах біологічної 
норми (від 4,7 до 9,9). 

Сучасні програми селекції молочної худоби, 

поряд з молочною продуктивністю, живою масою 
обов’язково враховують відтворні здатності тва-
рин. Корови господарства характеризуються та-
кими показниками відтворної функції (табл. 5).  

Таблиця 5. 
Відтворна здатність корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній 

Л і н і ї 
Монтвік Чіфтей-

на(n=39) 
Сейлінг Трайджун Рокіта 

(n=54) Віс Бурке Айдіала (n=42) Показники,одиниці виміру 

М±m Сv,% М±m Сv,% М±m Сv,% 
Вік І-го отелення, міс. 28,6±0,5 8,6 29,2±0,3 7,8 28,9±0,4 6,9 
Тривалість, днів:       
            сервіс-періоду 129,9±6,9 27,9 132,5±3,5 20,8 133,8±6,9 26,2 
            періоду тільності 282,8±1,0 1,8 282,6±0,6 1,8 284,3±0,3 1,0 
            міжотельного періоду 412,7±6,9 8,9 415,0±3,5 6,6 418,1±7,0 8,5 
            періоду сухостою 72,8±7,3 53,0 65,9±3,6 42,9 69,6±5,8 42,8 
Коефіцієнт відтворноїздатності (КВЗ) 0,89±0,015 8,8 0,88±0,007 6,7 0,87±0,015 8,5 

 

Тривалість біологічних періодів відхиляється 
від встановлених норм. Так, наприклад, середня 
тривалість сервіс-періоду становить по стаду 
близько 132 днів при нормі 60−80. Перевищення 
тривалості міжотельного періоду понад норму 
(365 днів), що спостерігається на даному підпри-
ємстві, не дозволить отримувати за рік теляти від 
кожної корови.  

В цілому ж, тварини даного господарства ха-
рактеризуються задовільними показниками від-
творення, що говорить про недосконалу систему 
контролю осіменіння та запліднення корів, своє-
часного виявлення їх в охоті тощо.  

Висновки. 1. В результаті досліджень вста-

новлено, що тварини української чорно-рябої 
молочної породи різних ліній відрізняються за 
показниками молочної продуктивності, будови 
тіла та відтворної здатності. 

2. Корови, які належать до лінії Монтвік Чіф-
тейна порівняно із тваринами інших ліній харак-
теризуються більш вираженою високоногістю і 
вузькотілістю, меншою компактністю і масивніс-
тю, що характерно для спеціалізованих молочних 
порід. Також тварини цієї лінії за показниками 
молочної продуктивності та відтворної здатності 
мають найкращі показники порівняно з іншими 
лініями. 
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ІНТЕР’ЄРНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ 
 
О. О. Іжболдіна, к.с.-г.н., доцент 
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 
 
В статті наведено результати досліджень інтер’єрних особливостей молодняку свиней, от-

риманого в результаті чистопородного розведення, схрещування та гібридизації чистопородних і 
помісних свиноматок великої білої породи з кнурами спеціалізованих м’ясних генотипів. В до-
слідженнях були використані сучасні методики вивчення вмісту еритроцитів, гемоглобіну, лейко-
цитів, тромбоцитів, а також швидкості осіданні еритроцитів. Інтер’єрні показники тварин різних 
тварин знаходились в межах фізіологічної норми. Встановлено відмінності у складі крові тварин 
залежно від генотипу і віку. 

Ключові слова: молодняк свиней, кров, генотип, гемоглобін, еритроцити 
Постановка проблеми. Ефективне вироб-

ництво продукції свинарства забезпечується су-
купністю різних факторів. Саме тому товарови-
робники промислової продукції широко викори-
стовують високопродуктивне поголів’я свиней 
вітчизняного та імпортного походження, за умов 
інтенсивної експлуатації, швидкого росту, а також 
біологічних особливостей фізіологічний стан сви-
ней змінюється. Зміни, що відбуваються в ор-
ганізмі, відображаються в крові, функції якої 
направлені на підтримку відносної постійності 
внутрішнього середовища організму. 

Кров підтримує відносну сталість свого скла-

ду, чим забезпечує гомеостаз, який є необхідним 
для нормальної життєдіяльності клітин і тканин. 
Крім того, кров разом з нервовою системою за-
безпечує функціональну єдність всього організму. 
Вона є достатньо лабільною системою, яка 
швидко реагує на зміни внутрішнього середови-
ща організму і відображає його стан [8]. 

Особливого значення дослідження крові 
тварин набувають при умові, що сучасне свино-
поголів’я постійного знаходиться під впливом дії 
стрес-факторів промислових технологій вироб-
ництва свинини. Показники крові дають мож-
ливість аналізувати рівень життєздатності ор-


