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АНОТАЦІЯ 

Хмельничий, С. Л. Оцінка екстер’єру тварин сумського внутрішньопо-

родного типу української чорно-рябої молочної породи. – Кваліфікаційна на-

укова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподар-

ських наук (доктора філософії) за спеціальністю 06.02.01 «Розведення та се-

лекція тварин» (сільськогосподарські науки). – Сумський національний агра-

рний університет. Інститут розведення і генетики тварин НААН, с. Чубинсь-

ке Київської обл., 2017. 

Дисертація присвячена вивченню екстер'єру тварин сумського внутрі-

шньопородного типу української чорно-рябої молочної породи з використан-

ням традиційного (інструментального) методу оцінки та сучасної (окомірної) 

методики лінійної класифікації. В аспекті концепції бажаного типу розробле-

ні вікові параметри лінійного росту і приросту живої маси для ремонтних те-

лиць, які дозволяють контролювати процес їхнього вирощування. Інтенсив-

ність росту телиць на період 18-ти місячного віку забезпечила їхній розвиток 

на рівні 424,6 кг живої маси, 128,4 см висоти в холці і 182,8 см обхвату гру-

дей. 

Дослідження промірів корів у віковій динаміці лактацій засвідчили про 

ефективність формування екстер'єру тварин у напрямку молочного типу. 

Встановлено додатну і достовірну кореляцію між промірами та надоєм корів-

первісток: висотою в холці (r = 0,458), глибиною грудей (r = 0,375), шириною 

в маклоках (r = 0,323) і сідничних горбах (r = 0,375); навкісною довжиною 

тулуба (r = 0,303) і заду (r = 0,213); обхватом грудей (r = 0,388). Коефіцієнти 

успадковуваності статей екстер'єру (h2 = 0,130-0,325) свідчать про ефективну 

селекцію за ними. Корови-первістки характеризуються відмінними морфоло-

гічними показниками розвитку вимені за формою, з обхватом 142,2 см, дов-

жиною 45,5 і шириною 38,8 см. 

За результатами лінійної класифікації корови-первістки відрізняються 

добрим розвитком групових статей, які характеризують молочний тип тварин 
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(83,8 бала), стан тіла (84,4 бала) із загальною оцінкою (83,1 бала). Нарощу-

вання спадковості голштинської породи істотно покращує екстер'єрний тип 

корів. Встановлена істотна і достовірна кореляція групових (r=0,195-458) і 

більшості описових (r=0,109-0,431) статей екстер'єру з надоєм за першу лак-

тацію. Про ефективність добору та підбору тварин за типом свідчать достові-

рні коефіцієнти успадковуваності групових (h2=0,235-0,330) і описових 

(h2=0,070-0,373) лінійних ознак. Додатні кореляції між функціонально пов'я-

заними описовими ознаками екстер'єру свідчать про їхній гармонійний роз-

виток у напрямку бажаного молочного типу. 

Генеалогічні формування сумського внутрішньопородного типу украї-

нської чорно-рябої молочної породи в достатній мірі відрізняються специфі-

чністю і мінливістю лінійних ознак типу. За використання методики лінійної 

класифікації оцінено бугаїв-плідників за типом їхніх дочок з побудовою гра-

фіків екстер'єрного профілю, виявлено поліпшувачів екстер'єру. 

Встановлено силу впливу генотипових факторів на розвиток групових 

ознак екстер'єру і загальну оцінку тварин за тип: племінної цінності батька 

(23,5-33,0 і 50,4%), умовної кровності за голштином матері (16,6-25,8 і 

20,6%), умовної кровності за голштином батька (22,5-31,4 і 48,7%), лінії ба-

тька (23,3-32,2 і 49,7%) та лінії матері (4,7-8,0 і 5, 8%). 

При вивченні описових ознак екстер'єру, які функціонально пов'язані 

між собою, встановлено достовірний зв'язок між оцінкою за їхній розвиток і 

тривалістю життя корів. 

У межах ліній виявлено достатній ступінь фенотипової консолідовано-

сті корів-первісток за комплексами ознак, які характеризують молочний тип, 

з мінливістю коефіцієнтів 0,130-0,253 (К1) і 0,125-0,261 (К2), морфологічні 

якості вимені – 0,064-207 (К1 ) і 0,067-213 (К2) і за загальною оцінкою типу 

0,104-228 (К1) і 0,101-0,234 (К2). За оцінкою помісних тварин ступінь фено-

типової мінливості лінійних ознак у них звужується зі збільшенням спадко-

вості за голштинською породою. Корови-первістки, з часткою спадковості 
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голштина 87,5% і вище, відрізняються високим ступенем фенотипової консо-

лідованості групових і більшості описових ознак екстер'єру. 

Економічна ефективність виробництва молока в залежності від оцінки 

корів за методикою лінійної класифікації показала, що найбільш рентабельним 

і ефективним є розведення корів з оцінкою за екстер’єрний тип – 85-88 балів 

(дуже добре). Від кожної корови з таким рівнем оцінки отримано додатково-

го прибутку на 4510 та 3128 грн. у порівнянні з тваринами, оціненими у 75-79 

та 80-84 бали. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дістали подальшого розви-

тку дослідження з вивчення особливостей формування екстер’єрного типу 

корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молоч-

ної породи на етапі їхньої консолідації у зв’язку із продуктивністю, віком, 

спадковістю, співвідносним розвитком ознак, довічного використання, дете-

рмінованих спадковістю ліній та окремих бугаїв-плідників, з використанням 

популяційно-генетичних параметрів, які ґрунтуються на застосуванні сучас-

ної методики лінійної класифікації корів молочної худоби згідно з рекомен-

даціями міжнародних стандартів ICAR.  

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати та 

впроваджені заходи, що спрямовані на підвищення ефективності селекції з 

використанням їх при створенні конкурентоспроможних стад в умовах інтен-

сивних технологій виробництва молока. Практичне застосування при розро-

бці перспективних селекційних програм щодо подальшого удосконалення 

сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної по-

роди і планів племінної роботи зі стадами на теренах Сумського регіону.  

Поліпшені лінійні ознаки екстер’єрного типу, позитивно впливаючи на 

показники тривалості господарського використання та довічної продуктив-

ності, забезпечують підвищення рентабельності галузі та дають змогу оціню-

вати за лінійною оцінкою бугаїв-плідників як потенційних батьків бугаїв та 

корів.  
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трішньопородний тип, телиці, лінійних ознаки, бугаї-плідники, екстер’єр, лі-

нійна оцінка. 

SUMMARY 
 

Khmelnychyy, S. Evaluation exterior animals Sumy intrabreed type of 

Ukrainian Black-and-White Dairy breed. – Qualifying scientific work on the rights 

of the manuscript.  

Thesis for a degree in Agricultural sciences (PhD) in specialty 06.02.01 

"Breeding and Selection of animals" (204 – Manufacturing and processing of ani-

mal products). – Sumy National Agrarian University. Institute of Animal Breeding 

and Genetics NAAS, v. Chubinskoe Kiev region., 2017.  

The thesis is devoted to studying the exterior of animals Sumy Ukrainian in-

trabreed type of Black-and-White Dairy cattle using traditional (instrumental) 

method and modern (visual) linear classification methods. With regard to the con-

cept of the desired type developed age parameters of linear growth and increase in 

body weight for repair heifers that allow them to control the process of growing. 

The intensity of growth in heifers during 18 months of age, provided their devel-

opment at the level of 424,6 kg of live weight, 128,4 cm height at withers and 

182,8 cm chest girth. 

Research of cow's measurements in age dynamics of lactation showed the ef-

fectiveness of formation the animal exterior towards dairy type. Positive and reli-

able correlation between body measurements and milk yield of firstborn was estab-

lished in : height at withers (r = 0,458), chest depth (r = 0,375), width in hook 

bones (r = 0,323) and ischial humps (r = 0,375); оblique body length (r = 0,303) 

and rear (r = 0,213); chest circumference (r = 0,388). Heritability coefficients exte-

rior body parts (h2 = 0,130-0,325) demonstrate effective selection for them. Cow-

firstborn characterized by distinctive morphological indicators of udder shape, with 

a circumference of 142,2 cm long and 45,5 cm wide 38,8.  
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By results of the linear classification firstborns are distinguished a good 

group development of exterior body parts that describe the type of dairy animals 

(83,8 scores), body condition (84,4 scores) with a total rating (83,1 scores). The 

increase of heredity Holstein breed significantly improves exterior type cows. Re-

liable and significant correlation of group (r = 0,195-458) and most descriptive (r = 

0,109-0,431) exterior parts with milk yield of the first lactation was installed. The 

effectiveness of matching and selection of animals by type show significant herita-

bility coefficients group (h2 = 0,235-0,330) and descriptive (h2 = 0,070-0,373) lin-

ear tipe traits. Positive correlation between functionally related descriptive exterior 

traits indicates their harmonious development towards the desired dairy type.  

Genealogical forming of intrabreed tipe Sumy Ukrainian Black-and-White 

Dairy breed are sufficiently different specificity and variability linear type traits. 

For using the methods of linear classification evaluated sires according to the type 

of their daughters, graphing exterior profile, identified improvers of the exterior. 

The impact force of genotypic factors influence on development group exte-

rior traits and overall assessment of animals by type was found: breeding value of 

father (23,5-33,0 and 50,4%), conditional part of blood Holstein mother ( 16,6-25,8 

and 20,6%), conditional part of blood Holstein father (22,5-31,4 and 48,7%), the 

father's line (23,3-32,2 and 49,7%) and mother's line (4,7- 8,0 and 5,8%). In the 

study of descriptive exterior traits that are functionally related, established a reli-

able link between assessment for their development and life expectancy cows.  

Within lines sufficient degree of phenotypic consolidation cows-firstborn by 

complex traits that characterize dairy type, with variability coefficients was found 

for 0,130-0,253 (К1) and 0,125-0,261 (К2) morphological udder quality – 0,064-

207 (К1) and 0,067- 213 (К2), and overall type evaluation 0,104-228 (К1) and 

0,101-0,234 (К2). According to assessment of cross-breed animals, degree of phe-

notypic variability linear type traits narrowed with increasing inheritance for Hol-

stein breed. Firstborns with a share of 87,5% Holstein heredity and above, have a 

high degree of phenotypic consolidation group and most descriptive exterior traits.  
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Economic efficiency of milk production in cows according to estimates by 

the method of linear classification showed that the most cost-effective and efficient 

is breeding cows with the assessment by external type – 85-88 points (very good). 

From each cow with such estimation level received additional income in 4510 and 

3128 UAH. compared with animals, estimated in 75-79 and 80-84 score.  

Scientific novelty of the results. We got further development of studies on 

exterior features of formation of such cows Sumy Ukrainian intrabreed type of 

Black-and-White Dairy breed during their consolidation in connection with the 

productivity, age, heredity, comparable development traits, lifetime use, determi-

nistic hereditary lines and individual sires, using population-genetic parameters 

based on the use modern methods of linear classification cow dairy cattle as rec-

ommended by international standards of ICAR. 

The practical significance of the results. The results and implemented 

measures aimed at improving the efficiency of selection using their in creating 

competitive herds in terms of technology intensive milk production. Practical ap-

plication in the development of advanced breeding programs for further improve-

ment of Sumy Ukrainian intrabreed type of Black-and-White Dairy breed and 

breeding plans with herds on the territory of Sumy region. Linear traits exterior-

type improved and positively influence on economic indicators duration of use and 

lifetime productivity, increases the profitability of branch and make it possible to 

evaluate by linear estimation sires as potential parents bulls and cows.  

Key words: Ukrainian Black-and-White Dairy breed, Sumy intrabreed type, 

heifers, linear type traits, sires, exterior, linear estimation. 
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міс. – місяців; 

ПАФ – приватна аграрна фірма; 

ПЗ – племінний завод; 
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СТОВ – сільськогосподар. товариство з обмеженою відповідальністю; 

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю; 

СУБД – система управління базами даних; 
2
x  – частка факторіальної мінливості; 

F – критерій достовірності Фішера; 

h2 – коефіцієнт успадковуваності; 

ICAR – Міжнародний комітет з реєстрації тварин;  

m – похибка середньої арифметичної величини; 
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P – рівень вірогідності статистичного параметра; 
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личинами Стьюдента; 

tr – критерій достовірності коефіцієнта кореляції. 
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ВСТУП 

Удосконалення молочної худоби вітчизняних порід на сучасному етапі 

селекції ґрунтується на чіткому визначенні цілеспрямованих критеріїв добо-

ру та підбору тварин в системі відкритої популяції з особливим акцентом на 

формуванні у тварин бажаного екстер’єрного типу, оскільки доведено існу-

вання позитивного зв’язку між розвитком більшості екстер’єрних статей з 

ознаками молочної продуктивності та довголіття корів (М. В. Зубець, 

В. П. Буркат [81]; М. Бащенко та ін. [11], М. В. Гладій, Ю. П. Полупан, 

І. В. Базишина та ін. [45]; В. І. Ладика, Л. М. Хмельничий [115]; 

Ю. П. Полупан [162, 166], М. С. Пелехатий, Л. М. Піддубна [154]). 

Невід’ємною частиною у селекції молочної худоби є лінійна оцінка ко-

рів за екстер’єрним типом і, як свідчить досвід країн з високим розвитком 

молочного скотарства, практичне використання даної методики є вагомою 

складовою у визначенні племінної цінності тварин, що дає змогу істотно під-

вищити ефективність селекції шляхом добору корів за екстер’єром та ком-

плексної оцінки бугаїв-плідників за типом їхніх дочок.  

Актуальність теми. За умов великомасштабної селекції молочної ху-

доби можливість її генетичного поліпшення реалізується засобами добору 

кращих плідників та внутрішньопородних селекційних груп у разі наявності 

значного рівня міжгрупової диференціації та помітного рівня успадковувано-

сті та сполученої мінливості ознак екстер’єру (В. П. Буркат, Ю. П. Полупан, 

І. В. Йовенко [29]; В. П. Буркат, Ю. П. Полупан [27]; Ю. П. Полупан [162]; 

В. І. Ладика, Л. М. Хмельничий, А. М. Салогуб [116]). 

Аналогічно до будь-якої породи, сумський внутрішньопородний тип 

української чорно-рябої молочної перебуває у безперервній мінливості, тому 

потребує ретельної оцінки племінних ресурсів у конкретних умовах існуван-

ня (М. В. Зубець, [80]), зумовлюючи актуальність обраної теми досліджень. У 

цьому аспекті не менш актуальним є використання ефективних селекційних 

заходів, спрямованих на консолідацію тварин сумського внутрішньопородно-

го типу за екстер’єром. Задля цього необхідно сконцентрувати дослідження у 
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напрямку вивчення селекційно-генетичних параметрів продуктивних та екс-

тер’єрно-конституціональних ознак тварин, комплексної оцінки генотипів 

тварин з урахуванням їхньої генеалогії і відповідності бажаному типу, оцінки 

та використання бугаїв-поліпшувачів, селекції на тривалість продуктивного 

використання, що забезпечить найвищу ефективність прогресу породи 

(В. П. Буркат, Ю. П. Полупан [27]; Р. В. Ставецька [213]; М. Я. Єфіменко [72, 

73]; М. Єфіменко, Б. Подоба, Г. Коваленко [74]; С. Ю. Рубан, 

Н. Г. Дорошкевич [194]). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослі-

дження за темою дисертації проводились упродовж 2008-2012 років і були 

складовою частиною плану науково-дослідних робіт кафедри розведення і 

селекції тварин та водних біоресурсів Сумського національного аграрного 

університету за темою: “Удосконалення худоби молочних і комбінованих 

порід у напрямку консолідації за продуктивністю та екстер’єрним типом” 

(номер державної реєстрації 0107U001352) та кафедри спеціальної зоотехнії 

за темою: “Удосконалення великої рогатої худоби молочних та комбінованих 

порід у відкритих популяціях за використання сучасних методів оцінки гено-

типу тварин та системи збору селекційної інформації” (номер державної ре-

єстрації 0116U005386). 

Мета і завдання досліджень – удосконалення тварин сумського внут-

рішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи на основі 

оцінки росту та розвитку ремонтних телиць, комплексної оцінки екстер’єру 

корів за використання мірних засобів та лінійної класифікації, з визначенням 

популяційно-генетичних параметрів статей будови тіла у межах вікової мін-

ливості, умовної кровності за голштинською породою, генеалогічних форму-

вань та бугаїв-плідників з вивченням впливу розвитку ознак на тривалість 

використання та довічну продуктивність корів. 

Для реалізації поставленої мети вирішувались наступні завдання:  
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– дослідити вікову динаміку формування екстер’єру ремонтних телиць 

у постнатальному онтогенезі за промірами і приростами живої маси та роз-

робити вікові параметри лінійного росту; 

– оцінити екстер’єр корів різних вікових груп за промірами та індекса-

ми будови тіла; 

– визначити мінливість параметрів успадковуваності та співвідносної 

мінливості промірів тіла корів;  

– оцінити вим’я корів-первісток за морфологічними ознаками з визна-

ченням співвідносної мінливості між промірами та надоєм за лактацію; 

– провести оцінку корів за методикою лінійної класифікації з визна-

ченням популяційно-генетичних параметрів лінійних ознак; 

– визначити рівень фенотипових кореляцій між описовими ознаками 

лінійної оцінки корів-первісток;  

– провести лінійну оцінку генеалогічних формувань та бугаїв-плідників 

за екстер’єрним типом їхнього потомства; 

– визначити вплив рівня оцінки лінійних ознак на показники довічної 

продуктивності молочних корів; 

– визначити тривалість життя корів залежно від рівня оцінки описових 

ознак екстер’єру; 

– розрахувати рівень фенотипової консолідованості селекційних груп 

корів різних генотипів за лінійними ознаками екстер’єрного типу; 

– визначити економічний ефект від розведення кращих за лінійною кла-

сифікацією корів. 

Об’єкт досліджень. Онтогенетичні та популяційно-генетичні законо-

мірності формування екстер’єру тварин сумського внутрішньопородного ти-

пу української чорно-рябої молочної породи. 

Предмет досліджень. Вікова динаміка, вплив спадкових чинників, 

співвідносна мінливість екстер’єру, молочної продуктивності, показників до-

вічного використання та фенотипової консолідованості молочної худоби. 
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Методи досліджень: зоотехнічні (жива маса, проміри тварин, лінійна 

оцінка типу, молочна продуктивність, тривалість використання); популяційні 

(оцінка екстер’єру корів різних генотипів, ліній і потомства бугаїв-

плідників); біометричні (обчислення середніх величин, різниці між ними та 

їхніх похибок, коефіцієнтів мінливості, кореляції, успадковуваності, сили 

впливу та вірогідності показників); економічні (розрахунок економічної ефе-

ктивності розведення корів з вищою оцінкою за тип).  

Наукова новизна одержаних результатів. Дістали подальшого розви-

тку дослідження з вивчення особливостей формування екстер’єрного типу 

корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молоч-

ної породи на етапі їхньої консолідації у зв’язку із продуктивністю, віком, 

спадковістю, співвідносним розвитком ознак, довічного використання, дете-

рмінованих спадковістю ліній та окремих бугаїв-плідників, з використанням 

популяційно-генетичних параметрів, які ґрунтуються на застосуванні сучас-

ної методики лінійної класифікації корів молочної худоби згідно з рекомен-

даціями міжнародних стандартів ICAR.  

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати та 

впроваджені заходи, що спрямовані на підвищення ефективності селекції з 

використанням їх при створенні конкурентоспроможних стад в умовах інтен-

сивних технологій виробництва молока. Практичне застосування при розро-

бці перспективних селекційних програм щодо подальшого удосконалення 

сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної по-

роди і планів племінної роботи зі стадами на теренах Сумського регіону.  

Поліпшенні лінійні ознаки екстер’єрного типу, позитивно впливаючи 

на показники тривалості господарського використання та довічної продукти-

вності, забезпечують підвищення рентабельності галузі та дають змогу оці-

нювати за лінійною оцінкою бугаїв-плідників як потенційних батьків бугаїв 

та корів.  

Матеріали досліджень дисертанта з питань використання методики лі-

нійної класифікації для оцінки екстер’єрного типу корів впроваджені у пле-
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мінному заводі ПрАТ «Райз-Максимко» та інших господарствах з розведення 

молочної худоби Східного, Північного та Північно-Східного регіональних 

управлінь ПрАТ “Райз-Максимко”, у навчальному процесі на біолого-

технологічному факультеті Сумського національного аграрного університе-

ту. 

Особистий внесок здобувача. Автором дисертаційної роботи зібрано 

первинні дані зоотехнічного та племінного обліку, сформовано базу даних 

селекційної інформації на оцінених за живою масою телиць та молочною 

продуктивністю і екстер’єром корів, опановано низку методик, зокрема ін-

струментальної та окомірної оцінки екстер’єру корів. Дисертантом сформо-

вано висновки та пропозиції виробництву основані на аналізі опрацьованих 

матеріалів досліджень. За участі наукового керівника здійснено розробку на-

укової концепції досліджень та обрано тему дисертаційної роботи.  

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень дисертації 

доповідалися і одержали позитивну оцінку на щорічних засіданнях кафедри 

спеціальної зоотехнії Сумського НАУ (2015-2017 рр.); Міжнародній студент-

ській науковій конференції “Біологічні, технологічні і екологічні аспекти ви-

робництва та переробки продукції тваринництва” (Кам’янець-Подільський, 

2011); XІІ Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та аспіран-

тів, присвяченої пам’яті академіка УААН Валерія Петровича Бурката (Чу-

бинське, 2014); Міжнародній науково-практичній конференції “Технологія 

виробництва та переробки продукції тваринництва: історія, сучасне, майбут-

нє” (Суми, 2014); XVIII Міжнародній науково-практичній конференції “Ак-

туальні проблеми інтенсивного розвитку тваринництва” (Білоруська ДСГА, 

Горки, 2015); Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні напря-

ми організації та ведення селекційно-генетичної роботи у тваринництві” (Чу-

бинське, 2015); XIX Міжнародній науково-практичній конференції “Актуа-

льні проблеми інтенсивного розвитку тваринництва” (Білоруська ДСГА, Го-

рки, 2016); Міжнародній науково-практичній конференції “Технологія виро-

бництва та переробки продукції тваринництва: історія, проблеми, перспекти-
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ви” (Суми, 2016); XIV Всеукраїнській науковій конференції молодих уче-

них та аспірантів, присвяченої пам’яті академіка УААН Валерія Петровича 

Бурката (Чубинське, 2016); VI Міжнародній науково-практичній конференції 

“Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи” (Кам’янець-

Подільський, 2016). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 18 наукових працях, у 

тому числі 9 статей у рекомендованих МОН України фахових виданнях, з 

них 7 одноосібних, 3 закордоном, 6 зареєстрованих у міжнародних наукомет-

ричних базах та 5 у матеріалах міжнародних і всеукраїнських науково-

практичних конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Основний текст дисертації викладе-

ний на 222 сторінках комп’ютерного тексту, він містить 32 таблиці, 17 рису-

нків та 5 додатків. Робота складається із переліку умовних позначень, вступу, 

огляду літератури, матеріалів і методик досліджень, результатів власних до-

сліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, пропо-

зицій виробництву, списку використаних джерел, додатків. Перелік викорис-

таних джерел нараховує 342 найменувань, з яких 35 іноземними (крім росій-

ської) мовами. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Генезис, господарські та біологічні особливості тварин україн-

ської чорно-рябої молочної породи 

 

У дослідженнях, щодо генезису чорно-рябої породи в Україні [20], по-

відомляється, що власна племінна база масиву тварин цієї худоби остаточно 

сформувалась у кінці 80-х років ХХ століття. На той час за чисельністю вона 

займала друге місце серед існуючих порід, поступаючись лише червоній сте-

повій, але за молочною продуктивністю вона посідала перше [23]. Розповсю-

дження тварин чорно-рябої породи по території України розпочалася з її за-

хідних областей ще у першій половині ХХ століття (цитовано за [93]). У цей 

період у західний регіон було вперше завезено худобу остфризької породи (з 

провінцій Фрисландії та Остфрисландії) [227]. Надалі, у 50-60-ті роки, у 

Львівську область було завезено незначну кількість тварин із Східних прові-

нцій Німеччини (Остфрисляндія, Ольденбург і Східна Прусія). На початку 

ХХ століття, на територію Львівщини було завезено досить велику кількість 

чорно-рябої худоби із Нідерландів [72]. 

За результатами обстеження у 1952-1955 роках [92], були визначені три 

історично сформовані групи тварин чорно-рябої худоби: чорно-ряба західних 

областей (Львівська, Волинська, Рівненська), подільська чорно-ряба (Хмель-

ницька) та чорно-ряба худоба східних областей (Київська, Харківська). Після 

цього упродовж 20 років в Україну завозилось поголів’я із Голландії, Німеч-

чини, Канади, Естонії та Литви [136].  

Тварини створеної популяції чорно-рябої худоби в Україні характери-

зувалися молочно-м’ясним типом, короткуватим тулубом, глибокими і ши-

рокими грудьми, прямою холкою та рівною спиною, широким рівним задом. 

Більшість корів мали вим’я чашоподібної та округлої форми. Серед недоліків 
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зустрічались – недостатня міцність конституції, нерівномірність розвитку 

вимені, незадовільні показники інтенсивності молоковіддачі, деяка слабкість 

зв’язок і крихкість ратичного рогу [43]. В умовах молочних комплексів, при 

утриманні корів на майданчиках з твердим покриттям, перераховані недоліки 

проявлялись особливо чітко [230]. 

Враховуючи характеристику продуктивних і екстер’єрних якостей, нові 

соціально-економічні та технологічні вимоги, яким чорно-ряба худоба на той 

час не відповідала, було прийнято стратегічне рішення щодо створення нової 

високопродуктивної спеціалізованої української чорно-рябої молочної поро-

ди, придатної до використання в сучасних умовах інтенсивних технологій 

виробництва молока. Перед науковцями України у 1978 р. була поставлена 

задача створити новий бажаний тип молочної худоби методом міжпородного 

відтворного схрещування [43]. Вона ґрунтувалася на концепції, яка передба-

чала створення проміжного між вихідними породами типу з високими надо-

ями і технологічністю батьківської (голштинської), а жирномолочністю та 

задовільними м’ясними якостями материнської – голландизованої чорно-

рябої худоби [43, 72] 

Голштинська порода великої рогатої худоби на теперішній час набула 

найбільшого поширення у країнах світу і розводиться в усіх кліматичних зо-

нах від Заполяр’я до тропіків [184]. Рекорди за молочною продуктивністю 

належать коровам голштинської породи і наразі не перевершені. Тому її, як 

високоспеціалізовану молочну породу, використовували у якості поліпшую-

чої для удосконалення місцевих порід комбінованого типу продуктивності 

також у світовому масштабі. 

Тварини голштинської породи США і Канади, порівняно з європейсь-

кими молочними породами, мають більшу живу масу (дорослі корови – 700 

кг, бугаї – 1200 кг), добре розвинену грудну клітину в глибину, менше розви-

нену м’язову тканину і краще виражені молочні форми будови тіла. Вим’я у 

голштинських корів об’ємне, широке і міцно прикріплене до черевної стінки, 

85-97% тварин мають ванно- або чашоподібну форми вимені, яке добре при-
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стосоване до дворазового доїння. Індекс вимені становив 42-44%, а інтенсив-

ність молоковіддачі – 1,92-2,37 кг/хв. [184]. 

Науковцями та селекціонерами України упродовж тривалого часу про-

водилася копітка робота зі створення української чорно-рябої молочної по-

роди, яка офіційно була затверджена наказом Мінсільгосппроду України від 

26 квітня 1996 року за № 127. На період затвердження у породі існувало три 

внутрішньопородні типи (центрально-східний, західний і поліський), три за-

водські типи (київський, західний і поліський), шість заводських ліній та 55 

заводських родин [28]. Наразі українська чорно-ряба молочна порода займає 

за кількістю та поширенням перше місце серед молочної худоби в Україні 

[46]. 

Створення у структурі порід внутрішньопородних та заводських типів 

дозволяє розширити їхню генетичну різноманітність і, відповідно, сприяти 

селекційному вдосконаленню масивів новоствореної худоби [73]. 

Існуючі наразі всі внутрішньопородні типи української чорно-рябої 

молочної породи відрізняються між собою за материнською основою, за час-

ткою спадковості поліпшуючої породи, та, у залежності від цього, неоднако-

вим проявом селекційних ознак продуктивності та екстер’єрного типу [96, 

207, 229, 234]. 

Найбільш численний, крупний та високопродуктивний молочний тип 

худоби створений у центральних і східних областях України. Материнською 

основою для нього стали симентальська і голландська худоба, на якій вико-

ристовувалися, в основному, чистопородні голштинські бугаї-плідники. У 

генотипі цих тварин 62,5-75% і більше спадковості поліпшуючої породи [73]. 

Тварини цього типу породи відповідають вимогам промислових технологій, 

мають високий генетичний потенціал продуктивності. Середній надій молока 

за лактацію повновікових корів центрально-східного внутрішньопородного 

типу на час апробації становив 6680 кг молока жирністю 3,86 %, західного – 

відповідно 5847 кг та 3,81 %, поліського – 5490 кг та 3,90 % та сумського – 

5169 кг та 3,79 % [28]. 
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Тварини завезені з різних регіонів добре адаптувалися до умов півдня 

України, не поступалися за надоєм першої лактації (6318 кг) аналогам голш-

тинської (6596 кг) та переважали українську червоно-рябу молочну породу 

(6213 кг) [30].  

Повідомляється, що корови центрально-східного внутрішньопородного 

типу ПЗ “Бортничі” характеризувались відмінними показниками промірів 

статей екстер’єру у віці першого, третього та старших отелень, які відповідно 

становили за висотою в холці 139-141 см, глибиною грудей 73-75, шириною 

грудей 43-44, обхватом грудей 197-207, навскісною довжиною тулуба 155-

159, шириною в маклаках 52-55 і обхватом п’ястка 18-19 см [96, 157].  

При вивченні тривалості продуктивного використання корів українсь-

кої чорно-рябої молочної породи у стадах СВК “Устимівський” та ВАТ “Те-

резине” Київської області встановлено, що термін життя тварин вітчизняної 

селекції відповідно становив 2417 і 2391 день, тоді як імпортованої голштин-

ської худоби – 1532 дні [197, 213]. Порівняльна оцінка тварин вітчизняної се-

лекції у стаді СВК “Устимівський” і голштинської у агрофірмі “Світанок” за-

свідчила кращі показники сервіс-періоду у тварин української чорно-рябої 

молочної породи – 100-146, проти 132-157 днів – у голштинської [196]. 

За дослідженнями будови тіла корів української чорно-рябої молочної 

породи залежно від лінійної належності у стаді СВК ім. Щорса висота у холці 

становила 137,8-138,9 см, крижах – 143,1-144,2, коса довжина тулуба – 154,7-

156,2, глибина грудей – 74,5-75,8, ширина грудей за лопатками – 48,7-51,3, 

ширина у маклоках – 54,2-55,4, обхват грудей – 200,0-203,3 та обхват п’ястка 

– 19,9-20,0 см [290].  

Молочна продуктивність корів за період 2005-2008 років у ПЗ СВК ім. 

Щорса знаходилися на рівні 7245-7643 кг молока з масовою часткою жиру 

3,15-3,56 та білка – 3,02-3,07%, а у ПЗ СТОВ «Агросвіт» надій молока стано-

вив 6328-7013 кг, масова частка жиру – 3,59-3,78 і білка – 3,09-3,39% [142]. 

За даними річного звіту 2015 року у ПЗ СВК ім. Щорса від 530 корів було 
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отримано в середньому по 7418 кг молока, а у ПЗ СТОВ «Агросвіт» від 700 

корів – 8200 кг [141].   

Дослідженнями морфологічних особливостей вимені корів української 

чорно-рябої молочної породи у племінних заводах ТОВ “Сухоліське”, CК АФ 

“Матюші” та племрепродукторі ТОВ АФ “Глушки” Білоцерківського району 

Київської області, встановлено, що зі зростанням частки спадковості за гол-

штинською породою відбувається збільшення таких промірів як довжина, 

ширина, глибина і обхват вим’я, а також підвищуються показники довжини 

та діаметру дійок. Збільшення частки спадковості за голштинською породою 

призводить до вірогідного збільшення величини індексів вимені корів [95]. 

Порівнюючи господарську цінність корів української чорно-рябої мо-

лочної породи за ознаками молочної продуктивності, відтворної здатності, 

тривалості продуктивного використання та стійкості до хвороб у порівнянні з 

імпортованими тваринами батьківської голштинської породи у стаді племін-

ного заводу “Агросвіт” встановлено, що голштинські корови за чотири роки 

використання були продуктивнішими, однак їхня перевага за надоєм на 234 

кг виявилася невірогідною. За вмістом жиру корови вітчизняної селекції були 

достовірно кращими – на 0,06% (Р<0,05), мали менший термін сервіс-періоду 

(на 19 днів), вищий термін господарського використання (на 0,24 лактації) 

перевищивши голштинів за прибутками у 2,97 рази, підтвердивши економіч-

ну доцільність свого використання [56]. 

При дослідженні впливу вбирного схрещування із голштинською поро-

дою на морфологічні особливості вимені корів української чорно-рябої мо-

лочної породи встановлено, що при зростанні умовної кровності за голштин-

ською породою у первісток спостерігається збільшення довжини, ширини, 

глибини і обхвату та поступове зростання індексів вимені [212]. Виявлено 

кореляцію між надоєм та промірами вим’я, у більшості випадків вона додат-

на, слабка за силою, а у групі корів із умовною кровністю 87,5–99,9% зв'язок 

надою із морфологічними показниками вим’я високовірогідний (Р < 0,001) у 

всіх випадках. Встановлено, що за вбирного схрещування частота полімастії і 
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політелії у корів знижується. Менш поширеними полімастія та політелія були 

в групі корів із умовною кровністю за голштинською породою 100% (6,7%), 

порівняно із коровами з умовною кровністю 75,0–87,4% (11,8%) та 87,5–

99,9% (7,8%), проте у них частіше зустрічалась атрофія часток вим’я. 

Корови бажаного центрально-східного типу української чорно-рябої 

молочної породи Черкаського регіону характеризувалися наступною молоч-

ною продуктивністю (648 гол.): за першу лактацію – 5808 кг молока з вміс-

том жиру 3,84%, за другу – відповідно 6209 кг і 3,85%, за третю і старші лак-

тації – 6425 кг і 3,84% та за кращу – 7051 кг і 3,88% [16]. Про генетичні мож-

ливості щодо розвитку екстер’єру тварин черкаського заводського типу до-

статньою мірою свідчать показники промірів статей корів-первісток племін-

ного заводу АФ “Маяк” Золотоніського району. Це досить високорослі у віці 

першого отелення тварини, з висотою у холці 132,5-133,3 см, з добре розви-

неними грудьми у глибину (72,1-73,4 см), ширину (44,2-43,1 см) та в обхваті 

(190,2-191,2 см), з широким задом у маклаках (50,9-52,6 см) та, особливо, у 

сідничних горбах (35,9-36,1 см). Навскісна довжина крижів становила 52,7-

53,9, а довжина тулуба – 163,0-164,6 см з живою масою 536 кг [36, 255]. З ча-

сом продуктивність корів у Черкаському регіоні не зменшується і становить 

в середньому за закінчену лактацію в окремих стадах (n=170) 6232 кг молока 

[130]. 

У західному регіоні створений тип тварин на основі голландизованої 

чорно-рябої худоби з використанням, в основному, бугаїв європейської і час-

тково американської селекції [73]. Вивчення ремонтних телиць західного 

внутрішньопородного типу засвідчило про їхню здатність до високого інтен-

сивного росту та розвитку, який завершився висотою у холці у віці 18 місяців 

119,0-120,8 см, глибиною – 61,6, шириною 42,0-42,4 та обхватом грудей 

172,5-173,1 см [226], з живою масою у 18-ти місячному віці 362,9-401,7 кг за-

лежно від генотипу [77]. За оцінкою екстер’єру повновікові корови західного 

внутрішньопородного типу мали висоту в холці 131,3-136,4 см, глибину і 

ширину грудей – 67,6-79,8 і 37,1-42,7 см, навскісну довжину тулуба – 153,3-
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166,5, обхват грудей – 181,9-203,2, ширину в маклаках – 51,1-52,6 та обхват 

п’ястка – 17,6-20,2 см [24, 109]. Інтенсивність молоковіддачі становила 1,45-

17,6 кг/хв. з індексом вимені – 41,2-42,5% залежно від його форми [204].  

У зоні Полісся сформувався тип худоби на материнській основі білого-

лової української породи [73]. Створення популяції поліського внутрішньо-

породного типу української чорно-рябої породи у Північно-Поліському регі-

оні здійснювалося за принципом відкритої популяції за участю імпортованих 

бугаїв-плідників, які походили від високопродуктивних жіночих предків 

[154]. У заводських стадах підвищення частки спадковості за голштинською 

породою (від 0 до 75 %) супроводжувалося збільшенням живої маси повнові-

кових корів (з 524 до 539 кг), висоти у холці (з 126 до 133 см), обхвату грудей 

(з 198 до 203 см), розмірів та індексу вимені, інтенсивності молоковіддачі, з 

формуванням молочного типу [146]. Серед оціненого поголів’я корів 76,6% 

тварин мали ванноподібну і 23,4% – чашовидну форми вимені [151]. 

Тварини поліського внутрішньопородного типу АФ „Єрчики” мали на-

дій за першу лактацію 5787 кг молока жирністю 4,00% із вмістом білка 

3,09%. Корови, які характеризувалися добре вираженим молочним типом, 

продукували за 305 днів лактації по 6085 кг молока та 427,2 кг сумарної про-

дукції молочного жиру і білка [62, 63, 150]. Доведено, що значне поліпшення 

усіх продуктивних ознак одержано в результаті використання генофонду го-

лштинської породи [156]. Разом з тим, досвід господарств та наукові дослі-

дження свідчать, що подальше підвищення у маточного поголів’я умовної 

частки спадковості голштинів, призводить до протиріччя “генотип-

середовище”, яке супроводжується погіршенням відтворної здатності та зни-

женням тривалості їхнього використання. У зв’язку з цим автори багатьох 

робіт рекомендують використовувати бугаїв-плідників з часткою спадковості 

голштинської породи. Проте, за відсутності племінних репродукторів бугаїв 

зазначеної кровності, господарства приречені використовувати чистопород-

них голштинських плідників зарубіжної селекції, які за генетичним потенціа-
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лом молочної продуктивності значно переважають можливості вітчизняної 

племінної бази [152]. 

Новостворений південний внутрішньопородний тип, який виведено на 

основі червоної степової породи, наразі поширений у господарствах семи пі-

вденних і східних областей України, представлений двома зональними завод-

ськими типами – придністровським і придніпровським. Повідомляється [76, 

100], що середня продуктивність апробованих корів південного типу 

(n=2307) перевищує за надоєм 6000 кг молока за лактацію із вмістом жиру 

3,79-3,80% і 3,21-3,22% білка. Про високий потенціал тварин нового типу 

свідчить наявність у ньому 416 голів корів рекордисток з надоєм понад 8 тис. 

кг молока, 75 із них перевищили надій 10 тис. кг за 305 днів лактації. Про до-

брий ріст та розвиток корів-первісток свідчить промір висоти у холці (131,7 

см) та крижах (136,9 см) [81].  

За результатами досліджень екстер’єрно-конституціональних особли-

востей корів подільського заводського типу української чорно-рябої молоч-

ної породи племінного репродуктора СК "Промінь" Красилівського району 

Хмельницької області проміри повновікових корів, залежно від різних варіа-

нтів підбору, варіювали в межах селекційних груп за висотою у холці – 

131,3-135,0 та у крижах – 135,6-139,5 см, шириною – 44,9-48,2, глибиною – 

70,4-72,9 та обхватом грудей – 189,1-193,1 см, косою довжиною тулуба – 

149,5-153,2, шириною в маклаках – 50,4-52,7 та сідничних горбах – 30,7-32,5 

і обхватом п’ястка – 18,7-19,1 см [61].  

Надій корів стада ДПДГ «Олександрівське» Вінницької області, у яко-

му рівень годівлі склав 60–65 ц кормових одиниць на корову в рік [97], ста-

новив за даними першої, другої, третьої та старше лактацій відповідно – 6070 

кг, 6450 і 6875 кг з вмістом жиру – 3,56%. Проміри корів-первісток за висо-

тою у холці – 133,9 см, у крижах – 135,2, глибиною – 73,6, шириною – 44,2 і 

обхватом грудей – 194,1, навскісною довжиною тулуба – 160,6, обхватом 

п’ястка 18,7 та шириною у маклоках 56,2 см свідчать про відмінний розвиток 

тварин. За індексами будови тіла – довгоногості (45,0), розтягнутості (120,0) і 
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костистості (14,1) корови стада характеризуються, як тварини молочного на-

прямку продуктивності з міцною конституцією. Загальна сума балів за оцінку 

типу будови тіла у тварин української чорно-рябої молочної породи станови-

ла 87,9 балів що відповідає оцінці «дуже добре». Серед оціненого поголів’я з 

ванноподібною формою вимені було – 24,8% корів, чашоподібною – 68,1% і 

округлою – 7,1%. В усіх корів-первісток вим’я розташоване вище скакально-

го суглоба, щільно прикріплене до черева, частки рівномірно розвинуті, мо-

лочні вени середніх розмірів. 

Проведені дослідження у стаді ТОВ “Козацька долина 2006” засвідчи-

ли, що телички подільського заводського типу характеризувалися добрими 

показниками росту та розвитку з живою масою у віці 18 місяців 418,4 кг. Ко-

рови з найвищою продуктивністю відрізнялися високим ростом – 134-137 см 

у холці, глибокогрудістю – 72-74 см, з шириною заду у клубах – 53-56 см та 

косою довжиною тулуба – 160-170 см [228]. 

Враховуючи відсутність власної племінної бази бугаїв-плідників вітчи-

зняної селекції та приреченість використовувати у перспективі бугаїв голш-

тинської породи зарубіжного походження [72, 105, 152] варто зауважити, що 

у голштинизованих корів новостворених порід за істотного поліпшення пока-

зників молочної продуктивності [42, 76, 150], екстер’єру та морфофункціона-

льних властивостей вимені [42, 97, 139, 151, 158, 204, 212, 233, 248, 255, 261, 

302], із нарощуванням спадковості голштина виникли і негативні явища, про 

які сповіщають як вітчизняні, так і зарубіжні автори. Найперше, це скоро-

чення тривалості продуктивного використання та довічної продуктивності 

корів [6, 31, 32, 47, 75, 94, 145, 163, 170, 195, 203, 215, 251, 257, 258, 268, 323, 

335], яке негативно впливає на ефективність селекції, через затримку темпів 

якісного поліпшення стад, та на їхню економічну стабільність. 

Так, досліджуючи показники господарського використання корів укра-

їнської чорно-рябої молочної породи за вбирного схрещування [94], було 

встановлено, що у трьох піддослідних стадах зі зростанням частки спадково-

сті за голштинською породою спостерігалася тенденція до скорочення трива-
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лості продуктивного використання корів, тривалості життя тварин, зменшен-

ня надою у розрахунку на один день життя та величини коефіцієнта госпо-

дарського використання. Кращі показники господарського використання ви-

явлено у групі корів із часткою спадковості голштинської породи 75,0-87,4% 

у порівнянні з помісями 87,5-99,9%. 

За результатами досліджень у ПЗ АФ «Маяк» Золотоніського району 

Черкаської області п’яти груп помісних за голштинською породою корів 

української червоно-рябої молочної породи (I – 37,5-50,0; II – 50,1-62,5; III – 

62,6-75,0; IV – 75,1-87,5; V – 87,6-100,0) [170, 178] встановлено, що у високо-

кровних помісних тварин IV та V груп з надоєм за першу лактацію 5222 і 

5677 кг молока кількість використаних лактацій скоротилася до 2,5 і 1,9, тоді 

як у тварин І-ІІІ груп, з надоєм первісток 4871-4894 кг, тривалість використа-

них лактацій становила 3,6-5,0. За довічною продуктивністю також перевага 

була на користь помісних тварин зі спадковістю голштина 50,1-62,5%. Якщо 

помісні генотипи першої та третьої груп поступалися за надоєм тваринам 

другої групи лише на 5571 та 5848 кг (Р<0,05 і 0,01), то висококровні геноти-

пи четвертої та п’ятої груп – на 11813 та 14021 кг (Р<0,001), або у 1,7 і 2,0 ра-

зи.  

У стаді з розведення української червоно-рябої молочної породи ПЗ 

“Пісківське” Бахмацького району із зростанням умовної кровності голштин-

ської породи відповідно зменшувався термін господарського використання 

корів. Найдовше використовувалися помісні тварини 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 заключному етапі схрещування, у тварин кінцевих генотипів з кровністю 

62,5-87,5%, спостерігалося відчутне скорочення тривалості господарського 

використання. 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 [252, 268].  
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Вивчаючи продуктивне довголіття корів, за голштинізації молочної ху-

доби, проаналізовано використання корів чорно-рябої (2 господарства) і хол-

могорської порід (1 господарство) за багаторічного використання бугаїв гол-

штинської породи [215]. При збільшенні кровності за голштинською поро-

дою з 77,0-82,7% до 93,6-95,0% продуктивне довголіття корів знизилося з 3-4 

до 1,11-1,33 отелення по чорно-рябій і з 3,66 до 1,55 отелення по холмогорсь-

кій породі. Це зумовило значне зниження надою за життя – з 19,5 і 26,9 тис. 

кг, до 7,0-8,0 тис. кг молока. 

Вивчаючи вплив умовної кровності голштинської породи у чорно-рябої 

худоби стада ЗАТ «Луначарськ» [50] на молочну продуктивність та трива-

лість використання встановлено, що нарощування спадковості за голштинсь-

кою породою до 87,5% збільшує надій за лактацію до 5584 кг, тоді як у тва-

рин, отриманих при розведенні помісей 50% «у собі» він становив 4944 кг. 

Проте довічний надій у висококровних корів знизився до 17656 кг за трива-

лості лактацій 3,17, проти 21220 кг і 4,27 лактацій у низькокровних помісей.  

Дослідженнями впливу кровності за голштинською породою на продук-

тивне довголіття чорно-рябих корів у господарствах Нижегородської області 

[195] встановлено, що у чистопородної чорно-рябої худоби було використано 

5,27 лактацій, довічний надій становив 24124 кг, надій за першу лактацію – 

4105 кг, вміст жиру за першу лактацію – 3,83%, надій за вищу лактацію – 

5478 кг, надій на 1 день життя – 8,7 кг, на один день лактації – 16,1 кг. У по-

місних тварини зі спадковістю голштина 51-62% було використано 3,97 лак-

тацій, довічний надій становив – 17986 кг, надій за лактацію – 4222 кг, вміст 

жиру за першу лактацію – 3,78%, надій за вищу лактацію – 5596 кг, надій на 

один день життя – 7,6 кг та на один день лактації – 16,9 кг. Тоді як у корів з 

кровністю голшинської породи за 88% кількість лактацій скоротилася до 2,49 

(-2,78 лакт.), довічний надій зменшився до 14758 кг (-9366 кг), надій за першу 

лактацію зріс до 5095 кг (+990 кг), вміст жиру за першу лактацію знизився до 

3,75% (-0,08%), надій за вищу лактацію зріс до 6013 кг (+535 кг), надій на 
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один день життя зменшився до 7,4 кг (-1,3 кг), а на один день лактації збіль-

шився до 21,3 кг (+5,2 кг) молока. 

Повідомляється [211], що практично всі лінії української чорно-рябої 

молочної породи мають голштинське походження. Тому на сучасному етапі 

селекції голштинська порода використовується за принципом «відкритої по-

пуляції». Поглинальне схрещування формує подальшу генеалогічну структу-

ру української чорно-рябої молочної породи сприяючи поширенню голштин-

ських ліній. 

Підсумковий висновок огляду літератури даного підрозділу полягає у 

тому, що створена українська чорно-ряба молочна порода достатньо дифере-

нційована у межах внутрішньопородних типів, ремонтний молодняк здатний 

до інтенсивного росту і розвитку, а корови відрізняються достатньо високим 

генетичним потенціалом молочної продуктивності, добрим розвитком статей 

екстер’єру, а за показниками тривалості продуктивного використання та від-

творення навіть переважають імпортовану голштинську худобу. Разом з тим, 

нарощування спадковості голштинської породи призводить до зниження по-

казників продуктивного довголіття.  

Оскільки подальше покращення молочної продуктивності на основі 

якісного вдосконалення стад передбачає ефективне використання кращого 

генофонду нашої вітчизняної і зарубіжної селекції, необхідні пошуки ефек-

тивних заходів для поліпшення ознак, які характеризують тривалість викори-

стання та довічну продуктивність тварин. 

У цьому аспекті вбачається доцільним інтенсивне впровадження мето-

ду лінійної класифікації корів молочної худоби взагалі та сумського внутрі-

шньопородного типу зокрема, оскільки доведено, що тварини з високими по-

казниками оцінки за тип здатні до аналогічної продуктивності та до тривало-

го продуктивного використання. 
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1.2. Особливості створення сумського внутрішньопородного типу 

української чорно-рябої молочної породи 

 

Створення у Сумському регіоні внутрішньопородного типу української 

чорно-рябої молочної породи здійснювалось за методикою відтворного 

схрещування лебединської худоби з плідниками голштинської та української 

чорно-рябої молочної порід. Як селекційне досягнення тип затверджено спі-

льним наказом Мінагрополітики України і Української академії аграрних на-

ук за № 386/59 від 3 червня 2009 року [180]. 

Селекційна робота зі створення стад української чорно-рябої молочної 

породи охоплювала 12 районів області на 13 тисячному маточному поголів’ї. 

Започаткована вона була завезенням на Сумське облплемоб’єднання 29 буга-

їв голштинської породи з продуктивністю матерів 7253 кг молока з вмістом 

жиру 3,97%. Станом на 1991 рік у 46 господарствах Сумської області плідни-

ками голштинської породи було штучно запліднено більш як 50 тисяч маточ-

ного поголів’я [122]. Популяція української чорно-рябої молочної породи 

Сумщини формувалась також шляхом завезення поголів’я із різних областей 

України та ближнього зарубіжжя. За період із 1984 по 1996 роки було завезе-

но 24,5 тис. голів телиць [179]. На час апробації селекційного досягнення 

(1282 гол.) тварини нового сумського внутрішньопородного типу мали сере-

дню продуктивність за першу лактацію 4612 кг із вмістом жиру 3,69%, а за 

третю – відповідно 5169 і 3,79%. Корови нового тиру перевершували ровес-

ниць вихідної породи на 305-852 кг молока [25, 74].  

Молочна продуктивність корів провідних селекційних стад Сумського 

регіону (n=786) відрізнялася мінливістю за кількісними та якісними показни-

ками в залежності від генотипових та паратипових чинників. Надій корів 

становив за надоєм першої та третьої лактації (4284 і 5382 кг), з вмістом жи-

ру 3,79 і 3,84% та білка – 3,29 і 3,31% [101] з високою поживною і біологіч-

ною цінністю за складом незамінних кислот [178]. 
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Про високий генетичний потенціал молочної продуктивності корів 

сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної по-

роди свідчить наявність 10 корів рекордисток у племінному заводі ТОВ АФ 

“Владана” з величиною надою вище за 8 тис. кг молока, три з яких мають на-

дій вище за 9 тис., а дві вище 10 тис. кг. У стаді племінного заводу Підліснів-

ської філії ПрАТ “Райз-Максимко” було виявлено дев’ять корів з надоєм ви-

ще за 7 тис. кг молока, а корова Суниця 4400120726 мала надій 12913 кг, жи-

рністю 3,85% та білковістю – 3,00%. У стаді АФ “Перше Травня” знаходи-

лось 19 корів з надоєм вище за 7 тис. кг., а у стаді ПЗ агрофірми “Лан” – 

дев’ять корів з надоєм вище 9 тис. кг за кращу лактацію [207]. 

За оцінкою стада ПЗ ДГ Сумського інституту АПВ з розведення сумсь-

кого внутрішньопородного типу високопродуктивні корови відрізнялися до-

статньо добрим розвитком будови тіла з висотою у холці 133,4 см, глибиною 

69,7, шириною 45,7 та обхватом грудей 194,6 см, з надоєм за першу лактацію 

5008 кг молока, за третю і кращу відповідно – 5771 і 6613 кг, жирністю 3,77-

3,98% та виходом молочного жиру – 194,0-248,7 кг [209]. Оцінка корів цього 

ж стада за ступенем фенотипової консолідації селекційних ознак показала 

незначну консолідованість за надоєм (0,172), кількістю молочного жиру 

(0,120), глибиною (0,208) та шириною (0,220) грудей, тоді як за рештою 

ознак та статей екстер’єру ступінь фенотипової консолідації була низькою 

[205]. 

За оцінкою екстер’єру корів сумського внутрішньопородного типу ПЗ 

“Владана” у віковій динаміці лактацій (перша, друга, третя і ст.) встановлено 

їхню відповідність тваринам бажаного породного типу за промірами висоти у 

холці (132,5-135,6 см) та крижах (140,5-144,0 см). Корови характеризувалися 

добрим розвитком грудей у глибину (72,4-74,9 см), ширину (42,8-44,6 см) та 

в обхваті (188,7-193,4 см), шириною в маклаках (51,1-53,1 см) та сідничних 

горбах (35,3-36,8 см), навскісною довжиною заду (51,8-53,1 см) та тулуба 

(162,4-165,9 см) з живою масою 517,2-551,5 кг. Визначені показники індексів 

будови тіла корів у віковій динаміці лактацій свідчать про гармонійність роз-



34 
 
витку статей екстер’єру, а рівень їхньої мінливості характерний для худоби 

молочного типу [201]. 

За показниками оцінки та мінливості екстер’єрних ознак тварин сумсь-

кого внутрішньопородного типу трьох піддослідних стад, оцінених за мето-

дикою лінійної класифікації, встановлено існування істотної міжпородної та 

міжстадної диференціації корів за типом. Аналіз стану оцінки корів-

первісток  за окремими описовими ознаками показав істотну мінливість як у 

межах породи, так і стад. Середня оцінка ознаки положення заду (4,7-5,2 ба-

ла) з міжстадною різницею 0,5 бала свідчить про її відхилення від бажаного 

розвитку на рівні ± 0,2-0,3 бала. Рівень оцінки кута скакального суглоба (4,4-

4,6 бала) та ратиць (4,2-4,6 бала), свідчить про існування загальної проблеми 

щодо недоліків цих ознак [250]. 

Наразі новостворений масив сумського внутрішньопородного типу 

української чорно-рябої молочної породи відрізняється істотною різноманіт-

ністю за умовною кровністю голштинської породи, тому і рівень продуктив-

ності тварин і екстер’єрний тип залежить від частки спадковості вихідних 

порід [201, 206]. 

При вивченні росту та розвитку ремонтних телиць сумського внутріш-

ньопородного типу встановлено, що вони досягали живої маси у паруваль-

ному віці 355,4–382,6 кг, яка залежала від умовної кровності за поліпшуючою 

породою [132, 189]. 

Дослідження популяції худоби сумського внутрішньопородного типу 

на сучасному етапі селекції свідчать, що масив тварин характеризується до-

статньою генеалогічною структурованістю. До найбільш поширених варто 

віднести такі лінії: Астронавта 1696981, О. Айвенго 1189870, Р. Соверінга 

0198998, Монтфреча 91779, П.Ф.А. Чіфа 1427381, Валіанта 1650414, В. Б. 

Айдіала 0933122, Суддина 1698624, С. Т. Рокіта 252803, Елевейшна149007, 

М. Чіфтейна 956792. Племінна цінність бугаїв-плідників за показниками 

продуктивності матерів за даними кращої лактації становила у середньому 

8663–9625 кг за надоєм, 3,81–4,08 % – за вмістом жиру та 335–372 кг за мо-
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лочним жиром і свідчить про те, що масивом тварин регіону був успадкова-

ний високий генетичний потенціал продуктивності [188, 246].  

Згідно даних СУБД “Держплемреєстр” станом на 01.01.2015 року у 

Сумській області зареєстровано всього сім племінних господарств, з яких чо-

тири племінних заводи (ДП “ДГ Сумського ІСГПС НААУ”, ПАТ “Іскра”, 

СВК АФ “Перше Травня” і Підліснівська філія ПрАТ “Райз-Максимко”) та 

три племрепродуктори (ТОВ “Десна”, ПАТ ПЗ “Михайлівка” і Шевченківсь-

ка філія “ПрАТ “Райз-Максимко”). За даними держплемреєстру надій корів 

перерахованих господарств за першу лактацію становив у середньому 5513 

кг молока із загальним виходом молочного жиру 204,1 кг, за другу лактацію 

відповідно – 5797 і 219 кг та за третю і старше – 5921 і 224 кг. 

Основна стратегічна задача щодо перспективи розвитку молочного 

скотарства Сумщини [114] – це нарощування кількісного і якісного складу 

поголів’я тварин, забезпечення рентабельності галузі через реалізацію систе-

ми селекційних заходів, які спрямовані на підвищення генетичного потенціа-

лу молочної продуктивності корів, поліпшення екстер’єрного типу, та по-

довження тривалості господарського використання. Ефективність подальшої 

роботи з молочною худобою має реалізуватися на засадах великомасштабної 

селекції з оцінкою та добором корів бажаного типу за провідними господар-

ськи корисними ознаками, особливо, за екстер’єром.  

Таким чином, на сучасному етапі селекції тварини сумського внутріш-

ньопродного типу української чорно-рябої молочної породи характеризують-

ся високим генетичним потенціалом молочної продуктивності, за оцінкою 

екстер’єру вони розвиваються у напрямку молочного типу, проте істотна мі-

нливість цих важливих у селекційному значенні ознак залежить від частки 

спадковості поліпшуючої породи, а низькі коефіцієнти успадковуваності ста-

тей будови тіла свідчать про відсутність належної оцінки, добору та підбору 

тварин за екстер’єрним типом. 

Згідно з програмою створення української чорно-рябої молочної поро-

ди методом відтворного схрещування, тварини місцевої худоби різних регіо-
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нів України повинні були успадкувати притаманні поліпшуючим породам 

нові екстер’єрні якості молочного типу 43. Оскільки новостворений сумсь-

кий внутрішньопородний тип української чорно-рябої молочної породи за-

знає наразі поглинального впливу голштинської породи, виникає вмотивова-

на необхідність вивчення екстер’єру тварин на сучасному етапі їхньої селек-

ції. 

 

1.3. Оцінка екстер’єру тварин, методи та значення у системі селек-

ції молочної худоби 

 

Оцінка тварин за екстер’єром – один із найдавніших методів визначен-

ня їхніх біологічних та господарськи корисних властивостей за формами бу-

дови тіла, який не тільки не втратив своєї актуальності, а навпаки, істотно 

зріс при переводі галузі молочного скотарства на сучасні промислові техно-

логії. Лише тварини з міцною конституцією і з відповідними до неї екс-

тер’єрними показниками, можуть в умовах суцільної механізації процесів ви-

робництва володіти високою продуктивністю, адаптаційною і відтворною 

здатністю, витривалістю до фізіологічних навантажень та здатністю до три-

валого продуктивного використання [29, 43]. 

Екстер’єр, характеризуючи зовнішній вигляд тварин, відображає харак-

тер їхньої фізіологічної діяльності та напрямок продуктивності. Тому показ-

ники оцінки тварин за екстер’єром входять як структурний елемент при ви-

значенні їхньої племінної цінності за комплексом ознак. 

Вчення про екстер'єр, як окрему дисципліну у зоотехнічній практиці, 

було сформовано ще у XVIII столітті, коли французький вчений Клод Бур-

жель уперше увів для вживання термін “екстер'єр” (exterieur – зовнішній). Він 

також запропонував суб'єктивний, окомірний метод оцінки коня за екстер'є-

ром доповнювати вимірюванням статей (цитовано за [22]). 
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Прагнучи за зовнішніми формами визначити господарську цінність 

тварин, заводчики, задовго до появи різних сучасних методів визначення пле-

мінної цінності за екстер’єром, використовували лише окомірну оцінку. 

Новий підхід до оцінки та її значення у племінній роботі виник із вчен-

ня про зв’язок форми і функції організму, тобто будови тіла із напрямком 

продуктивності тварин. Зв’язок цей, як зазначив Н. А. Кравченко [104], має 

бути не обов’язково прямий. Він може бути виражений тією чи іншою мірою, 

а у деяких випадках може бути зовсім відсутнім.  

Погляди видатних вчених ХХ століття [19, 110, 119, 175, 177] на мето-

дологічні аспекти оцінки тварин за екстер’єром ґрунтувались на переконанні, 

що відмічаючи важливість та незамінність окомірної оцінки, селекціонер усе-

таки не має можливості лише за розвитком статей будови тіла зробити досто-

вірний висновок щодо здатності тварини до корисної продуктивності, так як 

вона визначається ще цілою низкою інших чинників як генетичного, так і па-

ратипового походження.  

У практиці зоотехнії основними способами оцінки тварин за екстер'є-

ром є такі: окомірна оцінка, описова оцінка статей будови тіла, бальна оцін-

ка, взяття промірів, індексна оцінка, лінійна оцінка типу на основі порівняння 

оцінюваних особин з модельною твариною, побудова екстер’єрних профілів, 

фотографування [192].  

Оцінка екстер’єру тварин методом взяття промірів спеціальними при-

ладами має певні переваги над окомірною і значною мірою доповнює її. 

Проміри статей привносять у екстер’єрну оцінку тварин об’єктивність, тоді 

як окомірному методу притаманний певною мірою суб’єктивізм. Проміри 

зручні для біометричної обробки даних і мають селекційну цінність у процесі 

порівняння однойменних показників. В залежності від мети тварин оцінюють 

за різною кількістю промірів – від 5-8 до 52 [22]. 

Оцінка екстер’єру корів за промірами у селекційно-племінній роботі 

має важливе значення, оскільки завдяки їй можна отримати об’єктивний ци-

фровий вираз розвитку найважливіших частин тіла тварини у будь-який пе-
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ріод її життя, провести порівняльний аналіз як у межах окремих тварин, так і 

різних селекційних груп, стад, ліній та внутрішньопородних типів. Біометри-

чна обробка даних промірів дозволяє об’єктивно визначити розвиток окре-

мих статей та індексів будови тіла, гармонійне поєднання яких відображає 

екстер’єрний тип тварин. 

Скотарі Канади на початку XX століття зрозуміли, що у високопродук-

тивних корів через недоліки екстер’єру скорочувався термін продуктивного 

використання. Завдяки цьому створились умови для створення такої корови, 

яка була б не лише молочною, але й мала гармонійний розвиток статей у по-

єднанні з міцним екстер’єрним типом, завдяки якому могла б підтримувати 

високу продуктивність упродовж тривалого періоду.  

У 1925 році Асоціація голштинської породи Канади запропонувала 

програму класифікації за типом. Дещо пізніше (у 1929 р.) була розпочата ро-

зробка системи лінійної класифікації голштинської худоби за екстер’єрним 

типом у США, яка передбачала оцінку тварин за системою балів [184]. 

Методика лінійної класифікації в США неодноразово переглядалась й 

уточнювалась, зберігаючи первинно прийняту систему класів (1943, 1957, 

1971, 1982, 1994 рр.) [59, 317]. Сучасну американську систему лінійного опи-

сування викладено у методичних вказівках [324]. На відміну від канадської 

системи американська відрізняється застосуванням 50-бальної шкали опису-

вання окремих статей. 

Методика лінійної класифікації має описовий характер статей екс-

тер’єру і передбачає їхню кількісну характеристику, рівень якої вказує на ві-

дповідну ступінь наближення оцінюваних тварин до корови бажаного (моде-

льного) типу. Забезпечується кількісний вираз єдиною бальною шкалою. В 

основу методики покладено екстер’єр модельної тварини як мети селекції, а 

першочерговим завданням лінійної класифікації – є оцінка бугаїв-плідників 

за типом їхніх дочок. У підсумку оцінки будується графічне зображення екс-

тер’єрного профілю дочок оцінених бугаїв-плідників за описовими статтями, 

які мають важливе економічне та функціональне значення [190]. 
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Розроблена фахівцями Північної Америки методика лінійної класифі-

кації виявилась досить вдалою і використовується до теперішнього часу в 

усіх країнах з розвинутим молочним скотарством. Знайшла вона послідовни-

ків і в Україні. Впродовж останніх 15-20 років в Україні апробована сучасна 

методика лінійної класифікації молочних корів [14, 18, 39, 64, 121, 133]. За її 

використання встановлено закономірності формування будови тіла тварин 

новостворених українських червоної [168, 169], бурої [138, 139, 140, 243], че-

рвоно-рябої [103, 123, 194, 266, 270] та чорно-рябої [98, 116, 147, 244, 290] 

молочних порід з визначенням у них селекційно-генетичних параметрів 

ознак екстер’єру з оцінкою бугаїв-плідників за типом їхніх дочок [168, 169, 255, 

262, 263, 272, 297, 298, 299].  

Окомірна оцінка має низку переваг над інструментальною – це просто-

та, більша доступність, можливість оцінки ознак, які складно, або неможливо 

виміряти. Це дає змогу перетворити якісну експертну оцінку до розряду кіль-

кісних ознак і на її основі перетворити масову селекцію корів  та оцінку пле-

мінної цінності бугаїв за екстер’єром дочок [168, 169]. З огляду на зазначене 

нова редакція Закону України “Про племінну справу у тваринництві” зо-

бов’язує використовувати лінійну класифікацію як складовий елемент у ком-

плексній оцінці племінної цінності тварин [78].  

Із запровадженням у галузі молочного скотарства новітніх інтенсивних 

технологій лише тварини з міцною конституцією та відмінними показниками 

екстер’єру можуть характеризуватися високою продуктивністю та довголіт-

тям. Світова практика свідчить, що використання голштинів у поліпшенні 

інших порід істотно прискорює у них темпи приросту молочної продуктив-

ності. Проте існує зворотній бік цього процесу – із нарощуванням кровності 

за поліпшуючою породою істотно знижуються показники відтворної здатно-

сті [82, 91, 288], тривалості використання [195, 215, 257, 328] та довічної 

продуктивності [8, 145, 195, 203].  

Голштинизація українських молочних порід великої рогатої худоби, 

поряд з позитивними результатами також поряд із збільшення молочної про-
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дуктивності та поліпшення екстер’єрних якостей помісних за голштином ко-

рів [42, 248, 254, 260, 261] має тенденцію до скорочення тривалості продук-

тивного життя корів [94, 163, 164, 170, 252, 258, 268, 273]. Передчасне вибра-

ковування корів скорочує племінні ресурси порід і завдає економічного збит-

ку галузі в цілому.  

Не дарма до системи лінійної класифікації молочних корів за типом, 

згідно з рекомендаціями ICAR, включені ознаки екстер’єру, які мають еко-

номічну цінність, або напряму чи опосередковано вони співвідносяться з ці-

лями породного розведення, в тому числі у напрямку поліпшення ознак про-

дуктивного довголіття [190]. 

Практика світової селекції свідчить, що задля збільшення терміну ви-

користання корів необхідно приділяти більше уваги поліпшенню екстер’єру 

худоби, особливо таких ознак, як кінцівки та ратиці, вим’я і на заключну оці-

нку лінійної класифікації. Повідомляється [183], що збільшення оцінки за 

стан кінцівок на один бал супроводжується зростанням тривалості господар-

ського використання корів на 64 дні, а збільшення оцінки за розвиток вимені 

на один бал збільшує середнє значення тривалості господарського викорис-

тання на 82 дні. 

За результатами загальної оцінки за тип продуктивність корів з оцін-

кою «добре», «задовільно» та «погано» з середніми балами 76,7-59,8 мали 

середній надій 5364-4893 кг, використовувались 3,2-2,7 лактацій з довічним 

надоєм 17165-13211 кг молока. Групи корів із загальною оцінкою за тип «ві-

дмінно», «дуже добре» і «добре з плюсом» мали надій 5863-5697 кг, викорис-

товувались 3,6-3,8 лактацій з довічним надоєм 21107-21649 кг. Між середнім 

балом загальної оцінки за комплекси ознак і довічним надоєм отримана ви-

сока додатна кореляція (r=0,77) [1]. 

Дослідженням [34] п'яти порід (чорно-ряба, голландська, голштинська, 

бестужевська і симентальська) встановлено, що твердість ратичного рогу і 

тривалість продуктивного використання корів мають дуже високу позитивну 

кореляцію (r=0,79-0,92). При цьому надій в середньому за лактацію і в розра-
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хунку на один день життя корів має негативну кореляцію з твердістю ратич-

ного рогу, відповідно r=-0,46-0,65 і r=-0,21-0,37. При збільшенні твердості 

ратичного рогу тривалість продуктивного використання підвищується на 2,0-

4,7 лактації, в залежності від породи. 

Вивчаючи описові ознаки типу [239], які характеризують стан кінцівок 

корів української чорно-рябої молочної породи племінного заводу АФ «Ма-

як» Золотоніського району – кут скакального суглоба, постанову задніх кін-

цівок, кут ратиць і рух у їхньому зв'язку з тривалістю життя, було встановле-

но, що тривалість життя тварин з оцінкою кута скакального суглоба в п'ять і 

шість балів порівняно з групами тварин з оцінкою в один і дев'ять балів пере-

вищувала відповідно на 592 і 333 днів. Дослідження засвідчили позитивний 

вплив постановки задніх кінцівок, кута ратиць і руху на тривалість життя 

тварин. Групи тварин з оцінкою дев'ять балів перевершували тварин з оцін-

кою в один бал за тривалістю життя відповідно на 971; 1094 і 1127 днів на 

високодостовірному рівні. 

При дослідженні кута скакального суглоба корів української червоно-

рябої молочної породи у цьому ж господарстві [242], різниця за середньою 

тривалістю життя між тваринами з оцінкою шість балів порівняно з групами 

тварин оцінених в один та дев'ять виявилась істотною і варіювала відповідно 

у межах 616 і 524 дні. За рештою статей різниця між максимальною і мініма-

льною оцінками склала 690-797 днів. 

Дослідженнями [267] проведеними в аспекті визначення зв’язку між 

оцінкою лінійних ознак вимені та тривалістю життя корів української чорно-

рябої молочної породи, встановлено, що корови з вищими оцінками за стан 

розвитку морфологічних ознак вимені – міцності прикріплення передніх час-

ток (8 балів), висоти прикріплення задніх часток (8 балів), вираженості 

центральної зв’язки (9 балів) та глибини вимені (9 балів), мали значну пере-

вагу за тривалістю життя, перевищуючи тварин з самою низькою оцінкою на 

762-970 днів. За оцінкою лінійної статі – розміщення передніх дійок, у стаді 
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господарства найдовше використовувалися корови з оцінкою п’ять балів за 

стан розвитку цієї ознаки.  

Проведені дослідження з визначення зв’язку між оцінкою лінійних 

ознак вимені та тривалістю життя корів у стаді племінного заводу АФ “Ма-

як” Золотоніського району Черкаської області на поголів’ї корів української 

червоно-рябої молочної породи [241] встановили, що за лінійною оцінкою 

ознаки прикріплення передніх часток вимені (9 балів) корови використовува-

лись у стаді на 710 днів довше, ніж корови з оцінкою в один бал. Корови з 

оцінкою за ознакою висоти прикріплення задніх часток вимені прожили на 

687 днів довше. Тварини з оцінкою за розвиток центральної зв’язки вимені 

нижчою від середньої (1-4 бали) використовувалися від 1688 до 1832 днів. 

Корови з оцінкою центральної зв’язки у дев’ять балів відрізнялися вищою 

тривалістю життя – 2377 днів, перевищуючи корів з найнижчою оцінкою на 

702 дні. Встановлено, що корови, у яких високо розташоване вим’я, значно 

менше піддаються ризикам травмування та захворювань і значно довше ви-

користовуються у стаді. Різниця між середньою тривалістю життя корів з 

оцінкою дев’ять балів та оцінкою в один бал за глибину вимені становила 

618 днів.  

Огляд літературних джерел цього підрозділу засвідчив, що для оцінки 

екстер’єрного типу корів у країнах з розвинутим скотарством розроблена 

унікальна система лінійної класифікації, яка дозволяє на високому рівні, 

об’єктивно оцінювати тварин молочних та комбінованих порід. 

Використання методики лінійної класифікації у багатьох країнах світу 

та в Україні дозволяє вірогідно оцінки корів молочних порід за екстер’єрним 

типом, а встановлена позитивна кореляція між оцінкою та господарськи ко-

рисними ознаками свідчить про її ефективність. З огляду на актуальність що-

до використання методики лінійної оцінки в системі селекції створених укра-

їнських порід та внутрішньопородних типів молочної худоби за екстер’єром 

потребує розробки, досконалого вивчення та удосконалення низка проблем-

них питань, до яких відносяться: впровадження методів об’єктивної оцінки 
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племінних тварин за даною методикою, поглиблене вивчення мінливості се-

лекційних та популяційно-генетичних параметрів ознак екстер’єру на сучас-

ному етапі селекції.  

 

1.4. Ефективність використання у селекційному процесі молочної 

худоби популяційно-генетичних параметрів ознак екстер’єру  

 

Теоретичною основою великомасштабної селекції тварин є популяцій-

на генетика, яка вивчає закономірності успадкування та мінливості господар-

ськи корисних ознак у складних сукупних системах особин одного виду, що 

характеризуються відповідними властивостями, місцезнаходженням і при-

стосованістю до даних умов існування. Популяція, на відміну від окремої 

особини, існування якої обмежено у часі, існує необмежено, знаходиться у 

постійній динаміці, в процесі еволюції у ній проходить безперервна заміна 

одних генотипів іншими, від покоління до покоління змінюється її 

генетичний склад [9].  

Перед тим як приступити до відповідальної селекційної роботи, селек-

ціонерові необхідно чітко орієнтуватися у сутності спадковості та мінливості, 

цих універсальних властивостей всього живого, добре уявляти собі механізм 

успадковуваності, засвоїти основні закономірності популяційної генетики 

[106, 126, 305]. 

Існує безперечна залежність між результатами добору за фенотипом і 

величиною успадковуваності ознаки. Добір кращих за фенотиповим проявом 

особин за високої успадковуваності дозволить істотно зрушити ознаку по-

томства у бажаному напрямку її розвитку. За низької успадковуваності озна-

ки відбувається майже повне її повернення до середньої величини вихідного 

покоління. У міру скорочення генетичної мінливості падає реакція на добір, 

отже і на реалізацію успадковуваності [129, 193, 217].  

Проте успадковуваність завжди проявляється в конкретних умовах [3, 

5, 58]. Поза середовищем успадковуваність лише абстрактне поняття. Гено-
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тип визначає норму реакції організму на зовнішні умови. Міняються умови – 

неминуче змінюється і норма реакції. Значить, відділяти вплив успадковува-

ності від впливу середовища можливо лише з великою часткою умовності і 

лише в обмежених границях коливання зовнішніх факторів. У зв’язку з цим 

виникає необхідність постійного генетико-популяційного моніторингу стад 

за показниками успадковуваності кількісних господарськи корисних ознак, 

що дозволяє істотно підвищити ефективність селекційного процесу за умови 

отримання високого ступеня коефіцієнтів [26, 171].  

Коефіцієнт успадковуваності є обов’язковою складовою будь-яких ме-

тодів обчислення ефекту селекції та багатьох селекційних індексів, що зумо-

влює необхідність визначення цього найважливішого селекційно-

генетичного параметру при визначенні ефективності селекції при плануванні 

методів добору і підбору за будь-якою селекціонованою ознакою [29, 325, 

337]. 

Успадковуваність ознак, що характеризують екстер’єрний тип корів 

молочної худоби за даними досліджень варіює у досить широких межах і за-

лежить від багатьох чинників: породи, внутрішньопородного типу, лінії, бу-

гаїв-плідників, генотипу, віку, паратипових факторів, ступеня відселекціоно-

ваності стада за екстер’єром, ефективності добору бугаїв-плідників оцінених 

за екстер’єрним типом їхніх дочок, оцінюваної ознаки, методу визначення [2, 

54, 65, 79, 122, 125, 200, 235, 255, 263, 269, 301]. 

Значний обсяг результатів досліджень різних авторів свідчить про ви-

соку мінливість коефіцієнтів успадковуваності ознак екстер’єру корів молоч-

ної худоби різних країн селекції [312, 314, 338, 339, 343]. 

За оцінкою екстер’єрного типу корів голштинської породи чеської се-

лекції успадковуваність описових ознак коливалася від 0,05 до 0,43 [342]. За 

даними інших авторів [326] успадковуваність голштинських корів Чехії ко-

ливалася від 0,17 до 0,32 за ознаками вимені, від 0,10 до 0,16 за ознаками кі-

нцівок, і від 0,18 до 0,45 за ознаками, що характеризують розміри тіла. Ліній-

на класифікація 26558 корів голштинської породи у 802 стадах Бразилії за 22 
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ознаками типу засвідчила рівень їхньої успадковуваності у межах 0,10 – 0,39 

[311]. У голштинських корів Швейцарії успадковуваність лінійних ознак ва-

ріювала від 0,08 (висота ратиці) до 0,46 (ширина заду) [320]. У голштинських 

корів-первісток Італії ступінь успадковуваності становив 0,114 за ознакою 

вгодованості та 0,049 за ознакою руху [309].   

Рівень коефіцієнтів успадковуваності лінійних ознак екстер’єру корів-

первісток ярославської пороти варіював від h2=0,076 (за глибиною тулуба), 

до h2=0,252 (за шириною заду) [235]. У чорно-рябої породи за промірами тіла 

– від h2=0,01 (за навкісною довжиною тулуба) до h2=0,53 (за шириною у мак-

локах) та за морфологічними ознаками вимені – від h2=0,01 (за відстанню дна 

від землі) до h2=0,70 (за формою вимені) [247]. За оцінкою вимені корів айр-

ширської породи методом подвоєння коефіцієнта кореляції «мати-дочка» мі-

нливість успадковуваності ознак становила від h2=0,094 (за відстанню дна від 

землі) до h2=0,998 (за діаметром задніх дійок) [301]. 

Спеціалісти голштинської асоціації вважають, що за рівня успадкову-

ваності ознаки 0,10 і нижче не варто очікувати помітного генетичного про-

гресу [29].  

За дослідженнями успадковуваності промірів будови тіла корів сумсь-

кого внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи у 

стадах ПЗ “Владана” та ПР АФ “Косівщинська” рівні коефіцієнтів варіювали 

в залежності від господарства і лактації [200]. У віці першої лактації коефіці-

єнти відповідно становили h2=0,141-0,249 і h2=0,091-0,257, другої – h2=0,278-

0,445 і h2=0,199-0,480 та третьої і старше – h2=0,055-0,237 і h2=0,091-0,349.  

При вивченні особливостей екстер’єрного типу корів української чер-

воно-рябої молочної породи встановлено високий рівень успадковуваності 

вираженості молочного типу (h2=0,60), глибини тулуба (h2=0,43), міцності 

(h2=0,29), величини і габітусу (h2=0,25), розміру дійок (h2=0,37) та інтенсив-

ності доїння (h2=0,21) [65].  

За результатами досліджень ступеня успадковуваності лінійних ознак 

рівень мінливості коефіцієнтів відрізнявся істотною мінливістю у межах оці-
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нюваних статей. За оцінкою корів української чорно-рябої молочної породи 

ДП ДГ “Кутузівка” та “Гонтарівка” Інституту тваринництва НААН України 

встановлено коливання коефіцієнтів успадковуваності лінійних ознак у ме-

жах 0,13-0,54, з найвищими коефіцієнтами глибини грудей (h2=0,54), росту 

(h2=0,49) та ширини у крижах (h2=0,36) [2]. 

Аналіз коефіцієнтів успадковуваності промірів будови тіла оцінених 

корів ПЗ “Владана” та ПР АФ “Косівщинська” показав значну генотипову 

мінливість цих ознак, яка істотно змінювалася у межах врахованих лактацій 

та господарств. У корів-первісток ПЗ “Владана” встановлено низькі коефіці-

єнти успадковуваності за промірами будови тіла (h2=0,122-242), які підвищи-

лись у віці другої лактації з мінливістю 0,236-0,445 у більшості випадків з 

високою достовірністю за критерієм Фішера. Самі низькі та недостовірні рів-

ні коефіцієнтів успадковуваності промірів статей будови тіла отримано у ко-

рів за даними третьої лактації (h2=0,092-237). У корів ПР АФ “Косівщинська” 

були отримані вищі ступені коефіцієнтів успадковуваності статей будови ті-

ла. Першу позицію (h2=0,199-480) зайняли тварини другої лактації, другу – 

третьої і старше (h2=0,191-0,349) та третю – корови-первістки (h2=0,091-257) 

[200]. 

Рівень коефіцієнтів успадковуваності корів-первісток сумського внут-

рішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, оцінених за 

методикою лінійної класифікації у ПЗ “Перше Травня” виявився високим за 

переважною більшістю групових та описових ознак екстер’єру. Достатній 

вплив спадковість батьків чинить на розвиток групових ознак екстер’єру, що 

характеризують молочний тип корів (h2=0,225), тулуб (h2=0,288) та вим’я 

(h2=0,263). Із описових ознак детермінується спадковістю на 31,1% ширина 

грудей, на 30,3% – кутастість та на 31,5% – вгодованість. Достатній для ус-

пішної селекції рівень успадковуваності спостерігається також за описовими 

ознаками висоти у крижах (h2=0,269), ширини заду (h2=0,255), переднього 

прикріплення вимені (h2=0,233), центральної зв’язки (h2=0,0,246) та довжини 

дійок (h2=0,234) [263].  
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Організм є єдиною самоуправляючою системою, що склалася в процесі 

еволюції, де окремі частини організму, органи, тканини, ознаки знаходяться у 

взаємному зв'язку один з одним. Вивчення зв'язків між господарськи корис-

ними ознаками має велике значення для селекційно-племінної роботи, оскі-

льки ці залежності можуть бути використані при доборі для створення бажа-

них типів тварин [255]. Задля ефективності добору за ознаками з низькою ус-

падковуваністю облік корелюючих ознак має вирішальне значення. При цьо-

му включення в селекцію таких сполучених ознак, успадковуваність яких 

дуже низька, – єдино можливий спосіб для досягнення успіху селекції.  

За результатами досліджень з вивчення залежності молочної продукти-

вності корів української чорно-рябої молочної породи від промірів їхнього 

тіла у період першої лактації у стаді господарства ТзОВ «Молочні ріки» Со-

кальського району Львівської області встановлено, що найвищими надоями 

та кількістю молочного жиру характеризувалися тварини, висота в холці яких 

у період першої лактації становила 130-132 см, глибина грудей – 74-76, ши-

рина грудей – 43-45, обхват грудей за лопатками – 195–199, коса довжина ту-

луба – 155-159, ширина в маклаках – 55-57 та обхват п’ястка – 18,1-19,0 см 

[174]. Коефіцієнти кореляції між промірами тіла первісток і показниками їх 

подальшої молочної продуктивності, залежно від проміру і лактації, знахо-

дилися в межах 0,100–0,403, а частка впливу промірів на показники молочної 

продуктивності – в межах 8,68–36,38%. 

За оцінкою корів української червоно-рябої молочної породи у межах 

двох стад (ПСП ПЗ “Пісківське” Бахмацького та ПР СК “Авангард” Менсь-

кого районів Чернігівської обл.) за зв’язками “промір статі – надій” спостері-

галася загальна закономірність, згідно з якою коефіцієнти кореляцій при за-

галом додатних значеннях за усіма промірами відрізнялися високою достові-

рністю у віці першої (r=0,269-0,395 і 0,173-0,312; Р<0,001), з дещо меншою 

достовірною за окремими статями другої (r=0,110-0,275 і 0,089-0,427; Р<0,05-

0,001) та третьої (r=0,079-0,238 і 0,143-0,261; Р<0,05-0,001) лактаціями, від-

повідно. Відсутня кореляція у корів-первісток виявилась між величиною на-
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дою та ознаками ширини грудей за лопатками (r=-0,019 і 0,018) і обхвату 

п’ястка (r=-0,032 і 0,071), яка не змінилась за напрямком та величиною і в 

старші вікові періоди [199]. 

За оцінкою екстер’єру корів української чорно-рябої молочної породи у 

господарствах Волинської, Івано-Франківської та Вінницької областей вста-

новлено високо достовірний додатний зв'язок висоти у холці (r=0,415) і дещо 

слабший глибини, ширини та обхвату грудей, ширини в клубах (r=0,098-

0,132) з тривалістю господарського використання корів [6]. 

Аналіз кореляційних зв’язків корів подільського заводського типу 

української чорно-рябої молочної породи ПЗ ДГ “Пасічна” засвідчив, що са-

мі високі та достовірні коефіцієнти кореляції встановлено у віці першої лак-

тації за промірами висоти у холці, крижах та глибини грудей, які відповідно 

становили 0,359; 0,326 і 0,389 (Р<0,001) [61]. Додатні коефіцієнти кореляції 

існують також між надоєм за лактацію та широтними промірами заду: шири-

ною в маклаках (r=0,188), кульшах (r=0,201) і сідничних горбах (r=0,212); на-

вскісною довжиною заду (r = 0,195) та тулуба (r=0,175) і обхвату грудей 

(r=0,221). Коефіцієнти кореляцій між усіма промірами будови тіла та надоєм 

у віці другої лактації також мають позитивну спрямованість, але за величи-

ною та рівнем достовірності вони поступаються аналогічним коефіцієнтам 

одержаним у віці першої. Найвища кореляція залишилася між величиною на-

дою і промірами грудної клітини – глибиною (r = 0,278; Р<0,001) та шириною 

(r=0,231; Р<0,01), а у віці третьої і старше лактацій цей зв'язок зовсім зник, 

достовірні коефіцієнти кореляції залишилися лише за промірами глибини 

грудей (r=0,057; Р<0,05), ширини в кульшах (r=0,138; Р<0,05) та обхватом 

грудей (r=0,148; Р<0,05).  

У ПАФ «Єрчики» коефіцієнт кореляції між надоєм корів поліського 

внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи і висо-

тою в холці склав r=0,563, обхватом грудей r=0,454, косою довжиною тулуба 

r=0,325, косою довжиною заду r=0,453, шириною в клубах r=0,349 за макси-

мальної достовірності (Р<0,001) [149]. 
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Оцінка імпортованих корів-первісток голштинської породи німецької 

та угорської селекції у зв’язку величини надою з промірами будови тіла за-

свідчила протилежну за напрямком сполучену мінливість між цими ознаками 

[53]. У первісток німецького походження додатні коефіцієнти кореляції ста-

новили за промірами висоти у холці (r=0,17), довжини тулуба (r=0,16), гли-

бини грудей (r=0,18), ширини у сідничних горбах (r=0,17), а від’ємні – за ши-

риною в маклаках та обхватом п’ястка (r=-0,01). У первісток угорської селек-

ції найбільша додатна кореляція була виявлена за висотою у крижах (r=0,25), 

шириною грудей (r=0,28) та обхватом п’ястка (r=0,19), а від’ємна – за висо-

тою у холці (r=-0,15), шириною в маклоках (r=-0,06) та сідничних горбах (r=-

0,02). 

За дослідженнями дочок чотирьох бугаїв-плідників чорно-рябої породи 

встановлені позитивні кореляції між надоєм за 305 днів лактації та окремими 

промірами, які варіювали в залежності від походження: глибиною грудей 

(r=0,03…0,64), глибиною тулуба (r=0,11…0,66), шириною грудей 

(r=0,02…0,51), шириною в маклаках (r=0,17…0,45), косою довжиною тулуба 

(r=0,13…0,56), довжиною дійок (r=0,20…0,52), обхватом (r=0,37…0,69) та 

довжиною (r=0,08…0,55) вимені [292]. 

При вивченні кореляції між статями будови тіла з величиною надою за 

лактацію у корів сумського внутрішньопородного типу ПЗ „Владана” та ПР 

АФ „Косівщинська” Сумського району, встановлено, за більшістю промірів, 

достовірний рівень коефіцієнтів за оцінкою першої лактації (r=0,019-0,353) та 

руйнування сполучної мінливості у віці третьої та старших, що потребує по-

глибленого подальшого дослідження екстер’єрного типу тварин новостворе-

ної породи [116]. 

Існування достовірної додатної кореляції між груповими ознаками мо-

лочного типу, розвитку тулуба і якості вимені та за більшістю описових 

ознак лінійної класифікації й рівнем надою за лактацію свідчить про ефекти-

вність селекції тварин за екстер’єрним типом, яка опосередковано буде впли-

вати на збільшення їхньої молочної продуктивності 
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Встановлені за результатами оцінки низькі ступені коефіцієнтів успад-

ковуваності окремих статей будови тіла корів новоствореного сумського вну-

трішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи свідчать 

про необхідність запровадження ретельного добору та підбору тварин за ци-

ми показниками незалежно від статусу та продуктивності господарства. 

Треба враховувати, що усі параметри популяційної генетики залежать 

не лише від спадкових особливостей певної групи тварин, але й від умов, у 

яких ця група знаходиться. Тому встановлювати усі параметри можна тільки 

для кожного конкретного стада за конкретних умов годівлі та утримання і 

лише у тих випадках, коли ці умови сприяють розвитку бажаних ознак. 
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РОЗДІЛ 2 
 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Експериментальні дослідження проведені у стаді племінного заводу 

Підліснівської філії ПрАТ “Райз-Максимко” Сумського району з розведення 

сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної по-

роди на загальному піддослідному поголів’ї 1326 тварин згідно схеми, рис. 1.  

У підконтрольному господарстві є необхідний первинний зоотехнічний 

та селекційно-племінний облік, який на високому рівні забезпечується за ви-

користання автоматизованої програми СУМС “Орсек-СЦ”, що дозволило 

отримати всю необхідну селекційну інформацію про походження, племінні та 

продуктивні якості тварин на відповідно достовірному рівні. 

Ознаки, що характеризують молочну та довічну продуктивність, вивча-

лись за даними ретроспективного аналізу бази даних селекційної інформації, 

отриманої у господарствах упродовж 2008-2016 років.  

Екстер’єр у досліджуваних тварин вивчали за розвитком основних ста-

тей будови тіла за допомогою: мірної палиці – висоту у холці, спині та кри-

жах, глибину та ширину грудей за лопатками; мірного циркуля – ширину в 

маклаках, кульшах та в сідничних горбах, бічну довжину заду; мірної стріч-

ки – навкісну довжину тулуба, обхват грудей за лопатками та обхват п’ястка. 

Індекси будови тіла корів обчислювали через співвідношення відповід-

них промірів статей (Е. Я. Борисенко [22]; М. З. Басовський, В. П. Буркат, 

Д. Т. Вінничук та ін. [192]). 

Морфологічні властивості вимені корів досліджували за методиками 

Д. Т. Вінничука [38] та Ф. Л. Гарькавого [41]. Оцінювали вим’я корів на дру-

гому-третьому місяцях після отелення за 1-1,5 год. до вранішнього доїння ві-

зуально та за допомогою вимірюваних пристроїв – мірних стрічки, циркуля, 

штанген-циркуля та лінійки. 
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Рис. 2.1. Схема досліджень 

ОЦІНКА ЕКСТЕР’ЄРУ ТВАРИН СУМСЬКОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПО-
РОДИ 
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Розробка селекційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності селекції стад з розведення  
сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи за екстер’єром  



Оцінка екстер'єрного типу корів-первісток проводилася за методикою 

лінійної класифікації [133] згідно останніх рекомендацій ICAR [190] 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 чо-

тирьох комплексів селекційних ознак, які характеризують: вираженість мо 

лочного типу, розвиток тулуба, стан кінцівок і морфологічні якості вимені. 

Кожен екстер'єрний комплекс оцінювався незалежно і має свій ваговий кое-

фіцієнт у загальній оцінці тварини: молочний тип – 15%, тулуб – 20%; кінці-

вки – 25% і вим'я – 40%.  

Загальна оцінка типу визначалася за формулою 1: 

)40,0В()25,0К()20,0Т()15,0МТ(ЗО                                     (1) 

Коефіцієнти фенотипової консолідованості (К1 і К2) селекційних груп 

тварин за ознаками екстер’єру визначали за формулами 2 і 3, запропонова-

ними Ю. П. Полупаном [165]: 

                                              з

гК

11                                                            (2) 

                                             з

г

Cv
CvК 12    ……….                                         (3) 

де: σг і Cvг – середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт мінливості 

оцінюваної групи тварин за конкретною ознакою,  

σз і Cvз – ті ж показники генеральної сукупності.  

При вивченні фенотипової консолідованості корів-первісток різних ге-

нотипів за ознаками екстер’єрного типу селекційні групи були поділені на 

три групи в залежності від умовної частки спадковості поліпшуючої породи: 

І – 62,5-74,9; ІІ – 75,0-87,4; ІІІ – 87,5 і >.  

Успадковуваність селекційних ознак визначали за показником сили 

впливу батька на їхній розвиток у напівсибсів в однофакторному дисперсій-

ному комплексі (h2 = 2
x ).  
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Силу впливу ( 2
x ) генотипових та паратипових чинників на господар-

ськи корисні ознаки вивчали методом однофакторного дисперсійного ком-

плексу через співвідношення факторіальної дисперсії до загальної. 

Економічна ефективність виробництва молока від розведення корів 

сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної по-

роди розрахована залежно від загальної оцінки за екстер’єрний тип у порів-

нянні кращих варіантів оцінок «добре з плюсом» та «дуже добре» з найниж-

чою оцінкою корів «добре» на основі фактичних даних середньої реалізацій-

ної ціни молока за останній 2016 рік. 

Дані експериментальних досліджень опрацьовували біометричними 

методами на ПК за використання програмного забезпечення за формулами, 

описаними Е. К. Меркурьевой [131]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1 Формування екстер’єру ремонтних телиць у постнатальному 

онтогенезі 

 

Складовою частиною поглибленої селекції молочної худоби є оцінка 

племінних тварин у ранньому віці та на різних етапах їхнього індивідуально-

го розвитку [44]. При цьому основні методи морфологічних досліджень росту 

тварин передбачають облік живої маси та лінійних розмірів. Результатами 

цих спостережень є показники росту і розвитку тварин, що характеризують 

інтенсивність обмінних процесів, які відбуваються в організмі, ембріональна 

і постембріональна інтенсивність росту. 

Ефективне вдосконалення тварин племінного стада за господарськи 

корисними ознаками набуде суттєвого прискорення, коли селекціонер буде 

мати надійні методи визначення (прогнозування) майбутньої продуктивності 

з високою ймовірністю при їх оцінці у ранньому віці [256]. 

Практичний досвід селекції молочної худоби засвідчує, що інтенсив-

ний ріст та розвиток молодняку визначає формування бажаного типу будови 

тіла у дорослому стані, який забезпечує, за відповідних умов, максимальну 

реалізацію молочної продуктивності [120, 220]. Швидке досягнення телиця-

ми парувальних кондицій скорочує непродуктивний період вирощування від 

народження до отелення, прискорює процес відтворення стада та оцінки бу-

гаїв-плідників за якістю потомства. Визначаючи концептуальні засади черго-

вого етапу селекції у скотарстві, академіки НААН М. В. Зубець та 

В. П. Буркат 25, 81 у низці проблем, які потребують подальшого наукового 

вивчення, відмітили необхідність розробки вікових ростових стандартів для 

ремонтного молодняку новостворених порід і типів молочної худоби. Як 

приклад, у програмі вирощування ремонтних телиць голштинської породи 
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розмір кістяку є ключовим фактором, при цьому окремі його проміри засто-

совують для оцінки росту і розвитку телиць, доповнюючи, або замінюючи 

оцінку за живою масою та спостерігаючи тісний зв'язок між ними і надоєм 

корів [60, 219]. Оскільки екстер’єрні особливості ремонтних телиць сумсько-

го внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи у 

напрямку вікових ростових стандартів не розроблялися, тому мотивація до-

слідження в аспекті необхідності їхнього визначення є досить актуальною. 

 

3.1.1 Оцінка росту ремонтних телиць за промірами та приростами 

живої маси у віковій динаміці 

 

Попри те, що ріст і розвиток тісно сполучені, проте, згідно з 

біологічною зумовленістю, вікові зміни у будові тіла тварин істотним чином 

зв’язані з різною інтенсивністю росту їхнього скелету на відповідних етапах 

постембріонального онтогенезу. Про це свідчать наведені в табл. 3.1 

показники лінійних промірів основних статей екстер’єру ремонтних телиць 

сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної 

породи у трьохмісячній динаміці – від новонародженості до 18-ти місячного 

віку.  

Найбільш інтенсивним ростом характеризувалися телиці у молочний 

період свого розвитку, надалі цей процес сповільнювався. Реалізація цієї 

особливості забезпечила відносний приріст живої маси від народження до 3-х 

місячного віку на рівні 97,0%, у наступні періоди – від 3 до 6 міс. відповідно 

– 50,8%, від 6 до 9 міс. – 29,9%, від 9 до 12 міс. – 20,9%, від 12 до 15 міс. – 

13,7% та від 15 до 18 міс. – 11,9%. 

За показниками промірів, ріст окремих статей екстер’єру в процесі 

постембріонального онтогенезу також відрізнявся нерівномірністю. 

Найбільш інтенсивно ремонтний молодняк розвивається за широтними 

промірами. 

 



 
Таблиця 3.1 

Проміри та прирости живої маси ремонтних телиць сумського внутрішньопородного 
типу української чорно-рябої молочної породи у трьохмісячній динаміці, (x ± S.E.) 

 

В і к, м і с я ц і в Ознака 0 3 6  9 12  15  18 
Оцінено тварин 17 18 17 18 16 20 24 
Проміри, см: висота в: 

холці 77,9±0,47 92,3±0,77 102,5±0,72 108,8±0,75 115,9±0,74 122,6±0,44 128,4±0,42 

крижах 84,3±0,32 96,5±0,51 109,3±0,71 117,2±0,64 124,3±0,78 131,7±0,57 139,6±0,39 
глибина грудей 32,4±0,30 43,3±0,52 50,6±0,67 57,6±0,62 60,2±0,47 65,1±0,41 70,4±0,45 
ширина: грудей 15,2±0,27 21,5±0,33 24,6±0,43 31,1±0,53 33,6±0,66 38,3±0,67 41,2±0,36 

в клубах 18,2±0,24 25,1±0,35 29,8±0,30 35,4±0,54 38,2±0,29 44,2±0,38 47,4±0,37 
у кульшових  
зчленуваннях 21,8±0,21 25,6±0,27 31,8±0,22 36,8±0,42 40,2±0,33 41,9±0,29 43,9±0,41 

в сідничних горбах 12,6±0,19 17,7±0,26 21,2±0,21 24,6±0,34 27,9±0,34 29,8±0,35 34,4±0,28 
навскісна довжина: заду 24,9±0,26 30,6±0,22 35,6±0,22 40,4±0,31 42,6±0,35 46,2±0,33 50,2±0,22 

тулуба 77,1±0,64 96,3±1,03 111,7±1,05 124,7±0,97 132,2±0,88 142,4±0,83 152,3±1,14 
обхват: грудей 81,2±0,56 106,6±1,02 125,6±1,14 146,4±1,23 155,8±1,22 169,2±1,09 182,8±1,15 

п’ястка 10,8 ± 0,14 11,4 ± 0,23 12,7 ± 0,21 13,6±0,15 14,8±0,11 15,8±0,16 17,2±0,19 
Жива маса, кг 39,6±0,92 114,2±1,22 192,1±2,17 259,4±3,22 319,8±3,73 376,7±4,02 424,6±3,22 
Середньодобовий 
приріст живої маси, г – 819±0,032 865±0,026 747±0,017 771±0,015 625±0,052 526±0,054 



Середня величина промірів, які характеризують інтенсивність розвитку 

ширини грудей від дня народження до 18-місячного віку зросла у 2,7 рази, 

ширина у клубах та у сідничних горбах – у 2,6 рази.  

Наступні за інтенсивністю розвитку – обхват грудей та їхня глибина, 

які збільшились за 18-ти місячний період розвитку відповідно у 2,3 та 2,2 

рази.  

Відношення показників промірів висоти у холці та крижах у віці 18-ти 

місяців до дня народження на рівні 1,7 рази свідчить, що найменш 

інтенсивно розвивалися телиці за ростом у висоту. Не дивлячись на цей факт, 

висотні проміри, особливо висоту в холці, часто використовують у якості 

основних ростових стандартів для контролю за розвитком ремонтних телиць 

в процесі їхнього вирощування.  

 

3.1.2 Вікові параметри лінійного росту ремонтних телиць 

сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної 

породи  

 

В аспекті концепції бажаного типу, яка ґрунтується переважно на 

матеріалах екстер’єрної оцінки та знаннях особливостей індивідуального 

росту та розвитку тварин у постнатальному онтогенезі, показники наших 

досліджень можна використовувати як орієнтовні величини вагових та 

лінійних стандартів для ремонтних телиць сумського внутрішньопородного 

типу української чорно-рябої молочної породи (табл. 3.2).  

Даний висновок підтверджує ступінь інтенсивності росту телиць, який 

у кінцевому результаті забезпечив їхній розвиток на рівні 424,6 кг живої 

маси, 128,4 см висоти в холці та 182,8 см обхвату грудей, що певною мірою 

перевищує однойменні параметри живої маси та лінійні стандарти, 

рекомендовані для помісних за голштинською породою телиць 191 та 

мінімальні вимоги за ростом і розвитком телиць, наведених у програмі  

 



 
Таблиця 3.2 

Вікові параметри живої маси та лінійного росту ремонтних телиць сумського  
внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи 

 

В і к,  м і с я ц і в 
Ознака 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Проміри, см: 
висота в: холці 78 80 85 92 94 99 103 105 107 109 112 114 116 118 120 123 125 126 128 

крижах 84 88 92 97 99 105 109 112 114 117 118 122 124 127 129 132 134 137 140 
глибина грудей 32 34 39 43 45 47 51 53 55 57 58 59 60 62 63 65 66 68 70 
ширина грудей 16 18 20 22 23 24 25 27 29 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 
ширина в: клубах 18 20 23 25 27 29 30 32 34 35 36 37 38 40 42 44 45 46 47 

кульшах 22 23 25 26 28 31 32 35 36 37 38 39 40 41 42 42 43 43 44 
сідничних 
горбах 13 14 16 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 27 29 30 32 33 34 

навскісна  
довжина: заду 25 26 28 31 33 35 36 38 39 40 41 42 43 42 44 46 47 49 50 

тулуба 77 83 91 96 102 107 112 117 121 125 128 130 132 136 139 142 145 148 152 
обхват: грудей 81 86 97 107 114 122 126 133 140 146 149 153 156 158 166 169 176 181 183 

п’ястка 10,8 11,0 11,2 11,5 12,0 12,5 13,0 13,3 13,6 14,0 14,4 14,7 15,0 15,3 15,6 16,0 16,2 16,5 17,0 
Жива маса, кг 40 62 88 114 140 167 192 216 238 259 280 300 320 340 359 377 395 410 425 
Середньодобовий 
приріст, г - 733 866 888 855 888 822 789 723 690 690 657 657 657 625 592 560 500 456 
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селекції української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби на 

2013-2020 роки [182]. 

Результати експерименту свідчать про здатність ремонтного молодняку 

телиць новоствореного сумського внутрішньопородного типу української 

чорно-рябої молочної породи за відповідних умов до високої інтенсивності 

росту. 

Згідно з перспективною програмою селекції української чорно-рябої 

молочної породи великої рогатої худоби на 2013-2020 роки [182] для 

одержання високопродуктивних корів бажано, щоб жива маса ремонтних 

телиць перевищувала вимоги стандарту породи на 7-10%, тобто становила у 

віці 18 місяців 415-420 кг. Розвиток живої маси ремонтних телиць сумського 

внутрішньопородного типу забезпечив її приріст на час парувального віку на 

рівні 425 кг, що відповідає вимогам бажаного розвитку. 

Отже, в аспекті концепції бажаного типу, за результатами досліджень 

розроблено вікові параметри лінійного росту та приросту живої маси для 

ремонтних телиць сумського внутрішньопородного типу української чорно-

рябої молочної породи, які дозволяють контролювати процес їхнього 

вирощування. 

За матеріалами цього підрозділу надрукована одна наукова праця [111]. 

 

3.2 Оцінка екстер’єру корів за промірами та індексами будови тіла  

 

Породотворний процес виведення української чорно-рябої молочної 

породи ґрунтувався на цільових параметрах екстер’єру. Особлива увага при-

ділялась формуванню у тварин бажаної форми будови тіла [176, 182]. Оскі-

льки завдяки використанню різноманітної материнської основи були ство-

ренні відповідні внутрішньопородні типи корів, які відрізняються за геноти-

повою структурою та будовою тіла, вони потребують соматометричного мо-

ніторингу на кожному етапі селекції.  
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На рис. 3.1 фотографія представниці худоби сумського внутрішньопо-

родного типу української чорно-рябої молочної породи племінного заводу 

Підліснівської філії ПрАТ “Райз-Максимко”. Продуктивність корови Кашта-

нки 6448 за диними третьої лактації склала 7865 кг молока жирністю 3,72% 

та виходои молочного жиру – 293 кг. 

 

 

Рис. 3.1. Корова сумського внутрішньопородного типу української 
чорно-рябої молочної породи ПЗ “Райз-Максимко” Каштанка 6448 
 

Середні показники промірів (табл. 3.3) корів у віковій динаміці трьох 

лактацій піддослідного стада засвідчують породну характеристику екс-

тер’єрного типу корів сумського внутрішньопородного типу української чор-

но-рябої молочної породи. 

Важливим зовнішнім показником екстер’єру молочної худоби є висота 

тварини, яка відображає ступінь формування кожного організму в цілому. 

Максимально розвинена тварина, за відповідних умов, аналогічним чином 

може реалізувати свої генетичні задатки продуктивності. Ріст тварини, так 

само як і решта статей екстер’єру, залежить як від генотипових, так і парати-
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пових факторів. Про генетичні можливості щодо розвитку будови тіла тварин 

новоствореного сумського внутрішньопородного типу української чорно-

рябої молочної породи достатньою мірою свідчать показники промірів статей 

корів підконтрольного господарства.  

Таблиця 3.3 

Проміри статей будови тіла корів у віковій динаміці лактацій, см 

Перша лактація Друга лактація Третя лактація 
Назва проміру 

x ± S.E. Cv,  
% x ± S.E. Cv,  

% x ± S.E. Cv,  
% 

Оцінено тварин 375 431 390 

Висота у: холці 134,0±0,13 1,9 135,8±0,12 1,8 137,7±0,12 1,7 

крижах 142,4±0,17 2,3 144,5±0,14 2,0 145,8±0,14 1,9 

Глибина грудей 73,7±0,14 3,6 75,9±0,13 3,9 78,0±0,12 3,1 

Ширина: грудей 43,1±0,15 6,7 44,8±0,13 6,1 46,2±0,13 5,4 

в маклаках 52,0±0,09 3,5 53,5±0,06 2,4 54,9±0,05 1,6 

у кульшах 49,4±0,11 4,0 51,6±0,07 2,9 52,9±0,07 2,5 
у сідничних 
горбах 34,1±0,14 8,2 36,2±0,10 5,8 37,5±0,09 4,9 

Навскісна 
довжина: заду 52,4±0,10 3,8 54,1±0,08 3,0 55,3±0,08 2,7 

тулуба 164,2±0,35 4,1 167,6±0,26 2,7 173,0±0,23 2,6 

Обхват: грудей 192,0±0,51 5,1 198,2±0,38 4,7 202,6±0,32 3,2 

п’ястка 19,2±0,04 4,5 19,6±0,04 4,4 20,1±0,04 4,1 
 

Корови-первістки досить високорослі, з довгим тулубом, відмінно роз-

виненими грудьми у глибину, ширину та в обхваті, із широко розвиненим за-

дом у маклаках та, особливо, у сідничних горбах.  

Порівняльний аналіз промірів у межах лактацій свідчить, що 

формування будови тіла відрізняється позитивною динамікою його розвитку. 

Величини промірів екстер’єрних статей корів у віці другої та третьої лактацій 

свідчать про те, що корови сумського внутрішньопородного типу за своїм 

ростом і розвитком відносяться до крупних тварин.  
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Задля встановлення гармонійності розвитку організму тварин у спів-

відносній пропорції окремих його частин у селекційно-племінній роботі з 

молочною худобою використовуються індекси будови тіла, які вираховують-

ся через співвідношення морфологічно зв’язаних між собою статей екс-

тер’єру. Відносні величини індексів дають нам повне уявлення про пропор-

ційність будови тіла, дозволяють встановити продуктивно-типові відмінності 

в екстер’єрі та вікову мінливість розвитку окремих ознак в онтогенезі.  

Нами було вивчено одинадцять основних індексів будови тіла, які ха-

рактеризують екстер’єрно-конституціональні особливості тварин, табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 
Індекси будови тіла корів у віковій динаміці лактацій, % 

 

Перша лактація Друга лактація Третя лактація 
Назва індексу 

x ± S.E. Cv,  
% x ± S.E. Cv,  

% x ± S.E. Cv,  
% 

Оцінено тварин 375 431 390 

Довгоногості 45,0±0,08 3,7 44,4±0,11 5,5 43,9±0,11 5,1 

Розтягнутості 122,6±0,22 3,5 122,6±0,18 3,1 123,4±0,23 3,7 

Тазогрудний  82,9±0,28 6,6 82,9±0,23 5,9 83,8±0,21 5,0 

Грудний 58,5±0,21 6,8 58,3±0,15 5,4 59,0±0,15 4,9 

Збитості 116,9±0,23 3,8 118,3±0,20 3,5 117,5±0,19 3,1 

Перерослості 106,3±0,09 1,6 106,3±0,08 1,5 105,4±0,10 1,8 

Шилозадості 146,2±0,53 6,7 146,9±0,30 4,3 147,1±0,28 3,7 

Костистості 14,3±0,03 4,7 14,3±0,03 4,4 14,5±0,03 3,8 

Масивності 143,2±0,31 4,2 145,0±0,26 3,6 145,0±0,28 3,8 

Глибокогрудості 55,0±0,09 3,0 55,6±0,11 4,0 56,1±0,11 4,0 

Формату таза 95,1±0,12 2,5 96,5±0,13 2,7 96,2±0,12 2,4 
 

Індекс довгоногості відображає відносний розвиток кінцівок у довжи-

ну. За нормального розвитку будови тіла корів з віком у них цей індекс має 

зменшуватися. Середня величина індексу довгоногості у корів-первісток 

45,0% найбільш властива худобі молочного типу, а не суттєве та закономірне 
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його зменшення у віці другої та повновікової лактацій, відповідно 44,4 і 

43,9% свідчить про задовільний ступінь розвитку тіла тварин в онтогенезі. 

Співвідношення довжини тулуба до висоти у холці визначає індекс ро-

зтягнутості або формату. Молочній худобі притаманний менший показник 

цього індексу. Його мінливість у межах лактацій незначна, що свідчить про 

вікову однотипність стада. 

Ширина грудей у співвідношенні до аналогічного показника у макла-

ках відображає тазогрудний індекс, більша величина якого визначається від-

повідним проміром грудей. Через це вищий показник цього індексу отрима-

ний у повновікових корів. 

Співвідношення ширини грудей до глибини, виражене через грудний 

індекс, доповнює, певним чином, тазогрудний. За нашими обрахунками сере-

дній рівень даного індексу підкреслює деяку широкогрудість корів у віці тре-

тьої лактації. 

Індекс збитості або компактності є показником доброго розвитку та ма-

си тіла тварини, оскільки він вираховується за співвідношенням обхвату гру-

дей до навскісної довжини тулуба. У наших дослідженнях цей індекс не від-

різняється віковою мінливістю у стаді ПЗ “Райз-Максимко” і свідчить про ві-

дмінні показники розвитку організму всього стада.  

Індекс шилозадості, вирахуваний через співвідношення ширини у мак-

лаках до ширини у сідничних горбах, з віком збільшується, оскільки кістки 

маклаків ростуть довше ніж сідничних горбів. У наших дослідженнях вияв-

лена така ж закономірність.  

Індекс костистості дає уявлення про відносний розвиток скелету. Дуже 

низький індекс вказує на стоншення кістяку, перерозвиненість тварини і на її 

надмірну ніжність, а дуже високий, навпаки – на масивний кістяк і грубість 

будови тіла. Тому менші числові показники цього індексу притаманні худобі 

молочного типу продуктивності і, навпаки, вищі – худобі комбінованого та 

м’ясного типу. З віком індекс костистості збільшується через те, що трубчас-

ті кістки в онтогенезі у довжину ростуть значно повільніше ніж у товщину. 
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Індекс костистості у наших дослідженнях з віком дещо зріс, що є, як відміче-

но, природньою закономірністю.  

Відносний розвиток тулуба великої рогатої худоби досить добре харак-

теризується індексом масивності, вирахуваним через співвідношення обхвату 

грудей до висоти у холці. За результатами досліджень рівень даного індексу 

притаманний молочні худобі, який із віком збільшився, засвідчивши добрий 

віковий розвиток тварин. 

Характеристику щодо розвитку грудної клітини вдало доповнює індекс 

глибокогрудості. Вважається, що якщо відношення промірів глибини грудей 

до висоти в холці перевищує 50%, то у такому разі груди глибокі, тоді як при 

меншому співвідношенні, грудна клітина вважається мілкою. Корови усіх ві-

кових груп у підконтрольному стаді відрізнялися глибокими грудьми з мінли-

вістю індексу глибокогрудості у межах 55,0-56,1%. 

Індекс формату тазу істотним чином доповнює індекс шилозадості, 

який характеризує розвиток заду в ширину через співвідношення ширини у 

кульшових зчленуваннях до ширини в маклаках. У корів із широким задом 

менша числова різниця між співвідношенням цих промірів виражена вищим 

індексом. Вищий індекс формату таза у корів-первісток свідчить про добрий 

розвиток у них заду. 

Таким чином, рівень та мінливість промірів статей та індексів будови 

тіла корів новоствореного сумського внутрішньопородного типу української 

чорно-рябої молочної породи у віковій динаміці лактацій, на сучасному етапі 

селекції, свідчать про позитивну динаміку формування екстер’єру тварин у на-

прямку молочного типу.  

У практичній селекції молочної худоби дуже важливо встановити зу-

мовленість зв’язку між господарськи біологічними ознаками. У залежності 

від напрямку та величини цих зв’язків вирішуються конкретні питання щодо 

методів добору та підбору батьківських пар за комплексом ознак. Особливо 

важлива така зумовленість при селекції корів за екстер’єром, коли існування 
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тісного зв’язку між промірами статей та продуктивністю дозволяє здійснюва-

ти опосередковану селекцію за додатно корелюючими ознаками.  

Оскільки оцінка племінної цінності тварин молочної худоби ґрунтуєть-

ся, головним чином, на ознаках молочної продуктивності та екстер’єру, тому 

враховуючи у підборі ці ознаки, досить важливо знати та раціонально вико-

ристовувати їхню взаємну зумовленість. У зв’язку з цим, з метою підвищен-

ня ефективності селекції одночасно за кількома ознаками вбачається вмоти-

вованим відслідковувати рівень кореляції між екстер’єром і продуктивністю 

тварин.  

За результатами досліджень встановлено, що мінливість вирахуваних 

корелятивних зв’язків між промірами статей корів та величиною надою за-

лежить від віку тварини та оцінюваної статі, табл. 3.5. 

Рівень додатних коефіцієнтів кореляцій та їхня достовірність засвідчи-

ли, що надій корів-первісток піддослідного стада найбільшою мірою зале-

жить від висоти у холці (r=0,458) та крижах (r=0,324), глибини грудей 

(r=0,375), широтних промірів заду (r=0,263-0,375), довжини тулуба (r=0,303) 

та обхвату грудей (r=0,388). Певна закономірність такого зв’язку пояснюєть-

ся тим, що висота тварини характеризує загальний розвиток організму, а гли-

бина грудей та тулуба – розвиток таких життєво важливих органів як легені, 

серце та шлунково-кишковий тракт.  

Коефіцієнти кореляцій між промірами навскісної довжини заду та ту-

луба і обхвату грудей з величиною надою за враховані вікові періоди мають 

додатну спрямованість, але вищі та достовірніші вони лише у віці першої та 

другої лактацій. 

З віком отриманий зв'язок між промірами будови тіла та величиною 

надою у корів-первісток за напрямком зберігається, але при деякому змен-

шенні коефіцієнтів кореляцій, що може бути наслідком природнього зрос-

тання вікової мінливості статей екстер’єру під впливом онтогенетичних за-

кономірностей розвитку та паратипових чинників [44]. 
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Таблиця 3.5 
Зв’язок між величиною надою за лактацію 
та промірами будови тіла корів, (r ± S.E.) 

 

Назва проміру Перша лактація Друга лактація Третя лактація 

Оцінено тварин 375 307 235 

Висота у: холці 0,458±0,04093 0,284±0,05253 0,142±0,06371 

крижах 0,324±0,04623 0,215±0,05453 0,122±0,0646 

Глибина грудей 0,375±0,04443 0,155±0,05582 0,166±0,06342 

Ширина: грудей 0,045±0,0518 0,081±0,0571 0,044±0,0657 

в маклаках 0,323±0,04653 0,228±0,04712 0,185±0,06322 

у кульшах 0,263±0,04813 0,070±0,0565 0,043±0,0652 

у сідничних горбах 0,375±0,04443 0,221±0,05433 0,076±0,0650 
Навскісна довжина: 
заду 0,213±0,04933 0,114±0,05621 0,038±0,0644 

тулуба 0,303±0,04693 0,182±0,05543 0,144±0,06401 

Обхват: грудей 0,388±0,04393 0,284±0,05242 0,190±0,06302 

п’ястка -0,011±0,0500 -0,024±0,0586 -0,032±0,0653 
П р и м і т к а: 1 – Р < 0,05; 2 – Р < 0,01; 3 – Р < 0,001. 
 

Успішна селекція за екстер’єром у молочному скотарстві істотним чи-

ном залежить від ступеня успадковуваності тієї чи іншої статі будови тіла, а 

використання показників ознак екстер’єру з високим ступенем успадкування 

у практичній селекції дозволяє селекціонерам швидше досягти поставленої 

мети за умов цілеспрямованого добору та підбору тварин за типом.  

Крім того, генетична різноманітність тварин за певною ознакою зале-

жить від багатьох чинників (попередні добір та підбір, схрещування). У кож-

ній популяції ці чинники діють по-різному, тому коефіцієнт успадковуванос-

ті – величина, характерна для певної групи тварин. Крім того, ступінь гене-

тичної різноманітності стада – величина, мінлива за часом, так що коефіцієнт 

успадковуваності може характеризувати генетичну ситуацію в стаді тільки в 

конкретний період часу. 
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Враховуючи, що успадковуваність завжди проявляється у конкретних 

умовах середовища, досить важливо визначати один із головних параметрів 

популяційної генетики безпосередньо у конкретному господарстві. Якщо се-

лекція ведеться за ознакою з високим коефіцієнтом успадковуваності, то до-

сить застосувати масовий добір, який на перших порах буде достатньо ефек-

тивним. І навпаки, якщо ознака має низький коефіцієнт успадковуваності, 

тоді проводять надійніший поглиблений індивідуальний підбір тварин за ви-

користання плідників з відповідною оцінкою за якістю потомства. 

Аналіз коефіцієнтів успадковуваності промірів будови тіла оцінених 

корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молоч-

ної породи показав їхню генотипову мінливість, яка змінюється у межах вра-

хованих лактацій (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Коефіцієнти успадковуваності промірів корів у віковій динаміці 
 

Оцінка у віці: 

першої лактації другої лактації третьої лактації Назва проміру 
h2 F h2 F h2 F 

Фактор/обсяг 32/375 38/431 36/390 

Висота у: холці 0,324*** 5,31 0,203** 2,70 0,144 1,70 
крижах 0,217** 3,09 0,144 1,79 0,094 1,05 

Глибина грудей 0,233** 3,37 0,145 1,80 0,118 1,35 
Ширина: грудей 0,141 1,81 0,117 1,40 0,158* 1,04 

в маклаках 0,247*** 3,63 0,161* 2,04 0,144 1,70 
у кульшах 0,244*** 3,57 0,112 1,34 0,106 1,20 

у сідничних 
горбах 0,178* 2,39 0,186* 2,42 0,134 1,57 

Навскісна 
довжина: заду 0,158* 2,08 0,154* 1,94 0,174* 2,13 

тулуба 0,271*** 4,12 0,137 1,69 0,160* 1,93 
Обхват: грудей 0,325* 5,33 0,223** 3,04 0,216** 2,79 

п’ястка 0,130 1,66 0,126 1,53 0,120 1,38 
П р и м і т к а: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001. 
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У племінному заводі виявлено достатній, достовірний за критерієм Фі-

шера, рівень коефіцієнтів успадковуваності, які забезпечать відповідну ефек-

тивність масової селекції за промірами висоти у холці та крижах, глибини 

грудей, широтних промірів заду за якими тварини відрізнялися у віці першої 

та другої лактацій. 

Дещо нижчі та менш достовірні рівні коефіцієнтів успадковуваності 

промірів отримано у корів за даними третьої лактації. Що пояснюється пев-

ним чином зростанням вікової мінливості оцінюваних ознак. 

Загалом, висока мінливість коефіцієнтів успадковуваності статей будо-

ви тіла корів новоствореного сумського внутрішньопородного типу українсь-

кої чорно-рябої молочної породи свідчать про необхідність запровадження 

ретельного добору та підбору тварин за цими показниками у підконтрольно-

му господарстві. 

Оскільки поголів’я молочної худоби підконтрольного стада наразі 

представлене тваринами з широкою гамою умовної частки спадковості за го-

лштинською породою, досить важливо, з селекційної точки зору, встановити 

міру впливу її провідних чинників на розвиток промірів статей будови тіла 

корів. 

За результатами дисперсійного аналізу встановлено, що частка мінли-

вості промірів основних статей будови тіла достеменно зумовлена спадковіс-

тю поліпшуючої породи (23,8-34,9%), табл. 3.7. Хоча сила впливу умовної 

частки кровності голштинської породи матері на розвиток ознак варіює за-

лежно від статі екстер’єру, проте її показники суттєві, не дивлячись на те, що 

вони низької достовірності. Тому дану властивість необхідно враховувати у 

практичній селекції в процесі подальшої консолідації молочної худоби стада 

за екстер’єрним типом. 

Рівень та достовірність коефіцієнтів сили впливу племінної цінності 

батька корів за переважною більшістю ознак (15,8-32,5%) підтверджує те, що 

від бугаїв-плідників в умовах великомасштабної селекції найвищою мірою 

залежить удосконалення стада за екстер’єрним типом. 
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Таблиця 3.7 
Сила впливу ( 2

xη ) генотипових чинників на розвиток промірів статей будови тіла корів-первісток (n=375) 
 

Ум. кров-
ність голш-
тина матері 

ПЦ батька 
корови 

Ум. кровність 
голштина 

батька корови 

Лінія 
батька 

Лінія 
матері 

ПЦ батька 
матері Назва проміру 

2
xη  F 2

xη  F 2
xη  F 2

xη  F 2
xη  F 2

xη  F 

Висота в: холці 0,325* 1,57 0,324*** 5,31 0,209*** 6,33 0,187*** 5,50 0,082* 2,19 0,155* 2,56 

крижах 0,238 1,01 0,217** 3,09 0,126*** 3,49 0,126*** 3,47 0,044 1,14 0,089 1,37 

Глибина грудей 0,266 1,18 0,233** 3,37 0,179** 5,23 0,184*** 5,39 0,048 1,23 0,097 1,50 

Ширина грудей 0,269 1,20 0,141 1,81 0,059 1,51 0,078* 2,02 0,028 0,70 0,078 1,18 

Ширина в: маклаках 0,337* 1,65 0,247*** 3,63 0,194*** 5,78 0,116** 3,14 0,052 1,34 0,082 1,25 

кульшах 0,326* 1,57 0,244*** 3,57 0,191*** 5,65 0,107* 2,86 0,066 1,74 0,121* 1,91 

сідничних горбах 0,312 1,48 0,178* 2,39 0,120** 3,25 0,097* 2,58 0,044 1,13 0,107 1,67 

Навскісна 
довжина: заду 

0,287 1,31 0,158* 2,08 0,094* 2,48 0,089* 2,33 0,069 1,82 0,101 1,57 

тулуба 0,345* 1,71 0,271*** 4,12 0,193*** 5,74 0,128*** 3,52 0,077* 2,04 0,102 1,57 

Обхват: грудей 0,349* 1,74 0,325*** 5,33 0,240*** 7,57 0,189*** 5,57 0,052 1,34 0,090 1,38 

п’ястка 0,309 1,45 0,130 1,66 0,079* 2,06 0,075* 1,94 0,055 1,44 0,075 1,13 

П р и м і т к а: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001. 
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Достовірні, за більшістю важливих у селекційному відношенні ознак 

будови тіла, коефіцієнти сили впливу умовної кровності голштина батька 

(7,9-24,0%) вказують на перевагу плідників голштинської породи зарубіжно-

го походження у порівнянні з використанням бугаїв власної селекції. 

Достовірний, але дещо менший вплив на оцінювані ознаки екстер’єру 

чинить лінія батька, з мінливістю у межах 7,5-18,9% залежно від проміру 

статі.  

Залежність розвитку статей екстер’єру від лінії матері та племінної 

цінності батька матері є незначною у порівнянні з іншими спадковими чин-

никами. 

Рівень та достовірність коефіцієнтів сили впливу племінної цінності 

батька та його походження на показники промірів їхнього потомства свідчить 

про необхідність врахування при підборі показники комплексної оцінки пле-

мінної цінності бугаїв-плідників. 

 

3.2.1 Оцінка корів-первісток за морфологічними ознаками вимені 
 

Наукою і практикою селекції молочної худоби неодноразово підтвер-

джено, що морфологічні ознаки вимені є найбільш важливими і надійними 

екстер'єрними показниками високої удійності та технологічності корів. Ба-

жане вим'я корови молочного типу в сукупності морфологічних ознак пови-

нно бути великим за об'ємом, пропорційно сформованим, ванно- або чашопо-

дібної форми, величина характеризується розвитком як завширшки, так і в 

довжину, з розповсюдженням частин далеко уперед по череву і назад за лі-

нію стегна; дно розміщене на достатній відстані від землі, передня частина 

вимені щільно прилягає до черева, а задня високо і міцно прикріплена з чітко 

вираженою, глибокою борозною підтримуючої зв'язки; дійки розташовані 

посередині частин вимені на оптимальній відстані, циліндрової форми, бажа-

ної довжини і товщини, спрямовані вертикально вниз [255]. 
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При вивченні морфологічних ознак вимені у корів-первісток сумського 

внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи встано-

влено, що усі вони характеризуються бажаними формами. Із обстеженого по-

голів’я ванноподібну форму мали 86,8% тварин, а останні – чашовидну (табл. 

3.8). 

Таблиця 3.8 
Характеристика корів-первісток за морфологічними ознаками 
вимені у їхньому зв'язку з величиною надою за лактацію (n=42) 

 

Назва проміру, см x ± S.E. r ± S.E. 
обхват вимені 142,2±1,85 0,448±0,09703 
глибина передньої чверті 25,4±0,41 0,248±0,08142 
відстань від дна до землі 64,4±0,63 -0,186±0,09211 
довжина передньої чверті 17,7±0,43 0,358±0,10322 
довжина вимені 45,5±0,72 0,425±0,08713 
ширина вимені 38,8±0,52 0,411±0,08363 
довжина дійок: передніх 5,4±0,12 0,102±0,0593 
задніх 5,2±0,13 0,095±0,0674 
діаметр дійок: передніх 2,3±0,05 0,085±0,0810 
задніх 2,2±0,05 0,101±0,0871 
відстань між дійками: 
передніми 16,3±0,41 0,245±0,10391 

задніми 10,8±0,34 0,266±0,09342 
умовний об'єм вимені, см3 3612±52,8 0,442±0,11143 
ванноподібна форма, % 86,8 0,432±0,11203 

П р и м і т к а: 1 – Р < 0,05; 2 – Р < 0,01; 3 – Р < 0,001. 
 

Самими визначальними показниками, які характеризують якість виме-

ні, є його форма і величина. Ці ознаки вимені визначаються за його контуром 

і співвідношеннями довжини, ширини і глибини.  

Отриманий за наслідками наших досліджень середній промір обхвату 

вимені (142,2 см) свідчить про його достатню величину в порівнянні з літера-

турними показниками [7, 143]. Це підтверджується також і показниками його 

довжини (45,5 см) та ширини (38,8 см). 
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Технологія машинного доїння пред’являє достатньо конкретні вимоги 

до морфологічних ознак вимені – глибини, розміру дійок, їхньої форми і роз-

ташування.  

Важливою у технологічному аспекті селекційною ознакою при оцінці 

якості вимені є його глибина, яка визначається відстанню його дна до землі, 

при цьому вим'я повинне розташовуватися вище умовної лінії, проведеної на 

рівні скакального суглоба. Низько опущене вим'я приносить багато незруч-

ностей при машинному доїнні, воно чутливіше до інфекційних захворювань і 

часто травмується. За наслідками наших досліджень відстань дна вимені до 

землі у підконтрольного поголів'я знаходиться на рівні 64,4 см і забезпечує 

самі високі технологічні вимоги. 

Отримані величини промірів довжини та діаметру дійок, а також від-

стані між ними свідчать про їхню відповідність вимогам технологічності 

ознаки. 

Середня відстань між передніми дійками у підконтрольних тварин сум-

ського внутрішньопородного типу складає 16,6 см і знаходиться в межах ре-

комендованої, для корів-первісток української чорно-рябої молочної породи 

– 16 см [247]. 

Сучасна практика оцінки молочної худоби за екстер'єром вимені пе-

редбачає, у першу чергу, добір за тими статями, які мають селекційну цін-

ність і позитивно впливають на продуктивність тварин опосередковано, або у 

комплексі. Пошук зв'язків між статями вимені та продуктивністю тварин зу-

мовлений виявленням таких, за якими в результаті добору і підбору можна 

опосередковано підвищувати продуктивні якості корів.  

Результати досліджень показали, що більшість промірів морфологічних 

ознак вимені корів-первісток знаходяться у додатному зв'язку з величиною 

надою за лактацію. Це підтверджують отримані достовірні додатні коефіціє-

нти кореляцій між обхватом (r=0,448), довжиною (r=0,425) і шириною вимені 

(r=0,411) з одного боку і надоєм – з іншого. 
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Між проміром відстані дна вимені до землі і надоєм, зв'язок носить 

від’ємний характер (r=-0,186), який пояснюється зменшенням відстані дна 

вимені до підлоги через збільшення його маси при наповненні великою кіль-

кістю молока. 

Розповсюдження передніх чвертей вимені далеко уперед по череву сві-

дчить, найперше, про його міцне прикріплення і разом з тим про добрий за-

гальний розвиток за формою і довжиною. Згідно з виявленим позитивним ко-

ефіцієнтом кореляції у стаді племінного заводу "Райз-Максимко" (r=0,358) 

корови з довшою передньою частиною вимені значно продуктивніші. 

Про особливе значення форми вимені в селекції молочної худоби свід-

чить висока достовірна додатна кореляція між цією ознакою і надоєм за лак-

тацію (r=0,432) у корів-первісток. 

 

3.2.2 Ступінь зв’язку між промірами вимені корів-первісток 

 

Оскільки однією із найважливіших статей будови тіла у молочної ху-

доби є вим’я, на наш погляд досить важливо знати, окрім кореляцій між про-

мірами вимені та надоєм, рівень зв'язку промірів між собою, який можна вра-

хувати при підборі бугаїв-плідників, оцінених за екстер’єрним типом своїх 

дочок.  

Обхват вимені є інтегрованим показником його величини, що підтвер-

джено додатними достовірними кореляціями з глибиною (r=0,431) та довжи-

ною передньої чверті (r=0,294), довжиною (r=0,684) та шириною (r=0,569) 

вимені, табл. 3.9. Глибина передньої чверті вимені закономірно від’ємно 

зв’язана з відстанню до землі (r=-0,475) та додатно – з довжиною (r=0,495) і 

шириною (r=0,512). Промір відстані від дна вимені до землі від’ємно 

зв’язаний майже з усіма ознаками, особливо з довжиною передньої чверті 

(r=-0,166), довжиною (r=-0,197) та шириною (r=-0,214) вимені.  
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Таблиця 3.9 

Cупінь зв’язку (r) між промірами статей вимені корів-первісток (n=42) 
 

Довжина 
дійок: 

Діаметр 
дійок: 

Відстань 
між дійками: Назва проміру, см 

Глибина 
перед. 
чверті 

Відстань 
від дна 

до землі 

Довжина 
передньої 

чверті 

Довжина 
вимені 

Ширина 
вимені перед. задніх перед. зад. перед. зад. пер./зад. 

Обхват вимені 0,4313 -0,2623 0,2943 0,6843 0,5693 0,117 0,070 0,117 0,1881 0,2292 0,1721 -0,029 

Глибина передньої 
чверті – -0,4753 0,032 0,4953 0,5123 0,109 0,109 0,105 0,034 0,2252 0,090 0,084 

Відстань від дна 
вимені до землі – – -0,1661 -0,1972 -0,2142 -0,014 0,043 -0,1831 -0,095 -0,024 -0,045 -0,116 

Довжина передньої 
чверті вимені – – – 0,2162 0,127 -0,123 -0,2182 0,106 0,1691 -0,078 -0,069 0,022 

Довжина вимені – – – – 0,4543 0,075 0,131 0,036 0,145 0,159 -0,098 0,109 

Ширина вимені – – – – – 0,099 0,086 -0,007 -0,034 0,2973 0,025 0,060 

передн. – – – – – – 0,6713 0,3063 0,125 0,2032 0,1821 -0,054 Довжина 
дійок:  задніх – – – – – – – 0,2773 0,2001 0,099 0,2292 0,023 

передн. – – – – – – – – 0,6333 0,028 0,065 0,109 Діаметр 
дійок:  задніми – – – – – – – – – -0,058 -0,034 0,127 

передн. – – – – – – – – – – 0,5093 0,1641 Відстань 
між дій-
ками: задніми – – – – – – – – – – – 0,2392 

П р и м і т к а: 1 – Р < 0,05; 2 – Р < 0,01; 3 – Р < 0,001. 
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Довжина та діаметр передніх дійок з високим рівнем коефіцієнтів та 

достовірністю корелюють з аналогічними промірами задніх дійок. Так само 

відстань між передніми дійками тісно зв’язана із відстанню між задніми. Ви-

сокі кореляції між промірами передніх і задніх дійок засвідчують достатність 

оцінки лише передніх.  

Корови новоствореного сумського внутрішньопородного типу україн-

ської чорно-рябої молочної породи характеризуються відмінними морфоло-

гічними показниками розвитку вимені і пристосованістю до машинного до-

їння. Лінійні проміри дозволяють об'єктивніше оцінювати вим'я корів за роз-

витком його статей, а існування додатного зв'язку між ними і величиною на-

дою дає підставу для селекції корів за ознаками вимені в практичній селекції, 

що сприятиме збільшенню молочної продуктивності тварин. 

Результати досліджень цього підрозділу опубліковані у шести наукових 

працях [277, 278, 279, 280, 284, 296]. 

 

3.3 Оцінка екстер’єрного типу корів-первісток за методикою ліній-

ної класифікації  
 

Селекційно-племінна робота з великою рогатою худобою молочних 

порід свідчить, що добре виражені тип породи, конституційна міцність, екс-

тер’єрні статі будови тіла та вимені значною мірою зумовлюють максималь-

ну продуктивність, адаптованість та довголіття тварин. Тому метод лінійної 

класифікації має забезпечувати об’єктивну оцінку екстер’єрного типу тварин, 

гарантуючи ефективність селекційно-племінної роботи у цьому напрямку. 

Широкі можливості методу лінійної класифікації відкриваються через його 

доступність, простоту, можливість оцінки ознак, які складно, або неможливо 

виміряти, накреслити екстер’єрний профіль дочок оцінених за потомством 

бугаїв-плідників та перейти від оцінки за фенотипом до оцінки за генотипом 

[29, 255]. Використання методу окомірної лінійної оцінки корів молочної ху-

доби за типом дозволяє перетворити якісну експертну оцінку до розряду кі-
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лькісних ознак і на її основі проводити масову селекцію корів та оцінку пле-

мінної цінності бугаїв-плідників за екстер’єром дочок [29, 168, 169]. З огляду 

на зазначене у новій редакції Закону України “Про племінну справу у тва-

ринництві” лінійна класифікація корів молочних порід за типом вказана як 

обов’язковий елемент у визначенні комплексної племінної цінності молочної 

худоби [78]. 

Накопичена за результатами оцінки селекційна інформація дозволяє 

нам детально охарактеризувати породні особливості екстер’єру тварин сум-

ського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи 

підконтрольного стада та наявних генотипів, визначити мінливість, успадко-

вуваність та виявити зв’язок між груповими та окремими описовими ліній-

ними ознаками екстер’єру з молочною продуктивністю корів. 

Результати лінійної класифікації корів-первісток за 100-бальною сис-

темою свідчать, що у межах групових ознак середній рівень оцінки знахо-

диться у межах “добре з плюсом”, табл. 3.10.  

Тварини відрізняються добрим розвитком групових статей, що харак-

теризують молочний тип тварин (83,8 бала), стан тулуба (84,4 бала) та зага-

льною оцінкою (83,1 бала). 

Ступінь розвитку 18 основних описових ознак екстер’єру корів, перед-

бачених методикою лінійної класифікації, свідчить про їхню значну внутрі-

стадну мінливість. Оціненим тваринам племінного заводу ПрАТ “Райз-

Максимко” властиві добре виражені висота, глибина тулуба, кутастість, на-

хил та ширина заду, прикріплення передніх часток вимені, центральна 

зв’язка та глибина вимені. Загалом будова тіла корів-первісток має достатньо 

добру характеристику описових ознак, що визначають їхню молочність.  

За оптимальної вираженості кута тазових кінцівок, нахилу заду і дов-

жини дійок серед тварин підконтрольного стада частіше зустрічаються осо-

бини з гострим кутом ратиць, слабким прикріпленням задньої частини виме-

ні, дещо ширшим від бажаного розміщенням дійок.  
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Таблиця 3.10 

Характеристика корів-первісток підконтрольного стада 
за ознаками лінійної оцінки екстер’єрного типу, балів 

 

Граничні від-
хилення Ознака екстер’єру x ± S.E. Cv, % σ 

min max 
Комплекси ознак: 
молочного типу 83,3±0,08 1,76 1,46 78 87 

тулуба 84,4±0,07 1,68 1,42 80 87 

кінцівок 82,4±0,08 2,38 1,96 75 86 

вимені 82,3±0,07 1,69 1,40 78 86 

Загальна оцінка 83,1±0,06 1,37 1,14 79 86 
Описові ознаки: 
висота  6,0±0,06 16,5 0,99 4 9 

ширина грудей 5,8±0,09 29,6 1,73 1 9 

глибина тулуба 6,9±0,09 24,6 1,71 1 9 

кутастість 6,6±0,08 22,7 1,51 1 9 

нахил заду 5,0±0,07 25,7 1,27 1 9 

ширина заду 6,2±0,08 22,4 1,40 1 9 

кут тазових кінцівок 5,1±0,07 26,1 1,34 1 9 

постава тазових кінцівок 6,1±0,09 25,0 0,53 1 9 

кут ратиць 5,2±0,07 24,5 1,28 1 9 

передніх 6,1±0,07 21,4 1,29 1 8 прикріплення 
часток вимені: задніх 5,4±0,10 25,6 1,39 1 9 

центральна зв’язка 6,0±0,09 29,8 1,80 1 9 

глибина вимені 6,2±0,08 25,2 1,55 1 9 

передніх 4,5±0,08 30,8 1,38 1 9 розташування 
дійок: задніх 5,5±0,07 22,8 1,24 1 9 

довжина дійок 5,2±0,06 19,3 1,00 1 9 

переміщення (хода) 6,2±0,09 27,5 1,69 1 9 

вгодованість 5,3±0,08 28,0 1,49 1 9 
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Порівняно з іншими груповими ознаками істотно вища мінливість ста-

тей, які характеризують стан кінцівок (2,38 %), свідчить про існуючі певні  

проблеми корів у цьому напрямку. 

Висока мінливість описових ознак варіює у межах 16,5-30,8 %, що сві-

дчить про відсутність належного добору за ними та можливість ефективної 

селекції за цими ознаками.  

Ефективність оцінки й добору за показниками лінійної оцінки типу бу-

дови тіла можна також встановити на основі мінливості тварин за цими озна-

ками у стаді. У таблиці 3.11 наведено розподіл усього оціненого поголів’я 

корів за 9-ти бальною шкалою у розрізі 18 описових ознак у відносних вели-

чинах.  

Аналіз даних наведеної таблиці свідчить про те, що максимальна част-

ка тварин оцінена середніми балами від 5 до 7. У зоні крайніх екстремальних 

значень описових ознак знаходиться незначна чисельність корів. Відсоток 

тварин з мінімальним значенням оцінки 1-3 бали варіює у межах від 0 до 

10,9. 

Проведена градація корів-первісток на класи, згідно з прийнятою між-

народною класифікаційною шкалою, наглядно свідчить про рівень племінної 

цінності стада за екстер’єрним типом, який визначається відсотковим спів-

відношенням кращих від оціненого підконтрольного поголів’я (табл. 3.12).  

Серед оцінених корів у стаді ПЗ “Райз-Максимко” виявлено тварин з 

оцінкою «дуже добре» 11,7 %. Переважна більшість (84,3 %) корів отримала 

клас «добре з плюсом», а «задовільно» лише 4,0 %. 

Величина племінної цінності за екстер’єрний тип у корів-первісток 

прямо пропорційно визначає величину молочної продуктивності. Корови-

первістки з оцінкою «дуже добре» перевищують ровесниць з оцінкою «добре 

з плюсом» за надоєм на 532, а з оцінкою «добре» – на 1299 кг, різниця досто-

вірна при Р˂0,001. При недостовірному зниженні вмісту жиру в молоці корів 

з оцінками «добре з плюсом» та «добре» на 0,14 %, прибавка молочного жи-
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ру у первісток з оцінкою «дуже добре» склала у порівнянні з тваринами, з 

оцінкою «добре з плюсом» 20,1, а з оцінкою «добре» – на 43,0 кг (Р˂0,001). 

Таблиця 3.11 

Розподіл поголів’я корів-первісток 
за мінливістю оцінок описових ознак, % 

 

Частка тварин, оцінених балами: Описові ознаки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Висота 0 0 0 8,0 20,7 43,8 23,5 3,1 0,9 
Ширина грудей 2,2 4,3 4,6 8,0 12,0 29,7 29,0 5,9 4,3 
Глибина тулуба 0,3 1,5 2,8 3,4 13,6 11,4 23,8 24,0 19,1 
Кутастість 0,6 1,2 1,2 4,9 14,2 13,9 34,9 21,7 7,4 
Нахил заду 1,5 2,5 5,2 18,2 46,9 16,7 5,6 2,5 0,9 
Ширина заду 0,3 0,9 2,8 6,2 14,5 34,0 25,0 12,0 4,3 
Кут тазових кінцівок 1,5 2,5 6,8 10,5 43,8 26,2 4,3 2,5 1,9 
Постава тазових кінці-
вок 0,6 1,9 2,2 5,9 25,6 22,8 21,6 15,4 4,0 

Кут ратиці 0,6 2,5 5,3 13,9 37,4 27,1 15,7 1,2 1,2 
переднє 0,6 1,2 2,2 3,4 21,3 36,1 24,4 8,6 2,2 Прикріплен-

ня вимені заднє 0,6 2,2 4,6 12,0 35,2 24,1 14,5 5,3 1,5 
Центральна зв’язка 2,2 2,8 3,4 8,0 19,1 23,5 19,1 14,8 7,1 
Глибина вимені 1,9 1,5 2,8 3,4 17,3 29,0 28,7 10,2 5,3 

передніх 1,3 9,0 10,9 28,7 31,2 10,8 8,0 0,3 0 Розміщення 
дійок задніх 0,3 1,5 2,8 12,4 38,6 25,0 13,9 5,3 0,3 
Довжина дійок 0,3 0 2,8 16,4 47,2 25,3 5,9 1,5 0,6 
Переміщення 0,6 2,5 3,7 6,5 22,2 22,2 16,0 20,4 5,9 
Вгодованість 2,5 2,8 3,1 14,2 31,5 29,3 10,2 4,6 1,9 

 

Таблиця 3.12 
Співвідносний розподіл корів-первісток за 

класифікаційною шкалою та продуктивністю 
 

Продуктивність корів 
за першу лактацію, M ± m 

Загальна 
оцінка, 
балів 

Клас Кількість 
голів 

Надій, кг % жиру кг жиру 

85-89 Дуже 
добре 

38 5842±98,6 3,78±0,028 220,5±3,52 

80-84 добре з 
плюсом 

273 5310±32,1 3,78±0,012 200,4±1,29 

75-79 добре 13 4543±95,7 3,92±0,11 177,5±3,05 
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Отже, застосування у селекційному процесі молочної худоби методики 

лінійної класифікації, є досить ефективним засобом об’єктивного визначення 

породних особливостей екстер’єрного типу корів. 

Наявність позитивного зв’язку між основними статями, що характери-

зують екстер’єрний тип, та рівнем молочної продуктивності буде сприяти 

ефективності селекції при доборі тварин за цими ознаками. 

Процес оцінки корів за методикою лінійної класифікації передбачає 

урахування істотних недоліків та вад екстер’єру корів. Необхідність та важ-

ливість враховувати недоліки статей будови тіла пояснюється їхньою успад-

ковуваністю. Наприклад, при вивченні недоліків екстер’єру у тварин чорно-

рябої породи за методикою лінійної класифікації авторами досліджень [87, 

88] встановлено, що найбільше успадковуються із вивчених ними 11 недолі-

ків наявність додаткових дійок (h2=0,17-0,19), рудименти (h2=0,18), слабкі 

бабки (h2=0,09), неправильна постава кінцівок (h2=0,06) та форма дійок (h2 = 

0,05). Іншими дослідниками повідомляється також, що недоліки екстер’єру 

зустрічаються з частотою, яка не залежить від генотипу та походження тва-

рин [218, 221, 224, 294]. 

У табл. 3.13 наведені основні недоліки екстер’єру, які зустрілися у об-

стеженого поголів’я тварин підконтрольного стада.  

Дещо вища частота недоліків статей екстер’єру у корів, таких як про-

висла спина (1,2%), травми та захворювання кінцівок (2,5%), широка міжра-

тицева щілина (2,2%), зближеність задніх кінцівок (2,8%), та, особливо, дода-

ткові дійки негативно впливають на загальний вигляд тварин, їхній гармо-

нійний розвиток, погіршуючи також придатність корів до машинного доїння. 

Досить важливим моментом селекційного процесу в аспекті генетично-

го поліпшення створеної української чорно-рябої молочної породи є визна-

чення рівня впливу умовної частки спадковості голштинської породи на роз-

виток лінійних ознак екстер’єру у помісних тварин. Хоча у процесі виведен-

ня новостворених українських порід і типів молочної худоби та на сучасному  
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Таблиця 3.13 

Основні вади та недоліки екстер’єрних ознак, 
виявлених у піддослідного поголів’я корів 

 

Вади екстер’єрних ознак голів % 

Провисла спина 4 1,2 

Грубий кістяк 2 0,6 

Розмет передніх кінцівок 2 0,6 

Іксоподібність задніх кінцівок 2 0,6 

Широка міжратицева щілина 7 2,2 

Атрофія часток вимені 2 0,6 

Ступінчасте вим’я 2 0,6 

Зближеність задніх дійок 9 2,8 

Тонкі та довгі дійки 3 0,9 

Короткі дійки 2 0,6 

Додаткові дійки 15 4,6 

 

етапі їхнього удосконалення у напрямку консолідації пріоритети при доборі 

тварин надавалися й надаються не частці умовної кровності за будь-якою із 

вихідних порід, а вираженості у них бажаного породного типу [81, 181]. Про-

те питання щодо оцінки ступеня впливу спадковості поліпшувальної породи 

на розвиток провідних господарськи корисних ознак корів молочних порід 

виключати не слід, оскільки до цього спонукає система селекційно-племінної 

роботи, яка вимагає достовірного, об’єктивного та системного аналізу селек-

ційної ситуації у часі, в тому числі, виявлення характерних закономірностей 

щодо прояву генотипу в конкретних умовах племінного господарства, враху-

вання яких дозволяє адекватно вживати дієвих заходів для її поліпшення 

[255].  

Результати досліджень з вивчення впливу спадковості на екстер’єрний 

тип корів, що наведені в табл. 3.14, свідчать про існування залежності 
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ступеня розвитку лінійних ознак від умовної частки крові за поліпшувальною 

породою.  

При порівнянні трьох різних за генотипом груп первісток племінного 

заводу ПрАТ “Райз-Максимко”, оцінених за 100-бальною системою лінійної 

класифікації, встановлено, що у помісних тварин із зростанням умовної кро-

вності за голштинською породою суттєво покращується будова тіла та якість 

вимені. Так, за групою корів-первісток з умовною часткою крові 75,0-87,4% 

за поліпшувальною породою спостерігається перевага над ровесницями у 

яких ця частка менша (62,5-74,9%). Вона склала за комплексом ознак молоч-

ного типу 2,1 бала, тулуба – 1,6, вимені – 2,1 та за загальною оцінкою – 2,1 

бала з високою достовірністю в усіх випадках порівнянь при Р˂0,001 

(td=8,25-11,35), за виключенням кінцівок, де різниця становила – 0,9 бала при 

достовірності Р˂0,01 (td=3,18). 

Аналогічно наступна група, з умовною кровністю голштинської породи 

87,5% і вище, з достовірною різницею на 0,8 бала (P<0,001; td=3,89) краща за 

попередню (75,0-87,4%) за ознаками молочного типу, на 1,3 бала – за розвит-

ком тулуба (P<0,001; td=5,39), на 0,6 бала – за ознаками вимені (P<0,01; 

td=2,58) та на 0,5 бала за загальною оцінкою типу (P<0,01; td=2,93). За озна-

ками, що характеризують стан кінцівок, висококровні помісні генотипи 

(87,5% і ˃) поступалися групі корів з кровністю 75,0-87,4% на 0,3 бала за не-

достовірної різниці (td=1,14).  

Що стосується описових лінійних ознак, то рівень оцінки за 9-ти баль-

ною шкалою свідчить про кращий їхній розвиток у тварин з вищою умовною 

кровністю за голштинською породою (87,5% і ˃). У порівнянні з двома помі-

сними групами з нижчою умовною кровністю голштина – 62,5-74,9 та 75,0-

87,4%, корови-первістки висококровного генотипу істотно перевищували їх 

за оцінкою висоти, відповідно – на 0,8 і 0,3 бала, за достовірної різниці 

(P<0,001) лише з першою групою (62,5-74,9%). 
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Таблиця 3.14 
Характеристика корів-первісток з різною часткою умовної кровності 
за голштинською породою за ознаками лінійної оцінки екстер’єрного 

типу, (x ± S.E.) 
 

Умовна кровність голштинської породи, % 
62,5-74,9 75,0-87,4 87,5 і > Ознака екстер’єру 

I-ша група 
(n=72) 

II-га група 
(n=108) 

III-тя група 
(n=144) 

Комплекси ознак: 
молочного типу 81,1±0,18 83,2±0,15 84,0±0,14 

тулуба 82,5±0,19 84,1±0,18 85,4±0,16 

кінцівок 82,6±0,21 83,5±0,19 83,2±0,18 

вимені 81,1±0,18 83,2±0,14 83,8±0,15 

Загальна оцінка 81,3±0,11 83,4±0,11 83,9±0,13 
Описові ознаки: 
висота  5,6±0,15 6,1±0,12 6,4±0,19 

ширина грудей 6,8±0,22 6,1±0,21 5,8±0,16 

глибина тулуба 6,1±0,21 7,2±0,15 7,7±0,17 

кутастість 5,2±0,18 7,0±0,12 7,5±0,14 

нахил заду 5,5±0,19 5,1±0,13 4,9±0,15 

ширина заду 5,3±0,18 6,2±0,12 6,8±0,16 

кут тазових кінцівок 5,9±0,21 5,2±0,14 4,8±0,19 

постава тазових кінцівок 6,9±0,18 6,7±0,15 6,5±0,18 

кут ратиць 5,9±0,15 5,5±0,13 5,1±0,17 

передніх 6,2±0,11 6,8±0,14 7,1±0,14 прикріплення 
часток вимені: задніх 5,9±0,13 6,2±0,16 6,8±0,14 

центральна зв’язка 5,4±0,23 6,3±0,17 6,7±0,15 

глибина вимені 5,2±0,25 6,1±0,16 6,4±0,13 

передніх 5,3±0,15 4,8±0,14 4,2±0,14 розташування 
дійок: задніх 5,5±0,14 5,6±0,14 5,4±0,14 

довжина дійок 6,1±0,19 5,5±0,12 5,2±0,09 

переміщення (хода) 6,8±0,20 6,6±0,16 6,2±0,20 

вгодованість 6,9±0,22 5,8±0,18 5,2±0,19 
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Перевищення висококровних помісей за описовими ознаками екс-

тер’єру виявлено також за оцінкою глибини тулуба – відповідно на 1,6 

(P<0,001) і 0,5 (P<0,05) бала, кутастості – на 2,3 (P<0,001) і 0,5 (P<0,01), ши-

рини заду – на 1,5 (P<0,001) і 0,6 (P<0,01), прикріплення передніх – на 0,9 

(P<0,001) і 0,3 (н/дост.) та задніх часток вимені – на 0,9 (P<0,001) і 0,6 

(P<0,01), центральної зв’язки – на 1,3 (P<0,001) і 0,4 (н/дост.), глибини вимені 

– на 1,2 (P<0,001) і 0,3 (н/дост.) та довжини дійок – на 0,9 (P<0,001) і 0,3 

(P<0,05) бала. 

Згідно з даними оцінки у висококровних за голштинською породою ко-

рів-первісток ІІІ-ї групи істотно зменшилась ширина грудей, у порівнянні з 

першими двома групами, відповідно – на 1,0 (P<0,001) та 0,3 бала (н/дост.). 

Якщо серед корів І-ї групи частіше зустрічалися тварини із шаблистістю (5,9 

бала), то серед корів ІІІ-ї зросла частка тварин зі слоновістю у скакальному 

суглобі (4,8 бала). Погіршився у них також стан кута ратиць – на 0,8 бала 

(P<0,001) у порівнянні з помісями І-ї групи та на 0,4 бала – у порівнянні з ІІ-

ю групою (P<0,05). Поступалися корови-первістки ІІІ-ї групи за оцінкою вго-

дованості з різницею на користь І-ї групи – на 1,7 бала (P<0,001) та ІІ-ї – на 

1,1 бала (P<0,001). 

Аналіз даних таблиці 3.14 дозволяє стверджувати, що нарощування 

спадковості голштинської породи істотно поліпшує екстер’єрний тип корів 

сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної по-

роди піддослідного стада. 

 

3.3.1 Параметри успадковуваності та співвідносної мінливості лі-

нійних ознак екстер’єру  
 

Враховуючи важливість успадковуваності лінійних ознак екстер’єру та 

їхньої співвідносної мінливості з молочною продуктивністю в аспекті селек-

ції молочної худоби нами були вивчені ці параметри у тварин найбільш по-
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ширеного у Сумському регіоні внутрішньопородного типу української чор-

но-рябої молочної породи. 

Одним із головних факторів успішної селекції в популяції молочної ху-

доби є рівень кореляційної мінливості, у тому числі й лінійних ознак екс-

тер’єру зв’язаних з молочною продуктивністю, табл. 3.15. 

Найвищий рівень достовірного додатного зв’язку з величиною надою 

за лактацію корів-первісток виявлено за груповими ознаками екстер’єру, що 

характеризують вираженість молочного типу корів (r=0,446), розвиток тулуба 

(r=0,458), морфологічних ознак вимені (r=0,427) та за загальною оцінкою 

(r=0,492). 

Позитивний зв’язок з надоєм спостерігався за рядом окремих описових 

ознак екстер’єру: висотою у крижах (r=0,423), глибиною тулуба (r=0,373), 

кутастістю (r=0,431), шириною заду (r=0,402), поставою тазових кінцівок 

(r=0,404), переднім (r=0,421) та заднім (r=0,331) прикріпленням вимені, 

центральною зв’язкою (r=0,216) та переміщенням (r=0,254). Вгодованість 

корелює з надоєм від’ємно (r=-0,324). 

Розраховані нами коефіцієнти успадковуваності ознак лінійної оцінки 

корів-первісток у стаді підконтрольного господарства виявились істотно мін-

ливими та переважно достовірними за критерієм Фішера.  

Достатній для ефективного добору рівень коефіцієнтів успадковувано-

сті лінійних ознак корів виявився за переважною більшістю групових ознак, 

що характеризують молочний тип, розвиток тулуба, вимені та фінальною 

оцінкою типу, і за описовими ознаками – висотою у крижах, шириною гру-

дей, глибиною тулуба, кутастістю, шириною заду, поставою тазових кінці-

вок, переднім прикріпленням вимені та центральною зв’язкою. 

Істотна та достовірна співвідносна мінливість групових та описових 

статей екстер’єру з надоєм за першу лактацію підтверджує можливість та до-

цільність одночасної селекції молочної худоби за продуктивністю та типом. 

Про ефективність добору та підбору тварин за ознаками екстер’єрного типу 

свідчать достовірні коефіцієнти їхньої успадковуваності. 
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Таблиця 3.15 

Параметри успадковуваності та співвідносної мінливості 
лінійних ознак екстер’єру корів-первісток з надоєм (n=324) 

 

Ознаки екстер'єру r ± S.E. h2 F 

Комплекси ознак: 
молочного типу 0,446 ± 0,0446*** 0,312*** 14,2 

тулуба 0,458 ± 0,0440*** 0,235*** 9,64 

кінцівок 0,195 ± 0,0534*** 0,245*** 10,1 

вимені 0,427 ± 0,0454*** 0,330*** 15,4 

Загальна оцінка 0,492 ± 0,0421*** 0,504*** 31,8 

Описові ознаки: висота  0,423 ± 0,0455*** 0,178*** 6,80 

ширина грудей 0,109 ± 0,0551* 0,137*** 5,56 

глибина тулуба 0,373 ± 0,0477*** 0,218*** 8,72 

кутастість 0,431 ± 0,0452*** 0,373*** 18,6 

нахил заду 0,076 ± 0,0554 0,020 0,63 

ширина заду 0,402 ± 0,0465*** 0,224*** 9,01 

кут скакального суглоба 0,127 ± 0,0545* 0,016 0,50 

постава тазових кінцівок 0,404 ± 0,0465*** 0,232*** 9,44 

кут ратиць 0,020 ± 0,0555 0,062* 2,07 

переднє 0,421 ± 0,046*** 0,235*** 9,61 прикріплення 
вимені заднє 0,331 ± 0,0494*** 0,169*** 6,36 

центральна зв’язка 0,216 ± 0,0531*** 0,154*** 5,68 

глибина вимені 0,081 ± 0,0551 0,101** 3,52 

передніх -0,223 ± 0,0528*** 0,040 1,32 розташування  
дійок задніх -0,109 ± 0,0545* 0,050 1,64 

довжина дійок -0,070 ± 0,0551 0,113*** 3,99 

переміщення (хода) 0,254 ± 0,0518*** 0,153*** 5,67 

вгодованість -0,324 ± 0,0497*** 0,070* 2,35 
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Закономірно, що біологічні властивості живих організмів та рівень роз-

витку селекціонованих ознак тварин знаходяться у великій залежності від дії 

спадкових та середовищних факторів [171]. Проте для практичної селекції 

дуже важливо відокремлено визначати ступінь впливу кожного із спадкових 

чинників у загальній мінливості взятих для дослідження показників. Викори-

стовуючи дисперсійний аналіз, ми одержуємо математичний вираз мінливос-

ті, обумовлену дією врахованих у досліді факторів та визначаємо статистич-

ну достовірність частки впливу чинників, що вивчаються. 

У зв’язку з використанням на сучасному етапі селекційно-племінної 

роботи бугаїв-плідників різного походження та племінної цінності на поміс-

ному поголів’ї корів із значним генотиповим різноманіттям, визначення сту-

пеня впливу кожного із спадкових чинників у загальній мінливості лінійних 

ознак має науково-практичне значення, табл. 3.16.  

Проте, що умовна частка спадковості голштинської породи здійснює 

позитивний вплив на розвиток екстер’єру корів молочних порід відомо із до-

сліджень багатьох авторів [118, 137, 144, 149, 153, 166, 218, 301]. У наших 

дослідженнях сила впливу умовної кровності голштинської породи у загаль-

ній частці мінливості лінійних ознак займає значний відсоток – від 16,6 до 

29,4. Хоча вплив цього фактора не підтверджується статистично, але не вра-

ховувати його у селекційній роботі не варто.  

Особливо важливу роль у селекційному процесі відіграють бугаї-

плідники, оскільки частка їхнього впливу на генетичне поліпшення популяції 

досягає 85-95 % [10, 140, 284]. Враховуючи цей чинник, сила впливу племін-

ної цінності батька на розвиток лінійних ознак типу має бути чи не найви-

щою. Дійсно, рівень коефіцієнтів сили впливу в загальній фенотиповій мін-

ливості за окремими з лінійних ознак високий і достовірний. У першу чергу 

це стосується групових ознак екстер’єру, розвиток яких детермінується пле-

мінною цінністю батька на 23,5-33,0%, а загальна оцінка типу – на 50,4%. 
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Таблиця 3.16 

Сила впливу спадкових чинників на 
розвиток лінійних ознак корів-первісток 

Сила впливу ( 2
xη ) організованого фактора: 

Екстер’єрні 
показники 

умовна 
кровність 
голштина 

матері 

племінна 
цінність 
батька 

поход-
ження 
батька 

лінія 
батька 

лінія 
матері 

факторіальне  76 11 6 7 15 Число 
ступенів  
свободи: загальне 324 
Комплекси ознак: 
молочний тип 0,198 0,3123 0,3023 0,3033 0,066 

тулуб 0,258 0,2353 0,2253 0,2333 0,047 
кінцівки 0,261 0,2453 0,2363 0,2413 0,080 
вим’я 0,166 0,3303 0,3143 0,3223 0,064 
Загальна оцінка 0,206 0,5043 0,4873 0,4973 0,058 
Описові ознаки: висота  0,250 0,1783 0,1153 0,1073 0,049 
ширина грудей 0,201 0,037 0,014 0,034 0,057 
глибина тулуба 0,243 0,2183 0,2153 0,2163 0,068 
кутастість 0,193 0,3733 0,3603 0,3613 0,049 
нахил заду 0,269 0,020 0,011 0,015 0,052 
ширина заду 0,267 0,2243 0,2153 0,2243 0,057 
кут тазових кінцівок 0,251 0,016 0,013 0,013 0,076 
постава тазових кінцівок 0,277 0,2323 0,2353 0,2333 0,045 
кут ратиць 0,192 0,062 0,0513 0,0491 0,098 

переднє 0,278 0,2353 0,1943 0,2243 0,083 прикріплення 
вимені заднє  0,294 0,1693 0,1413 0,1473 0,084 
центральна зв’язка 0,255 0,1543 0,1423 0,1483 0,034 
глибина вимені 0,259 0,1013 0,0943 0,0983 0,052 

передніх 0,229 0,042 0,0311 0,036 0,065 розташування 
дійок задніх 0,254 0,051 0,0361 0,030 0,085 
довжина дійок 0,282 0,1133 0,1103 0,0763 0,071 
переміщення (хода) 0,223 0,1533 0,1203 0,1233 0,044 
вгодованість 0,229 0,0701 0,0653 0,0672 0,058 

П р и м і т к а: 1 – < 0,05; 2 – Р < 0,01; 3 – Р < 0,001. 
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До описових статей, у яких коефіцієнт сили впливу за критерієм досто-

вірності Фішера становить Р<0,001, відносяться: висота, глибина тулуба, ку-

тастість, ширина заду, постава тазових кінцівок, переднє та заднє прикріп-

лення вимені, центральна зв’язка, глибина вимені, довжина дійок та перемі-

щення. 

Досить важливі ознаки, які несуть певне функціональне навантаження, 

ознаки від яких залежать легкий перебіг отелення (нахил заду), тривалість 

продуктивного використання (кут скакального суглоба і ратиць), пристосо-

ваність до любої автоматизованої системи доїння (розташування передніх та 

задніх дійок) [4] мають досить низькі коефіцієнти сили впливу племінної 

цінності бугаїв-плідників. 

Отримані коефіцієнти сили впливу походження батька на лінійні озна-

ки майже такого ж рівня, як і його племінна цінність, але дещо з вищими рів-

нями достовірності. Оскільки у даному випадку організований фактор – це 

чистопородні голштинські та помісні бугаї-плідники вітчизняної селекції, по-

зитивна роль спадковості голштинів у поліпшенні екстер’єрного типу корів 

простежується реально. 

Необхідність лінійного розведення, як ефективного методу в системі 

селекції молочної худоби, можна значним чином обґрунтувати одержаними 

достовірними величинами коефіцієнтів сили впливу лінії батька на лінійні 

ознаки потомства ( 2
x =0,049-0,497), які знаходяться на рівні коефіцієнтів си-

ли впливу племінної цінності ( 2
x =0,070-0,504) та генотипу ( 2

x =0,031-0,487) 

батька. Вплив належності корів до материнської лінії на розвиток статей екс-

тер’єру виявився незначним та недостовірним ( 2
x =0,034-0,098). 

За результатами досліджень обґрунтована доцільність моніторингу селе-

кційних стад за екстер’єром, виявлення і використання характерних для тварин 

закономірностей розвитку лінійних ознак типу залежно від впливу генотипових 

факторів у селекційному процесі формування заводського стада 
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3.3.2 Кореляції між описовими ознаками лінійної оцінки корів-

первісток  

 

Останнім часом у науковій літературі далекого зарубіжжя проводяться 

дослідження в аспекті встановлення співвідносної мінливості між лінійними 

ознаками [310, 320, 337]. Автори таких робіт вважають, що інтеграція сполу-

чених між собою лінійних ознак, вибраних з усієї кількості в окрему групу, 

дозволяє, істотно скоротивши їхню кількість, включати їх до системи індекс-

ної селекції та ефективно там використовувати [316]. 

Наведені в табл. 3.17 коефіцієнти фенотипових кореляцій між усіма 

описовими ознаками лінійної класифікації свідчать в цілому про їхню значну 

мінливість за напрямком, силою та достовірністю. 

Кожну із 18 описових ознак необхідно розглядати у зв’язку з 

передумовою щодо внесення їх до переліку використання у системі лінійної 

класифікації, яка, згідно з рекомендаціями ICAR [190], полягає в тому, що 

кожна описова ознака повинна мати функціональну, селекційну або 

економічну цінність. 

Перша і єдина ознака, оцінка якої має абсолютне значення – це ріст ко-

рови у висоту, виміряний у крижах. Додатні та достовірні кореляції між ви-

сотою, яка характеризує певним чином загальний розвиток тварини, та реш-

тою ознак варіюють у межах від 0,138 (ширина грудей) до 0,249 (кутастість).  

Слід наголосити, що вираховувати кореляції між ознаками положення 

заду та кутом тазових кінцівок і рештою ознак екстер’єру не має технічної 

можливості, оскільки лише ці дві статі не оцінюються у межах екстремаль-

них значень, тобто від 1 (дуже погано) до 9 балів (дуже добре). Бажаний роз-

виток положення заду та кута тазових кінцівок (скакального суглоба) має 

проміжне значення з оцінкою у п’ять балів, тобто відхилення до крайньої  
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Таблиця 3.17 
Кореляції (r) між описовими ознаками лінійної класифікації 

корів української чорно-рябої молочної породи (n=324) 
 

Корельовані ознаки екстер’єру Вис. ШГ ГТ Кутас. ПЗ ШЗ КТК ПТК КР 
Висота (Вис.) – 0,1381 0,1492 0,2493 0,102 0,2173 0,036 0,2013 0,1873 

Ширина грудей (ШГ) – – -0,025 -0,081 0,1462 0,001 -0,049 0,053 0,078 

Глибина тулуба (ГТ) – – – 0,6203 0,076 0,5263 0,1412 0,4213 0,044 

Кутастість (Кутас.) – – – – 0,035 0,5583 0,1151 0,4793 0,1381 

Положення заду (ПЗ) – – – – – 0,1261 -0,091 0,098 -0,002 
Ширина заду (ШЗ) – – – – – – 0,1161 0,4113 0,097 
Кут таз. кінцівок (КТК) – – – – – – – -0,017 0,1562 

Постава тазових кінцівок (ПТК) – – – – – – – – 0,103 
Переднє прикріплення вимені (ППВ) 0,3113 0,066 0,3993 0,4093 0,1111 0,3463 0,1182 0,4063 0,1331 

Заднє прикріплення вимені (ЗПВ) 0,2453 0,056 0,3433 0,3223 0,2073 0,3573 0,052 0,3273 0,1873 

Центральна зв’язка (ЦЗ) 0,2123 -0,010 0,4203 0,4383 0,060 0,3593 0,1231 0,3263 0,1983 

Глибина вимені (ГВ) 0,117 0,031 0,3183 0,3413 0,1151 0,2733 0,091 0,2253 -0,013 
Розміщення передніх дійок (РПД) -0,021 -0,070 -0,1622 -0,072 -0,1131 -0,1592 0,1061 -0,2463 0,059 
Розміщення задніх дійок (РЗД) -0,005 -0,162 -0,005 0,1281 -0,090 -0,083 -0,034 0,002 -0,021 
Довжина дійок (ДД) -0,028 0,088 -0,017 -0,056 0,035 -0,009 0,044 -0,034 0,073 
Переміщення (Пер.) 0,2093 -0,010 0,3603 0,4513 0,1171 0,4103 0,2013 0,3313 0,4283 

Вгодованість (Вгод.) -0,1211 -0,052 -0,3393 -0,3343 -0,1691 -0,2403 0,001 -0,2023 0,037 
Примітка: достовірно при: 1  – Р < 0,05; 2 – Р < 0,01; 3 – Р < 0,001 
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Продовження таблиці 3.17 
 

Корельовані ознаки екстер’єру ППВ ЗПВ ЦЗ ГВ РПД РЗД ДД Хода Вгод. 

Переднє прикріплення вимені 
(ППВ) 

– 0,4113 0,3573 0,2203 -0,1883 -0,007 -0,1181 0,2643 -0,2433 

Заднє прикріплення вимені (ЗПВ) – – 0,3923 0,2033 -0,069 0,022 -0,018 0,2113 -0,2693 

Центральна зв’язка (ЦЗ) – – – 0,2393 -0,1081 -0,009 -0,048 0,1873 -0,2323 

Глибина вимені (ГВ) – – – – 0,011 0,1763 0,064 0,100 -0,2813 

Розміщення передніх дійок (РПД) – – – – – 0,5243 0,063 -0,1311 0,050 

Розміщення задніх дійок (РЗД) – – – – – – -0,048 -0,1211 0,036 

Довжина дійок (ДД) – – – – – – – 0,044 -0,049 

Переміщення (Хода) – – – – – – – – -0,1853 

Примітка: достовірно при: 1  – Р < 0,05; 2 – Р < 0,01; 3 – Р < 0,001 
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мінімальної (високо підняті крижі та шаблистість кінцівок), або максималь-

ної (низько спущені крижі та слоновість кінцівок) межі оцінки є недоліками 

цих статей. 

Ширина грудей помірно корелює з положенням заду (r=0,146). Глибина 

тулуба з достовірним ступенем кореляції взаємозв’язана з кутастістю 

(r=0,620), шириною заду (r=0,526), кутом тазових кінцівок (r=0,141) та їх-

ньою поставою (r=0,421). Майже на такому ж рівні корелює з шириною заду 

(r=0,558), кутом скакального суглоба (r=0,115), кутом ратиць (r=0,138) та по-

ставою тазових кінцівок (r=0,479) кутастість. Ширина заду знаходиться у 

значному зв’язку з поставою задніх кінцівок (r=0,411). Кут тазових кінцівок 

додатно корелює з кутом ратиць (r=0,156). 

Якщо між описовими ознаками, що характеризують стан розвитку ту-

луба та кінцівок, кореляції лише додатні, то між ними та морфологічними 

ознаками вимені мінливість кореляцій варіює від високих від’ємних до ана-

логічно додатних значень. Переднє прикріплення вимені додатно корелює з 

усіма ознаками, які характеризують стан тулуба і кінцівок, від r=0,111 (поло-

ження заду) до r=0,409 (кутастість). Висота заднього прикріплення вимені 

зв’язана позитивно з мінливістю від r=0,187 (кут ратиці) до r=0,357 (ширина 

заду). Майже на такому ж рівні отримані достовірні коефіцієнти кореляцій 

між центральною зв’язкою та окремими ознаками будови тіла (r=0,123-

0,438).  

Досить важлива технологічна ознака – глибина вимені, яка характери-

зує висоту його розміщення відносно скакального суглоба, позитивно 

зв’язана з глибиною тулуба (r=0,318), кутастістю (r=0,341), шириною заду 

(r=0,273) та поставою задніх кінцівок (r=0,225). 

Між важливими у технологічному значенні ознаками вимені, розташу-

ванням передніх та задніх дійок і їх довжиною та ознаками тулуба й кінцівок 

кореляції досить слабкі та, у більшості випадків, з від’ємними значеннями.  

Здатність тварини до вільного руху та навантажень істотним чином за-

лежить від стану кута скакального суглоба та, особливо, ратиць. Тому ознака, 



95 

 

яка характеризує ходу, найкраще та позитивно корелює не лише з кутом та-

зових кінцівок (r=0,201), поставою задніх кінцівок (r=0,331) та кутом ратиць 

(r=0,428), але й з висотою (r=0,209), глибиною тулуба (r=0,360) та шириною 

заду (r=0,410). Від’ємна на достовірному рівні кореляція отримана між вго-

дованістю та усіма описовими ознаками, особливо з глибиною тулуба (r=-

0,339), кутастістю (r=-0,334) та шириною заду (r=-0,240).  

Тварини молочного напрямку продуктивності мають відрізнятися кута-

стими формами, без ознак слабкості та грубості. Корови вираженого молоч-

ного типу повинні характеризуватися гармонійним поєднанням та пропор-

ційним розвитком окремих частин тіла. Про таке поєднання свідчить певною 

мірою ознака кутастості, оцінка за розвиток якої тісно корелює з оцінкою 

ознак, які характеризують загальний розвиток організму та окремих його ча-

стин, притаманних худобі молочного типу. До них відносяться: висота тва-

рини (r=0,249), глибина тулуба (r=0,620), переднє (r=0,409) і заднє (r=0,322) 

прикріплення вимені, ширина заду (r=0,558), постава тазових кінцівок 

(r=0,479), центральна зв’язка (r=0,438) та хода (r=0,120). 

Вим’я молочної корови оцінюється за сумою морфологічних ознак, йо-

го будовою та структурою. Перевага надається ознакам, які корелюють з надоєм, 

пристосованістю до машинного доїння, які усувають небезпеку травмування та 

інфікування вимені. Переднє прикріплення вимені тісно зв’язане з його формою, 

величиною, пропорційним розвитком та виконує підтримуючу функцію, не дозво-

ляючи вимені з віком опускатися нижче скальних суглобів [255].  

Отримані додатні та достовірні кореляції між цією важливою ознакою та за-

днім прикріпленням вимені (r=0,411), центральною зв’язкою (r=0,357) і глиби-

ною (r=0,220) підтверджують потенційні можливості щодо міцності його 

прикріплення, що забезпечить з віком утримання вимені на бажаній висоті. 

Усі описові лінійні ознаки якщо не безпосередньо, то опосередковано 

пов’язані з груповими ознаками екстер’єрного типу в системі 100-бальної 

оцінки. Тому досить важливо як з практичної, так і з наукової точок зору 
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встановити рівень такого зв’язку, оскільки він не є постійним і з часом змі-

нюється [310]. 

Представлені у табл. 3.18 коефіцієнти кореляцій між оцінкою описових 

та комплексних ознак лінійної класифікації корів сумського внутрішньопо-

родного типу української чорно-рябої молочної породи відрізняються істот-

ною мінливістю, яка залежить, у першу чергу, від групової інтеграції статей. 

Із комплексом групових ознак, що характеризують молочний тип тва-

рин, найвищою мірою додатно корелює глибина тулуба (r=0,431), кутастість 

(r=0,683), ширина заду (r=0,536), постава задніх кінцівок (r=0,434), переднє 

(r=0,472) та заднє прикріплення вимені (r=0,410) і переміщення (r=0,377). Ко-

рови з високою оцінкою за групою ознак молочного типу не бувають достат-

ньо вгодованими, про що свідчить високодостовірний від’ємний зв'язок між 

ними та вгодованістю (r=-0,338). 

Співвідносну мінливість між описовими лінійними ознаками екс-

тер’єру слід розглядати у контексті визначення модельного типу молочної 

корови, який характеризується бажаним розвитком статей будови тіла і ви-

мені, притаманних тваринам даної породи у співвідносній гармонії розвитку 

всього організму, забезпечуючи конституціональну міцність та високу про-

дуктивність тварин [236], рекомендацій ICAR, які передбачають зв'язок ста-

тей екстер’єру з прямою і опосередкованою економічною цінністю  (співвід-

носною з цілями розведення породи), можливість вимірювання статей тим чи 

іншим способом (натомість бальної оцінки) [190] та співвідносної мінливості 

з продуктивністю і тривалістю використання [172, 262, 308, 313, 340], що до-

зволяє визначити пріоритетність окремих описових ознак у системі лінійної 

класифікації. Тобто, ознаки, які тісно корелюють з продуктивністю і довго-

літтям корів та певним екстер’єрним комплексом можна ефективно викорис-

товувати в індексній селекції. Наприклад, якщо молочний тип оцінюється 

щонайменше за шістьма статями [133], які відносяться за анатомічною будо-

вою лише до тулуба (голова, шия, холка, ребра, шкіра та гармонія розвитку) з 

відповідною описовою характеристикою кожної з них, то, згідно з високими  
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Таблиця 3.18 

Кореляції між оцінкою описових та комплексних ознак лінійної 
класифікації корів української чорно-рябої молочної породи (n=324; r ± S.E.) 

 

Ознаки, що у комплексі характеризують: Описова ознака 
екстер’єру молочний тип тулуб кінцівки  вим’я  

Загальна 
оцінка 

Висота  0,264±0,05103 0,295±0,04943 0,185±0,05343 0,263±0,05053 0,331±0,04943 

Ширина грудей  -0,036±0,0556 0,040±0,0555 0,007±0,0557 0,019±0,0554 0,015±0,0555 

Глибина тулуба  0,431±0,04533 0,443±0,04483 0,163±0,05402 0,424±0,04563 0,468±0,04323 

Кутастість  0,683±0,03283 0,454±0,04253 0,287±0,04893 0,454±0,04193 0,587±0,03323 

Положення заду  0,078±0,0552 0,128±0,0546 -0,003±0,0556 0,007±0,0555 0,050±0,0554 

Ширина заду  0,536±0,03853 0,448±0,04343 0,197±0,05303 0,416±0,04523 0,502±0,04013 

Кут тазових кінцівок  0,089±0,0551 0,182±0,05372 0,177±0,05433 0,123±0,05491 0,198±0,05373 

Постава тазових кінцівок 0,434±0,04533 0,359±0,04743 0,338±0,04973 0,385±0,04843 0,504±0,04213 

Кут ратиці  0,103±0,05501 0,177±0,05453 0,475±0,04383 0,147±0,05362 0,340±0,04903 

Переднє прикріплення вимені  0,472±0,04303 0,436±0,04373 0,246±0,05153 0,439±0,04673 0,518±0,04073 

Заднє прикріплення вимені 0,410±0,04743 0,410±0,04573 0,151±0,05482 0,428±0,04523 0,453±0,04493 

Центральна зв’язка  0,346±0,04873 0,294±0,05073 0,196±0,05323 0,373±0,04793 0,405±0,04623 
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Продовження таблиці 3.18 
 

Глибина вимені  0,245±0,05193 0,220±0,05223 0,140±0,05451 0,124±0,05481 0,222±0,05273 

Розміщення передніх дійок -0,141±0,05442 -0,125±0,05421 -0,035±0,0555 -0,173±0,05372 -0,157±0,05392 

Розміщення задніх дійок  0,019±0,0556 -0,040±0,0553 0,078±0,0552 -0,088±0,0550 -0,016±0,0555 

Довжина дійок  -0,024±0,0555 0,136±0,0556 -0,061±0,0553 -0,083±0,0551 -0,068±0,0553 

Переміщення  0,377±0,04813 0,345±0,04843 0,292±0,05053 0,331±0,04993 0,444±0,04463 

Вгодованість  -0,338±0,04913 -0,255±0,05133 -0,072±0,0553 -0,254±0,05123 -0,283±0,05053 

Примітка: достовірно при: 1  – Р < 0,05; 2  – Р < 0,01; 3  – Р < 0,001 
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коефіцієнтами кореляцій, його можуть характеризувати глибина тулуба, ку-

тастість, ширина заду, постава тазових кінцівок і переднє прикріплення ви-

мені.  

За оцінкою групи статей тулуба на дуже високому рівні з описових 

ознак корелює його глибина (r=0,443), на достатньо високому – висота 

(r=0,295), кутастість (r=0,454), ширина заду (r=0,448), постава тазових кінці-

вок (r=0,359), переднє (r=0,436) та заднє (r=0,410) прикріплення вимені, 

центральна зв’язка (r=0,294) та переміщення (r=0,345). 

З оцінкою за комплекс ознак, що характеризують стан кінцівок, із опи-

сових ознак найкраще корелюють постава тазових кінцівок (r=0,338), кут ра-

тиці (r=0,475) та переміщення (r=0,292). 

Велика кількість описових ознак напряму зв’язана із комплексом екс-

тер’єрних статей, що характеризують морфологічні якості вимені. До них ві-

дносяться – висота, глибина тулуба, кутастість, ширина заду, постава тазових 

кінцівок, переднє та заднє прикріплення вимені, центральна зв’язка та пере-

міщення. На дещо вищому рівні ці ж статі корелюють із загальною оцінкою 

типу. 

Глибина вимені достовірно та додатно корелює з усіма груповими 

ознаками (r=0,124-0,245) та загальною оцінкою типу (r=0,222). Такі ознаки 

вимені, як розміщення та довжина дійок, знаходяться у від’ємному зв’язку з 

усіма екстер’єрними комплексами, проте він не є достовірним. 

Переміщення корів додатно короелює з груповими ознаками екстер’єру 

– від r=0,292 (кінцівки) до r=0,377 (молочний тип). 

Ознака вгодованості також зв’язана з груповими ознаками, але з 

від’ємним значенням коефіцієнтів кореляцій від -0,072 (кінцівки) до -0,338 

(молочний тип). 

Встановлений позитивний рівень фенотипових кореляцій між описо-

вими ознаками екстер’єру, особливо між анатомічно та функціонально 

зв’язаними, свідчить про їхній бажаний розвиток у напрямі гармонійного по-

єднання молочного типу корів сумського внутрішньопородного типу україн-
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ської чорно-рябої молочної породи. Подальше вивчення співвідносної мінли-

вості статей екстер’єру в системі лінійної класифікації може бути ефективно 

використане у селекції молочної худоби за селекційними індексами. 

Результати експериментальних досліджень даного підрозділу надруко-

вані у семи наукових працях [259, 276, 282, 283, 284, 285, 287]. 

 

3.4 Лінійна оцінка генеалогічних формувань та бугаїв-плідників за 

екстер’єрним типом їхніх дочок  
 

У селекційній практиці розведення за лініями вважається одним із най-

потужніших засобів генетичного поліпшення селекційних стад, порід та ти-

пів сільськогосподарських тварин [27]. При формуванні внутрішньопородної 

селекційної структури нової породи виходили з уявлення про неї, як біологі-

чної системи. Лише за чітко розгалуженої внутрішньої структури можливе 

ефективне функціонування та розвиток породи і її внутрішньопородних типів 

як цілісної системи. При цьому кожна селекційна група має відзначатись не 

лише до певної міри спільністю походження, але й специфічністю фенотипо-

вої характеристики за господарськи корисними та іншими ознаками [159, 

160]. Формування внутрішньопородної селекційної та генеалогічної систем-

ної ієрархії української чорно-рябої молочної породи здійснювалось з ураху-

ванням усіх елементів і на момент апробації породи вона мала чітку, розга-

лужену, селекційно вмотивовану структуру за типами та лініями [28].  

Кожен внутрішньопородний тип структурований лише йому притаман-

ними лініями, які походять від родоначальників поліпшувальної породи і 

створюють у ньому характерну лінійну специфічність. Методи створення та 

поліпшення генеалогічних формувань ґрунтуються на різноманітних варіан-

тах поєднань гомогенного або гетерогенного підбору й добору, використанні 

певних ступенів інбридингу на видатних тварин з метою перетворення їхніх 

особистих достоїнств у групові ознаки з подальшим закріпленням їх у спад-

ковості наступних поколінь. Ефективність селекційно-племінної роботи буде 
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залежати від того, наскільки такі поєднання будуть вдалими [27, 159, 160].  

Враховуючи актуальність питання наші дослідження були спрямовані на 

вивчення селекційної ситуації щодо специфічності фенотипової характеристи-

ки генеалогічної структури заводського стада сумського внутрішньопородного 

типу української чорно-рябої молочної породи за лінійними ознаками типу, 

табл. 3.19. 

Лінійна оцінка найбільш поширених генеалогічних формувань у піддос-

лідному господарстві засвідчує міжлінійну диференціацію їхнього потомства за 

ознаками екстер’єрного типу. Цей висновок підтверджується достовірною пе-

ревагою дочок бугаїв-плідників ліній Старбака та Валіанта над ровесницями лі-

ній Метта відповідно на 1,9 і 1,8 бала (Р<0,001) за комплексом ознак молочного 

типу, на 1,3 і 1,2 бала (Р<0,001) – за ознаками тулуба, на 2,1 і 2,0 бала (Р<0,001) 

– за станом кінцівок, на 1,7 і 1,8 бала (Р<0,001) – за ознаками вимені та на 1,7 

бала (Р<0,001) – за загальною оцінкою типу. 

За описовими статями спостерігається аналогічна ситуація, рівень їхньої 

оцінки свідчить, що вони кращі за розвитком у потомства бугаїв ліній Старбака 

та Валіанта. Потомство цих ліній має достовірну перевагу над ровесницями лі-

нії Метта за ростом – на 0,4 бала (Р<0,001 і 0,05), глибиною тулуба – на 1,0 бал 

(Р<0,001), кутастістю – на 1,6 і 1,7 бала (Р<0,001), шириною заду – на 1,3 і 1,2 

(Р<0,001), поставою тазових кінцівок – на 1,3 (Р<0,001), прикріпленням перед-

ніх часток вимені – на 1,2 і 0,8 (Р<0,001), прикріпленням задніх часток вимені – 

на 0,6 і 0,7 (Р<0,05 і 0,01), центральною зв’язкою – на 1,1 і 0,9 (Р<0,001) та гли-

биною вимені – на 0,09 і 1,1 бала (Р<0,001). 

Удосконалення молочної худоби в умовах великомасштабної селекції 

завжди ґрунтується на інтенсивному використанні бугаїв-поліпшувачів, ліде-

рів породи з високою племінною цінністю за комплексом господарськи кори-

сних ознак, немаловажною із яких є оцінка за екстер’єрним типом їхніх до-

чок за використання сучасної методики лінійної класифікації.  
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Таблиця 3.19 

Оцінка потомства провідних ліній підконтрольного 
стада за методикою лінійної класифікації (балів) 

 
Валіанта 

(n=80) 
Старбака 

(n=65) 
Метта 
(n=54) 

Ознаки екстер'єру 
x ± S.E. Сv, 

% 
x ± S.E. Сv, 

% 
x ± S.E. Сv, 

% 
Комплекси ознак: 
молочного типу 

83,9±0,12 1,3 84,0±0,14 1,3 82,6±0,17 1,5 

тулуба 84,9±0,15 1,6 85,0±0,14 1,4 83,7±0,19 1,7 

кінцівок 83,2±0,19 2,0 83,3±0,18 1,7 81,2±0,30 2,8 

вимені 83,6±0,12 1,3 83,5±0,15 1,5 81,8±0,15 1,3 

Загальна оцінка 83,8±0,10 1,0 83,8±0,11 1,1 82,1±0,09 0,8 
Описові ознаки: 
висота  

6,2±0,10 13,7 6,2±0,18 18,1 5,8±0,13 16,2 

ширина грудей 5,5±0,21 34,7 6,1±0,17 23,0 5,9±0,29 36,9 

глибина тулуба 7,6±0,14 16,4 7,6±0,19 20,4 6,6±0,20 22,3 

кутастість 7,5±0,10 11,7 7,4±0,13 13,9 5,8±0,19 24,4 

нахил заду 5,1±0,13 22,8 4,9±0,15 23,8 4,9±0,19 28,4 

ширина заду 6,7±0,12 16,5 6,8±0,15 17,2 5,5±0,17 23,2 

кут тазових кінцівок 5,2±0,14 24,0 5,3±0,15 23,1 4,9±0,23 34,6 

постава тазових кінцівок 6,7±0,15 19,5 6,7±0,16 19,5 5,4±0,16 21,7 

кут ратиць 5,5±0,13 21,9 5,4±0,16 23,0 5,1±0,18 25,7 

переднє 6,4±0,11 15,7 6,8±0,14 16,7 5,6±0,16 21,2 прикріплення 
вимені: заднє 5,9±0,13 19,1 5,8±0,16 22,2 5,2±0,19 26,3 

центральна зв’язка 6,5±0,18 25,8 6,7±0,15 19,0 5,6±0,21 27,7 

глибина вимені 6,6±0,16 21,2 6,4±0,13 15,8 5,5±0,23 30,5 

передніх 4,3±0,15 32,9 4,2±0,14 26,7 4,9±0,20 30,4 розташування 
дійок: задніх 5,5±0,14 24,1 5,3±0,14 21,6 5,6±0,17 22,5 

довжина дійок 5,1±0,11 19,2 5,0±0,09 14,9 5,6±0,15 19,5 

переміщення (хода) 6,6±0,16 21,6 6,7±0,21 25,4 5,9±0,21 26,6 

вгодованість 5,0±0,17 31,2 5,0±0,17 27,9 5,6±0,20 26,2 
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Про необхідність та ефективність такої оцінки постійно повідомляється 

у численних наукових дослідженнях [1, 29, 35, 37, 52, 116, 118, 128, 185, 239, 

240, 265, 268, 218].  

Оцінка бугаїв-плідників за екстер’єрним типом дочок у країнах з роз-

винутим молочним скотарством займає чільне місце і проводиться на самому 

високому рівні вірогідності та об’єктивності. 

Усі видання каталогів бугаїв-плідників поряд з показниками племінної 

цінності за молочною продуктивністю друкують, як обов’язковий елемент, 

екстер’єрний профіль оціненого бугая-плідника за типом дочок з відповідни-

ми індексами оцінки.  

За результатами наших досліджень бугаїв-плідників підконтрольного 

стада, рівень мінливості показників лінійної оцінки засвідчив, що викорис-

тання методики лінійної класифікації дозволяє достатньою мірою диферен-

ціювати оцінюваних бугаїв-плідників за екстер’єрними показниками будови 

тіла їхніх дочок, табл. 3.20.  

Серед показників лінійної класифікації дочок бугаїв-плідників за 100 

бальною шкалою помітно виділяються за високими оцінками потомки, отри-

мані від плідників голштинської породи у порівнянні з ровесницями, батька-

ми яких є бугаї української чорно-рябої молочної породи. Оцінка за комплек-

сами ознак, що характеризують молочний тип дочок бугаїв-плідників голш-

тинської породи становила у середньому 83,7-84,4 бала, тоді як у дочок буга-

їв української чорно-рябої молочної вона була дещо нижчою – 81,9-82,7 бала. 

Різниця між цими оцінками становила 1,7-1,8 бала з високим ступенем до-

стовірності (Р<0,001), засвідчуючи цим істотну перевагу бугаїв голштинської 

породи у поліпшенні екстер’єру корів української чорно-рябої молочної по-

роди.  

За оцінкою групових ознак, що характеризують розвиток тулуба, стан 

кінцівок та вимені, перевага зберігалася за голштинськими плідниками, яка 

залишилась відповідно і за результатами загальної оцінки. Загальна оцінка за 

тип у дочок голштинських бугаїв склала 83,4-84,1 бала, перевищуючи  
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Таблиця 3.20 
Характеристика бугаїв-плідників різного походження оцінених 

за 100-бальною системою лінійної класифікації (балів) 
Комплекс ознак екстер’єру, який характеризує: 

молочний 
тип 

тулуб кінцівки вим’я 
Загальна 
оцінка Кличка та ідентифіка-

ційний 
№ бугая-плідника 

Порода n 

x ± S.E. Cv, 
% x ± S.E. Cv, 

% x ± S.E. Cv, 
% x ± S.E. Cv, 

% x ± S.E. Cv, 
% 

Айсберг 4060 УЧР 30 82,7±0,19 1,3 83,5±0,23 1,5 81,3±0,34 2,3 82,1±0,11 1,3 82,3±0,11 0,7 

В. Дiлайт 5422064 Г 37 83,7±0,16 1,2 84,9±0,24 1,3 83,2±0,16 1,7 83,3±0,16 1,2 83,7±0,12 0,9 

Д. Капрiс 401393 Г 41 83,9±0,15 1,1 84,9±0,20 1,5 83,1±0,25 1,9 83,6±0,16 1,3 83,8±0,14 1,0 

Лаурер 396657 Г 21 84,0±0,22 1,2 84,5±0,30 1,6 82,8±0,36 2,0 83,0±0,31 1,7 83,4±0,16 0,9 

Л. К. Хайес 124095559 Г 22 83,9±0,29 1,6 85,2±0,23 1,3 83,6±0,27 1,5 83,6±0,23 1,3 84,0±0,20 1,1 

Любимий 5900025495 УЧР 30 82,0±0,27 1,8 83,8±0,21 1,4 81,8±0,24 1,6 82,0±0,21 1,6 82,3±0,13 0,9 

М. М. Топрейт 387335 Г 39 83,9±0,20 1,5 84,9±0,22 1,6 83,2±0,29 2,2 83,4±0,19 1,4 83,8±0,14 1,1 

Модний 1533 УЧР 25 82,5±0,23 1,4 83,7±0,28 1,7 81,0±0,51 3,1 81,9±0,20 1,2 82,1±0,11 0,7 

Мотузок 5950 УЧР 21 81,9±0,40 2,2 83,3±0,24 1,3 81,0±0,44 2,5 81,9±0,28 1,5 81,9±0,21 1,5 

П. Мiллiам 390930 Г 28 84,4±0,28 1,4 85,2±0,24 1,5 83,4±0,27 1,7 83,8±0,28 1,8 84,1±0,20 1,3 

Фронт 1561 УЧР 30 82,7±0,25 1,7 83,7±0,25 1,6 81,4±0,35 2,4 81,7±0,21 1,4 82,2±0,14 0,9 
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аналогічні показники дочок бугаїв української чорно-рябої молочної породи 

(81,9-82,3 бала) на 1,5-1,8 бала підтверджуючи кращі генетичні задатки ознак 

екстер’єрного типу голштинської породи. 

Оцінюючи індивідуальні якості бугаїв за ознаками лінійної класифіка-

ції їхніх дочок варто відмітити, що найвищі оцінки за усіма комплексами лі-

нійних ознак 100-бальної системи отримав плідник голштинської породи 

П. Мілліам 390930. За комплексними ознаками екстер’єру, які характеризу-

ють молочний тип, тулуб та вим’я, його дочки перевершували аналогічні по-

казники решти оцінюваних бугаїв відповідно на 0,4-2,5; 0,3-1,9 та 0,2-2,1 ба-

ла з достовірною різницею (Р<0,01-0,001) у порівнянні з потомством бугаїв-

плідників української чорно-рябої молочної породи.  

Лінійні ознаки типу (linear type traits) згідно рекомендацій ICAR [9, 26] 

– це основа в усіх сучасних систем класифікації екстер’єру і вони є фундаме-

нтом всіх систем опису молочних корів у світі. При визначенні описових 

ознак враховуються такі критерії, які дають інформацію про показники про-

дуктивності, або такі, що мають лімітуючий вплив на тривалість використан-

ня тварин.  

Оцінка корів-первісток підконтрольного стада за описовими ознаками 

засвідчила їхню істотну мінливість у межах усіх бугаїв-плідників, табл. 3.21. 

Не можливо виділити хоча б одного плідника у якого мінливість між ними 

була мінімальною. Але, якщо не враховувати оцінку дочок бугая П. Мілліама 

390930 за розташування передніх дійок (4 бали), то мінливість описових 

ознак його дочірнього потомства становитиме 5,1-7,8 бала. Проте якщо не 

враховувати оцінки за положення заду (5,1 бала), стан кута тазових кінцівок 

(5,2 бала) та довжину дійок (5,1 бала), бажаний розвиток яких вважається оп-

тимальним і оцінюється у п’ять балів, то за рештою описових ознак дочки 

бугая П. Мілліама є найкращими.  

Враховуючии рівень оцінок описових ознак, які характеризують зага-

льний розвиток тварин – висоту, молочність – кутастість, якість вимені – 

прикріплення передніх та задніх часток, центральну зв’язку та глибину, то  



 
 

Таблиця 3.21 
Характеристика бугаїв-плідників оцінених за описовими 

ознаками екстер’єру 9-ти бальної шкали (x ± S.E.) 
 

Ознака екстер’єру 
Айсберг 
(30) 

В.Дiлайт 
(n=37) 

Д.Капрiс 
(n=41) 

Лаурер 
(n=21) 

Хайес 
(n=22) 

Любимий 
(n=30) 

Топрейт 
(n=39) 

Модний 
(n=25) 

Мотузок 
(n=21) 

Мiллiам 
(n=28) 

Фронт 
(n=30) 

висота у крижах 5,5±0,18 6,0±0,17 6,4±0,14 6,2±0,21 6,1±0,19 5,4±0,15 6,0±0,13 5,6±0,22 5,6±0,18 6,8±0,19 6,0±0,14 
ширина грудей 5,4±0,30 6,1±0,25 5,3±0,31 6,2±0,21 5,7±0,31 6,3±0,34 5,7±0,29 5,8±0,36 6,0±0,26 6,2±0,24 5,9±0,44 
глибина тулуба 5,8±0,32 7,5±0,28 7,6±0,19 7,3±0,35 5,7±0,38 5,7±0,33 7,8±0,20 6,7±0,23 5,6±0,35 7,7±0,25 6,4±0,31 
кутастість 5,4±0,27 7,1±0,17 7,4±0,13 7,3±0,20 7,4±0,41 5,3±0,18 7,5±0,15 5,8±0,21 5,9±0,33 7,8±0,15 5,8±0,30 
положення заду 4,7±0,31 4,8±0,24 5,1±0,21 5,0±0,21 5,2±0,19 4,8±0,27 5,1±0,15 5,0±0,26 5,2±0,29 5,1±0,12 4,8±0,27 
ширина заду 5,8±0,25 6,7±0,20 6,7±0,17 6,4±0,22 7,1±0,29 5,4±0,26 6,6±0,18 5,4±0,31 5,1±0,33 7,0±0,21 5,5±0,19 
кут тазових кінцівок 5,1±0,30 5,3±0,24 5,3±0,19 5,0±0,19 5,0±0,26 5,3±0,15 5,1±0,21 4,8±0,35 4,8±0,37 5,2±0,16 5,1±0,31 
постава тазових 
кінцівок 

4,9±0,30 6,7±0,16 6,8±0,22 6,7±0,27 6,7±0,25 5,0±0,27 6,7±0,20 5,3±0,24 5,6±0,36 6,6±0,31 5,6±0,21 

кут ратиці 4,6±0,24 5,3±0,19 5,4±0,22 5,2±0,26 5,6±0,25 5,1±0,17 5,5±0,16 4,7±0,23 4,9±0,35 5,6±0,25 5,4±0,27 
переднє 5,2±0,26 6,6±0,17 6,4±0,14 6,0±0,16 6,8±0,25 5,4±0,25 6,3±0,18 5,8±0,26 5,2±0,27 7,1±0,23 5,5±0,19 прикріплен- 

ня вимені заднє 4,8±0,31 5,4±0,19 5,8±0,18 5,7±0,29 6,3±0,24 4,4±0,22 5,9±0,18 5,3±0,31 5,0±0,32 6,3±0,22 5,1±0,22 
центральна зв’язка 5,1±0,29 6,5±0,21 6,3±0,28 6,3±0,49 6,9±0,39 4,9±0,38 6,6±0,24 5,6±0,36 5,1±0,38 6,9±0,24 5,6±0,24 
глибина вимені 6,5±0,24 6,2±0,15 6,5±0,23 6,4±0,23 6,4±0,33 5,3±0,38 6,8±0,22 5,7±0,32 5,7±0,44 6,5±0,21 5,5±0,33 

передніх 4,6±0,28 4,3±0,15 4,4±0,20 4,6±0,26 4,3±0,34 4,6±0,23 4,1±0,24 4,8±0,33 4,7±0,31 4,0±0,25 4,9±0,25 розташуван-
ня дійок задніх 5,6±0,25 5,2±0,17 5,6±0,22 5,8±0,28 5,3±0,31 5,0±0,16 5,4±0,21 6,0±0,22 5,7±0,23 5,5±0,24 5,2±0,23 
довжина дійок 5,7±0,26 5,0±0,13 5,0±0,17 5,1±0,19 5,0±0,15 4,8±0,11 5,2±0,14 5,2±0,18 5,2±0,25 5,1±0,14 6,0±0,20 
переміщення 5,4±0,34 6,1±0,26 6,6±0,25 6,4±0,24 6,8±0,31 5,0±0,35 6,5±0,20 5,9±0,28 5,4±0,39 7,4±0,29 5,8±0,30 
вгодованість 5,8±0,26 4,9±0,27 4,9±0,27 5,2±0,26 4,9±0,30 6,0±0,29 5,1±0,23 5,6±0,29 5,6±0,30 5,2±0,20 5,7±0,28 
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кращими за цими статями відрізняються усі голштинські плідники, особливо 

В. Ділайт, Д. Капріс, Хайес та Топрейт. 

Мінливість описових ознак найкраще характеризує її відносний показ-

ник – коефіцієнт варіації, табл. 3.22. Отримані коефіцієнти варіації засвідчи-

ли досить високу мінливість описових ознак, які варіюють у межах 12,4-

18,0% за оцінкою висоти у крижах, 15,8-40,9 – ширини грудей, 16,2-31,6 – 

глибини тулуба, 10,3-28,7 – кутастості, 12,3-36,4 – положення заду, 29,0 – 

ширини заду, 15,7-36,6 – кута тазових кінцівок, 14,9-32,8 – постави тазових 

кінцівок, 18,1-33,4 – кута ратиці, 12,4-27,4 – переднього та 17,8-35,4 – задньо-

го прикріплення вимені, 18,0-42,7 – центральної зв’язки, 14,8-39,4 – глибини 

вимені, 21,1-36,9 – розташування передніх і 17,9-27,6 – задніх дійок, 13,1-25,3 

– довжини дійок, 17,5-37,8 – переміщення та 20,4-34,7% – за оцінкою вгодо-

ваності. 

Висока мінливість описових ознак з одного боку вказує на можливість 

їхньої ефективної селекції, а з іншого – свідчить на відсутність належного 

добору та підбору тварин у стаді за цими ознаками. 

Згідно з рекомендаціями ICAR результати випробування бугаїв публі-

куються у межах стандартного відхилення від 0 до 1,0. Показники оцінки 

найбільш розповсюджених бугаїв-плідників публікуються у формі діаграм зі 

стандартним відхиленням від +3 до –3. Альтернативний варіант: значення 

100-відсоткового стандартного відхилення по базовій популяції, коли це ста-

ндартне відхилення стосується ситуації оцінювання корів [190].  

Побудовані нами діаграми у формі графіків екстер’єрного профілю бу-

гаїв-плідників дозволяють визначити силу спадкової передачі своєму потом-

ству лінійних ознак. На прикладі побудованого графіка екстер’єрного профі-

лю оціненого нами бугая-плідника П.Мілліама 390930 за типом дочок у 

стаді ПЗ “Райз-Максимко” (рис. 3.2) можна наглядно побачити ступінь спад-

кової мінливості розвитку лінійних ознак. 
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Таблиця 3.22 

Мінливість розвитку описових ознак екстер’єру оцінених бугаїв-плідників (Cv, %) 
Описова ознака екс-

тер’єру 
Айсберг 

(30) 
В.Дiлайт 

(n=37) 
Д.Капрiс 

(n=41) 
Лаурер 
(n=21) 

Хайес 
(n=22) 

Любимий 
(n=30) 

Топрейт 
(n=39) 

Модний 
(n=25) 

Мотузок 
(n=21) 

Мiллiам 
(n=28) 

Фронт 
(n=30) 

висота у крижах 17,8 18,0 13,5 15,1 14,5 15,1 13,5 19,5 14,6 15,0 12,4 
ширина грудей 30,7 24,9 37,6 15,8 25,9 29,2 32,0 31,1 19,7 20,7 40,9 
глибина тулуба 29,8 22,7 16,7 21,7 23,6 31,6 16,2 16,9 28,4 17,2 26,0 
кутастість 27,0 12,3 11,3 12,4 26,4 18,6 12,1 18,3 25,5 10,3 28,7 
положення заду 36,4 30,3 27,0 19,0 17,6 31,0 18,0 25,8 25,6 12,3 30,5 
ширина заду 24,0 18,1 16,1 16,0 19,4 26,0 17,1 28,1 29,0 16,0 18,8 
кут тазових кінцівок 31,4 26,9 22,4 17,1 23,9 15,7 25,7 36,6 35,2 16,7 33,2 
постава тазов. кінцівок 32,8 14,9 20,3 18,6 18,6 29,7 19,0 22,8 29,6 24,7 20,9 
кут ратиці 28,6 22,2 25,4 23,3 20,9 18,6 18,1 24,9 33,4 24,1 27,5 

переднє 27,4 15,8 13,5 12,4 17,3 25,7 17,9 22,6 24,1 16,9 19,5 прикріплення 
вимені заднє 35,4 22,1 20,3 23,6 17,8 28,5 18,9 29,7 29,0 19,3 23,3 
центральна зв’язка 31,5 19,6 28,7 36,3 26,8 42,7 22,8 32,6 33,8 18,0 23,1 
глибина вимені 20,0 14,8 22,6 16,8 24,0 39,4 19,7 27,7 35,5 16,9 32,8 

передніх 33,9 21,1 29,6 26,4 36,9 26,8 36,5 33,6 30,6 33,3 28,0 розташування 
дійок задніх 24,2 19,6 24,5 22,2 27,6 17,9 23,8 18,4 18,5 23,3 24,4 
довжина дійок 25,3 15,3 21,4 16,6 14,3 13,1 16,7 17,4 21,7 14,4 18,6 
переміщення 34,9 26,1 23,9 17,5 21,5 37,8 19,2 24,2 33,2 20,9 28,5 
вгодованість 24,6 33,0 34,7 22,5 29,3 25,9 27,6 26,8 24,5 20,4 26,8 
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Рис. 3.2. Графік екстер’єрного профілю дочок бугая-плідника 
голштинської породи П.Мілліама 390930 

 

Показники гістограми оцінки дочок бугая-плідника голштинської по-

роди П.Мілліама 390930 за груповими ознаками 100-бальної шкали свідчать, 

що лінійні ознаки молочного типу становлять 2,6 стандартного відхилення 

від середнього значення загальної бази даних, тулуба – 2,8, кінцівок – 2,2 та 

вимені – 2,4, підкреслюючи цим, що оцінювані в комплексі статі екстер’єру 

знаходяться у відповідній гармонії співвідносного поєднання і розвитку оз-

нак у будові всього організму.  

Значний рівень стандартних відхилень у сторону бажаного розвитку 

описових статей тулуба, кінцівок та вимені дозволяє зробити узагальнюючий 

  № бугая 390930 Мілліам Порода Голшт. 28
Графік екстер'єрного профілю

       
131                    
134                    
126                    
129                    

                   
130

ширина грудей                124          вузька      широка
135

кутастість                       128         слабка      добра
102
129
108

постава кінцівок         123        розмет     паралел.
113
129
123
128
121
97

розміщення зад. дійок 107            широке     вузьке
102
129
103

Дочок

64 76 88 100 112 124 136

Кличка

висота у крижах               висока

Молочний тип
Тулуб
Кінцівки
Вим'я

глибина тулуба глибокий

положення заду опущений
ширина заду широкий
кут скакал. суглоба шаблисті

тупий
прикр. пер. ч. вимені міцнеслабке

гострийкут ратиці

переміщення слабке відмінне

глибина вимені низька висока
розміщення пер. дійок широке вузьке

довжина дійок
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висновок про те, що оцінений бугай стійко передає у спадок своїм нащадкам 

кращий розвиток відповідних ознак екстер’єру. 

Відхилення на гістограмі шпал оцінки морфологічних статей вимені у 

бік бажаного розвитку свідчить про добрий їхній розвиток, особливо щодо 

прикріплення передніх часток (2,4 σ), висоти прикріплення задньої частини 

(2,0 σ), розвитку центральної зв’язки (2,3 σ), та глибини вимені (1,7 σ).  

До недоліків описових ознак відносяться незначна спущеність заду, 

шаблистість задніх кінцівок, незначне розташування у ширину передніх 

дійок. 

Аналіз діаграми екстер’єрного профілю бугая-плідника української чо-

рно-рябої молочної породи Айсберга 4060 у порівнянні з П. Мілліамом вка-

зує на дещо нижчу характеристику його оцінки, рис. 3.3.  

Загалом дочки Айсберга 4060 відрізняються добрим вираженням мо-

лочного типу. За 100-бальною оцінкою тулуба та морфологічних статей ви-

мені, які на графіку перевищують рівень стандартного відхилення на 1,5 оди-

ниці, переконливо свідчать про загалом добрий їхній розвиток. 

Аналізуючи стан окремих описових статей, які успадкували дочки бу-

гая Айсберга 4060, спостерігаємо у них високий ріст, добрий розвиток грудей 

у ширину, а тулуба – у глибину, добре виражена кутастість, достатньо широ-

кий зад, близьку до паралельної поставу задніх ніг, незначний тупий кут ра-

тиць, як недолік – дещо піднятий зад, незначна слоновість тазових кінцівок, а 

передні дійки трохи ширші від середнього показника.  

За розвитком усіх морфологічних ознак вимені дочки плідника Айсбер-

га поступаються одноліткам бугая Мілліама.  

Згідно рекомендацій ICAR [190, 319] при відборі екстер’єрних ознак 

для системи описування враховувався критерій їхнього зв’язку з показника-

ми продуктивності, або впливу на тривалість використання корів. Тому, мо-

тивація проведення оцінки та добору худоби за екстер'єрним типом  

 

 



111 

 

 

  № бугая 4060 Айсберг Порода УЧРР 30
Графік екстер'єрного профілю

       
121                    
123                    
115                    
123                    

                   
115

ширина грудей                112          вузька      широка
119

кутастість                       117         слабка      добра
97
110
97

постава кінцівок         114        розмет     паралел.
106
111
110
112
119
98

розміщення зад. дійок 104            широке     вузьке
109
117

Дочок

64 76 88 100 112 124 136

Кличка

висота у крижах               висока

Молочний тип
Тулуб
Кінцівки
Вим'я

глибина тулуба глибокий

положення заду опущений
ширина заду широкий
кут скакал. суглоба шаблисті

тупий
прикр. пер. ч. вимені міцнеслабке

гострийкут ратиці

переміщення слабке відмінне

глибина вимені низька висока
розміщення пер. дійок широке вузьке

довжина дійок

висота задн.ч. вимені низька висока
центральна зв'язка слабка міцна

низька

мілкий

високий
вузький
слонові

короткі довгі

 

Рис. 3.3. Графік екстер’єрного профілю дочок бугая-плідника 
української чорно-рябої молочної породи Айсберга 4060 

 

з самого початку її запровадження і до теперішнього часу зумовлена, переду-

сім, існуючим зв'язком розвитку окремих статей і пропорцій будови тіла з го-

ловними ознаками молочної продуктивності корів, тривалості їхнього вико-

ристання та здоров'ям. Цей зв’язок неодноразово був доведений численними 

дослідженнями [1, 239, 267, 308, 309, 313, 330, 331, 341, 340]. 

Про реалізацію існуючого взаємозв’язку форми і функції, тобто екс-

тер’єрного типу та напрямку продуктивності, підтверджено і результатами 

наших досліджень. Вищими показниками молочної продуктивності за врахо-

вані першу та третю лактації характеризуються дочки бугаїв-плідників, які 

мають вищі результати оцінки за лінійною класифікацією, табл. 3.23.  
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Таблиця 3.23 
Молочна продуктивність дочок бугаїв-плідників 

оцінених за методикою лінійної класифікації (x ± S.E.) 
 

Перша лактація Третя лактація Кличка та іден. 
№ плідника n Надій, кг % жиру кг жиру n Надій, кг % жиру кг жиру 

Айсберг 4060 30 5047±95,4 3,74±0,047 188,1±3,55 24 5338±111,4 3,75±0,041 199,4±2,93 

В.Дiлайт 5422064 37 5403±94,0 3,81±0,048 205,7±3,46 35 5822±123,9 3,79±0,030 219,8±3,72 

Д.Капрiс 401393 41 5561±86,4 3,79±0,029 210,6±3,33 40 5978±105,6 3,75±0,025 223,5±3,45 

Лаурер 396657 21 5551±125,3 3,79±0,031 211,2±6,08 20 5661±153,8 3,82±0,029 215,7±5,64 

Л.К.Хайес 124095559 22 5605±116,2 3,78±0,038 211,7±5,13 20 6331±199,5 3,75±0,040 236,9±6,46 

Любимий 5900025495 30 5263±80,0 3,78±0,033 198,4±3,17 24 5502±143,6 3,81±0,025 209,8±5,14 

М.М.Топрейт 387335 39 5503±98,9 3,78±0,028 208,0±3,86 39 5997±132,0 3,76±0,024 224,4±4,07 

Модний 1533 25 5017±97,7 3,83±0,029 191,8±3,64 24 5535±122,6 3,80±0,033 210,4±4,80 

Мотузок 5950 21 5174±102,5 3,76±0,086 193,4±3,10 17 5424±224,5 3,76±0,040 203,2±7,09 

П.Мiллiам 390930 28 5553±102,2 3,76±0,037 207,9±2,91 27 6543±196,7 3,74±0,030 243,8±6,38 

Фронт 1561 30 5083±101,6 3,78±0,036 191,9±4,32 27 5617±117,7 3,74±0,041 209,3±4,00 
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У першу чергу, це дочки бугаїв-плідників голштинської породи Хайеса 

124095559, Д. Капріса 401393, Лауера 396657, М. М. Топрейта 387335 і 

П. Мілліама 390930, які характеризувались кращим розвитком групових 

ознак молочного типу (83,9-84,4 бала), тулуба (84,5-85,2 бала), вимені (83,0-

83,8 бала) та загальною оцінкою за екстер’єрний тип (83,4-84,1 бала) відріз-

нялись відповідно і вищими показниками за надоєм молока першої (5503-

5605 кг) та повновікової (5661-6543 кг) лактацій. 

Що стосується вмісту жиру в молоці, то його мінливість у межах 3,74-

3,81% за даними першої лактації та 3,75-3,82% – повновікової не зв’язана з 

походженням корів. 

До популяційно-генетичних факторів успішної селекції порід молочної 

худоби відноситься ступінь кореляційної мінливості між провідними госпо-

дарськи корисними ознаками. На сучасному етапі консолідації тварин моло-

чних порід особливої ваги набуває співвідносна мінливість лінійних ознак 

екстер’єру корів з молочною продуктивністю. Встановлений нами додатний 

достовірний зв'язок більшості комплексів лінійних ознак з величиною надою 

дочок бугаїв-плідників племінного заводу ПрАТ Райз-Максимко” за першу 

лактацію переконливо свідчить про провідну роль спадковості бугаїв-

плідників у поліпшенні екстер’єрного типу свого потомства, табл. 3.24. 

Отримані додатні коефіцієнти кореляцій свідчать, що надій корів-

первісток стада залежить від статей, які характеризують вираженість молоч-

ного типу дочок, оцінених за типом бугаїв-плідників (r=0,261-0,460), від роз-

витку ознак тулуба (r=0,110-0,595), морфологічних якостей вимені (r=0,164-

0,419) та загальної оцінки (r=0,169 і 0,554), що підтверджує про можливість 

та ефективність опосередкованої селекції корів за типом. 

Додатний зв’язок з надоєм спостерігався також за рядом описових 

ознак екстер’єру у межах бугаїв-плідників, табл. 3.25. До них відносяться у 

першу чергу ті ознаки, які несуть функціональні навантаження, або розвиток 

яких зв’язаний з іншими статями, від яких залежить продуктивність тварин. 
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Таблиця 3.24 
Зв'язок оцінки за комплексами лінійних ознак з величиною 

надою дочок бугаїв-плідників за першу лактацію (r) 
 

Комплекс ознак екстер’єру, який харак-
теризує: Кличка та іден-

тифікаційний 
№ бугая-плідника 

n 
молочний 

тип 
тулуб кінцівки вим’я 

Загальна 
оцінка 

Айсберг 4060 30 0,340* 0,275 -0,124 0,320 0,347* 

В.Дiлайт 5422064 37 0,372** 0,595*** 0,031 0,386** 0,462*** 

Д.Капрiс 401393 41 0,276 0,402** 0,276 0,278 0,425*** 

Лаурер 396657 21 0,308 0,301 -0,091 0,260 0,318 
Л.К.Хайес 
124095559 

22 0,515*** 0,460** 0,347 0,294 0,483** 

Любимий 
5900025495 

30 0,261 0,110 -0,121 0,419** 0,330* 

М.М.Топрейт 
387335 

39 0,445*** 0,258 0,078 0,341* 0,390** 

Модний 1533 25 0,317 0,471** -0,371* 0,338 0,154 

Мотузок 5950 21 0,360 0,165 -0,168 0,221 0,169 
П.Мiллiам 
390930 

28 0,460** 0,442** -0,039 0,327* 0,209 

Фронт 1561 30 0,321* 0,400** 0,354* 0,164 0,554** 
Примітка:* достовірно при P<0,05;** – при Р<0,01; *** – при Р<0,001 
 

Про те, що висота тварини, яка є інтегрованим показником загального 

її розвитку, впливає на рівень молочної продуктивності свідчать додатні 

коефіцієнти кореляції між цією ознакою і надоєм за лактацію у дочок усіх 

бугаїв-плідників господарства, від недостовірного (r=0,172) – у дочірнього 

потомства Любимого 5900025495 до високодостовірного (r=0,526; Р<0,001) – 

у дочок бугая Лауера 396657.  

Ширина грудей достовірно не пов’язана з величиною надою варіюючи 

з мінливістю коефіцієнтів кореляції від від’ємного значення (r=-0,288) до 

додатного (r=0,219). 
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Таблиця 3.25 
Зв’язок описових ознак екстер’єру бугаїв-плідників з величиною надою за першу лактацію (r) 

 

Описова ознака екс-
тер’єру 

Айсберг 
(30) 

В.Дiлайт 
(n=37) 

Д.Капрiс 
(n=41) 

Лаурер 
(n=21) 

Хайес 
(n=22) 

Любимий 
(n=30) 

Топрейт 
(n=39) 

Модний 
(n=25) 

Мотузок 
(n=21) 

Мiллiам 
(n=28) 

Фронт 
(n=30) 

висота у крижах 0,370* 0,182 0,375** 0,526*** 0,429* 0,172 0,463*** 0,374* 0,397 0,356* 0,440** 

ширина грудей 0,176 0,219 -0,020 0,088 0,223 0,077 0,194 0,092 -0,288 0,213 0,176 
глибина тулуба 0,582*** 0,253 0,169 0,112 0,242 0,276 0,362** 0,474** 0,365 0,261 0,227 

кутастість 0,321 0,232 0,304* 0,307 0,341 0,397* 0,430*** 0,331 0,313 0,275 0,299 

положення заду 0,149 0,276 -0,069 -0,185 -0,179 0,030 0,213 0,022 -0,211 0,241 -0,011 
ширина заду 0,169 0,182 0,349* 0,300 0,489** 0,368* 0,363** 0,270 0,313 0,447** 0,352* 

кут тазових кінцівок 0,138 0,289 0,213 -0,258 0,177 0,282 0,013 -0,052 0,199 -0,016 0,095 

постава тазових кінцівок  0,235 0,180 0,267 0,243 0,523*** 0,361* 0,222 0,390* 0,453* 0,314 0,351* 
кут ратиці  -0,056 0,009 0,027 0,222 0,010 -0,264 -0,226 -0,397* -0,004 -0,078 -0,035 

переднє 0,343* 0,417** 0,141 0,368 0,409* 0,394* 0,437*** 0,357* 0,339 0,341* 0,378* прикріплення 
вимені  заднє 0,216 0,104 0,326 0,273 0,330 0,422** 0,373** 0,393* 0,323 0,377* 0,218 

ентральна зв’язка  0,154 -0,043 0,125 -0,109 0,257 0,196 0,178 0,083 0,223 0,246 0,046 

глибина вимені 0,124 -0,278 0,250 0,041 -0,267 -0,084 -0,057 0,173 0,105 0,173 -0,097 
передніх -0,029 -0,384** 0,074 -0,344 -0,079 -0,015 -0,157 -0,373* -0,227 -0,395 -0,285 розташування 

дійок задніх 0,052 -0,335* 0,069 -0,263 -0,374 -0,038 -0,002 -0,425* 0,199 -0,318 0,032 
довжина дійок 0,053 -0,008 -0,276 0,270 0,144 0,282 -0,062 0,329 -0,224 -0,007 -0,018 
переміщення 0,066 0,354* 0,172 0,339 0,237 0,196 0,036 0,112 0,280 0,419* -0,172 
вгодованість -0,412** -0,240 -0,463*** 0,216 -0,316 -0,218 -0,247 -0,408* -0,307 -0,462** -0,041 

П р и м і т к а. *достовірно при P<0,05;** - при Р<0,01; **- при Р<0,001. 
 



Глибина тулуба позитивно впливає на рівень надою дочок бугаїв-

плідників господарства з коефіцієнтами кореляцій від недостовірної 

величини r=0,112 до високодостовірної r=0,582 (Р<0,001). 

Про те, що надій корів значною мірою залежить від лінійної ознаки 

кутастості підтверджують додатні та достовірні, за даними потомства 

окремих бугаїв-плідників, коефіцієнти кореляцій між цією ознакою та надоєм 

за лактацію, які варіюють від r=0,232 до r=0,430 (Р<0,001). 

Наступна ознака, за якою спостерігається додатна кореляція з надоєм – 

це ширина заду. Коефіцієнти кореляції у цьому дослідженні варіюють у 

межах від недостовірного значення r=0,169 до високодостовірного – r=0,489 

(Р<0,001). 

У системі лінійної класифікації значна увага приділяється оцінці 

морфологічних ознак вимені, тому досить важливо визначити рівень зв’язку 

між розвитком цих ознак з надоєм тварин за лактацію. Із морфологічних 

статей вимені найбільш надійно корелює з надоєм прикріплення передніх 

часток, хоча мінливість коефіцієнта кореляції за оцінкою цього зв’язку 

коливається у широких межах, від r=0,141 до r=0,437. 

Висота прикріплення вимені ззаду, яка оцінюється за висотою та міцні-

стю прикріплення, корелює з надоєм також з високою мінливістю у межах 

оцінюваних дочок бугаїв – від r=0,104 до r=0,422. Різною спрямованістю ко-

реляцій з надоєм за різного ступеня мінливості відрізняється центральна 

зв’язка вимені (r=-0,043…+0,257) 

Від’ємною та додатною кореляцією у більшості дочок оцінюваних бу-

гаїв характеризується зв'язок глибини вимені з надоєм (r=-0,278…+0,250), яке 

під вагою молока дещо опускається вниз, розташування передніх (r=-

0,384…+0,074) та задніх дійок (r=-0,425…+0,199), оскільки із наповненням 

вимені молоком воно збільшується в об’ємі.  

Достовірна та у більшості випадків від’ємна кореляція існує між вгодо-

ваністю та надоєм (r=-0,041…-0,463), що пояснюється інтенсивним типом 

високопродуктивних тварин спеціалізованої молочної породи, які ніколи не 
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бувають вгодованими і часто “здоюються з тіла” при невідповідності пожив-

ності раціону рівню їхньої молочної продуктивності.  

З огляду на важливість питання, яке виникає у процесі чергового під-

бору бугая-плідника для конкретного стада, варто ретельно та об’єктивно 

оцінити селекційну ситуацію підприємства в аспекті формування екс-

тер’єрного типу поголів’я взагалі та у межах використаних бугаїв-плідників 

зокрема, оскільки завдяки їм успадковується дочірнім потомством як бажа-

ний розвиток статей будови тіла, так і їхні недоліки.  

Використання лінійної класифікації корів молочної худоби дозволило 

на високому рівні вірогідності та об’єктивності диференціювати оцінених лі-

ній та бугаїв-плідників за екстер’єром їхніх дочок, виявити серед них поліп-

шувачів типу. Високі коефіцієнти мінливості окремих описових статей екс-

тер’єру свідчать про необхідність їхнього поліпшення у частини тварин 

сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної 

породи підконтрольного стада на сучасному етапі селекції через відповідний 

коригуючий підбір бугаїв-поліпшувачів, оцінених за типом їхніх дочок. 

За результатами досліджень опубліковано у наукових виданнях дві 

статті [113, 295]. 

 

3.5 Оцінка зв’язку лінійних ознак з показниками довічної продук-

тивності молочних корів  

 

Особлива увага в останні роки приділяється вивченню зв'язку між три-

валістю життя корів і лінійними ознаками екстер'єрного типу, оскільки біль-

шість статей будови тіла знаходяться у тісному зв’язку з продуктивністю і 

довговічністю, про що свідчать дослідження зарубіжних та вітчизняних авто-

рів [29, 163, 225, 239, 267, 313, 331, 332]. Довголіття є важливою господарсь-

ки корисною ознакою від якої залежить підвищення рентабельності молочно-

го скотарства, а саме кількість виробленої довічної продукції.  
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Екстер’єрний тип молочної корови у гармонійному поєднанні комплек-

су ознак будови тіла та вимені, за умов відмінного розвитку, забезпечують 

високу молочну продуктивність тварин при збереженні міцного здоров’я та 

довготривалого використання в сучасних умовах високотехнологічних про-

цесів виробництва.  

Цей висновок підтверджується результатами досліджень фенотипової 

кореляції між оцінкою комплексних ознак екстер’єру корів за 100-бальною 

системою лінійної класифікації. Комплексні ознаки в системі оцінки – це 

групи лінійних ознак, що відносяться до однієї специфічної області. Встано-

влений високий рівень додатної кореляції між оцінкою групи лінійних ознак, 

що характеризують молочний тип корови (r=0,416), свідчить проте, що тва-

рини з високою оцінкою молочного типу відрізняються фізіологічною здат-

ністю до високих надоїв за усе життя (табл. 3.26).  

Аналогічна високодостовірна кореляція отримана між оцінкою групо-

вих ознак та довічним надоєм, що характеризують тулуб тварини (r=0,444). 

Його міцність, добрий розвиток за висотою, глибиною та довжиною вплива-

ють на продуктивне та тривале використання корів. 

Загалом, оцінюючи співідносну мінливість групових ознак екстер’єру з 

оцінюваними показниками продуктивності, спостерігається загальна законо-

мірність їхнього позитивного достовірного зв’язку з довічним надоєм, кількі-

стю використаних лактацій та довічним виходом молочного жиру, тоді як із 

вмістом жиру в молоці кореляція має від’ємне значення з високим ступенем 

критерію достовірності. 

Висока оцінка кінцівок за поставою та їхнім станом у цілому, особливо, 

ратиць, забезпечує здатність тварини до вільного руху та навантажень і, як 

свідчать коефіцієнти кореляцій, досить позитивно впливає на рівень довічно-

го надою (r=0,437) та тривалість використання за кількістю лактацій 

(r=0,371). 

Добрий стан будови та структури вимені корови та відповідний розви-

ток морфологічних ознак, від яких залежать високий надій, пристосованість  
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Таблиця 3.26 

Кореляція (r) між оцінкою ознак лінійної класифікації 
та показниками довічної продуктивності корів 

 

Довічний молочний 
жир Ознака екстер’єру Довічний 

надій, кг 

Кількість 
лактацій, 

шт. % кг 
Комплекс ознак: 

молочного типу 0,4163 0,3053 -0,1913 0,4063 

тулуба 0,4443 0,3223 -0,2463 0,4313 

кінцівок 0,4373 0,3713 -0,1863 0,4283 

вимені 0,5733 0,4283 -0,3223 0,5583 

Загальна оцінка 0,6553 0,5053 -0,3343 0,6393 

Описові ознаки: висота  0,1963 0,1191 -0,079 0,1923 

ширина грудей  0,061 0,019 -0,046 0,058 

глибина тулуба  0,4203 0,2963 -0,2163 0,4093 

кутастість  0,4303 0,3283 0,2133 0,4193 

положення заду  -0,011 -0,016 -0,002 -0,013 

ширина заду  0,3663 0,2723 -0,1131 0,3623 

кут тазових кінцівок  0,1251 0,083 -0,002 0,1291 

постава тазових кінцівок  0,2813 0,1702 -0,1502 0,2723 

кут ратиці  0,2063 0,1632 -0,084 0,2053 

переднє прикріплення вимені 0,3253 0,2153 -0,1422 0,3193 

заднє прикріплення вимені  0,2313 0,104 -0,1662 0,2203 

центральна зв’язка  0,2473 0,1502 -0,1121 0,2443 

глибина вимені  -0,037 -0,030 -0,004 -0,038 

розміщення передніх дійок  -0,1321 -0,084 0,002 -0,1361 

розміщення задніх дійок  0,001 0,029 0,002 0,001 

довжина дійок  -0,1401 -0,1181 -0,035 -0,1432 

переміщення  0,108 0,027 -0,072 0,102 

вгодованість  -0,1702 -0,099 0,1853 -0,1552 

П р и м і т к а. 1достовірно при P<0,05;2 - при Р<0,01; 3 - при Р<0,001. 
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до машинного доїння та які усувають небезпеку травмування й інфікування 

вимені за свідченням високого коефіцієнта кореляції (r=0,573) істотним чи-

ном впливають як на рівень довічного надою, так і на кількість використаних 

лактацій (r=0,428). 

Про ефективність добору корів за оцінкою екстер’єрного типу методом 

лінійної класифікації найкраще свідчать показники кореляцій між загальною 

оцінкою та величиною довічного надою (r=0,655), кількістю використаних 

лактацій (r=0,505) та довічним виходом молочного жиру (r=0,639). 

Із 18 описових ознак, які оцінюються за 9-бальною шкалою, співвідно-

сна мінливість у їхньому зв’язку з довічним надоєм, кількістю використаних 

лактацій, вмістом жиру в молоці та загальним виходом молочного жиру за 

усе життя проявилася неоднозначно. Рівень та спрямованість кореляцій між 

описовими ознаками та показниками довічної продуктивності залежать як від 

оцінюваної ознаки, так і від продуктивного показника.  

Найвищий зв'язок між довічним надоєм, кількістю використаних лак-

тацій та виходом молочного жиру встановлено за ознаками глибини тулуба, 

кутастості, ширини заду та переднього прикріплення вимені, дещо менший, 

але достатній для ефективності добору, позитивний зв’язок існує з централь-

ною зв’язкою та поставою задніх кінцівок.  

Зв'язок показників довічної продуктивності з ознакою переміщення має 

позитивне спрямування, а з ознакою вгодованості – від’ємне, що узгоджуєть-

ся з дослідженнями зарубіжних авторів [308, 309, 330].  

Встановлені додатні фенотипові кореляції між усіма груповими озна-

ками екстер’єру, загальною оцінкою, окремими описовими статями будови 

тіла та вимені й показниками довічної продуктивності корів дозволяють зро-

бити висновок про ефективність добору тварин за оцінкою лінійної класифі-

кації. 

За даними цього підрозділу надрукована одна стаття [274]. 
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3.6 Тривалість життя корів в залежності від рівня оцінки описових 

ознак екстер’єру 

 

Оскільки доведено, що довготривала селекція виключно за молочною 

продуктивністю, без урахування екстер'єру, призводить до погіршення ознак 

молочного типу і скороченню термінів використання корів у стаді [1, 86, 

145], тому існує необхідність здійснювати оцінку та систематичний добір ко-

рів за типом з урахуванням основних екстер'єрних ознак, пов'язаних з трива-

лістю життя, що стало метою наших досліджень. 

При вивченні описових ознак екстер’єру, що характеризують будову 

тіла: ширину грудей, глибину тулуба, кутастість, вгодованість, положення і 

ширину заду, які функціонально пов’язані між собою, встановлено зв'язок 

між оцінкою за їхній розвиток та тривалістю життя тварин. 

Ознака, яка характеризує міцність корів – ширина грудей, оцінюється 

оглядом з передньої частини тіла внутрішня поверхня грудної клітини за від-

станню між верхніми виступами передніх кінцівок. Ширина грудей важлива 

селекційна ознака, вона демонструє ємність грудної порожнини у якій роз-

міщенні життєво важливі органи дихання та кровообігу. Тварини з добре ро-

звиненими розмірами грудної клітини зазвичай мають міцну конституцію. 

За оцінкою впливу ширини грудей на тривалість життя корів (рис. 3.4) 

спостерігається криволінійна залежність між цими ознаками. Тварини, з оці-

нкою ширини грудей у 3-5 балів характеризувалися вищою тривалістю життя 

з мінливістю 2382-2495 днів. Зі збільшенням оцінки від середньої величини 

п’яти балів, термін тривалості життя корів зменшувався від 2152 (6 балів), до 

1941 днів (9 балів). Порівняння груп тварин з оцінкою 1-5 балів за ознаку 

ширина грудей з групами, що отримали оцінку 6-9 балів, різниця на користь 

перших виявилася достовірною і становила від 149 (Р<0,01) до 554 днів 

(Р<0,001). 
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Рис. 3.4. Співвідносна мінливість бальної оцінки описової ознаки типу 

«ширина грудей» і тривалістю життя корів 
 

Л. М. Хмельничий та В. В. Вечорка [264], оцінюючи ширину грудей у 

комплексі гармонійного розвитку та вираженості молочного типу тварин 

української чорно-рябої молочної породи в аспекті співвідносної мінливості 

описових ознак екстер’єру з груповими, не виявили високих кореляцій між 

цими ознаками. Сама висока кореляція між шириною грудей і молочним ти-

пом становила r=0,161 (Р<0,01). Ступінь недостовірних та низьких кореляцій 

з комплексами ознак, що характеризують розвиток тулуба (r=0,107), стан кі-

нцівок (r=0,055) та морфологічних ознак вимені (r=0,071) свідчать, що твари-

нам молочного типу більш притаманні глибокі ніж широкі груди, що підтве-

рджується й іншими науковими дослідженнями [116, 253, 265]. Хоча бажа-

ний розвиток цієї описової лінійної статі для худоби молочних порід має бу-

ти на рівні 8-9 балів [12, 236].  

Глибина тулуба також досить важлива лінійна ознака екстер'єру для 

худоби молочного напряму продуктивності, яка характеризує розвиток трав-

ного тракту і залежить від віку та періоду лактації. Корова з глибоким тулу-
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бом здатна переробляти значну кількість грубого корму конверсуючи його у 

відповідну продуктивність. Молочна тварина повинна мати глибоке, добре 

розвинуте, але не відвисле черево. За результатами досліджень зв’язку рівня 

оцінки з показниками молочної продуктивності [238, 240, 265, 272] в усіх ви-

падках встановлені високі та достовірні коефіцієнти кореляцій між глибиною 

тулуба та надоєм корів за першу лактацію, які варіювали у межах r=0,250-

0,480 (Р<0,001). 

За результатами досліджень найбільшу тривалість життя мали тварини 

з оцінкою статі в 7-9 балів, з найвищим показником 2511 днів та оцінкою сім 

балів (рис. 3.5).  

 
 

Рис. 3.5. Співвідносна мінливість бальної оцінки описової ознаки типу 
«глибина тулуба» і тривалістю життя корів 

 

Різниця за середньою тривалістю життя між коровами оцінених у сім 

балів порівняно з групами тварин з оцінкою в один бал становить 366 днів. 

Порівняльний міжгруповий аналіз засвідчив, що корови з оцінкою 7 балів у 

віці першої лактації були кращими за тривалістю життя у порівняні з група-

ми тварин, оцінених нижчими балами, з достовірною різницею від 130 
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(Р<0,01) до 366 (Р<0,001) днів. Групи корів оцінених у 8-9 балів також мали 

достовірну перевагу над тваринами з оцінкою один-шість балів, яка станови-

ла у межах 57-293 днів з достовірністю при Р<0,05-0,001. 

Важливість ознаки кутастості в селекції молочної худоби підтверджу-

ється дослідженнями, якими встановлено існування високодостовірної дода-

тної кореляції між цією ознакою та надоєм молока за першу лактацію. Мін-

ливість коефіцієнтів кореляції залежала від породи та господарства, у якому 

оцінювались тварини, і варіювала у межах r=0,344-0,547 [240, 272, 249, 238].  

Згідно даних наших досліджень корови з надмірною кутастістю і най-

більшою тривалістю життя – 2482 днів оцінюються вищим балом який зни-

жується, якщо тварини мають недостатню кутастість форм будови тіла (рис. 

3.6). Тварини з бажаною вираженістю ознаки оцінених у дев’ять балів пере-

вищували групи тварин з оцінкою в один-вісім балів на 99-660 днів (Р<0,05-

0,001).  

 
 

Рис. 3.6. Співвідносна мінливість бальної оцінки описової ознаки типу 
«кутастість» і тривалістю життя корів 
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Нахил або положення заду оцінюється оглядом збоку, визначається на-

хил за умовно проведеною лінією на рівні верхніх точок маклака та сіднич-

ного горба. Оптимальний рівень нахилу між крайніми точками становить 3-5 

см. Бажаний вираз цієї ознаки є оптимальним і оцінюється у п’ять балів, а ві-

дхилення у бік оцінки положення заду до одного бала (піднятості) або 

дев’яти балів (звислості) є недоліками статі. Положення заду значною мірою 

впливає на відтворну здатність тварин. При дуже піднятих крижах виникає 

загроза інфікування родових шляхів.  

За результатами наших досліджень тварини з оптимальною оцінкою 

статі в п’ять балів мали найбільшу тривалість життя – 2480 днів, тоді як із пі-

двищенням та зниженням оцінки тривалість життя знижувалася (рис. 3.7).  

 

 
 

Рис. 3.7. Співвідносна мінливість бальної оцінки описової ознаки типу 
«положення заду» і тривалістю життя корів 

 
Спостерігається деяка різниця між оцінками, що зростають від серед-

ньої величини у бік спущення крижів та їх піднятості. Різниця за середньою 
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тривалістю життя між коровами оцінених у п’ять балів порівняно з групами 

тварин оцінених у 6-9 балів складає 98-281 днів, проте різниця статистично 

недостовірна, за виключенням тварин, оцінених у вісім балів (231 день; 

Р<0,05). У порівнянні з групами тварин, що оцінені в один-чотири бали, різ-

ниця була достовірною при Р<0,05-0,001 і варіювала у межах 113-590 днів. 

Тварини із максимально звислими крижами використовувалися на 309 днів 

довше від ровесниць з аналогічно піднятими крижами, проте за малої вибірки 

та великої похибки різниця не є достовірною. 

Ширина заду оцінюється за відстанню між каудальними виступами сі-

дничних горбів. Важливість цієї екстер'єрної ознаки у системі лінійної оцінки 

молочної худоби полягає в тому, що широкий зад забезпечує більшу площу 

для прикріплення вимені, велику ємність тазової порожнини, розширює ро-

дові шляхи, що сприяє легким отеленням корови. Існують дослідження, які 

доводять, що розвиток заду у ширину впливає на рівень формування будови 

вимені корів. Згідно даних досліджень [17, 254], ширина у сідничних горбах 

позитивно корелює з обхватом вимені з мінливістю 0,134-0,303 залежно від 

господарства, довжиною (r=0,141-0,351) і шириною вимені (r=0,161-0,417) та 

довжиною передньої частини вимені (r=0,111-0,302). Існує також повідом-

лення, що ширина крижів забезпечує міцність хребта [4]. 

Згідно показників гістограми (рис. 3.8) середня тривалість життя корів 

залежить від рівня оцінки за дану ознаку. Корови з оцінкою у дев’ять балів за 

найбільшу ширину заду використовувалися на 449 днів довше у порівнянні з 

тваринами з оцінкою в один бал Р<0,001. Серед оцінюваного поголів’я най-

більша кількість корів (n=110) оцінена у шість балів, наступна (n=83) у 7 ба-

лів. Загалом істотно більша кількість корів (n=244), або 75,3% знаходяться за 

розвитком даної, досить важливої у селекційному відношенні, ознаки вище 

середнього показника, тобто характеризується достатньо широким задом. 

Вгодованість оцінюється візуально за товщиною жирового покриття 

над коренем хвоста і тазом. Оцінка вгодованості відображає стан запасів жи-
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ру в тілі тварини. Величина оцінки зростає при збільшенні жирового напливу 

і, навпаки, зменшується при схудненні корови. 

 

n=1; 2044±0,0

n=3; 2098±175,3

n=9; 2176±106,0

n=20; 2254±66,8

n=47; 2294±48,3

n=110; 2314±29,7

n=81; 2363±34,6

n=39; 2456±48,9

n=14; 2493±85,8

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Середня тривалість  життя  (днів)

К
ла

си
ф

ік
ац

ій
ни

й 
ба

л

ШИРИНА ЗАДУ
Дуже широкий

Дуже вузький

 
 

Рис. 3.8. Співвідносна мінливість бальної оцінки описової ознаки типу 
«ширина заду» і тривалістю життя корів 

 

В дослідженнях зарубіжних та вітчизняних авторів [238, 240, 249, 264], 

повідомляється, що вгодованість часто від’ємно корелює як з іншими описо-

вими ознаками, так і з продуктивністю. За даними досліджень голштинських 

корів Швейцарії [320] вгодованість від’ємно корелювала з ознаками ширини 

грудей (r=-0,39), молочними формами (r=-0,35), якістю вимені (r=-0,42) та 

виробництвом молока (r=-0,17). За даними асоціації голштинської худоби 

Італії [309] вгодованість тісно негативно корелювала з кутастістю (r=-0,612) 

та надоєм за лактацію (r=-0,386) вказуючи на те, що високопродуктивні ко-

рови мають тенденцію бути більш худими. За даними голштинської асоціації 

США генетична кореляція між оцінкою корів-первісток за вгодованістю і 

молочними формами становила -0,73, тоді як між вгодованістю і міцністю 

0,72 [314]. Проте, що корови, які класифікувалися як худі, були кращими за 
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довговічністю повідомляється у дослідженнях голштинської худоби Чехії 

[341].  

Результати досліджень корів сумського внутрішньопородного типу 

української чорно-рябої молочної породи, що наведені на діаграмі (рис. 3.9)  

 

 
 

Рис. 3.9. Співвідносна мінливість бальної оцінки описової ознаки типу 
«вгодованість» і тривалістю життя корів 

 

узгоджуються з отриманими результатами [341], що вища вгодованість нега-

тивно пов’язана з тривалістю життя корів піддослідного стада, тоді як твари-

ни з нижчою оцінкою за цю ж ознаку живуть і використовуються істотно до-

вше.  

Найвища середня тривалість життя тварин з оцінкою вгодованості два 

бали складає – 2468 днів. Достатня тривалість життя корів з оцінками в один-

п’ять балів з мінливістю 2309-2468 днів знаходяться у межах недостовірної 

різниці, за виключенням крайніх варіантів (159 днів; Р<0,05). Істотне змен-

шення тривалості життя спостерігається у корів з оцінкою 6-9 балів. Вони 
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достовірно гірші у порівнянні з групами тварин з оцінкою один-п’ять балів, 

різниця на користь останніх склала 159-517 днів (Р<0,05-0,001). 

Міцність кінцівок є певною запорукою щодо збільшення тривалості 

використання молочної худоби в сучасних інтенсивних умовах виробництва 

молока. Перша із лінійних ознак, яка контролює стан тазових кінцівок – це 

стан кута скакального суглоба, який визначається його згином у градусах.  

За результатами досліджень [255] бажана вираженість кута з оцінкою 5 

балів варіює у межах 146-148. Зменшення кута скакального суглоба (слоно-

вість) або збільшення (шаблистість) є недоліками цієї статі екстер'єру. По-

слаблення шаблеподібних кінцівок виникає тому, що вага тіла тварини пере-

важно переноситься на сухожилля і зв'язки, зміщуючись на задню частину 

ратиць, при цьому їхні стінки швидше стираються. Слонова постава кінцівок 

призводить до сприйняття ваги тіла корови на кістки кінцівок, які слабо амо-

ртизують тіло і тварина швидко втомлюється [255]. 

За наслідками досліджень кут тазових кінцівок істотно впливає на три-

валість життя корів досліджуваного стада, про що свідчать показники гісто-

грами (рис. 3.10).  

Найбільшу тривалість життя мають тварини з оцінкою статі у шість та 

п'ять балів. Різниця за середньою тривалістю життя між коровами з оцінкою 

шість балів порівняно з групами тварин з оцінкою один і дев'ять балів відпо-

відно складає 582 (Р<0,001) і 252 (Р<0,01) дні, з оцінкою п’ять балів – 538 

(Р<0,001) і 208 (Р<0,001) днів. Тварини зі слоновою поставою тазових кінці-

вок з оцінкою в один бал використовуються менше на 330 днів порівняно з 

ровесницями із шаблистістю ніг оцінених у дев’ять балів за недостовірної рі-

зниці. 

Постава тазових кінцівок – дуже важлива лінійна ознака екстер'єру, яка 

оцінюється за їхньою шириною шляхом огляду ззаду. Корови з паралельною 

поставою ніг оцінюються вищим балом. Зближення кінцівок у скакальних 

суглобах або викривлення їх істотно знижують оцінку. Результати дослі-

джень засвідчили позитивний вплив постави тазових кінцівок на тривалість 
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життя тварин (рис. 3.11). Між групами тварин з найвищою і найнижчою оці-

нками різниця склала 735 дні на високому рівні достовірності (Р<0,001). 
 

 
 

Рис. 3.10. Співвідносна мінливість бальної оцінки описової ознаки типу 
«кут тазових кінцівок» і тривалістю життя корів 

 
Міцність кінцівок та їхнє здоров’я істотним чином залежить від міцно-

сті рогу ратиць. Оцінюється дана ознака за величиною кута, вершиною якого 

є місце з'єднання передньої стінки ратиці з площиною підлоги, а сторонами – 

довжина рогу ратиць від підлоги до волосяного покриву і поверхнею площи-

ни підошви ратиці. Вважається, що середній вираз стану кута ратиці дорів-

нює 45° з оцінкою п’ять балів. Чим тупіший кут ратиці, тим вища оцінка, яка 

характеризує кращий розвиток статі.  

Показники гістограми (рис. 3.12) свідчать про високий вплив стану ку-

та ратиць на тривалість життя корів.  

Тварини з найвищим класифікаційним балом живуть на 626 днів довше 

порівняно з тваринами з оцінкою в один бал. 
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Рис. 3.11. Співвідносна мінливість бальної оцінки описової ознаки типу 
«постава тазових кінцівок» і тривалістю життя корів 

 

 
Рис. 3.12. Співвідносна мінливість бальної оцінки описової ознаки типу 

«кут ратиць» і тривалістю життя корів 
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Оскільки тварини із екстремальними відхиленнями зустрічаються у віці 

першої лактації дуже рідко, тому дана різниця не достовірна. Разом з тим, 

слід відмітити, що із усіх ознак, які характеризують якісний стан тазових кі-

нцівок, кут ратиць з оцінкою в один бал мав найменший вплив на тривалість 

життя. Аналогічні дані були отримані при вивченні комплексу лінійних ознак 

у зв’язку з тривалістю використання голштинських корів чеської селекції 

[310], за якими вплив кута ратиць на довголіття корів був мінімальним. Про 

залежність тривалості життя корів від стану кута ратиць свідчить достовірна 

різниця між групами корів з оцінками у сім та три бали, яка становила 312 

днів при Р<0,001. 

Рух тварини оцінюється в процесі її переміщення. При цьому оціню-

ється напрям руху, лінійне пересування у просторі, напруженість руху, фік-

сація фази опори і фази перенесення кінцівок, враховується стан ратиць. Оці-

нка знижується, якщо рух слабкий і коли присутня кульгавість і, навпаки, 

твердий, упевнений рух, правильна постава кінцівок, міцні ратиці та бабки 

підвищують рівень лінійної оцінки [190].  

Важливість селекційного значення оцінки за рух неодноразово підтвер-

джується зарубіжними дослідженнями, оскільки між цією ознакою та іншими 

існує відповідний зв’язок. Наприклад, у голштинських корів італійської селе-

кції виявлено високий додатний зв'язок цієї статі з кутастістю (r=0,650) і по-

мірний з надоєм (r=0,238) [309]. Легка та впевнена хода корови значною мі-

рою залежить від стану інших описових ознак кінцівок. Встановлено [341], 

що між оцінкою руху і кутом скакального суглоба коефіцієнти кореляції ва-

ріювали в межах від 0,33 до 0,78, а кутом ратиць – від 0,58 до 0,96. Корови 

голштинскої породи Чехії з іксоподібною поставою тазових кінцівок мали 

нижчу тривалість життя, ніж корови з прямою [310].  

Про зв'язок оцінки руху з оцінкою кута скакального суглоба і ратиць 

свідчать наші дослідження (рис. 3.13). Аналогічно їм корови з оцінкою у де-

в'ять балів використовувалися на 737 днів (Р<0,001) довше порівняно з тва-

ринами з оцінкою в один бал. 
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Рис. 3.13. Співвідносна мінливість бальної оцінки описової ознаки типу 
«переміщення» і тривалістю життя корів 

 

Загалом, оцінюючи середню тривалість життя корів сумського внутрі-

шньопородного типу української чорно-рябої молочної породи в залежності 

від рівня оцінки за ознаку переміщення згідно з діаграмою 3.13, спостерігає-

мо, що найбільш витривалі корови з оцінкою п’ять балів і вище. 

Характеристика молочної системи корів являється чи не найважливі-

шим елементом лінійної класифікації, оскільки у результаті комплексної оці-

нки молочних корів за чотирма групами екстер’єрних ознак, з незалежною 

їхньою оцінкою за 100-бальною системою, найбільшу питому вагу в загаль-

ній оцінці (40 %) займає комплекс ознак, які характеризують вим’я. За опи-

совим методом 9-ти бальної шкали оцінюється сім морфологічних ознак ви-

мені. Найпершою є прикріплення передньої частини вимені, ознака, яка оці-

нюється за кутом, що утворюється на місці з’єднання вимені з черевом. Най-

кращий розвиток статі характеризується поступовим переходом залозистої 

тканини вимені у черево за допомогою з’єднуючих бокових зв’язок з утво-
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ренням тупого кута вищого за 161о [255]. Міцне прикріплення вимені не до-

зволяє йому з віком звиснути. Важливо також відмітити, що у корів з міцним 

прикріпленням передньої частини, вим’я як правило ванноподібної форми, з 

добре розвиненими передніми частками. 

Результати наших досліджень з визначення зв’язку між оцінкою за 

прикріплення передньої частини вимені та тривалістю життя представлені на 

гістограмі (рис. 3.14). Вони свідчать про істотний вплив цієї ознаки на довго-

ліття тварин. Різниця між коровами, оціненими в один та дев’ять балів, ста-

новила 1080 днів (Р<0,001). Екстремальні відхилення за оцінкою цієї ознаки, 

особливо у бік її небажаного стану, досить незначні, з оцінкою 1-4 бали лише 

24 голови, що складає тільки 7,4%. Загалом тварини у віці першого отелення 

характеризуються за цією, досить важливою у технологічному аспекті, озна-

кою від середнього розвитку до бажаного. 
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Рис. 3.14. Співвідносна мінливість бальної оцінки описової ознаки типу 

«переднє прикріплення вимені» і тривалістю життя корів 
 

Висота прикріплення вимені ззаду, виконуючи утримуючу функцію, 

являється також показником потенційних можливостей корови до високої 
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продуктивності [255]. У наших дослідженнях різниця між поганою оцінкою 

за цю ознаку (1 бал) та найвищою (9 балів) становить 886 днів (рис. 3.15), з 

самою високою тривалістю використання корів з дуже високим прикріплен-

ням – 2494 дні, що узгоджується з аналогічними дослідженнями голштинсь-

ких корів канадської селекції [331].  
 

 
 

Рис. 3.15. Співвідносна мінливість бальної оцінки описової ознаки типу 
«заднє прикріплення вимені» і тривалістю життя корів 

 

Одна із досить важливих селекційних ознак вимені у корів молочної 

худоби – центральна зв’язка. Вона утворюється сполучнотканинною перети-

нкою, розділяючи вим’я на ліву та праву половини. Основна її функція – це 

утримання вимені на відповідній висоті. Від висоти розташування вимені за-

лежить спрощення доїння та запобігання його від можливостей травмування. 

Вим’я, яке дуже високо розташоване, з глибокою, міцною, добре вираженою 

борозною, що піднімається вгору впритул до місця прикріплення – найкра-

щий вираз ознаки з оцінкою 9 балів.  
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Показники діаграми (рис. 3.16) засвідчують, що середня тривалість 

життя корів істотним чином залежить від оцінки за дану ознаку. Тварини 

(n=53; 16,3%) з оцінкою за стан центральної зв’язки вимені нижчою від сере-

дньої (1-4 бали) використовуються від 1509 до 2054 днів. Тоді як корови з 

найвищою оцінкою у 9 балів відрізняються високою довговічністю – 2410 

днів, перевищуючи корів з оцінками 1-4 бали на 400-901 день (Р<0,001). 

 

 
 

Рис. 3.16. Співвідносна мінливість бальної оцінки описової ознаки типу 
«центральна зв’язка» і тривалістю життя корів 

 

В системі оцінки описових ознак вимені важливою селекційною озна-

кою є глибина вимені, яка оцінюється відстанню між розташуванням його 

дна відносно умовної лінії проведеної на рівні скакального суглоба. Оскільки 

глибоке, відвисле вим’я завдає багато незручностей при машинному доїнні, 

часто травмується і більш сприятливе до захворювання на мастит, експерт-

бонітери в процесі класифікації віддають перевагу тваринам з більш високим 

розташуванням вимені. При цьому враховуються ознаки, які забезпечують 
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його достатній об’єм – це ширина задньої та довжина передньої частини 

[255]. Показники діаграми (рис. 3.17) свідчать про те, що корови, у яких ви-

соко розташоване вим’я, значно довше використовуються у стаді підконтро-

льного господарства. У вимірі тривалості життя різниця на користь корів, у 

яких вим’я розташоване відносно підлоги найвище, в порівнянні з тваринами 

із максимально опущеним вим’ям становила 903 дні (Р<0,001). 

 

 
 

Рис. 3.17. Співвідносна мінливість бальної оцінки описової ознаки типу 
«глибина вимені» і тривалістю життя корів 

 

Узагальнюючи результати досліджень необхідно звернути увагу на те, 

що кожна із оцінюваних лінійних ознак справляє вплив на тривалість життя з 

різною мінливістю оцінок у межах кожної конкретної статі.  

При підборі бугаїв-плідників варто враховувати їхні екстер'єрні профілі 

та ступінь розвитку показників лінійної оцінки статей їхніх дочок, що дозво-

лить підвищити частоту прояву бажаного розвитку ознак.  

За результатами досліджень даного підрозділу опубліковано чотири 

наукові праці [117, 275, 281, 286]. 
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3.7 Фенотипова консолідованість селекційних груп корів різних ге-

нотипів за лінійними ознаками екстер’єрного типу 
 

На переконання Ю. П. Полупана та співавторів [161, 165] фенотипова і 

генетична специфічність та певний ступінь консолідованості є важливими 

характеристиками і обов’язковими умовами апробації та подальшого генети-

чного прогресу порід та їхніх структурних селекційних одиниць. Досягнення 

бажаного рівня фенотипової консолідованості внутріпорідних селекційних 

формувань у першу чергу потребує наявності генетично обґрунтованого і, ра-

зом з тим, простого і доступного в обчисленні критерію її оцінки. Такими є 

запропоновані Ю. П. Полупаном [167] коефіцієнти фенотипової консолідова-

ності, що ґрунтуються на оцінці відносного звуження внутрігрупової мінли-

вості, поступово знаходять визнання і набувають все більшого поширення 

для практичного оцінювання зазначеного біологічного популяційного проце-

су. Ефективність поліпшувального ефекту оцінюваних ознак тієї чи іншої се-

лекційної групи тварин визначається не лише кращими величинами оцінки, а 

й рівнем фенотипової консолідованості, яка залежить від ступеня генетичної 

мінливості ознак. Використання коефіцієнтів фенотипової консолідованості 

дозволило об’єктивно диференціювати різні селекційні групи тварин за ступе-

нем фенотипової консолідованості селекційних ознак, що характеризують від-

творну здатність [85, 148], молочну продуктивність [84, 303], довічне викорис-

тання [21], конституціональні типи [214] та екстер’єр тварин [102, 103, 270, 

271]. 

Згідно з одним із класичних визначень, лінія – це об’єктивно існуюча з 

певними цінними якостями група племінних тварин, які походять від високо-

цінного плідника і упродовж багатьох поколінь зберігають тип родоначаль-

ника, його продуктивні й племінні якості [22]. Тобто, головною особливістю 

лінії є властива її представницям консолідованість за господарськи корисними 

ознаками внаслідок спорідненості та спрямованого добору й підбору, що робить 

лінію деякою мірою відмінною від інших. Екстер’єрно-конституціональні особ-
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ливості у цьому відношенні є одними із показників за якими найчастіше різ-

няться представники ліній між собою [83, 90, 99, 103, 270, 290,]. 

Враховуючи важливість оцінки структурних селекційних одиниць 

створених порід та типів молочної худоби в аспекті вивчення генетичного 

прогресу та бажаного рівня їхньої фенотипової консолідованості вважаємо за 

необхідне продовжити практичне використання методу задля визначення 

ступеня коефіцієнтів фенотипової консолідованості провідних генеалогічних 

формувань у сумському внутрішньопородному типі української чорно-рябої 

молочної породи за лінійними ознаками, що характеризують екстер’єрний 

тип тварин. 

Генеральна сукупність тварин підконтрольного стада представлена по-

томством бугаїв-плідників восьми ліній (n=324). У піддослідні групи увійшло 

найбільш чисельне потомство бугаїв ліній Валіанта 1650414, Старбака 

352790 та Метта 1392858, табл. 3.27. 

За даними 100-бальної системи лінійної класифікації, що включає 

оцінку чотирьох груп статей будови тіла, які характеризують молочний тип, 

розвиток тулуба, стан кінцівок та морфологічні якості вимені, за окремими із 

них, у залежності від оцінюваної лінії, спостерігається бажаний напрямок 

фенотипової консолідованості у межах потомства генеалогічних формувань 

та оцінюваних екстер’єрних комплексів.  

Разом з тим, виявлена міжлінійна диференціація за показниками коефі-

цієнтів консолідованості при порівнянні екстер’єрних комплексів. Незалежно 

від представництва лінії виявлено достатній ступінь фенотипової консолідо-

ваності у корів-первісток стада за комплексом ознак, що характеризують мо-

лочний тип з мінливістю коефіцієнтів 0,130-0,253 (К1) і 0,125-0,261 (К2), 

морфологічні якості вимені – 0,064-207 (К1) і 0,067-213 (К2) та за загальною 

оцінкою типу 0,104-228 (К1) і 0,101-0,234 (К2). Вищі коефіцієнти фенотипової 

консолідованості потомства лінії Валіанта, свідчать про їхній відповідний рі-

вень консолідованості за груповими ознаками типу.  
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Таблиця 3.27 
Ступінь фенотипової консолідованості провідних генеалогічних 

формувань за ознаками лінійної оцінки екстер’єрного типу 
 

Лінія: 
Валіанта 

(n=80) 
Старбака 

(n=65) 
Метта 
(n=54) 

коефіцієнти фенотипової консолідованості 
Ознака екстер’єру 

K1 К2 K1 К2 K1 К2 

Комплекси ознак: 
молочного типу 

0,253 0,261 0,226 0,233 0,130 0,125 

тулуба 0,164 0,165 0,190 0,190 0,028 0,018 
кінцівок 0,138 0,147 0,265 0,273 -0,143 -0,160 
вимені 0,207 0,213 0,121 0,130 0,064 0,067 

Загальна оцінка 0,228 0,234 0,193 0,197 0,104 0,101 
Описові ознаки: 
висота  

0,141 0,170 -0,141 -0,097 0,051 0,018 

ширина грудей -0,098 -0,172 0,185 0,223 -0,249 -0,247 

глибина тулуба 0,275 0,333 0,099 0,171 0,146 0,093 

кутастість 0,424 0,485 0,325 0,388 0,060 -0,075 

нахил заду 0,079 0,113 0,079 0,074 -0,087 -0,105 

ширина заду 0,214 0,263 0,157 0,232 0,093 -0,036 

кут тазових кінцівок 0,067 0,081 0,090 0,115 -0,269 -0,325 

постава тазових кінцівок 0,137 0,216 0,150 0,220 0,229 0,132 

кут ратиць 0,063 0,106 0,023 0,061 -0,031 -0,049 

передніх 0,225 0,266 0,116 0,220 0,078 0,009 прикріплення 
часток вимені: задніх 0,194 0,254 0,079 0,133 0,022 -0,027 

центральна зв’язка 0,072 0,134 0,294 0,362 0,133 0,070 

глибина вимені 0,090 0,159 0,348 0,373 -0,090 -0,210 

передніх -0,014 -0,068 0,196 0,133 -0,080 0,013 розташування 
дійок: задніх -0,073 -0,057 0,073 0,053 -0,008 0,013 

довжина дійок 0,020 0,005 0,250 0,228 0,121 -0,010 

переміщення (хода) 0,160 0,215 -0,006 0,076 0,077 0,033 

вгодованість -0,047 -0,114 0,060 0,004 0,007 0,064 
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Потомство лінії Метта за рівнем коефіцієнтів консолідованості істотно 

поступається одноліткам ліній Валіанта та Старбака.  

Відмічається значне варіювання коефіцієнтів фенотипової консолідо-

ваності за описовими ознаками екстер’єру як у міжлінійному порівнянні, так 

і в межах кожної оцінюваної лінії. Із піддослідних генеалогічних формувань 

певну перевагу за фенотиповою консолідованістю описових ознак типу має 

потомство ліній Валіанта та Старбака. Найбільш консолідоване потомство 

цих лінії за важливими описовими ознаками глибини тулуба, кутастості, ши-

рини заду, постави задніх кінцівок і прикріплення передніх часток вимені. 

Потомство лінії Метта, при достатньому рівні консолідації за молочним типом 

та загальною оцінкою, за описовими ознаками відрізняється значною мінливіс-

тю з від’ємними значеннями коефіцієнтів фенотипової консолідованості. 

Рівень консолідованості корів-первісток за типом визначали також че-

рез фенотиповий прояв ознак екстер’єру у динаміці зростання умовної кров-

ності голштинської породи в межах трьох генотипових груп (табл. 3.28). 

За результатами обчислень відмічається значне варіювання коефіцієн-

тів фенотипової консолідованості у межах селекційних груп і оцінюваних лі-

нійних ознак екстер’єру. Граничні відхилення за коефіцієнтом консолідова-

ності К1 становлять від -0,149 до +0,355, а за коефіцієнтом К2 – від -0,177 до 

+0,378.  

Існуюча різноманітність оцінюваних груп тварин наявних генотипів за 

ступенем фенотипової консолідованості пояснюється закономірним генетич-

ним розподілом спадкових якостей залежно від методу схрещування [255]. У 

наших дослідженнях ступінь фенотипової мінливості лінійних ознак звужу-

ється за збільшення спадковості голштинської породи, тобто, завдяки вико-

ристанню вбирного схрещування. Як наслідок, найвищим, у порівнянні трьох 

помісних груп тварин, рівнем фенотипової консолідованості за груповими та 

більшістю описових ознак екстер’єру характеризуються корови-первістки із 

часткою голштинської умовної кровності 87,5% і вище. 

 



142 

 

Таблиця 3.28 
Фенотипова консолідованість корів-первісток 

різних генотипів за ознаками екстер’єрного типу  
Умовна кровність голштинської породи, % 
62,5-74,9 75,0-87,4 87,5 і > 

I-ша група 
(n=72) 

II-га група 
(n=108) 

III-тя група 
(n=144) 

коефіцієнти фенотипової консолідованості 

Ознака 

К1 К2 К1 К2 К1 К2 

Комплекси ознак: 
молочного типу 

0,130 0,125 0,208 0,227 0,217 0,229 

тулуба 0,108 0,122 0,232 0,239 0,244 0,249 
кінцівок -0,103 -0,110 0,099 0,107 0,211 0,217 
вимені 0,061 0,065 0,253 0,265 0,304 0,325 

Загальна оцінка 0,104 0,101 0,282 0,295 0,338 0,352 
Описові ознаки: 
висота  

0,099 0,108 0,165 0,181 0,177 0,184 

ширина грудей -0,149 -0,177 0,106 0,111 0,219 0,243 
глибина тулуба 0,146 0,093 0,257 0,273 0,310 0,335 
кутастість 0,096 -0,005 0,285 0,298 0,355 0,378 
нахил заду -0,071 -0,095 0,127 0,131 0,237 0,241 
ширина заду 0,091 -0,083 0,136 0,149 0,202 0,216 
кут тазових кінцівок -0,126 -0,135 0,108 0,115 0,118 0,121 
постава тазових кінцівок -0,082 -0,113 0,129 0,133 0,159 0,168 
кут ратиць -0,039 -0,047 0,055 0,098 0,139 0,177 

передніх 0,078 0,009 0,099 0,075 0,187 0,201 прикріплення 
часток вимені: задніх 0,027 -0,012 0,097 0,101 0,145 0,138 
центральна зв’язка 0,031 0,073 0,105 0,122 0,251 0,262 
глибина вимені -0,099 -0,118 -0,011 0,013 0,101 0,099 

передніх -0,080 0,013 -0,006 0,017 0,106 0,115 розташування 
дійок: задніх -0,008 0,013 -0,016 0,009 0,086 0,095 
довжина дійок -0,091 -0,017 0,088 0,092 0,107 0,122 
переміщення (хода) -0,033 -0,047 0,123 0,139 0,111 0,132 
вгодованість -0,019 -0,022 0,017 0,044 0,077 0,081 
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До неконсолідованих за екстер’єрним типом можна віднести поголів’я 

тварин із умовною спадковістю голштинської породи 62,5-74,9%. Переважна 

більшість коефіцієнтів фенотипової консолідованості оцінюваних ознак у цій 

групі отримана з від’ємним знаком, а якщо й з додатним, то низького рівня. 

Корови з умовною кровністю голштинської породи на рівні 75,0-87,4% 

займають проміжне місце між низькокровними та висококровними помісями. 

Розведення за лініями у селекційно-племінній роботі з молочною худо-

бою здійснюється через бугаїв-плідників, які ефективно впливають на розви-

ток екстер’єрних ознак своїх дочок, оцінених за методикою лінійної класифі-

кації [52, 57, 98, 168, 210, 255, 293, 307].  

В умовах великомасштабної селекції роль бугаїв-плідників особливо 

важлива, оскільки частка їхнього впливу на генетичне поліпшення популяції, 

як було уже відмічено, досягає 85-95 % [10, 187]. Тому визначення рівня 

фенотипової консолідованості селекційних груп середнього та нижчого рівня 

внутріпорідної структурної системної ієрархії (групи напівсибсів) має стати 

предметом постійного моніторингу впродовж усього їхнього генезису і 

враховуватись задля визначення шляхів подальшої селекції [165]. 

Рівень фенотипової консолідованості дочок бугаїв-плідників, оцінених 

за груповими ознаками екстер’єру, свідчить, що незалежно від походження 

коефіцієнти фенотипової консолідованості за загальною оцінкою типу мають 

додатне значення з широкою мінливістю за коефіцієнтом К1 від 0,056 до 

0,512 та за коефіцієнтом К2 – від 0,065 до 0,505, табл. 3.29. 

Серед усіх оцінених за фенотиповою консолідованістю бугаїв найменш 

консолідованими за груповими лінійними ознаками виявились плідники 

української чорно-рябої молочної породи – Мотузок та Фронт. Серед бугаїв 

голштинської породи кращі за груповими ознаками та загальною оцінкою 

типу – В.Ділайт (К1=0,242-0,347; К2=0,247-0,349), Д.Капріс (К1=0,085-0,341; 

К2=0,089-0,348) та Хайєс (К1=0,071-0,375; К2=0,082-0,370). Із бугаїв українсь-

кої чорно-рябої молочної породи кращим виявився Айсберг (К1=0,059-0,478; 

К2=0,047-0,472). 
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Таблиця 3.29 

Фенотипова консолідованість дочок бугаїв-плідників 
за груповими ознаками екстер’єру 

 

Комплекси ознак: 

молочного 
типу тулуба кінцівок вимені 

Загальна оці-
нка 

коефіцієнти фенотипової консолідованості 

Бугай-
плідник 

К1 К2 К1 К2 К1 К2 К1 К2 К1 К2 

Айсберг 
(n=30) 0,283 0,281 0,119 0,108 0,059 0,047 0,210 0,204 0,478 0,472 

В.Дiлайт 
(n=37) 0,322 0,328 0,242 0,247 0,261 0,268 0,305 0,309 0,347 0,349 

Д.Капрiс 
(n=41) 0,341 0,348 0,085 0,089 0,195 0,202 0,250 0,256 0,235 0,248 

Лаурер 
(n=21) 0,299 0,308 0,039 0,041 0,154 0,157 -0,010 0,005 0,343 0,344 

Хайєс 
(n=22) 0,071 0,082 0,228 0,234 0,375 0,370 0,216 0,225 0,194 0,201 

Любимий 
(n=30) -0,017 -0,029 0,201 0,193 0,343 0,339 0,183 0,173 0,372 0,364 

Топрейт 
(n=39) 0,164 0,173 0,031 0,036 0,077 0,088 0,150 0,158 0,213 0,219 

Модний 
(n=25) 0,206 0,201 0,007 0,000 -0,301 -0,322 0,288 0,280 0,512 0,505 

Мотузок 
(n=21) -0,242 -0,258 0,223 0,212 -0,026 -0,044 0,117 0,106 0,174 0,162 

Мiллiам 
(n=28) 0,178 0,193 0,128 0,129 0,259 0,269 -0,047 -0,035 0,056 0,065 

Фронт 
(n=30) 0,060 0,056 0,040 0,030 0,011 0,000 0,175 0,163 0,331 0,322 

 
Величина ступеня фенотипової консолідованості описових ознак ліній-

ної оцінки дочок бугаїв, незалежно від походження, відрізняється значно ви-

щою мінливістю у порівнянні з груповими ознаками, табл. 3.30 та 3.31. 

Коефіцієнти фенотипової консолідованості, вирахувані за формулою 

К1, варіюють за даними оцінки усіх бугаїв-плідників – від -0,434 (довжина 

дійок дочок Айсберга), до 0,504 (нахил заду дочок Мілліама). Ще вища мін-

ливість коефіцієнтів фенотипової консолідованості виявлена за формулою К2, 

рівень яких змінюється від -0,571 (глибина вимені дочок Любимого), до 0,546 

(кутастість дочок Мілліама). 



 

Таблиця 3.30 

Коефіцієнти фенотипової консолідованості (К1) дочок бугаїв-плідників за описовими ознаками екстер’єру 
 

Описова ознака екс-
тер’єру: 

Айсберг 
(30) 

В.Дiлайт 
(n=37) 

Д.Капрiс 
(n=41) 

Лаурер 
(n=21) 

Хайес 
(n=22) 

Любимий 
(n=30) 

Топрейт 
(n=39) 

Модний 
(n=25) 

Мотузок 
(n=21) 

Мiллiам 
(n=28) 

Фронт 
(n=30) 

висота у крижах -0,012 -0,012 0,124 0,042 0,098 0,173 0,176 -0,096 0,177 -0,035 0,251 

ширина грудей 0,046 0,046 -0,150 0,432 0,141 -0,063 -0,046 -0,040 0,316 0,254 -0,393 

глибина тулуба -0,011 -0,011 0,260 0,070 -0,058 -0,054 0,281 0,335 0,065 0,222 0,017 

кутастість -0,019 -0,019 0,449 0,402 -0,285 0,389 0,395 0,292 0,013 0,470 -0,125 

нахил заду -0,354 -0,354 -0,076 0,252 0,275 -0,163 0,273 -0,015 0,044 0,504 -0,145 

ширина заду 0,010 0,010 0,227 0,265 0,012 -0,003 0,186 -0,092 -0,071 0,195 0,254 

кут тазових кінцівок -0,203 -0,203 0,110 0,355 0,109 0,382 0,022 -0,313 -0,261 0,355 -0,253 

постава тазових кінцівок -0,056 -0,056 0,101 0,190 0,188 0,021 0,166 0,205 -0,065 -0,070 0,238 

кут ратиці -0,035 -0,035 -0,078 0,055 0,080 0,263 0,221 0,083 -0,281 -0,050 -0,151 

переднє -0,095 -0,095 0,334 0,430 0,091 -0,059 0,136 0,000 0,038 0,070 0,173 прикріплення 
вимені заднє -0,219 -0,219 0,187 0,030 0,201 0,104 0,192 -0,129 -0,143 0,129 0,139 

центральна зв’язка 0,107 0,107 -0,004 -0,266 -0,028 -0,155 0,159 -0,020 0,028 0,304 0,27 

глибина вимені 0,158 0,158 0,053 0,310 0,014 -0,341 0,134 -0,012 -0,308 0,288 -0,161 

передніх -0,105 -0,105 0,070 0,135 -0,127 0,110 -0,077 -0,160 -0,018 0,057 0,019 розташування 
дійок задніх -0,091 -0,091 -0,109 -0,039 -0,171 0,282 -0,043 0,114 0,148 0,040 -0,030 

довжина дійок -0,434 -0,434 -0,067 0,149 0,280 0,377 0,128 0,105 -0,131 0,265 -0,109 

переміщення -0,118 -0,118 0,065 0,455 0,131 -0,124 0,258 0,158 -0,065 0,082 0,017 

вгодованість 0,045 0,045 -0,140 0,208 0,044 -0,046 0,053 0,031 0,085 0,292 -0,020 



 

Таблиця 3.31 

Коефіцієнти фенотипової консолідованості (К2) дочок бугаїв-плідників за описовими ознаками екстер’єру 
 

Описова ознака екс-
тер’єру: 

Айсберг 
(30) 

В.Дiлайт 
(n=37) 

Д.Капрiс 
(n=41) 

Лаурер 
(n=21) 

Хайес 
(n=22) 

Любимий 
(n=30) 

Топрейт 
(n=39) 

Модний 
(n=25) 

Мотузок 
(n=21) 

Мiллiам 
(n=28) 

Фронт 
(n=30) 

висота у крижах -0,078 -0,051 0,181 0,085 0,121 0,084 0,181 -0,181 0,115 0,093 0,248 

ширина грудей -0,037 0,158 -0,270 0,464 0,125 0,013 -0,077 -0,047 0,334 0,301 -0,378 

глибина тулуба -0,211 0,077 0,319 0,117 0,042 -0,284 0,341 0,256 -0,154 0,299 -0,056 

кутастість -0,270 0,321 0,503 0,453 -0,158 0,237 0,466 0,195 -0,079 0,546 -0,295 

нахил заду -0,414 -0,178 -0,048 0,261 0,316 -0,206 0,301 -0,003 0,003 0,521 -0,186 

ширина заду -0,069 0,192 0,281 0,283 0,133 -0,160 0,236 -0,254 -0,294 0,285 0,160 

кут тазових кінцівок -0,256 -0,030 0,141 0,344 0,084 0,398 0,015 -0,460 -0,344 0,361 -0,268 

постава тазових кінцівок -0,312 0,406 0,188 0,256 0,262 -0,188 0,240 0,088 -0,172 0,016 -0,164 

кут ратиці -0,167 0,094 -0,036 0,049 0,147 0,240 0,261 -0,012 -0,363 0,017 -0,122 

переднє -0,280 0,264 0,369 0,421 0,191 -0,198 0,164 -0,056 0,058 0,210 0,086 прикріплення 
вимені заднє -0,401 0,137 0,238 0,080 0,305 -0,113 0,261 -0,160 -0,128 0,246 0,089 

центральна зв’язка -0,056 0,342 0,037 -0,218 0,104 -0,433 0,235 -0,093 -0,134 0,396 0,224 

глибина вимені 0,206 0,412 0,104 0,337 0,047 -0,571 0,218 -0,099 -0,404 0,329 -0,301 

передніх -0,097 0,314 0,038 0,142 -0,198 0,127 -0,185 0,089 0,007 -0,081 0,090 розташування 
дійок задніх -0,061 0,141 -0,074 0,027 -0,206 0,215 -0,043 0,192 0,188 -0,021 -0,070 

довжина дійок -0,207 0,204 -0,108 0,139 0,259 0,321 0,135 0,098 -0,124 0,254 0,036 

переміщення -0,269 0,057 0,134 0,475 0,219 -0,374 0,306 0,120 -0,207 0,240 -0,037 

вгодованість 0,122 -0,175 0,239 0,196 -0,042 0,075 0,014 0,083 0,126 0,271 0,044 
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За коефіцієнтами фенотипової консолідованості описових ознак К1 і К2 

не виявилося ні одного плідника лише з додатними значеннями. Найбільш 

консолідованими за переважною більшістю описових ознак виявилися бугаї-

плідники голштинської породи – Лауер, Топрейт та Мілліам.  

Найвищу консолідованість серед описових ознак мали дочки усіх буга-

їв за кутастістю з найбільшою кількістю додатних значень коефіцієнтів. 

Отже, запропоновані коефіцієнти виявилися достатньо надійним, зруч-

ним і простим для застосування у практичній селекції методом оцінки фено-

типової консолідованості селекційних груп тварин різних структурних оди-

ниць та генотипів за екстер’єрним типом. Встановлена наявність генетичного 

впливу на ступінь фенотипової консолідованості більшості лінійних ознак 

свідчить про можливість ефективної селекції молочної худоби за будовою 

тіла та морфологічними ознаками вимені при інтенсивному використанні чи-

стопородних голштинських плідників з високою оцінкою за лінійною класи-

фікацією типу. 

Таким чином, у процесі використання методів лінійної класифікації, ви-

значення коефіцієнтів фенотипової консолідованості дозволяє достатньою мі-

рою диференціювати різні за походженням селекційні групи тварин за лінійни-

ми ознаками екстер’єру з розробкою на підставі встановленої селекційної ситу-

ації ефективних заходів щодо поліпшення неконсолідованих ознак у бік бажа-

ного типу. 

 
3.8 Економічна ефективність виробництва молока в залежності від 

оцінки корів за методикою лінійної класифікації 
 

Одним із основних резервів підвищення економічної ефективності ви-

робництва молока, у процесі інтенсифікації галузі молочного скотарства, є 

прискорення темпів селекційно-племінної роботи шляхом використання ге-

нетичних можливостей окремих стад і порід загалом та одержання максима-

льної кількості продукції від корів за тривалого їхнього господарського ви-
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користання, яке забезпечується екстер’єрно-конституціональною міцністю 

тварин, зокрема.  

Вищенаведене твердження ґрунтується на світовій практиці, якою до-

ведено, що рівень прибутку молочної ферми на 40% залежить від продуктив-

ності тварин, на 30 % – від типу і на 30% – від їхнього здоров’я і тривалості 

використання. Тобто, переважаюча частина прибутку господарства залежить 

від останніх двох факторів – вираження екстер’єрного типу, який у свою чер-

гу забезпечує тривалість використання та міцне здоров’я корів.  

Економічна ефективність від розведення корів сумського внутрішньо-

породного типу української чорно-рябої молочної породи нами була розра-

хована на основі фактичних даних середньої реалізаційної ціни господарства 

за останній 2016 рік, яка склала в середньому 5 грн. 88 коп. та рівня оцінки за 

екстер’єрний тип тварин, табл. 3.32. 

Економічна ефективність виробництва молока розрахована залежно від 

загальної оцінки за екстер’єрний тип у порівнянні кращих варіантів оцінок 

«добре з плюсом» та «дуже добре» з найнижчою оцінкою корів «добре». 

Таблиця 3.32 
 

Економічна ефективність виробництва молока залежно від величини за-
гальної оцінки за екстер’єрний тип корів-первісток,  

грн. на 1 корову за рік 
 

Загальна оцінка типу, балів 
Показники, одиниці виміру 75-79 

(добре) 
80-84 

(добре з плюсом) 
85-88 

(дуже добре) 
Надій за 305 днів лактації, кг 4543 5310 5842 
Виручка від реалізації молока,  
грн. 26713 31223 34351 

Додатковий прибуток, грн. – +4510 +7638 

 

Аналізуючи дані можна констатувати, що одним із резервів підвищен-

ня економічної ефективності виробництва молока у ПрАТ “Райз-Максимко” 

є добір корів за загальною оцінкою екстер’єрного типу.  
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Встановлено, що найбільш рентабельним і ефективним є розведення 

корів з оцінкою за екстер’єрний тип – 85-88 балів (дуже добре). Від кожної 

корови з таким рівнем оцінки отримано додаткового прибутку на 4510 та 3128 

грн. у порівнянні з тваринами, оціненими на 75-79 та 80-84 балами. 

Таким чином, з економічної точки зору для виробництва молока най-

більш перспективним і доцільним є розведення тварин, які оцінені за мето-

дикою лінійної класифікації та отримали сумарні оцінки за тип щонайменше 

80 і більше балів. 
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РОЗДІЛ 4 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Інтенсивність і тривалість росту та розвитку тварин в онтогенезі у кін-

цевому рахунку визначають їхню крупність у дорослому стані та обумовлю-

ються взаємодією генетичних та паратипових факторів. Оскільки тваринам 

голштинської породи притаманна крупність, вона відповідно впливає й на ін-

тенсивність росту, що призводить до зростання лінійних промірів. У зв’язку з 

цим, вивчення закономірностей росту і розвитку помісного молодняку має 

актуальність як у науковому, так і практичному значенні [43]. 

Проведені дослідження з цього питання засвідчили, що не дивлячись на 

тісну сполученість розвитку, згідно з біологічною зумовленістю, вікові зміни 

у будові тіла ремонтних телиць істотним чином зв’язані з різною 

інтенсивністю росту їхнього скелету на різних етапах постембріонального 

онтогенезу. Найбільш інтенсивним ростом характеризувалися телиці у 

молочний період, а надалі цей процес сповільнювався. Реалізація цієї 

особливості забезпечила відносний приріст живої маси від народження до 3-х 

місячного віку на рівні 97,0%, у наступні періоди – від 3 до 6 міс. відповідно 

– 50,8%, від 6 до 9 міс. – 29,9%, від 9 до 12 міс. – 20,9%, від 12 до 15 міс. – 

13,7% та від 15 до 18 міс. – 11,9%. Інтенсивний ріст та розвиток телиць 

забезпечив їхній розвиток у 18-ти місячному віці 424,6 кг живої маси, 128,4 

см висоти в холці та 182,8 см обхвату грудей, що певною мірою перевищує 

однойменні параметри живої маси та лінійні стандарти, рекомендовані для 

помісних за голштинською породою телиць 191, мінімальні вимоги до 

росту і розвитку телиць, наведених у програмі селекції української чорно-

рябої молочної породи на 2013-2020 роки [182] та попередні результати 

досліджень ремонтних телиць аналогічних генотипів з живою масою у 

парувальному віці 355,4-382,6 кг, яка залежала від умовної кровності за 

поліпшуючою породою [132, 189, 208, 231, 232]. В аспекті концепції 
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бажаного типу, за результатами досліджень розроблено вікові параметри 

лінійного росту та приросту живої маси для ремонтних телиць сумського 

внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, які 

дозволяють контролювати процес їхнього вирощування [111]. Аналогічний 

рівень розвитку ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи 

отримано й іншими дослідниками [108]. 

Згідно з програмою створення української чорно-рябої молочної поро-

ди, тварини місцевої худоби різних регіонів України повинні успадкувати 

притаманні поліпшуючим породам нові екстер’єрні якості молочного типу 

43, 230. За результатами оцінки корів сумського внутрішньопородного типу 

української чорно-рябої молочної породи на сучасному етапі селекції за про-

мірами та індексами будови тіла встановлено, що тварини характеризуються 

достатнім розвитком в аспекті динаміки щодо формування бажаної форми 

будови тіла [176, 182]. Вони за оцінкою у віці першої та повновікової лакта-

цій високі у холці (134,0 і 137,7 см) та крижах (142,4 і 145,8 см), мають добре 

розвинуті груди у глибину (73,7 і 78,0 см), ширину (43,1 і 46,2 см) та в обхва-

ті (192,0 і 202,6 см), з косою довжиною тулуба 164,2 і 173,0 см, з шириною 

заду у маклаках 52,0 і 54,9, кульшах – 49,4 і 52,9 та сідничних горбах – 34,1 і 

37,5 см, з мінливістю обхвату п’ястка – 19,2 і 20,1 см. Встановлений рівень та 

мінливість індексів будови тіла корів у віковій динаміці лактацій – довгоно-

гості (45,0-43,9%), розтягнутості (122,6-123,4%), тазогрудний (82,9-83,8%), 

збитості (116,9-117,5%), костистості (14,3-14,5%), глибокогрудості (55,0-

56,1%), свідчать про позитивну динаміку формування екстер’єру тварин у 

напрямку молочного типу.  

Наші дослідження показали, що використання бугаїв голштинської по-

роди у створені нового сумського внутрішньопородного типу позитивно 

вплинуло на розвиток промірів та індексів будови тіла корів підконтрольного 

стада у напрямку молочного типу, що узгоджується з результатами дослі-

джень як вітчизняних авторів [48, 149, 153, 156, 290], так і зарубіжних [49, 71, 

118, 222, 306]. 
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Успіх у селекційно-племінній роботі з худобою за ознаками молочної 

продуктивності та екстер’єром істотним чином зумовлений ефективністю 

добору, який визначається величиною кореляції між селекціонованими озна-

ками. Вивченню цього важливого питання в селекції молочної худоби при-

свячена велика кількість робіт вітчизняних і зарубіжних авторів [22, 24, 37, 

53, 69, 99, 107, 116, 118, 149, 153, 174, 199, 248, 253, 255, 265, 292, 299, 304], 

за даними яких мінливість кореляцій між промірами тіла та надоєм 

відрізняється значною мінливістю – від від’ємного (r=-0,12 за косою 

довжиною тулуба) [293] значення до позитивного (r=+0,480 за глибиною 

грудей) [265]. За даними наших досліджень рівень додатних коефіцієнтів 

кореляцій у віковій динаміці та їхня достовірність засвідчила, що надій корів-

первісток піддослідного стада найбільшою мірою залежить від висоти у 

холці (r=0,458) та крижах (r=0,324), глибини грудей (r=0,375), широтних 

промірів заду (r=0,263-0,375), довжини тулуба (r=0,303) та обхвату грудей 

(r=0,388). Не менш важливо вивчати рівень успадковуваності статей екстер’єру, 

який проявляється у конкретних умовах середовища і від якого залежить 

ефективність селекції за селекціонованими ознаками. Аналіз коефіцієнтів ус-

падковуваності промірів будови тіла оцінених корів сумського внутрішньо-

породного типу української чорно-рябої молочної породи показав їхню гено-

типову мінливість, яка змінюється у межах врахованих лактацій.  

У віці першої та другої лактацій виявлено достатній, достовірний за 

критерієм Фішера у корів-первісток, рівень коефіцієнтів успадковуваності, 

які забезпечать відповідну ефективність масової селекції за промірами висо-

ти у холці (h2=0,324 і 0,203) та крижах (h2=0,217 і 0,144), глибини грудей 

(h2=0,233 і 145), ширини у маклоках (h2=0,247 і 0,161) та кульшах (h2=0,244 і 

0,112), обхвату грудей (h2=0,325 і 0,223). Істотною мінливістю відрізняється 

успадковуваність промірів тіла і за результатами інших досліджень [55, 69, 

124, 199, 200], від 0,01 за оцінкою косої довжини тулуба [54], до 0,445 за ви-

сотою у крижах [200]. 
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Для корів молочної худоби морфологічні ознаки вимені є найбільш ва-

жливими і надійними екстер'єрними показниками високої удійності та техно-

логічності [40, 69, 135, 144, 212, 247, 255, 292]. Оцінка морфологічних ознак 

вимені корів-первісток сумського внутрішньопородного типу української чо-

рно-рябої молочної породи показала, що усі вони характеризуються бажани-

ми формами. Із обстеженого поголів’я ванноподібну форму мали 86,8% тва-

рин, а останні – чашовидну. Отриманий за наслідками наших досліджень се-

редній промір обхвату вимені (142,2 см) свідчить про його достатню величи-

ну в порівнянні з літературними показниками [7, 143, 155, 301, 304]. Це під-

тверджується також і показниками його довжини (45,5 см) та ширини (38,8 

см). 

Результатами багатьох досліджень доведено, що сполучена мінливість 

між промірами морфологічних ознак вимені корів-первісток і величиною на-

дою надоєм за добу та лактацію варіює у значних межах – від -0,341 (за від-

станню дна вимені до землі) до 0,625 (за обхватом вимені) [13, 15, 17, 57, 127, 

144, 291, 292, 293, 301]. У наших дослідженнях отримані достовірні додатні 

коефіцієнти кореляцій між обхватом (r=0,448), довжиною (r=0,425) і шири-

ною (r=0,411), довжиною передньої частини (r=0,358) і формою вимені 

(r=0,432) з одного боку і надоєм – з іншого. Між проміром відстані дна виме-

ні до землі і надоєм зв'язок носить від’ємний характер (r=-0,186) і він корес-

пондується з іншими дослідженнями [13, 15, 57]. 

Оскільки однією із найважливіших статей будови тіла у молочної ху-

доби є вим’я, на наш погляд досить важливо знати, окрім кореляцій між про-

мірами вимені та надоєм, рівень зв'язку промірів між собою, який можна вра-

хувати при підборі бугаїв-плідників, оцінених за екстер’єрним типом своїх 

дочок. Обхват вимені є інтегрованим показником його величини, що підтвер-

джено додатними достовірними кореляціями з глибиною (r=0,431) та довжи-

ною передньої чверті (r=0,294), довжиною (r=0,684) та шириною (r=0,569) 

вимені. Глибина передньої чверті вимені закономірно від’ємно зв’язана з від-

станню до землі (r=-0,475) та додатно – з довжиною (r=0,495) і шириною 
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(r=0,512). Промір відстані від дна вимені до землі від’ємно зв’язаний майже з 

усіма ознаками, особливо з довжиною передньої чверті (r=-0,166), довжиною 

(r=-0,197) та шириною (r=-0,214) вимені 

У селекційному процесі удосконалення корів спеціалізованих молоч-

них порід усього світу за продуктивністю та екстер’єром успішно використо-

вується методика лінійної класифікації [89, 289, 321, 322, 327, 333, 334], оскі-

льки ознаки екстер’єру (форма) та продуктивності (функція) зв’язані між со-

бою сполученою мінливістю [1, 27, 30, 37, 57, 59, 79, 90, 103, 107, 109, 166, 

255, 261, 263].  

Серед створених українських молочних порід чільне місце займають 

тварини української чорно-рябої молочної породи, а в Сумському регіоні – 

однойменний внутрішньопородний тип. Подальше удосконалення цієї поро-

ди спрямоване на нарощування генетичного потенціалу господарськи корис-

них ознак та екстер’єрного типу [180, 182]. З огляду на зазначене та, врахо-

вуючи нову редакцію Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, 

у якому лінійна класифікація корів молочних порід за типом вказана як 

обов’язковий елемент у визначенні комплексної племінної цінності худоби 

[78], проведенні нами дослідження дозволяють детально охарактеризувати 

породні особливості екстер’єру тварин сумського внутрішньопородного типу 

підконтрольного стада у межах наявних генотипів, визначити мінливість, ус-

падковуваність та виявити зв’язок між груповими та окремими описовими 

лінійними ознаками екстер’єру з молочною продуктивністю корів. 

Результати лінійної класифікації корів-первісток за 100-бальною сис-

темою засвідчили, що у межах групових ознак середній рівень оцінки знахо-

диться у межах “добре з плюсом”. Корови-первістки відрізняються добрим 

розвитком групових статей, що характеризують молочний тип тварин (83,8 

бала), стан тулуба (84,4 бала) та загальною оцінкою (83,1 бала). Ступінь роз-

витку 18 описових ознак екстер’єру корів свідчить про їхню значну внутрі-

стадну мінливість. Оціненим тваринам племінного заводу ПрАТ “Райз-

Максимко” властиві добре виражені висота (6,0 балів), глибина тулуба (6,9 
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бала), кутастість (6,6 бала), нахил (5,0 білів) та ширина (6,2 бала) заду, при-

кріплення передніх часток вимені (6,1 бала), центральна зв’язка (6,0 білів) і 

глибина вимені (6,2). Загалом будова тіла корів-первісток має достатньо доб-

ру характеристику описових ознак, що визначають їхню молочність.  

Рівень оцінки типу корів-первісток прямо пропорційно визначає вели-

чину їхньої молочної продуктивності. Тварини з оцінкою «дуже добре» пере-

вищують ровесниць з оцінкою «добре з плюсом» за надоєм на 532, а з оцін-

кою «добре» – на 1299 кг (Р˂0,001). При недостовірному зниженні вмісту 

жиру в молоці корів з оцінками «добре з плюсом» та «добре» на 0,14%, при-

бавка молочного жиру у первісток з оцінкою «дуже добре» склала у порів-

нянні з тваринами, оцінених на «добре з плюсом» 20,1, а оцінених на «добре» 

– на 43,0 кг (Р˂0,001). 

Встановлення дослідниками залежності розвитку лінійних ознак від 

впливу умовної кровності голштинської породи [35, 48, 70, 95, 118, 149, 151, 

222, 300, 307] вимагає достовірного, об’єктивного та системного аналізу се-

лекційної ситуації у часі, в тому числі й виявлення характерних закономірно-

стей щодо прояву генотипу в конкретних умовах племінного господарства, 

врахування яких дозволяє адекватно вживати дієвих заходів для її поліпшен-

ня [255].  

У наших дослідженнях при порівнянні трьох різних за генотипом груп 

первісток, оцінених за 100-бальною системою лінійної класифікації, встанов-

лено, що за групою корів-первісток з умовною часткою крові 75,0-87,4% за 

поліпшуючою породою спостерігається перевага над ровесницями у яких ця 

частка менша (62,5-74,9%). Вона склала за комплексом ознак молочного типу 

2,1 бала, тулуба – 1,6, вимені – 2,1 та за загальною оцінкою – 2,1 бала з висо-

кою достовірністю в усіх випадках порівнянь при Р˂0,001, за виключенням 

кінцівок, де різниця становила – 0,9 бала при достовірності Р˂0,01. Аналогі-

чно наступна група, з умовною кровністю голштина 87,5% і вище, з достові-

рною різницею на 0,8 бала (P<0,001) краща за попередню (75,0-87,4%) за 

ознаками молочного типу, на 1,3 бала – за розвитком тулуба (P<0,001), на 0,6 
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бала – за ознаками вимені (P<0,01) та на 0,5 бала за загальною оцінкою типу 

(P<0,01). За ознаками, що характеризують стан кінцівок, висококровні поміс-

ні генотипи (87,5% і ˃) поступалися групі корів з кровністю 75,0-87,4% на 0,3 

бала за недостовірної різниці. Рівень оцінки за 9-ти бальною шкалою засвід-

чив про кращий їхній розвиток у тварин з вищою умовною кровністю (87,5% 

і ˃). У порівнянні з двома помісними групами з нижчою умовною кровністю 

голштина – 62,5-74,9 та 75,0-87,4%, корови-первістки висококровного гено-

типу істотно перевищували їх за оцінкою висоти, відповідно – на 0,8 і 0,3 ба-

ла, за достовірної різниці (P<0,001) лише з першою групою (62,5-74,9%). Пе-

ревищення висококровних помісей за описовими ознаками екстер’єру вияв-

лено також за оцінкою глибини тулуба – відповідно на 1,6 (P<0,001) і 0,5 

(P<0,05) бала, кутастості – на 2,3 (P<0,001) і 0,5 (P<0,01), ширини заду – на 

1,5 (P<0,001) і 0,6 (P<0,01), прикріплення передніх – на 0,9 (P<0,001) і 0,3 

(н/дост.) та задніх часток вимені – на 0,9 (P<0,001) і 0,6 (P<0,01), центральної 

зв’язки – на 1,3 (P<0,001) і 0,4 (н/дост.), глибини вимені – на 1,2 (P<0,001) і 

0,3 (н/дост.) та довжини дійок – на 0,9 (P<0,001) і 0,3 (P<0,05) бала. 

Одним із головних факторів успішної селекції в популяції молочної 

худоби є рівень кореляційної мінливості, у тому числі й лінійних ознак 

екстер’єру зв’язаних з молочною продуктивністю [29, 57, 68, 255, 263, 272, 

293, 301, 318, 321, 333, 334]. За результатами наших досліджень найвищий 

рівень достовірного додатного зв’язку з величиною надою за лактацію корів-

первісток виявлено за груповими ознаками, що характеризують вираженість 

молочного типу (r=0,446), розвиток тулуба (r=0,458) і морфологічних ознак 

вимені (r=0,427) та загальною оцінкою  за тип (r=0,492). Позитивний зв’язок з 

надоєм спостерігався за рядом окремих описових ознак екстер’єру: висотою 

у крижах (r=0,423), глибиною тулуба (r=0,373), кутастістю (r=0,431), 

шириною заду (r=0,402), поставою тазових кінцівок (r=0,404), переднім 

(r=0,421) та заднім (r=0,331) прикріпленням вимені, центральною зв’язкою 

(r=0,216) та переміщенням (r=0,254). Вгодованість корелює з надоєм від’ємно 

(r=-0,324). 
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Для практичної селекції важливо також визначати ступінь впливу кож-

ного із спадкових чинників у загальній мінливості взятих для дослідження 

показників. У зв’язку з використанням на сучасному етапі селекційно-

племінної роботи бугаїв-плідників різного походження та племінної цінності 

на помісному поголів’ї корів із значним генотиповим різноманіттям, визна-

чення ступеня впливу кожного із спадкових чинників у загальній мінливості 

лінійних ознак має науково-практичне значення. Проте, що умовна частка 

спадковості голштинської породи здійснює позитивний вплив на розвиток 

екстер’єру корів молочних порід відомо із досліджень багатьох авторів [118, 

137, 144, 149, 153, 166, 218, 301]. У наших дослідженнях сила впливу умовної 

кровності голштинської породи у загальній частці мінливості лінійних ознак 

займає значний відсоток – від 16,6 до 29,4. Хоча вплив цього фактора не під-

тверджується статистично, але не враховувати його у селекційній роботі не 

варто.  

Зарубіжні автори повідомляють про важливість досліджень в аспекті 

встановлення сполученої мінливості між самими лінійними ознаками [310, 

320, 339]. Вони вважають, що інтеграція сполучених між собою лінійних 

ознак, вибраних з усієї кількості в окрему групу, дозволяє, істотно скоротив-

ши їхню кількість, включати їх до системи індексної селекції та ефективно 

там використовувати [316]. Отримані нами коефіцієнти фенотипових кореля-

цій між усіма описовими ознаками лінійної класифікації свідчать про їхню 

значну мінливість за напрямком, силою та достовірністю. Позитивні та до-

стовірні кореляції між висотою та рештою ознак варіюють у межах від 0,138 

(ширина грудей) до 0,249 (кутастість). Ширина грудей помірно корелює з по-

ложенням заду (r=0,146). Глибина тулуба з достовірним ступенем кореляції 

взаємозв’язана з кутастістю (r=0,620), шириною заду (r=0,526), кутом тазових 

кінцівок (r=0,141) та їхньою поставою (r=0,421). Майже на такому ж рівні ко-

релює з шириною заду (r=0,558), кутом скакального суглоба (r=0,115), кутом 

ратиць (r=0,138) та поставою тазових кінцівок (r=0,479) кутастість. Ширина 
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заду знаходиться у значному зв’язку з поставою задніх кінцівок (r=0,411). 

Кут тазових кінцівок позитивно корелює з кутом ратиць (r=0,156). 

Переднє прикріплення вимені позитивно корелює з усіма ознаками, які 

характеризують стан тулуба і кінцівок, від r=0,111 (положення заду) до 

r=0,409 (кутастість). Висота заднього прикріплення вимені сполучена пози-

тивно з мінливістю від r=0,187 (кут ратиці) до r=0,357 (ширина заду). Майже 

на такому ж рівні отримані достовірні коефіцієнти кореляцій між централь-

ною зв’язкою та окремими ознаками будови тіла (r=0,123-0,438). Глибина 

вимені позитивно зв’язана з глибиною тулуба (r=0,318), кутастістю (r=0,341), 

шириною заду (r=0,273) та поставою задніх кінцівок (r=0,225). 

Переміщення найкраще та позитивно корелює не лише з кутом тазових 

кінцівок (r=0,201), поставою задніх кінцівок (r=0,331) та кутом ратиць 

(r=0,428), але й з висотою (r=0,209), глибиною тулуба (r=0,360) та шириною 

заду (r=0,410). Від’ємна на достовірному рівні кореляція отримана між вго-

дованістю та усіма описовими ознаками, особливо з глибиною тулуба (r=-

0,339), кутастістю (r=-0,334) та шириною заду (r=-0,240).  

Ознака кутастості тісно корелює з оцінкою ознак, які характеризують 

загальний розвиток організму та окремих його частин, притаманних худобі 

молочного типу. До них відносяться: висота тварини (r=0,249), глибина тулу-

ба (r=0,620), переднє (r=0,409) і заднє (r=0,322) прикріплення вимені, ширина 

заду (r=0,558), постава тазових кінцівок (r=0,479), центральна зв’язка 

(r=0,438) та хода (r=0,120). 

Переднє прикріплення вимені тісно зв’язане з його формою, величи-

ною, пропорційним розвитком та виконує підтримуючу функцію, не дозво-

ляючи вимені з віком опускатися нижче скальних суглобів [255]. Отримані 

позитивні та достовірні кореляції між цією важливою ознакою та заднім при-

кріпленням вимені (r=0,411), центральною зв’язкою (r=0,357) і глибиною 

(r=0,220) підтверджують потенційні можливості щодо міцності його прикріп-

лення, що забезпечить з віком утримання вимені на бажаній висоті.  
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Із комплексом групових ознак, що характеризують молочний тип тва-

рин, найвищою мірою дотатно корелює глибина тулуба (r=0,431), кутастість 

(r=0,683), ширина заду (r=0,536), постава задніх кінцівок (r=0,434), переднє 

(r=0,472) та заднє прикріплення вимені (r=0,410) і переміщення (r=0,377). Ко-

рови з високою оцінкою за групою ознак молочного типу не бувають достат-

ньо вгодованими, про що свідчить високодостовірний від’ємний зв'язок між 

ними та вгодованістю (r=-0,338). 

Сполучену мінливість між описовими лінійними ознаками екстер’єру 

необхідно розглядати, згідно рекомендацій ICAR [190], у контексті визна-

чення модельного типу молочної корови, який характеризується бажаним ро-

звитком статей будови тіла і вимені, притаманних тваринам даної породи у 

співвідносній гармонії розвитку всього організму, забезпечуючи конституці-

ональну міцність та високу продуктивність тварин [236] та співвідносної мі-

нливості з продуктивністю і тривалістю використання [3, 172, 202, 210, 262, 

308, 313, 340], що дозволяє визначити пріоритетність окремих описових 

ознак в системі лінійної класифікації. Дослідження за оцінкою групи статей 

тулуба на дуже високому рівні з описових ознак корелює його глибина 

(r=0,443), на достатньо високому – висота (r=0,295), кутастість (r=0,454), ши-

рина заду (r=0,448), постава тазових кінцівок (r=0,359), переднє (r=0,436) та 

заднє (r=0,410) прикріплення вимені, центральна зв’язка (r=0,294) та перемі-

щення (r=0,345). З оцінкою за комплекс ознак, що характеризують стан кінці-

вок, із описових ознак найкраще корелюють постава тазових кінцівок 

(r=0,338), кут ратиці (r=0,475) та переміщення (r=0,292). 

Велика кількість описових ознак позитивно зв’язана із комплексом екс-

тер’єрних статей, що характеризують морфологічні якості вимені. До них ві-

дносяться – висота, глибина тулуба, кутастість, ширина заду, постава тазових 

кінцівок, переднє та заднє прикріплення вимені, центральна зв’язка та пере-

міщення. На дещо вищому рівні ці ж статі корелюють із загальною оцінкою 

типу. Глибина вимені достовірно та позитивно корелює з усіма груповими 

ознаками (r=0,124-0,245) та загальною оцінкою типу (r=0,222). Такі ознаки 
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вимені, як розміщення та довжина дійок, знаходяться у від’ємному зв’язку з 

усіма екстер’єрними комплексами, проте він не є достовірним. Переміщення 

корів додатно сполучене з груповими ознаками екстер’єру – від r=0,292 (кін-

цівки) до r=0,377 (молочний тип). Ознака вгодованості також сполучена з 

груповими ознаками, але з від’ємним значенням коефіцієнтів кореляцій від -

0,072 (кінцівки) до -0,338 (молочний тип). 

Оскільки кожен внутрішньопородний тип структурований лише йому 

притаманними лініями, які походять від родоначальників поліпшуючої поро-

ди і створюють у ньому характерну лінійну специфічність, ефективність се-

лекційно-племінної роботи буде залежати від того, наскільки такі поєднання 

будуть вдалими [21, 27, 66, 83, 99, 103, 112, 159, 160, 255]. Проведена лінійна 

оцінка найбільш поширених трьох генеалогічних формувань у піддослідному 

господарстві засвідчує міжлінійну диференціацію їхнього потомства за озна-

ками екстер’єрного типу. Дочки бугаїв-плідників ліній Старбака та Валіанта 

мають достовірну перевагу над ровесницями ліній Метта відповідно на 1,9 і 

1,8 бала за комплексом ознак молочного типу, на 1,3 і 1,2 бала – за ознаками 

тулуба, на 2,1 і 2,0 бала – за станом кінцівок, на 1,7 і 1,8 бала – за ознаками 

вимені та на 1,7 бала – за загальною оцінкою типу. За описовими статями 

спостерігається аналогічна ситуація. Потомство цих ліній має достовірну пе-

ревагу над ровесницями лінії Метта за ростом – на 0,4 бала, глибиною тулуба 

– на 1,0 бал, кутастістю – на 1,6 і 1,7 бала, шириною заду – на 1,3 і 1,2, поста-

вою тазових кінцівок – на 1,3, прикріпленням передніх часток вимені – на 1,2 

і 0,8, прикріпленням задніх часток вимені – на 0,6 і 0,7, центральною 

зв’язкою – на 1,1 і 0,9 та глибиною вимені – на 0,09 і 1,1 бала. 

В умовах великомасштабної селекції удосконалення молочної худоби 

найперше ґрунтується на інтенсивному використанні бугаїв-поліпшувачів, 

лідерів породи з високою племінною цінністю за комплексом господарськи 

корисних ознак, немаловажною із яких є оцінка за екстер’єрним типом їхніх 

дочок за використання сучасної методики лінійної класифікації [1, 29, 35, 37, 

52, 116, 118, 128, 173, 185, 198, 218, 224, 239, 240, 245, 265, 267]. Лінійна кла-
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сифікація дочок бугаїв-плідників за 100 бальною шкалою показала, що вищу 

оцінку отримали потомки плідників голштинської породи у порівнянні з ро-

весницями, батьками яких є бугаї української чорно-рябої молочної породи. 

Оцінка за комплексами ознак, що характеризують молочний тип дочок буга-

їв-плідників голштинської породи становила у середньому 83,7-84,4 бала, то-

ді як у дочок бугаїв української чорно-рябої молочної вона була дещо ниж-

чою – 81,9-82,7 бала. Загальна оцінка за тип у дочок голштинських бугаїв 

склала 83,4-84,1 бала, перевищуючи аналогічні показники дочок бугаїв укра-

їнської чорно-рябої молочної породи (81,9-82,3 бала) на 1,5-1,8 бала підтвер-

джуючи кращі генетичні задатки ознак екстер’єрного типу голштинів. Ана-

логічний висновок підтверджується й іншими дослідженнями [35, 40, 51, 98, 

210, 218, 222, 223, 224, 293]. 

Оскільки більшість статей будови тіла знаходяться у тісному зв’язку з 

продуктивністю і довговічністю, про що свідчать дослідження зарубіжних та 

вітчизняних авторів [29, 33, 163, 225, 239, 267, 294, 313, 331, 332], вивченню 

впливу лінійних ознак екстер'єру на показники довголіття корів приділяється 

значна увага. Наші результати з досліджень фенотипової кореляції між оцін-

кою комплексних ознак екстер’єру корів за 100-бальною системою лінійної 

класифікації з величиною надою та кількістю використаних лактацій узго-

джуються з наведеними в літературних джерелах даними, які відповідно ста-

новлять за оцінкою групи лінійних ознак, що характеризують молочний тип 

корови (r=0,416 і 0,305), тулуб (r=0,444 і 0,322), кінцівки (r=0,437 і 0,437) та 

вим’я (r=0,573 і 0,428) й за загальною оцінкою за тип (r=0,655 і 0,505), що 

свідчить про ефективність добору корів за оцінкою екстер’єрного типу мето-

дом лінійної класифікації.  

Із 18 описових ознак сполучена мінливість у їхньому зв’язку з довіч-

ним надоєм, кількістю використаних лактацій, вмістом жиру в молоці та за-

гальним виходом молочного жиру за усе життя проявилася неоднозначно. Рі-

вень та спрямованість кореляцій між описовими ознаками та показниками 
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довічної продуктивності залежать як від оцінюваної ознаки, так і від продук-

тивного показника.  

Найвищий зв'язок між довічним надоєм, кількістю використаних лак-

тацій та виходом молочного жиру встановлено за ознаками глибини тулуба 

(r=0,420; 0,296 і 0,409), кутастості (r=0,430; 0,328 і 0,419), ширини заду 

(r=0,366; 0,272 і 0,362) та переднього прикріплення вимені (r=0,325; 0,215 і 

0,319), дещо менший, але достатній для ефективності добору, позитивний 

зв’язок існує з центральною зв’язкою (r=0,281; 0,170 і 0,272) та поставою за-

дніх кінцівок (r=0,247; 0,150 і 0,409). Зв'язок показників довічної продуктив-

ності з ознакою вгодованості – від’ємний (r=-0,170; -0,099 і -0,155), що узго-

джується з дослідженнями зарубіжних авторів [308, 309, 330].  

Повідомляється, що довготривала селекція виключно за молочною 

продуктивністю, без урахування екстер'єру, призводить до погіршення ознак 

молочного типу і скороченню термінів використання корів у стаді [1, 86, 145, 

186, 260]. У наших дослідженнях при вивченні описових ознак екстер’єру, 

що характеризують будову тіла: ширину грудей, глибину тулуба, кутастість, 

вгодованість, положення і ширину заду, які функціонально пов’язані між со-

бою, також встановлено зв'язок між оцінкою за їхній розвиток та тривалістю 

життя корів. За оцінкою впливу ширини грудей на тривалість життя корів 

спостерігається криволінійна залежність між цими ознаками. Тварини, з оці-

нкою ширини грудей у 3-5 балів характеризувалися вищою тривалістю життя 

з мінливістю 2382-2495 днів. Із збільшенням оцінки від середньої величини 

п’яти балів, термін тривалості життя корів зменшувався від 2152 (6 балів), до 

1941 днів (9 балів). Порівняння груп тварин з оцінкою 1-5 балів за ознаку 

ширина грудей з групами, що отримали оцінку 6-9 балів, різниця на користь 

перших виявилася достовірною і становила від 149 (Р<0,01) до 554 днів 

(Р<0,001). Не дивлячись на криволінійну залежність бажаний розвиток цієї 

описової лінійної статі для худоби молочних порід має бути на рівні 8-9 балів 

[12, 236, 237].  
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За результатами досліджень глибини тулуба найбільші терміни довго-

ліття мають тварини з оцінкою статі в 7-9 балів, з найвищим показником 

2511 днів та оцінкою сім балів. Різниця за середньою тривалістю життя між 

коровами оцінених у сім балів порівняно з групами тварин з оцінкою в один 

бал становить 366 днів. Порівняльний міжгруповий аналіз засвідчив, що ко-

рови з оцінкою 7 балів у віці першої лактації були кращими за тривалістю 

життя у порівняні з групами тварин, оцінених нижчими балами, з достовір-

ною різницею від 130 (Р<0,01) до 366 (Р<0,001) днів. Групи корів оцінених у 

8-9 балів також мали достовірну перевагу над тваринами з оцінкою 1-6 бал, 

яка становила у межах 57-293 днів з достовірністю при Р<0,05-0,001. 

Згідно даних наших досліджень корови з надмірною кутастістю і най-

більшим терміном життя – 2482 днів оцінюються вищим балом який знижу-

ється, якщо тварини мають недостатню кутастість форм будови тіла. Тварини 

з бажаною вираженістю ознаки оцінених у дев’ять балів перевищували групи 

тварин з оцінкою в один-вісім балів на 99-660 днів (Р<0,05-0,001).  

Тварини з оптимальною оцінкою статі нахилу крижів у п’ять балів ма-

ли найбільшу тривалість життя – 2480 днів, тоді як із підвищенням та зни-

женням оцінки тривалість життя знижувалася. Спостеріглася деяка різниця 

між оцінками, що зростають від середньої величини у бік спущення крижів 

та їхньої піднятості. Різниця за середньою тривалістю життя між коровами 

оцінених у п’ять балів порівняно з групами тварин оцінених у 6-9 балів скла-

дає 98-281 днів, проте різниця статистично недостовірна, за виключенням 

порівняння з тваринами, оцінених у 8 балів (231 день; Р<0,05). У порівнянні з 

групами тварин, що оцінені в 1-4 бали, різниця була достовірною при Р<0,05-

0,001 і варіювала у межах 113-590 днів. Тварини із максимально звислими 

крижами використовувалися на 309 днів довше порівняно з їх ровесницями з 

аналогічно піднятими крижами, проте за малої вибірки та великої похибки 

різниця не є достовірною. 

Корови з оцінкою за найбільшу ширину заду використовувалися на 449 

днів довше у порівнянні з тваринами з оцінкою в один бал Р<0,001. Серед 
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оцінюваного поголів’я найбільша кількість корів (n=110) оцінена у шість ба-

лів, наступна (n=83) у 7 балів. Загалом істотно більша кількість корів (n=244), 

або 75,3% знаходиться за розвитком даної, досить важливої у селекційному 

відношенні, ознаки вище середнього показника, тобто характеризується до-

статньо широким задом. 

Найвища середня тривалість життя тварин з оцінкою вгодованості два 

бали складає – 2468 днів. Достатня тривалість життя корів з оцінками в один-

п’ять балів з мінливістю 2309-2468 днів знаходиться у межах недостовірної 

різниці, за виключенням крайніх варіантів (159 днів; Р<0,05). Істотне змен-

шення тривалості життя спостерігається у корів з оцінкою 6-9 балів. Вони 

достовірно гірші у порівнянні з групами тварин з оцінкою 1-5 балів, різниця 

на користь останніх склала 159-517 днів (Р<0,05-0,001). Результати дослі-

джень узгоджуються з отриманими даними [341], що вища вгодованість не-

гативно пов’язана з тривалістю життя корів піддослідного стада, тоді як тва-

рини з нижчою оцінкою за цю ж ознаку живуть і використовуються істотно 

довше.  

Найбільшу тривалість життя мають тварини з оцінкою кута тазових кі-

нцівок у шість та п'ять балів. Різниця за середньою тривалістю життя між ко-

ровами з оцінкою шість балів порівняно з групами тварин з оцінкою один і 

дев'ять балів відповідно складає 582 (Р<0,001) і 252 (Р<0,01) дні, з оцінкою 

п’ять балів – 538 (Р<0,001) і 208 (Р<0,001) днів. Тварини зі слоновою поста-

вою тазових кінцівок з оцінкою в один бал використовуються менше на 330 

днів порівняно з ровесницями із шаблистістю ніг оцінених у дев’ять балів за 

недостовірної різниці. 

Результати досліджень засвідчили позитивний вплив постави тазових 

кінцівок на тривалість життя тварин. Між групами тварин з найвищою і най-

нижчою оцінками різниця склала 735 дні на високому рівні достовірності 

(Р<0,001). Тварини з найвищим класифікаційним балом за стан кута ратиць 

живуть на 626 днів довше, порівняно з тваринами з оцінкою в один бал. Про 

залежність тривалості життя корів від стану кута ратиць свідчить достовірна 
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різниця між групами корів з оцінками у сім та три бали, яка становила 312 

днів при Р<0,001. Про зв'язок оцінки руху з оцінкою кута скакального сугло-

ба і ратиць свідчать наші дослідження. Аналогічно їм корови з оцінкою руху 

у дев'ять балів використовувалися на 737 днів (Р<0,001) довше порівняно з 

тваринами з оцінкою в один бал. 

Найбільш важливими параметрами екстер’єру з доведеним зв’язком 

між функціональністю і здоров’ям є показники статей вимені [216]. Багатьма 

вченими був продемонстрований позитивний зв’язок між високими показни-

ками оцінки вимені та продуктивністю і тривалістю господарського викорис-

тання [315, 329, 336]. Результати наших досліджень з визначення зв’язку між 

оцінкою за прикріплення передньої частини вимені та тривалістю життя сві-

дчать про істотний вплив цієї ознаки на довголіття тварин. Різниця між коро-

вами, оціненими в один та дев’ять балів, становила 1080 днів (Р<0,001). Екс-

тремальні відхилення за оцінкою цієї ознаки, особливо у бік її небажаного 

стану, досить незначні, з оцінкою 1-4 бали лише 24 голови, що складає тільки 

7,4%. Загалом тварини у віці першого отелення характеризуються за цією, 

досить важливою у технологічному аспекті, ознакою від середнього розвитку 

до бажаного. 

У наших дослідженнях різниця між поганою оцінкою за висоту прикрі-

плення вимені ззаду (1 бал) та найвищою (9 балів) становить 886 днів, з са-

мою високою тривалістю використання корів з дуже високим прикріпленням 

– 2494 дні, що узгоджується з аналогічними дослідженнями голштинських 

корів канадської селекції [331].  

Тварини (n=53; 16,3%) з оцінкою за стан центральної зв’язки вимені 

нижчою від середньої (1-4 бали) використовуються від 1509 до 2054 днів. 

Тоді як корови з найвищою оцінкою у 9 балів відрізняються високою довго-

вічністю – 2410 днів, перевищуючи корів з оцінками 1-4 бали на 400-901 день 

(Р<0,001). 
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У вимірі тривалості життя різниця на користь корів, у яких вим’я роз-

ташоване відносно підлоги найвище, в порівнянні із тваринами з максималь-

но опущеним вим’ям становила 903 дні (Р<0,001). 

Ефективність поліпшуючого ефекту оцінюваних ознак тієї чи іншої се-

лекційної групи тварин визначається не лише кращими величинами оцінки, а 

й рівнем фенотипової консолідованості, яка залежить від ступеня генетичної 

мінливості ознак. Використання коефіцієнтів фенотипової консолідації до-

зволяє об’єктивно диференціювати різні селекційні групи тварин за ступенем 

фенотипової консолідованості селекційних ознак. Найважливішими серед 

них є лінії, оскільки фенотипова і генетична специфічність та певний ступінь 

їхньої консолідованості є умовою подальшого генетичного прогресу порід та 

типів [161, 165]. Екстер’єрні особливості у цьому відношенні є одними із по-

казників за якими найчастіше різняться представники ліній між собою [67, 

83, 90, 99, 103, 270, 290]. 

Вивчаючи ступінь фенотипової консолідованості найбільш чисельного 

потомства бугаїв ліній Валіанта 1650414, Старбака 352790 та Метта 1392858 

виявлена міжлінійна диференціація за лінійними ознаками екстер’єрних ком-

плексів. Незалежно від представництва лінії виявлено достатній ступінь фе-

нотипової консолідації у корів-первісток стада за комплексом ознак, що ха-

рактеризують молочний тип з мінливістю коефіцієнтів 0,130-0,253 (К1) і 

0,125-0,261 (К2), морфологічні якості вимені – 0,064-207 (К1) і 0,067-213 (К2) 

та за загальною оцінкою типу 0,104-228 (К1) і 0,101-0,234 (К2). Встановлені 

вищі коефіцієнти фенотипової консолідованості потомства лінії Валіанта, 

свідчать про їхній відповідний рівень консолідованості за груповими ознака-

ми типу.  

Рівень консолідованості корів-первісток за типом визначали також че-

рез фенотиповий прояв ознак екстер’єру у динаміці зростання умовної кров-

ності голштинської породи в межах трьох генотипових груп: І – 62,5-74,9; ІІ 

– 75,0-87,4; ІІІ – 87,5 і > відсотків за голштином. За результатами обрахунків 

відмічається значне варіювання коефіцієнтів фенотипової консолідованості у 
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межах селекційних груп і оцінюваних лінійних ознак екстер’єру. Граничні 

відхилення за коефіцієнтом консолідованості К1 становлять від -0,149 до 

+0,355, а за коефіцієнтом К2 – від -0,177 до +0,378. До неконсолідованих за 

екстер’єрним типом можна віднести поголів’я тварин із умовною спадковіс-

тю голштинської породи 62,5-74,9%. Переважна більшість коефіцієнтів фе-

нотипової консолідованості оцінюваних ознак у цій групі отримана з 

від’ємним знаком, а якщо й з додатним, то низького рівня. Корови з умовною 

кровністю голштина на рівні 75,0-87,4% займають проміжне місце між низь-

кокровними та висококровними помісями. 

Розведення за лініями у селекційно-племінній роботі з молочною худо-

бою здійснюється через бугаїв-плідників, які ефективно впливають на розви-

ток екстер’єрних ознак своїх дочок, оцінених за методикою лінійної класифі-

кації [7, 57, 98, 168, 210, 255, 293, 307]. Рівень фенотипової консолідованості 

дочок бугаїв-плідників, оцінених за груповими ознаками екстер’єру, свід-

чить, що незалежно від походження коефіцієнти фенотипової консолідовано-

сті за загальною оцінкою типу мають додатне значення з широкою мінливіс-

тю за коефіцієнтом К1 від 0,056 до 0,512 та за коефіцієнтом К2 – від 0,065 до 

0,505, табл. 3.29. 

Серед усіх оцінених за фенотиповою консолідованістю бугаїв найменш 

консолідованими за груповими лінійними ознаками виявились плідники 

української чорно-рябої молочної породи – Мотузок та Фронт. Серед бугаїв 

голштинської породи кращі за груповими ознаками та загальною оцінкою 

типу – В. Ділайт (К1=0,242-0,347; К2=0,247-0,349), Д. Капріс (К1=0,085-0,341; 

К2=0,089-0,348) та Хайєс (К1=0,071-0,375; К2=0,082-0,370). Із бугаїв українсь-

кої чорно-рябої молочної породи кращим виявився Айсберг (К1=0,059-0,478; 

К2=0,047-0,472). 

Величина ступеня фенотипової консолідованості описових ознак ліній-

ної оцінки дочок бугаїв, незалежно від походження, відрізняється значно ви-

щою мінливістю у порівнянні з груповими ознаками. Так, коефіцієнти фено-

типової консолідованості, вирахувані за формулою К1, варіюють за даними 
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оцінки усіх бугаїв-плідників – від -0,434 (довжина дійок дочок Айсберга), до 

0,504 (нахил заду дочок Мілліама). Ще вища мінливість коефіцієнтів фено-

типової консолідованості виявлена за формулою К2, рівень яких змінюється 

від -0,571 (глибина вимені дочок Любимого), до 0,546 (кутастість дочок Міл-

ліама). За коефіцієнтами фенотипової консолідованості описових ознак К1 і 

К2 не виявилося ні одного плідника лише з додатними значеннями. Найбільш 

консолідованими за переважною більшістю описових ознак виявилися бугаї-

плідники голштинської породи – Лауер, Топрейт та Мілліам.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Дослідженнями з оцінки екстер’єру корів за використання сучасного 

методу лінійної класифікації згідно з рекомендаціями ICAR у раціональному 

поєднанні з інструментальним способом, встановлені закономірності форму-

вання будови тіла тварин на сучасному етапі селекції новоствореного сумсь-

кого внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи з 

визначенням мінливості, фенотипової консолідованості та селекційно-

генетичних параметрів лінійних ознак, їхнього впливу на показники довго-

ліття у межах генотипів, генеалогічних формувань і бугаїв-плідників, які до-

повнюють існуючі та вносять нові положення в теоретичні й практичні осно-

ви селекції молочної худоби. 

2. Розроблені вікові параметри лінійного росту та приросту живої маси 

у щомісячній динаміці для ремонтних телиць сумського внутрішньопородно-

го типу української чорно-рябої молочної породи. Інтенсивність розвитку за 

ними забезпечила одержання живої маси на час 18-ти місячного віку на рівні 

424,6 кг, висоту в холці – 128,4 см та обхват грудей – 182,8 см з перевищен-

ням цільових параметрів цих показників відповідно на 2,0 кг, 1,6 та 6,5 см.  

3. За оцінкою екстер’єру корови характеризуються високорослістю, до-

бре розвинутою грудною клітиною, широким та довгим задом в усі вікові пе-

ріоди. Рівень та мінливість промірів статей та індексів будови тіла корів сум-

ського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи 

у віковій динаміці лактацій на сучасному етапі селекції свідчать про позити-

вну динаміку формування екстер’єру тварин у напрямку молочного типу.  

4. Виявлені додатні кореляції у межах статистичної достовірності між 

промірами та надоєм корів-первісток: висотою у холці (r=0,458), глибиною 

грудей (r=0,375), шириною у маклаках (r=0,323) і сідничних горбах (r=0,375); 

навкісною довжиною тулуба (r=0,303) і заду (r=0,213); обхватом грудей 

(r=0,388), та успадковуваність промірів (h2=0,130-0,325) є мотивуючими чин-

никами щодо ефективності селекції худоби молочних порід за екстер’єром. 
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5. Корови-первістки сумського внутрішньопородного типу української 

чорно-рябої молочної породи характеризуються відмінними морфологічними 

показниками розвитку вимені за формою, з обхватом 142,2 см, довжиною 

45,5 та шириною 38,8 см. Довжина, діаметр та розташування дійок відпові-

дають вимогам машинного доїння, а існування додатної кореляції між біль-

шістю основних ознак вимені та величиною надою забезпечує можливості 

для ефективної селекції за цими ознаками. 

6. За результатами лінійної класифікації корови-первістки відрізняють-

ся добрим розвитком групових статей, що характеризують молочний тип 

тварин (83,8 бала), стан тулуба (84,4 бала) та загальною оцінкою (83,1 бала) з 

високою мінливістю описових ознак (16,5-30,8%), що свідчить про відсут-

ність добору та можливість ефективної селекції за ними. Нарощування спад-

ковості голштинської породи істотно поліпшує екстер’єрний тип корів.  

7. Встановлена істотна та достовірна співвідносна мінливість групових 

(r=0,195-458) та більшості описових (r=0,109-0,431) ознак екстер’єру з надо-

єм за першу лактацію підтверджує можливість та доцільність одночасної се-

лекції молочної худоби за продуктивністю та типом. Про можливість ефек-

тивності селекції тварин за типом свідчать достовірні коефіцієнти успадкову-

ваності групових (h2=0,235-0,330) та описових (h2=0,070-0,373) ознак. 

8. Встановлено, що генеалогічні формування новоствореного сумського 

внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи достат-

ньою мірою відрізняються специфічністю та мінливістю за лінійними озна-

ками типу. Використання методики лінійної класифікації дозволило на до-

статньому рівні вірогідності диференціювати оцінених бугаїв-плідників за 

екстер’єрним типом їхніх дочок з побудовою графіків екстер’єрного профі-

лю, виявити серед них поліпшувачів та погіршувачів типу потомства. 

9. Встановлені додатні кореляції між усіма груповими ознаками екс-

тер’єру, загальною оцінкою, окремими описовими ознаками будови тіла та 

вимені й показниками довічної продуктивності корів засвідчують можливість 
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ефективності добору тварин за оцінкою лінійної класифікації у напрямку по-

ліпшення ознак довголіття тварин. 

10. При вивченні описових ознак екстер’єру, які функціонально 

пов’язані між собою, встановлено достовірний зв'язок між оцінкою за їхнім 

розвитком та тривалістю життя тварин. Встановлено, що кожна із оцінюва-

них лінійних ознак справляє вплив на тривалість життя з різною мінливістю 

оцінок у межах кожної конкретної статі, тому при підборі бугаїв-плідників 

варто враховувати їхні екстер'єрні профілі та ступінь розвитку показників лі-

нійної оцінки статей їхніх дочок, що дозволить підвищити частоту прояву 

бажаного розвитку ознак.  

11. За використання коефіцієнтів фенотипової консолідованості вста-

новлена міжлінійна диференціація генеалогічних формувань за лінійною оці-

нкою типу. За показниками коефіцієнтів консолідованості незалежно від 

представництва лінії виявлено достатній ступінь фенотипової консолідації у 

корів-первісток стада за комплексом ознак, що характеризують молочний тип 

з мінливістю коефіцієнтів 0,130-0,253 (К1) і 0,125-0,261 (К2), морфологічні 

якості вимені – 0,064-207 (К1) і 0,067-213 (К2) та за загальною оцінкою типу 

0,104-228 (К1) і 0,101-0,234 (К2).  

12. За оцінкою помісних генотипів ступінь фенотипової мінливості лі-

нійних ознак звужується за збільшення спадковості голштинської породи і, 

як наслідок, найвищим рівнем фенотипової консолідованості за груповими та 

більшістю описових ознак екстер’єру характеризуються корови-первістки із 

часткою голштинської спадковості 87,5% і вище. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

У процесі удосконалення стад з розведення сумського внутрішньопо-

родного типу української чорно-рябої молочної породи за екстер’єром вико-

ристовувати бугаїв-поліпшувачів, оцінених за методикою лінійної класифі-

кації їхніх дочок, що забезпечить ефективність селекції стад як за типом, так і 

за молочною продуктивністю.  
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АКТ 

 

впровадження наукових досліджень та розробок  
Хмельничого Сергія Леонтійовича 

 

Тема наукової розробки. Оцінка екстер’єру тварин сумського внутрі-
шньопородного типу української чорно-рябої молочної породи. 

Мета наукового впровадження. Обґрунтувати ефективність удоско-
налення тварин сумського внутрішньопородного типу української чорно-
рябої молочної породи на основі оцінки росту і розвитку ремонтних телиць 
та комплексної оцінки екстер’єру корів за використання методики лінійної 
класифікації.  

Коротка характеристика впровадження. У стаді племінного заводу 
Підліснівської філії ПрАТ “Райз-Максимко” Сумського району запроваджено 
низку селекційних, зоотехнічних та організаційних заходів, які ґрунтуються 
на результатах експериментальних досліджень аспіранта С. Л. Хмельничого  

Використання методики лінійної класифікації корів дозволило на висо-
кому рівні вірогідності та об’єктивності диференціювати оцінених бугаїв-
плідників за екстер’єрним типом їхніх дочок, виявити серед них поліпшува-
чів типу у потомства. Визначення популяційно-генетичних параметрів статей 
будови тіла у межах вікової мінливості, генотипів, генеалогічних формувань 
та бугаїв-плідників, з вивченням впливу розвитку ознак екстер’єру на трива-
лість використання та довічну продуктивність корів, дозволяє у науковому 
супроводженні селекційного процесу стада ефективно поліпшувати тварин за 
екстер’єрним типом. 

 

Заступник директора з тваринництва  
Північного регіонального управління  
ПрАТ "Райз-Максимко"                                             І. В. Єремейчук 
 

Головний зоотехнік племінного 
заводу Підліснівської філії ПрАТ 
“Райз-Максимко”                                                      В. Г.Сахарова 

 

Аспірант кафедри спеціальної  
зоотехнії Сумського НАУ                                             С. Л. Хмельничий 
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Додаток Г 

 
ДОВІДКА 

 

про впровадження результатів наукових досліджень аспіранта кафедри 
спеціальної зоотехнії біолого-технологічного факультету Сумського 
НАУ Хмельничого Сергія Леонтійовича з теми кандидатської дисер-
тації “Оцінка екстер’єру тварин сумського внутрішньопородного типу 
української чорно-рябої молочної породи”  

 
Наукові розробки аспіранта кафедри спеціальної зоотехнії Хмельничо-

го Сергія Леонтійовича використовуються у навчальному процесі біолого-

технологічного факультету Сумського НАУ при підготовці студентів освіт-

нього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності «204 – технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» при вивченні дисципліни «Розведення 

сільськогосподарських тварин» та студентів освітнього ступеня «Магістр» зі 

спеціальності «204 – технологія виробництва і переробки продукції тварин-

ництва» при вивченні дисципліни «Селекція сільськогосподарських тварин». 

 
Проректор з науково- 
педагогічної та навчальної роботи, 
кандидат економічних наук, професор                        В. М. Жмайлов 
 
Декан біолого-технологічного 
Факультету Сумського НАУ, 
кандидат с.-г. наук, доцент                                               В. О. Опара 
 
Зав. кафедри розведення і селекції 
тварин та водних біоресурсів 
Сумського НАУ, доктор с.-г. наук, 
професор                                                                            Л. М. Хмельничий 
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Додаток Д 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Виконавчий директор 
ПрАТ «Райз-Максимко» 
 
___________________В. П. Лобода 
 

“ ____ ”  _____________  2017 р. 
 

 
АКТ 

впровадження наукових досліджень та розробок  
Хмельничого Сергія Леонтійовича 

 
Тема наукової розробки: “Оцінка екстер’єру тварин сумського внут-

рішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи”. 

Мета наукового впровадження. Обґрунтувати ефективність удоско-

налення тварин сумського внутрішньопородного типу української чорно-

рябої молочної породи на основі оцінки росту та розвитку ремонтних телиць, 

комплексної оцінки екстер’єру корів за використання мірних приладів та лі-

нійної класифікації, з визначенням популяційно-генетичних параметрів ста-

тей будови тіла у межах вікової мінливості, генотипів, генеалогічних форму-

вань та бугаїв-плідників з вивченням впливу розвитку ознак на тривалість 

використання та довічну продуктивність корів. 

Коротка характеристика впровадження. Науково-господарські до-

слідження С. Л. Хмельничого, на основі поглибленого селекційно-

генетичного аналізу ознак будови тіла, розкривають сутність формування 

екстер’єрного типу корів української чорно-рябої молочної породи на 

прикладі племінного заводу ПрАТ “Райз-Максимко”.  

У результаті наукових розробок було комплексно вивчено і доведено 

здатність ремонтних телиць до високої інтенсивності росту, яка забезпечила 

одержання бажаного рівня живої маси на час парувального віку.  
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Досвід використання методики лінійної класифікації корів, яка дозво-

ляє ефективно вести селекцію корів у напрямку молочного типу та нарощу-

вання генетичного потенціалу молочної продуктивності, завдяки встановле-

ної високої кореляції між лінійними ознаками та надоєм, запроваджено у 

стадах з розведення молочної худоби Східного, Північного та Північно-

Східного регіональних управлінь ПрАТ "Райз-Максимко". 

Висновки та пропозиції виробництву розробки носять конструктивний 

характер, вони враховані фахівцями господарства та включені до розробки 

стратегії розвитку та інтенсифікації селекційно-племінної роботи з українсь-

кою чорно-рябою молочною породою у масштабах ПрАТ «Райз-Максимко» 

агрохолдингу "Укрлендфармінг" 

 

Керівник управління,  
кандидат с.-г. наук                                                    В. А Педан 
 
Директор департаменту  
тваринництва, кандидат с.-г. наук                          А. П. Шевченко 
 
 
Аспірант кафедри спеціальної  
зоотехнії Сумського НАУ                                       С. Л. Хмельничий 
 


