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SIRES BREED PIETRAIN IN SOUTHERN UKRAINE. 
The results of experiments comparing the reproductive capacity of boars-sires breed Pietrain different 

selection. In the farms south of Ukraine was investigated productivity sperm boars-sires breed Pietrain 
French, German, Hungarian and Danish origin. After the artificial insemination of sperm boar sows of 
different genotypes identified key indicators of reproductive qualities, multiple pregnancy and fertilizing 
capacity. It was found that boars Hungarian and French breeding boars compared with German and Danish 
are the best indicators of productivity sperm – 53,6-57,6 billion sperm, fertilizing capacity of sows – 84,8-
85,2%, prolific – 9,8-10,1piglets, output piglets at weaning – 90-91%. 
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СЕЛЕКЦІЙНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ РОДИН  

СУМСЬКОГО ВНУТРІПОРОДНОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ 
 
В. В. Обливанцов, д.с.-г.н., доцент 
 
Наведено результати науково-виробничої роботи по формуванню та оцінці нових високопро-

дуктивних родин сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи великої 
рогатої худоби у стаді провідного племзаводу «Перше травня» Сумської області. Маточні родини 
корів характеризуються високою молочною продуктивністю, перспективністю селекційно-
племінної роботи із ними та переведенням кращих у заводські при збільшенні чисельності тварин у 
родинах, індивідуальному роздоюванні корів, застосуванні обґрунтованого племінного підбору, оцінці 
за продуктивністю та якістю потомства, типом будови тіла, відтворною здатністю і продукти-
вним довголіттям. 

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, сумський внутріпородний тип, роди-
на, селекція, оцінка, продуктивність. 

Головним завданням селекційно-племінної 
роботи у молочному скотарстві є підвищення ге-
нетичного потенціалу продуктивності та удоско-
налення технологічних ознак тварин відповідно 
до сучасних вимог. У зв’язку із цим, актуальним є 
проведення ефективної внутріпородної селекції, 
яка включає в себе розведення за лініями та ро-
динами. Особливого значення набуває форму-
вання та удосконалення внутріпородної структу-
ри новостворених типів та порід великої рогатої 
худоби, до яких відноситься і сумський внутріпо-
родний тип української чорно-рябої молочної по-
роди. 

Завдяки реформуванню та оптимізації сис-
теми селекційно-племінної роботи в молочному 
скотарстві, вирішенню низки проблемних госпо-
дарських та організаційних заходів істотно підви-
щиться ефективність селекції новостворених мо-
лочних порід Сумського регіону в напрямку на-
рощування генетичного потенціалу продуктивно-
сті тварин та удосконалення їхнього екс-
тер’єрного типу. Система селекції для кожної із 
порід буде визначатися з урахуванням наявної 
селекційної ситуації в кожній популяції, в конкре-
тно взятому стаді, оскільки їхній стан за госпо-
дарсько-корисними ознаками істотно відрізняєть-
ся через використання у селекційному процесі 
різних генотипових та паратипових чинників [1]. 

Таким чином, при удосконаленні племінних, 
продуктивних та технологічних ознак сумського 
внутріпородного типу української чорно-рябої 

молочної породи потрібно приділити більше ува-
ги формуванню якісної внутрішньопородної стру-
ктури, зокрема роботі із маточними родинами ко-
рів. Селекція високопродуктивних маточних ро-
дин корів у значній мірі залежить від племінної 
цінності бугаїв-плідників і методів добору та під-
бору, які застосовуються у стаді великої рогатої 
худоби. Кожна родина має цінні спадкові ознаки, 
певні продуктивні та технологічні особливості, які 
потрібно розвивати у потомстві родоначальниці, 
а кращі генеалогічні родини повинні бути переве-
дені у заводські. У свою чергу, правильна робота 
з родинами сприятиме одержанню препотетних 
бугаїв-плідників, продовжувачів та родоначаль-
ників ліній й тим самим здійснюватиметься удо-
сконалення внутріпородного типу та породи в 
цілому. 

Метою досліджень є формування високоп-
родуктивних маточних родин корів сумського вну-
тріпородного типу української чорно-рябої моло-
чної породи великої рогатої худоби, оцінка їх 
продуктивних ознак і визначення перспективності 
подальшої роботи з ними у провідному племін-
ному заводі Сумської області.     

Матеріал та методи досліджень. Науко-
во-виробничі дослідження були проведені у пері-
од 1997-2014 років у стаді великої рогатої худоби 
племзаводу «Перше травня» Сумського району 
Сумської області. Об’єктом дослідження були 
тварини генеалогічних маточних родин сумського 
внутріпородноготипу української чорно-рябої мо-
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лочної породи великої рогатої худоби. Матеріа-
лами досліджень слугували дані документів пле-
мінного обліку у скотарстві. При формуванні ро-
дин корів у племінному підборі використовува-
лись бугаї-плідники голштинської чорно-рябої 
породи переважно канадської селекції. Оцінку 
продуктивних ознак тварин здійснювали за зага-
льноприйнятими методиками. Аналіз генеалогіч-
ної структури стада проводили за методикою Ей-
снераФ.Ф. [4]. Коефіцієнт успадковуваності ознак 
молочної продуктивності корів сформованих ро-
дин розраховували методом однофакторного ди-
сперсійного аналізу. Біометрична обробка мате-
ріалів досліджень здійснювалась методом варіа-
ційної статистики за методикою Плохинського 
Н.А. [3] з використанням табличного процесора 
MicrosoftExcel. 

Результати досліджень. У селекційно-
племінній роботі зі стадом сумського внутріпоро-
дного типу української чорно-рябої молочної по-
роди племзаводу «Перше Травня» одночасно з 
розведенням за лініями проводиться цілеспрямо-
вана робота з маточними родинами корів. Селек-

ція за родинами дозволяє удосконалювати гене-
алогічну структуру стада, одержувати високопро-
дуктивних тварин, сприяє одержанню цінних бу-
гаїв-плідників для поліпшення сумського внутрі-
породного типу української чорно-рябої молочної 
породи. 

У стаді сумського внутріпородного типу 
української чорно-рябої молочної породи  плем-
заводу «Перше Травня» нами сформовано 15 
генеалогічних маточних родин корів, які потребу-
ють оцінки з метою визначення подальших на-
прямків селекційно-племінної роботи. Всі генеа-
логічні родини складалися з корів чотирьох поко-
лінь і мали спільне походження за прямою мате-
ринською лінією. Найбільш чисельними родина-
ми були Жучки 4232, Вечірки 3840, Пишної 8, Со-
пілки 3654, Зірки 2284 та Угрози 6, які мали по 4-6 
лактуючих корів у стаді великої рогатої худоби. 

Аналіз всіх сформованих генеалогічних ма-
точних родин сумського внутріпородного типу 
української чорно-рябої молочної породи за мо-
лочною продуктивністю корів наведено у табл. 1. 

 

1. Молочна продуктивність корів маточних родин за 305 днів найвищої лактації 
Родина Кількістькорів Лактацій Надій, кг Вміст жиру в молоці, % Молочний жир, кг 

M+m Cv, % M+m Cv, % M+m Cv, % 
Пишної 8 8 8 5388±557 29,2 3,83±0,036 2,7 207±22,1 30,1 
Сопілки 3654 10 8 5628±163 8,2 3,89±0,041 3,0 219±7,5 9,7 
Угрози 6 8 7 5070±398 20,8 3,93±0,020 1,4 199±15,7 20,8 
Шпонки 62 9 6 5222±471 22,1 3,92±0,044 2,8 205±18,4 22,1 
Рябіни 3677 7 5 5633±368 14,6 3,82±0,047 2,7 215±14,2 14,8 
Сильви 2115 9 5 7059±710 22,5 3,82±0,113 6,6 267±19,8 16,6 
Мережки 2293 8 7 5742±234 10,8 3,95±0,039 2,6 227±9,8 11,5 
Рябіни 2975 7 5 5944±285 12,7 3,91±0,035 2,3 233±12,3 14,0 
Лізи 993624 8 6 5245±527 24,5 4,00±0,068 4,2 208±18,3 21,5 
Жучки 4232 8 8 6170±250 11,5 3,85±0,021 1,6 238±9,3 11,1 
Зірки 2284 8 8 5782±264 12,9 3,84±0,022 1,6 222±9,8 12,5 
Айви 9922 6 5 5415±631 26,1 3,80±0,102 6,0 208±27,1 29,1 
Дульсіни 3232 8 7 5648±324 15,2 4,02±0,059 3,9 227±11,5 13,4 
Вечірки 3840 9 9 5944±140 7,1 4,04±0,043 3,2 240±6,2 7,7 
Голки 2339 7 7 6365±353 14,7 3,78±0,048 3,4 240±11,9 13,6 

 

При однакових технологічних умовах ви-
рощування, годівлі та утримання, родини корів 
суттєво відрізнялися за показниками продуктив-
ності. До багатомолочних маточних родин відне-
сено родини Сильви 2115, Голки 2339, Жучки 
4232, Вечірки 3840 та Рябіни 2795 (5944-7059 кг 
молока). Проте, за величиною надою молока ві-
рогідна перевага на 17,8-28,2% (P>0,95) встанов-
лена лише за родинами Сильви 2115, Голки 2339 
і Жучки 4243 порівняно з коровами родини Угрози 
6. Найбільш жирномолочними виявились корови 
родин Вечірки 3840, Дульсіни 3232, Лізи 993624, 
Мережки 2293 та Угрози 6 (вміст жиру в молоці – 
3,93-4,04%). Слід зазначити, що за жирністю мо-
лока корови цих родин мали вірогідну перевагу 
на 0,15-0,26% (P>0,95-0,99) лише над коровами 
родини Голки 2339.У цілому кращими показника-
ми молочної продуктивності відзначались корови 
маточних родин Сильви 2115, Голки 2339, Вечір-
ки 3840, Рябіни 2975 та Жучки 4232, що підтвер-

джує кількість молочного жиру за 305 днів най-
вищої лактації. Найбільшою фенотиповою мінли-
вістю надою молока відзначались корови родин 
Угрози 6, Сильви 2115, Лізи 993624, Айви 9922 та 
Пишної 8 (20,8-29,2%), вмісту жиру в молоці – 
корови родин Лізи 993624, Айви 9922 та Сильви 
2115 (4,2-6,6%).У розрізі поколінь сформованих 
родин корів сумського внутріпородного типу укра-
їнської чорно-рябої молочної породи молочна 
продуктивність за 305 днів найвищої лактації іс-
тотно відрізнялась і становила: перше (n=12) – 
4416±274 кг молока з вмістом жиру 3,98±0,055%, 
друге (n=20) – відповідно 5333±235 та 3,92±0,047, 
третє (n=24) –  відповідно 6350±190 та 
3,89±0,033, четверте (n=51) – відповідно 
5920±106 та 3,88±0,010. Менший рівень молочної 
продуктивності корів маточних родин у четверто-
му поколінні пояснюється тим, що переважна бі-
льшість тварин мала лише першу закінчену лак-
тацію. У зв’язку із цим, важливо приділяти увагу 
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подальшому індивідуальному роздоюванні корів 
до рекордної продуктивності у четвертому та на-
ступних поколіннях родин.  

З кожним наступним поколінням від родо-
начальниці серед маточних родин корів спостері-
галось зниження фенотипової мінливості надою 
та жирності молока. Так, з першого до четвертого 
покоління родин корів коефіцієнт варіації за на-
доєм молока зменшився із 21,5% до 12,8%, за 
жирністю молока, відповідно із 4,8% до 2,3%. Ро-
зрахунок селекційно-генетичних параметрів пока-
зав, що коефіцієнти успадковуваності надою та 
вмісту жиру в молоці за материнською лінією у 
сформованих генеалогічних родинах були висо-
кими, однак без вірогідного підтвердження, що 
насамперед пов’язано із невеликою чисельністю 
тварин у родинах корів. Аналогічна ситуація у 
маточних родинах корів встановлена і за коефіці-
єнтами кореляції між надоєм та жирністю молока. 

Нами було здійснено порівняння молочної 

продуктивності за 305 днів першої лактації наяв-
них у стаді корів сформованих маточних родин із 
середнім показником по стаду (n=485;надій – 
5864±43 кг (Cv=16,0%), вміст жиру в молоці – 
3,80±0,009% (Cv=5,3%), кількість молочного жиру 
– 223±1,8 кг (Cv=17,3%)) (рис. 1). Встановлено, 
що за рівнем надою молока  вірогідно перевер-
шували середній показник стада корови родини 
Сильви 2115 (на 15,7%, P>0,99) та родини Голки 
2339 (на 12,4%, P>0,95), а вірогідно менший по-
казник мали лише крови родини Шпонки 62 (на 
7,5%, P>0,95). За вмістом жиру в молоці середній 
показник стада вірогідно на 0,12-0,25% (P>0,999) 
перевершували корови родин Вечірки 3840, Шпо-
нки 62 та Угрози 6. Вірогідно кращими порівняно 
із середнім показником по стаду за кількістю мо-
лочного жиру виявились корови родин Сильви 
2115 (на 15,9%, P>0,99) та Голки 2339 (на 13,6%, 
P>0,95). 

 

 
Рис. 1. Молочна продуктивність наявних у сучасному стаді корів маточних родин за 305 днів першої лактації 

 

Кожна маточна родина корів складається із 
тварин різних поколінь і тому, для одержання які-
сного потомства, на кожному етапі селекції при 
племінному підборі потрібно використовувати 
бугаїв-плідників планових ліній високої племінної 
цінності, вірогідно оцінених за якістю потомства, з 
урахуванням його продуктивності та типу будови 
тіла. Це дозволить прискорити селекційний про-
цес при роботі з родинами, і в свою чергу, одер-
жати бугаїв-плідників високої племінної цінності. 
Аналіз племінного підбору бугаїв-плідників голш-
тинської чорно-рябої породи планових ліній до 
корів сформованих генеалогічних маточних ро-
дин сумського внутріпородного типу української 
чорно-рябої молочної породи стада великої рога-

тої худоби племзаводу «Перше Травня» показав, 
що найбільш ефективними були наступні поєд-
нання: лінії Хановера 1629391 – до родин Пишної 
8 та Зірки 2284; лінії Валіанта 1650414 – до родин 
Жучки 4232, Вечірки 3840, Голки 2339, Зірки 
2284, Сопілки 3654, Пишної 8, Угрози 6, Шпонки 
62, Мережки 2293; лінії Чіфа 1427318 – до родин 
Сильви 2115, Лізи 993624, Жучки 4232, Айви 
9922; лінії Елевейшна 1491007 – до родин Угрози 
6, Голки 2339, Айви 9922; лінії Кавалера 1620273 
– до родин Сопілки 3654, Шпонки 62, Рябіни 
3677, Сильви 2115, Рябіни 2975. Саме від цих 
племінних підборів були одержані кращі високоп-
родуктивні корови у сформованих генеалогічних 
маточних родинах, молочна продуктивність яких 
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(n=32) складає: надій 6307±97,5 кг (Cv=8,8%), 
вміст жиру в молоці 3,86±0,013% (Cv=1,9%). Пот-
рібно зазначити, що основна частина із цих тва-
рин, а саме 84%, виявились коровами-
первістками. Таким чином, найбільше вдалих 
племінних підборів бугаїв-плідників до сформо-
ваних маточних родин корів сумського внутріпо-
родного типу української чорно-рябої молочної 
породи одержано від ліній Валіанта 1650414, Чі-
фа 1427318, Елевейшна 1491007 та Кавалера 
1620273.  

Виходячи із напрямків селекційно-
племінної роботи та з урахуванням генеалогічної 
структури стада сумського внутріпородного типу 
української чорно-рябої молочної породи у плем-
заводі «Перше травня», у кожній із 15 генеалогіч-
них маточних родин корів було сформовано пле-
мінне ядро, яке складалось із 2-4 кращих високо-
продуктивних корів, через яких буде розвиватись 
родина із застосовним індивідуального племінно-
го підбору з урахуванням перевірених за ефекти-
вністю генеалогічних поєднань. До решти корів 
родин буде застосований племінний підбір буга-
їв-плідників на пошук нових ефективних поєд-
нань: лінії Старбака 352790 – до тварин родин 
Пишної 8, Жучки 4232, Зірки 2884 та Угрози 6; 
лінії Хановера 1629391 – до тварин родин Сопіл-
ки 3654, Лізи 993624, Жучки 4232 та Шпонки 62; 
лінії Валіанта 1650414 – до тварин родин Рябіни 
3677, Лізи 993624, Вечірки 3840 та Сильви 2115; 
лінії Чіфа 1427318 – до тварин родин Сильви 
2115, Зірки 2884 та Дульсіни 3232; лінії Елевейш-
на 1491007 – до тварин родин Мережки 2293, 
Рябіни 2975, Дульсіни 3232 та Голки 2339; лінії 
Кавалера 1620273 – до тварин родин Рябіни 
2975, Вечірки 3840 та Голки 2339. 

У зв’язку з тим, що у стаді великої рогатої 
худоби племзаводу «Перше травня», є значна 
кількість високопродуктивних корів, нами була 
здійснена робота на закладання та формування 
нових перспективних родин від цих корів, приді-
ляючи одночасну увагу їх потомству. Для цього у 
стаді було здійснено добір високопродуктивних 
корів селекційного ядра (n=30), потенційних ро-
доначальниць нових родин. Тварини мали  1-3 
отелення, їх середня молочна продуктивність за 
найвищу лактацію становила: надій 7631±48,1 кг 

молока (Cv=3,5%), вміст жиру в молоці 
3,88±0,021% (Cv=3,5%), кількість молочного жиру 
296±2,8 кг (Cv=5,2%), а молочна продуктивність 
їх матерів за найвищу лактацію відповідно скла-
дала 6244±348,8 кг (Cv=21,6%), 3,83±0,085% 
(Cv=8,6%), та 239±12,2 кг (Cv=19,8%). Кращими 
коровами-рекордистками, потенційними родона-
чальницями нових генеалогічних родин сумського 
внутріпородного типу української чорно-рябої 
молочної породи у сучасному стаді великої рога-
тої худоби є: Кувшинка 5900084751 (мати Кмітли-
ва 590002604 лінії Сюпріма 288659, батько К. 
Джон 5502669 лінії Старбака 352790): 2-305-
8076-3,87-3,26; Альфа 5900254524 (мати Асканія 
5900026040 лінії Чіфа 1427381, батько Д. Раллі 
5283418 лінії Хановера 1629391): 1-305-8033-
3,88-3,14; Молнія 5900079055 (мати Мілена 1157 
лінії Чіфа 1427381, батько Т.Д. Фіаско 17089950 
лінії Чіфа 1427381): 1-305-7970-4,01-3,16. Молоч-
на продуктивність кращих корів української чор-
но-рябої молочної породи вказує на перспектив-
ність подальшої роботи з родинами у племзаводі. 

Висновки. Таким чином, всі сформовані 
генеалогічні маточні родини сумського внутріпо-
родного типу української чорно-рябої молочної 
породи племінного заводу «Перше травня» хара-
ктеризуються високою молочною продуктивністю 
і на сучасному етапі селекції є перспективними. 
Селекційно-племінна робота з родинами у стаді 
великої рогатої худоби повинна бути направлена 
на збільшення чисельності тварин уродинах, ін-
дивідуальне роздоювання корів, оцінку тварин за 
типом будови тіла, відтворною здатністю та про-
дуктивним довголіттям. До сформованих маточ-
них родин корів потрібно здійснювати обґрунто-
ваний племінний підбір бугаїв-плідників планових 
ліній з метою розвитку та удосконалення спадко-
вих якостей родоначальниці. За результатами 
роботи із родинами, кращі із них у подальшому 
потрібно перевести у заводські. Одночасно  слід 
закладати нові маточні родини через оцінку та 
добір потенційних корів-родоначальниць, ство-
рення оптимальних технологічних умов для ви-
рощування потомства з метою максимальної ре-
алізації генетичного потенціалу молочної продук-
тивності. 
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Представлены результаты научно-производственной работы по формированию и оценке 
новых высокопродуктивных семейств сумского внутрипородного типа украинской черно-пестрой 
молочной породы крупного рогатого скота в стаде ведущего племзавода «Первое Мая» Сумской 
области. Маточные семейства коров характеризуются высокой молочной продуктивностью, пер-
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Результати дослідження дозволяють припустити, що кнурам з мітохондріальними гаплоти-

пами G і N притаманна краща терморезистентність сперміїв. Мітохондріальні гаплотипи можуть 
бути генетичними маркерами мітохондрій з різним рівнем експресії генів ферментів дихального 
ланцюга. 

Ключові слова: кнури, спермії, мітохондріальні гаплотипи. 
Протягом довгого часу роль мітохондрій у 

фізіології сперми і при різних патологіях були в 
значній мірі проігноровані. Недавні дослідження 
вказують на мітохондрії як головну органелу, яка 
відіграє ключову роль у функціонуванні сперміїв. 
Особлива увага звертається на такий практичний 
аспект ролі мітохондрій, як головне джерело суб-
летальних пошкоджень після кріоконсервації [1]. 
Спермій – вузько спеціалізована клітина, голов-
ною функцією якої є транспорт під час запліднен-
ня чоловічого гаплоїдного генома через жіночий 
статевий тракт до ооцита. Під час дозрівання в 
сім'яниках, сперматозоїди звільняються від біль-
шості органел клітини, які містяться в акросомі. 
Залишається деяка кількість мітохондрій, які міс-
тяться в середній частині хвоста зрілого спермія. 
Останні, відіграють критичну роль безпосередньо 
під час запліднення. Спермії здатні до вироблен-
ня енергії у вигляді АТФ аеробним та анаеробним 

метаболічним шляхом. Часто головним доступ-
ним джерелом енергії для спермія, як in vivo так і 
під час культивування in vitro, є моносахариди, які 
перетворюються на глюкозо-6-фосфат, молекула 
якого включається у гліколітичний шлях з утво-
ренням пірувату. Пізніше, з пірувату може бути 
вироблено позаклітинний лактат, або піруват мо-
же включитися до мітохондріального циклу Креб-
са. Традиційно вважається, що основна роль мі-
тохондрій при заплідненні є виробництво енергії 
для сперміїв. В даний час ця концепція знахо-
диться в процесі перегляду та обговорення [2, 3]. 

Мітохондрії можна знайти тільки в середній 
частині джгутика, тому, окисне фосфорилювання 
відбувається тільки в цьому місці. Тим не менш, 
для підтримки рухливості сперміїв по всій довжи-
ні джгутика, потрібна велика кількість АТФ [4]. 
Дослідження на мишах показали, що дефект оки-
сного фосфорилювання не пригнічує рухливість 


