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

91 
 

дуктивности коров украинских черно-пестрой, красно-пестрой и бурой молочных пород. Научно 
обоснована целесообразность комплексного изучения селекционной информации, выявления и ис-
пользования характерных для животных молочных пород закономерностей развития признаков 
молочной продуктивности в зависимости от влияния условной кровности улучшающей породы, 
племенной ценности отца, принадлежности к линиям как из отцовской так и с материнской сто-
роны, разных селекционных индексов материнских и отцовских предков и средовых факторов в 
селекционном процессе формирования племенных стад. 

Ключевые слова:генотип, украинская черно-пестрая, красно-пестрая, бурая молочная, сила 
влияния, молочная продуктивность, племенная ценность  
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Наведено результати досліджень корів української червоно-рябої молочної породи за ознаками 

тривалості господарського використання та довічної продуктивності у межах оцінки помісних ге-
нотипів та генеалогічних формувань. Встановлено достовірний вплив умовної частки спадковості 
голштинської породи на тривалість терміну господарського використання та довічну молочну 
продуктивність корів. Доведено спадковий вплив ліній на показники довічної продуктивності при 
внутрішньолінійному підборі та в окремих варіантах міжлінійних поєднань.  

Ключові слова: українська червоно-ряба, порода, корова, надій, лінія, довічна продуктивність. 
Актуальність проблеми. На сучасному ета-

пі селекції молочної худоби тривалість продукти-
вного використання тварин знаходиться у прямо-
му зв'язку з біологічно можливим довголіттям 
кожної тварини. Фізіологічно, за умови раціона-
льних методів утримання та повноцінної годівлі, 
корови здатні зберігати високий рівень продукти-
вності та відтворну здатність до 10-12-ти річного 
віку. Актуальність питання щодо продуктивного 
довголіття корів українських молочних порід на-
разі загострюється через використання, при по-
дальшому їх удосконаленні плідників голштинскої 
породи, оскільки, як свідчить практика більшості 
країн світу та вітчизняні дослідники, використання 
генофонду голштинів супроводжується підви-
щенням вимогливості їхнього висококровного 
потомства до умов годівлі та утримання і, як на-
слідок, до зменшення показників господарськи 
корисних ознак, у тому числі й продуктивного 
використання [9, 12, 16, 19].  

Наразі спадковість корів усіх створених укра-
їнських порід молочної худоби містить у своєму 
генотипі безліч варіантів умовної кровності голш-
тинської породи через широке використання за 
останніх 30-40 років бугаїв-плідників північноаме-
риканської та європейської селекції. Особливо це 
стосується української червоно-рябої молочної 
породи, оскільки вона була першою затверджена 
як селекційне досягнення ще у 1996 році. 

За даними окремих дослідників [9, 10, 14] по-
казники тривалості продуктивного використання 
корів детермінуються не лише паратиповими 
чинниками, але й генотипом тварин, зокрема їх 
належністю до породи та лінії, а також часткою 
спадковості голштинської породи.  

Подальша селекція української червоно-
рябої молочної породи, за використання у цьому 
процесі тварин різних генотипів, вимагає прове-
дення досліджень з визначення залежності ознак 
довічної продуктивності від усіх можливих гено-
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типових чинників, у тому числі й від частки умов-
ної кровності поліпшуючої породи та походження. 
У зв’язку з цим, мета досліджень полягала у 
вивченні тривалості продуктивного використання 
і довічної продуктивності у голштинизованих корів 
різної кровності та виявленні спадкових чинників, 
що впливають на їхнє довголіття. 

Матеріал та методи досліджень. Експери-
ментальною базою проведених досліджень слу-
жила селекційна інформація племінного заводу 
ПСП “Пісківське” Бахмацького району Чернігівсь-
кої області. Ретроспективну оцінку корів українсь-
кої червоно-рябої молочної породи за ознаками 
молочної продуктивності у межах генотипів та 
генеалогічних формувань за враховані лактації 
проводили за показниками бази даних автомати-
зованого племінного обліку господарства. У ме-
жах генотипів було сформовано шість груп поміс-
них тварин з урахуванням умовної кровності за 
голштином: I група 1/4-кровні; ІІ група – 3/8; ІІІ – 
1/2; ІV – 5/8; V – 3/4 та VІ – 7/8-кровні. Біометрич-
не опрацювання результатів досліджень прово-
дили за методиками Е. К. Меркурьевой [13] на 

ПЕОМ з використанням програмного забезпечен-
ня.  

Результати досліджень. Стадо племінного 
заводу ПСП “Пісківське” створювалось за загаль-
ноприйнятою схемою відтворного схрещування 
місцевої симентальської породи з плідниками 
голштинської червоно-рябої масті. Використання 
на різних етапах схрещування помісних бугаїв за 
голштинською породою та чистопородних симен-
тальських доповнило істотну різноманітність ге-
нотипового складу маточного поголів’я тварин. 

Аналізуючи групи помісних корів різних гено-
типів за показниками тривалості господарського 
використання та за кількістю лактацій, можна 
стверджувати, що ці ознаки зазнають закономір-
ного впливу умовної частки спадковості голштин-
ської породи. Даний висновок підтверджується 
порівняльним аналізом результатів досліджень, 
наведених у табл. 1, який показує, що із зростан-
ням у помісей умовної частки кровності за поліп-
шуючою породою відповідно зменшувався термін 
їхнього господарського використання. 

 
Таблиця 1 

Довічна продуктивність та тривалість використання корів різних генотипів 
української червоно-рябої молочної породи 

Довічна продуктивність 
Тривалість використання Генотип 

(умовна кровність 
за голштином) 

n 
господарського, дн. лактацій 

надій, кг % жиру кг жиру 
Надій на один 
день життя,кг 

1/4 (25,0%) 128 2664±80,7 4,8±0,12 25574±842,1 3,83±0,017 977±52,3 9,6±0,27 
3/8 (37,5%) 110 2506±92,5 4,4±0,11 25310±997,3 3,81±0,015 964±59,3 10,1±0,35 
1/2 (50,0%) 166 2460±75,4 4,3±0,09 26322±768,2 3,80±0,014 1001±48,7 10,7±0,33 
5/8 (62,5%) 155 2376±71,2 4,1±0,12 27086±804,4 3,78±0,016 1023±50,1 11,4±0,31 
3/4 (75,0%) 198 2074±68,4 3,3±0,11 27584±677,6 3,79±0,012 1045±44,2 13,3±0,28 
7/8 (87,5%) 298 2031±62,9 3,2±0,09 28434±532,2 3,78±0,009 1075±39,7 14,0±0,21 

 

Найдовше у стаді використовувалися помісні 
корови з кровністю голштина 25,0%, отримані на 
першому етапі створення породи у результаті 
зворотного схрещування, та помісі зі спадковістю 
батьківської породи до 50,0%. Надалі, на заключ-
ному етапі схрещування, у тварин кінцевих гено-
типів з кровністю 62,5-87,5%, спостерігалося від-
чутне скорочення тривалості господарського ви-
користання. Так, висококровні тварини з умовною 
кровністю голштина 75,0 та 87,5% поступалися 
групам помісних корів зі спадковістю 25,0 та 
50,0% з достовірною різницею відповідно на 590 і 
633 (Р<0,001) та 432 і 475 (Р<0,001) днів.  

Порівняння кількості використаних лактацій 
більш наглядно засвідчує залежність їхньої вели-
чини від частки спадковості поліпшуючої породи. 
Якщо умовно розділити шість оцінюваних нами 
найбільш поширених помісних генотипів тварин 
на дві групи, одна з низькою часткою спадковості 
за голштином – 1/4; 3/8 та 1/2, інша з високою – 
5/8; 3/4 та 7/8, то уже серед першої групи низько-
кровних корів виявлена достовірна різниця у по-
рівнянні між тваринами з одною четвертою част-
кою крові та помісями з 3/8 та 1/2 частками, яка 
відповідно становила 0,4 (Р<0,05) та 0,5 
(Р<0,001) лактацій. Із зростанням умовної частки 

поліпшуючої породи на 12,5% тривалість викори-
стання лактацій знижувалась у довільному роз-
поділі між генотипами на 0,1-0,8 лактацій. Дві 
групи корів з самою високою кровністю голштина, 
відповідно 75,0 та 87,5%, скоротили своє продук-
тивне використання до 3,3 та 3,2 лактацій. Різни-
ця між помісними генотипами з кровністю 5/8 та 
3,4 була найвищою (0,8 лактації) і високодостові-
рною при Р<0,001 (td=4,91). 

Економічна важливість показників з оцінки 
тварин за довічною продуктивністю з часом пе-
рейшла у ранг ознак з визначення племінної цін-
ності, тому у деяких країнах Європи та Північної 
Америки тривалість господарського використання 
корів включена, як селекційна ознака, у систему 
селекції великої рогатої худоби [22-25], оскільки 
скорочення продуктивного довголіття корів нега-
тивно позначається на ефективності селекції 
через уповільнення темпів відтворення стада та 
інтенсивності добору в ньому.  

Оцінюючи довічну продуктивність корів під-
дослідних генотипів за величиною надою можна 
зробити узагальнюючий висновок, який свідчить 
про існування криволінійного зв'язку між умовною 
кровністю за поліпшуючою породою і надоєм за 
продуктивне життя. Він полягає у тому, що якщо 
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на перших етапах схрещування із поглинанням 
крові місцевої породи голштинською у 3/8-
кровних помісей довічний надій зменшувався, то 
на заключному етапі, завдяки нарощуванню гене-
тичного потенціалу у висококровних генотипів, 
зростання спадковості голштинської породи не 
спричинило у них відповідного зменшення довіч-
ного надою. Навпаки, від групи корів з умовною 
часткою крові 7/8 голштина було отримано най-
вищий довічний надій з перевищенням груп корів 
решти генотипів на 1250-3260 кг молока з досто-
вірною різницею у порівняннях з помісними гено-
типами 1/4 (Р<0,001), 3/8 (Р<0,001), 1/2 (Р<0,01) і 
5/8 (Р<0,05). 

Жирномолочність помісних корів різних гено-
типів при зміненні часток спадковості вихідних 
симентальської та голштинської порід зазнала 
деякого впливу поліпшуючої породи. Між вмістом 
жиру в молоці корів зі спадковістю голштина 
25,0% та висококровними тваринами (87,5%) 
встановлена незначна, але достовірна різниця – 
0,05% (Р<0,01).  

Незначне зниження жирномолочності у висо-
кокровних корів компенсується вищими показни-
ками виходу молочного жиру, хоча існуюча різни-
ця у межах 30-111 кг на користь 7/8-кровних помі-
сей недостовірна. 

У якості певного інтегрованого показника, 
який найкраще характеризує генетичний потенці-
ал тварин, незалежно від господарського викори-
стання та довічної продуктивності, є надій корів 
на один день їхнього життя. У наших досліджен-
нях корови зі спадковістю голштинської породи 
87,5% відрізнялися від решти тварин помісних 
генотипів найвищим надоєм на один день життя, 
який становить 14 кг молока. Їхнє перевищення 
за цією ознакою достовірно підтверджене в усіх 
порівняннях і становить від 0,7 кг (Р<0,05) у порі-
внянні з тричвертькровними тваринами, до 4,4 кг 
(Р<0,001) у порівнянні з одночвертькровними 
помістями. 

Добрий екстер’єрно-конституціональний роз-
виток та міцність тварини, функціонування усіх її 

органів та систем життєдіяльності, є передумо-
вою відповідної прижиттєвої та довічної продук-
тивності тварин. Довічна продуктивність і довго-
ліття, поряд із впливом на економічні показники, 
тісно зв’язані із селекційним процесом, оскільки 
як для виробництва, так і для племінної справи 
найбільш цінні ті тварини, у яких ці дві ознаки 
вдало поєднуються. Висока довічна продуктив-
ність корів відображає племінну цінність, а за 
тривалого господарського використання від них 
отримують більше потомків, збільшуючи завдяки 
цьому в стаді частку тварин з цінними генотипа-
ми. Із вищевикладеного буде вмотивованим об-
ґрунтування щодо досліджень в аспекті впливу 
зміни умовної частки кровності голштина на три-
валість господарського використання високопро-
дуктивних корів. 

Аналіз показників терміну тривалості викори-
стання та ознак молочної продуктивності високо-
продуктивних корів за вищу лактацію, що наве-
денні у табл. 2, певним чином підтвердив обґрун-
тування щодо позитивного впливу життєдіяльно-
сті організму високопродуктивних тварин на по-
довження терміну їхнього продуктивного викори-
стання. Найдовший період використовувалися 
низькокровні тварини (5,1 лактація), отримані від 
зворотного схрещування зі спадковістю голштина 
25,0%, перевищивши середній показник викорис-
тання групи одногенотипних корів на 0,3 лактації 
(див. табл. 1). Висококровні помісі зі спадковістю 
голштина 87,5% використовувались 3,9 лактації, 
що достовірно вище у порівнянні з одногенотип-
ними тваринами на 0,7 лактації (Р<0,001). Групи 
помісних генотипів з умовною кровністю від 37,5 
до 75,0% при зростанні середньої продуктивності 
за вищу лактацію від 5335 до 6758 кг молока не 
відрізнялись за кількістю отелень і використову-
вались упродовж 4,3-4,4 лактацій. 

За надоєм на один день життя високопроду-
ктивні корови зі спадковістю голштина 87,5% пе-
ревищували з високодостовірною різницею при 
Р<0,001 помісні генотипи з умовною кровністю від 
25,0 до 62,5% на 1,9-4,8 кг молока. 

Таблиця 2 
Тривалість використання та молочна продуктивність високопродуктивних  

корів різних генотипів за вищу лактацію 
Тривалість використання Генотип 

(умовна кровність 
за голштином) 

n 
господарського, дн. лактацій 

надій, кг % жиру кг жиру надій на один 
день лактації, кг 

1/4 (25,0%) 22 2798±76,8 5,1±0,21 5299±140,2 3,82±0,021 202,4±3,51 17,4±0,32 
3/8 (37,5%) 31 2516±78,5 4,4±0,19 5335±157,4 3,79±0,022 202,2±4,01 17,5±0,43 
1/2 (50,0%) 36 2465±84,6 4,3±0,15 5896±192,6 3,80±0,021 224,0±3,98 19,3±0,25 
5/8 (62,5%) 43 2506±80,1 4,4±0,12 6218±204,3 3,81±0,020 236,9±4,12 20,3±0,27 
3/4 (75,0%) 40 2457±74,5 4,3±0,11 6595±197,2 3,78±0,022 249,3±3,65 21,6±0,30 
7/8 (87,5%) 34 2304±88,4 3,9±0,09 6758±181,6 3,79±0,023 256,1±2,97 22,2±0,28 

 

Таким чином, підсумовуючи отримані ре-
зультати досліджень з вивчення зв’язку між част-
кою умовної спадковості голштина та ознаками 
довічної продуктивності, можна зробити узагаль-
нюючий висновок, що подальше нарощування 
спадковості голштинської породи в масиві україн-

ської червоно-рябої буде супроводжуватись зни-
женням тривалості використання корів. У зв’язку 
з цим можна порекомендувати господарствам 
використовувати на даному етапі селекції бугаїв 
української селекції, тобто помісних за голштин-
ською породою, з відповідно високою племінною 
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цінністю, бажано оцінених за екстер’єрним типом 
їх дочок. 

Проте, за відсутності вітчизняної селекції бу-
гаїв-плідників, перспектива подальшого викорис-
тання генофонду голштинської породи зарубіжної 
селекції потребує створення у господарствах 
таких умов, які б сприяли максимальній реалізації 
генетичного потенціалу висококровних генотипів, 
що у свою чергу якщо не зупинить скорочення 
тривалості продуктивного використання корів, то 
принаймні дещо загальмує цей процес. 

У науковій літературі неодноразово повідом-
лялося про ефективність як внутрішньолінійного 
розведення, так і кросу ліній. Про селекційну ко-
ристь внутрішньолінійного розведення свідчить 
довготривала практика зоотехнії. Структуризація 
породи на окремі лінії, які відрізняються за розви-
тком господарськи корисних ознак, тобто спадко-
во контролюються відповідно різними генотипа-
ми, дозволяє створити у їхніх межах тварин з 
досить високою спадковою стійкістю, обумовле-
ною великою кількістю генів, що сприяють як роз-
витку господарськи корисних ознак, так і зростан-
ню гомозиготності до того рівня, який не викликає 
інбредної депресії, зберігаючи у породі достатній 
рівень мінливості [3]. Крім того, при удосконален-
ні порід і типів молочної худоби не можливо ско-
нцентрувати в одній тварині усі цінні якості, якими 
характеризується порода. Тому упродовж селек-
ційного процесу в окремих лініях накопичуються 
різні позитивні господарськи корисні ознаки із 
яких складається структура породи, надаючи їй 
пластичність, необхідну для подальшого її поліп-
шення. У процесі подальшого свого розвитку 
лінія, окрім поширення спадкових ознак родона-
чальника, утримує і об’єднує з ним позитивні яко-
сті інших тварин. При цьому відбувається пере-
творення цінних властивостей у групові не одного 
родоначальника, а й кращих маток, з якими він 
спаровується. Цей процес приводить до прогресу 
лінії, основною властивістю якої є здатність у 
кожному наступному поколінні давати плідників, 
які за своїми якостями не поступаються родона-
чальникам. Тому внутрішньолінійне розведення 

повинно забезпечувати генетичний прогрес, але 
за умови чіткого дотримання системи добору, 
підбору та оцінки тварин за племінною цінністю. 
Вважається, що ефективність лінійного розве-
дення залежить від числа поколінь її продовжу-
вачів та наявності у ній бугаїв-лідерів, щоб за-
безпечити упродовж чотирьох-шести поколінь 
їхній прогресивний розвиток [1, 2, 4, 8, 18].  

З іншого боку, існує теоретичне підґрунтя, 
яке свідчить, що крос генеалогічних формувань, 
навпаки, завдяки зростанню гетерозиготності 
призводить до підвищення показників життєздат-
ності, відтворення та продуктивності у потомства 
[5, 7, 11, 15, 17]. Існують також окремі наукові 
дослідження, які свідчать, що не кожний міжліній-
ний підбір дозволяє отримати кращі результати 
[6, 20, 21], тому у практичній селекційно-
племінній роботі зі стадом необхідно відшукову-
вати вдалі міжлінійні поєднання, оскільки безсис-
темне схрещування ліній не завжди сприяє кон-
солідації окремих ознак і замість очікуваного ба-
жаного ефекту призводить до погіршення показ-
ників продуктивності. 

Враховуючи важливий селекційний аспект 
заходу стосовно внутрішньо- та міжлінійного роз-
ведення вважаємо за доцільне дослідити ефек-
тивність використання цих варіантів при удоско-
наленні української червоно-рябої молочної по-
роди підконтрольного стада за ознаками трива-
лості використання та пожиттєвої продуктивності.  

Узагальнюючи результати оцінки потомства 
корів, одержаних при внутрішньолінійному підборі 
восьми генеалогічних формувань племінного 
заводу «Пісківське» (табл. 3), встановлено до-
стовірний вплив спадковості ліній на показники 
довічної продуктивності. У ранзі за оцінкою озна-
ки тривалості господарського використання пер-
шу позицію зайняло потомство корів відомої в 
українській червоно-рябій молочній породі завод-
ської лінії Сейлінг Трайджун Рокіта 0252803, яке 
на підтвердження свого спадкового впливу з до-
стовірною різницею на 328-651 днів (Р<0,01-
0,001) перевершувало потомство решти ліній, за 
виключенням Тонто Кавалера та Хановера. 

Таблиця 3 
Тривалість використання та пожиттєва продуктивність корів української червоно-рябої 
молочної породи при внутрішньолінійному підборі племінного заводу ПСП “Пісківське”  

Продуктивність 
Тривалість використання Лінія n 

господарського, дн. лактацій 
довічний надій, 

кг % жиру кг жиру надій на один 
день життя, кг 

Валіанта 1650414 128 2190±61,2 4,0±0,28 22937±745,3 3,78±0,005 867,0±22,61 10,4±0,55 
Р. Соверінга 0198998 56 2387±98,5 4,1±0,27 22619±961,6 3,80±0,019 859,5±36,41 9,5±0,76 
Інгансера 343514 93 2469±76,4 4,6±0,33 29049±869,2 3,77±0,016 1095,1±27,50 11,8±0,58 
П.Ф.А. Чіфа 1427381 72 2181±77,5 3,5±0,41 20888±868,7 3,78±0,011 789,6±31,21 9,6±0,72 
Хановера 1629391 102 2618±58,4 4,8±0,30 28363±692,5 3,79±0,016 1075,0±24,34 10,8±0,61 
С.Т. Рокiта 252803 89 2797±84,2 5,2±0,32 28860±969,4 3,79±0,018 1093,8±34,22 10,3±0,69 
Р. Сiтейшна 267150 92 2146±78,7 3,4±0,30 17554±842,5 3,83±0,017 672,3±35,82 8,2±0,63 
Т. Кавалера 1620273 86 2632±81,2 4,8±0,35 31821±829,4 3,80±0,019 1209,2±37,15 12,1±0,71 

 

Генеалогічні формування Т. Кавалера 
1620273 та Хановера 1629391 – це також завод-
ські лінії в українській червоно-рябій молочній 

породі, потомство яких зайняло у рейтингу оцінки 
за ознакою тривалості господарського викорис-
тання відповідно другу та третю позиції.  
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Нащадки лінії С.Т.Рокіта відрізнялися також 
найвищою тривалістю використання лактацій 
(5,2) з перевищенням потомства чотирьох ліній 
(Валіанта, Павні Фарм Арлінда Чіфа, Рефлекшн 
Соверінга, Розейф Сітейшна) на 1,1-1,8 лактацій 
з достовірністю при Р<0,01-0,001.  

Найголовніша із ознак, що характеризує до-
вічну продуктивність – надій корів за усе життя. 
За цією ознакою акценти у рейтингу щодо першо-
сті дещо змістилися. Першу позицію зайняли 
корови, що належали заводській лінії Тонто Ка-
валера з довічним надоєм 31821 кг молока, другу 
– нащадки наступної заводської лінії Інгансера 
(29049 кг) і лише третю зайняли нащадки генеа-
логічної лінії С.Т.Рокіта (28860 кг). За довічним 
надоєм корови заводської лінії Т. Кавалера з до-
стовірною різницею перевищували потомство 
усіх без виключення оцінюваних ліній з різницею 
від 2772 (Р<0,05), у порівнянні з нащадками лінії 
Інгансера, до 14267 кг молока (Р<0,001) – у порі-
внянні з нащадками лінії Р. Сітейшна. 

Мінливість вмісту жиру в молоці корів оціню-
ваних ліній варіювала у межах 3,77-3,83%, проте 
міжлінійна різниця була недостовірною. 

За оцінкою пожиттєвого виходу молочного 
жиру кращими були нащадки ліні Т. Кавалера. 
Вони при середньому значенні показника 1209,2 
кг перевищували корів решти генеалогічних фор-
мувань з різним рівнем достовірності, від 134,2 кг 
(Р<0,05; лінія Хановера) до 536,9 кг (Р<0,001; 
лінія Р. Сітейшна). Показник надою на один день 
життя також був вищий у потомства бугаїв лінії Т. 
Кавалера і становив 12,1 кг. Достовірна різниця 
виявлена лише у порівняннях з тваринами ліній 
П.Ф.А. Чіфа (2,5 кг; Р<0,05), Р.Соверінга (2,5 кг; 
Р<0,05) та Р. Сітейшна (4,11 кг; Р<0,001). 

Аналіз міжлінійного підбору (табл. 4) у різних 
варіантах поєднань батьківських та материнських 
ліній показав істотну мінливість потомства, отри-
маного від цих варіантів, за оцінюваними ознака-
ми тривалості використання та довічної молочної 
продуктивності. 

Таблиця 4  
Тривалість використання  та пожиттєва продуктивність корів при міжлінійному підборі 
Лінія Продуктивність 

Тривалість використання 

батька матері n 
господарського, 

дн. лактацій 
довічний надій, 

кг % жиру кг жиру надій на один 
день життя, кг 

Т. Кавалера 41 2602±60,1 4,8±0,17 31013±675,3 3,79±0,012 1175±23,7 11,9±0,24 
Хановера 27 2548±89,5 4,6±0,21 32969±945,4 3,78±0,015 1246±33,1 12,9±0,51 Iнгансера 

343514 Валіанта 32 2030±84,6 3,1±0,22 19911±874,2 3,82±0,013 761±29,5 9,8±0,43 
С.Т. Рокіта 20 2449±92,2 4,3±0,29 20734±919,7 3,82±0,017 792±31,8 8,5±0,49 Р. Сітейшна 

267150 Р. Соверінга 22 2330±94,3 4,0±0,31 22135±944,2 3,77±0,016 834±32,3 9,5±0,52 
Хановера 28 2569±84,3 4,6±0,32 26134±843,5 3,81±0,014 996±34,1 10,2±0,35 
Валіанта 23 2244±88,3 3,9±0,24 21094±925,3 3,79±0,013 799±36,2 9,4±0,43 
С.Т. Рокіта 36 2433±77,5 4,5±0,18 24573±975,4 3,78±0,011 929±28,7 10,1±0,32 

Р. 
Соверінга019

8998 П.Ф.А. Чіфа 31 1994±62,8 3,0±0,21 16749±899,7 3,77±0,013 631±30,5 8,4±0,54 
Т. Кавалера 21 2772±98,3 5,2±0,52 31247±901,1 3,79±0,013 1184±33,6 11,3±0,61 
Р. Соверінга 23 2084±95,4 3,3±0,51 16589±814,8 3,82±0,014 634±34,7 8,0±0,51 
Валіанта 32 2221±82,3 3,7±0,35 18212±811,1 3,81±0,012 694±29,4 8,2±0,42 

Хановера 
1629391 

Р. Сітейшна 19 1922±92,7 2,8±0,29 15568±928,4 3,80±0,012 592±41,2 8,1±0,41 
С.Т. Рокіта 18 2340±96,3 4,0±0,51 22464±971,8 3,77±0,015 847±40,5 9,6±0,62 
Хановера 34 2031±84,1 3,1±0,34 15523±768,2 3,85±0,017 598±30,3 7,6±0,68 Валіанта1650

414 Т. Кавалера 26 2796±82,7 5,2±0,28 32482±838,5 3,81±0,014 1238±32,8 11,6±0,81 
Хановера 21 2252±88,2 3,8±0,31 19592±825,7 3,75±0,013 735±36,9 8,7±0,62 
Р. Соверінга 48 2188±65,8 3,5±0,28 21005±703,6 3,78±0,012 794±24,5 9,6±0,27 С.Т. 

Рокіта252803 Валіанта 29 2194±85,9 3,6±0,43 20624±876,2 3,87±0,015 798±35,2 9,4±0,53 
 

Використання бугаїв-плідників заводської лі-
нії Інгансера виявилося найбільш вдалим у поєд-
нанні з коровами також заводських ліній Т. Кава-
лера та Хановера, ніж з коровами генеалогічної 
лінії Валіанта. Завдяки більш тривалому викорис-
танню та високій продуктивності довічний надій 
їхнього потомства був вищий у порівнянні з пото-
мками, отриманими від невдалого поєднання 
плідників батьківської ліній Інгансера з коровами 
від бугаїв материнської Валіанта відповідно на 
11102 та 13058 кг молока (Р<0,001). 

Із двох варіантів підбору бугаїв лінії Р. Сі-
тейшна з материнськими С.Т. Рокіта та Р. Сове-
рінга один виявився дещо кращим за інший з 
перевагою за довічним надоєм на 1401 кг молока, 

проте різниця  виявилася не достовірною.  
Аналіз варіантів міжлінійного підбору плідни-

ків батьківської лінії Р. Соверінга з дочками бугаїв 
материнських ліній Хановера, Валіанта, С.Т. Ро-
кіта та П.Ф.А. Чіфа засвідчив, що найбільш ефек-
тивним виявилося поєднання бугаїв продовжува-
чів лінії Р. Соверінга з коровами лінії Хановера та 
С.Т. Рокіта. Отримане потомство від кросу цих 
ліній, за майже однакового терміну тривалості 
використанн, було істотно краще за показниками 
довічної продуктивності у порівнянні з дочками 
бугаїв ліній Валіанта та, особливо, П.Ф.А. Чіфа. 
Достовірна різниця на їхню користь за пожиттє-
вим надоєм відповідно становила 5040 і 9385 
(Р<0,001) та 3479 (Р<0,01) і 7824 (Р<0,001) кг 
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молока. 
При використанні міжлінійного кросу з бать-

ківського боку бугаїв заводської лінії Хановера 
найбільш вдалим за тривалістю використання 
(2772 дні та 5,2 лактації) та ознаками довічного 
надою (31247 кг) і молочного жиру (1184 кг) ви-
явилося поєднання із заводською лінією Т. Кава-
лера. Потомство від цього поєднання перевищу-
вало з достовірною різницею потомство від реш-
ти кросованих варіантів за тривалістю господар-
ського використання на 551-850 днів (Р<0,001), за 
кількістю використаних лактацій – на 1,5-2,4 
(Р<0,05-0,001), за довічним надоєм – на 13035-
15679 кг(Р<0,001), молочним жиром – на 490-592 
кг(Р<0,001) та надоєм на один день життя – на 
3,1-3,3 кг молока (Р<0,001).  

Порівнюючи потомство, отримане у варіан-
тах міжлінійного підбору з материнського боку з 
батьківською лінією Валіанта, слід зазначити, що 
найвищі показники довічної молочної продуктив-
ності отримані у підборі з лінією Т. Кавалера 
(32482 кг молока та 1238 кг молочного жиру), а 
найнижчі – від поєднання з бугаями лінії Ханове-
ра (15523 та 598 кг). 

Варто звернути увагу на те, що корови отри-
мані в усіх варіантах міжлінійного підбору бать-

ківських ліній Інгансера, Хановера та Валіанта з 
бугаями материнської Т. Кавалера завжди відріз-
нялися високими показниками тривалості госпо-
дарського використання та довічної молочної 
продуктивності.  

Висновки. Встановлений достовірний вплив 
умовної частки спадковості голштинської породи 
на показники довічної продуктивності корів поміс-
них генотипів свідчать про необхідність застосу-
вання відповідних селекційних та господарських 
заходів для зупинки цього процесу як на генетич-
ному, так і на паратиповому рівнях. 

Достовірна мінливість показників довічної 
продуктивності під впливом генеалогічних фор-
мувань підтверджує доцільність лінійного розве-
дення у селекційно-племінній роботі як з даним 
стадом, так і з породою у цілому.  

Виявлені в окремих варіантах міжлінійного 
підбору вдалі та невдалі поєднання свідчать про 
необхідність проведення у заводських стадах 
системної оцінки при підборі бугаїв-плідників від-
повідних генеалогічних формувань. Повторне 
застосування найбільш ефективних варіантів та 
відмова від невдалих буде сприяти нарощуванню 
генетичного потенціалу продуктивності молочної 
худоби. 
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Хмельничий Л. М., Лобода В. П. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАДА ПО РАЗВЕДЕНИЮ 

УКРАИНСКОЙ КРАСНО-ПЕСТРОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ПОЖИЗНЕННОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ 

Приведены результаты исследований коров украинской красно-пестрой молочной породы по 
признакам длительности хозяйственного использования и пожизненной продуктивности в преде-
лах оценкипомесных генотипов и генеалогических формирований. Установлено достоверное влия-
ние условной части наследственности голштинской породы на длительность срока хозяйствен-
ного использования и пожизненную молочную производительность коров. Доказано наследствен-
ное влияние линий на показатели пожизненной продуктивности при внутрилинейном подборе и в 
отдельных вариантах межлинейных сочетаний.  

Ключевые слова: украинская красно-пестрая, порода, корова, удой, линия, пожизненная про-
дуктивность. 

 
Khmelnychy L. M., Loboda V. P. HERD IMPROVEMENT ON BREEDING RED-AND-WHITE COW 

BREED RESEARCH ACCORDING TO THE PERIOD OF HOUSEHOLD ON INDICATORS 
PRODUCTIVITY 

The results of Ukrainian red-and-white cow breed research according to the period of household use 
and lifelong productivity within crossbreeding genotypes and genealogical forming have been given in the 
article. Positive impact of Holstein breed heredity relative part to the period of household use and lifelong 
milk productivity has been settled. Inherited line to impact the index of lifelong productivity under interline 
selection and in separate alternatives of cross line combination has been proved. 

Key words: Ukrainian red-and-white, breed, cow, yield of milk, line, lifelong productivity. 
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