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Висвітлено основні віхи життєвого і творчого шляху відомого вченого-селекціонера у 

галузі тваринництва, доктора сільськогосподарських наук, професора В. Ю. Недави. Систе-

матизовано науковий доробок ученого, узагальнено його наукові пошуки з розвитку основ ро-

зведення та селекції традиційних для України порід великої рогатої худоби минулого сто-

ліття (бурої карпатської, симентальської, чорно-рябої), виведення на їх основі високопроду-

ктивних спеціалізованих порід і типів молочного і м’ясного напрямів продуктивності, що від-

повідають рівню європейських стандартів. Показано внесок ученого у становлення провідних 

галузевих наукових центрів регіонального та республіканського масштабів – Закарпатської 

державної сільськогосподарської дослідної станції, Київської дослідної станції тваринниц-

тва «Терезине» та Українського науково-дослідного інституту розведення і штучного осіме-

ніння великої рогатої худоби (нині Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця 

НААН). Як перший директор інституту доклав зусиль до становлення його організаційної 

структури та експериментальної бази, розгортання системних наукових досліджень у галузі 

розведення, селекції, генетики та біотехнології сільськогосподарських тварин. Завдячуючи 

                                                           
© М. В. ГЛАДІЙ, Ю. П. ПОЛУПАН, С. І. КОВТУН, В. П. БОРОДАЙ, І. С. БОРОДАЙ, 2020 

Розведення і генетика тварин. 2020. Вип. 59 
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науковим ініціативам вченого, інститут здобув особливий статус науково-методичного цен-

тру з проблем розведення та генетики тварин, розробив ефективні технології виробництва 

продукції тваринництва. 

Ключові слова: тваринництво, велика рогата худоба, розведення, селекція, продуктив-

ність, дослідна справа 

 

THEORIST, PRACTITIONER, ORGANIZER OF EXPERIMENTAL WORK IN ANIMAL 

HUSBANDRY OF UKRAINE  

M. V. Gladiy1, Yu. P. Polupan2, S. I. Kovtun2, V. P. Borodai3, I. S. Borodai4 
1National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine) 
2Institute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M.V.Zubets of NAAS (Сhubynske, Ukraine) 
3Institute of Agroecology and Environment Management of NAAS (Kyiv, Ukraine) 
4National Scientific Agricultural Library of NAAS (Kyiv, Ukraine) 

The main milestones of life and scientific path of famous scientist-breeder in field of animal 

husbandry, Doctor of Agricultural science, Professor V. Yu. Nedava were covered. The scientific her-

itage of the scientist was systematized, the scientific research on development of the foundations of 

breeding and selection of traditional for Ukraine breeds of cattle of the last century (Brown Carpa-

thian, Simmental, Black and White), creation on their basis of the specialized breeds and types dairy 

and beef productivity, that meet the level of European standards, was generalized. Contribution of 

scientist in formation leading sector scientific regional and republic centers – Transcarpathian State 

Agricultural Experimental Station, Kyiv Experimental Station of Animal Husbandry «Terezino» and 

Ukrainian Scientific Research Institute of Breeding and Artificial Insemination of Cattle (now Insti-

tute Animal Breeding and Genetics named after M.V.Zubets NAAS). As first Director of the institute 

made an effort to forming of its organizational structure and an experimental base, expanding of 

systemic scientific research in field of breeding, selection, genetics and biotechnology of agrarian 

farm animals. Thanks to the scientific initiatives of the scientists, the institute gained special status 

of scientific and methodological center on problems of breeding and genetics of farm animal, devel-

oped effective technologies for the production of livestock products. 

Key word: animal husbandry, cattle, breeding, selection, productivity, experimental work 

 

ТЕОРЕТИК, ПРАКТИК, ОРГАНИЗАТОР ОПЫТНОГО ДЕЛА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

УКРАИНЫ  

М. В. Гладий1, Ю. П. Полупан2, С. И. Ковтун2, В. П. Бородай3, И. С. Бородай4 

1Национальная академия аграрных наук Украины (Киев, Украина) 
2Институт разведения и генетики животных имени М.В.Зубца НААН (Чубинское, Украина) 
3Институт агроэкологии и природопользования НААН (Киев, Украина)  
4Национальная научная сельскохозяйственная библиотека НААН (Киев, Украина) 

Освещены основные вехи жизненного и творческого пути известного ученого-селекцио-

нера в отрасли животноводства, доктора сельскохозяйственных наук, профессора В. Ю. Не-

давы. Систематизировано научное наследие учёного, обобщены его научные поиски по разви-

тию основ разведения и селекции традиционных для Украины пород крупного рогатого скота 

прошлого столетия (бурой карпатской, симментальской, черно-пёстрой), выведения на их 

основе высокопродуктивных специализированных пород и типов молочного и мясного направ-

лений продуктивности, которые отвечают уровню европейских стандартов. Показан вклад 

ученого в становление ведущих отраслевых научных центров регионального и республикан-

ского масштабов – Закарпатской государственной сельскохозяйственной опытной станции, 

Киевской опытной станции животноводства «Терезино» и Украинского научно-исследова-

тельского института разведения искусственного осеменения крупного рогатого скота (сей-

час Институт разведения и генетики животных имени М.В.Зубца НААН). Как первый дирек-

тор института приложил усилия к становлению его организационной структуры и экспери-
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ментальной базы, расширению системных научных исследований в отрасли разведения, се-

лекции, генетики и биотехнологии сельскохозяйственных животных. Благодаря научным ини-

циативам учёного, институт получил особенный статус научно-методического центра по 

проблемам разведения и генетики животных, разработал эффективные технологии произ-

водства продукции животноводства. 

Ключевые слова: животноводство, крупный рогатый скот, разведение, селекция, продук-

тивность, опытное дело 

 

Вступ. Пошук ефективних шляхів подальшого розвитку галузі тваринництва в Україні 

висуває на перший план проблему виробництва екологічно безпечної продукції, зокрема хар-

чового білка, в обсягах, достатніх для забезпечення населення та формування необхідного екс-

портного потенціалу. Доступність продуктів харчування для пересічного громадянина є запо-

рукою стабільності суспільства. Як показує досвід високорозвинених країн світу, вирішальні 

чинники інтенсифікації галузі – розроблення ефективних методів розведення і селекції сільсь-

когосподарських тварин, проведення комплексу робіт з поліпшення їхніх господарськи кори-

сних ознак, забезпечення відповідних умов для реалізації генетичного потенціалу. Попри пе-

вні економічні важелі щодо стимулювання виробництва продукції тваринництва в Україні, 

стан галузі в останні десятиріччя погіршується. Це стосується, першочергово, таких сегментів, 

як молочне і м’ясне скотарство, що позначилися скороченням поголів’я у господарствах усіх 

форм власності. Це висуває на перший план вивчення історичного досвіду, накопиченого кі-

лькома поколіннями відомих учених у галузі тваринництва, актуалізацію їх найбільш перспе-

ктивних наукових розробок. 

Талановитим ученим-селекціонером минулого століття є доктор сільськогосподарських 

наук, професор Володимир Юхимович Недава (1925–2009), якому належить вагомий внесок у 

розробленні основ розведення традиційних для України минулого століття порід великої ро-

гатої худоби, обґрунтуванні схем їх раціонального використання в регіональних умовах виро-

бництва продукції тваринництва, створенні на їх материнській основі високопродуктивних 

спеціалізованих порід і типів молочного та м’ясного напрямів продуктивності. Учений зали-

шив помітний слід в історії аграрної науки як організатор дослідної справи, доклав зусиль до 

становлення провідного галузевого науково-методичного і координаційного центру – Інсти-

туту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця.  

До цього часу творчий шлях знаного вченого, його передові наукові ініціативи та дослід-

ницькі стратегії залишаються не розкритими. Окремі аспекти його різнопланової наукової ді-

яльності висвітлено в наукових публікаціях В. П. Буркатом, І. С. Бородай [2, 3], Н. Л. Полупан 

[26]. 

Мета дослідження – на основі використання взаємодоповнюваних документальних дже-

рел охарактеризувати основні періоди наукової та організаційної діяльності доктора сільсько-

господарських наук, професора В. Ю. Недави, систематизувати його творчу спадщину, узага-

льнити найбільш вагомі наукові здобутки в галузі розведення і селекції, показати їхню резуль-

тативність для розвитку українського тваринництва. 

Матеріали та методи дослідження ґрунтуються на загальнонаукових принципах істо-

ричної достовірності, об’єктивності, системності, комплексності, науковості, багатофакторно-

сті та всебічності. Для відтворення основних сегментів наукової та організаційної діяльності 

професора В. Ю. Недави, його впливу на формування дослідницьких стратегій в тваринництві 

України використано загальнонаукові (аналіз, синтез, класифікація, типологізація), міждисци-

плінарні (структурно-системний) та спеціальні історичні (проблемно-хронологічний, порівня-

льно-історичний, періодизації, біографічний) методи. Застосовано також методи джерелозна-

вчого, архівознавчого та термінологічного аналізу. Джерельну базу дослідження склали руко-

писні (архіви) та друковані документи (статистичні матеріали, наукові праці). 
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Результати дослідження. Володимир Юхимович Недава народився в сім’ї селянина-

колгоспника 10 лютого 1925 р. в селі Чернещині Магдалинівського району на Дніпропетров-

щині. Закінчив 9 класів середньої школи і екстерном – Бабайківський сільськогосподарський 

технікум Царичанського району Дніпропетровської області. З серпня 1943 по травень 1946 

року перебував у лавах радянських збройних сил, брав активну участь у визволенні Західної 

України, Польщі і Чехословаччини від німецько-фашистських загарбників. Демобілізував-

шись у 1946 році з армії, поступив до Харківського зоотехнічного інституту, який закінчив у 

1950 році з відзнакою, отримавши кваліфікацію вченого зоотехніка. По закінченні інституту 

до 1961 року працював на Закарпатській державній сільськогосподарській дослідній станції 

(с. Велика Бахта) на посадах старшого наукового співробітника, завідувача відділу тваринни-

цтва і заступника директора станції з наукової частини [26].  

Варто зазначити, що Закарпатську державну сільськогосподарську дослідну станцію 

(ДСГДС) створено 1946 року для комплексного вирішення актуальних завдань тваринництва, 

механізації, економіки та організації сільськогосподарського виробництва, агротехніки 

основних сільськогосподарських культур за місцевих природно-економічних умов. Дослідну 

роботу проводили на базі 14 наукових відділів станції. Співробітниками відділу тваринництва 

на чолі з В. Ю. Недавою проводилася плідна робота з удосконалення найбільш поширеної в 

даному регіоні бурої карпатської худоби. У 1947 році проведено експедиційне обстеження її 

масиву, що сприяло обліку вихідного матеріалу, окресленню практичних заходів з його пода-

льшого вдосконалення та раціонального використання. Значний вплив на подальше вдоскона-

лення бурої карпатської породи здійснив організований 1953 року Мукачівський держплем-

розплідник, реорганізований 1958 року в держплемстанцію [70]. 

На фермах дослідного господарства Закарпатської ДСГДС утримували 2200 голів 

великої рогатої худоби, у тому числі 800 корів. У господарствах, де племінна робота поєдну-

валася зі сталою кормовою базою, у напрямі зростання молочної продуктивності та збіль-

шення живої маси тварин досягнуто певних успіхів. Завдячуючи науковим ініціативам 

В. Ю. Недави, 1973 року масив бурої худоби затверджено як буру карпатську породу у складі 

гірського та низинного типів. Співробітниками Закарпатської ДСГДС створено племзавод 

бурої карпатської худоби, закладено дві генеалогічні лінії та виведено 16 родин. За 

керівництва вченого розроблено перший перспективний план племінної роботи з породою. 

Окреслено та реалізовано низку заходів з удосконалення бурої карпатської худоби, а саме 

встановлено її ареал, походження, вивчено екстер’єрно-конституціональні особливості 

тварин, закономірності формування молочної та м’ясної продуктивності [70]. 

Узагальнивши матеріали власних досліджень і виробничий досвід з питань генетичного 

поліпшення бурої карпатської худоби, В. Ю. Недава 1957 року захищає дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. Учений вперше розробив і запро-

вадив оригінальний метод екологічного підбору на прикладі розведення бурої карпатської ху-

доби, заснований на паруванні тварин гірського і низинного походження. Попередніми дослі-

дженнями у цих тварин були виявлені істотні екстер’єрно-конституціональні відмінності. Та-

кий підбір сприяв помітному підвищенню адаптивних і продуктивних якостей потомства.  

У 1961 році В. Ю. Недаву переводять на посаду старшого наукового співробітника від-

ділу скотарства Київської дослідної станції тваринництва «Терезине», де він майже 15 років 

досліджує проблеми поліпшення продуктивних і племінних якостей симентальської худоби за 

чистопорідного розведення і схрещування. Слід відмітити, що керівництво станцією на той 

час здійснювали В. М. Дзюбанов (директор) та П. І. Омельченко (заступник директора з 

наукової роботи). Основна діяльність дослідної станції спрямовувалася на вирішення 

наступних завдань: 1) вдосконалення продуктивних і племінних якостей 

сільськогосподарських тварин; 2) обґрунтування норм і раціонів їх годівлі; 3) пошук 

ефективних способів заготівлі, зберігання та підготовки кормів до згодовування, збереження 

повноцінності кормів і зниження витрат при зберіганні; 4) відпрацювання зоогігієнічних 

нормативів утримання, годівлі, вирощування й експлуатації тварин; 5) розробка питань 
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агротехніки вирощування кормових культур для східної частини правобережного Лісостепу і 

Полісся УРСР; 6) впровадження методів інтенсивного відтворення поголів’я і 

цілеспрямованого вирощування молодняку тощо. Згідно з наміченими завданнями у складі 

дослідної станції функціонувало 5 відділів (скотарства, свинарства і птахівництва, вівчарства, 

годівлі сільськогосподарських тварин, кормовиробництва) та 3 лабораторії (хімічна, 

зоогігієни, біології розмноження сільськогосподарських тварин). Як регіональний науково-

дослідний заклад з проблем розвитку тваринництва, станція обслуговувала господарства 

Київської, Житомирської та Черкаської областей. Науковці станції здійснювали методичне 

керівництво племінною роботою з великою рогатою худобою, свинями та вівцями в 

264 колгоспах і радгоспах Таращанського, Білоцерківського, Васильківського та Тетієвського 

виробничих управлінь Київської області. Значною віхою було отримання племінним 

господарством «Терезине» статусу племінного заводу симентальської породи. При Київській 

дослідній станції тваринництва «Терезине» організовано Державну станцію штучного 

осіменіння сільськогосподарських тварин, яка, постачаючи господарствам сім’я кращих 

племінних плідників, надавала їм безпосередню допомогу в удосконаленні племінних і 

продуктивних якостей худоби [5].  

Основні зусилля дослідної станції спрямовувалися на вдосконалення традиційних для 

зони її діяльності порід великої рогатої худоби. Завідування відділом скотарства здійснювали 

талановиті вчені Х. І. Класен, а з 1972 року – В. Ю. Недава. Надавалася систематична 

допомога державним племінним розплідникам великої рогатої худоби (Переяслав-

Хмельницькому з розведення симентальської породи, Бородянському і Черняхівському – 

білоголової української породи, Дунаєвецькому – чорно-рябої породи). Зокрема, брали участь 

у складанні та редагуванні перспективних планів племінної роботи, проводили консультації з 

питань племінного вдосконалення худоби тощо [6]. В. Ю. Недавою спільно з ученими 

дослідної станції розроблено ефективні методи вдосконалення симентальської худоби як за 

внутрішньопорідної селекції, так і міжпорідного схрещування. Основні зусилля 

спрямовувалися на вдосконалення генеалогічної структури племінного стада, виведення 

нових високопродуктивних ліній у симентальській породі. На базі племінного заводу «Тере-

зине» було створено лінії Альрума 49, КС-7, Ципера 085 КС-8, Кодекса КС-221. Зокрема, у 

грудні 1964 року Сільськогосподарська комісія у складі наукових співробітників і головних 

спеціалістів Міністерства сільського господарства і заготівель УРСР апробувала лінію 

Кодекса КС-221. Понад 50 його висококласних бугаїв-потомків використовувалися на 

станціях штучного осіменіння Київської, Вінницької, Харківської, Полтавської, Чернігівської 

та Черкаської областей [4].  

Інтенсивне використання видатних плідників та закладення ряду цінних у племінному 

відношенні ліній слугувало вирішальним важелем якісного вдосконалення симентальської 

породи. З цією метою вченими дослідної станції розроблено ефективні методи оцінки 

племінної цінності тварин. Зокрема, В. Ю. Недавою для визначення племінних якостей 

плідників запропоновано враховувати показники оплати корму молоком у їхніх дочок. У 

зв’язку з широким запровадженням методів штучного осіменіння тварин вагомого значення 

надавали випробуванню плідників за якістю потомства. Лише 1964 року В. Ю. Недавою, 

Х. І. Класеном, К. С. Бірюковою було оцінено за продуктивністю дочок 23-х бугаїв 

симентальської породи, які використовувалися в зоні діяльності Державної станції штучного 

осіменіння сільськогосподарських тварин «Терезине» [16, 20]. 

Важливого значення надавали зростанню жирномолочності симентальської худоби на 

основі ввідного схрещування з джерсейською породою. Вивчення ефективності схрещування 

цих порід проводили у дослідному господарстві станції, а також у чотирьох колгоспах і двох 

радгоспах Білоцерківського району та радгоспі Пустоварського цукрокомбінату Тетієвського 

району Київської області. У дослідному господарстві «Терезине» для схрещування з 

помісними джерсейськими бугаями з господарства «Горки Ленінські» Московської області 

було підібрано крупних жирномолочних корів, які не представляли заводської цінності, а 
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також тварин невисокої породності. Для вивчення ефективності схрещування та з’ясування 

закономірностей успадкування господарськи корисних ознак у помісних тварин 

М. А. Кравченком та В. Ю. Недавою проведено ряд дослідів [9–15, 17–19]. У 1972 році 

В. Ю. Недава захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарсь-

ких наук, присвячену розв’язанню актуальної проблеми підвищення жирномолочності симен-

тальської худоби, у якій на значному поголів’ї довів можливість підвищення цього показника 

на 0,5–0,6% методом ввідного схрещування з помісними джерсейськими бугаями невисокої 

кровності. 

В. Ю. Недава спільно з іншими науковцями дослідної станції здійснював інтенсивні 

пошуки з удосконалення племінних і порідних якостей чорно-рябої худоби. На перших етапах 

порідного вдосконалення значної уваги надавали зростанню жирномолочності на основі схре-

щування з плідниками ліній та відрідь голландської та чорно-рябої естонської порід, а також 

уральського відріддя чорно-рябої худоби. Вивчали також ефективність схрещування місцевої 

чорно-рябої худоби з чистопорідними та помісними плідниками джерсейської породи [23]. 

Важливого значення надавали породовипробуванню та пошуку найбільш придатних для 

розведення в даній зоні порід і типів великої рогатої худоби. Зокрема, В. Ю. Недава та 

Ю. П. Стрикало порівняли за молочною продуктивністю і хімічним складом молока 

чистопорідних корів чорно-рябої і симентальської порід з помісними (симентальська
джерсейська) ровесницями. Встановили, що за умов задовільної годівлі та утримання 

найкращі показники за удоями виявляє чорно-ряба худоба. Її середній удій становив        

4053   139 кг, перевершуючи на 1109 кг (27,4%) чистопорідних симентальських і на 936 кг 

(23,9%) помісних ровесниць. Щодо вмісту жиру і білка в молоці найвищими показниками 

(4,13% і 3,57%) відзначалися помісні тварини, переважаючи корів чорно-рябої і 

симентальської порід за вмістом жиру на 0,22 і 0,18%, білка – на 0,20 і 0,09%, відповідно. 

Результати досліджень засвідчили, що за схрещування мінливість жирномолочності значно 

підвищувалася. При цьому коефіцієнт мінливості жирномолочності корів зазначених порід 

був дещо вищим, ніж білковомолочності [12–15]. 

В. Ю. Недава та Ю. П. Стрикало також дослідили міжпородні відмінності за 

показниками перетравності корму у чорно-рябих, симентальських і помісних (симентальська

джерсейська) корів. Встановили перевагу корів чорно-рябої породи над симентальськими 

ровесницями та їхніми помісями з джерсейською породою у використанні азоту і мінеральних 

речовин корму на утворення молока. Цей факт пояснювали вищим рівнем молочної 

продуктивності перших [24].  

Ученими дослідної станції здійснювалися тривалі пошуки з розробки та запровадження 

інтенсивних технологій виробництва яловичини. В. Ю. Недава, П. Л. Погребняк, 

А. М. Підвальний провели спеціальний дослід з порівняння інтенсивності вагового і лінійного 

росту породи кіаніна та їхнього помісного потомства. Результати засвідчили, що середня жива 

маса бугайців усіх груп у віці 14 місяців перевищувала 400 кг, середньодобові прирости за 

період вирощування (від народження до 14-місячного віку) у чистопорідних сименталів та 

їхніх помісей першого покоління від схрещування з бугаями породи кіаніна і герефорд 

виявилися практично однаковими. Однак помісям з кіаніна в окремі періоди росту був 

властивий певний збіг з показниками вихідних материнських порід, тоді як помісі герефорд
симентал порівняно з чистопорідними сименталами від народження до 6 місяців 

характеризувалися однаковим рівнем середньодобових приростів, протягом наступного 

півріччя – меншим, у віці 12–14 місяців – значно більшим. Усі групи помісних тварин 

порівняно з вихідними материнськими породами характеризувалися більш високими 

показниками інтенсивності росту проміру висоти в холці в період від 3 до 6 міс. Щодо решти 

промірів значної різниці в показниках швидкості росту між порівнюваними групами не 

виявлено. За рівнем середньодобових приростів серед порівнюваних дослідних груп перше 

місце посіла група помісних бугайців першого покоління, одержаних від схрещування корів 
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чорно-рябої породи з бугаями породи кіаніна. Тому таке поєднання визнали більш 

перспективним, ніж поєднання із сименталами [5].  

У 1975 році В. Ю. Недава виконував обов’язки заступника директора з наукової роботи 

дослідної станції. Цього самого року його призначають директором створеного на базі Київ-

ської дослідної станції тваринництва «Терезине» та Центральної дослідної станції штучного 

осіменіння сільськогосподарських тварин – Українського науково-дослідного інституту роз-

ведення і штучного осіменіння великої рогатої худоби (нині Інститут розведення і генетики 

тварин імені М.В.Зубця), який він очолював понад 10 років (1975–1986). Учений організував 

будівництво у с. Чубинське Бориспільського району лабораторного корпусу, забезпечив осна-

щення відділів і лабораторій сучасним обладнанням, брав безпосередню участь у розгортанні 

системних наукових досліджень з розведення та селекції тварин. До основних завдань науко-

вої установи відносилося розроблення і реалізація програм великомасштабної селекції і 

стратегій розвитку тваринництва на основі досягнень генетики, клітинної та генної інженерії, 

сучасних біотехнологій, удосконалення методів оцінки племінної цінності тварин, 

раціональне використання бугаїв-лідерів породи, запровадження автоматизованих 

інформаційних систем управління селекційним процесом у тваринництві, опрацювання 

ефективних форм збереження і раціонального використання біорізноманіття 

сільськогосподарських тварин тощо [26]. 

Для вирішення селекційних завдань організовано відділення розведення молочної та 

м’ясної худоби. Для розроблення генетичних і біотехнологічних методів, їх ефективного 

використання в практиці розведення тварин сформовано відділення генетики і біотехнології. 

Кожне з відділень включало низку лабораторій і секторів, що сприяло активізації творчих 

пошуків його колективу. При інституті функціонував відділ відтворення 

сільськогосподарських тварин, ученими якого вивчалися основи біолоігї та фізіології 

репродукції, ефективні методи тиражування племінних стад худоби. Для розширення 

масштабів науково-дослідної роботи організовано філії у Дніпропетровську, Львові та 

Черкасах, які згодом перетворено на потужні науково-дослідні установи [2]. 

Саме в цей період започатковано системні довготривалі пошуки шляхів і методів якіс-

ного перетворення вітчизняного генофонду тварин на основі комплексного використання до-

сягнень з генетики і біотехнології, які склали теоретичну і методологічну основу для розвитку 

розведення і селекції сільськогосподарських тварин. Згідно з наказом Міністерства сільського 

господарства СРСР від 11 грудня 1981 року «Про заходи з прискореного виведення нових по-

рід сільськогосподарських тварин, що відповідають промисловій технології» затверджено за-

вдання для союзних і республіканських селекційних центрів з виведення нових високопроду-

ктивних порід, організовано комісії для контролю виконуваної роботи. Ученими інституту ро-

звинуто теорію породотворного процесу в скотарстві, яка ґрунтується на формулюванні нових 

концептуальних теоретичних і методологічних положень. ІРГТ ім. М.В.Зубця є оригінатором 

чотирьох молочних (українські червоно-ряба, чорно-ряба, червона і бура) та чотирьох м’ясних 

(українська, волинська, поліська і південна) порід великої рогатої худоби, які за своїми проду-

ктивними ознаками відповідають рівню європейських стандартів, є постійним об’єктом селе-

кції і репродукції відповідно до вимог внутрішнього і зовнішнього ринків, засобом 

iмпортозаміщення продукції тваринництва. Основними розробниками та виконавцями 

програм породотворення є В. Ю. Недава, М. В. Зубець, В. П. Буркат, О. Ф. Хаврук, 

М. Я. Єфіменко, Ю. Ф. Мельник, А. П. Кругляк, В. І. Ладика, Ю. П. Полупан, Й. З. Сірацький, 

В. П. Лукаш, Т. С. Янко, С. С. Спека, І. В. Гузєв, Ю. В. Вдовиченко, В. Б. Блізніченко та ін.  

У цей період особливий практичний інтерес ученого викликали питання використання 

явища гетерозису у скотарстві, зокрема при виведенні української чорно-рябої молочної ху-

доби. Селекційний задум ученого та інших дослідників щодо поліпшення цієї породи на пер-

ших етапах спрямовувався на схрещування з представниками голландської породи, що спри-

яло отриманню тварин більших за живою масою (на 8–10%), жирномолочністю (на 0,1–0,2%), 
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з поліпшеною формою вим’я та інтенсивністю молоковіддачі порівняно з материнською по-

родою. Проте, бажаного зростання молочної продуктивності досягти не вдалося, тому пода-

льші наукові ініціативи вчених ґрунтувалися на використанні як основного методу зростання 

генетичного потенціалу чорно-рябої худоби – відтворювального схрещування з голштинсь-

кою породою. У 1979 році розроблено схеми відтворювальнного схрещування, спрямованого 

на отримання тварин із часткою спадковості голштинської породи 62,5–76% для наступного 

розведення «у собі». Запропоновано кілька варіантів пoєднань вихідних порід, що 

зумовлювалося наявністю рiзних генотипів плідників, значною рiзницею у рівні годівлі й 

утримання тварин у масштабах республіки [8]. 

В. Ю. Недава створив базу для розвитку генетичних основ розведення та селекції сільсь-

когосподарських тварин на базі інституту. Його вченими розроблено теоретичні й методоло-

гічні підходи до використання імуногенетичних маркерів у практиці селекції, зокрема при 

створенні спеціалізованих молочних і м’ясних порід великої рогатої худоби, що дозволяло 

відстежувати рівень успадкування бажаних ознак вихідних порід. Опрацьовано методи конт-

ролю генетичної консолідованості і спрямованості селекційного процесу за відтворювального 

схрещування за комплексом поліморфних генетичних систем. Розкрито генетико-популяційні 

процеси, що відбуваються за міжпорідного схрещування, формування генеалогічної структури 

порідного генофонду за адитивним генетичним потенціалом продуктивності, застосування рі-

зних варіантів добору і підбору. Для практичних потреб тваринництва запропоновано ефекти-

вні методи контролю хромосомних аномалій. Колективом інституту вибудовано методологі-

чні засади сучасних біотехнологій у тваринництві, що ґрунтуються на основі раціонального 

використання гамет і ембріонів сільськогосподарських тварин [3]. 

З 1986 року В. Ю. Недава – професор кафедри розведення сільськогосподарських тва-

рин, а з 1989 року кафедри генетики Національного аграрного університету. Бере активну уч-

асть у підготовці висококваліфікованих фахівців-зооінженерів, розробленні навчально-мето-

дичних посібників. Під його науковим керівництвом виконали і успішно захистили кандидат-

ські дисертації 12 науковців [26]. 

Помер доктор сільськогосподарських наук, професор В. Ю. Недава 2009 року, похований 

у м. Біла Церква. 

Науковий доробок ученого – понад 200 наукових праць, які у більшості не втратили 

свого значення на сучасному етапі розвитку тваринництва. Це монографії, підручники, довід-

ники, комплексні програми розвитку тваринництва, системи, програми та підпрограми селек-

ції, методики, методичні рекомендації, інструкції, плани селекційно-племінної роботи, звіти 

про науково-дослідну роботу, державні книги племінних тварин, каталоги бугаїв-плідників, 

схеми селекції та ін.  

Не менш вагомою є селекційна спадщина В. Ю. Недави. Він є співавтором бурої карпат-

ської (1972), української м’ясної (1993) та української чорно-рябої молочної (1995) порід ве-

ликої рогатої худоби та їх структурних формувань.  

В. Ю. Недава нагороджений двома медалями «За бойові заслуги», медалями «За звіль-

нення м. Праги», «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні», «За трудовую 

доблесть», «За доблестный труд во знаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 

«25 років Перемоги», «50 років Збройних сил», «30 років Перемоги», орденами «Червоної 

Зірки» та «Знак пошани». 

Висновки. Виділено три періоди наукової діяльності професора В. Ю. Недави. Упродовж 

першого з них (1950–1961) працював на Закарпатській ДСГДС як старший науковий співробі-

тник, завідувач відділом тваринництва і заступник директора з наукової частини. Основні на-

прями наукової діяльності вченого, характерні для цього періоду – удосконалення бурої 

карпатської худоби. Вагомі здобутки – встановлення ареалу породи, її походження; вивчення 

екстер’єрно-конституціональних особливостей, закономірностей формування молочної та 

м’ясної продуктивності, складання першого перспективного плану племінної роботи з 

породою. Розроблено і запроваджено оригінальний метод екологічного підбору на прикладі 
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розведення бурої карпатської худоби. Другий період (1961–1975) означився його діяльністю 

на базі Київської дослідної станції тваринництва «Терезине» на посадах старшого наукового 

співробітника, завідувача відділу скотарства та заступника директора з наукової роботи. Роз-

робив основи поліпшення продуктивних і племінних якостей симентальської та чорно-рябої 

худоби за чистопорідного розведення і схрещування, а також виробництва яловичини за між-

порідного схрещування. Найбільш важливі здобутки – методика оцінки племінних тварин за 

оплатою корму молоком, основи зростання жирномолочності симентальської худоби методом 

ввідного схрещування. Третій період діяльності вченого охопив 1975–1986 роки і пов’язаний 

з його керівництвом Українським науково-дослідним інститутом розведення і штучного осі-

меніння великої рогатої худоби. Ключові напрями наукової діяльності вченого – організація 

матеріально-технічної бази інституту, постановка системних наукових досліджень з розве-

дення, селекції, генетики та відтворення тварин. Завдяки його цілеспрямованій діяльності 

створено експериментальну і племінну базу інституту, що сприяло розгортанню плідної нау-

кової діяльності його колективу, запровадженню найбільш перспективних наукових розробок 

у племінні господарства. Основні здобутки – виведення високопродуктивних конкурентоспро-

можних спеціалізованих порід і типів великої рогатої худоби на основі відтворювального схре-

щування, сучасних досягнень генетики та біотехнології. З 1986 року перейшов на викладацьку 

роботу до Національного аграрного університету. 

Систематизовано наукову спадщину вченого за тематичним спрямуванням на такі блоки: 

планування та організація племінної справи, схеми організації великомасштабної селекції у 

тваринництві, обґрунтування концепції розбудови спеціалізованого скотарства; запрова-

дження інтенсивних технологій виробництва молока і яловичини, принципи теорії племінного 

добору та підбору тварин, вирощування, оцінка і раціональне використання плідників, основи 

зростання жирномолочності худоби, використання ефекту гетерозису в скотарстві та ін. 
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ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛИЦЬ  

УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ В РІЗНІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ  

НА МАЙБУТНЮ МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ 

 

С. Ф. АНТОНЕНКО 

Інститут тваринництва НААН (Харків, Україна) 
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У статті наведено результати вивчення впливу інтенсивності росту телиць українсь-

кої чорно-рябої молочної породи в різні вікові періоди на параметри їх живої маси, приростів, 

відтворної здатності та майбутньої молочної продуктивності. Науково-господарський дос-

лід проведено у виробничих умовах ДПДГ «Гонтарівка» Інституту тваринництва НААН Во-

вчанського району Харківської області в два етапи.  

В рамках першого етапу запланованих досліджень виконано ретроспективний аналіз да-

них первинного зоотехнічного обліку господарства за період 2010–2018 рр. та оцінено стан 

вирощування ремонтних телиць у розрізі періодів їх росту. Для цього сформовано три групи 

тварин віком 3–6, 6–9 і 9–12 місяців. У межах кожного вікового періоду виділено підгрупи 

телиць із різною інтенсивністю росту: до 500 г, 501–700 г та 701 г й більше.  

Другий етап досліджень передбачав вивчення впливу інтенсивності вирощування телиць 

на збільшення параметрів росту і розвитку, поліпшення відтворної здатності у період ста-

новлення статевої і фізіологічної зрілості їх організму. Для досліду сформовано дві групи ре-

монтних телиць віком 9 місяців, по 13 голів у кожній. Перша група була контрольною 

(прив’язне утримання), друга – дослідною (безприв’язне утримання). 

Ключові слова: теличка, жива маса, середньодобовий приріст, проміри, відтворна здат-

ність, утримання 
 

THE INFLUENCE OF THE INTENSITY OF BREEDING OF HEIFERS OF UKRAINIAN 

BLACK-AND-WHITE DAIRY BREED IN DIFFERENT AGE PERIODS ON THE FUTURE 

DAIRY PRODUCTIVITY 

S. F. Antonenko 

Institute of Animal Science NAAS (Kharkiv, Ukraine) 

The article represent the research results of the influence of the Ukrainian black-and-white 

dairy breed heifer growth rate in different age periods on the parameters of their live weight, growth, 

reproductive capacity and future dairy productivity. The scientific experiment was carried out in two 

stages at State enterprise pilot farm “Hontarivka”, Vovchansk district, Kharkiv region. 

At the first stage of the planned researches, a data retrospective analysis of the farm primary 

zooengineering accounting for the period 2010–2018 was performed and the heifer growing condi-

tion of their growth periods was evaluated. For this purpose, three groups of 3–6, 6–9 and 9–12-
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month aged animals were formed. Within each age period, heifer subgroups with different growth 

rates were distinguished: up to 500 g, 501–700 g, and 701 g or more. 

The second research stage involved the study of the growing intensity heifer influence on the 

increase of growth parameters, improvement of reproductive capacity during the formation of sexual 

and physiological maturity of their body. For the experiment, two groups of heifers 9-month age, with 

13 heads each, were formed. The first group was the control (stall), the second group was the trial 

(free-stall). 

Keywords: heifer, live weight, average daily gain, measurements, reproductive capacity, keeping 

 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛОК УКРАИНСКОЙ ЧЕРНО-

ПЕСТРОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ НА 

БУДУЩУЮ МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

С. Ф. Антоненко 

Институт животноводства НААН (Харьков, Украина) 

В статье представлены результаты изучения влияния интенсивности роста телок 

украинской черно-пестрой молочной породы в разные возрастные периоды на параметры их 

живой массы, приростов и будущей молочной продуктивности. Научно-хозяйственный опыт 

проведен в условиях ГП ОХ «Гонтаровка» Института животноводства НААН Волчанского 

района Харьковской области в два этапа.  

В рамках первого этапа запланированных исследований выполнен ретроспективный ана-

лиз данных первичного зоотехнического учета хозяйства за период 2010–2018 гг. и оценено 

состояние выращивания ремонтных телок в разрезе периодов их роста. Для этого сформиро-

вано три группы животных в возрасте 3–6, 6–9 и 9–12 месяцев. В приделах каждого возраст-

ного периода выделено подгруппы телок с разной интенсивностью роста: до 500 г, 501–700 г 

и 701 г и больше. 

Второй этап исследований предусматривал изучение влияния интенсивности выращива-

ния телок на увеличение параметров роста и развития, улучшения воспроизводительной спо-

собности в период становления половой и физиологической зрелости их организма. Для опыта 

сформированы две группы ремонтных телок в возрасте 9 месяцев, по 13 голов в каждой. Пер-

вая группа была контрольной (привязное содержание), вторая – опытной (беспривязное со-

держание). 

Ключевые слова: телочка, живая масса, среднесуточный прирост, промеры, воспроизводи-

тельная способность, содержание 

 

Вступ. Тваринництво – одна з провідних галузей сільського господарства, яка забезпечує 

виробництво високоякісних продуктів тваринного походження для харчування людей, а про-

мисловість – цінною сировиною. Бажано, щоб питома частка продукції тваринництва в струк-

турі валової продукції постійно зростала. Продукти тваринництва (м’ясо, молоко, сир, кумис, 

яйця, вовна, шкіряна і хутрова сировина) потрібні для виробництва продуктів харчування і то-

варів широкого вжитку (особливо для дітей та старих людей), а також для розширення їх реа-

лізації на споживчому ринку країни [1–4]. 

Цілеспрямоване вирощування молодняку великої рогатої худоби багато в чому залежить 

від породи, правильної підготовки корів до осіменіння і благополучності отелення, правиль-

ного запуску, якісної годівлі тільних тварин, кількості спожитого телятами молозива і молока, 

способу утримання, технології випоювання та годівлі [5–10]. 

Увесь цикл вирощування молодняку великої рогатої худоби біологічно поділяється на 

окремі вікові періоди. Для кожного з яких варто застосовувати певні специфічні технології, що 

ґрунтуються на закономірностях розвитку організму. Вони повинні сприяти формуванню у тва-

рин необхідного рівня продуктивності та вимагають організації комплексу конкретних заходів 

з годівлі, догляду і утримання. 
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При цьому важливою передумовою прибуткового ведення молочного скотарства в госпо-

дарствах різних форм власності є наявність надійного джерела надходження молодняку вели-

кої рогатої худоби з високим генетичним потенціалом продуктивності для ремонту стада та 

своєчасне введення його у виробничий цикл [11–14]. 

Відомо, що вирощена від перехворілої телиці корова дає менше на  800–1000 кг молока 

та має нижчу резистентність до захворювань. Такі тварини вибувають зі стада вже після 1–2 

лактації, тоді як їх раціонально використовувати 6–7 лактацій. 

Аналізуючи існуючу систему вирощування ремонтних телиць, яка практикується у біль-

шості молочних господарств України, необхідно застерегти, що вона має суттєві недоліки, які 

не в змозі повноцінно сприяти розведенню високорезистентних до захворювань ремонтних те-

лиць і високопродуктивних корів з надоєм 6–8 тис. кг молока. 

При цьому, впровадження ресурсо-енергозберігаючих технологій виробництва молока в 

товарних господарствах України, може бути здійснено шляхом реконструкції вже існуючих 

виробничих приміщень. І така реконструкція повинна ґрунтуватись на використанні нових те-

хнологічних рішень. Такі заходи дадуть змогу створити комфортні умови утримання, розкрити 

продуктивний потенціал тварин та зменшити експлуатаційні витрати [6, 9]. 

У зв’язку з цим актуально і доцільно поглибити дослідження господарськи корисних оз-

нак  телиць різних вікових груп в напрямі підвищення ефективності системи їх вирощування 

та створення комфортних умов утримання. 

З огляду на зазначене, метою досліджень було вивчити вплив інтенсивності росту те-

лиць української чорно-рябої молочної породи в різні вікові періоди на параметри їх живої 

маси, приростів, відтворної здатності та майбутньої молочної продуктивності. 

Матеріали та методи досліджень. Науково-господарський дослід виконували у вироб-

ничих умовах ДП ДГ «Гонтарівка» Інституту тваринництва НААН Вовчанського району Ха-

рківської області на телицях української чорно-рябої молочної породи. 

Дослідження проводили у два етапи: на першому етапі запланованих досліджень здійс-

нили ретроспективний аналіз даних первинного зоотехнічного обліку господарства за період 

2010–2018 рр. та оцінку стану вирощування ремонтних телиць у розрізі періодів їх росту. Для 

цього виділили три групи тварин: I – 3–6-міс.; II – 6–9-міс. та III – 9–12-міс. віку. У межах 

кожного вікового періоду виокремили підгрупи телиць із різною інтенсивністю їх росту: до 

500 г; 501–700 г та 701 г і більше. 

Другий етап досліджень включав вивчення впливу інтенсивності вирощування телиць на 

збільшення параметрів росту і розвитку, поліпшення відтворної здатності у період станов-

лення статевої і фізіологічної зрілості їх організму. Для досліду сформували дві групи ремон-

тних телиць віком 9 місяців, аналогів за віком, живою масою та фізіологічним станом, по 

13 голів у кожній. Першу групу визначили як контрольну (прив’язне утримання), другу – до-

слідну (безприв’язне утримання). Раціони годівлі обох груп балансували за мінеральним скла-

дом за рахунок додаткового введення кормової добавки, виробництва ТОВ «САН» (м. Харків). 

Тривалість досліду 3 місяці. 

Результати досліджень. У ході ретроспективного аналізу інтенсивності вирощування 

телиць від 3 до 6 місяців виявлено, що найвищу живу масу в 6-місячному віці мали тварини 

III групи – 183 ± 1,13 кг, які вірогідно на 47,0 кг або 34,6% і 23,0 кг або 14,4% (Р < 0,001 в обох 

випадках порівняння) перевершували ровесниць I та II груп (табл. 1). Подібна тенденція спо-

стерігалася і при аналізі живої маси телиць у 9- та 12-місячному віці. Зокрема, більшою вели-

чиною живої маси характеризувалися телички III групи, які перевищували однолітків I та 

II груп на 41,0 і 22,0 кг або 20,3 і 10,0% (Р < 0,001 в обох випадках порівняння) у 9-місячному 

віці та – на 21,0 і 12 кг або 7,7 і 4,3% – у 12-місячному віці (Р < 0,001–0,01). 

При розгляді відтворних якостей телиць виявлено, що їх жива маса при осіменінні в групі 

з більшою інтенсивністю росту також мала кращі показники, порівняно з іншими піддослід-

ними групами. Різниця становила 4,0 і 3,7% відповідно до тварин I і II груп (Р < 0,001–0,05).  
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Вік при першому плідному осіменінні зі збільшенням інтенсивності росту телиць скоро-

чувався. Зокрема, при інтенсивності росту телиць до 500 г необхідна жива маса для осіменіння 

була досягнута лише в 20,3 місяця. Але в двох інших групах, де інтенсивність росту була бі-

льшою, вік осіменіння скоротився на 1,5 та 1,7 місяця, порівняно з першою групою телиць. 

Первістки III групи мали й найвищий надій молока – 5675 ± 95 кг, що на 170,0 кг або 

3,1% більше, ніж у одноліток I групи і на 123,0 кг або 2,3% – у тварин II групи. 

У рамках проведених досліджень у віковий період з 6 до 9 місяців (табл. 2) встановлено, що в 

9-місячному віці телички III групи мали вищу живу масу проти тварин I і II груп відповідно 

на 39,0 кг або 18,8% (Р < 0,001) і на 16,0 кг або 7,0% (Р < 0,001). Жива  маса телиць в 12-міся-

чному віці також була найбільшою у телиць III групи, порівняно з тваринами I групи на 35,0 кг 

або 13,0% (Р < 0,001) і II групи – на 8,0 кг або 2,7% (Р < 0,001). 

Аналізом відтворних якостей телиць встановлено, що їх жива маса при першому плід-

ному осіменінні теж була більшою у телиць III групи – 410 ± 4,92 кг, що на 10,0 кг або 2,5% і 

на 4,0 кг або 1,0% більше, ніж у тварин I і II груп. Вік при першому плідному осіменінні, на-

впаки, був меншим у телиць III групи на 49 і 34 доби, ніж у телиць I і II груп. 

Рівень надою молока за 305 діб лактації свідчить, що найвища молочна продуктивність 

була у первісток III групи – 5813 ± 60 кг, що вірогідно перевищувало одноліток I групи на 

634 кг або 12,3% (Р < 0,001) і первісток II групи – на 137 кг або 2,5%. 

Жива маса телиць у 9-місячному віці (табл. 3) виявилась найбільшою у тварин III групи 

і становила 241 ± 1,80 кг, що вірогідно вище одноліток I групи на 11,0 кг або 4,8% і II – на 

9,0 кг або 3,9% (Р < 0,001–0,01). 

Слід відзначити, що за живою масою телиці III групи у 12-місячному віці також вірогідно 

перевищували аналогів I групи на 38,0 кг або 14,0% (Р < 0,001) і ровесниць II групи – на 23,0 кг 

або 8,0% (Р < 0,001). 

Аналіз відтворних якостей телиць довів, що їх жива маса при плідному осіменінні в усіх 

групах була досить високою, але у телиць III групи вона була найбільшою і різниця порівняно 

з тваринами I групи становила 21,0 кг або 5,3% (Р < 0,01) і II групи – 19,0 кг або 4,8% 

(Р < 0,001).  

Тоді як вік при першому плідному осіменінні, навпаки, був найменшим у телиць III групи 

– 564 доби, що менше ніж у телиць I групи на 21 добу або 3,8% (Р < 0,01) і II групи – на 7 діб 

або 2,0% (Р < 0,01).  

Аналіз молочної продуктивності за 305 діб лактації свідчить про те, що первістки 

III групи мали й найвищий надій молока – 5953 ± 88 кг, що вірогідно більше за одноліток 

I групи на 751 кг або 14,5% (Р < 0,001) і первісток II групи – на 552 кг або 10,3% (Р < 0,001). 

Другий етап досліджень включав в себе вивчення впливу інтенсивності вирощування те-

лиць на збільшення параметрів росту і розвитку, поліпшення відтворної здатності у період 

становлення статевої та фізіологічної зрілості організму.  

Встановлено, що упродовж досліду телиці безприв’язного утримання за живою масою 

перевершували ровесниць, яких утримували прив’язно. Зокрема, жива маса тварин I групи за 

перший місяць досліду була меншою на 8,0 кг або 2,9%, другий – на 15,0 кг або 4,7% (Р < 0,05) 

і третій – на 19,0 кг або 5,4% проти ровесниць II групи (табл. 4). 

Розрахунок абсолютного приросту живої маси підтвердив перевагу теличок дослідної 

групи над ровесницями контрольної групи (табл. 5).  
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1. Вплив інтенсивності вирощування телиць в 3–6 міс. на живу масу та молочну продуктивність, M ± m 

Інтенсив-

ність 

росту, г 

Група тва-

рин 

Кількість го-

лів 

Жива маса у віці, міс., кг Вік при пер-

шому осіме-

нінні,  

міс. 

Молочна про-

дуктивність, кг 3 6 9 12 
при першому 

осіменінні 

До 500 I 95 100 ± 1,02 136 ± 1,87 202 ± 3,14 273 ± 3,36 401 ± 4,82 20,3 ± 0,29 5505 ± 73 

501–700 II 182 105 ± 1,22 160 ± 1,20 221 ± 3,50 282 ± 3,50 402 ± 5,90 18,8 ± 0,83 5552 ± 85 

701 і більше III 324   105 ± 1,03***/***     183 ± 1,13***/**   243 ± 4,12***/***    294 ± 2,25***/**      417 ± 2,23**/* 18,6 ± 0,16 5675 ± 95 

Примітка: *Р < 0,05; **Р < 0,01; ***Р < 0,001 – вірогідність різниці III групи до I та II груп 

 

 

2. Вплив інтенсивності вирощування телиць в 6–9 міс. на живу масу та молочну продуктивність, M ± m 

Інтенсивність 

росту, г 

Група тва-

рин 

Кількість го-

лів 

Жива маса у віці, міс., кг Вік при пер-

шому осіме-

нінні, міс. 

Молочна проду-

ктивність, кг 6 9 12 
при першому осіме-

нінні 

До 500 I 146 164 ± 1,53 207 ± 2,01 271 ± 2,40 400 ± 2,18 20,2 ± 0,23 5179 ± 66 

501–700 II 200 172 ± 2,00 230 ± 2,43 298 ± 4,93 406 ± 3,02 19,7 ± 0,21 5676 ± 88 

701 і більше III 255 181 ± 2,53          246 ± 1,69***/***          306 ± 2,47***/*** 410 ± 4,92 18,6 ± 0,14 5813 ± 60 

Примітка. ***Р < 0,001 – вірогідність різниці III групи до I та II груп 

 

 

3. Вплив інтенсивності вирощування телиць в 9–12 міс. на живу масу та молочну продуктивність, M ± m 

Інтенсив-

ність 

росту, г 

Група тва-

рин 

Кількість го-

лів 

Жива маса у віці, міс., кг 
Вік при першому 

осіменінні, міс. 

Молочна продукти-

вність, кг 9 12 
при першому  

осіменінні 

До 500 I 194 230 ± 1,86 272 ± 2,04 399 ± 2,44 19,3 ± 0,14 5202 ± 73 

501–700 II 180 232 ± 1,81 287 ± 1,80 401 ± 2,41 18,9 ± 0,15 5401 ± 69 

701 і більше III 227        241 ± 1,80***/**         310 ± 1,75***/***     420 ± 2,38***/***       18,6 ± 0,15**/**          5953 ± 88***/*** 

Примітка.  **Р < 0,01; ***Р < 0,001 – вірогідність різниці III групи до I та II груп 
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4. Зміни живої маси при різних способах утримання, M ± m, (n = 13) 

Показник 

Утримання (група) 

прив’язне 

(I група – контрольна) 

безприв’язне 

(II група – дослідна) 

Жива маса при постановці на дослід, кг: 247,0 ± 6,61 247,0 ± 4,31 

за 1 міс. (31 доба) 267,0 ± 4,50 275,0 ± 3,78 

за 2 міс. (30 діб) 305,0 ± 4,25 320,0 ± 5,13* 

за 3 міс. (31 доба) 333,0 ± 6,78 352,0 ± 7,00 

Примітка. *Р < 0,05 – вірогідність різниці дослідної групи до контрольної 

 

5. Прирости живої маси телиць за дослідний період, M ± m, (n = 13) 

Показник 

Утримання (група) 

прив’язне 

(I група – контрольна) 

безприв’язне 

(II група – дослідна) 

Валовий приріст, кг: за 1 міс. (31 доба) 20,0 ± 1,70 28,0 ± 1,95** 

за 2 міс. (31 доба) 38,0 ± 1,50 45,0 ± 1,70** 

за 3 міс. (30 діб) 28,0 ± 1,70 32,0 ± 1,86 

за 92 доби 86,0 ± 1,90 99,0 ± 1,80*** 

Примітка. **Р < 0,01; ***Р < 0,001 – вірогідність різниці дослідної групи до контрольної 

 

Варто підкреслити, що за перший місяць вирощування у дослідній групі прирости живої 

маси були на рівні 28,0 ± 1,95 кг, що на 8,0 кг або 40,0% більше (Р < 0,01), ніж у тварин конт-

рольної групи. Аналогічна залежність спостерігалася за другий і третій місяці вирощування. 

Зокрема, міжгрупова різниця за другий місяць досліду становила 7,0 кг або 18,5% (Р < 0,01), 

третій – 3,0 кг або 14,3% на користь телиць дослідної групи.  

Подібну картину відмічали й за оцінки інтенсивного росту цих тварин (табл. 6).  
 

6. Рівень середньодобових приростів телиць, M ± m, (n = 13) 

Показник 

Утримання (група) 

прив’язне 

(I група – контрольна) 

безприв’язне 

(II група – дослідна) 

Середньодобовий приріст, г: за 1 міс. (31 доба) 646 ± 65 904 ± 55** 

за 2 міс. (31 доба) 1226 ± 75 1452 ± 65* 

за 3 міс. (30 діб) 934 ± 65 1033 ± 60* 

за 92 доби 935 ± 70 1142 ± 63* 

Примітка. *Р < 0,05; **Р < 0,01 – вірогідність різниці дослідної групи до контрольної групи 

 

Зокрема, середньодобові прирости живої маси у телиць дослідної групи у розрізі періодів 

вирощування були більшими: за 1-й міс. на 258,0 г або 40,0% (Р < 0,01), 2-й – на 226,0 г або 

18,5% (Р < 0,05) і 3-й місяць – на 99,0 г або 10,6% (Р < 0,05) проти ровесниць контрольної 

групи. 

За показниками розвитку телички як дослідної, так і контрольної групи були досить ши-

рокотілими, з глибокими і об’ємними грудьми, з доволі довгим тулубом та міцним кістяком 

(табл. 7). 

Встановлено, що на початку досліду екстер’єрні проміри основних статей тварин обох 

груп були на одному рівні. Однак у кінці досліду телички дослідної групи були вищими в холці 

на 7,0 см або 5,9% (Р < 0,001), спині – на 7,0 см або 5,6% (Р < 0,001), крижах – на 6,0 см або 

4,7% (Р < 0,001). У них відмічалися глибші груди на 3,0 см або 4,9% (Р < 0,01), більші ширина 

грудей – на 2,0 см або 5,4% (Р < 0,01), ширина в маклаках – на 2,0 см або 4,9% (Р < 0,01), коса 

довжина тулуба – на 8,0 см або 5,8% (Р < 0,001), обхват грудей на 9,0 см або 5,6% (Р < 0,001) 

та обхват п’ястка – на 1,0 см або 6,1% (Р < 0,01). 

Витрати корму на 1 кг приросту живої маси в I групі за перший місяць вирощування ста-

новили 8,3 кг корм. од., за 2-й і 3-й – 8,2 – 8,1 кг корм. од., II групі відповідно – 7,3, 7,5 і 7,4 кг 

корм. од.  
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7. Екстер’єрні проміри тіла теличок, M ± m, (n = 13) 

Проміри тіла, см 

Утримання (група) 

прив’язне 

(I група – контрольна) 

безприв’язне 

(II група – дослідна) 

На початку досліду в 9-міс. віці 

Висота в холці 108 ± 1,56 108 ± 2,75 

Висота в спині 111 ± 1,75 111 ± 3,17 

Висота в крижах 115 ± 2,05 115 ± 3,00 

Глибина грудей 55 ± 0,90 55 ± 1,44 

Ширина грудей 33,5 ± 0,93 34,0 ± 0,94 

Ширина в маклаках 34,5 ± 0,64 35 ± 0,83 

Коса довжина тулуба 122,5 ± 4,17 123 ± 3,14 

Обхват грудей 143 ± 2,28 143,0 ± 3,75 

Обхват п’ястка 14,8 ± 0,26 15,0 ± 0,39 

У кінці досліду в 12-міс. віці 

Висота в холці 120 ± 2,50 127,0 ± 2,67*** 

Висота в спині 126 ± 2,36 133,0 ± 2,64*** 

Висота в крижах 129 ± 2,59 135,0 ± 3,06*** 

Глибина грудей 62 ± 0,17 65,0 ± 0,19** 

Ширина грудей 37 ± 0,81 39,0 ± 0,78** 

Ширина в маклаках 41 ± 0,99 43,0 ± 0,70** 

Коса довжина тулуба 137,0 ± 2,79 145,0 ± 2,97*** 

Обхват грудей 161,0 ± 2,69 170,0 ± 3,61*** 

Обхват п’ястка 16,5 ± 0,34 17,5 ± 0,35** 

Примітка. **Р < 0,01; ***Р – вірогідність різниці дослідної групи до контрольної групи 

 

Безприв’язне утримання сприяло й покращенню відтворних якостей телиць, порівняно з 

прив’язним (табл. 8). Зокрема, що вже з другого місяця проведення досліджень кількість тва-

рин, які прийшли в охоту за безприв’язного утримання була більшою проти ровесниць 

прив’язного утримання на 5 голів або у 2,3 рази, а їх жива маса – на 8,0 кг або 3,0%. Зі збіль-

шенням віку відмінності між групами зросли і на третій місяць вони відповідно становили 

8 голів або 2,6 рази та 19,0 кг або 5,7%. 

 
8. Відтворна здатність телиць 

Показник 

Утримання (група) 

прив’язне 

(I група – контрольна) 

безприв’язне 

(II група – дослідна) 

Кількість теличок у групі, голів 13 13 

Прийшло в охоту: за 1 міс. (31 доба) – 8 

Жива маса одної голови, кг 267,0 ± 4,50 275,0 ± 3,78 

Прийшло в охоту: за 2 міс. (31 доба), голів 4 9 

Жива маса одної голови, кг 305,0 ± 4,25 320,0 ± 5,13 

Прийшло в охоту: за 3 міс. (30 діб), голів  5 13 

Жива маса одної голови, кг 333,0 ± 6,78 352,0 ± 7,00 

 

Висновки. За результатами ретроспективних досліджень встановлено, що найбільш ефе-

ктивним рівнем інтенсивності вирощування ремонтних телиць української чорно-рябої моло-

чної породи у вікові періоди 3–6 міс., 6–9, і 9–12 міс. є 701 г і більше. Це забезпечує раннє на 

32–45 доби їх плідне осіменіння та підвищення молочної продуктивності за 305 діб лактації – 

на 2,3–14,5%. 

Утримання теличок віком 9–12 міс. безприв’язно порівняно з аналогами, яких утриму-

вали прив’язно, сприяє підвищенню їх живої маси в середньому на 6,0%, зростанню інтенси-

вності росту – на 22,0% та зменшенню витрат кормів на 1 кг приросту живої маси – на 11,1%.  



 

24 
 

БІБЛІОГРАФІЯ 

1. Принципи раціонального вирощування телички до високопродуктивної корови / 

С. Ф. Антоненко, Л. Г. Гребень, О. М. Маменко, Є. В. Руденко, І. А. Помітун, І. Є. Седюк, 

А. П. Золотарьов, С. В. Петренко : метод. рек. – Харків, 2019. – 39 с. 

2. Александров, С. Н. Выращивание молодняка крупного рогатого скота / С. Н. Алексан-

дров, Т. И. Косова. – М. : Изд-во АСТ ; Донецк : Сталкер, 2003. – 109 с. 

3. Беляев, Ю. А. Интенсивность роста новорожденных телят, как критерий будущей их про-

дуктивности / Ю. А. Беляев, С. С. Снегирь // Проблемы развития аграрного сектора региона : 

материалы Всерос. науч.-практ. конф., 2005. – Курск, 2005. – С. 98–100. 

4. Гавриленко, М. С. Вирощування телиць / М. С. Гавриленко, Г. С. Шарапа // Agroexpert. – 

2009. – № 1. – С. 28–30. 

5. Гавриленко, М. С. Годівля телят (раціональна годівля телят є основою створення високо-

продуктивних стад у господарствах різних форм власності) / М. С. Гавриленко // Agroexpert. – 

2008. – № 3. – С. 36–37. 

6. Зубець, М. В. Вирощування ремонтних телиць / М. В. Зубець, Й. З. Сірацький, Я. Н. Да-

нилків. – К. : Урожай, 1993. – 136 с. 

7. Ижболдина, С. Технология выращивания ремонтных телок / С. Ижболдина, М. Пушка-

рев // Молочное и мясное скотоводство. – 2002. – № 8. – С. 36–39. 

8. Кузнецов, С. Г. Выращивание телят / С. Г. Кузнецов, Л. А. Заболотнова // Справочное ру-

ководство. – Боровск, 2005. – С. 3–23. 

9. Привало, О. Интенсивность выращивания ремонтных телочек в молочный период / 

О. Привало, С. Снегирь, И. Золенко // Молочное и мясное скотоводство. – 2007. – № 7. –  

С. 9–10. 

10. Рубан, Ю. Д. Технологія виробництва молока і яловичини / Ю. Д. Рубан, С. Ю. Рубан. – 

Харків : Еспада, 2011. – 800 с. 

11. Сільське господарство України. 2017 : статистичний  щорічник / відп. за вип. О. М. Про-

копенко. – К. : Держстат України, 2018. – 386 с. 

12. Технологические основы выращивания ремонтных телок : метод. рек. / Н. А. Попков, 

И. В. Капсенко, Т. В. Сергиеня. – Горки, 2004. – 60 с. 

13. Федорович, В. Відтворювальна здатність корів молочних порід за віком / В. Федоро-

вич // Тваринництво України. – 2015. – № 1–2. – С. 19–23. 

14. Фадеенко, Я. Ю. Відтворювальні якості та молочна продуктивність первісток за різних 

сезонів народження // Науково-технічний бюлетень  Інституту тваринництва НААН. – Харків, 

2018. – № 180. – С. 152–159. 

REFERENCES 

1. Antonenko, S. F., L. H. Hreben`, O. M. Mamenko, Ye. V. Rudenko, I. A. Pomitun, 

I. Ye. Sedyuk, A. P. Zolotar'ov, and S. V. Petrenko. 2019. Pryntsypy ratsional'noho vyroshchu-

vannya telychky do vysokoproduktyvnoyi korovy : metod. rek. – Principles for the rational rearing of 

heifers to high-performance cows : guidelines. Kharkiv, 39 (in Ukrainian). 

2. Aleksandrov, S. N., and T. I. Kosova. 2003. Vyrashhivanie molodnjaka krupnogo rogatogo 

skota – Growing young cattle. Moskva, Izdatel'stvo AST; Doneck, Stalker, 109 (in Russian). 

3. Beljaev, Ju. A., and S. S. Snegir'. 2005. Intensivnost' rosta novorozhdennyh teljat, kak kriterij 

budushhej ih produktivnosti – The growth rate of newborn calves as a criterion for their future 

productivity. Materialy Vseros. nauch.-prakt. konf. «Problemy razvitija agrarnogo sektora regiona» 

– Vseros materials. scientific-practical conf. "Problems of the development of the agricultural sector 

of the region". Kursk. 98–100 (in Russian). 

4. Havrylenko, M. S., and H. S. Sharapa. 2009. Vyroshchuvannya telyts' – Viroshuvannya telits. 

Agroexpert – Agroexpert. 1:28–30 (in Ukrainian). 

5. Havrylenko, M. S. 2008. Hodivlya telyat (ratsional'na hodivlya telyat ye osnovoyu stvorennya 

vysokoproduktyvnykh stad u hospodarstvakh riznykh form vlasnosti) – Feeding of calves (rational 



 

25 
 

feeding of calves is the basis of creation of high-performance herds in farms of different forms of 

ownership). Agroexpert – Agroexpert. 3:36–37 (in Ukrainian). 

6. Zubets', M. V., Y. Z. Sirats'kyy, and Ya. N. Danylkiv. 1993. Vyroshchuvannya remontnykh 

telyts' – Growing repair heifers. Kyyiv, Urozhay, 136 (in Ukrainian). 

7. Izhboldina, S., and M. Pushkarev. 2002. Tehnologija vyrashhivanija remontnyh telok – Grow-

ing technology of repair heifers. Molochnoe i mjasnoe skotovodstvo – Dairy and meat cattle breed-

ing.8:36–39 (in Ukrainian). 

8. Kuznecov, S. G., and L. A. Zabolotnova. 2005. Vyrashhivanie teljat : spravochnoe rukovodstvo 

– Growing calves : reference guide. Borovsk, 3–23 (in Russian). 

9. Privalo, O., S. Snegir', and I. Zolenko. 2007. Intensivnost' vyrashhivanija remontnyh telochek 

v molochnyj period – The intensity of the cultivation of repair heifers in the dairy period. Molochnoe 

i mjasnoe skotovodstvo – Dairy and meat cattle breeding. 7:9–10 (in Russian). 

10. Ruban, Yu. D., and S. Yu. Ruban. 2011. Tekhnolohiya vyrobnytstva moloka i yalovychyny – 

Technology of production of milk and beef. Kharkiv, Espada, 800 (in Ukrainian). 

11. Sil's'ke hospodarstvo Ukrayiny. 2017 : statystychnyy  shchorichnyk. Vidpovidal'nyy za vypusk 

O. M. Prokopenko – Statistical Yearbook: Agriculture of Ukraine for 2017. Responsible for the re-

lease O. M. Prokopenko. 2018. Kyyiv : Derzhstat Ukrayiny, 386 (in Ukrainian). 

12. Popkov, N. A., I. V. Kapsenko, and T. V. Sergienja. 2004. Tehnologicheskie osnovy vyrash-

hivanija remontnyh telok : metodicheskie rekomendacii – Technological bases of growing heifers : 

guidelines. Gorki, 60 (in Russian). 

13. Fedorovych, V. 2015. Vidtvoryuval'na zdatnist' koriv molochnykh porid za vikom – Repro-

ductive capacity of dairy cows by age. Tvarynnytstvo Ukrayiny – Livestock of Ukraine. 1–2:19–23 

(in Ukrainian). 

14. Fadeenko, Ya. Yu. 2018. Vidtvoryuval'ni yakosti ta molochna produktyvnist' pervistok za 

riznykh sezoniv narodzhennya – The reproductive qualities and milk productivity of the firstborn in 

different seasons of birth. Naukovo tekhnichnyy byuleten' Instytutu tvarynnytstva NAAN – Scientific 

and Technical Bulletin of the Institute of Animal Breeding of the NAAS. Kharkiv, 180:152–159  

(in Ukrainian). 

 

 

Одержано редколегією 14.04.2020 р. 

Прийнято до друку 30.04.2020 р. 
  



 

26 
 

УДК 636.234.034.082 

DOI: https://doi.org/10.31073/abg.59.03 
 

ОЦІНКА БУГАЇВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ 
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Проведена оцінка бугаїв різних ліній чорно-рябої та червоно-рябої масті за молочною 

продуктивністю їх дочок корів української чорно-рябої, української червоно-рябої та україн-

ської червоної молочних порід. Встановлено, що походження за батьком чинить більш ваго-

мий вплив на продуктивність корів дочок порівняно із лінією. Потомство бугаїв-плідників од-

нієї лінії у межах відповідної породи характеризувалося значною диференціацією молочної 

продуктивності, що може узгоджуватися як з племінною цінністю бугаїв, так і умовами до-

вкілля. Виявлений неоднаковий реалізаційний потенціал молочної продуктивності корів-перві-

сток різних порід напівсестер за батьком. Визначені бугаї, які сприяють найбільш високому 

прояву генетичного потенціалу продуктивності потомства у кожній з досліджуваних порід, 

але для генетичного поліпшення худоби молочних порід необхідно створювати консолідовані 

популяції, для чого потрібно перевіряти бугаїв заводських ліній голштинської породи за які-

стю дочок  у конкретних стадах.  

Ключові слова: бугаї, порода, лінія,  продуктивність корів, надій, лактація 
 

ESTIMATION OF HOLSTEIN BREED BULLS BY DAIRY PRODUCTIVITY OF THEIR 

DAUGHTERS 

S. L. Voitenko, O. V. Sydorenko  

Institute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M.V.Zubets of NAAS (Chubynske, Ukraine) 

Assessment of bulls of different lines of black-and-white and red-and-white suit on milk produc-

tivity of their daughters cows of Ukrainian Black-and-White, Ukrainian Red-and-White and Ukrain-

ian Red Dairy breeds was carried out. It was found that paternal ancestry had a greater impact on 

the performance of dairy cows than the line. The offspring of one lineage within the respective breed 

has characterized by significant differentiation in milk productivity, which could be consistent with 

both the breeding value of the bus and the environmental conditions. Unequal realization potential 

of milk productivity of first-born cows of different breeds of half-sisters by father was revealed. Bulls, 

which contribute to the highest manifestation of the genetic potential of the productivity of offspring 

in each of the studied breeds, were identified, but to genetically improve dairy cattle, it is necessary 

to create consolidated populations, which requires testing Holstein breed bulls breeds for specific 

herds. Determined bulls that are contributing the most high performance genetic potential produc-

tivity of offspring in each of the studied known species, but genetically improve of dairy cattle con-

solidated populations, for which it is necessary to check the bulls of Holstein breed lines for the 

quality of daughters in concrete herds. 

Keywords: bulls, breed, line, cows productivity, yield, lactation 
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Проведена оценка быков разных линий голштинской породы черно-пестрой и красно-

пестрой масти по молочной продуктивности их дочерей коров украинской черно-пестрой, 

украинской красно-пестрой и украинской красной молочных пород. Установлено, что проис-

хождение по отцу оказывает более существенное влияние на продуктивность коров дочерей 

по сравнению с линией. Потомство быков-производителей одной линии в пределах соответ-

ствующей породы характеризовалось значительной дифференциацией молочной продуктив-

ности, что может согласовываться как с племенной ценностью быков, так и условиями 

окружающей среды. Обнаружен не одинаковый реализационный потенциал молочной продук-

тивности коров-первотелок разных пород полусестер по отцу. Определены быки, способ-

ствующие наиболее высокому проявлению генетического потенциала продуктивности 

потомства в каждой исследуемой породе, но для генетического улучшения скота молочных 

пород необходимо создавать консолидированные популяции, поэтому необходимо проверять 

быков заводских линий голштинской породы по качеству дочерей в конкретных стадах. 

Ключевые слова: быки, порода, линия, продуктивность коров, удой, лактация 
 

Вступ. Підвищення продуктивності великої рогатої худоби здійснюється за викорис-

тання методів генетики та селекції, в основі яких є виявлення закономірності передачі спадко-

вої інформації в поколіннях, пошук генетичних маркерів, асоційованих з ознаками продукти-

вності, добір тварин за комплексом господарськи корисних ознак, оцінка тварин за якістю по-

томства, підбір тварин тощо. Доведено, що генетичне поліпшення худоби молочних порід за-

лежить від спадковості бугая-лідера породи [6, 11, 15]. Для оцінки бугая за якістю потомства 

застосовують ряд методів: порівняння продуктивності дочок з ровесницями, середньою про-

дуктивністю стада чи породи, діючим стандартом породи, найкращий лінійний незміщений 

прогноз (BLUP), «модель батька», «модель тварини», розраховують селекційні індекси [5, 8, 

11, 12] тощо. В Україні оцінка плідників вбачає використання методу порівняння дочок з ро-

весницями, а також визначення розрахункової племінної цінності. Вони мають ряд недоліків і 

не сприяють якісній оцінці плідників, яку здійснюють провідні країни з розведення порід мо-

лочної худоби. Але навіть якщо допустити, що племінна цінність бугая визначена належним 

чином, це не значить, що він забезпечить генетичне поліпшення породи чи стада за комплек-

сом господарськи корисних ознак. Науковцями встановлено, що лише незначна частина бугаїв 

голштинської породи одночасно поєднують племінну цінність за двома ознаками (надій – 

вміст жиру в молоці; надій – вміст білку в молоці) і ще менше – за трьома (надій – жир – білок) 

[14]. Тому селекцію з породою слід спрямовувати спочатку на покращення однієї ознаки, а 

потім – іншої. Цей фактор варто також враховувати при формуванні молочної продуктивності 

корів. 

Використання плідників голштинської породи узгоджується також з умовами довкілля. 

Доведено, що генетичний потенціал імпортованих бугаїв в різних природно-кліматичних зо-

нах проявляється неоднаково. Чим кращі умови годівлі, тим вища ефективність використання 

бугаїв голштинської породи [1]. Погоджуючись із впливом чинників довкілля, зокрема з при-

родно-кліматичними умовами на прояв генетичного потенціалу продуктивності корів, інші на-

уковці довели, що навіть в умовах однієї кліматичної зони корови-дочки плідників голштин-

ської породи з різних племінних стад характеризувалися неоднаковою молочною продуктив-

ністю та відтворною здатністю [3]. 

Підтверджують думку про вплив генотипових чинників на продуктивність корів і резуль-

тати оцінки бугаї-поліпшувачів голштинської породи ліній Валіанта 1650414, Кава-

лера 1620273, Елевейшна 1491007, Старбака 352790 та Чіфа 1427381 в умовах племінного го-

сподарства з високим рівнем годівлі і сучасними технологічними підходами до виробництва 

молока. На фоні значної диференціації за надоєм та вмістом жиру в молоці у дочок досліджу-

ваних бугаїв найбільш продуктивною була лінія Кавалера, а найменш продуктивною – Чіфа. 

Зроблено висновок про необхідність перевірки племінної цінності бугаїв-поліпшувачів завод-

ських ліній голштинської породи за якістю потомків у конкретних стадах [13]. Аналогічної 
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думки дотримуються інші дослідники, які дійшли висновку про зниження результатів оцінки 

бугаїв-поліпшувачів протягом їхнього переоцінювання [6, 9]. 

Враховуючи досвід ряду вчених, які генетичне поліпшення стад молочної худоби узго-

джують з такими генетичними чинниками, як походження за батьком та лінійна належність 

[4, 7, 10, 16, 17], нами вбачалося актуальним визначити роль батьків корів та їх лінійної нале-

жності у формуванні  молочної продуктивності худоби різних порід. Практичну цінність в ас-

пекті оцінки плідників за якістю дочок має також порівняльний аналіз господарськи корисних 

ознак корів різних порід, напівсестер за батьком. 

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проведені за матеріалами первинного 

племінного обліку 10 племінних стад української чорно-рябої молочної породи, 3 племінних 

стад української червоно-рябої молочної породи та одного стада української червоної молоч-

ної породи, які підпорядковані НААН. Корови досліджуваних порід були розділені на групи 

за приналежністю до лінії та походженням за батьком. Корови української чорно-рябої моло-

чної породи були дочками 38 плідників 9 ліній голштинської породи, української червоно-ря-

бої молочної породи – 14 бугаїв 9 ліній, української червоної молочної – 6 бугаїв 4 ліній. З 

урахуванням використання для відтворення маточного поголів’я корів української червоно-

рябої та української червоної молочних порід плідників голштинської породи червоно-рябої 

масті Белісара 365235897, Конбео 579810507 і Романа 660886883 нами проведений порівняль-

ний аналіз молочної продуктивності корів, напівсестер за батьком. Кількість напівсестер за 

батьком у кожній групі та породі була різною, але не менше 10 голів. Для оцінки плідників за 

продуктивністю дочок проводили аналіз даних молочної продуктивності корів за 305 днів пер-

шої та вищої лактацій  використовували базу даних системи управління молочним скотарст-

вом (СУМС «Інтесел-Орсек») станом на 1 січня 2019 року.  

Опрацювання експериментальних даних проводили методами математичної статистики 

засобами програмного пакету «Statistika 6.0» на ПК [2]. 

Результати досліджень. Встановлено, що в племінних стадах дослідних господарств ме-

режі НААН, які розводять худобу української чорно-рябої молочної породи, а саме: 

ДП "ДГ "Еліта" МІП ім. В. М. Ремесла НААН", ДП "ДГ "Гонтарівка" ІТ НААН", 

ДП "ДГ "Елітне" КДСГДС НААН", ДП "ДГ "Пасічна" ІК СГП НААН, ДП "ДГ "Нива" ІРГТ 

ім. М.В.Зубця НААН", ДП "ДГ ім. 9 Січня" Інституту свинарства і АПВ НААН, ДП "ДГ Нова 

Перемога" ІСГ Полісся НААН, ДП "ДГ "Шевченківське" ІБКІЦБ НААН, ДП "ДГ Асканій-

ське" АДСДС НААН", ДП "ДГ Олександрівське" ННЦ ІЗ НААН найбільш численним є по-

томство бугаїв Ельдорадо 579136891 (284 дочки), Вібрато 8554545779 (100 дочок), Ва-

сарі 2931253623 (91 дочка), Арона 6800030087 (79 дочок), Бессона 393035302 (76 дочок), Пре-

нто 1402472395 (75 дочок), Ізюма 1745 (68 дочок) і Н. Болта 114753395 (64 дочки) (табл. 1). 

Від решти плідників в стадах дочок становило від 12 до 57 голів. Досліджене поголів’я корів 

відносилося до ліній Аннас Адема 30587, Белла 1667366, Валiанта 1650414, Елевей-

шна 1491007, Старбака 352790, Чiфа 1427381, К. Франса 32366, Дж. Бесна 5694028588 і Кава-

лера 1620273. 

Нами виявлено значну диференціацію молочної продуктивності за 305 днів першої та 

вищої лактації у дочок бугаїв-плідників, що дозволяє стверджувати про значну неоднорідність 

стад та неконсолідованість породи за основною селекційною ознакою. Встановлено, що надій 

першої лактації змінювався від 3211 кг у корів-дочок бугая Даміра 7100354042 лінії Белла до 

7884 кг – Джокуса 113080315 лінії Дж. Бесна, що може обґрунтовуватися не лише племінною 

цінністю батьків і належністю до відповідної лінії, але й умовами годівлі й утримання тварин, 

а також обліком показників продуктивності. Підтверджує останній зроблений нами висновок 

і оцінка плідників за продуктивністю дочок, які належали до тієї ж лінії. Дочки плідників лінії 

Аннас Адеми за першу лактацію продукували від 6205 до 6758 кг молока, лінії Белла, відпо-

відно, 3211–6612 кг, лінії Валіанта – 3861–7051 кг, лінії Елевейшна – 5014–6683 кг, лінії Ста-

рбака – 3964–6670 кг, лінії Чіфа – 5566–6626 кг молока. Вплив генеалогічного формування на 

молочну продуктивність корів був високодостовірним і становив за першу лактацію 10,8%, за 

вищу – 10,2% відповідно. 
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1. Надій корів української чорно-рябої молочної породи залежно від бугая-плідника  

Кличка 

 та інд. № бугая 
Лінія n 

Надій за першу ла-

ктацію, кг 

Надій за вищу ла-

ктацію, кг 

Акорд 6800030085 

Аннас Адема  30587 

12 6758 ± 165,9 6911 ± 178,6 

Арон 6800030087 79 6245 ± 93,3 6670 ± 97,9 

Тархун 3678 67 6205 ± 89,8 6314 ± 90,6 

Мінімо 1020971883 
Белла 1667366 

21 6612 ± 269,2 7559 ± 204,9 

Дамир 7100354042 31 3211 ± 106,7 3809 ± 114,2 

Гарольд 7100574479 

Валiанта 1650414 

34 3861 ± 150,7 3931 ± 145,7 

Г. Унгут 7352184 18 5786 ± 308,7 6605 ± 245,7 

Матернус 4195401081 14 7051 ± 234,3 7051 ± 226,3 

Р. Чарж 7229251 43 6118 ± 234,9 7334 ± 244,8 

Б. Р. Гармоні 9498163 

Елевейшна 1491007 

30 5405 ± 181,6 6481 ± 234,7 

В. Вільмос 3101733688 34 5635 ± 131,9 6105 ± 185,8 

Васарі 2931253623 91 5014 ± 93,7 6281 ± 109,5 

Д. Лоббі 101916210 36 5363 ± 209,6 6753 ± 242,3 

Ладоніс 348082142 36 5554 ± 139,6 6178 ± 184,2 

Мантено 344222859 31 6683 ± 160,0 8290 ± 161,2 

Г. Твістер 7418701 19 5404 ± 323,1 5576 ± 332,3 

Вібрато 8554545779 100 5533 ± 102,9 5687 ± 108,7 

Дімітрідж 1402398370 26 6018 ± 257,7 6928 ± 300,7 

Фібідус 579888341 57 6489 ± 219,9 7337 ± 195,7 

Бессон 393035302 

Старбака 352790 

76 5749 ± 126,5 5844 ± 122,8 

Бестус 348313870 20 4312 ± 139,1 5834 ± 169,3 

К. Гіган 101760508 35 5652 ± 248,5 6775 ± 221,6 

К. Капітол 5567647 16 3964 ± 197,3 4054 ± 248,7 

Детектив 349159846 39 5717 ± 126,8 5842 ± 142,0 

К. Сталліон 50750432 23 5771 ± 251,1 6483 ± 215,6 

Л. Т. Малоні 62294308 13 6109 ± 207,5 6970 ± 241,5 

Н. Болта 114753395 64 6670 ± 139,2 6670 ± 139,2 

Пренто 1402472395 75 5583 ± 107,6 6126 ± 104,6 

Сарукко 350995813 12 6051 ± 186,2 6051 ± 186,2 

Доміно 1500162599 

Чiфа 1427381 

16 6232 ± 296,3 6232 ± 296,5 

Г. Тандем 9434213 17 5871 ± 228,4 6229 ± 179,3 

Ельдорадо 579136891 284 5956 ± 72,4 6323 ± 73,8 

Гриб 2507   21 6626 ± 27,4 7042 ± 93,5 

Полярстен 342347941 18 6426 ± 224,9 8248 ± 291,4 

С. В. Феріадо 62188700 13 5566 ± 308,1 5879 ± 408,8 

Ізюм 1745 К. Франса 32366 68 5939 ± 91,0 7065 ± 107,2 

Джокус 113080315 Дж. Бесна 5694028588 14 7884 ± 439,9 9143 ± 564,6 

Гліммер 240688680 Кавалера 1620273 22 4211 ± 234,9 4249 ± 255,9 

 
Безперечно, при визначенні впливу бугая на продуктивність корів-дочок не слід нехту-

вати і таким чинником, як спадковість матері, її походження за батьком, належність до лінії 
тощо, хоча у скотарстві вважається, що сила впливу жіночих особин на прояв генетичного 
потенціалу продуктивності тварин значно менша, ніж чоловічих.   

Необхідно відзначити, що частина первісток української чорно-рябої молочної породи 
характеризувалася високою молочною продуктивністю, яка стабільно збільшувалася до тре-
тьої та вищої лактації. Дочки від 14 плідників голштинської породи, незалежно від лінії, за 
першу лактацію продукували більше 6000 кг молока, а бугаїв Матернуса 4195401081 та Джо-
куса 113080315 – більше 7000 кг. Інтенсивне використання цих плідників сприятиме підви-
щенню темпів поліпшення стада за молочною продуктивністю. Одночасно з цим надій  час-
тини первісток різних ліній становив 3–4 тис. кг молока, що не характерно для породи, яка 
створена на основі кращого світового генофонду і продовжує використовувати для відтво-
рення маточного поголів’я плідників голштинської породи. Підтверджують вплив походження 
за батьком на фенотиповий прояв надою корів української чорно-рябої молочної породи ре-
зультати однофакторного дисперсійного аналізу, згідно якого надій дочок першої лактації  на 
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31,0% (P > 0,999), а вищої – 37,3% (P > 0,999) обумовлений племінною цінністю батька. 
Нами у деяких випадках не виявлено підвищення надою корів української чорно-рябої 

молочної породи із збільшенням порядкового номера лактації, або він був незначним (дочки 
бугаїв Сарукко 350995813, Доміно 1500162599 і Гліммера 240688680). Для решти корів відмі-
чено збільшення надою із підвищенням порядкового номера лактації. Заслуговують на увагу 
дочки плідника Джокуса 113080315, від яких за вищу лактацію одержано 9143 кг молока, По-
лярстена 342347941 і Мантено 344222859 – 8248 і 8290 кг молока відповідно. Загалом, надій 
корів української чорно-рябої молочної породи за вищу лактацію мав значну мінливість, як і 
за першу лактацію, й залежав від бугая-плідника та лінії, як основних досліджуваних чинників.  

Знаючи, що на молочну продуктивність корів впливають й багато інших факторів, доре-
чним вбачається при проведенні комплексної оцінки плідника за якістю потомства врахову-
вати якомога більше чинників. Чільне місце серед яких відвести технології отримання молока, 
під якою розуміють комплекс заходів з виробництва продукції. 

Оцінка плідників голштинської породи червоно-рябої масті, яких використовували для 
відтворення маточного поголів’я української червоно-рябої молочної породи в племінних ста-
дах ДП "ДГ "Олександрівське" ННЦ ІЗ НААН", ДП "ДГ "Христинівське" ІРГТ ім. М.В.Зубця 
НААН" та ДП "ДГ "Нива" ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН" засвідчила, найбільшу чисельність до-
чок від бугаїв Джупі 114386090 лінії Чіфа 1427381 – 110 голів, Коржік 7100514452 лінії Стар-
бака 352790 – 109 голів і Белісар 365235897 лінії Хановера 1629391 – 82 голів (табл. 2). Кіль-
кість дочок інших бугаїв в досліджуваних племінних стадах варіювала від 11 до 58 голів.  

 
2. Надій корів української червоно-рябої молочної породи в залежності від бугая-плідника 

 Кличка  

та інд. № бугая 
Лінія n 

Надій першої лакта-

ції, кг 

Надій вищої лак-

тації, кг 

Белісар 365235897 

Хановера 1629391 

82 6081 ± 52,1 7291 ± 54,2 

Бенаро 359855968 24 6472 ± 217,2 7129 ± 236,0 

Діалог 2009 20 5414 ± 130,5 7239 ± 72,3 

Ларець 6177 
Р. Соверiнга 198998 

38 6689 ± 209,3 6763 ± 208,3 

Лучнов 471 43 6688 ± 135,6 6715 ± 137,2 

Конбео 579810507 
Кавалера 1620273 

24 6681 ± 166,4 7235 ± 210,2 

Канцлер 768305280 15 6227 ± 231,8 6227 ± 231,8 

Коржік 7100514452 
Старбака 352790 

109 6621 ± 52,9 7028 ± 49,1 

Роман 660886883 11 6243 ± 425,2 7626 ± 371,7 

Сеньйор 5492 Валiанта 1650414 58 5599 ± 60,3 7236 ± 55,7 

Май 5573 Імпрувера 333471 13 5937 ± 230,6 7023 ± 256,7 

Рувілло 347440967 Елевейшна 1491007 51 5565 ± 123,3 6275 ± 132,8 

Дипломат 401497 Сiтейшна 267150 18 6499 ± 274,2 7289 ± 227,4 

Джупі 114386090 Чіфа 1427381 110 6469 ± 70,1 6970 ± 70,8 

 

Надій корів української червоно-рябої молочної породи першої лактації змінювався від 

5414 кг (Діалог 2009) до 6689 кг (Ларець 6177), засвідчуючи кращу однорідність стад за моло-

чною продуктивністю порівняно з  українською чорно-рябою молочною породою.  

Аналіз молочної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи тієї ж 

лінії, що і корови української чорно-рябої молочної породи, підтверджує залежність основної 

селекційної ознаки добору молочної худоби за бугаєм-плідником. Серед дочірніх потомків лі-

нії Хановера 1629391 найвищою молочною продуктивністю характеризувалися корови-дочки 

бугая Бенаро 359855968, надій яких за 305 днів першої лактації становив 6472 кг. Серед пред-

ставниць української червоно-рябої молочної породи, які належать до лінії Р. Со-

верiнга 198998 найвищий надій першої лактації – 6689 кг мали потомки плідника Ларця 6177. 

За лінією Кавалера 1620273 вищий надій корів першої лактації становив 6681 кг у дочок від 

бугая Конбео 579810507, а в лінії Старбака 352790 від – Коржіка 7100514452. Для корів укра-

їнської червоно-рябої молочної породи, незалежно від походження за батьком та належності 
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до відповідної лінії, притаманне підвищення надою з підвищенням порядкового номера лак-

тації. Слід також відзначити, що за вищу лактацію корови-дочки усіх досліджуваних плідників 

мали надій більше 6000 кг, а частина – 7000 кг. При цьому найвищий надій третьої та вищої 

лактації – 7626 кг, мали корови-дочки бугая Романа 660886883 лінії Старбака 352790. Такі ре-

зультати, з одного боку, можна пояснити меншою кількістю стад, ліній і плідників, поголів’ям 

корів, порівняно з українською чорно-рябої молочною породою, хоча в обох випадках засто-

совувався статистичний метод визначення середніх показників, а з іншого – створенням худобі 

належних умов утримання, за яких їх організм адаптувався до технології виробництва молока 

і проявляє генетичний потенціал, успадкований від батьків. Доведений достовірний вплив по-

ходження корів за батьком на надій першої і вищої лактації (25,0% і 15,2%, відповідно), а та-

кож належності до лінії (21,4% і 11,2%) за переваги впливу першого  генетичного чинника. 

Порівняльний аналіз продуктивності первісток української червоної молочної породи, 

яких використовували для відтворення маточного поголів’я в племінному стаді ДП "ДГ "Елі-

тне" КДСГДС НААН", показав, що реалізаційний потенціал їх надою досить високий (6517–

8013 кг), але й він залежав від ряду чинників (табл. 3). Плідники ліній Хановера 1629391, 

Чіфа 1427381, Кавалера 1620273 і Старбака 352790 голштинської породи червоно-рябої масті 

в стаді налічувалось від 15 до 33 дочок, засвідчуючи тривалість свого використання.  

 
3. Надій корів української червоної молочної породи дочок різних бугаїв-плідників  

Кличка 

та інд. № бугая 
Лінія n 

Надій першої лак-

тації, кг 

Надій вищої ла-

ктації, кг 

Белісар 365235897 
Хановера 1629391 

51 8013 ± 153,9 8354 ± 157,7 

Цвіток 435 17 6517 ± 276,7 8543 ± 263,1 

Джорін 114414759 
Чіфа 1427381 

15 7323 ± 220,6 9249 ± 315,4 

Тумпі 112367468 31 7170 ± 221,6 8682 ± 288,7 

Конбео 579810507 Кавалера 1620273 33 7688 ± 198,2 8817 ± 167,1 

Роман 660886883 Старбака 352790 27 6960 ± 208,2 8564 ± 211,3 

 

З’ясовано, що вищим надоєм першої лактації характеризувалися дочки бугаїв-плідників 

Белісара 365235897, Джоріна 114414759 і Тумпі 112367468, які продукували 8013 кг, 7323 кг 

і 7170 кг молока відповідно. У корів української червоної молочної породи надій підвищува-

вся із збільшенням порядкового номера лактації, при цьому за третю і вищу лактацію корови 

продукували більше 8000 кг молока за лактацію, а дочки бугая Джоріна 114414759 – більше 

9000 кг. Найвища серед досліджуваних порід молочна продуктивність корів української чер-

воної молочної породи може бути обґрунтована розведенням в природньо-кліматичній зоні 

найбільшої адаптації, а також наявності в генотипі тварин різної умовної кровності декількох 

порід, які приймали участь у її створенні, що сприяє прояву гетерозису за основною селекцій-

ною ознакою молочної продуктивності. Підтверджує більш значущу роль середовищних фак-

торів у формуванні молочної продуктивності корів цієї породи однофакторний дисперсійний 

аналіз, згідно якого вплив батька потомства на надій дочок першої лактації становив 16,7% 

(P > 0,999), а вищої – 4,4%, в той час як належність до лінії  справляла ще менший вплив – 

5,3% (P > 0,95)  та 4,2% відповідно. 

Ураховуючи, що при створенні української червоно-рябої та української червоної моло-

чних порід, а також в процесі їх подальшого розведення використовують плідників голштин-

ської породи червоно-рябої масті, в окремих випадках – ті самі, нами був визначений рівень 

диференціації молочної продуктивності корів різних порід, дочок бугаїв Белісара 365235897, 

Конбео 579810507 і Романа 660886883. Встановлені істотні відмінності продуктивності корів 

різних порід напівсестер за батьком (табл. 4). При цьому, незалежно від плідника, вищим на-

доєм першої лактації характеризувалися корови української червоної молочної породи, порів-

няно з українською червоно-рябою молочною.  

Перевага дочок бугая Белісара 365235897 української червоної молочної породи за на-
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доєм першої лактації над представницями української червоно-рябої молочної породи стано-

вила 1932 кг (p < 0,001). Різниця надою першої лактації напівсестер за батьком, бугаєм 

Конбео 579810507 становила 1007 кг (p < 0,01), а Романа 660886883 – 717 кг за переваги корів 

української червоної молочної породи над українською червоно-рябою молочною. 

 
4. Надій корів різних порід, напівсестер за батьком 

Кличка  

та інд. № бугая 
Лінія 

Українська червона 

молочна порода 

Українська червоно-ряба 

молочна порода 

n 
надій за першу лак-

тацію, кг 
n 

надій за першу лак-

тацію, кг 

Белісар 365235897 Хановера 1629391 51 8013 ± 153,9 82 6081 ± 52,1 
Конбео 579810507 Кавалера 1620273 33 7688 ± 198,2 24 6681 ± 166,4 
Роман  660886883 Старбака 352790   27 6960 ± 208,2 11 6243 ± 425,2 

 

Висновки. Корови української чорно-рябої молочної породи залежно від походження за 

батьком та лінійної належності за першу лактацію продукували від 3211 кг до 7884 кг молока. 

Вплив походження за батьком на надій корів української чорно-рябої молочної породи першої 

і вищої лактації становив 31,0% (P > 0,999) і 37,3% (P > 0,999), а належності до лінії в декілька 

разів менше – 10,8% і 10,2% за високодостовірної сили впливу. 

З’ясована роль бугаїв-плідників голштинської породи червоно-рябої масті, які сприяли 

прояву надою першої лактації у корів української червоно-рябої молочної породи на рівні 

5414 – 6689 кг і вплив яких на дану ознаку був високодостовірним та становив 25,0%, а вищої 

лактації – 15,2%. Дещо менший вплив – 21,4% і 11,2% відповідно справляла лінійна належ-

ність. 

Визначено, що корови української червоної молочної породи характеризувалися найви-

щою молочною продуктивністю серед досліджуваних порід за фенотипової мінливості ознаки 

в межах 6517–8013 кг. Найбільший з урахованих генетичних чинників вплив на надій корів 

цієї породи першої і вищої лактації справляло походження за батьком – 16,7% (P > 0,999) і 

4,4% відповідно та значно меншого впливу належності до лінії (5,3% (P > 0,95)  та 4,2%). 

Встановлена значна фенотипова мінливість молочної продуктивності корів різних порід 

напівсестер за батьком. При цьому, не залежно від плідника, вищим надоєм першої лактації 

характеризувалися корови української червоної молочної породи, порівняно з українською че-

рвоно-рябою молочною. 
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Висвітлено стан галузі молочного скотарства в племінних господарствах Кіровоград-

ської області впродовж останніх п’яти років. Наведені дані щодо чисельності поголів’я ВРХ 

та корів різних порід, проаналізовано основні господарськи корисні ознаки в підконтрольних 

стадах. Встановлено, що більшість корів у племінних стадах дослідних господарств мають 

високу молочну продуктивність та живу масу. Водночас, за більшістю селекціонованих ознак 

виявлено істотний рівень фенотипової мінливості, що засвідчує достатні генетичні ресурси 

і передумови для якісного добору в стадах. 

Ключові слова: племінні господарства, відтворна здатність, отелення, осіменіння, жива 

маса, молочна продуктивність, лактація, чисельність поголів’я 

 

ECONOMICALLY USEFUL SIGNS OF DAIRY BREEDS CATTLE IN HERDS OF  

KIROVOGRAD REGION 

G. D. Ilyashenko  

Institute of Agriculture Steppe NAAS (Sozonivka, Ukraine) 

The state of dairy cattlein the breeding farms of the Kirovohrad region over the last five years 

is highlighted. The data on the number of cattle and cows of different breeds are presented, the basic 

economic-and-useful traits in the controlled herds are analyzed. In the vast majority of animals in 

tribal herds of experimental farms have high milk productivity and live weight. At the same time, a 

significant level of phenotypic variability has been established for most of the selected traits, which 

indicates sufficient genetic resources and prerequisites for qualitative selection in the herds. 

Key words: tribal farms, reproductive capacity, calving, insemination, live weight, dairy produc-

tivity, lactation, livestock numbers 

 

ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗЫЕ ПРИЗНАКИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

МОЛОЧНЫХ ПОРОД В ПЛЕМЕННЫХ ХОЗЯЙСТВАХ КИРОВОГРАДСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

Г. Д. Иляшенко 

Институт сельского хозяйства Степи НААН (Сазоновка, Украина) 

Отражено состояние отрасли молочного скотоводства в племенных хозяйствах Киро-

воградской области на протяжении последних пяти лет. Приведенные данные по численно-

сти поголовья КРС и коров разных пород, проанализированы основные хозяйственно полезные 

признаки в подконтрольных стадах. Установлено, что большинство коров в племенных ста-

дах опытных хозяйств имеют высокий уровень молочной продуктивности и живого веса. В 

то же время, по большинству секционированных признак установлено существенный уровень 

фенотипической изменчивости, что свидетельствует о достаточных генетических ресурсах 

и предпосылках для качественного отбора в стадах. 

Ключевые слова: племенные хозяйства, воспроизводительная способность, отел, осемене-

ния, живая масса, молочная продуктивность, лактация, численность поголовья 
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Вступ. За сучасних соціально-економічних умов формування ринкових відносин актуа-

льним залишається питання підвищення ефективності виробництва і конкурентоспроможно-

сті продукції тваринництва, зокрема молочного скотарства. Також, потреба у прискоренні те-

мпів селекції зумовлює доцільність пошуку шляхів прогнозу і раннього добору тварин за по-

казниками майбутньої молочної продуктивності, оскільки вирощування потенційно низькоп-

родуктивних тварин призводить до значних економічних збитків. В контексті означеного на 

особливу увагу заслуговує селекційно-племінна робота, яка сприяє створенню високопродук-

тивних стад тварин з поліпшеними господарськи корисними ознаками [1, 4, 5]. 

Водночас, використання кращого генофонду великої рогатої худоби впродовж останніх 

років дозволило прискорити темпи селекції в Україні за молочною продуктивністю, особливо 

надоями корів, однак, привело до погіршення відтворювальних якостей та резистентності тва-

рин [2] в більшості стад. Наразі у молочному скотарстві залишається ще багато проблем, серед 

яких одержання високих надоїв від корів наявних порід, забезпечення для худоби відповідних 

умов, в яких може проявитися їх генетичний потенціал, вирощування ремонтного молодняку 

із живою масою відповідно до стандарту порід, та багато інших. Разом з тим, як зазначають, 

Ю. П. Полупан та М. С. Гавриленко [3], потенціал будь-якої породи підвищується в основ-

ному за рахунок використання бугаїв-плідників, а фенотипова специфічність груп напівсестер 

за батьком і тварин різної лінійної належності до певної міри (часом істотно) змінюється у 

хронології різних років господарського використання у різних стадах та кліматичних умовах. 

Це зумовлює необхідність проведення постійного генетичного моніторингу за селекційними 

групами та роками господарського використання. Метою стало дослідження стану галузі мо-

лочного скотарства в племінних господарствах Кіровоградської області, рівня формування го-

сподарськи корисних ознак різних порід у конкретних технологічних і кліматичних умовах 

певного регіону. Що в перспективі забезпечить можливість корегування напряму селекції в 

підконтрольних стадах. 

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводилися в племінних стадах з роз-

ведення ВРХ молочного напрямку продуктивності Кіровоградської області, за матеріалами 

зведених звітів з бонітування за період 2015–2018 рік. Моніторинг проведений за чотирма по-

родами, а саме: українською чорно-рябою молочною (УЧР), українською червоно-рябою мо-

лочною (УЧеР), українською червоною молочною (УЧ), і голштинською (Г). До опрацювання 

були залучені дані за 3371 тваринами племінних стад: ДП “ДГ “Елітне” ІСГС” НААН”, 

ТОВ “Прогрес” Новгородківського, ТОВ “Украгроком” Олександрійського, ТОВ Фірма 

“ОЛТО” Олександрівського ПСП АФ “Пурпурівська” Новомиргородського районів (україн-

ська чорно-ряба молочна порода), ДП “ДГ “Елітне” ІСГС” НААН (українська червона молочна 

порода), ПСП ім. Шевченка Вільшанського, СТОВ “Зоря” Благовіщенського районів (україн-

ська червоно-ряба молочна порода), ТОВ “Прогрес” Новгородківського, ТОВ “Украгроком” 

Олександрійського (голштинська порода). 

Аналіз проводили за середніми показниками молочної продуктивності, відтворної здат-

ності, живої маси, оцінки типу будови тіла тварин та іншими, господарськи корисними озна-

ками в стадах окремих порід та в цілому за чотирьома досліджуваними породами, яких розво-

дили в племінних господарствах Кіровоградської області. Однофакторним дисперсійним ана-

лізом визначали рівень впливу генетичного чинника походження за батьком на показники екс-

тер’єру корів-первісток. 
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Результати досліджень. Встановлено, що у сільськогосподарських підприємствах Кіро-

воградщини, станом на 1.01.2019 року, налічується 25,8 тис. голів великої рогатої худоби, у 

тому числі 10,4 тис. корів. Племінна частина становить 7,51 та 3,37 тис. голів або 29,1 і 32,4 

відсотки, відповідно від загального поголів’я і ро-

зміщена у наявних 5-ти племзаводах і 4-х племре-

продукторах. За породним складом поголів’я корів 

розподіляється: українська чорно-ряба (УЧР) – 

1053 голів (31,2%), українська червоно-ряба 

(УЧеР) – 514 (15,3%), голштинська (Г) – 1589 

(47,1%), українська червона (УЧ) – 215 голів 

(6,4%). Чисельність корів у проаналізованих пле-

мінних стадах варіювала від 50 до 981 голів, пере-

важна більшість з яких 95,2% належить до чисто-

породних та IV – покоління. Разом з тим встанов-

лено, що середня тривалість господарського вико-

ристання корів за досліджуваний період (2015–2018 роки) у племінних господарствах складала 

3,1–4,0 лактації, середній вік корів при першому отеленні становив 25,3 місяців. Корови укра-

їнської чорно-рябої молочної породи у ТОВ “Прогрес” Новгородківського району характери-

зувалися ранніми отеленнями, які відбувалися у віці 22 місяці, а корови української чорно-

рябої молочної породи у СТОВ “Зоря” Благовіщенського району навпаки, пізніми – у віці 

29,1 місяців. Кількість уведених первісток в основне стадо є різною від 15,8% у ПСП АФ “Пу-

рпурівська” Новомиргородського району (УЧР) до 61,8% у ПСП ім. Шевченка Вільшанського 

району (УЧеР) за середнього показника за стадами на рівні 32,5%. 

Жива маса корів (ІІІ – лактація) в середньому за породами та роками дослідження стано-

вила 651 кг та коливалася від 603 кг (українська чорно-ряба молочна порода) до 726 кг (укра-

їнська червоно-ряба молочна порода). Корови селекційного ядра за живою масою суттєво не 

відрізнялися від тварин основного стада. 

Аналіз корів у племінних господарствах за надоями (табл. 1) засвідчив про перевагу тва-

рин голштинської та української червоної молочної порід. За середнього надою за досліджу-

ваними групами у 2015 році – 6848 кг, корови Г та УЧ перевищували означений показник на 

1406 кг і 834 кг, у 2018 році перевага за рівнем надою становила 839 кг і 585 кг відповідно. 

Разом з тим, доцільно зазначити, що в динаміці надій за усіма досліджуваними породами істо-

тно збільшився і станом на 1.01.2019 року становив 7805 кг проти 6848 кг, що більше на 957 кг 

(або 13,9%) аналогічного періоду 2015 року. 

Найнижчим рівнем надою за досліджуваний період, порівняно до інших порід характе-

ризувалися корови української червоно-рябої молочної породи. Так у 2015 році він складав 

4726 кг, у 2018 році – 6235 кг, різниця до середнього за породами становила відповідно 2122 кг 

(або 30,9%) і 1570 кг (або 20,1%). За якісними показниками молока також встановлено помітну 

міжпорідну різницю. Зокрема, середній рівень молочного жиру і білка за роками дослідження 

у тварин української червоної молочної породи становив 321 і 256 кг, голштинської – 301 і 

260 кг, тоді як за українською червоно-рябою молочною породою означені показники були на 

рівні 216 і 184 кг відповідно. Різниця становила 105 і 85 кг за вмістом жиру, та 72 і 76 кг – за 

вмістом білка в молоці. 

Водночас, не зважаючи на міжпорідну різницю, спостерігається тенденція до стабіль-

ного збільшення молочної продуктивності за усіма породами, яких розводять у племінних го-

сподарствах Кіровоградської області. Так, рівень надою станом на 1.01.2019 року за УЧ збіль-

шився на 9,2%, за УЧР – на 18,1%, за УЧеР – на 31,9%, за Г на – 4,7%, виходу молочного жиру 

– відповідно на 4,2%, 9,3, 15,5, і 2,0%, виходу молочного білка – на 8,6%, 7,0, 21,6 і 17,0% 

порівняно до 1.01.2016 року. 

Оцінка відтворної здатності корів засвідчила, що вік першого осіменіння у племінних 

стадах області становить від 375 до 487 днів, що відповідає 12,1–16,0 місяців, при живій масі 



 

38 
 

375–444 кг. Вік першого отелення 21,1–25,0 місяців. Проте, коефіцієнт відтворної здатності 

(КВЗ) у корів не перевищує 0,90, за першу і 0,82 за третю лактації, що помітно нижче оптима-

льного його рівня (1,00). Це зумовлено більш тривалим сервіс-періодом, який становив відпо-

відно 121 та 166 днів, що на 31 та 76 днів вище норми (90 днів), тривалість тільності відповідає 

біологічним межам. Найвищий вихід телят на 100 корів отримано в ТОВ “Украгроком” Олек-

сандрійського району 89 голів, тоді як у ТОВ Фірма “ОЛТО” Олександрівського району озна-

чений показник становить лише 63 голови. 

 
1. Молочна продуктивність та жива маса корів в динаміці за роками дослідження 

Рік 

Порода 

УЧ УЧР УЧеР Г 
У середньому 

за породами 

надій по стаду, кг 

2015 7682 6729 4726 8254 6848 

2016 8016 6774 4914 8324 7007 

2017 8376 7625 6125 8360 7622 

2018 8390 7950 6235 8644 7805 

У середньому за роками 8116 7270 5500 8396 7321 

вихід жиру по стаду, кг 

2015 308 247 187 301 261 

2016 317 251 194 304 267 

2017 329 284 233 306 288 

2018 330 299 249 318 299 

У середньому за роками 321 270 216 307 279 

вихід білка по стаду, кг 

2015 243 212 167 234 214 

2016 252 213 167 264 224 

2017 265 242 200 268 244 

2018 264 248 203 274 247 

У середньому за роками 256 229 184 260 232 

жива маса по стаду, кг (ІІІ лактація) 

2015 635 600 741 630 652 

2016 637 596 744 638 654 

2017 635 615 712 642 651 

2018 633 600 707 641 645 

У середньому за роками 635 603 726 638 651 

 

За методикою лінійної класифікації загальна оцінка будови тіла за досліджуваними пер-

вістками українських червоної і чорно-рябої молочних порід дослідного господарства “Елі-

тне” ІСГС НААН” становила відповідно 83,2 і 82,9 балів, що відповідає “добре з плюсом”. 

Первістки української червоно-рябої молочної породи ПСП ім. Шевченка Вільшанського рай-

ону за загальною оцінкою отримали 81,5 бали, ровесниці української чорно-рябої молочної 

породи ТОВ Фірми “ОЛТО” Олександрівського району мали 82,6 бали, що також відповідає 

“добре з плюсом”. Аналіз результатів окомірної оцінки типу первісток за кожною ознакою 

типу засвідчує, що застосування даної методики дозволяє достатньою мірою диференціювати 

тварин за ознаками будови тіла. Середній коефіцієнт мінливості за 18 основними лінійними 

ознаками екстер’єру корів-певісток сягає 28,3%. Виявлено значні межі коливання рівня мін-

ливості за окремими ознаками. Порівняно невисокою мінливістю характеризуються ознаки 

довжини (9,4%) і ширини (8,7%) крижів (13,2%), глибини тулубу (12,3%), постави тазових 

кінцівок (19,3%). Найбільш високий рівень мінливості відмічено за ознаками кутастості 

(39,4%), постави ратиць (33,3%), прикріплення задньої частини (32,0%) та глибини (47,6%) 

вим’я. 

Показники екстер’єру за роками оцінки показали, що корови-первістки УЧ, дослідного 

господарства “Елітне” які отелилися у 2017 році поступались за молочним типом ровесницям, 

що отелились у 2018 році на 3,5 бала (td = 2,84, Р < 0,01), за розвитком тулубу на 2,4 (td = 2,13, 
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Р < 0,05), за станом кінцівок на 2,2 (td = 1,68), за морфологічними ознаками вим’я на 2,3 бала 

(td = 2,34, Р < 0,01). За УЧР відповідна різниця становила 1,4 бала (td = 1,07), 1,2 (td = 1,05), 1,2 

(td = 1,88). Аналогічна тенденція, спостерігається і в стадах ТОВ Фірми “ОЛТО” Олександрів-

ського, та ПСП ім. Шевченка Вільшанського районів. Отже, екстер’єр корів-первісток в дос-

ліджуваних стадах зазнав змін у бік покращення. 

Однофакторним дисперсійним аналізом нами встановлено, що вплив генетичного чин-

ника походження за батьком на екстер’єр корів української червоної молочної породи був по-

рівняно невисокий, проте достовірний, сила впливу коливалась від 12% до 34%. Частка впливу 

походження за батьком на показники екстер’єру тварин українських чорно- та червоно-рябої 

молочних порід коливалася від 13 до 37%. Однак, за рахунок того, що до аналізу було залучено 

невелика чисельність тварин, рівень вірогідності у всіх випадках виявився низьким. 

Більшість вчених зазначають, що умови вирощування ремонтного молодняку які харак-

теризує жива маса тварин у різні вікові періоди, має істотну кореляцію з подальшою молочною 

продуктивністю корів. Тому питанню вирощування телиць у племінних господарствах по-

винно приділятися максимум уваги. Як засвідчують результати наших досліджень, інтенсив-

ність формування живої маси ремонтних телиць досліджуваних порід у 6-ти місячному віці 

змінювалася від 175 кг (голштинська) до 229 кг (українська червоно-ряба молочна порода) і в 

середньому за стадами становила 188 кг. В 12-місячному віці середня жива маса становила 

324 кг, за найменших показників у телиць української чорно-рябої молочної породи – 316 кг, 

і найбільшої – 333 кг у аналогів української червоної молочної породи. Оцінка ремонтних те-

лиць у 18 місячному віці засвідчила ефективність добору, оскільки частка самок, які за живою 

масою були вище стандарту породи в середньому за племінними господарствами становила 

67,8%, за незначної міжпорідної різниці. 

Висновки. В результаті досліджень за більшістю селекціонованих ознак нами встанов-

лено істотний рівень фенотипової мінливості, що засвідчує достатні генетичні ресурси і пере-

думови для добору в племінних стадах з розведення ВРХ молочного напрямку продуктивності 

в Кіровоградські області. 

1. Станом на 01.01.2019 року в сільськогосподарських підприємствах Кіровоградщини 

налічувалось 25,8 тис. голів ВРХ, у тому числі 10,4 тис. корів. Племінна частина становить 

7,51 та 3,37 тис. голів або 29,1 і 32,4 відсотки відповідно від загального поголів’я. 

2. Аналіз корів у племінних господарствах за надоями засвідчив про перевагу тварин 

голштинської та української червоної молочної порід. За середнього надою за досліджуваними 

групами у 2015 році – 6848 кг, корови Г та УЧ перевищували означений показник на 20,5 і 

12,2%, у 2018 році при середньому надої за усіма породами 7805 кг їх перевага становила 10,7 

і 7,5 відсотки відповідно. Разом з тим доцільно зазначити, що в динаміці за роками (2015–2018) 

надій за усіма досліджуваними породами істотно (на 957 кг, або 13,9%) збільшився. 

3. Застосування методики лінійної класифікації дозволило об’єктивно визначити особ-

ливості та мінливість екстер’єрних ознак корів. Виявлений характер успадкування засвідчує 

про можливість ведення селекції в зазначеному напрямку і ефективного використання оціне-

них за потомством бугаїв-поліпшувачів за ознаками екстер’єру. 

4. Оцінка відтворної здатності корів засвідчила, що вік першого осіменіння у племінних 

стадах області становить від 375 до 487 днів, що відповідає 12,1–16,0 місяцям. Вік першого 

отелення – 21,1–25,0 місяців. Проте, коефіцієнт відтворної здатності у корів не перевищував 

0,90, за першу і 0,82 – за третю лактації, що помітно нижче оптимального його рівня (1,00). 

На перспективу в племгосподарствах Кіровоградської області необхідно звернути увагу 

на систему організаційних і технологічних заходів для поліпшення відтворення стада, скоро-

чення тривалості сервіс-періоду до оптимального рівня і одержання 90–95 телят на 100 корів. 
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Результати проведених досліджень висвітлюють доцільність застосування концепції 

бажаного типу для стада джерсейської породи. Покращення господарськи корисних ознак 

корів до параметрів тварин бажаного типу здійснюється шляхом використання різних селе-

кційних прийомів. Найкраще відповідають параметрам тварин бажаного типу за досліджу-

ваними ознаками потомство бугаїв-плідників Ш. Р. Хедлайн 114114336 (t = -0,27) та 

Д. Дж. Джанте 302761 (t = -0,30), найгірше – Ф. Г. Карл 67037285 (t = -0,77). Найбільше на-

ближаються за показниками відтворної здатності до тварин бажаного типу корови лінії 

Фалнева 593883 (+0,01), найменше – В. С. Сурвіла 604694 (-0,06), за молочною продуктивні-

стю – лінії С. С. Обсервера 553236 (-0,56) та Фалнева 593883 (-0,82) відповідно.  

Доцільно проводити відбір тварин бажаного типу джерсейської породи досліджува-

ного стада, диференційованого за продукцією молочного жиру, які поєднують високі якісні 

(вміст жиру та білка) та кількісні (надій за 305 днів лактації) показники молочної продукти-

вності (4,94 і 3,89%; 9530 кг відповідно) за поєднання задовільної відтворної здатності (кое-

фіцієнт відтворної здатності – 0,91). 

Найдоцільнішими прийомами створення високопродуктивного молочного стада для 

ДП «Дан-Мілк» є використання джерсейських бугаїв-плідників та відбір корів за комплексом 

ознак бажаного типу (середнє нормоване відхилення за ознаками відтворення склало -0,07 та 

-0,08, за ознаками молочної продуктивності – -0,73 та -0,72). 

Ключові слова: джерсейська порода, корови-первістки, бажаний тип, бугаї-плідники, від-

творна здатність, надій, лінія 

 

APPLICATION OF THE DESIRED TYPE CONCEPT IN HERD OF JERSEY BREED 

O. А. Kochuk-Yashchenko, D. М. Kucher 

Polissya National University (Zhytomyr, Ukraine) 

The results of the studies highlight the usefulness of application of the concept of the desired 

type for herd of Jersey breed. Improving the economically useful traits of cows to parameters of the 

desired type were carried out by using various breeding techniques. The offspring of bulls Head-

line 114114336 (t = -0.27) and D. J. Jante 302761 (t = -0.30) had the best fit for the parameters of 

animals of the desired type according to the studied characteristics, the worst was Karl 67037285 

(t = -0.77).  

Cows of the Fallneva’s 593883 (+0.01) line are closer in terms of reproducibility to animals of 

the desired type of cows, Surville’s 604694 (-0.06) are the least, and in the milk productivity, the 

Observer’s 553236 (-0.56) line and Fallneva’s 593883 (-0.82) respectively.  

It is advisable to select animals of the desired type of Jersey breed of the study herd, differen-

tiated by the production of milk fat, which combine high quality (fat and protein content) and quan-

titative (reliable for 305 days of lactation) milk productivity (4.94 and 3.89%; 9530 kg, respectively) 

for a combination of satisfactory reproducibility (reproductive factor – 0.91). 
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The most appropriate methods of creating a high-performance dairy herd for «Dan-Milk» are 

the using of Jersey sires, and the selection of cows by a set of traits of the desired type (the average 

normalized deviation for reproduction traits was -0.07 and -0.08, on the basis of milk productivity – 

-0.73 and -0.72). 

Key words: Jersey breed, first-calf cows, desirable type, bulls-sires, reproductive ability, yield, 

line 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ЖЕЛАТЕЛЬНОГО ТИПА В СТАДЕ ДЖЕРСЕЙСКОЙ 

ПОРОДЫ 

А. А. Кочук-Ященко, Д. Н. Кучер 

Полесский национальный университет (Житомир, Украина) 

Результаты проведенных исследований освещают целесообразность применения кон-

цепции желательного типа для стада джерсейской породы. Улучшение хозяйственно полез-

ных признаков коров до параметров желательного типа осуществляется путем использова-

ния различных селекционных приемов. Лучше всего соответствуют параметрам животных 

желательного типа по исследуемым признакам потомство быков-производителей 

Ш. Р. Хедлайн 114114336 (t = -0,27) и Д. Дж. Джанте 302761 (t = -0,30), хуже всего – 

Ф. Г. Карл 67037285 (t = -0,77).Больше приближаются по показателям воспроизводительной 

способности к животным желательного типа коровы линии Фалнева 593883 (+0,01), меньше 

– В. С. Сурвила 604694  (-0,06), по молочной продуктивности – линии С. С. Обсервера 553236 

(-0,56) и Фалнева 593883 (-0,82) соответственно.  

Целесообразно проводить отбор животных желательного типа джерсейской породы 

исследуемого стада, дифференцированного по продукции молочного жира, которые соче-

тают высокие качественные (содержание жира и белка) и количественные (надой за 305 

дней лактации) показатели молочной продуктивности (4,94 и 3,89%; 9530 кг соответ-

ственно) за совмещение удовлетворительной воспроизводительной способности (коэффици-

ент воспроизводительной способности – 0,91). 

Целесообразными приемами создания высокопродуктивного молочного стада для 

ГП «Дан-Милк» является использование джерсейських быков-производителей и отбор коров 

по комплексу признаков желательного типа (среднее нормированное отклонение по призна-

кам воспроизведения составило  -0,07  и  -0,08, по признакам молочной продуктивности – -

0,73 и -0,72). 

Ключевые слова: джерсейская порода, коровы-первотелки, желательный тип, быки-про-

изводители, воспроизводительная способность, удой, линия 

 

Вступ. Оцінка стад у цілому та окремих конкретних тварин є основним об’єктом уваги 

селекціонера за використання генетичних методів у селекційному процесі. Однак не усі ме-

тоди досліджень дають повне уявлення про генотипові особливості оцінюваних тварин. Од-

ним з конструктивних методів загальної оцінки племінних тварин, який надає селекціонеру 

необхідний узагальнюючий показник реалізації спадкової інформації кожної тварини в умовах 

конкретного стада, є порівняння з параметрами тварин бажаного типу [1–4]. Оскільки бажаний 

тип є найважливішим засобом поліпшення продуктивних якостей великої рогатої худоби [5], 

параметри якого потрібно конкретизувати для кожного конкретного стада.  

На думку М. В. Зубця [6] метою селекції молочної худоби було створення бажаного типу 

тварини, стада, лінії, породи. При цьому в кожному випадку поняття “бажаний тип” потрібно 

конкретизувати за кількістю та складом селекціонованих ознак, а також враховувати досягну-

тий рівень їхнього розвитку, соціально-економічну необхідність та біологічну можливість по-

ліпшення цих ознак [5].  

Значному генетичному удосконаленню будь-якої породи та окремого конкретного стада 

сприяє добір тварин бажаного типу [7, 8]. Поняття бажаного типу є конкретним та динамічним 
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водночас для кожного стада, оскільки його параметри за використання сучасних методів селе-

кції та інтенсивних технологій постійно змінюються [7, 9, 10].  

М. П. Гринь [11] вважає, що тварини бажаного типу є у кожному стаді. Тоді як завданням 

селекціонера є своєчасне виявлення, збереження і розмноження даних тварин. Проте бажаний 

тип не може бути єдиним для всіх тварин, так як він пов’язаний із багатьма чинниками, які 

забезпечують високу продуктивність за тривалого господарського використання – продукти-

вністю, відтворенням, екстер’єром, резистентністю та іншими [5, 12].  

Однією із багатьох методик визначення параметрів тварин бажаного типу є концепція 

бажаного типу, яка розроблена М. С. Пелехатим та Л. М. Піддубною [13] та апробована на 

значному поголів’ї. Дана концепція ґрунтується на законі кореляцій Ж. Кюв’є, тобто на біоло-

гічно обумовленому зв’язку між блоками екстер’єрних та продуктивних ознак, що дає можли-

вість уникнути їхнього однобокого розвитку.  

Більшість методик з визначення параметрів бажаного типу використовуються в основ-

ному для стад з розведення голштинської породи та порід, де вона використовувалась у якості 

батьківської [14, 15]. На даний час широкого поширення у світі отримала джерсейська порода, 

корови якої характеризуються високими якісними показниками молока та оплатою корму. Ко-

рів даної породи розводять і в поліському регіоні України, а саме у ДП «Дан-Мілк» Черняхів-

ського району Житомирської області.  

Метою роботи є вивчення результатів використання бугаїв-плідників, належності їх по-

томства до споріднених груп та рівня надою корів джерсейської породи для створення висо-

копродуктивного стада з орієнтацією на параметри тварин бажаного типу. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проведені в стаді ДП «Дан-Мілк» Черня-

хівського району Житомирської області на коровах джерсейської породи (n = 167). У госпо-

дарстві на високому рівні налагоджено зоотехнічний та племінний облік. Виконання різних 

зоотехнічних і технологічних операцій значно полегшено завдяки впровадженню автоматизо-

ваної інформаційної системи «Uniform Agri». Умови вирощування, годівлі, утримання і вико-

ристання корів забезпечують реалізацію їх генетичного потенціалу молочної продуктивності.  

Доїння корів здійснюється на доїльній установці типу «Паралель». Утримання корів – 

безприв'язне з боксами для відпочинку. Раціони складаються залежно від фізіологічного стану 

та рівня продуктивності тварин. Показники молочної продуктивності корів вивчали за трива-

лістю лактації, надоєм за 305 днів або скорочену лактацію (не менше 240 днів), вмістом жиру 

та білка у молоці за даними зоотехнічного обліку та результатами контрольних доїнь.  

Відтворну здатність корів оцінювали за тривалістю (днів) сервіс-періоду, періоду тіль-

ності, міжотельного періоду, періоду сухостою, за коефіцієнтом відтворної здатності.  

Визначення бажаного типу корів в межах породи здійснювали за методикою А. П. Пол-

ковниковой и др. [9] за відхиленням 0,7 σ від середнього значення молочного жиру всієї вибі-

рки, що узгоджується із закономірностями нормального розподілу [16]. До нього віднесені 

тварини, які переважали за зазначеною ознакою М + 0,7 σ, довірчі межі ознак корів бажаного 

типу визначали з достовірністю В ≥ 0,95 (Р ≤ 0,05). 

Показник нормованого відхилення (t) розраховували за Е. К. Меркурьевой [17]:  

,


Mx
t




 
де: x – середня величина ознаки досліджуваної групи, М – бажаний тип, σ – середнє ква-

дратичне відхилення ознаки по стаду. 

Відповідність показників корів-первісток різних ліній, потомства бугаїв-плідників, ди-

ференційованих груп за величиною надою параметрам тварин бажаного типу визначали за се-

реднім нормованим відхиленням (t) у частках середнього квадратичного відхилення (σ) відпо-

відно до концепції бажаного типу за методикою М. С. Пелехатого та Л. М. Піддубної [13]. Ха-

рактеристику корів здійснено за шістьма показниками молочної продуктивності та п’ятьма – 

відтворної здатності за першу лактацію.  
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Обчислення здійснювали методами математичної статистики засобами програмного па-

кета «STATISTICA-13,0» на ПК. Результати вважали статистично-значущими при a –

(P < 0,05), b – (P < 0,01), c – (P < 0,001). 

Результати досліджень. У таблиці 1 наведені параметри ознак корів-первісток бажа-

ного типу на фоні середніх їх значень по стаду.  

 
1. Середнє значення та параметри бажаного типу за ознаками молочної продуктивності 

та відтворної здатності корів-первісток 

Досліджувана ознака 
По стаду (n = 167) Бажаний тип (n = 42) 

x ± S.E. σ Cv x ± S.E. 

Сухостійний період, днів 60,3 ± 0,35 4,5 7,49 61,7 ± 0,60 

Період тільності, днів 279,2 ± 0,3 3,8 1,37 280,4 ± 0,49 

Сервіс-період, днів 142,4 ± 5,91 76,3 53,61 125,2 ± 8,26 

Міжотельний період, днів 421,6 ± 5,99 78,5 18,14 405,6 ± 8,12 

Коефіцієнт відтворної здатності 0,89 ± 0,017 0,14 15,93 0,91 ± 0,021 

Тривалість лактації, днів 361,3 ± 5,87 75,8 20,98 343,9 ± 8,27 

Надій за 305 днів лактації, кг 8170 ± 140,6 1817 22,23 9530 ± 154,5 

Молочний жир 
% 4,74 ± 0,05 0,66 13,89 4,94 ± 0,07 

кг 385,3 ± 7,02 90,7 23,55 471,9 ± 11,51 

Молочний білок 
% 3,73 ± 0,03 0,37 9,83 3,89 ± 0,03 

кг 303,7 ± 5,34 68,9 22,71 371,1 ± 6,42 

 

Показники тварин бажаного типу як за молочною продуктивністю, так і за відтворенням 

мали кращий їх прояв порівняно з середніми по стаду. У результаті досліджень виявилось, що 

у 25% кращих тварин вибірки (селекційне ядро – бажаний тип) входили, в основному, дочки 

плідника Д. Дж. Джанте 302761 – вони поєднують високу молочну продуктивність із задові-

льним відтворенням, що підтверджено результатом його оцінки за якістю потомства наведеної 

у каталогах, тобто цей плідник є поліпшувачем надою та відтворної здатності [18]. 

Варто відмітити, що тварини бажаного типу поєднують високе значення як якісних 

(вміст жиру та білка), так і кількісних (надій за 305 днів лактації) показників молочної проду-

ктивності (4,94 і 3,89%; 9530 кг відповідно). 

Важливим селекційним прийомом удосконалення стада є використання кращих бугаїв-

плідників, дочки яких за блоками ознак молочної продуктивності та відтворної здатності по-

винні максимально наближатися до параметрів тварин бажаного типу. Чим меншою виявиться 

різниця між ними, тим більш рентабельним буде використання того чи іншого плідника у го-

сподарстві. Дочки різного походження за досліджуваними ознаками мають неоднакову їх від-

повідність параметрам тварин бажаного типу як за абсолютними значеннями, так і за середнім 

нормованим відхиленням (табл. 2). 

Дочки усіх бугаїв-плідників за блоками ознак молочної продуктивності та відтворної 

здатності значно поступаються тваринам бажаного типу. Так, дочки бугая Ш. Р. Хедлайна ста-

тистично значуще поступалися параметрам тварин бажаного типу за надоєм за 305 днів лак-

тації (1312 кг), вмістом жиру (0,24%) та білка у молоці (0,16%), молочним жиром (83 кг) та 

білком (63 кг (P < 0,01–0,001); Т. І. Легала – за надоєм за 305 днів лактації (2096 кг), молочним 

жиром (118 кг), молочним білком (92 кг) (P < 0,001); Д. Дж. Джанте – за молочним жиром 

(70 кг), молочним білком (53 кг) (P < 0,05–0,01); Карла – за надоєм за 305 днів лактації 

(3318 кг), вмістом жиру (-0,51%) та білка у молоці (-0,34%), молочним жиром (197 кг) та біл-

ком (151 кг) (P < 0,001); А. Л. М. Вернона – за надоєм за 305 днів лактації (1729 кг), вмістом 

жиру (-0,36%) та білка у молоці (-0,20%), молочним жиром (114 кг) та білком (83 кг) (P < 0,01–

0,001). 
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2. Відповідність ознак дочок різних бугаїв-плідників параметрам тварин бажаного типу 

Досліджувана ознака 

Кличка та номер батька 

Ш. Р. Хедлайн 

114114336 

Т. І. Легал 

61929249 

Д. Дж. Джа-

нте 302761 

Ф. Г. Карл 

67037285 

А. Л. М. Вер-

нон 115863998 

d t d t d t d t d t 

Сухостійний період, днів -0,7 -0,18 -0,5 -0,13 -2,0 -0,52 -2,9 -0,75 -0,3 -0,07 

Період тільності, днів -0,5 -0,12 -1,58 -0,35 -2,0 -0,45 -2,3 -0,51 -0,1 -0,03 

Сервіс-період, днів 17,2 0,23 22,4 0,29 4,3 0,06 8,1 0,11 28,7 0,37 

Міжотельний період, днів 16,7 0,22 20,8 0,27 2,2 0,03 5,7 0,08 28,5 0,37 

Коефіцієнт відтворної здатно-

сті 
-0,03 -0,20 -0,02 -0,17 0,00 -0,01 -0,01 -0,09 -0,03 -0,22 

Тривалість лактації, днів 17,4 0,23 21,3 0,28 4,2 0,06 8,6 0,11 28,8 0,38 

Надій за 305 днів лактації, кг -1312c -0,72 -2096с -1,15 -949 -0,52 -3318с -1,83 -1729с -0,95 

Молочний жир 
% -0,24a -0,36 -0,18 -0,28 -0,22 -0,33 -0,51c -0,77 -0,36b -0,55 

кг -83c -0,92 -118c -1,30 -70a -0,77 -197c -2,18 -114c -1,26 

Молочний білок 
% -0,16b -0,43 -0,15 -0,40 -0,15 -0,42 -0,34c -0,94 -0,20b -0,54 

кг -63c -0,91 -92c -1,34 -53b -0,77 -151c -2,20 -83c -1,21 

Середнє нормоване відхилення -0,27 -0,36 -0,30 -0,77 -0,32 

Примітка: d – різниця між ознаками дослідних груп тварин та параметрами тварин бажаного типу 

 

Найкраще відповідають параметрам тварин бажаного типу за досліджуваними ознаками 

потомство бугаїв-плідників Ш. Р. Хедлайна (t = -0,27) та Д. Дж. Джанте (t = -0,30), найгірше – 

дочки Карла (t = -0,77). Дочки бугаїв А. Л. М. Вернона (t = -0,32) та Т. І. Легала (t = -0,36) за-

йняли проміжне положення. Це підтверджується не тільки абсолютними показниками врахо-

ваних ознак, але і загальним нормованим відхиленням (t). 

На нашу думку, в закордонній практиці у селекції та розведенні джерсейської породи 

максимально використовують бугаїв-плідників коротких ліній (споріднені групи), що є як в 

Україні, так і за кордоном одним із найбільш застосовуваних методів генетичного удоскона-

лення як окремих стад, так і порід в цілому [14]. Тому нами було вивчено відповідність ознак 

корів-первісток різних споріднених груп (ліній) параметрам тварин бажаного типу (табл. 3). 

 
3. Відповідність ознак корів-первісток різних споріднених груп параметрам тварин бажаного типу 

Досліджувана ознака 

Споріднена група 

Фалнева  

593883 

С. С. Обсервер 

553236 

В. С. Сурвіл 

604694 

d t d t d t 

Сухостійний період, днів -0,8 -0,21 -1,1 -0,28 -1,5 -0,39 

Період тільності, днів -0,3 -0,07 -0,9 -0,20 -1,9a -0,42 

Сервіс-період, днів 28,8 0,38 12,6 0,16 16,3 0,21 

Міжотельний період, днів 28,5 0,37 11,7 0,15 14,4 0,19 

Коефіцієнт відтворної здатності -0,03 -0,23 -0,02 -0,14 -0,02 -0,13 

Тривалість лактації, днів 29,3 0,39 12,8 0,17 15,9 0,21 

Надій за 305 днів лактації, кг -1971c -1,08 -1299c -0,72 -2620c -1,44 

Молочний жир 
% -0,36c -0,54 -0,24b -0,37 -0,32b -0,49 

кг -125c -1,39 -84c -0,93 -152c -1,68 

Молочний білок 
% -0,21c -0,57 -0,16c -0,44 -0,23c -0,63 

кг -93c -1,35 -63c -0,93 -117c -1,71 

Середнє нормоване відхилення -0,36 -0,29 -0,52 

 

У результаті досліджень встановлено, що показники корів різних споріднених груп ха-

рактеризуються меншою відповідністю параметрам тварин бажаного типу порівняно з отри-

маними результатами дочок окремих бугаїв-плідників за середнім значенням нормованого ві-

дхилення.  
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Найбільш чисельними представницями спорідненої групи С. С. Обсервера 553236 є до-

чки плідників Ш. Р. Хедлайна та Д. Дж. Джанте; спорідненої групи Фалнева 593883 – дочки 

Вернон; спорідненої групи В. С. Сурвіла 604694 – Карла та Легала. 

За величиною середнього нормованого відхилення від параметрів бажаного типу за по-

казниками молочної продуктивності та відтворної здатності лінії розмістились у такій спада-

ючій послідовності: 1 – Обсервера (-0,29), 2 – Фалнева (-0,36), 3 – Сурвіла (-0,52).  

Найменш наближеними до тварин бажаного типу за показниками відтворної здатності є 

тварини лінії Сурвіла (-0,056), в свою чергу корови лінії Фалнева навіть дещо переважають 

параметри тварин бажаного типу(+0,11).  

Найкраще відповідають параметрам тварин бажаного типу за молочною продуктивністю 

корови-первістки лінії Обсервера (-0,56), найгірше – Сурвіла (-0,99). Тварини лінії Фалнева 

зайняли проміжне положення – середнє нормоване відхилення за ознаками молочної продук-

тивності склало -0,82. 

Поряд з генетичними чинниками, а саме походженням за батьком та лінійною належні-

стю, нами було вивчено різницю між групами за рівнем надою та її ступінь відповідності ознак 

молочної продуктивності та відтворної здатності параметрам тварин бажаного типу, що є од-

нією з передумов створення високопродуктивного стада (табл. 4) . 

4. Відповідність ознак корів-первісток різного рівня продуктивності параметрам тварин бажаного типу 

Досліджувана ознака 

Розподіл за рівнем надою 

до 7000 кг 7001–8000 кг 8001–9000 кг 9001–10000 кг 
10001 кг і  

більше 

d t d t d t d t d t 

Сухостійний період, днів -3,5c -0,91 -1,2 -0,31 -1,2 -0,32 -0,4 -0,11 -0,9 -0,22 

Період тільності, днів -3,5c -0,78 -0,6 -0,12 -0,9 -0,21 -0,7 -0,16 -0,7 -0,14 

Сервіс-період, днів -31,7b -0,41 -12,7 -0,17 2,4 0,03 36,8 b 0,48 94,5c 1,24 

Міжотельний період, днів -35,2c -0,46 -13,3 -0,17 1,4 0,02 36,1 b 0,47 93,8 c 1,23 

Коефіцієнт відтворної здат-

ності 
0,08c 0,56 0,03 0,24 0,00 0,01 -0,07b -0,47 -0,17c -1,16 

Тривалість лактації, днів -31,7c -0,42 -12,1 -0,16 2,7 0,04 36,5 b 0,48 94,7c 1,25 

Надій за 305 днів лактації, кг -3725c -2,05 -2563 c -1,41 -1695 c -0,93 -1201c -0,66 -475 -0,26 

Молочний жир 
% -0,37c -0,56 -0,34 b -0,51 -0,35 c -0,53 -0,29 b -0,43 -0,14 -0,22 

кг -206c -2,28 -152 c -1,68 -112,5 c -1,24 -82 c -0,90 -37 -0,41 

Молочний білок 
% -0,24c -0,67 -0,21 b -0,59 -0,22 c -0,59 -0,15 b -0,42 -0,13a -0,36 

кг -159c -2,31 -115 c -1,68 -83,3 c -1,21 -58 c -0,85 -31a -0,45 

Середнє нормоване відхи-

лення 
-0,89 -0,55 -0,42 -0,21 +0,06 

 

Із зростанням рівня надою корів джерсейської породи спостерігалося зменшення різниці 

між показниками тварин різних груп з відповідними параметрами тварин бажаного типу. Зі 

збільшенням рівня надоїв від 10 тис. спостерігаються дещо кращі показники корів (t = +0,06) 

за параметри тварин бажаного типу, проте цей результат є наслідком дуже низької відтворної 

здатності корів та досить тривалої лактації, що унеможливлює вчасний ремонт стада власним 

молодняком.  

У 36 випадках із 55 ровесниці джерсейської породи різного рівня молочної продуктив-

ності статистично значуще поступалися параметрам тварин бажаного типу, що складає 65,5% 

від загальної кількості порівнянь. Тобто, в умовах ДП «Дан-Мілк» доцільним є розведення 

тварин з надоєм не менше 9000 кг молока (t = -0,21), оскільки тварини даної групи поєднують 

високу молочну продуктивність та задовільне відтворення. Відбір тварин за зазначеним рівнем 

надою сприятиме збільшенню чисельності корів бажаного типу у стаді. 

Для узагальнення проведених досліджень та встановлення найефективнішого досліджу-

ваного селекційного прийому для створення високопродуктивного молочного стада нами ви-

користано графічний метод (рис. 1). 
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Рис.1. Узагальнене середнє нормоване відхилення за блоками ознак досліджуваних селекційних прийомів 

 

У результаті проведених досліджень встановлені та наочно представлені досліджувані 

прийоми створення високопродуктивного молочного стада для ДП «Дан-Мілк». Ними вияви-

лись використання джерсейських бугаїв-плідників та відбір корів за рівнем надою (середнє 

нормоване відхилення за ознаками відтворення склало -0,07 та -0,08, за ознаками молочної 

продуктивності -0,73 та -0,72). Відбір за лінійною належністю виявився менш результативним 

(нормоване відхилення за ознаками молочної продуктивності -0,79). Різниця за середнім зна-

ченням нормованого відхилення склала -0,03. 

Висновки.1. Відповідність ознак окремих селекційних груп корів параметрам тварин ба-

жаного типу дає можливість оцінити ефективність застосування досліджуваних селекційних 

прийомів. 

2. Доцільно проводити відбір тварин бажаного типу джерсейської породи досліджува-

ного стада, диференційованого за продукцією молочного жиру, які поєднують високі якісні 

(вміст жиру та білка) та кількісні (надій за 305 днів лактації) показники молочної продуктив-

ності (4,94 і 3,89%; 9530 кг відповідно) за поєднання задовільної відтворної здатності (коефі-

цієнт відтворної здатності – 0,91). 

3. Найкраще відповідають параметрам тварин бажаного типу за досліджуваними озна-

ками дочки бугаїв-плідників Ш. Р. Хедлайна 114114336 (-0,27) та Д. Дж. Джанте (-0,30), най-

гірше – дочки Карла (-0,77). Дочки бугаїв А. Л. М. Вернона (-0,32) та Т. І. Легала (-0,36) за-

йняли проміжне положення. Найменш наближеними до тварин бажаного типу за показниками 

відтворної здатності є тварини лінії Сурвіла (-0,056), в свою чергу корови лінії Фалнева навіть 

дещо переважають параметри тварин бажаного типу (+0,11). Найкраще відповідають параме-

трам тварин бажаного типу за молочною продуктивністю корови-первістки лінії Обсервера (-

0,56), найгірше – Сурвіла (-0,99). Тварини лінії Фалнева зайняли проміжне положення – сере-

днє нормоване відхилення за ознаками молочної продуктивності склало -0,82. 

4. Найдоцільнішими прийомами створення високопродуктивного молочного стада для 

ДП «Дан-Мілк» є використання джерсейських бугаїв-плідників та відбір корів за комплексом 

ознак бажаного типу (середнє нормоване відхилення за ознаками відтворення склало -0,07 та 

-0,08, за ознаками молочної продуктивності -0,73 та -0,72). 
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The results of analytical studies of breeding value variability on the basis of milk productivity, 

selected for reproduction of bulls of different genealogical formations of Holstein breed, are 

presented. A statistically significant difference between the breeding value of bulls and their parents 

of different genealogical groups of the milk yield was established. 

The variability of bulls breeding traits and the milk productivity of their daughters in the middle 

of genealogical formations was dominated by similar indicators between genealogical formations. 

In the middle of related genealogical formations, animals of new generations significantly 

outnumbered animals of earlier generations in level of breeding value. 

The high correlation between breeding value of milk yield, milk fat and protein of parents and 

their sons was identified. The highest correlation coefficient (r = +0.643 ± 0.030) was established 

between the absolute milk productivity of daughters for 305 days of first lactation and the level of 

breeding value of milk yield of their parents, which decreased sharply when compared with their 

ancestors of older generations. 

The power of the influence of ancestral breeding value on the milk yield of the first born cows 

decreased with the removal of them in generations. The share of fathers influence on the daughter's 

milk yield was 35.1%, fathers – fathers – 11.7%, mothers – 10.6% and fathers – fathers – fathers – 

2.7%. 

Keywords: bull, genealogical group, breeding value, milk productivity, variability, correlation, 

heredity, power of influence 
 

МІНЛИВІСТЬ ТА УСПАДКУВАННЯ ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ БУГАЇВ РІЗНИХ  

ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ФОРМУВАНЬ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ 

А. П. Кругляк, Т. О. Кругляк 

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН (Чубинське, Україна) 

Викладено результати аналітичних досліджень мінливості племінної цінності за озна-

ками молочної продуктивності, відселекціонованих для відтворення бугаїв різних генеалогіч-

них формувань голштинської породи. Встановлено статистично вірогідну різницю між по-

казниками племінної цінності бугаїв та їхніх батьків різних генеалогічних формувань за на-

доєм.  

Мінливість ознак племінної цінності бугаїв та молочної продуктивності їхніх дочок в 

середині генеалогічних формувань переважала аналогічні показники між генеалогічними фор-

муваннями. 

В середині споріднених генеалогічних формувань тварини нових поколінь за рівнем пле-

мінної цінності суттєво переважали тварин попередніх поколінь. 

Визначено високі кореляційні зв’язки між рівнем племінної цінності за надоєм, молочним 

жиром та білком батьків та їхніх синів. Найвищий коефіцієнт кореляції (r = +0,643 ± 0,030) 

встановлено між показниками молочної продуктивності дочок за 305 днів першої лактації 
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та рівнем племінної цінності за надоєм їхніх батьків, який різко знижувався при порівнянні їх 

із предками старших поколінь. 

Сила впливу племінної цінності предків на надій первісток зменшувалась із віддаленням 

їх у поколіннях. Частка впливу батьків на надій дочок становила 35,1%, батьків – батьків – 

11,7%, матерів – 10,6% та батьків – батьків – батьків – 2,7%. 

Ключові слова: бугай, споріднена група, племінна цінність, молочна продуктивність, мін-

ливість, кореляція, успадкування, сила впливу 
 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ И НАСЛЕДОВАНИЕ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ БЫКОВ 

РАЗНЫХ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ 

А. П. Кругляк, Т. А. Кругляк 

Институт разведения и генетики животных имени М.В.Зубца НААН (Чубинское, Украина) 

Изложены результаты аналитических исследований изменчивости племенной ценности 

по признакам молочной продуктивности, отселекционированных для воспроизведения быков 

различных генеалогических формирований голштинской породы. Установлено статистиче-

ски достоверную разницу между показателями племенной ценности быков и их родителей 

разных генеалогических формирований по надою. 

Изменчивость признаков племенной ценности быков и молочной продуктивности доче-

рей в середине генеалогических формирований была большей, чем аналогичные показатели 

между генеалогическими формированиями. 

В середине родственных генеалогических формирований животные новых поколений по 

уровню племенной ценности существенно преобладали животных предыдущих поколений. 

Установлена высокая корреляционная связь между уровнем племенной ценности по 

надою, молочному жиру и белку родителей и их сыновей. Самый высокий коэффициент кор-

реляции (r = +0,643 ± 0,030) установлено между показателями молочной продуктивности 

дочерей за 305 дней первой лактации и уровнем племенной ценности по надою их отцов, ко-

торый резко снижался при сравнении их с предками старших поколений. 

Сила влияния племенной ценности предков на удой первотелок уменьшалась с удалением 

их в поколениях. Сила влияния племенной ценности отцов на абсолютную молочную продук-

тивность дочерей составляла 35,1%, отцов – отцов – 11,7%, матерей – 10,6% и отцов – 

отцов – отцов – 2,7%. 

Ключевые слова: бык, родственная группа, племенная ценность, молочная продуктив-

ность, изменчивость, корреляция, наследование, сила влияния 
 

Introduction. The main task of breeding with commercial breeds of cattle at different levels of 

breeding organization (individual or large-scale) is the constant search for the most valuable 

genotypes and their maximum use in the population [1–3]. In native science and practice, the main 

method of improving dairy breeds is breeding for bloodlines [4–23]. The bloodline is understood to 

mean a genealogically distinct group of animals within a breed that derives from a productive and 

pedigree breeder, and inherits its traits for generations [10–11]. 

Bloodline breeding continues to be the only method of preserving the gene pool of small and 

local breeds, the main task of which is not to maintain the heredity of individual animals but to 

maintain the genetic diversity of the population [12]. 

In leading dairy cattle countries in North America and Europe, large-scale breeding is aimed at 

identifying, by assessing the quality of offspring, and maximizing the use of a limited number of 

breed-leaders. Due to the fact, that the probability of obtaining bull-improvers with high breeding 

value (breed leaders) on selected breeding grounds (within +3 σ and above) is low enough, according 

to some foreign and some domestic scientists, breeding along the bloodlines can limit the selection 

of prominent bulls, and therefore slow down selection [24–27]. 
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The success of large-scale breeding based on the use, evaluated by the quality of the offspring, 

bull-improvers, has caused many foreign and some domestic specialists to have a negative attitude to 

the traditional breeding method – breeding along the bloodlines [28]. 

At the same time, the analysis of the gene pool of Holstein breed [29, 31] and the catalogs of 

Holstein associations of the USA and Canada reveals the saturation of genealogies by the nicknames 

of breed-leader breeds, the use of different degrees of inbreeding, formation of large groups of related 

animals. 

In this regard, the purpose of our work was to determine the level and variability of indices of 

primary breeding value based on the milk productivity of bulls of different genealogical groups of 

US Holstein breeds selected for reproduction, to determine the degree of influence on these traits of 

their ancestors. 

Material and research methods. For the analytical studies, the results of an evaluation of   the 

Holstein proven bulls (n = 372) of the United States [31], for the quality of their offspring, selected 

for reproduction, in 5598 heads, have been evaluated. By genealogy, the bulls were divided into 5 

related groups. The breeding value of the bulls of different genealogical groups was analyzed by: 

milk yield, kg; fat content in milk, %; amount of milk fat, kg; protein content, %; amount of milk 

protein, kg. 

Calculation of digital data was carried out by the method of mathematical statistics (correlation, 

heredity) according to M. A. Plokhinsky, by means of the software package "Statistica–6.1" [30]. 

Results. The analysis revealed that among the 372 bull-improvers, selected for reproduction, 

as a result of the initial assessment, 215 heads of them are the sons of 15 bulls-leaders of the breed 

and belong to 5 genealogical groups (table 1). 

The largest number (22.8%), selected for reproduction bulls (85 heads) belong to the related 

group Chief 1427381 and Elevation 1491007 – 54 heads (14.5%). A slightly smaller number of bull-

improvers were received from the sons of the bulls Tradition 1682485 – 39 heads (10.5%) and 

Valiant– 17 heads (4.5%), who are the followers of the aforementioned related groups. 

A statistically significant difference between the breeding value on the basis of milk 

productivity was found in bulls, recognized as improvers, belonging to different genealogical 

formations. Breeding value for milk yield, taken from the sons of the related Tradition group was 

+803.9 ± 34.1 kg of milk and exceeded the group average by 153 kg, which is statistically significant 

(p < 0.001), and  Bell 67366 was lower average for the group of improvers by 123.0 kg (p < 0.1). The 

coefficient of variation of this indicator for Bell's bulls was quite high (CV = 46.8%). The breeding 

value of the fathers and mothers of the bull-improvers of this related group was also lower, than the 

average of the bulls group, selected for reproduction, which is statistically significant (p < 0.001 and 

p < 0.1). 

It was also established, that the breeding value of the animals of the new genealogical 

formations (sons, fathers, mothers) of Tradition 1682485 and Valiant 1650414 was always higher (on 

161.2; 121.4; 209.4 kg worth), compared to the older related groups of Elevation and Chief, on which  

basis they have been formed. This indicates about decreasing of appearance frequency of leader bulls 

in a single related group during breeding. 

A similar predictable of variability of the breeding value of animals of different genealogical 

formations of the Holstein breed for milk fat and protein in milk was established. 

The largest number of sons of dairy performance improvers (milk fat, total protein, and milk 

yield) were selected for use from the following bulls– improvers of these traits:  

– Manfred 218007 (related group Tradition), (BV +922 +30.4 +29.5 kg) – 9 heads (2.4% of the 

total number of selected bulls for reproduction); 

– Mandela 2119528 (related group Valliant), (BV +634 +9.7 +16.3) – 8 heads (2.1%); 

– Rudolf 5470579 (Elevation related group), (BV +703 +17.2 +22.2) – 30 heads (8.0%); 

– Daster 2147486 (Chief related group), (BV +578 +23.0 +20.0) – 38 heads (10.2%); 

– Bell Elton 1912270 (Bell related group), (BV +417 +14.5 +17.6) – 17 heads (4.6%), (table 2). 
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1. Breeding value of bulls of different genealogical groups of Holstein breed, which are selected 

for reproduction, and their parents 

Genealogical 

 Group 

The number of 

related  

branches in 

group 

The number of 

bulls, selected 

for reproduction 

Breeding value on the basis of milk productivity, kg 

М ± m / СV, % 

fathers mothers sons 

Milk yield 

Tradition 1682485 3 39 
      +710.5 ± 25.73*** 

22.6 

+688.9 ± 51.76* 

46.8 

+803.9 ± 34.1*** 

26.5 

Valiant 1650414 2 17 
+724.8 ± 21.35*** 

12.1 

+671.2 ± 65.09 

39.9 

+762.5 ± 56.47 

30.5 

Elevation 1491007 4 54 
+501.1 ± 36.68 

53.8 

+567.5 ± 31.50 

40.5 

+642.7 ± 29.34 

33.5 

Chief 1427381 4 85 
+512.5 ± 8.31 

14.9 

+583.0 ± 26.98 

42.7 

+648.9 ± 23.09 

32.8 

Bell 67366 2 20 
+433.2 ± 8.58*** 

8.8 

+463.2 ± 49.53* 

47.8 

+527.9 ± 55.38* 

46.8 

The average through 

the bulls,  selected 

for reproduction 

 

372 
+496 ± 11.75 

45.6 

+580.3 ± 14.28 

47.5 

+650.9 ± 12.44 

36.8 

Milk fat 

Tradition 1682485 3 39 
+8.4 ± 2.08* 

70.1 

+24.9 ± 2.48 

62.2 

+19.4 ± 1.73 

55.7 

Valiant 1650414 2 17 
+13.8 ± 1.13 

33.6 

+23.9 ± 2.82 

39.9 

+22.1 ± 1.58 

29.9 

Starbuck 352790 / 

Elevation 1491007 
4 54 

+15.3 ± 0.79** 

38.3 

+20.1 ± 1.38 

48.5 

+21.15 ± 1.28 

44.6 

Chief 1427381 4 85 
+7.3 ± 0.87*** 

72.3 

+22.4 ± 1.29 

53.3 

+17.1 ± 0.93*** 

50.4 

Bell 67366 2 20 
+16.9 ± 1.35** 

35.2 

+19.9 ± 2.15 

48.3 

+21.6 ± 1.98 

40.9 

The average through 

the bulls,  selected 

for Reproduction 

 372 
+12.8 ± 0.49 

73.1 

+21.8 ± 0.61 

54.0 

+20.9 ± 0.47 

28.6 

Total protein in milk 

Tradition 1682485 3 39 
+16.9 ± 1.15 

42.7 

+23.9 ±1.59 

41.6 

+22.9 ± 1.08 

29.6 

Valiant 1650414 2 17 
+18.2 ± 0.45*** 

10.3 

+22.3 ± 1.85 

34.1 

+21.7 ± 1.49 

28.4 

Starbuck 352790 / 

Elevation 1491007 
4 54 

+17.2 ± 0.94 

40.2 

+19.9 ± 0.86 

31.6 

+20.7 ± 0.66 

23.7 

Chief 1427381 4 85 
+16.8 ± 0.47 

26.1 

+20.8 ± 0.76 

34.7 

+19.6 ± 0.61 

28.9 

Bell 67366 2 20 
+18.3 ± 0.41*** 

9.9 

+18.8 ± 1.30 

31.0 

+21.0 ± 1.22 

26.0 

The average through 

the bulls,  selected 

for reproduction  

 372 
+16.4 ± 0.35 

38.1 

+20.7 ± 0.40 

37.3 

+20.9 ± 0.31 

28.6 

 

The sons of these bulls inherit the signs of milk productivity, their breeding value exceeded that 

of their parents: by milk fat – by 2.4–20.0 kg, total protein – by 0.7–11.8 kg. The absolute milk 

production of their daughters in the 305 days of the first lactation was 11201–13173 kg of milk, 411–

475 kg of milk fat and 337–383 kg of total protein, which exceeded the productivity of their 

contemporarys by 113–1025 kg of milk, 8.6–55.6 kg milk fat and 9.3–30.3 kg total protein. 

From the 25 bulls (0.375% of all estimated), which have been selected it to the top 5% for 

breeding value from dairy productivity – 17 heads (68.0%) are the sons of the ancestors of the 

aforementioned related groups, which provide genetic progress of the breed, and, in our 

understanding, are the bloodlines. 
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2. Breeding value of bulls of different related groups, selected for reproduction 

and their daughters' milk productivity 

Number of 

sons, 

by rank for 

milk yield 

Breeding value of sons Dairy performance of daughters 

milk 

yield, 

kg 

fat 

content, % 

milk 

fat, kg 

protein 

content, % 

total 

protein, 

kg 

milk 

yield, kg 

fat 

content, % 

milk 

fat, kg 

protein 

content % 

total 

protein, 

kg 

Related Tradition group → father Manfred 218007 (BV +922 +30.4 +29.5) 

9 

1st in rank 

9th in rank 

+902 

+801 

+780 

-0.05 

+0.12 

-0.10 

+30.8 

+44.5 

+16.5 

+0.01 

-0.06 

-0.04 

+27.9 

+34.4  

+18.6 

12114 

13173 

11875 

3.70 

3.56 

3.58 

447.0 

470.0 

425.0 

3.01 

2.87 

2.94 

364.0 

378.0 

350.0 

Ratio to  all 

group, % 
138.7  142.8  128.5 102.5 101.7 104.1 94.9 102.2 

Related Elevation group → father Rudolf 5470579 (BV +703 +17.2 +22.2) 

30 

1st in rank 

30th in rank 

+714 

+1113 

+352 

-0.04 

-0.08 

-0.09 

+20.0 

+31.3 

+2.3 

+0.01 

+0.02 

-0.02 

+22.1 

+35.4 

+8.6 

11906 

12394 

11542 

3.59 

3.52 

3.78 

427.6 

434.0 

436.0 

3.02 

2.99 

3.10 

357.0 

368.0 

358.0 

Ratio to  all 

group, % 
109.8  95.2  104.7 100.8 98.7 99.5 100.1 100.2 

Related group  Valiant → father Mandel 2119528 (BV +634 +9.7 +16.3) 

8 

1st in rank  

8th in rank 

+683 

+1011 

+234 

-0.03 

-0.08 

-0.03 

+21.0 

+29.0 

+5.4 

-0.03 

+0.03 

+0.04 

+21.4 

+34.9 

+10.8 

11953 

12400 

11720 

3.61 

3.60 

3.71 

430.0 

446.0 

435.0 

3.02 

3.02 

3.06 

361.0 

376.0 

358.0 

Ratio to  all 

group, % 
105.0  100.0  101.9 101.2 99.2 100.2 100.1 101.4 

Related Chief's group → father Duster 2147486 (BV +578 +23.0 +20.0) 

38 

1st in rank  

38th in rank 

+653 

+1051 

+304 

-0.08 

-0.01 

+0.12 

+12.4 

+27.2 

+2.3 

+0.06 

+0.01 

+0.02 

+20.7 

+32.6 

+14.1 

11698 

11732 

11397 

3.55 

3.60 

3.78 

415.0 

422.0 

435.0 

3.01 

3.03 

3.08 

357.0 

346.0 

351.0 

Ratio to  all 

group, % 
100.4  59.0  98.6 99.0 97.6 96.7 99.7 100.2 

Related Bella's group → father of Bell Elton 1912270 (BV +417 +14.5 +17.6) 

17 

1st in rank  

17th in rank 

+485 

+754 

+338 

-0.03 

-0.04 

-0.11 

+20.5 

+30.9 

+0 

+0.04 

-0.01 

+0.09 

+19.8 

+26.3 

+19.5 

11719 

12758 

11994 

3.71 

3.72 

3.43 

434.0 

475.0 

411.0 

3.06 

3.00 

2.82 

356.0 

383.0 

337.0 

Ratio to  all 

group, % 
74,6  97,6  94,2 99,2 102,2 101,2 101,4 100,0 

Other related Blackstar groups → Sally 123963651 (BV +29 +17.0 +10.0) 

1 +197 +0,19 +28 +0,11 +16,4 11317 3,92 443,0 3,11 351 

Ratio to  all 

group, % 
30,3  133,3  78,0 95,8 107,7 103,2 103,8 98,6 

Related Gibbon  group 17156150 → Fucheland 12439808 (BV +29 +17.0 +10.0) 

 -93 +0.26 +31.0 +0.13 +16.4 11201 4.12 462.0 3.14 352 

Ratio to  all 

group, % 
0.1  147.6  76.2 94.8 113.2 107.6 104.0 98.8 

Related Blackstar group → Star Journalist 2261753 

 -14 +0.24 +25.0 +0.06 +6.0 11202 3.89 436.0 3.07 343 

Ratio to  all 

group, % 
0.15  119.0  28.5 94.8 107.2 101.6 101.7 96.3 

 

High correlation between breeding value`s level of milk yield, milk fat and protein of parents 

and their sons was identified. The highest correlation coefficient (r = +0.643 ± 0.030) was established 

between the dairy productivity of daughters for 305 days of first lactation and the level of breeding 

value at their fathers' milk yield, which decreased sharply, when compared with their ancestors from 

older generations. 

The power of the influence of ancestral breeding value on the milk yield of the firstcalve cows 

decreased with the removal of them in generations. 

The level of breeding value of the fathers has the greatest influence on the level of milk 

production of their daughters of the Holstein breed (the influence force is 35.1%) (table 3).  
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3. The influence of parental breeding value on dairy productivity their daughters in 305 days of first lactation 

Factor 

  (breeding value) 

The force of influence (η2
х) of breeding value  

number of gradations number of the 

complex 

η2
х  ± mη

2
х Fη

2
х 

Father 7 137 0.351 ± 0.0299 11.74*** 

The father – father 8 136 0.117 ± 0.0428 2.84* 

Mother 7 828 0.106 ± 0.0415 2.55* 

Father – father – 

father 
6 204 0.027 ± 0.0245 1.08 

 

In second place was the force of influence breeding value of the father-fathers on the milk yield 

of firstborn cows, which was 11.7%. The third place was occupied by the influence of the breeding 

value of mothers on the level of milk productivity of daughters (η2
х = 10.6%). These forces of 

influence of these ancestors on the level of milk productivity of the firstborn cows are statistically 

significant (P < 0.05–0.001). 

The last place of force of influence (η2
х) on the level of milk productivity of the cows take the 

male ancestors, who are in their third line of pedigree (FFF), it was 2.7% and was not statistically 

significant. 

Conclusions. The statistically significant variability of the breeding value indices for the milk 

productivity of the bulls and their parents of different genealogical formations of the Holstein breed 

was established. Breeding value based on the milk productivity of animals of new genealogical 

formations (sons, parents, mothers), selected for reproduction, was higher than in older related groups 

(in our sense, the bloodlines) on which they have been formed. This indicates, that the likelihood of 

obtaining the bulls with high breeding value (breed-leaders) is decreasing among older genealogical 

groups of animals. The power of the influence of ancestral breeding value on the milk yield of the 

firstborn cows decreased with the removal of them in generations. 
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Викладено результати досліджень щодо оцінки продуктивних якостей корів різних се-

лекційних груп буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи. 

Встановлено, що за живою масою, надоєм, кількістю молочного жиру та білка двопородні 

помісі були кращими у порівняні з трипородними, перевага за першу лактацію становила 11,2; 

32,9; 1,5; 1,0 кг відповідно. У корів з другою лактацією зберіглася закономірність, різниця 

становила 22,2; 395,8; 15,8; 13,1 кг відповідно, а за третю лактацію – 31,4; 124,3; 4,8; 4,2 кг. 

У корів обох груп вміст жиру та білка в молоці варіювали в межах 3,88–3,89% та 3,33–3,34% 

відповідно, а також спостерігалось зниження величини надою з наростанням числа лактацій. 

За живою масою, надоєм, кількістю молочного жиру та білка були кращими первістки лінії 

Маршала, хоча за вмістом жиру та білка поступалися первісткам інших ліній. У первісток 

лінії Хановера оцінювані показники були нижчими у порівнянні з тваринами інших ліній на 

11,4 кг за живою масою, на1115,2 кг – за надоєм, на 37,2 кг – за молочним жиром, на 44,1 кг 

– за молочним білком (лінія Чіфа), відповідно на 5,4; 1336,5; 52,7; 45,2 кг (лінія Старбака) та

на 14,7; 1465; 55,1; 48,3 кг (лінія Маршала). У корів досліджуваних груп встановлено прямий

зв’язок надою та вмісту білка в молоці у розрізі всіх лактацій. У корів І селекційної групи за

першу та другу лактації виявлено прямий зв’язок надою з живою масою, а у корів ІІ селекцій-

ної групи за першу та другу лактації – надою з вмістом жиру в молоці. У корів-первісток

різних ліній виявлено прямий зв’язок надою та вмісту білка в молоці. Встановлено також

прямий слабкий зв’язок надою з живою масою у первісток усіх оцінених ліній, надою з вмістом

жиру – у корів ліній Старбака та Маршала.

Ключові слова:  генотип,  коефіцієнти кореляції, лактація, лінія, молочна продуктивність,

заводський тип

PRODUCTIVE QUALITIES OF COWS OF DIFFERENT BREEDING GROUPS OF THE 

BUKOVINSKY FACTORY OF THE UKRAINIAN RED-AND-WHITE DAIRY BREED 

O. I. Liubynskyi1, R. V. Kasprov
1Kamianets-Podіlskyi National Ivan Ohiienko University (Kamianets-Podilskyi, Ukraine)
2State Agrarian and Engineering University in Podilia (Kamianets-Podilskyi, Ukraine)

The results of the researches concerning the evaluation of productive qualities of cows of dif-

ferent breeding groups of Bukovyna factory type of Ukrainian red-and-white dairy breed are pre-

sented. It was found that in terms of live weight, milk yield, milk fat and protein content, two-bred 

cows were better than three-bred cows. The difference for the first lactation was 11.2; 32.9; 1.5; 

1.0 kg respectively. In cows with the second lactation, the pattern remained, the difference was 22.2; 
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395.8; 15.8; 13.1 kg respectively, and for the third lactation – 31.4; 124.3; 4,8; 4.2 kg. The fat and 

protein content of milk varied between 3.88–3.89% and 3.33–3.34%, respectively. In cows of both 

groups there was a decrease in milk yield with increasing number of lactations. The birth weights of 

the Marshall line were better in terms of live weight, milk yield, milk fat and protein, although they 

were inferior to other lines in terms of fat and protein content. In the firstborn of the Hanover Red 

line, the estimated values were lower than in animals of other lines, in particular – by live weight by 

11.4 kg, milk yield by 1115.2 kg, milk fat by 44.1 kg, milk protein by 37.2 kg (Chif line), by 5.4; 

1336.5; 52.7; 45.2 kg (Starbuck line) and 14.7; 1465; 55.1; 48.3 kg (Marshall Line). In cows of the 

first breeding group for the first and second lactations, a direct positive association with milk was 

found with live weight. The cows of the second breeding group for the first and second lactation have 

a direct positive association with milk content of milk fat. First-cows of different lines found a direct 

positive association with milk yield and protein content. We also found a direct positive weak asso-

ciation with milk fat in the firstborn of all evaluated lines, milk fat contentin the cows of Starbuck and 

Marshall lines. 

Keywords: genotype, correlation coefficients, lactation, line, dairy productivity, factory type 

 

ПРОДУКТИВНЫЕ   КАЧЕСТВА   КОРОВ   РАЗНЫХ   СЕЛЕКЦИОННЫХ   ГРУПП  

БУКОВИНСКОГО ЗАВОДСКОГО ТИПА УКРАИНСКОЙ КРАСНО-ПЕСТРОЙ 

МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ 

А. И. Любинский1, Р. В. Каспров2 
1Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенка (Каменец-Подоль-

ский, Украина) 
2Подольский государственный аграрно-технический университет (Каменец-Подольский, 
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Изложены результаты исследований по оценке продуктивных качеств коров разных се-

лекционных групп буковинского заводского типа украинской красно-пестрой молочной по-

роды. Установлено, что по живой массе, удою, количеству молочного жира и белка двухпо-

родные помеси были лучше по сравнению с трипородными. Разница по первой лактации со-

ставляла – 11,2; 32,9; 1,5; 1,0 кг соответственно. У коров второй лактации сохранилась за-

кономерность, разница составила 22,2; 395,8; 15,8; 13,1 кг соответственно, а по третьей 

лактации – 31,4; 124,3; 4,8; 4,2 кг. Показатели по содержанию жира и белка в молоке варьи-

ровали в пределах 3,88–3,89% и 3,33–3,34% соответственно. У коров обеих групп наблюдалось 

снижение величины удоя молока с нарастанием числа лактаций. По живой массе, удою, ко-

личеству молочного жира и белка были лучшими коровы линии Маршала, хотя по содержа-

нию жира и белка уступали сверстницам других линий. У коров линии Хановера оцениваемые 

показатели были ниже по сравнению с животными других линий, в частности по живой 

массе – на 11,4 кг, по удою – на 1115,2 кг, молочному жиру – на 44,1 кг, молочному белку – на 

37,2 кг (линия Чифа), соответственно на 5,4; 1336,5; 52,7; 45,2 кг (линия Старбака) и на 14,7; 

1465; 55,1; 48,3 кг (линия Маршала). У коров исследуемых групп установлена прямая связь 

надоя и содержания белка в молоке в разрезе всех лактаций. У коров первой селекционной 

группы по первой и второй лактациям выявлено прямую связь удоя с живой массой, а у коров 

второй селекционной группы по первой и второй лактациям–удоя с содержанием жира в мо-

локе. У коров-первотелок разных линий установлена прямая связь удоя и содержания белка в 

молоке. Установлено также прямую связь удоя с живой массой в первотелок всех оцененных 

линий, удоя с содержанием жира в молоке у коров линий Старбака и Маршала. 

Ключевые слова: генотип, коэффициенты корреляции, лактация, линия, молочная про-

дуктивность, заводской тип 

 

Вступ. Забезпечення населення України та світу молоком і молочними продуктами є ак-

туальним питанням продовольчої безпеки. Значне підвищення рентабельності та ефективності 

молочного скотарства може бути здійснено за рахунок зростання продуктивності худоби за 
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відносного зниження витрат на одиницю продукції. Як повідомляє Асоціація виробників мо-

лока, стимулювання світового попиту на молочну продукцію зумовлено демографічною ситу-

ацією. Україна з наявними ресурсами, потенціалом та за умов стабільного розвитку галузі 

може увійти в ТОП-10 світових виробників молока [1, 2]. 

Селекційну базу вітчизняного скотарства складають нові молочні породи, генетичний 

потенціал яких відповідає рівню кращих світових європейських генетичних ресурсів [2, 3, 5, 

12, 13].  

Для генетичного поліпшення основних селекційних ознак молочної худоби України було 

залучено голштинську породу [7, 10]. Селекція на створення високопродуктивних порід та ти-

пів молочної худоби може бути ефективною за умови зміцнення типу, зростання продуктив-

ності та тривалості господарського і довічного використання [4, 6, 12, 15, 14].  

Подальше селекційне удосконалення вітчизняних молочних порід потребує обґрунту-

вання оптимальних шляхів досягнення максимального генетичного прогресу, на основі пос-

тійного селекційно-генетичного моніторингу як на загальнопорідному рівні, так і в окремих 

заводських стадах [4, 6, 8, 9, 11].  

Метою досліджень було провести оцінку продуктивних якостей корів різних селекцій-

них груп буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи. 

Матеріал і методи. Дослідження проведені за матеріалами племінного обліку племза-

воду АТЗТ «Мирне» Чернівецької області – базового господарства буковинського заводського 

типу української червоно-рябої молочної породи. Для аналізу відібрано 360 корів. І селекційна 

група (С + М + Г) – корови, у генотипі, яких міститься спадковість симентальської (С), монбе-

льярдської (М), голштинської (Г) порід. ІІ селекційна група (С + Г) – симентальської (С) і 

голштинської порід (Г). При аналізі враховували живу масу, надій, вміст жиру та білка в мо-

лоці, загальну кількість молочного жиру і білка. 

Первинні дані опрацьовані статистично згідно методик, описаних Г. Ф. Лакиним  [16] з 

використанням програмного забезпечення Microsoft Excel.  

Результати досліджень. Інтенсифікація селекції молочної худоби зумовлює необ-

хідність системної оцінки тварин у стадах і популяціях за основними господарсько корисними 

ознаками. 

Аналіз продуктивних якостей  корів різних селекційних груп показав (табл. 1), що за жи-

вою масою, надоєм, кількістю молочного жиру та білка двопородні помісі (ІІ селекційна 

група) були кращими у порівняні з трипоподними (І селекційна група). Різниця за першу лак-

тацію становила 11,2; 32,9; 1,5; 1,0 кг відповідно. У корів з другою лактацією зберіглася зако-

номірність, різниця становила 22,2; 395,8; 15,8; 13,1 кг відповідно, а за третю лактацію – 31,4; 

124,3; 4,8; 4,2 кг. Показники за вмістом жиру та білка в молоці варіювали в межах 3,88–3,89% 

та 3,33–3,34%, відповідно. Слід відмітити, що у корів обох груп спостерігалось зниження ве-

личини надою з наростанням числа лактацій. 

 
1. Молочна продуктивність і жива маса корів (М ± m) 

Лактація n Жива маса, кг 
Надій, 

кг 

Вміст жиру 

в молоці, % 

Вміст білка  

в молоці, % 

Кількість 

молочного 

жиру, кг 

Кількість 

молочного білка, 

кг 

І селекційна група  

1 90 478,7 ± 3,37 6274,7 ± 139,1 3,89 ± 0,004 3,34 ± 0,004 244,1 ± 5,42 209,9 ± 4,7 

2 63 498,3 ± 8,35 5860,7 ± 301,8 3,88 ± 0,01 3,33 ± 0,01 227,6 ± 11,66 195,2 ± 10,09 

3 і старше 49 566,7 ± 7,43 5457,0 ± 196,1 3,89 ± 0,003 3,33 ± 0,003 212,3 ± 7,63 181,7 ± 4,01 

ІІ селекційна група  

1 270 489,9 ± 2,50 6313,9 ± 83,2 3,89 ± 0,002 3,34 ± 0,002 245,6 ± 3,25 210,9 ± 2,80 

2 117 520,5 ± 4,36 6256,5 ± 148,9 3,89 ± 0,003 3,33 ± 0,003 243,4 ± 5,81 208,3 ± 5,00 

3 і старше 101 598,1 ± 6,17 5581,3 ± 57,3 3,89 ± 0,003 3,33 ± 0,003 217,1 ± 6,12 185,9 ± 5,28 
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Оцінка продуктивних якостей корів-первісток різних ліній (табл. 2) показала, що за жи-

вою масою, надоєм, кількістю молочного жиру та білка були кращими первістки лінії Мар-

шала, хоча за вмістом жиру та білка в молоці поступалися первісткам інших ліній. 

 
2. Молочна продуктивність і жива маса корів-первісток різних ліній (М ± m) 

Лінія n Жива маса, кг Надій, кг 
Вміст жиру в 

молоці, % 

Вміст білка в 

молоці, % 

Кількість 

молочного 

жиру, кг 

Кількість 

молочного 

білка, кг 

Чіфа 

1427381 
185 494,3 ± 3,93 6221,8 ± 97,95 3,90 ± 0,001 3,34 ± 0,002 242,7 ± 3,81 207,8 ± 3,3 

Хановера 

1629391 
39 482,9 ± 8,85 5106,6 ± 254,23 3,89 ± 0,003 3,34 ± 0,004 198,6 ± 9,86 170,6 ± 8,54 

Старбака 

352 790 
69 488,3 ± 6,69 6443,1 ± 144,77 3,90 ± 0,001 3,35 ± 0,003 251,3 ± 0,003 215,8 ± 4,91 

Маршала 

2290977 
67 497,6 ± 6,38 6571,6 ± 137,62 3,86 ± 0,006 3,33 ± 0,005 253,7 ± 5,43 218,9 ± 4,66 

 

У первісток лінії Хановера оцінювані показники були нижчими у порівнянні з коровами-

-первістками інших ліній на 11,4 кг за живою масою, 1115,2 кг – за надоєм, 44,1 кг – за моло-

чним жиром, 37,2 кг – за молочним білком (лінія Чіфа); 5,4; 1336,5; 52,7; 45,2 кг (лінія Стар-

бака) та 14,7; 1465; 55,1; 48,3 кг (лінія Маршала) відповідно. 

Ефективність селекції на підвищення молочної продуктивності корів залежить від ре-

зультативності добору й підбору тварин з урахуванням фенотипової і генетичної кореляції між 

господарськи корисними ознаками. Встановлення таких зв’язків має велике теоретичне й 

практичне значення, оскільки використання коефіцієнтів кореляції забезпечує проведення по-

бічної селекції за однією якоюсь ознакою, знаючи як саме вона пов’язана із селекціонованою 

[10]. 

Дослідженнями багатьох науковців встановлено, що між величиною надою та вмістом 

жиру і білка в молоці існує від'ємна кореляція. Слід відмітити, фенотиповий прояв цих ознак 

значно залежить як від середовищних, так і генетичних факторів. Тому така оцінка є важливою 

щодо прогнозу динаміки цих показників у корів різних селекційних груп. 

У корів досліджуваних груп встановлено прямий зв’язок надою та вмісту білка в молоці 

у розрізі всіх лактацій – І селекційна група (r = 0,12–0,25), ІІ селекційна група (r = 0,19–0,3) 

(табл. 3).У корів І селекційної групи за першу та другу лактації виявлено прямий надою з жи-

вою масою(r = 0,33–0,49). У корів ІІ селекційної групи за першу та другу лактації встановлено 

прямий зв’язок надою з вмістом жиру в молоці. 
 

3. Зв’язок між продуктивними ознаками корів різних селекційних груп, r ± mr 

Лактація n 

Поєднувані ознаки 

надій – жива маса 
надій – вміст жиру 

в молоці 
надій – вміст білка в молоці 

І селекційна група (С + М + Г) 

1 70 0,33 ± 0,12 -0,01 ± 0,14 0,12 ± 0,14 

2 23 0,49 ± 0,16 -0,12 ± 0,21 0,24 ± 0,20 

3 і старше 19 -0,07 ± 0,12 0,07 ± 0,12 0,25 ± 0,11 

ІІ селекційна група (С + Г) 

1 270 0,06 ± 0,06 0,13 ± 0,06 0,27 ± 0,06 

2 117 -0,003 ± 0,09 0,33 ± 0,08 0,30 ± 0,08 

3 і старше 101 -0,07 ± 0,1 -0,01 ± 0,1 0,19 ± 0,1 

 

У корів-первісток різних ліній виявлено прямий зв’язок надою та вмісту білка в молоці 

(r = 0,19–0,43) (табл. 4). Встановлено також прямий слабкий зв’язок надою з живою масою у 

первісток усіх оцінених ліній (r = 0,03–0,09), надою з вмістом жиру у корів ліній Старбака та 

Маршала. 
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4. Зв’язок між продуктивними ознаками корів-первісток різних ліній (r ± mr) 

Лінія n 

Поєднувані ознаки 

надій – жива маса 
надій – вміст жиру 

в молоці 

надій – вміст білка 

в молоці 

Чіфа 1427381 185 0,04 ± 0,07 -0,07 ± 0,07 0,34 + 0,03 

Хановера 1629391 39 0,09 ± 0,16 -0,13 ± 0,16 0,21 ± 0,15 

Старбака 352 790 69 0,03 ± 0,12 0,07 ± 0,12 0,43 ± 0,1 

Маршала 2290977 67 0,08 + 0,11 0,15 ± 0,11 0,19 ± 0,12 

 

Висновки. Встановлено, що за живою масою, надоєм, кількістю молочного жиру та бі-

лка в молоці двопородні помісі буковинського заводського типу української червоно-рябої 

молочної породи були кращими у порівняні з трипородними. Різниця за першу лактацію за 

вище названими показниками становила 11,2; 32,9; 1,5; 1,0 кг відповідно. У корів з другою 

лактацією зберіглася закономірність, різниця становила 22,2; 395,8; 15,8; 13,1 кг відповідно, а 

за третю лактацію – 31,4; 124,3; 4,8; 4,2 кг. Показники за вмістом жиру та білка в молоці варі-

ювали в межах 3,88–3,89% та 3,33–3,34%, відповідно. У корів обох груп спостерігалось зни-

ження величини надою з наростанням числа лактацій. 

За живою масою, надоєм, кількістю молочного жиру та білка в молоці були кращими 

первістки лінії Маршала, хоча за вмістом жиру та білка в молоці поступалися ровесницям ін-

ших ліній. У первісток лінії Хановера оцінювані показники були нижчими у порівнянні з ко-

ровами-первістками інших ліній на 11,4 кг за живою масою,1115,2 кг– за надоєм, 44,1 кг – за 

молочним жиром, 37,2 кг – за молочним білком (лінія Чіфа); 5,4; 1336,5; 52,7; 45,2 кг (лінія 

Старбака) та 14,7; 1465; 55,1; 48,3 кг (лінія Маршала) відповідно. 

У корів досліджуваних груп встановлено прямий зв’язок надою та вмісту білка в молоці 

у розрізі всіх лактацій. У корів І селекційної групи за першу та другу лактації виявлено прямий 

зв’язок надою з живою масою. У корів ІІ селекційної групи за першу та другу лактації встано-

влено прямий зв’язок надою з вмістом жиру в молоці. У корів-первісток різних ліній виявлено 

прямий зв’язок надою та вмісту білка в молоці. Встановлено також прямий слабкий зв’язок 

надою з живою масою у первісток усіх оцінених ліній, надою з вмістом жиру у корів ліній 

Старбака та Маршала. 
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Наведено дані щодо екстер’єру корів української чорно-рябої молочної породи за погли-

нального схрещування з голштинськими бугаями та встановлено вплив генотипу тварин на 

проміри та індекси будови їх тіла. Встановлено, що первістки та повновікові корови україн-

ської чорно-рябої молочної породи у підконтрольному стаді були досить високими (висота в 

холці – 132,3 та 138,9 см) з добре розвинутою грудною кліткою (глибина грудей – 72,2 та 81,6, 

ширина грудей – 46,4 та 54,2, обхват грудей за лопатками – 191,0 та 201,9 см). Коса довжина 

тулуба у них становила в середньому 156,2 та 163,7, ширина в маклаках – 51,7 та 58,8 та 

обхват п’ястка – 18,1 та 19,1 см. Зі зростанням умовної частки спадковості голштинів у 

генотипі тварин української чорно-рябої молочної породи спостерігалося збільшення дослі-

джуваних промірів тіла (виняток – ширина грудей та обхват п’ястка). У первісток з наси-

ченням їх генотипу голштинською породою відмічено достовірне (Р < 0,05–0,001) зниження 

індексів костистості, розтягнутості, грудного, тазогрудного, широкогрудості та збіль-

шення індексів збитості, статі й умовного об’єму тулуба (І). Подібна тенденція зміни індек-

сів будови тіла спостерігалася і у повновікових корів, однак ці зміни були в основному недо-

стовірними. 

Сила впливу генотипу на проміри та індекси будови тіла як первісток, так і повновіко-

вих корів була незначною. У первісток найсуттєвіше умовна частка спадковості голштинів 

впливала на проміри висоти в холці (6,0%) та глибини грудей (3,6%), а у повновікових корів – 

на проміри косої довжини тулуба (5,8%), обхвату грудей за лопатками (4,9%) та висоти в 

холці (4,2%) при Р < 0,001 у всіх випадках. У первісток генотип найсуттєвіше впливав на ін-

декси костистості (5,8%), статі (4,0%), грудний (3,8%) і тазогрудний (3,6%), а у повновіко-

вих корів – на індекси умовного об’єму тулуба (ІІ) (5,6%), костистості (4,3%) та умовного 

об’єму тулуба (І) (3,2%).   

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, умовна частка спадковості, ко-

рови, проміри тіла, індекси будови тіла, сила впливу 
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The data on the exterior of cows of the Ukrainian Black-and-White dairy breed with Holstein 

bulls’ absorptive crossover are given and the influence of genotype of animals on measurements and 

indices of their body structure was established. It is established that the heifers and cows of the 
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Ukrainian Black-and-White dairy breed under control were quite high (height at the withers – 132.3 

and 138.9 cm) with well-developed thorax (breast depth – 72.2 and 81.6, breast width – 46.4 and 

54.2, chest area behind the shoulder blades – 191.0 and 201.9 cm). The average length of their corpus 

was 156.2 and 163.7, hips width – 51.7 and 58.8 and girth of the metacarpus –18.1 and 19.1 cm. With 

the increase of Holstein heredity share in the genotype of animals of Ukrainian Black-and-White 

increased the investigated body measurements (except – breast width and girth metacarpus). The 

heifers had significant (P < 0.05–0.001) decrease in boniness indices, extension, thoracic, hips and 

chest, chest width and increase of indices of blockiness, sex and conventional corpus girth after the 

saturation of their Holstein genotype (I). There is a similar tendency of change of body structure 

indices was also observed in cows, but these changes were mainly unreliable. 

The strength of impact of genotype on the measurements and indices of body structure of both 

heifers and grown cows was negligible. The heifers’ conditional share of Holstein heredity had the 

most significant impact on measurements at withers (6.0%) and breast depth (3.6%), and cows – on 

measurements of oblique corpus length (5.8%), breast girth behind shoulder blades (4.9%) and 

height at the withers (4.2%) at 0.001 in all cases. The genotype had the most significant influence on 

bone indices (5.8%), sex (4.0%), breast (3.8%) and hips and breast (3.6%) in heifers’ case, and in 

full-grown cows’ case – on indexes of conditional volume (II) (5.6%), bones (4.3%) and conditional 

corpus (I) (3.2%). 

Keywords: Ukrainian Black-and-White dairy breed, conditional share of heredity, cows, body 

measurements, body structure indices, strength of impact 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСТЕРЬЕРА КОРОВ УКРАИНСКОЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ  

МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ ПРИ ПОГЛОТИТЕЛЬНОМ СКРЕЩИВАНИИ 

А. Р. Пендюк1, В. В. Федорович1, Н. П. Мазур2 
1Институт разведения и генетики животных имени М.В.Зубца НААН (Чубинское, Украина) 
2Институт биологии животных НААН (Львов, Украина) 

Приведены данные экстерьера коров украинской черно-пестрой молочной породы при 

поглотительном скрещивании с голштинскими быками и установлено влияние генотипа жи-

вотных на промеры и индексы телосложения. Установлено, что первотелки и полновозраст-

ные коровы украинской черно-пестрой молочной породы в подконтрольном стаде были до-

статочно высокими (высота в холке – 132,3 и 138,9 см) с хорошо развитой грудной клеткой 

(глубина груди – 72,2 и 81,6, ширина груди – 46,4 и 54,2, обхват груди за лопатками – 191,0 и 

201,9 см). Косая длина туловища у них составляла в среднем 156,2 и 163,7, ширина в маклаках 

– 51,7 и 58,8 и обхват пясти – 18,1 и 19,1 см. С увеличением условной доли наследственности 

голштинов в генотипе животных украинской черно-пестрой молочной породы наблюдалось 

в основном увеличение исследуемых промеров тела (исключение – ширина груди и обхват пя-

сти). У первотелок с насыщением их генотипа голштинской породой отмечено достоверное 

(Р < 0,05–0,001) снижение индексов костистости, растянутости, грудного, тазогрудного, 

широкогрудости и увеличение индексов сбитости, пола и условного объема туловища (І). По-

добная тенденция изменения индексов телосложения наблюдалась и в полновозрастных ко-

ров, однако эти изменения были в основном недостоверными. 

Сила влияния генотипа на промеры и индексы телосложения как первотелок, так и пол-

новозрастных коров была незначительной. У первотелок условная доля наследственности 

голштинов наиболее существенно влияла на промеры высоты в холке (6,0%) и глубины груди 

(3,6%), а у полновозрастных коров – на промеры косой длины туловища (5,8%), обхвата груди 

за лопатками (4,9%) и высоты в холке (4,2%) при Р < 0,001 во всех случаях. У первотелок 

генотип наиболее существенно влиял на индексы костистости (5,8%), пола (4,0%), грудной 

(3,8%) и тазогрудной (3,6%), а у полновозрастных коров – на индексы условного объема ту-

ловища (II) (5,6%), костистости (4,3%) и условного объема туловища (І) (3,2%). 

Ключевые слова: украинская черно-пестрая молочная порода, условная доля наслед-

ственности, коровы, промеры тела, индексы телосложения, сила воздействия 
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Вступ. В останні десятиріччя в Україні для підвищення продуктивних якостей тварин 

інтенсивно використовується світовий генофонд кращих порід великої рогатої худоби. Зок-

рема, при вдосконаленні молочної худоби найбільш інтенсивно використовується генофонд 

голштинської породи, з рівнем молочної продуктивності якої не може конкурувати жодна по-

рода світу. У процесі створення української чорно-рябої молочної породи використання 

голштинів дало можливість покращити племінні та продуктивні якості тварин, а також спри-

яло зростанню генетичної різнорідності стад худоби за частками спадковості поліпшувальної 

породи [1, 5, 6, 8, 9, 10, 12].  
Створення нових генотипів зумовило постійний контроль за екстер’єрними особливос-

тями тварин та характером їх зв’язку з продуктивними ознаками. Для успішного використання 

тварин в умовах інтенсивних технологій молочні корови повинні вирізнятися міцною будовою 

тіла, розвиненим тулубом, міцними ратицями та правильною постановою кінцівок, відмін-

ними морфологічними якостями вимені. Тварини, які поєднують у собі ці ознаки, як правило, 

вирізняються вищими надоями та мають кращу адаптаційну здатність до умов розведення  

[3, 11].  

З огляду на зазначене, метою наших досліджень було вивчити формування екстер’єру 

корів української чорно-рябої молочної породи за поглинального схрещування.  

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проведенні в СТОВ «Лище» Луцького 

району Волинської області на первістках (n = 1164) та повновікових коровах (n = 596) різних 

генотипів української чорно-рябої молочної породи. Було сформовано 5 груп тварин: І – ко-

рови з часткою спадковості голштинської породи 75% і менше, ІІ – з часткою спадковості 

голштинів 75,1–81,25%, ІІІ – з часткою спадковості голштинів 81,26–87,50%, ІV – з часткою 

спадковості голштинів 87,51–93,75% і V – з часткою спадковості голштинів понад 93,75%. 

Оцінку екстер’єру здійснювали за промірами статей тіла первісток та повновікових корів 

на основі ретроспективного аналізу. До уваги брали такі проміри тіла: висота в холці, глибина 

і ширина грудей, обхват грудей за лопатками, ширина в маклаках, коса довжина тулуба та 

обхват п’ястка, на основі яких вираховували індекси будови тіла [2]. 

Одержані результати досліджень обробляли методом варіаційної статистики за Г. Ф. Ла-

киным [4] з використанням комп'ютерної програми “Exсel” та «STATISTICA-6,1». Результати 

середніх значень вважали статистично вірогідними при Р < 0,05 (*), Р < 0,01 (**), 

Р < 0,001 (***). 

Результати досліджень. Наразі в Україні за чинною нормативною базою методи і сис-

тема оцінки екстер’єру корів регламентуються новими інструкціями з бонітування і з ведення 

племінного обліку в молочному і молочно-м'ясному скотарстві, які введені для практичного 

використання з 2004 року. Зазначені нормативні документи передбачають основні принципи, 

періодичність оцінки та перелік урахованих ознак екстер’єру без деталізації методики їхньої 

оцінки. Передбачена як інструментальна оцінка шляхом взяття основних промірів, так і офі-

ційно запроваджена в Україні окомірна оцінка за типом будови тіла за спрощеною 100-баль-

ною шкалою [7]. Однак, у селекційно-племінній роботі з великою рогатою худобою оцінка 

екстер’єру за промірами має особливе значення. Завдяки їй можна отримати об’єктивний ци-

фровий вираз розвитку найважливіших частин тіла тварини в будь-який період її життя, про-

вести порівняльний аналіз як окремих тварин, так і в межах їхніх селекційних груп, стад, типів, 

порід тощо. Метод взяття промірів є найоб'єктивнішим методом оцінки екстер’єру.  

Відомо, що за екстер’єром первісток здійснюють добір корів у стаді та оцінку бугаїв-

плідників за типом будови тіла дочок. Встановлено, що корови-первістки української чорно-

рябої молочної породи у підконтрольному стаді були досить високими (висота в холці – 

132,3 см) з добре розвинутою грудною кліткою (глибина грудей – 72,2, ширина грудей – 46,4, 

обхват грудей за лопатками – 191,0 см). Коса довжина тулуба у них становила в середньому 

156,2, ширина в маклаках – 51,7 та обхват п’ястка – 18,1 см (табл. 1). Найвищою мінливістю 

відзначалися ширина грудей (7,3%) та ширина в маклаках (5,9%). 
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1. Проміри тіла корів української чорно-рябої молочної породи, см  

Назва проміру 

Корови-первістки 

(n = 1164) 

Повновікові корови 

(n = 596) 

М ± m, см Сv, % М ± m, см Сv, % 

Висота в холці 132,3 ± 0,09 2,3 138,9 ± 0,14*** 2,5 

Глибина грудей 72,2 ± 0,10 4,6 81,6 ± 0,14*** 4,3 

Ширина грудей 46,4 ± 0,09 7,3 54,2 ± 0,13*** 6,0 

Ширина в маклаках 51,7 ± 0,09 5,9 58,8 ± 0,13*** 5,7 

Коса довжина тулуба  156,2 ± 0,17 3,7 163,7 ± 0,24*** 3,6 

Обхват грудей за лопатками 191,0 ± 0,20 3,5 201,9 ± 0,35*** 4,2 

Обхват п’ястка 18,1 ± 0,02 4,4 19,1 ± 0,03** 4,2 

    Примітка. У цій та наступній таблиці достовірність різниці показників вказана при порівнянні до первісток 

 

У повновікових корів досліджувані проміри тіла закономірно збільшилися (Р < 0,01–

0,001), зокрема, висота в холці – на 6,6, глибина грудей – на 9,4, ширина грудей – на 7,8, ши-

рина в маклаках – на 7,1, коса довжина тулуба – на 7,5, обхват грудей за лопатками – на 10,9 

та обхват п’ястка – на 1,0 см. 

Зв'язок між зовнішніми формами будови тіла та показниками продуктивності тварин осо-

бливо розкривається за використання індексної оцінки екстер'єру. Застосування індексів бу-

дови тіла дає змогу об’єктивно визначати розвиток окремих статей, їх вікову мінливість та 

продуктивно-типові відмінності, виділяти типи будови тіла та визначати їх зв'язок із напрямом  

і рівнем продуктивності тварин в певних господарських умовах [13].  

Для характеристики типових відмінностей тварин використовують індекс довгоногості. 

Значення цього індексу у первісток української чорно-рябої молочної породи (45,4%) свід-

чить, що піддослідні тварини мають виражений молочний тип (табл. 2). У повновікових корів 

індекс довгоногості зменшився на 4,1% (Р < 0,001). Про відносний розвиток скелету можна 

судити за індексом костистості. Чим менший показник індексу, тим тонший кістяк оцінюваної 

тварини, і навпаки. У первісток даної породи цей індекс становив 13,6%, з віком він змінився 

незначно (на 0,1%), однак із середнім ступенем достовірності (Р < 0,01). 

Про гармонійність формування будови тіла та його ріст і розвиток, особливо у довжину, 

свідчить індекс розтягнутості, значення якого у первісток становило 118,0, а у повновікових 

корів цей індекс зменшився на 0,2%. 

Оцінку грудної клітки здійснюють за використання грудного, тазогрудного індексів, а 

також індексів глибоко- та широкогрудості. Ці індекси свідчать, що як первістки, так і повно-

вікові корови відзначалися помірно розвиненою грудною кліткою. З віком тварин зазначені 

індекси достовірно (Р < 0,001) підвищилися: грудний – на 2,2, тазогрудний – на 2,5, глибоког-

рудості – на 4,1 та широкогрудості – на 3,9%. 

Індекс збитості або компактності є хорошим показником масивності тварин у пропор-

ційно гармонійному співвідношенні обхвату грудей за лопатками до косої довжини тулуба і є 

показником розвитку маси тіла, тому він добре характеризує як породні, так і типові та проду-

ктивні якості тварин. Значення цього індексу у піддослідних як первісток, так і повновікових 

корів свідчить, що тварини за  конституційними  особливостями  відносяться  

до молочного типу. У повновікових корів індекс збитості був вищим на 1,0% (Р < 0,001) порі-

вняно з первістками. 

Відносний розвиток тулуба тварин характеризують за індексами масивності, масивності 

за Дюрстом та умовним об’ємом тулуба. У первісток індекс масивності становив 144,3, маси-

вності за Дюрстом – 52,6, умовний об’єм тулуба за Ю. П. Полупаном (І) – 586,1 та умовний 

об’єм тулуба за Ю. П. Полупаном (ІІ) – 454,9%, що менше, ніж у повновікових корів відпо-

відно на 1,0; 20,1; 202,3 та 78,8% при Р < 0,001 у всіх випадках. 

Індекси ейрисомії та лептосомії у повновікових корів порівняно з первістками збільши-

лися відповідно на 3,3 та 7,1% при Р < 0,001 в обох випадках. Щодо індексів округлості ребер 
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та статі, то у первісток їх значення (132,2 та 111,8% відповідно) було вищим (Р < 0,001), ніж у 

повновікових корів на 8,4 та 3,2%. 
 

2. Індекси будови тіла корів української чорно-рябої молочної породи, %  

Назва проміру 

Корови-первістки 

(n = 1164) 

Повновікові корови 

(n = 596) 

М ± m Сv М ± m Сv 

Довгоногості 45,4 ± 0,05 4,1 41,3 ± 0,07*** 3,9 

Костистості 13,6 ± 0,02 4,1 13,7 ± 0,02** 4,2 

Розтягнутості 118,0 ± 0,11 3,1 117,8 ± 0,11 2,6 

Грудний 64,2 ± 0,13 6,6 66,4 ± 0,11*** 3,9 

Тазогрудний 89,8 ± 0,18 6,5 92,3 ± 0,16*** 4,1 

Глибокогрудості 54,6 ± 0,05 3,4 58,7 ± 0,07*** 2,8 

Широкогрудості 35,1 ± 0,07 6,2 39,0 ± 0,08*** 4,7 

Збитості 122,4 ± 0,12 3,1 123,4 ± 0,14*** 2,8 

Масивності  144,3 ± 0,12 2,8 145,3 ± 0,17*** 2,9 

Масивності за Дюрстом 52,6 ± 0,19 12,4 72,7 ± 0,37*** 12,6 

Ейрисомії 34,0 ± 0,05 4,7 37,3 ± 0,06*** 3,2 

Лептосомії 74,2 ± 0,10 4,7 81,3 ± 0,14*** 4,0 

Округлості ребер 132,2 ± 0,14 3,5 123,8 ± 0,14*** 2,6 

Індекс статі 111,8 ± 0,21 6,2 108,6 ± 0,19*** 4,0 

Умовний об’єм тулуба  

(за Ю. П. Полупаном (І)) 
586,1 ± 1,97 11,6 788,4 ± 3,89*** 12,0 

Умовний об’єм тулуба  

(за Ю. П. Полупаном (ІІ)) 
454,9 ± 1,28 9,7 533,7 ± 2,48*** 11,3 

 

Слід зазначити, що мінливість індексів будови тіла вищою була здебільшого у первісток 

за винятком індексів костистості, масивності, масивності за Дюрстом та умовного об’єму ту-

луба за Ю. П. Полупаном (І та ІІ). 

Таким чином, аналіз індексів будови тіла свідчить, що як первістки, так і повновікові 

корови за екстер’єром належали до молочного типу, були досить гармонійними за будовою 

тіла.  

Як відомо, екстер’єр характеризує особливості будови тіла тварин, що зумовлені спад-

ковістю та умовами середовища. За показниками екстер’єру визначають особливості тварин 

та їх господарську цінність. Між породами є значні відхилення як за будовою тіла, так і за 

напрямом продуктивності. У результаті комбінативної мінливості при схрещуванні та неодна-

кової реакції різних генотипів на умови середовища у популяції спостерігається розбіжність 

фенотипів не лише за продуктивністю, але й за типом будови тіла. Молочна продуктивність 

худоби перебуває у прямій залежності від екстер’єру і конституції [13]. 

Визначення промірів статей тіла тварин дає можливість порівнювати як їх індивідуальні, 

так і групові особливості та відібрати кращих корів молочного типу. Тому і виникає необхід-

ність дослідження зміни екстер’єру та молочної продуктивності у корів української чорно-

рябої молочної породи різних генотипів. Встановлено, що зі зростанням умовної частки спад-

ковості голштинів у генотипі тварин української чорно-рябої молочної породи спостерігалося  

збільшення досліджуваних промірів тіла, за винятком ширини грудей та обхвату п’ястка 

(табл. 3). Зокрема, у первісток висота в холці зросла із 130,8 (І група) до 133,2 см (V група). За 

цим показником первістки І групи поступалися тваринам ІІ групи на 1,4, ІІІ – на 1,8, ІV – на 

2,3 та V – на 2,4 см при Р < 0,001 у всіх випадках. Слід зазначити, що у корів-первісток усіх  

груп висота в холці перевищувала цільові параметрам бажаного типу української чорно-рябої 

молочної породи. 

Найменші проміри глибини грудей відмічалися у первісток з умовною часткою спадко-

вості голштинів до 75%. Вони за цим показником поступалися ровесницям ІІ групи відповідно 
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на 0,1, ІІІ – на 1,1 (Р < 0,001), ІV – на 1,3 (Р < 0,001) та V – на 1,7 см (Р < 0,001). Щодо ширини 

грудей, то цей показник з насиченням у генотипі первісток української чорно-рябої молочної 

породи крові голштинів зменшувався, однак такі зміни були недостовірними. Різниця між пе-

рвістками крайніх генотипів за глибиною грудей становила 0,7 см. 

3. Проміри тіла тварин української чорно-рябої молочної породи різних генотипів, М ± m, см

Назва проміру 
Група тварин 

І ІІ ІІІ ІV V 

Корови-первістки 

Число тварин, гол. 183 332 317 205 127 

Висота в холці 130,8 ± 0,23 132,2 ± 0,17*** 132,6 ± 0,16*** 133,1 ± 0,18*** 133,2 ± 0,26*** 

Глибина грудей 71,6 ± 0,23 71,7 ± 0,18 72,7 ± 0,17*** 72,9 ± 0,22*** 73,3 ± 0,32*** 

Ширина грудей 46,9 ± 0,26 46,5 ± 0,19 46,4 ± 0,18 46,2 ± 0,29 46,2 ± 0,33 

Ширина в маклаках 50,9 ± 0,26 51,8 ± 0,18** 51,7 ± 0,17* 52,0 ± 0,16*** 52,4 ± 0,32*** 

Коса довжина тулуба 155,5 ± 0,44 155,9 ± 0,32 156,1 ± 0,32 156,7 ± 0,34* 157,1 ± 0,47* 

Обхват грудей за ло-

патками 
190,2 ± 0,51 190,5 ± 0,36 191,2 ± 0,37 191,6 ± 0,42* 192,3 ± 0,64* 

Обхват п’ястка 18,3 ± 0,06 18,1 ± 0,05* 18,1 ± 0,04** 18,0 ± 0,05*** 18,0 ± 0,06*** 

Повновікові корови 

Число тварин, гол. 125 171 144 99 57 

Висота в холці 138,2 ± 0,28 138,6 ± 0,26 139,2 ± 0,25** 139,7 ± 0,33*** 140,3 ± 0,39*** 

Глибина грудей 80,8 ± 0,30 81,2 ± 0,28 81,7 ± 0,26* 82,2 ± 0,34** 83,0 ± 0,43*** 

Ширина грудей 54,5 ± 0,27 54,3 ± 0,26 54,3 ± 0,27 54,2 ± 0,35 54,2 ± 0,37 

Ширина в маклаках 58,5 ± 0,25 58,6 ± 0,27 58,8 ± 0,27 59,2 ± 0,35 59,4 ± 0,46 

Коса довжина тулуба 161,7 ± 0,49 163,3 ± 0,43* 163,9 ± 0,47*** 165,1 ± 0,56*** 166,3 ± 0,75*** 

Обхват грудей за ло-

патками 
200,1 ± 0,75 200,7 ± 0,61 202,1 ± 0,64* 204,2 ± 0,87*** 205,7 ± 1,10*** 

Обхват п’ястка 19,3 ± 0,08 19,1 ± 0,07 19,1 ± 0,08 19,1 ± 0,07 19,0 ± 0,09* 

Примітка. У цій та наступній таблиці достовірність різниці показників вказана при порівнянні до 

тварин І групи

Ширина в маклаках у тварин з умовною часткою спадковості голштинів менше 75% ста-

новила 50,9 см, що менше, ніж у тварин з часткою спадковості  голштинської  породи 75,1–

81,25% на 0,9 (Р < 0,01), 81,26–87,5% – на 0,8 (Р < 0,01), 87,51–93,75% – на 1,1 (Р < 0,001) та 

понад 93,75% – на 1,5 см (Р < 0,001). 

Найменші проміри косої довжини тулуба і обхвату грудей за лопатками спостерігалися 

також у первісток І групи. За цими показниками тварини ІІ групи переважали ровесниць 

І групи відповідно на 0,4 і 0,3, ІІІ – на 0,6 і 1,0, ІV – на 1,2 (Р < 0,05) і 1,4 (Р < 0,05) та V – на 

1,6 (Р < 0,05) і 2,1 см (Р < 0,05). 

За обхватом п’ястка тварини І групи достовірно (Р < 0,05–0,001) переважали особин ін-

ших досліджуваних груп і, залежно від генотипу, ця перевага становила 0,2–0,3 см. 

Подібну тенденцію зміни промірів тіла з підвищенням умовної частки спадковості 

голштинів у генотипі відмічено у повновікових корів. Висота в холці у корів І групи становила 

138,2 см. У ровесниць ІІ групи цей показник збільшився на 0,4, ІІІ – на 1,0 (Р < 0,01), ІV – на 

1,5 (Р < 0,001) та V – на 2,1 см (Р < 0,001). За глибиною грудей корови ІІ групи переважали 

ровесниць І групи на 0,4, ІІІ – на 0,9 (Р < 0,05), ІV – на 1,4 (Р < 0,01) та V – на 2,2 см (Р < 0,001). 

За шириною грудей достовірної різниці між коровами досліджуваних груп не виявлено, однак 

з підвищенням умовної частки спадковості голштинів цей показник дещо знижувався. 

З насиченням у генотипі корів української чорно-рябої молочної породи спадковості 

голштинів спостерігалося збільшення у них промірів ширини в маклаках, залежно від групи, 

на 0,1–0,9 см, косої довжини тулуба – на 1,6–4,6 см (Р < 0,05; 0,001) та обхвату грудей за ло-

патками – на 0,6–5,6 см (Р < 0,05–0,001). За обхватом п’ястка достовірна різниця спостеріга-

лася лише між особинами крайніх генотипів – 0,3 см (Р < 0,05). 

Підвищення частки спадковості голштинської породи у корів української чорно-рябої 

молочної породи призвело до зміни індексів будови тіла (табл. 4). У первісток з насиченням у 
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їх генотипі крові голштинів відмічено достовірне зниження індексів костистості – на 0,3–0,5 

(Р < 0,001), розтягнутості – на 0,9–1,2 (Р < 0,05–0,001), грудного – на 0,6–2,4 (Р < 0,001), тазо-

грудного – на 2,1–3,8 (Р < 0,001), широкогрудості – на 0,6–1,2 (Р < 0,01–0,001) та збільшення 

індексів збитості – на 9,8–10,2 (Р < 0,001), статі – на 2,7–5,0 (Р < 0,001) й умовного об’єму ту-

луба (І) – на 11,3–35,7% (Р < 0,01–0,001). За решту індексами будови тіла між первістками рі-

зних генотипів різниця була здебільшого недостовірною. 

4. Індекси будови тіла тварин української чорно-рябої молочної породи різних генотипів, М ± m, %

Назва індексу 
Група тварин 

І ІІ ІІІ ІV V 

Корови-первістки 

Число тварин, гол. 183 332 317 205 127 

Довгоногості 45,3 ± 0,12 45,8 ± 0,10** 45,2 ± 0,09 45,2 ± 0,13 45,0 ± 0,30 

Костистості 14,0 ± 0,04 13,7 ± 0,04*** 13,6 ± 0,03*** 13,5 ± 0,03*** 13,5 ± 0,07*** 

Розтягнутості 118,9 ± 0,31 118,0 ± 0,20* 117,7 ± 0,21** 117,8 ± 0,22*** 117,9 ± 0,47 

Грудний 65,5 ± 0,31 64,9 ± 0,26 63,8 ± 0,21*** 63,3 ± 0,30*** 63,1 ± 0,66*** 

Тазогрудний 92,1 ± 0,42 90,0 ± 0,33*** 89,7 ± 0,32*** 88,7 ± 0,38*** 88,3 ± 1,00*** 

Глибокогрудості 54,7 ± 0,12 54,2 ± 0,10** 54,8 ± 0,09 54,8 ± 0,13 54,9 ± 0,30 

Широкогрудості 35,8 ± 0,18 35,2 ± 0,13** 35,0 ± 0,12*** 34,6 ± 0,15*** 34,6 ± 0,32** 

Збитості 112,4 ± 0,36 122,2 ± 0,21*** 122,6 ± 0,22*** 122,3 ± 0,24*** 122,4 ± 0,54*** 

Масивності 145,4 ± 0,31 144,1 ± 0,22*** 144,2 ± 0,23** 144,0 ± 0,26*** 144,3 ± 0,61 

Масивності за Дюрстом 52,4 ± 0,51 52,2 ± 0,36 52,7 ± 0,35 52,8 ± 0,42 53,3 ± 0,94 

Ейрисомії 34,2 ± 0,12 34,1 ± 0,09 34,0 ± 0,09 33,9 ± 0,10 33,9 ± 0,25 

Лептосомії 74,8 ± 0,26 74,3 ± 0,20 74,0 ± 0,19* 73,4 ± 0,21*** 73,9 ± 0,56 

Округлості ребер 132,9 ± 0,28 133,0 ± 0,26 131,7 ± 0,22*** 131,6 ± 0,37** 131,4 ± 0,75 

Індекс статі 108,9 ± 0,50 111,6 ± 0,39*** 111,9 ± 0,39*** 113,2 ± 0,49*** 113,9 ± 1,01*** 

УОТ (І) 569,2 ± 5,00 580,5 ± 3,76 588,4 ± 3,68** 594,8 ± 3,88*** 604,9 ± 9,63*** 

УОТ (ІІ) 449,4 ± 3,48 451,7 ± 2,40 455,4 ± 2,41 458,8 ± 2,75 463,8 ± 6,07* 

Повновікові корови 

Число тварин, гол. 125 171 144 99 57 

Довгоногості 41,5 ± 0,15 41,5 ± 0,12 41,3 ± 0,12 41,2 ± 0,17 40,9 ± 0,21* 

Костистості 13,9 ± 0,06 13,8 ± 0,05 13,7 ± 0,04** 13,7 ± 0,05* 13,5 ± 0,07*** 

Розтягнутості 117,0 ± 0,30 117,8 ± 0,22* 117,7 ± 0,25 118,2 ± 0,31** 118,5 ± 0,39** 

Грудний 66,8 ± 0,24 66,6 ± 0,22 66,2 ± 0,22 66,2 ± 0,28 66,0 ± 0,36 

Тазогрудний 92,3 ± 0,30 92,4 ± 0,28 92,2 ± 0,36 92,0 ± 0,45 92,4 ± 0,51 

Глибокогрудості 58,5 ± 0,15 58,5 ± 0,12 58,7 ± 0,12 58,8 ± 0,17 59,1 ± 0,21* 

Широкогрудості 39,1 ± 0,16 39,0 ± 0,15 38,9 ± 0,16 39,0 ± 0,21 39,1 ± 0,22 

Збитості 123,8 ± 0,37 122,9 ± 0,26* 123,4 ± 0,27 123,7 ± 0,30 123,7 ± 0,45 

Масивності 144,8 ± 0,38 144,8 ± 0,29 145,2 ± 0,31 146,1 ± 0,47* 146,6 ± 0,60* 

Масивності за Дюрстом 70,8 ± 0,73 72,1 ± 0,72 72,8 ± 0,73* 74,3 ± 0,95** 75,9 ± 1,10*** 

Ейрисомії 37,5 ± 0,12 37,3 ± 0,12 37,2 ± 0,11 37,3 ± 0,15 37,2 ± 0,19 

Лептосомії 81,4 ± 0,27 81,3 ± 0,28 81,1 ± 0,27 81,4 ± 0,37 81,4 ± 0,45 

Округлості ребер 123,8 ± 0,28 123,7 ± 0,27 123,7 ± 0,25 124,2 ± 0,32 123,9 ± 0,40 

Індекс статі 108,5 ± 0,35 108,4 ± 0,33 108,7 ± 0,43 108,9 ± 0,53 108,4 ± 0,56 

УОТ (І) 766,8 ± 7,50 780,5 ± 7,64 789,7 ± 7,56* 807,3 ± 9,61*** 823,3 ± 12,97*** 

УОТ (ІІ) 517,1 ± 5,23 525,7 ± 4,35 534,8 ± 4,74* 550,4 ± 6,35*** 562,6 ± 8,15*** 

Примітка. У цій та наступній таблиці УОТ – умовний об'єм тулуба за Ю. П. Полупаном 

Подібна тенденція зміни індексів будови тіла спостерігалася і у повновікових корів, од-

нак ці зміни були в основному недостовірними і лише за окремими індексами вірогідна різ-

ниця спостерігалася між тваринами крайніх генотипів. Зокрема, у корів з умовною часткою 

спадковості голштинів понад 93,75% порівняно з особинами з генотипом до 75% голштинів 

достовірно зменшився індекс костистості – на 0,4 (Р < 0,001) та збільшилися індекси розтяг-

нутості – на 1,5 (Р < 0,01), глибокогрудості – на 0,6 (Р < 0,05), масивності – на 1,8 (Р < 0,05), 

масивності за Дюрстом – на 5,1 (Р < 0,001), умовний об’єм тулуба (І) – на 56,5 (Р < 0,001) та 

умовний об’єм тулуба (ІІ) – на 45,5% (Р < 0,001). 
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Однофакторним дисперсійним аналізом встановлено силу впливу генотипу на проміри 

та індекси будови тіла первісток та повновікових корів (табл. 5). У первісток найсуттєвіше 

умовна частка спадковості голштинів впливала на проміри висоти в холці (6,0%) та глибини 

грудей (3,6%), а у повновікових корів – на проміри косої довжини тулуба (5,8%), обхвату гру-

дей за лопатками (4,9%) та висоти в холці (4,2%) при Р < 0,001 у всіх випадках.  

Вплив генотипу на індекси будови тіла первісток був здебільшого достовірним, а на ін-

декси будови тіла повновікових корів – лише в окремих випадках. У первісток  генотип най-

суттєвіше впливав на індекси костистості (5,8%), статі (4,0%), грудний (3,8%) і тазогрудний 

(3,6%), а у поміж повновікових корів – на індекси умовного об’єму тулуба (ІІ) (5,6%), костис-

тості (4,3%) та умовного об’єму тулуба (І) (3,2%). Загалом сила впливу генотипу на проміри 

та індекси будови тіла як первісток, так і повновікових корів була незначною. 

 
5. Сила впливу генотипу на проміри та індекси будови тіла корів 

 української чорно-рябої молочної породи, % 

Назва проміру 
Корови-первістки Повновікові корови 

ηх
2 ± m F ηх

2 ± m F 

Число ступенів свободи неоргані-

зованого фактора 
1159 591 

Проміри тіла 

Висота в холці 6,0 ± 0,34*** 18,5 4,2 ± 0,67*** 6,5 

Глибина грудей 3,6 ± 0,34*** 10,7 3,5 ± 0,67*** 5,4 

Ширина грудей 0,6 ± 0,34 1,7 0,5 ± 0,67 0,8 

Ширина в маклаках 1,7 ± 0,34*** 5,1 0,9 ± 0,67 1,3 

Коса довжина тулуба  0,7 ± 0,34* 2,0 5,8 ± 0,67*** 9,1 

Обхват грудей за лопатками 0,9 ± 0,34** 2,8 4,9 ± 0,67*** 7,6 

Обхват п’ястка 1,3 ± 0,34*** 3,8 1,2 ± 0,67 1,8 

Індекси будови тіла 

Довгоногості 2,0 ± 0,34*** 5,9 1,4 ± 0,68* 2,1 

Костистості 5,8 ± 0,34**** 17,9 4,3 ± 0,67*** 6,6 

Розтягнутості 1,1 ± 0,34** 3,6 2,1 ± 0,68** 3,2 

Грудний 3,8 ± 0,34*** 11,4 0,9 ± 0,68 1,4 

Тазогрудний 3,6 ± 0,34*** 10,8 0,1 ± 0,68 0,2 

Глибокогрудості 2,0 ± 0,34*** 5,9 1,4 ± 0,68* 2,1 

Широкогрудості 2,9 ± 0,34*** 8,7 0,1 ± 0,68 0,2 

Збитості 0,1 ± 0,34 0,4 1,0 ± 0,68 1,5 

Масивності  1,3 ± 0,34** 3,7 2,4 ± 0,68** 3,6 

Масивності за Дюрстом 0,3 ± 0,34 0,8 2,8 ± 0,68*** 4,2 

Ейрисомії 0,4 ± 0,34 1,3 0,5 ± 0,68 0,7 

Лептосомії 0,9 ± 0,34** 2,8 0,1 ± 0,68 0,2 

Округлості ребер 2,2 ± 0,34*** 6,5 0,3 ± 0,68 0,5 

Індекс статі 4,0 ± 0,34*** 12,1 0,2 ± 0,68 0,2 

УОТ (І) 2,4 ± 0,34*** 7,1 3,2 ± 0,68*** 4,9 

УОТ (ІІ) 1,0 ± 0,34** 2,9 5,6 ± 0,67*** 8,7 

 

Висновки. 1. Первістки та повновікові корови української чорно-рябої молочної породи 

у підконтрольному стаді були досить високими (висота в холці – 132,3 та 138,9 см) з добре 

розвинутою грудною кліткою (глибина грудей – 72,2 та 81,6, ширина грудей – 46,4 та 54,2, 

обхват грудей за лопатками – 191,0 та 201,9 см). Коса довжина тулуба у них становила в сере-

дньому 156,2 та 163,7, ширина в маклаках – 51,7 та 58,8 та обхват п’ястка – 18,1 та 19,1 см.  

2. Зі зростанням умовної частки спадковості голштинів у генотипі тварин української 

чорно-рябої молочної породи спостерігалося збільшення досліджуваних промірів тіла (виня-

ток – ширина грудей та обхват п’ястка). У первісток з насиченням їх генотипу голштинською 

породою відмічено достовірне (Р < 0,05–0,001) зниження індексів костистості, розтягнутості, 

грудного, тазогрудного, широкогрудості та збільшення індексів збитості, статі й умовного 
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об’єму тулуба (І). Подібна тенденція зміни індексів будови тіла спостерігалася і у повновіко-

вих корів, однак ці зміни були в основному недостовірними. 

3. Сила впливу генотипу на проміри та індекси будови тіла як первісток, так і повновіко-

вих корів була незначною. У первісток найсуттєвіше умовна частка спадковості голштинів 

впливала на проміри висоти в холці  та глибини грудей, а у повновікових корів – на проміри 

косої довжини тулуба, обхвату грудей за лопатками  та висоти в холці при Р < 0,001 у всіх 

випадках. У первісток  генотип найсуттєвіше впливав на індекси костистості, статі, грудний і 

тазогрудний, а у поміж повновікових корів – на індекси умовного об’єму тулуба (ІІ), костис-

тості та умовного об’єму тулуба (І). Загалом сила впливу генотипу на проміри та індекси бу-

дови тіла як первісток, так і повновікових корів була незначною. 
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The study was conducted on 325 cows of Ukrainian Red-and-White Dairy and Holstein breeds 

of the herd of the farm “Khristinovske”. These cows were descended from 28 bulls of 12 lines and 

related groups. A sufficiently high level of indicators of the duration and effectiveness of lifetime use 

of cows was established. The average life expectancy of the cows under control was 2750, economic 

use was 1711, and lactation was 1459 days. An average of 26221 kg of milk, 1097 kg of milk fat and 

889 kg of protein were obtained from cows in lifetime (3.63 lactations).  

On average, 8.7 kg was milked per day of life from cows, on day of economic use – 14.6 kg, on 

day of lactation –17.2 kg. Received 657, 1030 and 122 g of milk fat and protein, respectively. On 

average, the coefficient of economic use rate was 58.5%, the lactation rate was 85.6%, and produc-

tive use was 49.9%. For most of the studied features of the duration and effectiveness of lifetime use, 

multidirectional and low interspecific differentiation were established. Holstein cows had the same 

cows of Ukrainian Red-and-White Dairy breeds as expectancy of life, economic use, and lactation. 

Cows of the Holstein breed were dominated by cows of Ukrainian Red-and-White Dairy for milk fat 

and protein yield for one day of life, economic use, lactation and lactation rate. In animals of Ukrain-

ian Red-and-White Dairy breed with increasing conditional bloodiness by Holstein, duration and 

effectiveness of lifetime use varied curvilinearly. For the most part, the cows group with 87.5% con-

ditional bloodiness by Holstein had the advantage. A certain level of intergroup differentiation is 

established by the genetic factors of cows' lineage or related group and father parentage. For the 

most signes of duration and effectiveness of lifetime use are characterized by the better indicators 

animals of the P. F. A. Chief 1427381 related group and the genealogical line of R. Citation 267150, 

and by the worse indicators – P. Astronaut 1458744 line. In some cases, the intergroup difference 

reaches a significant level (up to P < 0.05). Of the half-sisters by parent groups, the daughters of 

Tumpi 112367468, Vize 660013269, and Roman 660886883 had the highest prevalence and effec-

tiveness of lifetime use, and the worst were the descendants of Y. J. Gladiator 5840283 and Vo-

ron 3206. A dispersion analysis confirmed the genetic predisposition of the phenotypic variability of 

the studied traits of the duration and effectiveness of economic use of cows. On average, by all 

counted signs, linear membership determines 6.0% of the total phenotypic variability, and parentage 

from father – 12.1%. Therefore, when selecting the sires, their linear identity should be taken into 

account with the unconditional priority of the breeding value of the bulls according to the complex 

breeding index. 

Keywords: Ukrainian Red-and-White Dairy breed, Holstein breed, duration of economic use, 

lifetime productivity 
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ТРИВАЛІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОВІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЧЕРВОНО- 

РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ 

Ю. П. Полупан1, Ю. Ф. Мельник1, О. Д. Бірюкова1, М. М. Передрій2 

1Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН (Чубинське, Україна) 
2Державне підприємство дослідне господарство «Христинівське» (Христинівка, Україна) 

Дослідження проведено на 325 коровах української червоно-рябої молочної та голшти-

нської порід стада племзаводу “Христинівське”, що походили від 28 бугаїв 12 ліній та спорі-

днених груп. Встановлено достатньо високий рівень показників тривалості та ефективності 

довічного використання корів. Середня тривалість життя підконтрольних корів становила 

2750, господарського використання – 1711, лактування – 1459 днів. За життя за 3,63 лакта-

цій від корів одержано, у середньому, 26221 кг молока, 1097 кг молочного жиру і 889 кг білка.  

На один день життя від корів, у середньому, надоєно 8,7 кг, на день господарського ви-

користання – 14,6 кг, лактування – 17,2 кг і одержано відповідно 657, 1030 та 1221 г молоч-

ного жиру і білка. У середньому коефіцієнт господарського використання становив 58,5%, 

коефіцієнт лактування – 85,6% і продуктивного використання – 49,9%. За більшістю дослі-

джуваних ознак тривалості та ефективності довічного використання встановлена різносп-

рямована і невисока міжпорідна диференціація. За практично однакової тривалості життя, 

господарського використання і лактування корови голштинської породи переважали аналогів 

української червоно-рябої молочної за надоєм і виходом молочного жиру та білка на один день 

життя, господарського використання, лактування і коефіцієнтом лактування. У тварин ук-

раїнської червоно-рябої молочної породи зі зростанням умовної кровності за поліпшувальною 

голштинською, тривалість та ефективність довічного використання змінювались криволі-

нійно з перевагою за більшістю ознак групи з кровністю 87,5%. Певний рівень міжгрупової 

диференціації встановлено за генетичними чинниками належності корів до лінії чи спорідне-

ної групи та походження за батьком. За більшістю ознак тривалості та ефективності до-

вічного використання кращими показниками характеризуються тварини спорідненої групи 

Чіфа 1427381 і генеалогічної лінії Розейф Сайтейшна 267150, гіршими – лінії Астрона-

вта 1458744. В окремих випадках міжгрупова різниця сягала значущого рівня (до P < 0,05). З 

груп напівсестер за батьком перевагу за більшістю досліджуваних ознак тривалості та ефе-

ктивності довічного використання мали дочки Тумпі 112367468, Віце 660013269 і Ро-

мана 660886883, а гіршими виявились потомки Г. Дж. Гладіатора 5840283 і Ворона 3206. Ди-

сперсійним аналізом підтверджено певну генетичну зумовленість фенотипової мінливості 

досліджуваних ознак тривалості та ефективності господарського використання корів. У се-

редньому, за усіма врахованими ознаками лінійна належність зумовлює 6,0% загальної фено-

типової мінливості, а походження за батьком – 12,1%. Отже, при підборі плідників слід зва-

жати на їхню лінійну належність за безумовного пріоритету племінної цінності бугаїв за 

комплексним селекційним індексом. 

Ключові слова: українська червоно-ряба молочна порода, голштинська порода, трива-

лість господарського використання, довічна продуктивність 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЖИЗНЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ КРАСНО-ПЁСТРОГО МОЛОЧНОГО СКОТА 

Ю. П. Полупан1, Ю. Ф. Мельник1, О. Д. Бирюкова1, Н. Н. Передрий2 

1Институт разведения и генетики животных имени М.В.Зубца НААН (Чубинское, Украина) 
2Государственное предприятие опытное хозяйство «Христиновское» (Христиновка,  

Украина) 

Исследования проводились на 325 коровах украинской красно-пёстрой молочной и 

голштинской пород стада племзавода “Христиновское”, которые были дочками 28 быков 12 

линий и родственных групп. Установлен достаточно высокий уровень показателей продол-

жительности и эффективности пожизненного использования коров. Средняя продолжи-

тельность жизни подконтрольных коров составила 2750, хозяйственного использования – 
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1711, лактирования – 1459 дней. На протяжении жизни за 3,63 лактаций от коров получено, 

в среднем, 26221 кг молока, 1097 кг молочного жира и 889 кг белка.  

На один день жизни от коров, в среднем, надоено 8,7 кг, на день хозяйственного исполь-

зования – 14,6 кг, лактирования – 17,2 кг и получено, соответственно, 657, 1030 и 1221 г мо-

лочного жира и белка. В среднем коэффициент хозяйственного использования составил 

58,5%, коэффициент лактирования – 85,6% и продуктивного использования – 49,9%. По боль-

шинству исследованных признаков продолжительности и эффективности пожизненного ис-

пользования установлена разнонаправленная и невысокая межпородная дифференциация. 

При практически одинаковой продолжительности жизни, хозяйственного использования и 

лактирования коровы голштинской породы превосходили аналогов украинской красно-пёст-

рой молочной по надою и выходу молочного жира и белка на один день жизни, хозяйственного 

использования, лактирования и коэффициенту лактирования. У животных украинской 

красно-пёстрой молочной породы при возрастании условной кровности по улучшающей 

голштинской продолжительность и эффективность пожизненного использования изменя-

лась криволинейно с преобладанием по большинству признаков группы с кровностью 87,5%. 

Определенный уровень межгрупповой дифференциации установлен по генетическим факто-

рам принадлежности коров к линии или родственной группе и происхождению по отцу. По 

большинству признаков продолжительности и эффективности пожизненного использования 

лучшими показателями характеризуются животные родственной группы Чифа 1427381 и 

генеалогической линии Розейф Сайтейшна 267150, худшими – линии Астронавта 1458744. В 

отдельных случаях межгрупповая разница достигает значимого уровня (до P < 0,05). Из 

группы полусестёр по отцу преимущество по большинству исследуемых признаков продол-

жительности и эффективности пожизненного использования имели дочки Тумпи 112367468, 

Вице 660013269 и Романа 660886883, а худшими оказались потомки Г. Дж. Гладиа-

тора 5840283 и Ворона 3206. Дисперсионным анализом подтверждено определенную генети-

ческую обусловленность фенотипической изменчивости исследуемых признаков продолжи-

тельности и эффективности хозяйственного использования коров. В среднем, по всем учтён-

ным признакам линейная принадлежность обуславливает 6,0% общей фенотипической измен-

чивости, а происхождение по отцу – 12,1%. Таким образом, при подборе производителей 

необходимо учитывать их линейную принадлежность при безусловном приоритете племен-

ной ценности быков согласно комплексному селекционному индексу. 

Ключевые слова: украинская красно-пёстрая молочная порода, голштинская порода, про-

должительность хозяйственного использования, пожизненная продуктивность 
 

Introduction. The duration of economic use and the lifetime productivity of dairy cows deter-

mines the economic efficiency of the industry as a whole. The economic feasibility of keeping a cow 

is determined by the quantity and quality of produce and the litter. At the same time the indicator of 

payment of feed with production becomes of great importance. There is a known link between the 

duration of economic use and the production of more milk and litter [11]. The decrease in the number 

of calving leads to a reduction in the period of economic use, which directly influences the profita-

bility of milk production [32]. At the same time, the increase in the intensity of breeding in the pop-

ulation and the expanded reproduction of the herd necessitates the search for an economic compro-

mise between genetic improvement and longevity of dairy cattle [30]. It was established [27], that the 

economic component of the duration of economic use of cows depends more on the endurance of the 

cow's organism than on the increase in breeding pressure in the herd.  

The duration of economic use varies depending on the breed and the direction of the animal's 

productivity [21]. It is established that animals of high-performance lines are less to the index of 

productive longevity [5]. Productive longevity of cows depends on paratype factors [19, 23], in par-

ticular, the characteristics of rearing young animals [6, 7, 20], and on genotypic factors (influence of 

breed, lineage, father) [7, 8, 10, 16–19, 22, 25, 31]. The possibility of breeding dairy cows by duration 

of economic use is a prerequisite for the inclusion of this feature in the structure of breeding indices 

in countries with intensive management of the industry [1, 13, 24].  
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The purpose of the study is to research the duration and effectiveness of lifetime use of dairy 

cows of different breeding groups (breed, conditional blood, line, father).  

Materials and methods of research. The study was conducted on the basis of primary records 

in the Ukrainian Red-and-White Dairy breed herd of the State enterprise of the experimental farm 

"Khristinovske" of the Institute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M.V.Zubets of National 

Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. Based on the materials of the electronic information da-

tabase as of February 7, 2020, using the interface developed by us (O. O. Bokov, Yu. P. Polupan), an 

observation matrix in the format “*.sta” was formed, which contains data on 451 variables sign of 

1927 cows. 

A retrospective analysis of the duration and effectiveness of lifetime use of cows was performed 

according to our proposed method [12–15]. The analysis included information on the economic use 

and lifetime productivity of 325 cows, the first calving of which dates from 2008–2011 (more than 

eight years before the retrospective analysis). To compare the group averages of the 12 line and re-

lated groups used, only four were focused, with at least three sires daughters involved, and 28 over 

half-sisters with eight over 15 cows. 

In controlled animals the duration (days) of life (Tlf), economic use (Teu) and lactation (Tlt), 

number of lactations and live calves for life, lifetime milk yield (kg), content (%) and yield (kg) of 

fat and protein, yield of milk (kg), fat and protein (g) for one day of life, economic use and lactation 

were taken into account or determined. For the periods considered, the coefficients (%) of economic 

use (Keu [4, 28]), lactation (Klt) and productive use (Kpu) were calculated by the formulas [12–15]: 
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eu
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The calculations were performed by the methods of mathematical statistics by means of the 

software package "STATISTICA-12,0" on the PC [3]. The influence of the genetic factors studied 

was calculated by one-way ANOVA as a ratio of factorial and total variance [9]. 

Research results. The overall analysis of the all controlled animals shows a sufficiently high 

level of indicators of duration and effectiveness of lifetime use of the cows of study herd (table 1). 

Thus, the average life expectancy of cows for 275–802 days exceeded that of the leading breeding 

herds of the Cherkassy region [2] and for the 586–793 days of controlled Holstein cows, which quitted 

in 1992–2013 [29]. In terms of duration of economic use, the benefits were 105–656 and 344–557 

days, respectively. The lifetime milk yield cows of the studied herd were dominated by the abandoned 

animals of the leading breeding herds of Cherkassy region by 7021–15628 kg and exceeded the num-

ber of Holstein cows abandoned during 1992–2004 in the Netherlands. The highest lifetime milk 

yield for the Dutch Holstein cows at 30777 kg was quitted in 2008 with the disposal [29]. This milk 

yield is only 17.4% higher than had cows which quitted at the farm “Khristinovske". The average 

duration of economic use of controlled cows exceeded 3.6 lactations. The lifetime yield of milk fat 

and protein from the cows of the study herd were answered by the Holstein cows, which quitted the 

Netherlands in 2003. The coefficient of productive use testifies that the milking days of cows under 

control of the studied herd occurred almost every second day of their life. 

The analysis of coefficients of variation of the studied signs of lifetime use revealed a higher 

level of variability compared to individual lactations. Relative indicators of economic, productive use 

and lactation coefficients show relatively lower variability of the studied traits, and the highest is the 

proportion of rather rare cases of abortion and birth of dead calves. For most signs of duration and 

effectiveness of lifetime use of cows of the farm "Khristinovske", the asymmetry and kurtosis rates 

in the module did not exceed 1, which testified to the close to normal distribution of variational series 

and possibility of application for analysis of parametric statistics methods. Significant deviation from 

normal distribution (right asymmetry and positive excess) was found in the frequency of abortions 

and stillbirths calves, which is characteristic of the distribution of rare Poisson events [9]. A signifi-

cant left-hand asymmetry and positive excess were noted in lactation coefficient (table 1). 

During the last decades, the herd of farm "Khristinovske" has been directing breeding work 
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aimed at improving the qualitative composition of the livestock and increasing the genetic potential 

of animal productivity. To this end, a scientifically sound selection sires for cows is being imple-

mented. During the study period, in the herd used mainly Holstein sires based on the open population 

principle. This led to an increase in conditional blood for the improving Holstein breed on average to 

87.7% with the formation of a group of 83 conditionally pure Holstein (Red-and-White) cows from 

crossbreeding. 
 

1. The duration and effectiveness of lifetime use of cows 

Trait n x ± S.E. S.D. C.V. As ± S.E. Ex ± S.E. 

Duration of 

period, days: 

life 325 2750 ± 48.1 868.0 31.6 0.48 ± 0.135 -0.54 ± 0.270 

economic use 325 1711 ± 47.7 859.2 50.2 0.51 ± 0.135 -0.57 ± 0.270 

lactation 325 1459 ± 42.5 765.3 52.5 0.48 ± 0.135 -0.58 ± 0.270 

During the life: 

lactations 325 3.63 ± 0.115 2.072 57.0 0.59 ± 0.135 -0.45 ± 0.270 

live calves 325 3.50 ± 0.119 2.142 61.2 0.66 ± 0.135 -0.16 ± 0.270 

stillborn calves, % 325 6.79 ± 0.950 17.118 252.2 3.37 ± 0.135 13.15 ± 0.270 

abortion, % 325 0.63 ± 0.363 6.546 1046.3 12.66 ± 0.135 176.3 ± 0.270 

Lifetime dairy 

productivity, kg: 

milk yield 325 26221 ± 948.4 17098.0 65.2 0.56 ± 0.135 -0.62 ± 0.270 

fat yield  289 1097 ± 39.1 665.2 60.6 0.47 ± 0.143 -0.65 ± 0.286 

protein yield 251 889 ± 30.0 475.9 53.6 0.33 ± 0.154 -0.65 ± 0.306 

fat + protein  251 2083 ± 70.9 1122.7 53.9 0.30 ± 0.154 -0.75 ± 0.306 

Milk yield for one 

day, kg: 

life 325 8.7 ± 0.21 3.75 43.1 -0.24 ± 0.135 -0.90 ± 0.270 

economic use 325 14.6 ± 0.27 4.85 33.1 -0.60 ± 0.135 0.02 ± 0.270 

lactation 325 17.2 ± 0.28 5.00 29.1 -0.84 ± 0.135 0.35 ± 0.270 

Milk fat and protein 

for one day, g: 

life 251 657 ± 15.0 237.7 36.2 -0.53 ± 0.154 -0.37 ± 0.306 

economic use 251 1030 ± 18.9 299.3 29.0 -0.88 ± 0.154 0.39 ± 0.306 

lactation 251 1221 ± 18.6 294.8 24.1 -0.95 ± 0.154 0.95 ± 0.306 

Coefficients of, %: 

economic use  325 58.5 ± 0.76 13.78 23.6 -0.66 ± 0.135 0.18 ± 0.270 

lactation  325 85.6 ±0.80 14.33 16.7 -2.63 ± 0.135 7.60 ± 0.270 

productive use  325 49.9 ± 0.76 13.73 27.5 -0.83 ± 0.135 0.37 ± 0.270 

 

For most of the signs studied, interbreed differentiation turned out to be low and insignificant 

in different directions (table 2). At the same time, it should be noted that in virtually the same duration 

life, economic use and lactation of cow of the Holstein breed, analogues of Ukrainian Red-and-White 

Dairy for one day of life for 0.5 ± 0.48 kg, for one day of economic use prevailed – 1.7 ± 0.56 kg 

(P < 0.01) and lactation – 1.4 ± 0.59 kg (P < 0.02). With the yield of milk fat and protein, this ad-

vantage was 47 ± 31.8 g, 97 ± 39.6 g (P < 0.02) and 87 ± 39.4 g (P < 0.05), respectively. The Hol-

stein animals preference for coefficient lactation was also significant (3.2 ± 1.52%, P < 0.05). 

In animals of Ukrainian Red-and-White Dairy breed with increasing conditional bloodiness by 

Holstein, duration and effectiveness of lifetime use varied curvilinearly. For the most part, the cows 

group with 87.5% conditional bloodiness by Holstein had the advantage. In particular, by milk yield 

one day of life, they were dominated by analogues with lower blood by Holstein of 1.5 ± 0.54 kg 

(P < 0.01) and higher – 2.1 ± 0.68 kg (P < 0.01). For one day of lactation – by 2.1 ± 0.72 (P < 0.01) 

and 2.0 ± 0.88 kg (P < 0.05), respectively, for economic use – by 2.0 ± 0.70 (P < 0.01) and 

2.0 ± 0.88 kg (P <0.05). 

A certain level of intergroup differentiation was established according to the genetic factor of 

cows belonging to a line or kindred group (table 3). 

In duration life expectancy, the best indicator is the cow O. Ivanhoe 1189870 related group, 

which exceeded analogues of the P. Astronaut 1458744 line worse than this group by 247 ± 187.0 

days. In terms of duration of economic use the best related group of P. F. A. Chief 1427381 was dom-

inated by P. Astronaut 1458744 line animals by 332 ± 183.9 days (P < 0.1), by duration of lactation 

– by 263 ± 167.3 days, and by lactation over life – by 0.78 ± 0.496, by lifetime milk yield – by 

6775 ± 3992.7 (P < 0.1), by milk yield per day of life – by 1.6 ± 0.90 (P < 0.1) by the coefficient 

economic use – by 6.5 ± 3.05% (P < 0.05). P. Astronaut 1458744 line was also the worst in terms of 

stillbirths. Abortions were recorded only in animals of P. F. A. Chief 1427381 related group. 
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2. Duration and efficiency of lifetime use of cows of different breeds and conditional bloodiness (x ± S.E.) 

Trait 

Group of cows by breed and conditional bloodiness 

Ukrainian Red-and-White Dairy breed 

Holstein 
together 

including Holstein blood, %: 

to 87.5 87.5 over 87.5 

Counted cows 242 102 93 47 83 

Duration of  

period, days: 

life 2752 ± 52.7 2749 ± 75.5 2786 ± 87.9 2690 ± 130.8 2746 ± 109.8 

economic use 1715 ± 53.0 1695 ± 76.4 1786 ± 88.8 1620 ± 128.1 1699 ± 105.0 

lactation 1456 ± 48.1 1430 ± 69.4 1539 ± 79.8 1348 ± 117.5 1468 ± 89.6 

During the life: 

lactations 3.57 ± 0.128 3.44 ± 0.195 3.85 ± 0.200 3.32 ± 0.313 3.81 ± 0.252 

live calves 3.45 ± 0.131 3.34 ± 0.194 3.68 ± 0.210 3.21 ± 0.327 3.65 ± 0.265 

stillborn calves, % 6.04 ± 0.990 4.54 ± 1.158 7.58 ± 1.776 6.23 ± 2.679 8.97 ± 2.350 

abortion, % 0.63 ± 0.442 0.33 ± 0.327 0.22 ± 0.215 2.13 ± 2.128 0.60 ± 0.602 

Lifetime dairy 

productivity, kg: 

milk yield 25765±1090.5 24305±1620.2 28745±1782.6 23040±2520.0 27548±1923.0 

fat yield  1068 ± 45.1 973 ± 67.3 1165 ± 70.7 1079 ± 114.3 1185 ± 78.5 

protein yield 863 ± 34.4 802.4 ± 53.0 923 ± 52.9 874 ± 85.3 969 ± 61.2 

fat + protein  2018 ± 81.2 1855 ± 122.4 2167 ± 126.6 2085 ± 205.6 2285 ± 143.3 

Milk yield for one 

day, kg: 

life 8.6 ± 0.25 8.1 ± 0.38 9.6 ± 0.39 7.5 ± 0.56 9.1 ± 0.37 

economic use 14.2 ± 0.32 13.4 ± 0.51 15.4 ± 0.48 13.4 ± 0.74 15.9 ± 0.46 

lactation 16.8 ± 0.33 16.0 ± 0.53 18.1 ± 0.49 16.1 ± 0.73 18.2 ± 0.49 

Milk fat and protein 

for one day, g: 

life 643 ± 17.8 598 ± 27.6 695 ± 26.7 631 ± 44.2 700 ± 26.3 

economic use 1007 ± 22.4 957 ± 36.6 1072 ± 31.2 977 ± 55.6 1104 ± 32.6 

lactation 1200 ± 22.1 1150 ± 36.8 1250 ± 32.4 1211 ± 44.8 1287 ± 32.6 

Coefficients of, %: 

economic use  59.0 ± 0.86 58.9 ± 1.18 60.7 ± 1.39 55.8 ± 2.28 57.1 ± 1.64 

lactation  84.8 ± 0.99 84.3 ± 1.57 85.9 ± 1.30 83.6 ± 2.80 88.0 ± 1.15 

productive use  49.9 ± 0.90 49.5 ± 1.31 52.2 ± 1.39 46.2 ± 2.36 49.8 ± 1.42 
 

3. Duration and effectiveness of lifetime use of cows of different line and related groups (x ± S.E.) 

Trait 

Group of cows belonging to the line 

R. Citation 

267150 

Ivenho  

1189870 

P. Astronaut  

1458744 

P. F. A. Chief  

1427381 

Counted cows 54 40 27 64 

Duration of 

period, days: 

life 2723 ± 115.1 2865 ± 111.9 2618 ± 149.8 2860 ± 108.0 

economic use 1728 ± 114.2 1725 ± 111.8 1519 ± 149.3 1851 ± 107.3 

lactation 1506 ± 99.4 1457 ± 108.8 1289 ± 137.9 1552 ± 94.8 

During the life: 

lactations 3.85 ± 0.294 3.35 ± 0.319 3.30 ± 0.423 4.08 ± 0.259 

live calves 3.78 ± 0.311 3.20 ± 0.304 3.19 ± 0.462 3.86 ± 0.266 

stillborn calves, % 7.13 ± 2.432 3.65 ± 1.810 11.57 ± 4.494 7.05 ± 1.861 

abortion, % 0 0 0 0.52 ± 0.521 

Lifetime dairy 

productivity, kg: 

milk yield 27658 ± 2193.7 24135 ± 2591.9 22522 ± 3359.1 29297 ± 2158.3 

fat yield  1127 ± 89.0 942 ± 105.1 964 ± 160.5 1235 ± 81.1 

protein yield 899 ± 65.7 776 ± 79.5 805 ± 125.7 971 ± 68.8 

fat + protein  2154 ± 159.9 1795 ± 188.5 1844 ± 294.3 2238 ± 153.8 

Milk yield for one 

day, kg: 

life 9.4 ± 0.48 7.8 ± 0.62 7.8 ± 0.78 9.4 ± 0.45 

economic use 15.5 ± 0.61 13.2 ± 0.89 13.9 ± 1.24 15.2 ± 0.53 

lactation 17.8 ± 0.68 15.8 ± 0.89 16.6 ± 1.25 18.1 ± 0.52 

Milk fat and protein 

for one day, g: 

life 699 ± 35.7 570 ± 43.4 580 ± 63.9 695 ± 29.7 

economic use 1085 ± 45.5 957 ± 61.4 948 ± 80.8 1058 ± 37.1 

lactation 1235 ± 52.1 1134 ± 60.5 1197 ± 73.7 1278 ± 30.7 

Coefficients of, %: 

economic use  59.9 ± 1.75 58.1 ± 1.61 54.8 ± 2.53 61.3 ± 1.71 

lactation  87.6 ± 1.22 83.5 ± 2.92 85.1 ± 3.56 84.4 ± 1.82 

life 52.3 ± 1.57 48.8 ± 2.23 46.4 ± 2.75 51.3 ± 1.69 

 

Milk yield for one day of economic use, milk fat and protein yield for one day of life and 

economic use, and coefficients of lactation and productive use were better the cows of the R. Cita-

tion 267150 line. For the most part of the duration and effectiveness of lifetime use, animals of the 

P. F. A. Chief 1427381 related group and the R. Citation 267150 line are characterized by the best 
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indicators, the worst – the Astronaut 1458744 line. In some cases the intergroup difference is signif-

icant level. 

Of the genetic factors the most significant influence on phenotypic variability of quantitative 

traits is usually the origin of the father (heritability). Comparison of group averages confirmed a 

significant level of interspecific differentiation of half-sisters by father (table 4). Among the compar-

ison groups of half-sisters with a herd of more than 15 cows were the daughters of the Voron 3206 

(81.3% conditional blood in Holstein) and Solist 7959 (87.5% conditional blood in Holstein) and six 

purebred Holstein sires.  

On duration of life the daughters of the sire Tumpi 112367468 exceeded analogues, daughtersof 

the Solist 7959 by 225 ± 216.3 days. On the duration of economic use the daughters of 

Vize 660013269 had higher indices, than the daughters of H. J. Gladiator 5840283 by 298 ± 215.5 

days, on the duration of the lactation period – the daughters of Tumpi 112367468 exceededy daugh-

ters of H. J. Gladiator 5840283 by 243 ± 194.9 days. The largest number of lactations during lifehad 

the daughters of Tumpi 112367468 with superiority over the half-sisters, daughters of Voron 3206 

by 1.27 ± 0.593 lactations (P < 0.05). The largest  number of stillbirths was recorded  amongst, daugh-

ters of Roman 660886883, and the lowest – amongst daughters of Vize 660013269. Abortions were 

recorded only amongst the daughters of Holstein bulls Roman 660886883 and H. J. Gladia-

tor 5840283. 

A significant prevalence on lifetime dairy productivity is found for the daughters of 

Tumpi 112367468. On lifetime milk yield they exceeded the half-sisters of Voron 3206 by 

10994 ± 5078.6 kg, on milk fat yield – by 607 ± 203.0 kg (P < 0.01), on  milk protein yield – daugh-

ters of H. J. Gladiator 5840283 by 431 ± 131.0 kg (P < 0.01) and on total milk fat and protein yield – 

by 1016 ± 310.3 kg (P < 0.01). The daughters of Tumpi 112367468 also had the highest milk yield  

per one day of life, economic use and lactation. Their  overweight on milk yield per one day of life 

over the daughters of H. J. Gladiator 5840283 was 3.2 ± 0.85 kg (P < 0.001), per one day of economic 

use – 5.0 ± 0.90 kg (P < 0.001) and per one day of lactation by 5.1 ± 1.05 kg (P < 0.001). On the  milk 

fat and protein yield per  one day of life daughters of Roman 660886883  prevailed over the daughters 

of H. J. Gladiator 5840283 by 268 ± 52.1 g (P < 0.001),  per one day of economic use –  by 

337 ± 60.8 g (P < 0.001). The superiority of the daughters of Tumpi 112367468 over the half-sisters, 

daughters of H.J. Gladiator 5840283 on milk fat and protein yield per one day of lactation was 

338 ± 68.3 g with the highest level of significance (P < 0.001). 

On coefficients of economic use Frigate 3014630261 daughters had an advantage over cows 

daughters of H. J. Gladiator 5840283 by 6.5 ± 3.48% (P < 0.1). On coefficients of lactation the the 

group of dughters of Diplomat 401497, that was characterized with the highest indices outperformed 

Frigate 3014630261 daughters by 7.4 ± 4.95%, and on the productive use coefficient this group indi-

ces prevailed Voron 3206 daughters’ indices by 4.5 ± 4.26% and Solist 7959 daughters’ – by 

4.3 ± 3.05%. 

Previously, we have found [12] that breeding “in itself” crossbreed animals for reproductive 

crossing does not significantly reduce the overall efficiency of lifetime use of cows. In the investi-

gated herd of the farm “Khristinovske”, the use of bulls of the Ukrainian Red-and-White Dairy breed 

Voron 3206 and Solist 7959 for purebred breeding for life duration reveals close to average herd 

values. According to some of investigated signs of effectiveness of lifetime use, this selection shows 

slightly better results compared to the absorbent crossing with some Holstein sires (in particular, 

H. J. Gladiator 5840283).  
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4. Duration and effectiveness of lifetime use of daughters of different bulls (x ± S.E.) 

Trait 

A group of half-sisters cows by their father 

Voron 

3206 

Solist 

7959 

Vize 

660013269 

Diplomat 

401497 

Roman 

660886883 

Tumpi 

112367468 

Frigate 

3014630261 

H. J. Gladiator 

5840283 

Counted cows 16 25 20 53 57 27 18 30 

Duration of 

period, days: 

life 2740 ± 163.2 2641 ± 161.1 3027 ± 171.0 2711 ± 116.6 2727 ± 129.6 2905 ± 173.8 2766 ± 198.8 2680 ± 128.8 

economic use 1625 ± 170.0 1562 ± 158.4 1858 ± 167.5 1724 ± 116.3 1718 ± 125.1 1844 ± 175.8 1792 ± 201.1 1560 ± 135.6 

lactation 1370 ± 178.9 1346 ± 142.1 1559 ± 156.8 1503 ± 101.3 1474 ± 106.2 1570 ± 147.5 1426 ± 174.1 1327 ± 127.5 

During the life: 

lactation 2.88 ± 0.455 3.44 ± 0.444 3.85 ± 0.504 3.83 ± 0.298 3.72 ± 0.292 4.15 ± 0.380 3.67 ± 0.524 3.10 ± 0.326 

live calves 2.69 ± 0.395 3.40 ± 0.473 3.75 ± 0.497 3.75 ± 0.316 3.47 ± 0.305 3.89 ± 0.382 3.56 ± 0.550 3.07 ± 0.328 

stillborn calves, % 5.47 ± 3.779 6.50 ± 2.660 1.67 ± 1.667 7.27 ± 2.475 8.92 ± 2.774 8.52 ± 3.249 5.09 ± 2.789 5.14 ± 2.460 

abortion, % 0 0 0 0 2.11 ± 1.783 0 0 1.67 ± 1.667 

Lifetime dairy 

productivity, kg: 

milk yield 19802±3984.2 23863±3491.4 28232±3930.0 27734±2234.2 27286±2299.0 30796±3149.3 25212±4349.2 19876±2780.7 

fat yield 764 ± 162.6 1047 ± 167.1 1094 ± 154.1 1133 ± 90.6 1189 ± 91.8 1371 ± 121.5 1041 ± 163.2 783 ± 116.8 

protein yield 715 ± 142.9 840 ± 128.2 824 ± 111.4 905 ± 67.1 1013 ± 70.3 1058 ± 98.1 839 ± 142.7 627 ± 86.8 

fat + protein 1642 ± 336.7 1925 ± 300.1 1918 ± 264.4 2169 ± 163.0 2405 ± 161.2 2473 ± 226.7 1880 ± 305.5 1457 ± 211.9 

Milk yield for one 

day, kg: 

life 6.7 ± 1.01 8.2 ± 0.78 8.6 ± 0.90 9.5 ± 0.49 9.1 ± 0.47 9.9 ± 0.58 8.3 ± 0.95 6.7 ± 0.62 

economic use 11.7 ± 1.55 14.5 ± 1.25 14.0 ± 1.19 15.6 ± 0.62 15.3 ± 0.60 16.5 ± 0.57 12.9 ± 1.18 11.5 ± 0.70 

lactation 14.2 ± 1.57 16.8 ± 1.28 16.9 ± 1.17 17.9 ± 0.69 17.6 ± 0.63 19.1 ± 0.68 16.4 ± 1.19 14.0 ± 0.80 

Milk fat and protein 

for one day, g: 

life 542 ± 79.0 603 ± 63.4 584 ± 60.5 705 ± 36.1 747 ± 24.5 741 ± 36.6 612 ± 61.6 479 ± 46.0 

economic use 936 ± 110.8 977 ± 80.0 951 ± 80.0 1092 ± 46.0 1147 ± 33.2 1140 ± 34.3 935 ± 77.0 810 ± 50.9 

lactation 1092 ± 111.6 1178 ± 75.8 1151 ± 77.5 1242 ± 52.8 1323 ± 31.7 1339 ± 38.6 1199 ± 58.5 1001 ± 56.3 

Coefficients of, %: 

economic use 57.5 ± 2.52 55.8 ± 2.64 59.2 ± 2.30 60.0 ± 1.78 58.9 ± 1.86 59.5 ± 2.77 62.0 ± 2.69 55.5 ± 2.21 

lactation 83.5 ± 5.66 87.1 ± 3.10 82.5 ± 3.78 87.6 ± 1.24 87.4 ± 1.63 86.8 ± 1.53 80.2 ± 4.79 83.9 ± 3.11 

productive use 47.9 ± 3.95 48.1 ± 2.60 49.4 ± 3.07 52.4 ± 1.60 50.9 ± 1.65 51.0 ± 2.17 49.2 ± 3.25 50.0 ± 2.56 
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5. Influence of genetic factors on indicators of duration of economic use of cows 

Trait 

The influence of the organized factor: 

father line, comparison group 

η2
х ± S. E., % P η2

х ± S. E., % P 

Number of degrees 

of freedom: 

factorial 27 11 

 general  288 304 

Duration period, days: 

life 8.0 ± 9.32 0.581 2.4 ± 3.62 0.766 

economic use 8.0 ± 9.32 0.578 2.7 ± 3.62 0.664 

lactation 8.4 ± 9.31 0.495 2.6 ± 3.62 0.706 

During the life: 

lactation 7.5 ± 9.32 0.663 2.9 ± 3.62 0.622 

live calves 7.7 ± 9.32 0.635 2.9 ± 3.62 0.616 

stillborn calves, % 17.9 ± 9.07 < 0.001 3.0 ± 3.62 0.585 

abortion, % 3.5 ± 9.36 0.998 1.6 ± 3.62 0.932 

Lifetime dairy 

productivity, kg: 

milk yield 9.9 ± 9.28 0.263 4.1 ± 3.61 0.300 

fat yield 12.4 ± 9.54 0.079 7.0 ± 4.02 0.045 

protein yield 12.3 ± 10.07 0.129 8.3 ± 4.61 0.035 

fat + protein 12.9 ± 10.05 0.092 8.9 ± 4.60 0.021 

Milk yield for one day, kg: 

life 15.2 ± 9.16 0.005 7.3 ± 3.60 0.016 

economic use 16.9 ± 9.11 < 0.001 9.4 ± 3.59 0.001 

lactation 13.7 ± 9.20 0.019 8.6 ± 3.59 0.003 

Milk fat and protein for 

one day, g: 

life 20.3 ± 9.80 < 0.001 15.9 ± 4.52 < 0.001 

economic use 19.9 ± 9.82 < 0.001 14.1 ± 4.55 < 0.001 

lactation 17.5 ± 9.91 0.004 13.8 ± 4.55 < 0.001 

Coefficients of, %: 

economic use 13.8 ± 9.20 0.018 3.1 ± 3.62 0.566 

lactation 7.9 ± 9.20 0.593 1.8 ± 3.62 0.891 

productive use 12.7 ± 9.22 0.042 2.8 ± 3.62 0.647 

 

An analysis of variance confirmed the genetic predisposition of the phenotypic variability of 

the studied signs of the duration and efficiency of economic use of cows (table 5). On the basis of 

duration life, economic use, lactation, number of calves and calves received, lifetime dairy produc-

tivity, genetic variance was low (2.4–2.9% by linear affiliation and 7.5–8% by parental origin) for 

unreliable level of significance. On the variability of the birth rate of dead calves, influence of father 

parentage increases to a significant (almost 18%) reliable level. Abortion rates also have a non-sig-

nificant and unreliable level of genetic predisposition (1.6–3.5%). The influence of genetic factors on 

the variability of lifetime dairy productivity increases to 4.1–8.9% by linearity and 9.9–12.9% by 

father parentage, remaining at an unreliable level of significance. Relatively low (1.8–3.1% by linear 

affiliation and 7.9–13.8% by father parentage) and in most cases the genetic predisposition of eco-

nomic and productive use and lactation rates was unreliable. 

The final comprehensive criterion for effectiveness of lifetime use of dairy cows is seen to be 

milk fat and protein yield per day of life, economic use and lactation. On these grounds, a relatively 

higher and in most cases highly reliable (up to P < 0.001) level of genetic predisposition was detected. 

The influence of line or comparison group on these indicators ranged from 7.3 to 15.9%, parentage 

from the father - from 13.7 to 20.3%. This level of genetic variability gives reason to expect effec-

tiveness of breeding improvements in efficiency of lifetime use of dairy cattle. 

Generally, belonging to a line or a comparison group accounted for 6.0% of the total phenotypic 

variability for all these traits and 12.1% for father parentage. That is, impact of father parentage was 

expected to be [26] twice as high as belonging to a line or related group. Therefore, when selecting 

the sires, their linear identity should be taken into account with unconditional priority of the breeding 

value of the bull according to complex breeding index. 

Conclusions. For most of the studied traits of duration and effectiveness of lifetime use, mul-

tidirectional and low interspecific differentiation were established. With virtually the same duration 

life, economic use and lactation of the Holstein cow, analogues of Ukrainian Red-and-White Dairy 

breed for milk fat and protein yield for one day of life, economic use, lactation and lactation factor 

prevailed. 
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In animals of Ukrainian Red-and-White Dairy breed with increasing conditional bloodiness by 

Holstein, duration and effectiveness of lifetime use varied curvilinearly. For the most part, the cows 

group with 87.5% conditional bloodiness by Holstein had the advantage.  

A certain level of intergroup differentiation is established by the genetic factors of cows' lineage 

or related group and father parentage. For the most traits of duration and effectiveness of lifetime use 

are characterized by the better indicators animals of the P. F. A. Chief 1427381 related group and the 

genealogical line of R. Citation 267150  and by the worse indicators – P. Astronaut 1458744 line. Of 

the half-sisters by parent groups, daughters of Tumpi 112367468, Vize 660013269, and Ro-

man 660886883 had the predominance of most investigated signs of duration life and lifetime use, 

and the worst were descendants of H. J. Gladiator 5840283 and Voron 3206. 

An analysis of variance confirmed the genetic predisposition of the phenotypic variability of 

the studied signs of duration and effectiveness of economic use of cows. On average by all counted 

traits linear membership determines 6.0% of the total phenotypic variability, and parentage from fa-

ther – 12.1%. Therefore, when selecting breeders, their linear identity should be taken into account 

with the unconditional priority of the breeding value of the bull according to the complex breeding 

index. 
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА БАРАНОВ МОЛДАВСКОГО ТИПА  

КАРАКУЛЬСКОЙ ПОРОДЫ 

 

Д. РОТАРИ 
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В статье приведены результаты оценки спермопродукции баранов-производителей. 

Была проведена оценка нативной спермы баранов-производителей молдавского типа кара-

кульской породы макроскопическим методом – объём эякулята, а также микроскопическим 

методом – подвижность, концентрация сперматозоидов в эякуляте, общее количество спер-

матозоидов в эякуляте, скорость движения сперматозоидов (VAP; VSL и VCL) а также про-

цент патологических форм сперматозоидов. Опыты проводились на баранах-производите-

лях, выращенных на племенной ферме Опытно-экспериментальной станции Научно-практи-

ческого института биотехнологий в животноводстве и ветеринарной медицины. В резуль-

тате проведенных исследований установлено, что объём эякулята в среднем был равен 

0,99 ± 0,04 мл, подвижность составила 0,95 ± 0,02 балла и концентрация сперматозоидов – 

1,51 ± 0,14 млрд./мл, процент патологических форм сперматозоидов в среднем составил 

13,72 ± 0,61, что характеризует высокое качество спермы. 

Ключевые слова: спермопродукция, подвижность, концентрация сперматозоидов, патоло-

гические формы 

 

REPRODUCING QUALITIES OF RAMS OF THE MOLDOVAN TYPE KARAKUL BREED 

D. Rotari 

Scientific Researcher Intern at the Scientific-Practical Institute of Biotechnologies in Zootechnics 

and Veterinary Medicine (Maximovca,Moldova) 

The article presents the results of the evaluation of sperm production of ram producers. Freshly 

obtained sperm were evaluated using the macroscopic method – ejaculate volume, color and smell, 

as well as the microscopic method – motility, sperm concentration in the ejaculate, total number in 

the ejaculate, sperm movement speed (VAP; VSL and VCL), as well as the percentage of pathological 

forms of sperm. The experiments were carried out on ram producers grown on a pedigree farm of the 

experimental farm of the Scientific and Practical Institute of Biotechnology in Animal Husbandry and 

Veterinary Medicine. As a result of the studies, it was found that the ejaculate volume on average 

was 0.99 ± 0.04 ml, motility was 0.95 ± 0.02 points and sperm concentration 1.51 ± 0.14 billion/ml, 

the percentage of pathological forms in sperm averaged 13.72 ± 0.61, that characterizes the high 

quality of sperm. 

Key words:sperm production, motility, sperm concentration, pathological forms 
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У статті наведені результати оцінки спермопродукції баранів-плідників. Проведено 

оцінку нативної сперми макроскопічними методом – об’єм еякуляту, а також мікроскопіч-

ним методом – рухливість, концентрація сперматозоїдів в еякуляті, загальна кількість спер-

матозоїдів в еякуляті, швидкість руху сперматозоїдів (VAP; VSL і VCL), а також відсоток 

патологічних форм сперматозоїдів. Досліди проводилися на баранах-плiдниках, вирощених на 

племінній фермі Дослідно-експериментальної станції Науково-практичного інституту біо-

технологій в тваринництві та ветеринарної медицини. В результаті проведених досліджень 

встановлено що обсяг еякуляту в середньому дорівнював 0,99 ± 0,04 мл, рухливість склала 

0,95 ± 0,02 бала і концентрація сперматозоїдів – 1,51 ± 014 млрд./мл, відсоток патологічних 

форм сперматозоїдів в середньому склав 13,72 ± 0,61, що характеризує високу якість сперми.  

Ключові слова: спермопродукція, рухливість, концентрація сперматозоїдів, патологічні 

форми 

 

Введение. Вопросы, связанные с воспроизводством животных, были и остаются одной 

из наиболее сложных и актуальных проблем биологии и постоянно находят прямой и эффек-

тивный выход в практику животноводства. Рациональное использование племенных баранов 

как производителей ограничивается отсутствием стандартных, объективных методов и спосо-

бов своевременной оценки их воспроизводительной способности. 

К числу основных параметров, характеризующих воспроизводительные качества прои-

зводителей, относится их половая активность и качество спермопродукции [1, 3]. 

Известно, что в селекционно-племенной работе большая роль отводится баранам-прои-

зводителям. Это обусловлено их влиянием на генетический прогресс породы. Особую актуа-

льность это положение приобретает при широком использовании искусственного осеменения. 

Применение метода искусственного осеменения животных, на современном этапе, невозмо-

жно без определения новых путей рационального использования получаемой от производите-

лей спермы [1]. 

В результате разбавления эякулята и деления его на дозы, как указывает В. К. Милованов 

[3], в половые пути самки попадает небольшое количество сперматозоидов, что и выдвигает 

повышенные требования к их качеству для повышения результативности искусственного осе-

менения. На оплодотворяющую способность консервированных сперматозоидов оказывает 

влияние множество факторов как внутренних, так и внешних, в том числе отмечено влияние 

синтетических сред, технологических приемов при сохранении спермы [4, 5, 6]. 

Наиболее популярным методом оценки качества спермы является тест на подвижность 

[1, 2, 7]. 

Применение микроскопических методов оценки подвижности сперматозоидов является 

субъективным и часто не коррелирует с оплодотворяющей способностью сперматозоидов, 

поэтому предложен ряд компьютерных программ, позволяющих анализировать видеоряд, 

учитывать концентрацию, скорость и амплитуду движения сперматозоидов [8]. 

Однако остается актуальной необходимость разработки методов точной и объективной 

оценки воспроизводительных качеств производителей, создания банка генофонда с целью 

повышения эффективности искусственного осеменения в овцеводстве. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы проводилась на 

племенной ферме Опытно-экспериментальной станции Научно-практического института би-

отехнологий в животноводстве и ветеринарной медицины. Объектом исследования служила 

сперма баранов-производителей молдавского типа каракульской породы.  

Взятие спермы от производителей проводили с помощью искусственной вагины. Сразу 

после взятия спермы оценивали её качество – макроскопическим методом (объем) и микрос-

копическим (активность, концентрацию, процент патологических форм сперматозоидов), а 

также скорость движения сперматозоидов (VAP, VSL и VCL) при помощи компьютерной про-

граммы CEROS. 
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Объем спермы определяли, набирая в градуированные теплые пипетки по 2 мл. Консис-

тенция спермы считалась нормальной, если она была сметанообразной. Густоту и активность 

сперматозоидов определяли микроскопическим методом при помощи компьютерной програ-

ммы CEROS. Количество патологических форм сперматозоидов определяли путем подсчета в 

окрашенных мазках спермы нормальных и патологических клеток и вычисляли процент их 

содержания.  

Скорость движения сперматозоидов (VAP – путь, пройденный сперматозоидом за опре-

деленный период времени; VSL – путь, пройденный сперматозоидом по прямой линии от од-

ной точки до другой в определенное время наблюдения и VCL – общий путь, пройденный 

головкой сперматозоида за определенный период наблюдения) определяли при помощи ком-

пьютерной программы CEROS. 

Результаты исследований. В подготовительный к случному сезону период впервые 

были изучены количественные и качественные показатели спермы баранов-производителей 

молдавского типа каракульской породы.  

Известно, что результаты искусственного осеменения овец во многом зависят от качес-

тва спермы. Поэтому объективная оценка и тщательное исследование спермы является важ-

ным условием эффективности искусственного осеменения (табл. 1). 
 

1. Средние показатели качества нативной спермы (n = 15) 

Показатель 
Единица 

измерения 
М ± м СV, % Min Max 

Объем мл 0,99 ± 0,04 18,01 0,79 1,3 

Подвижность баллы 0,95 ± 0,02 8,38 0,8 1,0 

Концентрация млрд./мл 1,51 ± 0,14 32,81 0,697 2,313 

Сперматозоидов в эякуляте млрд. 1,49 ± 0,08 25,97 0,769 2,035 

 

Анализ данных показывает, что сперма баранов-производителей соответствует средним 

физиологическим показателям спермопродукции, характерным для каракульской породы. 

Средний показатель объема эякулята равен приблизительно одному миллилитру (0,99 ± 0,04) 

с невысокими колебаниями (от 0,79 мл до 1,3 мл). 

Подвижность сперматозоидов очень высокая – соответственно 0,95 ± 0,02 при низком 

коэффициенте вариации. Следует уточнить, что минимальный показатель подвижности спер-

матозоидов в эякуляте, который допускается для технологии замораживания, равен 0,7 баллов. 

Концентрация сперматозоидов в эякуляте колебалась между 0,769 млрд./мл и 

2,035 млрд./мл со средним показателем концентрации 1,51 ± 0,14 млрд./мл. Широкий диапа-

зон колебаний показателей концентрации свидетельствует о том, что бараны-производители 

имели разный возраст (от 3 до 4 лет), который влияет на количественные и качественные по-

казания спермопродукции (табл. 2). 

Представленные в таблице 2 данные свидетельствуют о том, что показатели, характери-

зующие патологические формы сперматозоидов, соответствуют средним показателям патоло-

гических форм для нативной спермы баранов-производителей, рекомендованной ГОСТ 

(№ 32222–2013 «Средства воспроизводства. Сперма»), согласно которому средний процент 

патологических форм сперматозоидов не должен превышать 20%. 

 

2. Средние данные количества (%) патологических форм сперматозоидов в эякуляте (n = 10) 

Показатель М ± м СV, % Min Max 

Головка 5,30 ± 0,23 28,97 2 9 

Средняя часть 4,25 ± 0,31 36,99 3 6 

Хвост 4,13 ± 0,29 33,84 2 8 

Итого 13,69 ± 0,51 16,67 8 17 
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Патологические формы головки сперматозоидов в эякулятах баранов молдавского типа 

каракульской породы составил в среднем 5,3 ± 0,23% со средним коэффициентом вариации 

28,97%. В средней части сперматозоида количество патологических форм составило в среднем 

4,25 ± 0,31% с коэффициентом вариации 36,99%. Патологические формы хвоста сперматозо-

идов находятся в пределах физиологической нормы. 

Анализ показателей скорости движения сперматозоидов при помощи компьютерной си-

стемы CEROS является одним из самых современных методов, более эффективным в опреде-

ление качественных показателей спермы (табл. 3). 

 
3. Скорость движения (µм/сек) сперматозоидов (n = 79) 

Показатель М ± м СV, % 

VAP 111,48 ± 3,77 30,1 

VSL 93,31 ± 3,68 35,1 

VCL 173,07 ± 5,80 29,8 

 

Установлено, что скорость движения сперматозоидов (VAP) составляет 111,48 ± 3,77 

µм/сек с коэффициентом вариации 30,1%. 

Изучая путь, пройденный сперматозоидами по прямой линии (VSL) в определенное 

время наблюдения, установили, что сперматозоиды двигаются со скоростью 93,31 ± 3,68 

µм/сек. 

Наблюдая за скоростью движения сперматозоидов (VCL) установили, что этот показа-

тель равен 173,07 ± 5,80 µм/сек с коэффициентом вариации 29,8%.  

Выводы. 1. Средний показатель качества эякулятов, полученных от баранов-производи-

телей молдавского типа каракульской породы, соответствует физиологическим нормам. 

2. Средний процент патологических форм сперматозоидов составил 13,69%, что соответ-

ствует ГОСТ (№ 32222–2013 «Средства воспроизводства. Сперма»). Это свидетельствует о 

том, что бараны-производители находились в хороших условиях содержания. 
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ВПЛИВ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСНИЙ 

СКЛАД МОЛОКА КОРІВ В УМОВАХ ПРИВ’ЯЗНОГО УТРИМАННЯ 
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У статті наведено результати досліджень впливу генетичних чинників на молочну про-

дуктивність та якісний склад молока корів. Було отримано від’ємне значення коефіцієнтів 

кореляції добового надою із вмістом жиру (-0,225), вмістом білка (-0,305) та кількістю со-

матичних клітин у молоці (-0,134). Встановлено додатний зв’язок між вмістом жиру та бі-

лка в молоці (+0,282). Кількість соматичних клітин також дуже слабко позитивно була 

пов’язана з вмістом білка (+0,061) та ще слабше – з відсотком жиру в молоці (+0,021). Ви-

значені залежності вказують на те, що селекція, яка спрямована на підвищення надоїв, по-

винна одночасно враховувати вміст жиру та білка, а також вміст соматичних клітин у мо-

лоці. 

Результати дисперсійного аналізу свідчать, що сила впливу бугаїв-плідників склала щодо 

кількості молока – 2,11%, вмісту жиру – 4,21%, вмісту білка – 8,2%, кількості соматичних 

клітин – 1,14% (Р < 0,001). Також встановлено, що сила впливу цього чинника на показники 

фізико-хімічних властивостей молока та кількість випадків діагностики захворювань масти-

том їх дочок більша ніж чинника „лінія”. 

Ключові слова: корова, молочна продуктивність, соматичні клітини, бугай-плідник, лінія 
 

THE INFLUENCE OF SIRES ON MILK YIELDS AND ITS QUALITY IN STALL HOUSING 

OF COW 

I. D. Filipenko  

Institute of Animal Science of NAAS (Kharkiv, Ukraine) 

The article presents the results of studies of the genetic factor’s impact on milk yields and qual-

ity of cow's milk. Negative values were obtained for the correlation coefficients of daily yield with fat 

content (-0.225), protein content (-0.305), and somatic cell count (-0.134). A positive relationship 

was found between fat content and protein in milk (+0.282). The somatic cell count was weakly pos-

itively associated with the protein content (+0.061) and even weaker with the percentage of fat in 

milk (+0.021). The determined dependencies indicate that selection aimed at increasing milk yield 

should simultaneously take into account the content of fat and protein, as well as the somatic cell 

count in milk.  

The results of the dispersion analysis of variance indicate that the strength of sires impact on 

milk yields – 2.11%, fat content – 4,21%, protein content – 8,2%, somatic cell count – 1,14% 

(P < 0,001). It was also found that the impact of this factor on the milk physicochemical properties 

and the number of mastiticases of their daughters is greater than the factor "line". 

Keywords: cow, milk yields, somatic cells, sires, line 
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В статье представлены результаты исследований влияния генетических факторов на 

продуктивность и качественный состав молока коров. Были получены отрицательные зна-

чения коэффициентов корреляции суточного надоя с содержанием жира (-0,225), содержа-

нием белка (-0,305) и количеством соматических клеток в молоке (-0,134). Установлена поло-

жительная связь между содержанием жира и белка в молоке (+0,282). Количество сомати-

ческих клеток также очень слабо положительно была связана с содержанием белка (+0,061) 

и еще слабее с процентом жира в молоке (+0,021). Определённые зависимости указывают на 

то, что селекция, направленная на повышение надоев должна одновременно учитывать со-

держание жира и белка, а также содержание соматических клеток в молоке. 

Результаты дисперсионного анализа свидетельствуют о том, что сила воздействия 

быков-производителей составила по количеству молока – 2,11%, содержанию жира – 4,21%, 

содержанию белка – 8,2%, количеству соматических клеток – 1,14% (р < 0,001). Также уста-

новлено, что сила воздействия этого фактора на показатели физико-химических свойств мо-

лока и количество случаев диагностики заболеваний маститом их дочерей больше, чем фак-

тора "линия".  

Ключевые слова: корова, молочная продуктивность, соматические клетки, бык-произво-

дитель, линия

Вступ. В умовах інтенсифікації молочного скотарства ставляться високі вимоги як до 

продуктивності, так і до технологічних властивостей вимені корів. Однак підвищення молоч-

ної продуктивності корів і поліпшення якості молока стримуються різними захворюваннями 

молочної залози. Серед хвороб, зареєстрованих на молочних фермах і комплексах, найпоши-

ренішою є мастит [1, 2]. У більшості країн із розвиненим молочним скотарством підвищений 

вміст соматичних клітин у молоці не лише показник захворювання на мастит, а й серйозний 

обмежувальний фактор на ринку в умовах жорсткої конкуренції [3, 4]. За постановки на оцінку 

бугаїв-плідників за якістю дочок обов’язковою умовою є щомісячне визначення кількості со-

матичних клітин у молоці корів як об’єктивний показник здоров’я вим’я тварин, який входить 

до складу загального селекційного індексу в США, Канаді, країнах Європи. На думку ряду 

дослідників, добір, спрямований на підвищення молочної продуктивності тварин збільшує їх 

схильність як до клінічного, так і до субклінічного маститу [5, 6, 7]. Високий рівень вмісту 

соматичних клітин у молоці є результатом запальних процесів вимені, що впливають на зміну 

хімічного складу молока, підвищення вмісту жиру, білка, протеїнів та зменшення рівня лак-

този [8]. У той же час, деякими дослідниками, за вивчення зв’язку між захворюванням клініч-

ним маститом та вмістом соматичних клітин у молоці, встановлено досить високі кореляції 

між цими показниками [9, 10]. Науковими дослідженнями доведено зв'язок між збільшенням 

вмісту соматичних клітин у молоці і втратами молочної продуктивності корів, що, в свою 

чергу, приводять до зменшення тривалості господарського використання корів [11] та їх відт-

ворювальних здатностей [12].  

В однакових умовах годівлі кількісні та якісні показники молока тварин у залежності від 

їх батька, його породності та лінійної належності суттєво відрізняються. На жаль, наявні віт-

чизняні системи визначення племінної цінності не передбачають індивідуальне визначення кі-

лькості соматичних клітин у корів в оцінці бугаїв-плідників. Тому метою роботи було дослі-

дження впливу бугаїв-плідників на молочну продуктивність та якісний склад молока корів в 

умовах прив’язного утримання.  

Матеріал та методи досліджень. Робота проведена у ДП ДГ „Гонтарівка” Інституту 

тваринництва НААН за даними контрольних доїнь корів української чорно-рябої та червоно-

рябої молочних порід упродовж 2004–2019 років. Утримання тварин прив’язне. 

Надій на одну корову у зазначений період становив більше 5500 кг. Щомісяця у корів-

первісток визначали добовий надій, вміст жиру, білка та соматичних клітин у молоці. Якісні 

показники молока визначали в лабораторії Інституту тваринництва НААН на приладі Bentley-

150. Було проаналізовано більше 15 тисяч проб. Вміст соматичних клітин у молоці більше



 

99 
 

500 тисяч в см3 був вірогідною ознакою захворювання корови на клінічний і субклінічний ма-

стит. Тому всіх корів з кількістю соматичних клітин вище зазначеного рівня, відносили до 

хворих на мастит. Зв’язок між добовим надоєм, хімічним складом молока та вмістом сомати-

чних клітин визначали за допомогою кореляційного аналізу. Для вивчення впливу бугаїв-плі-

дників на показники молока їх дочок, а також залежності показників молока від лінійної нале-

жності використовували дисперсійний аналіз. Статистичне опрацювання отриманих даних 

проводили з використанням комп’ютерної програми StatPlus LE. 

Результати досліджень. Результати використання кореляційного аналізу для визна-

чення зв’язків кількості соматичних клітин у молоці з величиною добового надою і хімічним 

складом молока наведено у таблиці 1. 

 
1. Взаємозв’язки показників добових надоїв корів (n = 15169) 

Показники r ± mr Вірогідність 

Добовий надій та вміст білка у молоці -0,305 ± 0,0001 < 0,001 

Вміст білка та вміст жиру у молоці +0,282 ± 0,0001 < 0,001 

Добовий надій та вміст жиру у молоці  -0,225 ± 0,0001 < 0,001 

Добовий надій та кількість соматичних клітин у мо-

лоці 
-0,134 ± 0,0001 < 0,01 

Кількість соматичних клітин та вміст білка у молоці +0,061 ± 0,0001 < 0,05 

Кількість соматичних клітин та вміст жиру у молоці +0,021 ± 0,0001 < 0,05 

 

Були отримані негативні значення коефіцієнтів кореляції добового надою з вмістом жиру 

(-0,225), з вмістом білка (-0,305) та кількістю соматичних клітин в молоці (-0,134). Встанов-

лено позитивний зв’язок між вмістом жиру та білка у молоці (+0,282). Кількість соматичних 

клітин також дуже слабо позитивно була пов’язана із вмістом білка (+0,061) та ще слабкіше із 

відсотком жиру в молоці (+0,021). Однак значення всіх коефіцієнтів кореляції були вірогідні.  

Отримані дані кореляційного аналізу свідчать, що збільшення добового надою приво-

дить до зниження вмісту жиру і білка в молоці і, в той же час, зменшується і кількість сомати-

чних клітин у молоці. Визначені залежності вказують на те, що селекція спрямована на підви-

щення надоїв повинна одночасно враховувати вміст жиру та білка в молоці. Разом з тим вона 

не має негативного впливу на такий показник якості молока як вміст соматичних клітин. 

Найбільш впливовим чинником у селекції є чинник „батько”, тому що кількість бугаїв в 

підборі значно менша ніж кількість маточного поголів’я. Тому в наших дослідженнях ми ви-

значали силу впливу бугаїв-плідників та батьківської лінії на показники добових надоїв їх до-

чок. 

Методом дисперсійного аналізу нами визначено ступінь впливу бугаїв-плідників на по-

казники якості молока, отриманого від їх дочок (табл. 2).  

Результати дисперсійного аналізу свідчать, що чинник „бугай-плідник” вірогідно впли-

вав на добові надої, вміст жиру і білка та кількість соматичних клітин у молоці їх дочок 

(р < 0,001). За силою впливу цього фактору на показники добових надоїв було отримано на-

ступні результати: кількість молока – 2,11%, вміст жиру – 4,21%, вміст білка – 8,2%, кількість 

соматичних клітин – 1,14%.  

Порівнянням середніх значень досліджуваних показників встановлено, що середньодо-

бові надої дочок окремих бугаїв варіювали від 18,9 кг до 21,2 кг молока. При цьому найпро-

дуктивніші за надоями дочки бугая К. Сталліона 50750432 вірогідно (р < 0,001) перевищували 

на 6,5–12,2% дочок бугаїв Чапмана 0347903595, Ельдорадо 579136891, Данте 580024972 та 

Бессона 393035302.  
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2. Вплив бугаїв-плідників на добові надої та якість молока їх дочок, M ± m

Кличка 

бугая-плідника 

Кількість 

вимірювань 

Середній  

добовий надій, кг 

Вміст 

жиру, % 

Вміст 

білка, % 

Вміст соматич-

них клітин, 

тис./cм3 

Б. Р. Гармоні 9498163 822 20,4 ± 0,26 4,14 ± 0,019 3,31 ± 0,013 412 ± 31,4 

Белісар 365235897 455 20,4 ± 0,32 4,09 ± 0,048 2,96 ± 0,018 530 ± 46,6 

Бенджамін Ред7866444 352 20,0 ± 0,37 4,36 ± 0,048 3,24 ± 0,019 311 ± 36,1 

Бессон  393035302 3059 19,9 ± 0,11 3,97 ± 0,012 3,22 ± 0,007 442 ± 17,2 

Г. Тандем 9434213 579 20,4 ± 0,28 4,08 ± 0,028 3,26 ± 0,016 461 ± 37,8 

Гольф Ред 114468012 664 20,5 ± 0,27 4,30 ± 0,033 3,17 ± 0,014 359 ± 29,2 

Д. Лоббі 101916210 865 20,5 ± 0,24 4,10 ± 0,021 3,30 ± 0,012 482 ± 33,9 

Данте 580024972 964 19,6 ± 0,22 4,04 ± 0,016 3,28 ± 0,011 338 ± 23,5 

Ельдорадо 579136891 1934 19,3 ± 0,13 3,98 ± 0,017 3,18 ± 0,010 441 ± 20,3 

К. Сталліон 50750432 599 21,2 ± 0,28 4,06 ± 0,026 3,29 ± 0,016 464 ± 36,3 

Пренто 1402472395 494 20,6 ± 0,34 4,15 ± 0,024 3,31 ± 0,014 331 ± 39,2 

Чапман 0347903595 1262 18,9 ± 0,15 4,15 ± 0,022 3,04 ± 0,011 288 ± 19,4 

Сила впливу (η2), % 2,11 *** 4,21 *** 8,2 *** 1,14 *** 

Примітка. * – вірогідність коефіцієнта кореляції р < 0,05; ** – вірогідність коефіцієнта кореляції 

р < 0,01,   ***   р < 0,001 

Стосовно вмісту жиру в молоці відмінності між кращими і гіршими показниками дочок 

бугаїв, які оцінювались, склали 0,39%. При цьому дочки бугая Бенджаміна 7866444 вірогідно 

(р < 0,001) перевищували за цією ознакою корів, батьками яких були Бессон 393035302 та Ель-

дорадо 579136891. 

Найкращі за вмістом білка в молоці дочки бугаїв Б. Р. Гармоні 9498163 та Пре-

нто 1402472395 перевершували корів – нащадків Белісара 365235897 та Чапмана 0347903595 

на 0,27–0,35% за вірогідності (р < 0,001). Вірогідною також виявилася перевага дочок бугаїв 

Бессона 393035302, Г. Тандема 9434213, Лоббі 101916210, Ельдорадо 579136891 та К. Сталлі-

она 50750432. 

Відрізнялось молоко дочок різних бугаїв і за вмістом соматичних клітин. Середнє зна-

чення цього показника змінювалося від 288 тис у см3 у молоці дочок Чапмана 0347903595 до 

530 тис у см3 у дочок Белісара 365235897. Різниця між усіма мінімальними та максимальними 

середніми показниками високовірогідні (р < 0,001). 

На рисунку 1 наведено частоту захворювань на мастит дочок, досліджуваних бугаїв-плі-

дників. 

Якщо розглянути кількість випадків діагностики захворювань на мастит дочок різних 

бугаїв, то вона пропорційна середнім значенням вмісту соматичних клітин у молоці. Частота 

реєстрації захворювань на мастит серед корів становила від 11,6 ± 2,71% у дочок бугая Чап-

мана 0347903595 до 22 ± 4,16% у дочок Белісара 365235897. Тобто відносна кількість тварин, 

хворих на мастит, в залежності від походження, за однакових умов утримання відрізнялась 

майже у 2 рази, що вказує на можливість ведення селекції бугаїв-плідників за вмістом сомати-

чних клітин у молоці їх дочок.  
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Рис. 1. Кількість випадків діагностики захворювань на мастит дочок різних бугаїв 

 

У таблиці 3 наведено результати вивчення фізико-хімічних властивостей молока корів 

різних ліній. 

За даними дисперсійного аналізу чинник „лінія” вірогідно впливав на всі показники до-

бових надоїв молока (р < 0,001). Однак сила впливу цього чинника була невисокою. Найбіль-

ший вплив чинник „лінія” мав на вміст білка – 2,41%, а найменший – на вміст соматичних 

клітин у молоці. 
 

3. Залежність добових надоїв та якості молока корів від їх лінійної належності, M ± m 

Лінія 

Кількість 

вимірю-

вань 

Середній до-

бовий надій, 

кг 

Вміст 

 жиру, % 

Вміст 

білка, % 

Вміст соматич-

них клітин, 

тис./cм3 

К. М. І. Белла 1667366 406 20,0 ± 0,36 4,31 ± 0,042 3,25 ± 0,017 314 ± 35,9 

С. В. Д. Валiанта 1650414 394 20,2 ± 0,38 4,06 ± 0,037 3,26 ± 0,015 367 ± 30,2 

Р. О. Р. Е. Елевейшна 1491007 3207 20,2 ± 0,13 4,10 ± 0,011 3,28 ± 0,006 413 ± 15,7 

К. П. С. Кавалера 1620273 1552 19,6 ± 0,17 4,22 ± 0,019 3,20 ± 0,010 402 ± 21,5 

Х. Х. Старбака 352790 5965 19,8 ± 0,08 4,05 ± 0,009 3,20 ± 0,005 391 ± 11,2 

Хановера 1629391 455 20,4 ± 0,32 4,09 ± 0,048 2,96 ± 0,018 530 ± 46,6 

П. Ф. А. Чiфа 1427381 3430 19,6 ± 0,11 3,98 ± 0,012 3,18 ± 0,007 447 ± 15,4 

Сила впливу (η2), % 0,44*** 1,20*** 2,41*** 0,25*** 

Примітка. * – вірогідність коефіцієнта кореляції P < 0,05;  ** – вірогідність коефіцієнта кореляції 

P < 0,01,   ***   P < 0,001 

 

Що стосується середніх фізико-хімічних показників молока, то найвищий середній до-

бовий надій молока був у корів лінії Хановера 1629391 (20,4 кг), а найменший – у корів лінії 

Кавалера 1620273 та Чіфа 1427381 (19,6 кг). За вмістом жиру в молоці кращі показники мали 

корови лінії Белла 1667366 – 4,31%, а у тварин лінії Чіфа 1427381 відсоток жиру складав лише 

3,98%. Корови ліній Елевейшна 1491007 мали максимальний вміст білка в молоці (на рівні 
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3,28%), а лінії Хановера 1629391 – мінімальний – 2,96%. Відрізнялось молоко тварин і за кіль-

кістю соматичних клітин, середній вміст яких змінювався від 314 тисяч у см3 у молоці корів 

лінії Белла 11667366 до 530 тисяч в см3 у тварин лінії Хановера 1629391.  

Різниця за показниками вмісту соматичних клітин між коровами, що належали до ліній 

Ханновера 1629391 та Белла 1667366 була високо вірогідною (р < 0,001). Між лініями Ханно-

вера 1629391, Валіата 1650414 та Старбака 352790 різниця також була вірогідною (р < 0,01). 

На рисунку 2 наведено захворюваність на мастит корів різних ліній.  
 

 
Рис. 2. Кількість випадків діагностики захворювань на мастит  

в залежності від лінійної належності корів 

 

Кількість хворих на мастит корів повторює тенденцію із середнім вмістом соматичних 

клітин у молоці корів різних ліній. Відсоток корів, хворих на мастит, був найбільший у лінії 

Хановера 1629391 – 22,0 ± 4,16%, а найменший – у тварин лінії Белла 1667366 – 12,9 ± 6,65%. 

Необхідно відмітити, що за наведеними вище даними різниця за показниками фізико-

хімічних властивостей молока і захворюваності маститом, отриманого у корів різних ліній, 

була меншою, ніж у дочок різних бугаїв-плідників. Тому доцільніше вести оцінку та селекцію 

за цими показниками за окремими бугаями-плідниками, а не за їх лінійною належністю. 

Висновки. 1. Виявлено, що збільшення добового надою приводило до зниження вмісту 

жиру, білка та соматичних клітин у молоці. Встановлено значення коефіцієнтів кореляції до-

бового надою із вмістом жиру (-0,225), вмістом білка (-0,305) та кількістю соматичних клітин 

у молоці (-0,134). 

2. Встановлено, що середньодобові надої дочок окремих бугаїв варіювали від 18,9 кг до 

21,2 кг молока. При цьому найпродуктивніші за надоями дочки бугая К. Сталліона 50750432 

перевищували на 6,5–12,2% дочок бугаїв Чапмана 0347903595, Ельдорадо 579136891, Да-

нте 580024972 та Бессона 393035302. Найкращі за вмістом жиру були дочки бугая Бенджа-

міна 7866444, а за вмістом білка в молоці – дочки бугаїв Б. Р. Гармоні 9498163 та Пре-

нто 1402472395. Середнє значення соматичних клітин змінювалося від 288 тис. у см3 у молоці 

дочок Чапмана 0347903595 до 530 тис у см3 у дочок Белісара 365235897 (р < 0,001).  

3. Виявлено, що найвищий середньодобовий надій молока був у корів лінії Хано-

вера 1629391 (20,4 кг), вміст жиру – у корів лінії Белла 1667366 (4,31%), а найвищий вміст 

білка – у корів лінії Елевейшна 1491007 (3,28%). Середній вміст соматичних клітин змінюва-

вся від 314 тисяч у см3 у молоці корів лінії Белла 11667366 до 530 тисяч в см3 у тварин лінії 

Хановера 1629391. 
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4. Встановлено, що сила впливу чинника „бугай-плідник” на показники фізико-хімічних 

властивостей молока та кількість випадків діагностики захворюваності маститом їх дочок бі-

льша, ніж чинника „лінія”. Тому доцільно вести оцінку і селекцію за цими показниками по 

окремих бугаях-плідниках, а не за лінійною належністю. 
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Проведено порівняльну оцінку імуногенетичного статусу свиней української м’ясної та 

миргородської породи свиней. Оцінено специфічність імуногенетичних профілів залежно від 

історії створення та напрямку продуктивності тварин. Виявлено 24 особини миргородської 

та 13 особин української м’ясної породи із наявністю  генотипів А-/- та Еbdgkmp/bdgkmp, що ви-

значають придатність тварин до ксенотрансплантації. Свині української м’ясної та мирго-

родської порід мали найбільші відмінності у розподілі алелів за B, E, F, K, L системами груп 

крові із наявністю маркерного алеля Ladhjk у особин останньої (р < 0,05). 

Обговорюється можливість виникнення порушень репродуктивності та резистентно-

сті свиней при відборі за модельними для ксенотрансплантації генотипами груп крові та по-

шук шляхів їх селекційного подолання. 

Ключові слова: еритроцитарний антиген, поліморфізм, алель, свині, імуногенетичний 

профіль, ксенотрансплантація 
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The comparative assessment of the immunogenetic status of the Ukrainian meat-type pigs and 

Myrgorod pigs has been carried out. The specificity of immunogenic profiles has been evaluated, 

depending on the history of creation and the direction of the productivity of animals. It has been 

found out that 24 specimens of Myrhorod pigs and 13 specimens of the Ukrainian meat-type pigs 

have the presence of genotypes А-/- and  Еbdgkmp/bdgkmp which determine the suitability of animals for 

xenotransplantation. The Ukrainian meat-type pigs and Myrgorod pigs had the largest differences in 
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the distribution of alleles by B, E, F, K, L blood group systems with the presence of the Ladhjk marker 

allele in the specimens of Myrgorod pigs (p < 0.05). 

The possibility of occurrence of reproductive and resistance disorders of pigs in the selection 

by blood groups genotypes modeled for xenotransplantation and the search for ways to their selection 

overcoming are discussed. 

Keywords: erythrocyteantigen, polymorphism, allele, pigs, immunogenetic profile, 

xenotransplantation 
 

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СВИНЕЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОРОД, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦИИ 

Е. И. Метлицкая1, Т. Н. Рык2, В. И. Россоха3, А. А. Саенко4 

1Государственное предприятие «Биологические ресурсы Украины» Министерства энерге-

тики и защиты окружающей среды Украины (Киев, Украина) 
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Проведена сравнительная оценка иммуногенетического статуса свиней украинской мя-

сной и миргородской пород свиней. Оценена специфичность иммуногенетических профилей в 

зависимости от истории создания и направления продуктивности животных. Выявлено 24 

особи миргородской и 13 особей украинской мясной породы с наличием генотипов А-/- и 

Еbdgkmp/bdgkmp, определяющих пригодность животных к ксенотрансплантации. Свиньи украин-

ской мясной и миргородской пород имели наибольшие различия в распределении аллелей по 

B, E, F, K, L системами групп крови с наличием маркерного аллеля Ladhjk у особей последней 

(р < 0,05). 

Обсуждается возможность возникновения нарушений репродуктивности и резистен-

тности свиней при отборе по модельным для ксенотрансплантации генотипам групп крови и 

поиск путей их селекционного преодоления. 

Ключевые слова: эритроцитарный антиген, полиморфизм, аллель, свиньи, иммуногене-

тический профиль, ксенотрансплантация 
 

Вступ. Одним з перспективних напрямків трансплантології останнім часом вважається 

ксенотрансплантація – пересадка органів і тканин людині від тварини іншого біологічного 

виду. Найбільш імунологічно, фізіологічно та генетично близькими до людині є вищі примати 

та свині. Перевагами свиней для названої цілі, у порівнянні з приматами, є її широке розпов-

сюдження, безпроблемне вирощування і утримання, схожість свинячих органів з людськими 

за розмірами та фізіологією, а також фінансові та етичні питання, що пов’язані з вилученням 

донорських органів [1, 2]. В останні роки в багатьох країнах світу намітилася певна тенденція 

до швидкого розширення масштабів використання свиней в якості лабораторних тварин. Для 

зручності проведення досліджень в лабораторних умовах були виведені міні-свині, які не від-

різняються від звичайних свиней за основними анатомо-морфологічними ознаками. Міні-

свині є зручною моделлю у дослідженнях з фармакології, імунології, токсикології, дерматоло-

гії, стоматології, радіобіології, лікування алкоголізму, ожиріння та вірусних захворювань [3].  

Досягнення сучасної науки дозволяють сподіватися на те, що ксенотрансплантація через 

деякий період часу стане рутинним методом медичної практики. В США, в лабораторії штату 

Міссурі вже в 2003 році було отримано клоновану міні-свиню із кличкою Голді [4]. Її поява є 

справжнім проривом у галузі генетики та трансплантології, оскільки ця тварина не містить 

генів, що призводять до відторгнення чужорідних тканин. Подальші експерименти з нокауту-

вання генів гістосумісності у свиней дозволять подолати міжвидовий бар’єр і дають надію на 

продовження повноцінного життя мільйонам людей в усьому світі. 

У світовій практиці при застосуванні свиней в медико-біологічних цілях використовують 

спеціально виведені лабораторні породи (в США – хормельські, хенфордські, пітманмурські, 
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небрасські, белтсвілльські білі, у Німеччині – геттенгенські, міні-леве, в Японії – оміні, в Китаї 

– XENO-1, в Росії – мінісибс та світлогірські міні-свині і т. ін.) [5–7]. Широко використовують, 

для медико-біологічного моделювання дрібних аборигенних свиней різних країн (в США – 

юкатанських і американо-ессекських, у Франції – корсиканських, в країнах південно-східної 

Азії – кангаруських, китайських Лі Санг і ассамських) [8]. Через дефіцит лабораторних дріб-

них свиней часто доводиться  використовувати звичайних свійських свиней різних порід. Ок-

рім цього, розміри органів і структура тканин свійських свиней, їх функціональні особливості, 

максимально наближені до анатомо-фізіологічних характеристик людини. 

Наразі в Україні не існує жодної породи свиней, яка б використовувалася для біомедич-

них цілей. Проте склалася сприятлива ситуація для створення такої породи чи виведення спе-

ціалізованої лінії через попит фармакологічних концернів на модельні біологічні об’єкти для 

дослідження механізмів дії сучасних медичних препаратів, відпрацювання методик прове-

дення безкровних хірургічних операцій, моделювання клініки та епідеміології інфекційних за-

хворювань різного ґенезу, специфіки формування імунної відповіді, тощо. В цьому контексті 

з’явилася вагома причина щодо збереження аборигенних порід свиней України, насамперед 

української м’ясної та миргородської. Через обмежену кількість плідників за класифікацією 

ФАО вони відносяться до зникаючих [9]. Причиною стрімкого зменшення поголів’я абориген-

них порід України стали як спалахи африканської чуми свиней, так і втрата актуальності їх 

промислового вирощування у сучасних умовах товарного виробництва свинини, оскільки тва-

рини є більш осаленими, мають низькі показники м’ясності, а також технологічні показники 

шкіри (чорна-ряба масть миргородських свиней). Намагання повернути актуальність цим по-

родам шляхом гібридизації із м’ясними генотипами [10–11] не дало бажаного результату. 

Тому зберегти унікальний генофонд цих свиней за сучасних жорстких умов ринкової еконо-

міки можливо за розведення таких тварин для біомедичних цілей. 

Виведення спеціалізованої лінії свиней для медико-біологічних потреб не є простим, 

оскільки пред’являє ряд вимог до відбору тварин. Свині повинні бути максимально гомозиго-

тними за якомога більшою кількістю генів, володіти високою резистентністю, бути стресо-

стійкими і адаптованими до умов утримання та годівлі в межах віварію.  

Суттєвим бар’єром у трансплантації органів від свиней до людини є їхня сумісність за 

імунологічними показниками. Була встановлена суттєва імуногенетична подібність між анти-

геном А системи АВО у людини і антигеном Аа системи А у свиней, а також між антигеном e 

(hr')' системи Rh у людини і антигенами Еа и Ее системи Е у міни-свиней. Проте решта антиге-

нів людини і свиней має суттєві відмінності.  

Відзначено, що присутність сироваткового антигену Аа у внутрішніх органах свиней є 

однією із можливих причин реакції відторгнення тканин при ксенотрансплантації. Тому для 

біомедичних цілей оптимально відбирати тварин із відсутністю антигенів за системою А, 

тобто А(-/-). Цей генотип відповідає 0 (1) групі крові людини та потенційно може бути викори-

станий для реципієнтів ІІ–IV груп крові. Бажаною характеристикою свиней-донорів також є 

високий рівень гомозиготності сумарно за всіма системами груп крові [12]. 

Отже, використання аборигенних свійських порід свиней України в якості вихідних 

форм при селекції спеціалізованих ліній і порід лабораторних тварин, призначених для біоме-

дичних цілей, має місце, в тому числі і в контексті одного із шляхів збереження генофонду 

цих зникаючих популяцій. 

Виходячи з вищенаведених даних, метою нашої роботи було визначення імуногенетич-

них особливостей свиней двох українських порід як за ознаками їх кращої адаптивності, рези-

стентності, репродукції, так і генетичної гомогенності, наявності алелів, що визначають поте-

нційну придатність для використання у ксенотрансплантації. 

Матеріали та методи досліджень. Весь обсяг проведених камеральних досліджень був 

здійснений на вибірках свиней миргородської породи з Державного підприємства «Дослідне 

господарство імені Декабристів» Інституту свинарства і агропромислового виробництва Наці-

ональної академії аграрних наук України (ДП «ДГ імені Декабристів Інституту свинарства і 
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АПВ НААН» Миргородського району Полтавської області) (n = 80), української м’ясної, Дер-

жавного підприємства «Дослідне господарство «Гонтарівка» Інституту тваринництва Націо-

нальної академії аграрних наук України (ДП «ДГ Гонтарівка Інституту тваринництва НААН» 

Вовчанського району Харківської області) (n = 48). 

Антигени еритроцитів свиней A, B, D, E, F, G, H, K, L визначали за допомогою специфі-

чних імунних сироваток у лабораторії генетики Інституту тваринництва НААН України та за-

лученням банку імунодіагностикумів, які відповідають міжнародним вимогам. Групи крові 

визначали за реакцією аглютинації, непрямої проби Кумбса та гемолітичного тесту [13, 14]. 

Статистична обробка результатів досліджень проводилась методами математичної ста-

тистики за використання комп’ютерної програми GenAlex 6.0. [15]. Статистичний аналіз віро-

гідності різниці між представниками різних популяцій за частотами алелів проводили за алго-

ритмом Фішера [16]. 

Результати досліджень. За результатами проведеного імуногенетичного аналізу двох 

порід було визначено, що кожна з них характеризуються своєрідним імуногенетичним профі-

лем, що пов’язано як з породними особливостями та відмінностями, так і методами їх розве-

дення. Різниця між розподілом переважної кількості алелів груп крові була статистично зна-

чущою, що наочно відбивається на побудованих діаграмах. Діаграми порівняльної характери-

стики імуногенетичного профілювання миргородської (М) та української м’ясної порід (УМ) 

наведені на рисунку 1. 
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Рис. 1. Діаграми імуногенетичних профілів (a) миргородської та (b) української м’ясної порід свиней 

 

За системою А груп крові, що є аналогом системи АВО людини, частота алеля А-, що 

визначає придатність свиней для біомедичного використання, у тварин обох порід сягала сут-

тєвих значень: 88,75–86,88% (для української м’ясної та миргородської, відповідно) із незна-

чущим переважанням цього показника у свиней УМ породи (табл. 1). Привертає увагу суттєва 
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різниця у розподілі алеля Вb, частота якого у свиней української м’ясної породи не перевищує 

значення 0,0250 проти 0,1437 у представників миргородської породи (p < 0.01) (рис. 1а). 

Частота Fa алеля, за численними літературними даними, пов’язана із впливом генотипу 

дикого кабана та сучасної породи ландрас на формування генетичної структури досліджува-

них порід [13]. Проте, для тварин української м’ясної породи більш властиве розповсюдження 

альтернативного варіанту алеля – Fbd, а алельний варіант Fbc у особин цієї породи зустрічається 

вдвічі частіше (0,0875), ніж у миргородських свиней  (0,0437) (p < 0.05). 

 
1. Розподіл алелів у локусах груп крові української м'ясної та миргородської порід 

Локус Алелі 
Частота 

УМ М 

A 

 

– 0,8875 0,8688 

p 0,1125 0,1313 

B 

 

a 0,9750 0,8562 

b 0,0250 0,1437** 

D 

 

a 0,0750 0,0313 

b 0,9250 0,9688 

 

 

E 

 

aegln 0,0500 0,0813 

bdgkmp 0,4375 0,2500* 

edfhkmnp 0,0875 0,0313* 

edghkmnp 0,4250 0,6375* 

 

F 

 

ac 0,1000 0,0875 

bc 0,0875 0,0437* 

bd 0,8125 0,8438 

G 

 

a 0,1375 0,1563 

b 0,8625 0,8438 

 

H 

– 0,8250 0,8875 

a 0,1750 0,1125 

 

K 

 

– 0,4375 0,4688 

acef 0,1375 0,0750* 

bf 0,4250 0,4562 

 

L 

 

adhjk 0,0000 0,0875* 

adhjl 0,0625 0,2188** 

bcgi 0,9375 0,6937* 

Примітка: різниця частот розподілу алелів вірогідна за критерієм Фішера: р ≤ 0,05 – *р ≤ 0,01 – ** 

 

Порівнювані породи свиней вирізняються і своєрідним розподілом алелів за системою 

груп крові К. За частотами розподілу K- і Kbf свині миргородської та української м’ясної порід 

майже не відрізняються, проте частота алеля Кacef  у особин української м’ясної породи зустрі-

чається вдвічі частіше (0,1375), ніж у свиней миргородської породи (0,0750) (p < 0.05). Сис-

тема Н груп крові преважною кількістю імуногенетиків і практичних селекціонерів асоціюва-

лася з продуктивними якостями свиней, насамперед плодючістю. У практичному відношенні 

важливим є факт генетичного зчеплення локусу Н системі груп крові, з ізоферментами ланки 

жирового обміну PHI и 6-PGD, а також стресочутливістю (геном рецептора ріанодину) та які-

стю м’яса [13]. Частота важливого з селекційної точки зору алеля Н- є високою для УМ та М 

порід із несуттєвим, статистично не вірогідним переважанням цього показника у особин мир-

городської породи (0,8875 проти 0,8250). Найбільш суттєва різниця між миргородською та 

українською м’ясною породами спостерігалася за високополіморфними системами груп крові 

– L та E. Алель Ladhjk можна вважати маркерним для миргородської породи свиней, оскільки 

його концентрація в дослідженій популяції тварин склала майже 8,75% при повній його відсу-

тності у особин української м’ясної породи (p < 0.05). За частотою алеля Ladhjl різниця між по-

рівнюваними породами була значною та статистично значущою: 0,0625 у особин української 

м’ясної проти 0,2188 у свиней миргородської породи (p < 0.01). 
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Система Е груп крові відповідає більш ніж за 50% реалізації генетичної інформації, 

пов’язаної з поліморфізмом локусів еритроцитарних антигенів. Саме за цим генетичним локу-

сом спостерігається найбільша відмінність між обраними для дослідження породами свиней. 

Частота алеля Еbdgkmp, що визначає придатність свиней до ксенотрансплантації та відповідає 

системі резус-фактор Rh людини, є найбільшою серед спектру антигенів цієї генетичної сис-

теми та дорівнює у свиней української м’ясної породи 0,4375, що вірогідно переважає цей 

показник у миргородської (0,2500, p < 0.05). Відомо, що селекція за м’ясними якостями підви-

щує у популяції концентрацію алельних генів Edef, проте селекція на життєздатність і резисте-

нтність призводить до накопичення Edeg алелів [17]. Частоти Edef алеля є доволі низькими у 

вибірці свиней миргородської породи (0,0313), а у особин української м’ясної породи, у 

зв’язку з інтенсивною селекцією на м‘ясність, значення цього показника було майже вдвічі 

вищим із значенням 0,0875 (р ≤ 0,05). Показником кращої життєздатності і адаптивності сви-

ней миргородської породи є висока частота Edeg  алеля – 0,6375, що статистично вірогідно пе-

реважало значення частоти цього антигена у тварин української м’ясної породи – 0,4250 

(р ≤ 0,05). 

Відмітимо, що відбір свиней за бажаними для ксенотрансплантації алелями груп крові з 

переведенням їх до гомозиготного стану: А-/- та Еbdgkmp/ bdgkmp неминуче призведе до погіршення 

адаптивних, насамперед, репродуктивних якостей тварин і створить суттєві проблеми щодо 

вирощування таких особин в умовах спеціалізованих віваріїв.  

Було показано [18], що свиноматки з Аср
 

алелем за першим опоросом поступаються за 

кількістю живих поросят маткам з негативним генотипом за цією системою на 0,5 поросяти 

(р < 0,05). Кнури з Аср/- генотипом мали більш високі показники об’єму еякуляту – на 18 мл 

(р < 0,01), концентрації сперміїв у еякуляті – на 4,4 млрд. (р < 0,001), концентрацію сперміїв у 

1 мл – на 4,2 млн. порівняно із негативним генотипом за цією системою [18]. 

Таким чином, відбір свиней за А-/- генотипом при створенні спеціалізованих ліній для 

біомедичних цілей може привести до погіршення репродуктивних якостей кнурів, насамперед 

показників спермопродукції, а переведення в гомозиготний стан алелів bdgkmp Е системи груп 

крові – до зниження загального рівня адаптивності. 

Групи крові входять до єдиного коадаптованого комплексу генів, що формується при 

спрямованому доборі. Зв'язок буде посилюватися при зменшенні відстані між генами кількіс-

них ознак і групами крові. Селекційний процес призводить до зміни частот алелів і генотипів 

і втрат встановлених між ними генних комплексів, порушенні негативних ефектів коселекії, 

що може бути використано і при створенні спеціалізованих ліній свиней – біомедичних моде-

лей для цілей ксенотрансплантації. 

Молекулярно-генетична характеристика тварин за поліморфними системами груп крові 

дозволяє перед проведенням селекційних заходів оцінити ступінь генетичної гетерогенності 

популяцій, що власне і створює можливості для добору. Результати популяційно-генетичного 

аналізу свиней УМ і М порід наведені в таблиці 2. Відзначимо, що найбільша частка гомози-

готних тварин УМ породи спостерігалися за В, D і L системами груп крові, а найвищі ступені 

реалізації генетичної інформації забезпечувалися поліморфізмом Е і К систем локусів еритро-

цитарних антигенів (63% і 62%, відповідно). Найбільш генетично мономорфною миргород-

ська порода була за B, D і F системами груп крові (із рівнями фактичної гомозиготності – 

0,7125, 0,9375, 0,7125, відповідно), а висока ступінь реалізації генетичної інформації для вибі-

рки тварин цієї породи ґрунтувалася на поліморфізмі локусів E, K і L груп крові (53, 57, 47%, 

відповідно). Відзначимо, що фактичний рівень гомозиготних тварин загалом за 9 дослідже-

ними системами груп крові у свиней обох порід був майже оптимальним і, незважаючи на 

інтенсивну селекцію, обмежену ефективну чисельність популяцій, наявність помірного інбри-

дингу, склав 63,33% для української м’ясної та 57,13% для миргородської. 

Серед 80 протестованих за імуногенетичними маркерами тварин миргородської породи 

лише 24 особини були відповідні встановленим критеріям відбору – гомозиготи А-/- та 
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Еbdgkmp/bdgkmp.
 Діапазон визначених показників фактичної гомозиготності для відібраних за пев-

ними параметрами генотипу тварин коливався від 55,56% до максимального значення – 

88,89%, переважно у свиноматок з родини Смородини, Русалки, Сороки і Сойки. Найвищий 

показник гомозиготності за 9 системами груп крові з урахуванням наявності модельного для 

ксенотрансплантації імуногенетичного профілю мав кнур № 303 з лінії Дніпра. 
 

2. Показники генетичної мінливості свиней двох порід за локусами груп крові. 
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Українська м’ясна Миргородська 

А 0,8003 0,2250 20 78 0,7721 0,2140 23 74 

В 0,9512 0,9500 5 95 0,7537 0,7125 25 71 

D 0,8613 0,8500 14 85 0,9396 0,9375 6 94 

E 0,3822 0,4000 63 40 0,4765 0,5000 53 50 

F 0,6778 0,6250 33 63 0,7216 0,7125 28 71 

G 0,7628 0,7250 24 73 0,7364 0,6875 27 69 

H 0,7112 0,3500 29 65 0,8003 0,3400 20 78 

K 0,3909 0,7000 62 0 0,4335 0,6500 57 0 

L 0,8828 0,8750 12 88 0,5367 0,3875 47 39 

Серед. 0,7134 0,6333 – – 0,6856 0,5713 – – 

 

За даними молекулярно-генетичного аналізу визначено, що встановленим критеріям бі-

омедичної моделі відповідають лише 13 особин української м’ясної породи. Серед тварин із 

максимальним показником фактичної гомозиготності виділено представників Церери і Ці-

лини, при чому Цілина 4092 була гомозиготою за всіма дослідженими системами груп крові – 

100%. Кнури 8829721 Імперіал та 8829724 Рекс із значеннями фактичної гомозиготності за 9 

системами груп крові 77,78 та 88,89% відповідно можуть бути потенційними плідниками в 

селекційних схемах із створення спеціалізованих ліній для біомедичного, а саме ксенотранс-

плантаційного призначення. 

Висновки. 1. За популяційно-генетичним аналізом поліморфізму 9 систем еритроцитар-

них антигенів визначено специфіку імуногенетичних профілів української м’ясної та мирго-

родської порід свиней 

2. Свині української м’ясної та миргородської порід мали найбільші відмінності у розпо-

ділі алелів за B, E, F, K, L системами груп крові із наявністю маркерного алеля Ladhjk у особин 

останньої (р < 0,05) 

3. Відбір свиней за бажаними для ксенотрансплантації алелями груп крові з переведен-

ням їх до гомозиготного стану: А-/- та Еbdgkmp/bdgkmp призведе до погіршення адаптивних, на-

самперед, репродуктивних якостей тварин і створить суттєві проблеми щодо вирощування та-

ких особин в умовах спеціалізованих віваріїв.  

4. Встановленим критеріям добору тварин за А і Е системами груп крові, за результатами 

імуногенетичного аналізу відповідали 24 особини свиней миргородської та 13 особин україн-

ської м’ясної породи. 

5. Відсутність тісного зчеплення груп крові з ключовими генами адаптивності свиней, за 

умов направленої селекції сприятиме створенню ліній свиней з високими адаптивними якос-

тями для біомедичних цілей і потреб ксенотрансплантації.  
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Кожного року у світі більше 10 млн. поросят гинуть від набрякової хвороби та діареї. 

Дані захворювання асоційовані із адгезією ентеротоксичних Escherichia coli на поверхні клі-

тин кишківника поросят і мають назву колібактеріоз. Збудник хвороби – ентеропатогенні 

гемолітичні штами кишкової палички роду Eschenchia (E. coli). Ентеротоксичні E. coli O157 

здатні продукувати специфічні адгезини при колибактеріозі поросят, найбільш важливу роль 

з яких відіграють F18 і F4 (К 88). В основі генетичної стійкості поросят до діареї лежить 

відсутність на поверхні клітин кишківника тварин відповідних рецепторів. Практичний ін-

терес для свинарства має вивчення можливості застосування у селекційному процесі полі-

морфізму генів рецепторів E. Coli F18 та F4 (ECR F18/FUT1 та ECR F4/MUC4), що пов'язані 

із виникненням колібактеріозу у поросят. Дослідження проводили на базі племінного репроду-

ктора свиней української м’ясної породи селекції Дніпропетровського СГІ, СТОВ «Луговське» 

фірми «Авіас 2000» Солонянського району Дніпропетровської області. Мікробіологічні дослі-

дження наявності у випорожненнях тварин E. coli O157 проводили на кафедрі біотехнології 

та БЖД ДВНЗ «Українського хіміко-технологічного університету», використовуючи готове 

селективне середовище Compact Dry ЕС. Визначення генотипів за генами FUT1 та MUC4 по-

росят за зразками волосяних фолікулів проводили у лабораторії генетики Полтавського НДІ 

свинарства та АПВ НААН методом ПЛР-ПДРФ. Проведено дослідження з виявлення енте-

ротоксичних E. coli O157 у закритій популяції свиней української м’ясної породи селекції 

ДСГІ. Встановлено, що у посліді 58,3% клінічно здорових свиноматок міститься E. coli O157, 

в той час як у посліді клінічно здорових поросят 5–12-денного віку частота виявлення стано-

вила 20,0%, а у поросят з ознаками діареї – 44,5%. Встановлено, що на 12 день середня маса 

хворих поросят була меншою на 30,45% у порівнянні із середньою масою здорових особин, а 

втрати серед хворих поросят при відлученні на 21 день досягають 56%. Виявлено взає-

мозв’язок між захворюваністю на колібактеріоз у поросят із генотипами за генами FUT1 та 

MUС4. Досліджувана популяція свиней є неблагонадійною за колібактеріозом, тому дослі-

дження генофонду на наявність бажаних генотипів стійкості до колібактеріозу за маркер-

ними генами FUT1 та MUC4 із подальшим підбором батьківських форм для схрещування ма-

ють бути включені в програму відтворення поголів’я. 

Ключові слова: колібактеріоз, Escherichia coli, українська м’ясна порода, свині, ген FUT1, 

ген MUС4 
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Each year about 10 million piglets die all over the world because of oodema disease and post-

weaning diarrhea. These diseases associated with the adhesion of enterotoxic Escherichia coli on the 

surface of pig intestinal cells are called colibacteriosis. The disease exciter is enteropathogenic he-

molytic strains of Eschenchia (E. coli). The enterotoxic E. coli O157 is able to produce specific ad-

hesins in piglet colibacteriosis, the most important role being played by F18 and F4 (K 88). The 

genetic resistance of piglets to diarrhea is based on the lack of appropriative receptors on the surface 

of the intestinal cells of animals. It is practical interest in pigs breading to study using polymorphism 

of E. coli F18 and F4 (ECR F18/FUT1 and ECR F4/MUC4) receptor genes in the selection process 

associated with the occurrence of colibacteriosis in piglets. The studies were apropiate on the basis 

of a breeder reproducer of the Ukrainian meat breed pigs of Dnipropetrovsk state agricultural insti-

tute selection at "Lugovskoye" Ltd. of firm "Avias 2000" of Solonyansky district, Dnipropetrovsk re-

gion. Microbiological studies of the presence of E. coli O157 in the animals faeces were performed 

at the Department of Biotechnology of the Ukrainian Chemical Technology University, using a ready-

made selective Compact Dry EC medium. Animal genotype estimation for FUT1 and MUC4 genes 

was carried out at the genetic laboratory of the Institute of Pig Breeding andAgro Industrial Produc-

tion, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, by the PCR-RFLP method. Studies have 

been conducted to detect enterotoxigenic E. coli O157 in a closed population of pigs of Ukrainian 

meat breed type of selection of Dnepropetrovsk state agricultural institute. 58.3% of clinically healthy 

sows were found to contain E. coli O157, while in the 5–12 days group of clinically healthy pigs the 

detection rate was 20.0% and in piglets with signs of diarrhea 44.5%. On 12th day the average weight 

of sick piglets was lower on 30.45% compared to the average weight of healthy individuals was found, 

and the losses among sick pigs at weaning on day 21 reached to 56%. The relationship between 

colibacteriosis piglets susceptibility with genotypes of FUT1 and MUC4 genes was identified. The 

studied population of pigs is unreliable for colibacteriosis, so a gene pool study for the presence of 

the desired colibacteriosis resistance genotypes of FUT1 and MUC4 marker genes, followed by se-

lection of parental cross-breeding forms, should be included in the livestock reproduction program. 

Key words: colibacteriosis, Escherichia coli, Ukrainian meat breed, pigs, FUT1 gene, MUC4 

gene 

 

НАЛИЧИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВОЗБУДИТЕЛЯ КОЛИБАКТЕРИЗА В  

ПОПУЛЯЦИИ СВИНЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕЛЕКЦИИ УКРАИНСКОЙ МЯСНОЙ  

ПОРОДЫ 

Г. И. Сыровнев, В. В. Микитюк, Е. В. Хмелева 

Днепровский государственный аграрно-экономический университет (Днепр, Украина) 

Ежегодно в мире более 10 млн. поросят погибают от отечной болезни и послеотлучной 

диареи. Данные заболевания, ассоциированные с адгезией энтеротоксигенными Escherichia 

coli на поверхности клеток кишечника поросят, именуются колибактериозом. Возбудитель 

болезни – энтеропатогенные гемолитические штаммы кишечной палочки рода Eschenchia 

(E. coli). Энтеротоксигенные E. coli O157 способны продуцировать специфические адгезины 

при колибактериозе поросят, наиболее важную роль из которых играют F18 и F4 (К 88). В 

основе генетической устойчивости поросят к диарее лежит отсутствие на поверхности 

клеток кишечника животных соответствующих рецепторов. Практический интерес для 

свиноводства имеет изучение возможности применения в селекционном процессе полимор-

физма генов рецепторов E. coli F18 и F4 (ECR F18/FUT1 и ECR F4/MUC4), связанных с воз-

никновением колибактериоза у поросят. Исследования проводились на базе племенного репро-

дуктора свиней украинской мясной породы селекции Днепропетровского СХИ, СООО «Лугов-

ское» фирмы «Авиас-2000» Солонянского района Днепропетровской области. Микробиологи-

ческие исследования наличия в испражнениях животных E. coli O157 проводили на кафедре 

биотехнологии и БЖД ГВУЗ «Украинского химико-технологического университета», исполь-

зуя готовую селективную среду Compact Dry ЕС. Определение генотипов касательно генов 

FUT1 и MUC4 поросят по образцам волосяных фолликулов проводили в лаборатории генетики 
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Полтавского НИИ свиноводства и АПП НААН методом ПЦР-ПДРФ. Проведено исследова-

ние по выявлению энтеротоксигенных E. coli O157 в закрытой популяции свиней украинской 

мясной породы селекции ДСХИ. Установлено, что в помете 58,3% клинически здоровых сви-

номаток содержится E. coli O157, в то время как в помете клинически здоровых поросят 5–

12 дневного возраста частота выявления составила 20,0%, а у поросят с признаками диареи 

– 44,5%. Установлено, что на 12 день средний вес больных поросят был меньше на 30,45% по 

сравнению со средним весом здоровых особей, а потери среди больных поросят при отъеме 

на 21 день достигают 56%. Выявлена взаимосвязь между заболеваемостью колибактериозом 

у поросят с генотипами по генам FUT1 и MUС4. Исследования генофонда популяции свиней 

селекции ДСХИ на наличие желаемых генотипов устойчивости к колибактериозу по маркер-

ным генам FUT1 и MUC4 с последующим подбором родительских форм для скрещивания 

должны быть включены в программу воспроизводства поголовья. 

Ключевые слова: колибактериоз, Escherichia coli, украинская мясная порода, свиньи, ген 

FUT1; ген MUС4 

 

Вступ. Кожного року у світі більше 10 млн. поросят гинуть від набрякової хвороби та 

післявідлучної діареї. Дані захворювання асоційовані із адгезією ентеротоксичних Escherichia 

coli на поверхні клітин кишківника поросят і мають назву колібактеріоз [1, 2]. 

Набрякова хвороба (Morbus oedematosus; колібактеріоз, коліінфекція, коліентеротоксе-

мія, колідіарея, ешерихіоз та ін.) – інфекційне, гостро перебiгаюче захворювання поросят пе-

рших двох тижнів життя, післявідлучного і трохи старшого віку. Зазвичай хворіють поросята 

кращої вгодованості. Хвороба характеризується появою нервових явищ, діареєю, набряками в 

різних органах і тканинах, запаленням травного тракту, а також виникненням дистрофічних 

змін у паренхіматозних органах, частіше в печінці [1, 2, 3]. 

Збудник хвороби – ентеропатогенні гемолітичні штами кишкової палички роду 

Eschenchia (E. coli). Патогенність збудника даного захворювання обумовлюється можливістю 

продукувати специфічні адгезини – фактори прикріплення (фібрилярні антигени) до відповід-

них рецепторів ентероцитів тонкої кишки. Надалі виділяються токсини, що пригнічують ріди-

нопоглинаючу діяльність епітеліальних клітин кишківника, що призводить до розвитку діареї. 

Із специфічних адгезинів при колибактеріозі поросят найбільш важливу роль відіграють F18 і 

F4 (К 88). В основі генетичної стійкості поросят до діареї лежить відсутність на поверхні клі-

тин кишківника таких тварин відповідних рецепторів [5, 6, 7]. 

Джерелом збудника є хворі та перехворілі набряковою хворобою підсвинки, а також 

свині – бактеріоносії ентеропатогенних ешерихій. Збільшення проникності судин кишечнику 

полегшує проникнення токсичних речовин з нього у кров, викликаючи інтоксикацію органі-

зму [1, 2]. 

Хвороба може протікати надгостро – від кількох годин до 2 днів, гостро – 3–4 і підгостро 

– 10 днів. Головними клінічними ознаками хвороби у поросят до місячного віку є підвищення 

температури, пригнічений стан, порушення функції травного тракту, зневоднення тіла (ексі-

коз), схуднення. Хвороба закінчується смертю у 30–80% випадків. Економічний збиток скла-

дається з витрат на лікування хворих тварин, специфічну профілактику хвороби, недоотри-

мання продукції в результаті падежу поросят і подальшого зниження продуктивності (до 30%) 

у перехворілих тварин [3, 4]. 

У поросят 2–3-місячного віку розвивається серозний кон'юнктивіт, порушення діяльно-

сті нервової системи (збудження, пригнічення), підвищення температури тіла, діарея; з'явля-

ються набряки підшкірної клітковини на голові, промежин [1]. 

Лікування і профілактика колібактеріозу ускладнені двома основними чинниками — ши-

роким різноманіттям властивостей і множинною стійкістю збудника до різних антибактеріа-

льних препаратів, а також недостатньою вивченістю молекулярно-генетичних структур бакте-

рій, відповідальних за їх патогенні та імуногенні властивості [5, 6, 7]. 
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Тому практичний інтерес для свинарства має вивчення можливості застосування у селе-

кційному процесі поліморфізму генів рецепторів E. coli F18 та F4 (ECR F18/FUT1 та ECR 

F4/MUC4), що пов'язані із виникненням колібактеріозу у поросят перших двох місяців життя 

і у післявідлучний період в якості маркерів для створення резистентних до даного захворю-

вання популяцій свиней [8, 9]. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводили на базі племінного репродук-

тора свиней української м’ясної породи селекції Дніпропетровського СГІ, СТОВ «Луговське» 

фірми «Авіас-2000» Солонянського району Дніпропетровської області. 

Свиноматки, відібрані у дослід, мали однаковий вік – 3 опороси, відповідали вимогам 

класу еліта згідно діючої інструкції з бонітування свиней, були добре розвинені і знаходилися 

в нормальному фізіологічному стані. 

Одержане від трьох клінічно здорових свиноматок потомство на 5 день після опоросу 

було перерозподілено між свиноматками. Сформовано одне гніздо із 10 клінічно здоровими 

поросятами та два гнізда по 9 поросят із проявами діареї. 

Для визначення генотипів поросят за генами FUT1 та MUC4 використовували зразки во-

лосяних фолікулів. Тестування ДНК проводили у лабораторії генетики Полтавського НДІ сви-

нарства та АПВ НААН методом ПЛР-ПДРФ [16]. 

Відбір проб матеріалу для мікробіологічних досліджень проводили у стерильні бактері-

ологічні пробірки із пробками по 2–3 г із свіжих випорожнень. Пробірки з пробами поміщали 

у термальну сумку із холодоелементами. Мікробіологічні дослідження проводили на кафедрі 

біотехнології та БЖД ДВНЗ «Українського хіміко-технологічного університету». 

Для визначення мікробної заселеності кишківника поросят E. coli використовували го-

тове селективне середовище Compact Dry ЕС, що сертифіковано за ISO 9001, затверждено як 

експрес-метод АОАС (сертифікат № 110402) та MicroVal (сертифікат № 0806-005LR). Сере-

довище міститься у полімерних чашках Петрі площею 20 см2 та має наступний склад: 

Пептон – 15,0 мг; дріжджовий екстракт – 5,0 мг; натрію хлорид – 5,0 мг; натрію дифос-

фат – 2,0 мг; калію нітрат – 1,0 мг; натрію піруват – 1,0 мг; натрію дезоксихолат – 0,6 мг; на-

трію холат – 0,4 мг; L-триптофан – 1,0 мг; Magenta-GAL – 0,3 мг; Х-Glu – 0,3 мг; ксантангам – 

18,4 мг; гідроксипропіл целлюлоза – 1,0 мг; натрію лаурил сульфат – 0,15 мг. 

Дослідження проводили, спираючись на методики, викладені в ДСТУ ISO 4832 та 

ДСТУ ISO 16649-2, із наступною послідовністю дій. 

Перший день. Для засіву брали 1 г зразку посліду та розводили у 1:106 стерильному фі-

зіологічному розчині хлориду натрію. Розведення кожного зразку у кількості 1 мл висівали на 

3 чашки кожне. Закриті чашки інкубували у термостаті впродовж 24 годин при температурі 

37 ºС. 

Другий день. Вивчали ріст колоній на середовищі після інкубації. E. coli формує на 

цьому середовищі блакитні колонії. Зростання грам (+) бактерій повністю пригнічується. 

Для зручності при підрахунку колоній, зворотна сторона чашки має розмітку (розбита на 

клітини 1х1 см). У разі труднощів при підрахунку за великого числа колоній, підраховували 

кількість колоній в одній клітинці і множили на 20 (загальне число клітин), таким чином отри-

мували кількість на чашці. 

Патогенність ешерихій зумовлена їх біологічними властивостями. Зокрема, показником 

патогенності ешерихій є наявність у виділених культурах адгезивного антигена та здатність 

до утворення ентеротоксинів. 

Результати досліджень. Із проб фекалій від дванадцяти клінічно здорових свиноматок 

виділили від 45 до 72 колоній Е. coli на чашку; від десяти клінічно здорових поросят віком 5–

12 днів виявлено від 21 до 43 колоній ешерихій, а з проб фекалій від вісімнадцяти поросят 

віком 5–12 днів з ознаками діареї виявлена кількість колоній ешерихій коливалась у діапазоні 

36–67 одиниць (табл. 1).  
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1. Наявність ентеробактерій у досліджуваних зразках

Група тварин Кількість проб Колоній на чашку 
Кількість проб, з яких виді-

лено E. coli O157, % 

Клінічно здорові свиноматки 12 45–72 58,3 

Поросята 5–12 днів із проявами діареї 18 36–67 44,5 

Клінічно здорові поросята 5–12 днів 10 21–43 20,0 

Із даних таблиці видно, що колонії Е. coli виділили з проб від 58,3% досліджених кліні-

чно здорових свиноматок, від 20,0% клінічно здорових поросят віком 5–12 днів та з проб фе-

калій від 44,5% поросят віком 5–12 днів з ознаками діареї. 

У поросят із проявами діареї клінічна картина супроводжувалася набряком (5 тварин), 

загальним виснаженням (8 тварин), кон’юнктивітом (2 тварини). Випорожнення усіх хворих 

тварин рідкі з пухирцями газу. 

У досліджуваний період жива маса поросят у різних групах змінювалась по-різному. У 

групі клінічно здорових тварин усі поросята набирали масу, в той час серед хворих поросят 

вона залишалася незмінною або зменшувалася (табл. 2). 

При народженні і на 5 день жива маса поросят статистично не відрізнялася, хоча вияв-

лена тенденція до збільшення середньодобових приростів у період до 5-денного віку у кліні-

чно здорових поросят. 

2. Жива вага поросят у досліджуваний період

Група 

тварин 

Кількість по-

росят, (гол.) 

Жива маса 

при народженні 5 день 12 день 

кг 
0

VС , % кг 
5

VС , % кг 
10

VС , % 

Клінічно здорові поро-

сята 
10 1,05 ± 0,02 18,34 2,02 ± 0,05 22,87 2,89 ± 0,05* 26,35 

Поросята із проявами 

діареї 
18 1,06 ± 0,02 17,68 1,98 ± 0,05 22,95 2,01 ± 0,06* 24,60 

Примітка:*p < 0,05 

На 12 день середня маса хворих поросят була меншою на 30,45% у порівнянні із такою 

у здорових особин.  

На момент відлучення (21 день) серед хворих тварин залишилось лише 8 поросят, усі 

інші загинули. У той час, як серед тварин без проявів діареї загинуло лише одне порося, що 

було задавлено свиноматкою.  

Виявлено певні закономірності у розподілі генотипів за генами FUT1 та MUC4 серед 

хворих та клінічно здорових тварин (табл. 3). 

3. Розподіл генотипів сукупних генотипів за генами FUT1 та MUC4

у клінічно здорових поросят та із проявами діареї 

Група 

тварин 

Кількість 

поросят, 

(гол.) 

Генотип 

AAGG AAGC AACC AGGG AGGC AGCC GGGG GGGC GGCC 

Клінічно здорові 

поросята  
10 – – – 2 4 1 3 – – 

Поросята із про-

явами діареї  
18 – – – – – 3 2 5 8 

Здебільшого хворі тварини представлені чутливим до колібактеріозу генотипом GGCC 

(FUT1 – GG, MUC4 – CC), в той час як серед клінічно здорових поросят найбільшу частку 

складають гетерозиготні особини з генотипом AGGC (FUT1 – GG, MUC4 – CC). Генотипи 
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AAGG, AAGC та AACC у досліджуваних тварин відсутні, що пов’язано із загальною низькою 

концентрацією алелю А за геном FUT1 у досліджуваній популяції. 

Обговорення. Ентеропатогенні E. coli серотипу О157 здатні викликати діарею у поросят 

підсисного періоду і після відлучення від свиноматки. За рахунок продукування факторів ад-

гезії до поверхні клітин кишківника, фімбрій типу F4 та F18, E. coli O157 здатні швидко засе-

ляти кишківник поросят [15, 22]. 

Нижча частота виявлення ентеропатогених E. coli O157 у клінічно здорових поросят, без 

ознак діареї, може свідчити про генетичну обумовленість процесу інфікування бактеріями, за 

рахунок наявності алелів стійкості до колібактеріозу за генами FUT1 та MUC4. 

Втрати поросят у групі з ознаками колібактеріозу склали близько 56%, а у цілому серед 

досліджуваних тварин близько 39%, що збігається із літературними даними [3, 4]. 

Сукупні генотипи поросят із ознаками колібактеріозу представлені на 44,4% чутливими 

гомозиготами (GGCC), на 44,4% – генотипами, що містять лише один бажаний алель (AGCC 

та GGGC) за обома досліджуваними генами, а усі інші особини даної групи представлені ге-

нотипом GGGG, що є гомозиготним чутливим за геном FUT1 та гомозиготним стійким за ге-

ном MUC4. 

Генотипи клінічно здорових поросята здебільшого містять по два бажаних алелі дослі-

джуваних генів: гетерозиготний за обома генами генотип AGGC – 40%, GGGG гомозиготний 

чутливий за геном FUT1 та гомозиготний стійкий за геном MUC4 – 30%. Генотип AGGG із 

трьома бажаними алелями генів FUT1 та MUC4 склав 20% від загальної чисельності клінічно 

здорових поросят, в той час як генотип AGCC, що містить лише один бажаний алель, виявлено 

з частотою 10% (1 особина). 

Дані щодо поширеності генотипів за генами FUT1 та MUC4, що асоційовані с різною 

стійкістю до колібактеріозу, серед поросят різних груп відповідають виявленим під час розро-

бки молекулярно-генетичної тест-системи закономірностям [17, 19]. 

Висновки. 1. Проведення мікробіологічних досліджень посліду свиноматок, а також по-

росят-сисунів на наявність E. coli виявило, що навіть клінічно здорові свиноматки можуть 

бути носіями збудника діареї у поросят. 

2. Відхід поросят за підсисний період у цілому в досліді становив близько 39%, а серед 

групи поросят із ознаками колібактеріозу – близько 56%. 

3. Розподіл генотипів за генами FUT1 та MUC4 серед груп клінічно здорових поросят та 

поросят із діареєю свідчить про наявність взаємозв’язку алельних форм генів FUT1 і MUC4 із 

схильністю поросят до захворювань, викликаних ентеропатогенними E. coli. 

4. Дослідження генофонду популяції свиней селекції ДСГІ на наявність бажаних геноти-

пів стійкості до колібактеріозу за маркерними генами FUT1 та MUC4 із подальшим підбором 

батьківських форм для схрещування мають бути включенi у програму відтворення поголів’я. 
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Проаналізовано напрями наукової діяльності доктора сільськогосподарських наук, про-

фесора В. Ю. Недави у контексті розвитку досліджень з нанобіотехнології. Узагальнено його 

основні здобутки з розроблення теорії і методології застосування високодисперсного кремне-

зему у складі середовищ для кріоконсервації сперми плідників сільськогосподарських тварин з 

метою підвищення життєздатності гамет в системі збереження генофонду сільськогоспо-

дарських тварин. Охарактеризовано внесок у розвиток нанобіотехнологічних основ репроду-

кції сільськогосподарських тварин. Наведено оцінку науково-організаційної діяльності вче-

ного у контексті становлення провідних галузевих науково-дослідних установ, активізації на-

укових досліджень. Висвітлено результати комплексних досліджень інституту останніх ро-

ків з нанобіотехнології  у тваринництві. 
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The directions of scientific activity of Doctor of Agricultural Sciences, Professor V. Yu. Nedava 

are analyzed in the context of nanobiotechnology research development. His main achievements in 

the development of the theory and methodology of highly dispersed silica use as the constituent of 

media for farm animal sires’ sperm cryopreservation in order to increase gamete viability in the 

system of farm animals’ gene pool conservation are generalized. His contribution to the development 

of nanobiotechnological fundamentals of farm animal reproduction is characterized. The assessment 

of the scientifically-organizational activity of the scientist in the context of the formation of leading 

research institutions and the intensification of scientific research is given. The results of comprehen-

sive research of the Institute of recent years on nanobiotechnology in animal breeding are presented. 

                                                           
© С. І. КОВТУН, О. В. ЩЕРБАК, І. М. ЛЮТА, Т. В. ШЕВЧЕНКО, 2020 

Розведення і генетика тварин. 2020. Вип. 59 

https://doi.org/10.31073/abg.59.14
https://orcid.org/0000-0002-5492-882X
http://orcid.org/0000-0001-6400-8990
https://orcid.org/0000-0002-1672-2337
mailto:kovtun_si@i.ua


 

125 
 

Keywords: ultrafine silica, nanomaterial, spermatozoa, oocytes, in vitro cultivation, embryos, 

concentration, cryopreservation 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ, ИНИЦИИРОВАННЫХ ПРОФЕССОРОМ  
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С. И. Ковтун1, О. В. Щербак1, И. Н. Люта2, T. В. Шевченко3 

1Институт разведения и генетики животных имени М.В.Зубца НААН (Чубинское, Украина) 
2Николаевский национальный аграрный университет (Николаев, Украина) 
3Национальная академия аграрных наук Украины (Киев, Украина) 

Проанализированы направления научной деятельности доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора В. Ю. Недавы в контексте развития исследований по нанобиотехнологии. 

Обобщены его основные достижения по разработке теории и методологии применения высо-

кодисперсного кремнезема в качестве составных сред для криоконсервации спермы самцов 

сельскохозяйственных животных с целью повышения жизнеспособности гамет в системе 

сохранения генофонда сельскохозяйственных животных. Охарактеризован вклад в развитие 

нанобиотехнологических основ репродукции сельскохозяйственных животных. Приведена 

оценка научно-организационной деятельности ученого в контексте становления ведущих на-

учно-исследовательских учреждений, активизации научных исследований. Представлены ре-

зультаты комплексных следований института последних лет по нанобиотехнологии в живо-

тноводстве. 

Ключевые слова: высокодисперсный кремнезём, наноматериал, сперматозоиды, ооциты, 

культивирование in vitro, эмбрионы, концентрация, криоконсервация 
 

Вступ. Доктор сільськогосподарських наук, професор Володимир Юхимович Недава 

(1925–2009 рр.) здійснив істотний внесок у розвиток селекції, генетики та біотехнології у тва-

ринництві України. Його зусиллями закладено фундамент набіотехнологічних основ репроду-

кції сільськогосподарських тварин та сучасної теорії породотворення, обґрунтовано питання 

використання явища гетерозису у скотарстві, ефективні методи поліпшення бурої карпатської 

породи, спрощено методику оцінки племінних тварин за оплатою корму продукцією [5].  

Істотний внесок у становлення нашого інституту здійснив його фундатор, перший засту-

пник голови Ради Міністрів УРСР, талановитий організатор аграрного виробництва та вчений-

селекціонер П. Л. Погребняк. Разом із першими директором інституту В. Ю. Недавою, котрий 

очолював заклад понад 10 років, вони доклали чимало зусиль для створення належної матері-

ально-технічної бази, організації плідної науково-дослідної роботи, виховання гідного колек-

тиву науковців. Предтечею формування потужного наукового потенціалу інституту також 

було активне співробітництво з інститутами Національної академії наук України. Принагідно 

відмітити, що вчені інституту підтримують творчі зв’язки та проводять спільні наукові дослі-

дження із науковцями Інституту хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України [3]. А ініціато-

ром та організатором таких спільних досліджень був Володимир Юхимович в далекому 1984 

році.  

Сучасне тваринництво широко використовує кріоконсервований генетичний матеріал – 

сперму та ембріони [4, 9]. Їх кріоконсервація відбувається за температури рідкого азоту в спе-

ціальних середовищах, які застосовуються для збереження життєздатності клітин за дії на них 

низьких температур. Однак, незважаючи на це, відсоток нежиттєздатних клітин може досягати 

50% та більше за рахунок утворення із внутрішньоклітинної води льоду, який значно пошко-

джує клітинні мембрани. Тому оптимізація таких кріосередовищ за рахунок підбору речовин, 

які сприяють зниженню кількості пошкоджених клітин у процесі їх низькотемпературної об-

робки, є головним завданням технології довгострокового збереження генофонду сільськогос-

подарських тварин. 
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Виявилось [14], що нанорозмірний високодисперсний кремнезем (ВДК) можна викорис-

товувати як домішку до лактозо-гліцерин-жовткового (ЛГЖ) кріосередовища під час низько-

температурного заморожування сперми бугаїв, що сприяло більшій виживаності їх гамет після 

розморожування. Слід відзначити, що ВДК широко застосовується для виготовлення лікарсь-

ких засобів як допоміжна речовина [1], тому що в межах певних концентрацій є фізіологічно 

нешкідливим і сумісним із біологічною системою. Він має розвинену, вкриту гідроксильними 

групами поверхню, яка виявляє високі адсорбційні властивості щодо багатьох речовин. Замі-

щення гідроксилів синтетичними або природними сполуками дає можливість створювати на 

основі ВДК іммобілізовані біологічно активні препарати пролонгованої та адсорбційної дії 

[19]. Закріплення на ВДК деяких вуглеводів або білку дозволило одержати нанокомпозити 

(НК), які при додаванні їх до кріосередовища сприяли зростанню виживаності розморожених 

сперматозоїдів [6, 18]. 

Останні десятиріччя в тваринництві визначились порушенням налагодженої раніш на 

Україні інфраструктури відтворення різноманіття порід сільськогосподарських тварин. Це 

стосується різних його галузей, в тому числі і свинарства, як традиційної для нашої країни. 

Відомо [13], що технологія кріоконсервації сперми та ембріонів великої рогатої худоби більш 

розвинена, ніж у свинарстві. Це зумовлює розробку підходів до більш ефективного вирішення 

цієї проблеми, зокрема і оптимізації кріосередовищ. Зважаючи на позитивні результати щодо 

використання наноматеріалу ВДК у складі ЛГЖ-кріосередовища під час кріоконсервації спе-

рми [14], було започатковано визначення його дії на життєздатність гамет інших видів сільсь-

когосподарських тварин в разі додавання до середовищ культивування. 

Матеріали та методи досліджень. Авторами використано загальнонаукові (аналітично-

синтетичний, логічний, системний), біографічний та джерелознавчий методи. Джерельна база 

дослідження охоплює широке коло матеріалів, основу яких складають архівні документи та 

першоджерела, наукові праці (публікації), матеріали доповідей та спогади колег про талано-

витого вченого. 

Результати досліджень. За ініціативою та безпосередньою участю Володимира Юхи-

мовича Недави було розроблено спосіб обробки сперми бугаїв, який включав такі етапи: роз-

рідження свіжоотриманої сперми, еквілібрацію та заморожування в парах рідкого азоту та від-

різнявся від загальноприйнятого тим, що з метою стабілізації біологічної повноцінності, до 

свіжоотриманої сперми перед розрідженням додають ВДК із розрахунку 3–30 мг на 1 млрд. 

сперматозоїдів [17].  

Пізніше, в 1990 році професор В. Ю. Недава з співавторами [14] опублікували резуль-

тати досліджень щодо застосування дрібнодисперсного пірогенного ВДК (аеросил) як стабілі-

затора біологічної повноцінності сперматозоїдів бугаїв. Слід зазначити, що аеросил додавали 

під час заморожування сперми двома способами: гідрофільний аеросил (А-300) додавали до 

основного складу синтетичного середовища для розрідження сперми, а гідрофобний (АМ1-

300) – шляхом припудрювання гранул сперми на поверхні фторопластової пластини до утво-

рення капсули. Науковцями було показано, що аеросил захищає статеві гамети на всіх техно-

логічних етапах кріоконсервації сперми, а особливо під час збереження її після розморожу-

вання (на 33,5%). Вже тоді була показана перспективність застосування дрібнодисперсних пі-

рогенних кремнеземів як стабілізаторів біологічної повноцінності статевих клітин, яка була 

підтверджена вищими показниками заплідненості телиць після їх осіменіння кріконсервова-

ною з аеросилом спермою (на 5,8% вище, порівняно із контролем).  

В 1992 році Недава В. Ю. з співавторами [15] вивчали можливість застосування ВДК як 

домішки до кріосередовища для заморожування сперми баранів з метою підвищення життє-

здатності гамет. Ними були виявлені найбільш ефективні кремнеземи, які були модифіковані 

вуглеводами. Також був описаний можливий механізм дії ВДК на поверхню структури репро-

дуктивних клітин. Ефективність застосування дрібнодисперсних кремнеземів була підтвер-

джена авторським свідоцтвом на винахід SU 1727816 А1 «Середовище для розрідження спе-

рми баранів».  
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Продовженням започаткованих досліджень В. Ю. Недави щодо застосування дрібноди-

сперсних кремнеземів для стабілізації клітинної поверхні репродуктивних гамет [17, 18] стали 

дослідження щодо удосконалення технології формування in vitro ембріонів та кріоконсерву-

вання епідидимальних сперматозоїдів самців із використанням наноматеріалів, які розпоча-

лись у 2007 році.  

Визначено вплив різних концентрацій ВДК, поверхня якого перед експериментом була 

оброблена упродовж 2 годин температурою 200°С або 400°С (ВДК 200°С і ВДК 400°С). Дода-

вання 0,01% ВДК 200°С в середовище культивування in vitro ооцитів свиней забезпечувало 

формування дозрілих яйцеклітин на суттєво вищому рівні (69,6%, 110 дозрілих яйцеклітин із 

158 поставлених на культивування), порівняно із контролем (56,5%). Показано, що додавання 

0,01%-вої концентрації ВДК 200°С і ВДК 400°С під час дозрівання ооцитів свиней поза орга-

нізмом перспективне для ефективного використання ВДК 200°С через одержання на 14,0% 

вищого рівня досягнення гаметами метафази ІІ мейозу, порівняно з контролем (р ˂ 0,01) [25]. 

Досліджено вплив додавання наноматеріалу на життєздатність розморожених еякульо-

ваних сперматозоїдів бугая лебединської породи Дикий 7933. Наноматеріал був синтезований 

на основі ВДК та альбуміну сироватки великої рогатої худоби (БСА) – ВДК+БСА. Вибір цього 

бугая для досліджень обумовлений тим, що ці спермодози зберігаються в Банку генетичних 

ресурсів тварин нашого інституту 25 років. ВДК+БСА після розморожування гамет додавали 

в трьох концентраціях – 0,1%; 0,01%; 0,001%. Показано, що додавання ВДК+БСА у низькій 

концентрації виявляє позитивний вплив на фізіологічні показники розморожених сперматозоїдів 

бугая. Встановлено, що концентрації 0,1% та 0,01% ВДК+БСА пригнічувала активність до 30% і 

виживаність гамет не більше 2 годин. Найменша концентрація (0,001%) ВДК+БСА підвищувала 

активність до 60% і загальний період виживаності сперматозоїдів бугая Дикий 7933 досягав 

4,5 години [22]. 

Одержано результати експериментальних досліджень щодо впливу наноматеріалу ВДК 

200ºC на розвиток ембріонів свиней поза організмом у середовищі для культивування. Вста-

новлено, що рівень формування in vitro ембріонів свиней за використання 0,001%-ї концент-

рації наноматеріалу у середовищі їх культивування становить 40,2%, а рівень розвитку ембрі-

онів в групі з доданим нанокомпозитом – 27,5% [9]. 

Вивчено вплив 0,001%-ї концентрації ВДК 200ºС на життєздатність та подальший роз-

виток поза організмом ембріонів, отриманих із деконсервованих гамет свиней. Доведено, що 

використання ВДК 200ºС в 0,001%-й концентрації у складі середовища для in vitro культиву-

вання призводить до збільшення на 11,1% кількості отриманих зародків свиней з деконсерво-

ваних ооцитів та забезпечує більш ефективне формування і розвиток ембріонів поза організ-

мом [11]. 

Застосовано наноматеріали різного походження для удосконалення методу кріоконсер-

вації еякульованих сперматозоїдів кнурів. Здійснено оцінку in vitro біологічної активності 

трьох концентрацій (0,1%-, 0,01%- та 0,001%-ї ) наноматеріалу на основі ВДК, альбуміну си-

роватки крові великої рогатої худоби (БСА) та N-ацетилнейрамінової кислоти (ВДК/БСА/N-

АНК) та двох концентрацій (10-2 М та 20-3 М) фулерену С60. Показано, що стимулюючий ефект 

наноматеріалів на життєздатність кріоконсервованих сперматозоїдів залежить від природи по-

верхні наноматеріалу. Показано, що після перебування сперматозоїдів із додаванням 0,001%-

ї концентрації ВДК/БСА/N-АНК упродовж 30 хвилин відбулось зростання активності сперма-

тозоїдів на 13,3%. Подовження до семи годин загального періоду виживаності сперматозоїдів 

забезпечила 20-3 М концентрація фулерену С60. Відображено перспективність проведення по-

дальших біотехнологічних досліджень з використанням наноматеріалів різного походження у 

системі збереження та раціонального використання генетичних ресурсів сільськогосподарсь-

ких тварин [23]. 

Встановлено, що наноматеріали з іммобілізованими аміновуглеводами можуть вибір-

ково взаємодіяти з рецепторами клітинної поверхні сперматозоїдів і таким чином впливати на 
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метаболізм клітини. Показано, що після розморожування сперматозоїдів бугаїв сірої україн-

ської породи, які зберігаються в Банку генетичних ресурсів тварин більше 40 років, вони про-

являли в середньому активність на рівні 47%. Цей показник активності гамет у контролі збе-

рігався упродовж 30 хв. В дослідних групах через 30 хв. найбільш активними були гамети, які 

перебували з ВДК+цукроза (52%). Нижчу активність, порівняно з контролем та з ВДК+цук-

роза мали гамети, які перебували із ВДК+D-галактозамін. Активність сперматозоїдів знизи-

лась на 14%, порівняно з контролем та на 19%, порівняно з ВДК+цукроза [26].  

Розроблено та застосовано біотехнологічну модель одержання ембріонів кролів in vitro з 

використанням наноматеріалу для удосконалення технології репродукції сільськогосподарсь-

ких тварин. Показано позитивний вплив наноматеріалу на основі високодисперсного кремне-

зему (ВДК) та іммобілізованого на його поверхні D-галактозаміну на мейотичне дозрівання 

ооцитів кролів в умовах in vitro. Встановлено, що рівень дозрівання ооцитів in vitro за таких 

умов становить 87,1%. Для дослідження повноцінності дозрівання in vitro ооцитів проведено 

їх осіменіння епідидимальними сперматозоїдами кроля (вилучені із хвостової частини прида-

тка сім’яника). Рівень дроблення ембріонів сягав 52,1%. Встановлено, що через 120 годин ку-

льтивування до стадії ранньої морули розвинулось 17,0% ембріонів. Для додаткової оцінки in 

vitro біологічної активності 0,001%-ної концентрації ВДК/D-галактозаміну було застосовано 

епідидимальні сперматозоїди кроля. Показано, що після перебування сперматозоїдів у середо-

вищі з додаванням 0,001%-ної концентрації ВДК/D-галактозамін упродовж 15 хвилин відбу-

лося зниження рухливості гамет на 5,0% з збереженням такого рівня упродовж трьох годин. 

Загальний час виживаності сперматозоїдів без додавання наноматеріалу сягав дев’яти годин, 

а з ним – не перевищував восьми годин. Додавання ВДК/D-галактозаміну до середовища до 

концентрації 0,001% спричиняло швидке насичення рецепторів клітинної поверхні спермато-

зоїдів цим наноматеріалом, що в свою чергу призвело до зниження їх рухливості до 35%. Але 

на такому рівні рухливість сперматозоїдів зберігалась довше, порівняно з контролем, що осо-

бливо важливо для підвищення рівня запліднення яйцеклітин in vitro. Встановлено перспекти-

вність проведення подальших біотехнологічних досліджень з використанням наноматеріалів 

на основі ВДК та біомолекул у системі збереження та раціонального використання генетичних 

ресурсів сільськогосподарських тварин [20]. 

Оптимізація технології культивування соматичних та статевих клітин тварин на основі 

застосування наноматеріалів наразі є актуальним завданням для удосконалення ефективних 

способів отримання in vitro яйцеклітин, доімплантаційних ембріонів, ембріональних та стов-

бурових клітин. В дослідженнях нами було використано ооцит-кумулюсні комплекси (ОКК) 

свиней, які розділяли на дві групи: дослідну, в якій культивування проводили в середовищі, 

що містило 0,001%-ву концентрацію ВДК/N-Gal і контрольну, в якій культивування ОКК про-

водили без додавання наноматеріалу. Для запліднення in vitro яйцеклітин свинок використо-

вували кріоконсервовані еякульовані сперматозоїди кнура. За даними морфологічного та ци-

тогенетичного аналізу встановлено, що рівень дозрівання ооцитів in vitro у дослідній групі був 

на 13,6% вище, порівняно з контрольною (70,6%). З метою дослідження повноцінності дозрі-

вання in vitro ооцитів свиней проводили їх запліднення кріоконсервованими сперматозоїдами 

кнура. Встановлено, що у дослідній групі зигот було сформовано поза організмом на 11,0% 

більше ніж в контрольній (31,8%), також вищий на 15,1% рівень дроблення ембріонів спосте-

рігали в дослідній групі, порівняно із контролем (18,2%). Розроблено систему оптимізації в 

умовах in vitro біологічної активності наноматеріалів та удосконалено методи біотехнологіч-

них маніпуляцій із гаметами самиць у системі раціонального використання та відтворення ві-

тчизняних порід сільськогосподарських  тварин [8]. 

Здійснено оцінку in vitro біологічної активності трьох концентрацій (0,1%, 0,01% та 

0,001%) наноматеріалу на основі ВДК, альбуміну сироватки крові великої рогатої худоби 

(БСА) та N-ацетилнейрамінової кислоти (ВДК/БСА/N-АНК). Показано, що стимулюючий 

його ефект на життєздатність кріоконсервованих сперматозоїдів кнурів залежить від його кон-

центрації. Так після перебування сперматозоїдів із додаванням 0,001%-ї концентрації 
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ВДК/БСА/N-АНК упродовж 30 хвилин відбулось зростання активності сперматозоїдів на 

13,3%. В статті відображена перспективність проведення подальших біотехнологічних дослі-

джень з використанням нанокомпозитів різного походження у системі збереження та раціона-

льного використання генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин [27]. 

Здійснено оцінку in vitro біологічної активності 0,001%-ї концентрації наноматеріалів, 

синтезованих на основі ВДК та: альбуміну сироватки крові великої рогатої худоби (БСА, 

ВДК/БСА; N-ацетилнейрамінової кислоти (N-АНК, ВДК/N-АНК) і ВДК, БСА і N-ацетилней-

рамінової кислоти (ВДК/БСА/N-АНК). Показано, що стимулюючий ефект наноматеріалів на 

життєздатність кріоконсервованих сперматозоїдів бугаїв голштинської породи залежить від 

природи їх поверхні. Встановлено, що після перебування сперматозоїдів із додаванням 

0,001%-ї концентрації ВДК/БСА/N-АНК упродовж 30 хвилин відбулось зростання активності 

сперматозоїдів на 10,0%, порівняно з іншими групами. В статті відображена перспективність 

проведення подальших досліджень з використанням наноматеріалів у системі збереження та 

раціонального використання генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин [12]. 

На основі візуалізації флуоресцентним зондом (Nile Red) інтрацеллюлярних ліпідів в оо-

цитах свиней, які завершили фазу росту in vivo або in vitro, охарактеризовані морфологія і типи 

розподілу ліпідних гранул в ооцитах до і після культивування з наночастинками ВДК 

(0,001%). За культивування ооцитів, які завершили фазу зростання in vivo, ВДК підвищується 

відсоток ооцитів з ліпідними краплями у вигляді гранул і дифузним типом розподілу, порів-

няно з вищеозначеними показниками у ооцитів інших досліджених груп. Результати експери-

ментів дозволяють інтерпретувати отримані дані про форму ліпідів у вигляді гранул, як форму, 

що детермінує високу потенцію ооцитів до подальшого розвитку і гіпотетично можна оцінити 

трансформування гранул у кластери за культивування, як предиктор наступних деструктивних 

змін в ооцитів [16]. 

Оцінено біологічну активність наноматеріалу ВДК/БСА/N-АНК за умов культивування 

з різними його концентраціями із сперматозоїдами та ооцит-кумулюсними комплексами сви-

ней in vitro. Для оцінки біологічної активності в експериментах застосовувались кріоконсер-

вовані еякульовані сперматозоїди трьох кнурів та свіжовилучені ОКК свиней. За вивчення 

впливу різних концентрацій ВДК/БСА/N-АНК на життєздатність гамет кнурів найбільш акти-

вними виявились сперматозоїди за додавання 0,001%-ої концентрації ВДК/БСА/N-АНК. До-

давання 0,1%-вої концентрації ВДК/БСА/N-АНК в середовище культивування in vitro ооцитів 

свиней забезпечувало формування дозрілих яйцеклітин на суттєво вищому рівні, що було на 

20,2% більше, порівняно із контролем та на 18,7% вище в разі додавання 0,001%-вої концент-

рації ВДК/БСА/N-АНК. Показано, що найбільший позитивний вплив на деконсервовані спер-

матозоїди кнурів мала 0,001%-ва концентрація ВДК/БСА/N-АНК, яка забезпечила зростання 

їх активності на 13,3%. Встановлено, що додавання наноматеріал ВДК/БСА/N-АНК в 0,1%-й 

концентрації збільшує рівень дозрівання на 20,2% [21].  

Проаналізовано вплив наноматеріалу ВДК А-300, який попередньо прожарювали 2 го-

дини за температури 200°С на життєздатність деконсервованих сперматозоїдів бугаїв та кну-

рів у кінцевій концентрації 0,001%. Показано різний вплив використаного нами наноматеріалу 

в якості добавки до середовища із деконсервованими сперматозоїдами. Так, наноматеріал в 

0,001% концентрації сповільнив зниження активності деконсервованих еякульованих сперма-

тозоїдів, що проявилось у подовженні загального часу виживаності гамет кнурів та бугаїв до 

6 годин.  

Результати наших досліджень щодо взаємодії репродуктивних клітин з наночастинками 

ВДК є продовженням завдань, які стосуються не тільки кріоконсервації гамет, але й одержання 

ембріонів свиней in vitro. Встановлено, що рівень формування in vitro ембріонів свиней дося-

гає 37,5% (27 із 72 осіменених яйцеклітин) в результаті додавання 0,001% ВДК до середовища 

культивування ембріонів. Загальний час виживаності розморожених еякульованих спермато-

зоїдів кнурів після додавання 0,001% ВДК подовжено до 5,5 годин. Здійснена оцінка in vitro 
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біологічної активності 0,001%-ї концентрації ВДК ембріонів свиней. Показана перспектив-

ність використання ВДК для удосконалення середовищ культивування гамет та ембріонів in 

vitro [24]. 

Вивчено вплив наноматеріалу ВДК, модифікованого вуглеводом сахарозою (ВДК/саха-

роза) на ефективність мейотичного дозрівання ооцитів корів in vitro. Нативні та деконсерво-

вані ооцит-кумулюсні комплекси (ОКК) корів розділяли на чотири групи: три дослідні, в яких 

культивування проводили в середовищі, що містило 0,1, 0,01 та 0,001% наноматеріалу ВДК/са-

хароза та контрольну, без додавання наноматеріалу. Встановлено, що найбільш дієвою для 

підвищення рівня дозрівання є додавання 0,001% концентрації ВДК/сахароза, що забезпечує 

отримання 76,8% ооцитів, які досягли стадії метафази ІІ мейозу. Додавання в середовище для 

культивування деконсервованих гамет корів ВДК/сахароза (0,001%) та подальше запліднення 

in vitro попередньо дозрілих поза організмом деконсервованих яйцеклітин корів сприяє збіль-

шенню кількості отриманих ембріонів до 33,3 [10]. 

Проаналізовано результати з оцінки біологічної активності наноматеріалу, 

синтезованого на основі ВДК за модифікації його рафінозою (ВДК/рафіноза), під час in vitro 

культивування сперматозоїдів та ооцитів свиней. Для оцінки біологічної активності в 

експериментах застосовувались кріоконсервовані еякульовані сперматозоїди трьох кнурів із 

Банку генетичних ресурсів тварин нашого інституту та свіжовилучені ооцит-кумулюсні 

комплекси свинок. За дослідження впливу різних концентрацій ВДК/рафінози встановлено, 

що 0,001%-ої концентрація має найменший вплив на зниження життєздатності 

деконсервованих сперматозоїдів кнурів. Додавання наноматеріали ВДК/рафіноза у різних 

концентраціях не сприяла зростанню життєздатності сперматозоїдів, порівняно із контролем. 

А додавання ВДК/рафіноза в середовище для культивування in vitro ооцитів свиней у 

концентрації 0,001% сприяло відновленню мейозу та розвитку до стадії МІІ вірогідно більшої 

кількості гамет (p < 0,01 критерій Ст’юдента). Так рівень дозрівання в досліджуваній групі 

досяг 84,8%, що на 15,5% більше, порівняно із контрольною групою. Це свідчить про 

позитивний вплив ВДК/рафіноза в концентрації 0,001% на ооцити свинок за культивування in 

vitro [28].  

Вивчено вплив нанобіоматеріалу, синтезованого на основі високодисперсного кремне-

зему та модифікованого сахарозою (ВДК/сахароза), на ефективність мейотичного дозрівання 

ооцитів свиней та їх подальший ембріональний розвиток поза організмом. Ооцит-кумулюсні 

комплекси свиней розділяли на чотири групи: три дослідні, в яких культивування проводили 

в середовищі, що містило 0,1, 0,01 та 0,001% ВДК/сахароза та контрольну – без додавання 

наноматеріалу. Встановлено, що найбільш дієвою для підвищення рівня дозрівання є дода-

вання 0,001% ВДК/сахароза, що забезпечує отримання 80,9% ооцитів, які досягли стадії мета-

фази ІІ мейозу. З метою дослідження повноцінності дозрівання in vitro ооцитів свиней прово-

дили їх запліднення кріоконсервованими еякульованими сперматозоїдами кнура. Встанов-

лено, що у дослідних групах, які дозрівали із 0,1 та 0,01% ВДК/сахароза зигот було сформо-

вано поза організмом на 8,3% та 5,4% менше, ніж у контрольній (11,3%), відповідно. Вищий 

на 12,2% рівень дроблення ембріонів спостерігали в групі, яка дозрівала із 0,001% ВДК/саха-

роза, порівняно із контролем і цей показник становив 23,5%. Показано, що застосування 

ВДК/сахароза у системі ембріогенетичних досліджень сприяє цілеспрямованій стимуляції бі-

ологічних процесів в ооцитах. Доведено, що додавання ВДК/сахароза у концентрації 0,001% 

до складу середовища для культивування ОКК позитивно впливає на ефективність дозрівання 

ооцитів свиней та забезпечує вищий рівень дроблення ембріонів поза організмом (23,5%) [7]. 

Висновки. 1. Показана доцільність проведення комплексних нанобіотехнологічних дос-

ліджень як однієї із визначальних умов при збереженні генофонду порід. Проаналізовано ре-

зультати з оцінки біологічної активності наноматеріалів, синтезованих на основі ВДК за мо-

дифікації його біомолекулами, під час культивування in vitro з гаметами сільськогосподарсь-

ких тварин.  
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2. У розвиток аграрної нанобіотехнології в Україні визначальний внесок зробив доктор 

сільськогосподарських наук, професор Володимир Юхимович Недава. З іменем ученого 

пов’язані новаторські рішення, які визначили подальший розвиток нанотехнологічних та біо-

технологічних досліджень у тваринництві України на кілька десятиріч уперед – застосування 

високодисперсного кремнезему та його модифікацій, ініціація нової галузі знань нанобіотех-

нологія, актуалізація проблеми збереження генофонду тварин тощо. Учений заклав фундамент 

нових комплексних знань з нанобіотехнології, визначив основні компоненти її структурного 

статусу та опрацював нові теоретичні підходи до організації селекційного процесу з урахуван-

ням практичного використання біотехнологічних методів.  

3. Розроблено схему застосування наноматеріалів під час кріоконсервації еякульованих 

сперматозоїдів кнурів вітчизняних порід. Здійснено оцінку in vitro біологічної активності 

трьох концентрацій (0,1%-, 0,01%- та 0,001%-ї) наноматеріалу на основі ВДК та біомолекул. 

Показано, що стимулюючий ефект наноматеріалів на життєздатність кріоконсервованих спе-

рматозоїдів залежить від природи поверхні наноматеріалу. 

4. Низка наукових робіт професора Володимира Юхимовича Недави засвідчують його 

талановиті організаторські та наукові риси характеру, які мають продовження і в наші часи. 

В. Ю. Недава ініціював розробку концепції обробки ВДК сперми сільськогосподарських тва-

рин, визначив їхнє призначення у системі збереження генетичних ресурсів сільськогосподар-

ських тварин, обґрунтував значення застосування таких матеріалів як основної ланки збере-

ження сільськогосподарських тварин. 
 

Подяка. За науковий супровід роботи висловлюємо вдячність кандидату біологічних 

наук Наталії Павлівні Галаган.  
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Стаття присвячена проблемі стану популяції поліських коней в Україні. Наведені відо-

мості про походження поліських коней із різних наукових та літературних джерел. 

Висвітлено досвід білоруських вчених-селекціонерів з питання відновлення та збереження 

поліської популяції коней. Наведені відомості експедиційного обстеження Українського 

Полісся, за результатами якого проведено оцінку типових для даної популяції тварин та 

сформований перший табун «поліських» коней на базі стайні «Щербаті Цуглі» в с. Прибірськ 

Іванківського району Київської області. Був проведений порівняльний аналіз промірів та 

екстер’єру сучасних коней з тими, що розводились у 1952 році. В результаті досліджень наго-

лошується про необхідність розробки селекційної програми відновлення (реконструкції) 

поліської популяції коней з метою збереження не лише біорізноманіття, але й культурної 

спадщини та національного надбання Українського Полісся.  

Ключові слова: конярство, збереження біорізноманіття, поліські коні, проміри, екстер’єр, 

генетичні ресурси 
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The article deals with the problem of the state of the Polesye horse population in Ukraine. The 

information about the origin of the Polesye horses from different scientific and literary sources is 

given. The experience of Belarusian breeding scientists on the reconstruction and saving of the 

Polesye horse population is analyzed. The given information of expeditionary researches of the 
Ukrainian Polissya, on the results of which the examination of typical for this population of animals 

was carried out and the first herd of "polisky" horses was formed on the basis of the stable 

"Shcherbatye Zugli" in the village Priborsk Ivankov district of Kiev region. Comparative analysis 

measurements and exterior of modern horses from those bred in 1952. As a result of the research, 
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the necessity of developing a breeding program for the recovery (reconstruction) of the Polesye horse 

population is emphasized in order to preserve not only biodiversity, but also the cultural heritage 

and national heritage of the Ukrainian Polissya. 

Keywords: horse breeding, conservation of biodiversity, Polesye horses, measurements, exterior, 

genetic resources 
 

ПОЛЕССКИЙ КОНЬ: ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ  

СОСТОЯНИЕ 

Т. Е. Ильницкая¹, Е. В. Сидоренко¹, Ю. С. Ягусевич², Н. Н. Лещенко³ 

¹Институт разведения и генетики животных имени М.В.Зубца НААН (Чубинское, Украина) 

²Конюшня «Щербатые Цугли» (Приборск, Украина) 

³Государственный научный центр защиты культурного наследия от техногенных ката-

строф (Киев, Украина) 

Статья посвящена проблеме состояния популяции полесских лошадей в Украине. При-

веденные сведения о происхождении полесских лошадей из разных научных и литературных 

источников. Освещен опыт белорусских ученых-селекционеров по вопросу восстановления и 

сохранения полесской популяции лошадей. Приведенные сведения экспедиционного обследова-

ния Украинского Полесья, по результатам которого проведена оценка типичных для данной 

популяции животных и сформирован первый табун «полесских» лошадей на базе конюшни 

«Щербатые Цугли» в с. Приборск Иванковского района Киевской области. Был проведен срав-

нительный анализ промеров и экстерьера современных лошадей с теми, что разводились в 

1952 году. В результате исследований отмечается о необходимости разработки селекцион-

ной программы восстановления (реконструкции) полесской популяции лошадей с целью сохра-

нения не только биоразнообразия, но и культурного наследия и национального достояния 

Украинского Полесья. 

Ключевые слова: коневодство, сохранение биоразнообразия, полесские лошади, промеры, 

экстерьер, генетические ресурсы  

 

Вступ. У світі активно проходить процес удосконалення продуктивних якостей сільсь-

когосподарських тварин, зокрема і коней для задоволення потреб суспільства. Створюються 

нові селекційні досягнення – породи, типи, лінії тощо. Одночасно з цим проходить витіснення 

менш конкурентоздатних аборигенних порід та популяцій, які характеризуються дещо мен-

шою продуктивністю, але добре адаптовані до умов навколишнього середовища. Як результат, 

значне скорочення їх чисельності та, відповідно,  зменшення біологічного різноманіття еколо-

гічних систем, втрата цінних якостей аборигенних тварин, які можуть бути використанні у 

селекції для створення нових порід. В Україні впродовж 2002–2019 років зникли племінні 

стада сільськогосподарських тварин багатьох порід, в т. ч. таких генетично «цінних», як бура 

карпатська великої рогатої худоби, миргородська порода свиней, українська м’ясо-вовнова 

(харківський тип) порода овець та інші [1, 2]. 

Науковцями доведено, що в умовах інтенсивного прогресу у сільському господарстві, 

враховуючи великі антропогенні та техногенні потрясіння ХХ столітті (війни, аварія на 

ЧАЕС), флора і фауна України потрапила під загрозу значного скорочення. Прикладом можуть 

слугувати лісові та болотні екосистеми Українського Полісся, які формувалися за участі вели-

кої кількості диких та одомашнених копитних. Серед них поліський кінь, який перебував на 

цій території протягом більш як 4 тисячі років, але на даний час майже зниклий. Варто заува-

жити, що поліські географічно-кліматичні утворення є стабілізаторами мезоклімату Центра-

льної та Східної Європи, що є надзвичайно актуальним на фоні розгортання катастрофічної 

глобальної зміни клімату [3, 4, 5]. Тому потрібно відновити та розширити популяцію полісь-

ких коней, як основу біорізноманіття Українського Полісся та як частину культурної спад-

щини регіону. 
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Матеріали та методи досліджень. Матеріалами для досліджень слугували архівні дані, 

літературні та наукові джерела, що містять інформацію про походження поліського коня, а 

також результати експедиційного обстеження поголів’я коней приватних сільських садиб 

Українського Полісся (за течією річок Прип'яті, Горині та Піни). Були визначені основні про-

міри тіла коней: висота в холці, коса довжина тулубу, обхват грудей, обхват п’ястка. Порівня-

льний аналіз промірів сучасних коней Українського Полісся з тими, яких розводили в цій зоні 

у 50-х роках минулого століття, а також з популяцією тварин білоруської частини регіону (За-

хідне і Східне Полісся), здійснювали за використання даних літературних джерел [6, 9]. 

Результати досліджень. За даними дослідників  початок свого походження поліський 

кінь бере від диких предків – лісових тарпанів, які до 18 століття жили на території Полісся. 

Поліський кінь тривалий час розводився «у собі» в умовах незадовільної годівлі та надмірного 

використання у роботі. Це призвело до зменшення розмірів, появи екстер’єрно-конституцій-

них особливостей (щаблистість задніх кінцівок, низькі п’ятки копит, сближеність скакальних 

суглобів). Але з іншого боку, з'явились високі адаптаційні якості, невибагливість до умов ут-

римання та висока роботоздатність. Основне місце розповсюдження поголів'я коней визна-

чено Полісся України та Білорусії. Особливістю цього регіону на той час було наявність густих 

лісів, непрохідних боліт, відсутність  доріг, що зробили цю місцевість малодоступною для за-

везення коней інших порід [5, 7, 8, 9]. 

У 40–50 рр. минулого століття активно проводилось поліпшення поліських коней. Для 

цього місцевих кобил схрещували з жеребцями російської ваговозної та орловської рисистої 

порід, що призвело як до позитивних, так і до негативних наслідків [6]. В період війни 1941–

1945 рр. найкраща частина поголів'я загинула. У період 50–60-х роках минулого століття нау-

ковцями Білоруського науково-дослідного інституту тваринництва було вивчено і обстежено 

понад 1000 голів коней поліської популяції [9]. Але наразі нащадки поліського коня зустріча-

ються усе рідше. Населення надає перевагу коням ваговозних порід або взагалі для обробки 

землі використовують сільськогосподарську техніку, з якою кінь вже давно не може конкуру-

вати. За таких обставин постає проблема збереження біологічного різноманіття України, в 

якому поліський кінь посідає особливе місце як на теренах Полісся України та Білорусі, так і 

у світі. 

Варто звернути увагу на досвід науковців Білорусі, які в рамках державної Програми 

відродження та розвитку Полісся проводять дослідження та роботу з відновлення коней полі-

ської популяції. Ними було виявлено в 11 сільськогосподарських підприємствах 10 жеребців 

та 96 кобил, що належать до даної популяції. Проведений всебічний аналіз: взято основні про-

міри та проведена оцінка екстер’єру коней, зібрані матеріали про племінне використання та 

робочу продуктивність. Це стало основою для розроблення основних напрямів селекційно-

племінної роботи з популяцією [3, 4, 10, 11]. 

В Україні до 2019 року роботу з оцінювання та відновлення популяції поліських коней 

не проводили. У 2019 році було проведено перше на теренах незалежної України обстеження 

коней Українського Полісся з тим, щоб знайти типових  представників поліської популяції, які 

за конституцією і екстер’єром  близькі до лісового тарпана та представників породи, що опи-

сано в літературі.  

Дослідженнями встановлено, що вперше детальний опис поліських коней за екстер’єром 

та продуктивністю наведений у виданні «Книга о лошади» [6], а саме: голова середня за роз-

мірами, профіль прямий, часто  трохи увігнутий  в області перенісся, характерною для коней 

північного походження; шия середньої довжини, прямо поставлена; холка середньої довжини, 

низька;  груди довгі, відносно широкі і глибокі; грудна кістка опускається нижче ліктьового 

відростка на 7–9 см; ребра округлі і утворюють об'ємну грудну клітку; лопатка середньої дов-

жини, круто поставлена; спина довга, пряма; поперек середній, пах короткий, круп округлий і 

часто звислий; кінцівки сухі, міцні, копита середньої величини, з міцним рогом. Тріщини і 
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заломи копит зустрічаються дуже рідко. Переважаючі масті – гніда (38%), руда (20%), ворона 

(18%), мишаста (9%), булана (7%), каракова (3%), сіра (2%). 

Порівнюючи екстер’єр коней, описаний в джерелі [6], з тими, які зустрічалися під час 

експедиційного обстеження в сільській місцевості Українського Полісся у 2019 році, ми віді-

брали типових представників поліських коней і завезли їх до стайні «Щербаті Цуглі» в селі 

Прибірськ Іванківського району Київської області, де клімат та кормова база є сприятливою 

та «рідною» для цих тварин. 

Наразі табун коней поліської популяції нараховує 9 кобил та 1 жеребця. Для порівняль-

ної оцінки коней сучасної популяції з тими, яких розводять в Білорусії, а також типовими 

представниками, які були описали в минулому столітті, нами визначені проміри тіла відібра-

них коней. За результатами аналізу встановлено, що кобили сучасної популяції, відібраної в 

умовах Українського Полісся, за висотою в холці на 2,7 см перевищували представників полі-

ської популяції 1952 року, але на 2,3 см поступалися поліським коням Білорусі (табл. 1). 
 

1. Проміри коней поліської популяції 

 

Коса довжина тулубу кобил та обхват грудей мали таку ж тенденцію, як і висота в холці. 

Тобто, коні поліської популяції України несуттєво  переважали типових представників особин, 

описаних у минулому столітті, і були подібні до білоруської популяції. З урахуванням чого 

можна зробити висновок про те, що не дивлячись на використання в минулому методу схре-

щування, коні Українського Полісся загалом зберегли екстерʼєрно-конституційний тип своїх 

предків. Такої ж думки дотримуються й інші дослідники, які вважають, що пристосуватись до 

умов Полісся могли тільки ті коні, які мали відповідний розмір та особливості екстер’єру [3, 

11]. Виходячи з цього, при відновленні та збереженні поліського коня доцільним вбачається 

використання методу чистопородного розведення. 

Для порівняння конституційно-екстер’єрних особливостей коней поліської популяції на-

водимо фото тварин минулого та даного століття, за якими можна зробити висновок про те, 

що тварини у більшості зберегли свій зовнішній вигляд (рис. 1 і 2). 

 

Проміри, см 

Час досліджень та оцінки коней 

дані ВНІІК  

(1952) [6] 

дані РУП «НПЦ НАН 

Білорусі з тваринництва» 

(2010) [9] 

власні дослідження 

(2019) 

жеребці кобили 
жеребці 

(n = 10) 

кобили 

(n = 96) 

жеребці 

(n = 1) 

кобили 

(n = 9) 

Висота в холці 137,7 136,5 141,5 140,1 140,0 139,2 ± 0,68 

Коса довжина тулубу 140,8 139,1 149,3 148,6 145,0 145,3 ± 0,86 

Обхват грудей 165,1 159,2 170,1 166,0 170,5 165,3 ± 0,53 

Обхват п’ястка 18,4 17,9 18,5 17,9 18,5 18,0 ± 0,13 

 

 

 
Рис. 1. Поліська кобила (1952 рік) [6]  Рис. 2.  Поліська кобила (2019 рік) 
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Для оцінки коней поліської популяції наразі визначається її генетичний статус, продук-

тивність, біологічні особливості, які в подальшому не лише дадуть змогу сформувати  генети-

чний паспорт тварин, але й визначити стандарт породи. Паралельно з цим нами досліджується 

джерельна база і аргументується вплив на екосистеми Українського Полісся «поліських» ко-

ней.  

Для роботи залучені селекціонери, біологи, етологи та генетики. Також беруть участь у 

роботі етнографи та історики-реконструктори, адже крім біологічного значення, поліський 

кінь, який тривалий час використовувався у веденні домашнього господарства, набув глибо-

кого етнографічного значення для вивчення історії та культури Українського Полісся. Етног-

рафами зафіксовано факти використання коня в обрядовості, зокрема активно у весільних ри-

туалах. Отже, історико-культурна складова дослідження є неодмінним доповненням згаданої 

програми і дає можливість комплексного дослідження історії поліського коня. Поліські коні 

можуть бути використані для розвитку зеленого, екологічного, сільського та кінного туризму. 

Отож, відновлення популяції та збереження поліського коня, як зникаючого, варто вва-

жати одним з пріоритетних напрямів розвитку конярства України. 

Висновки. 
1. За історичними даними популяція поліський коней є однією із древніших у Європі та 

перебувала на території Українського Полісся протягом більш як 4 тисячі років, але на даний 

час майже зникла. 

2. Експедиційні обстеження Українського Полісся дозволили відібрати типових предста-

вників поліських коней та створити базовий табун в умовах господарства «Щербаті Цуглі» в 

с. Прибірськ Іванківського району Київської області. 

3. Сучасні коні поліської популяції, які за екстер’єром та розмірами подібні до тих, що 

описані в 50-х роках минулого століття, можуть слугувати основою для відновлення поліської 

породи. Основним методом розведення при цьому повинно бути чистопородне з необхідністю 

використання представників поліських коней Білорусії. 

4. Актуальною є розроблення селекційної програми відновлення (реконструкції) полісь-

кої популяції коней з метою збереження не лише біорізноманіття, але й культурної спадщини 

та національного надбання Українського Полісся. 
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У дослідження включені дані про 535 бугаїв, які народились впродовж 1939 …1990 років. 

Генеалогічна структура бурої карпатської породи великої рогатої худоби комбінованого на-

пряму продуктивності широко розгалужена і представлена 11-ма заводськими лініями і спо-

рідненими групами. До заводських належать Шоні 6, Фіцко 33, Пішти 10, Юри 32-Юве-

ліра 273, Каплара 43, Мальчика 3, Сокола 553, а до споріднених – Мукі 100, Сірого 1759, Ва-

льса 1205 та Бонді 101. Найбільш чисельними є заводські лінії з коливаннями від 45 гол. (Кап-

лара 43) до 85 гол. (Юри 32-Ювеліра 273). Споріднені групи менші за чисельністю і не переви-

щують 19 гол. (Сірого 1759). Структура груп родоначальників складається з гілок і відгалу-

жень. Особливо цінні тварини отримані з допомогою спорідненого розведення, а їх родовід 

насичений високопродуктивними тваринами.  

Ключові слова: бура карпатська порода, діахронічний розвиток, заводська лінія, спорід-

нена група, покоління 
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The study contains data on 535 bulls born during 1939 … 1990. The genealogical structure of 

the Brown Carpathian breed of cattle of the combined direction of productivity is widely branched 

and is represented by 11 local lines and related groups. The local lines include Shoni 6, Fitsko 33, 

Pishty 10, Yury 32-Yuvelira 273, Kaplara 43, Malchyka 3, Sokola 553, and related – Muki 100, Si-

roho 1759, Valsa 1205 and Bondi 101. The most numerous are local lines varying from 45 goals 

(Kaplara 43) to 85 goals (Yury 32-Yuvelira 273). The related groups are smaller in number and do 

not exceed 19 goals (Siroho 1759). The structure of the groups of ancestors consists of twigs and 

branches. Especially valuable animals were obtained through related breeding, and their pedigree 

is full of highly productive animals. 

Keywords: brown carpathian breed, diachronic development, local line, related group, genera-
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В исследование включены данные про 535 быков, которые родились на протяжении 

1939 … 1990 годов. Генеалогическая структура бурой карпатской породы крупного рогатого 

скота комбинированного направления продуктивности широко разветвлена и представлена 

11-ю заводскими линиями и родственными группами. К заводским принадлежат линии 
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Шони 6, Фицко 33, Пишты 10, Юры 32-Ювелира 273, Каплара 43, Мальчика 3, Сокола 553, а 

к родственным – Муки 100, Серого 1759, Вальса 1205 и Бонди 101. Наиболее многочислен-

ными являются заводские линии с колебаниями от 45 гол. (Каплара 43) до 85 гол. (Юры 32-

Ювелира 273). Родственные группы меньше по численности и не превышают 19 гол. (Се-

рого 1759). Структура групп родоначальников состоит из ветвей и ответвлений. Особенно 

ценные животные получены с помощью родственного разведения, а их родословные 

насыщены высокопродуктивными животными.  

Ключевые слова: бурая карпатская порода, диахроническое развитие, заводская линия, 

родственная группа, поколения 

 

Вступ. Прогрес породи за сучасних умов селекції забезпечують бугаї-плідники з висо-

кою племінною цінністю. Це стало можливим з досягнутими раніше методами, а саме за до-

помогою зберігання глибокозамороженої сперми та застосування на практиці системи вели-

комасштабної селекції. Дослідженнями встановлено, що найбільший прогрес порід досяга-

ється за відбору і використання бугаїв-плідників на 90–95%, у той час як ефект селекції від 

матерів корів не перевищує 15% [1, 7, 12]. 

Розведення за лініями у вітчизняній теорії породотворення посідає провідне місце, оскі-

льки використовує цінний генетичний матеріал бугаїв лідерів. Багаточисельними досліджен-

нями постійно проводиться моніторинг господарськи корисних ознак тварин ліній як в межах 

племінних стад, так і у загальній популяції порід [3, 5, 6, 8, 9, 11]. І хоч за кордоном селекційно-

племінна робота з лініями не практикується [14, 15], все ж, на нашу думку, систематизується 

для запобігання наростанню стихійних інбридингів. 

Бура карпатська худоба комбінованого напряму продуктивності офіційно визнана поро-

дою, а, відповідно, мала усі складові породної структури (заводські лінії та родини). Слід від-

мітити, що наразі зазначена порода зникла, беручи до уваги факт відсутності активної (пле-

мінної) популяції з 2011 року. За час існування породи, а це близько 45 років, накопичилось 

багато інформації, яка потребує виявлення вдалих методів удосконалення локальної породи 

[10, 13]. 

Метою дослідження є схематичне розташування бугаїв заводських ліній бурої карпат-

ської породи у поколіннях, а також характеристика продовжувачів ліній із зазначенням про-

дуктивності матерів.  

Матеріал і методика досліджень. Матеріалом дослідження були Державні книги пле-

мінних тварин восьми томів (1948, 1968, 1972, 1975, 1978, 1983, 1987, 1992 років). З племінних 

книг взята інформація щодо походження, живої, маси, промірів бугаїв, молочної продуктив-

ності матерів корів і приналежності до ліній і споріднених груп. Також використовувались 

Каталоги бугаїв-плідників молочних порід, оцінених за якістю потомства за 1985–1988 роки 

для результатів оцінки бугаїв ліній і груп. Дані про наявний генетичний матеріал взяті з «Ка-

талогу бугаї молочних і молочно-м’ясних порід для відтворення маточного поголів’я в 

2020 році». 

Результати досліджень. Науковцями встановлено [2], що для системної селекційно-пле-

мінної роботи у локальних і зникаючих породах потрібно не менш ніж 5–7 заводських ліній. 

Починаючи з 1972 року (час офіційного визнання породи) і дотепер (у вигляді генетичного 

матеріалу, який зосереджений у кріобанках) бура карпатська порода має наступні заводські 

ліній та споріднені групи: Пішти 10 КАЗ-67, Мальчика 3 КАЗ-145, Шоні 6 КАЗ-81, Фіцко 33 

КАЗ-107, Юри 32–Ювеліра 273, Каплара 43 КАЗ-9, Сокола 553 КАЗ-182, Сірого 1759 КАЗ-70, 

Бонді 101 КАЗ-25 та Мукі 100 КАЗ-22 та Вальса 1205 КАЗ-171. Загальна кількість досліджу-

ваних бугаїв становить 535 голів, у тому числі 1-го покоління – 109 гол., ІІ-го пок. – 111 гол., 

ІІІ-го пок. – 126 гол., ІV-го пок. – 99 гол., V-го пок. – 65 гол., VІ-го пок. – 24 гол. та VІІ-го пок. 

– 1 голова. Досліджувані бугаї народжені протягом 1939 … 1990 років. 
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Споріднена група бугая Бонді 101 КАЗ-25 у генеалогічній структурі бурої карпатської 

породи не набула поширення. Основною причиною була мала чисельність бугаїв і за дослі-

дженнями О. М. Заброварного не входила до перспективних  ліній [4]. Бугай Бонді 101 наро-

дився у 1948 році в колгоспі ім. Леніна Мукачівського району Закарпатської області. Походив 

від бугая Шоні 5 та корови Монції від якої за 300 днів 6-ї лактації отримали 4900 кг молока з 

вмістом жиру 3,8%. Слід відмітити батька Бонді 101 бугая Шоні 5, який передавав потомкам 

високу живу масу. Крім родоначальника, також був отриманий бугай Мішка 411 жива маса 

якого у 4 роки становила 835 кг з високою оцінкою за екстер’єр у 94 бали. За нашими дослі-

дженнями в структуру лінії входило 8 синів та 2 онуки (рис. 1). Сини родоначальника отри-

мані протягом 1953 … 1955 років. Умовним продовжувачем міг би стати бугай Карась 3856, 

який народився у 1962 році в колгоспі „За нове життя” Іршавського району Закарпатської об-

ласті, походив від Шоні 178 та корови Крисані 41 КАЗ-2330 (1960–2–210–3068–3,81). Жива 

маса бугая становила у 4 роки 920 кг з 82 балами за екстер’єр.  

Заводська лінія Каплара 43 КАЗ-9. Родоначальник лінії народився у 1944 році і нале-

жав колгоспу ім. Леніна Мукачівського району Закарпатської області та походив від бугая 

Шоні 2 та Монції (8–300–4800–3,84). Жива маса у віці Каплара 43 становила 920 кг у віці 

11 років з 82 балами за екстер’єр. До структури лінії входять: 12 синів, 4 онуки, 4 правнуки, 

7 бугаїв – IV-го та 18 бугаїв – V покоління  (рис. 2).  

Гілкування лінії проходило через бугаїв Милого 0864 (М. Монция 0864 – 2–303–3087–

3,8) з живою масою у 3 роки 660 кг та Голубчика 74.  

Найбільш перспективною (за кількістю отриманих бугаїв) була гілка Голубчика 74 через 

Мотія 1343 (М. Чаков 910 – 5–300–3219–3,9) з живою масою у 3 роки 840 кг. Від синів Мо-

тія 1343 отримані бугаї Казбек 2712 (М. Ягода 6333 – 7–300–5772–3,7) з живою масою у 23 мі-

сяці 480 кг та Карась 2671 (М. Бірка 117 ЗКЗ-269 – 3–300–4642–3,9), який у 2 роки важив 

700 кг. Серед бугаїв IV-го покоління, слід відмітити, бугаїв Комара 3472 (М. Куля 3472 – 

1970–6–300–5160–4,07) та Короля 4608 від яких залишили 3 та 14 бугаїв відповідно. Особливо 

цінним є бугай Король 4608, який у 3 роки мав живу масу 700 кг оскільки походить від відомої 

рекордистки породи за молочною продуктивністю корови Богатої 01122 (1979–6–305–8727–

3,74). Також особливістю бугая є застосування інбридингу на родоначальника лінія Кап-

лара 43 у ступені IV–IV. Оцінка бугая Короля 4608 за якістю потомків показала (методом до-

чки-ровесниці): кількість дочок (Д) 16 – надій 2793 кг з вмістом жиру 3,67% та кількістю мо-

лочного жиру 103 кг; ровесниць (Р) 34, +223 кг за надоєм, +0,01% за вмістом жиру та +9 кг за 

кількістю молочного жиру. Категорія Короля 4608 після оцінки – А3. Серед продовжувачів 

Короля 4608, які були оцінені за якістю потомства, слід відмітити, бугая Каштана 5044. за ре-

зультатами оцінки він отримав категорію А3 (Д 16–2708–3,60–97; Р 30 – +150 – +0,02 – +6). 

Перевага надою дочок перед ровесницями становить 3,4%. Сам Каштан 5044 отриманий у кол-

госпі „XXII партз’їзду” Мукачівського району 1981 року. Його жива маса у 4 роки становить 

820 кг. Мати Каштана 5044 Галка 634  ЗКЗ-3342 була високопродуктивною коровою від якої 

за VI лактацію надоїли 7172 кг з вмістом жиру 3,94%.  
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Заводська лінія Мальчика 3 КАЗ-145. Родоначальник лінії народився у 1948 році і на-

лежав колгоспу ім. Дімітрова Мукачівського району Закарпатської області. Походження його 

не відоме. Але за живою масою це була велика тварина (жива маса у 6 років 850 кг та висотою 

в холці 139 см). За поколіннями бугаї лінії розподілились наступним чином: І-ше покоління –  

10 гол., ІІ-ге пок. – 6, ІІІ-тє пок. – 18, IV-те – 25 та V-те пок. – 5 бугаїв (рис. 3). Розвиток лінії 

Мальчика 3 проходив через бугаїв Бетяра 2 та Каплара 243/829.  

Менш чисельною є гілка бугая Каплара 243/829. Бугай отриманий у 1957 році мав буру 

масть і належав Перечинській станції штучного осіменіння сільськогосподарських тварин. 

Жива маса становила у 3 роки 710 кг. Від матері Каплара 243/829 корови Ягоди 1743 за ІІІ ла-

ктацію надоїли 4608 кг молока з вмістом жиру 3,9%. Продовжувачем гілки є бугай Ме-

теор 5502 з живою масою у 2 роки 638 кг та висотою в холці 140 см. Матір’ю Метеора 5502 

була корова Штелла 35329 швіцької породи завезена з Австрії. У 6 років її жива маса стано-

вила 498 кг. За ІІІ лактацію від неї надоїли 3380 кг з вмістом жиру 3,9%.  класу еліта. У пару-

вальну кампанію залучено 11 синів Метеора 5502, серед яких бугаї Муфлон 4932 (М. Ка-

лина 8358 – 1969–3–291–4381–4,03), Монтаж 5139 (М. Пташка 9215 –1969–300–5515–3,81) та 

Муравей 5050 (М. Волошка 1640 – 1976–5 300–5285–3,7) у подальшому широко використову-

вались у стадах.  

Розвиток другої гілки починається від бугая Бетяра 2. Жива маса бугая у віці 6 років ста-

новить 840 кг з оцінкою за екстер’єр у 85 балів. Мати Бетяра 2 корова Жужия 1 мала наступну 

продуктивність – VІ лактацію отримано 4984 кг молока з вмістом жиру 3,8%. Подальше вико-

ристання проходило через синів Бетяра 2 бугаїв Вулкана 4648 та Богара 98 (М. Марія 793 – 4–

300–3714–3,8). Сам Богар 98 був міцною твариною (жива маса у віці 3 років 740 кг, висотою в 

холці – 144 см та обхватом грудей у 210 см), від якого основним продовжувачем був Ан-

тей 5382 (М. Ресніца 1758 – 1958–2–300–4240–3,7). Від Вулкана 4648 отриманий бугай Му-

тант 6056 (М. Осінь 299 – 1965–7–300–4440–3,9). Його жива маса у 4 роки становила 1050 кг 

з високими показниками висотних (висота в холці – 154 см) і широтних промірів (обхват гру-

дей 228 см). Від Мутанта 6056 залишено 6 синів.  

Заводська лінія Сокола 553 КАЗ-182. Родоначальник лінії народився у 1949 році і на-

лежав колгоспу „За нове життя” Іршавського району Закарпатської області. Масивність тва-

рині забезпечили висока жива маса (5 років 840 кг) та проміри тіла (висота в холці 145 см, 

навкісна довжина тулуба 180 см, обхват грудей 220 та п’ястка 21 см). В структуру лінії вхо-

дять: 3 гол. – І-го покоління, 5 гол. – ІІ-го пок., 25 гол. – ІІІ-го пок., 23 гол. – IV-го пок.,  5 гол. – 

V-го покоління (рис. 4). Гілкування лінії проходило через бугаїв Кітлика 1482, Дятла 26 та Ро-

дира 72. 

Найбільша гілка походить від Родира 72 (жива вага у 5 років 810 кг, М. Монция 135 – 5–

300–4658–3,85), далі до Бистрого 231 (жива маса у 5 років 1000 кг, М. Білка 40 – 5–300–4673–

3,86) і Мура 1107 (у 3 роки важив 650 кг, М. Мода 1037 – 5–300–4658–3,85). Останнє відгалу-

ження було більш чисельним (75% чисельності лінії). Через синів Мура 1107, а саме бугаїв-

братів Садко 23 (жива маса у 3 роки 850 кг) і Рейда 3513 (жива маса у 2 р і 2 міс. 740 кг), які 

народилися у племінному заводі Закарпатської обласної сільськогосподарської дослідної ста-

нції Берегівського району Закарпатської області. Їх мати корова Реклама 1533 за 4-ту лактацію 

дала 5458 кг молока з вмістом жиру 3,72%. Бугаї отримані при кросу ліній, Фіцко 33 з матери-

нської сторони та Сокола 553 з батьківської. Чотири сини Садко 23 і один Рейда 3513 (Си-

бір 8764)  були оцінені за якістю потомків методом „дочки-ровесниці” з наступними значен-

нями:  

– Сазан 4559 – 20Д–2388–3,54–85; 35Р – -52 – -0,04 – -3; 

– Сахар 4481 – 20Д–2391–3,58–86; 35Р – -45 – +0,03 – +1; 

– Сизий 5476 – 21Д–1–2618–3,53–92; 34Р – -123 – ±0 – -5; 

– Смєлий 505 – 15Д–1–2665–3,63–97; 31Р – +107 – -0,04 – +3; 

–  Сибір 8764 – 18Д–2570–3,66–94; 16Р – -223 – -0,01 – -9. 
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Найменші гілки Кітлика 1482 та Дятла 26 (М. Дорка 512 – 10–300–4662–3,86) нарахову-

ють 6 бугаїв у 4-х поколіннях та 9 бугаїв у 2-х поколіннях відповідно. 
 

 
 

Споріднена група бугая Мукі 100 КАЗ-22. Родоначальник заводської лінії народився у 

1949 року мав буру масть і належав колгоспу ім. Чапаєва Мукачівського району Закарпатської 

області. Походить від корови Малини 719, від якої за 4-ту лактацію надоїли 4922 кг молока та 

бугая Мукі 220 швіцької породи. Розвиток групи проходив через 9 синів, 3 онуків та 5 прав-

нуків (рис. 5). 

Гілкування спорідненої групи Мукі 100 проходить через сина родоначальника бугая Лю-

бого 1713 (жива маса у 6 років 928 кг, М. Любяна 735 – 4–300–3100–3,8), який належав Рахів-

ській станції зі штучного осіменіння сільськогосподарських тварин Закарпатської області. Від 

Любого 1713 використовували трьох синів, але подальшим продовжувачем гілки 

став бугай Юпітер 514 (М. Сенеша 346 – 4–300–4118–3,73) з живою масою 610 кг у віці 3 ро-

ків. Бугаї Меркурій 0945 (1966 р. н., жива маса у 2 роки 675 кг), Моряк 2725 (1968 р. н., жива 

маса у 24 міс. 498 кг) та Маяк 2005 (1967 р. н., жива вага у 2 роки 560 кг) народилися у колго-

спі ім. Леніна, але належали Закарпатській та Хустській станціям штучного осіменіння.  

Споріднена група бугая Сірого 1759 ЗКЗ-70. Родоначальник СГ бугай Сірий 1759 на-

родився у 1962 році в Мукачівському совхоз-технікумі, а належав Закарпатській обласній пле-

мстанції. Жива маса бугая 920 кг у віці 5 років з 85,5 балами за екстер’єр. Походить від бугая 

Еді 5663 та корови Сірої 39, від якої за 3 лактацію надоїли 4680 кг з вмістом жиру 3,8%. Стру-

ктура спорідненої групи нараховує: 16 синів та 3 онуки. (рис. 6). Продовження групи відбува-

ється через бугаїв Сєдого 8740 (жива вага 570 кг у віці 2,1 років, М. Румунка 4818 – 1971–3–

300–6362–3,78), Сірого 8771 (М. Чаша 5267 – 1972–5–272–5022–3,87) та Снайпера 1393 

(М. Вєрная 7351 – 1976–4–305–4643–3,71). Народилися зазначені вище бугаї у 1973 та 

1978 роках у колгоспі „Перше Травня” Рахівського району Закарпатської області.  

Заводська лінія Фіцко 33 КАЗ-107. Бугай бурої масті Фіцко 33 народився у 1948 році і 

належав Закарпатській обласній сільськогосподарській дослідній станції. У 12 років його жива 

маса становила 840 кг. Основні проміри родоначальника: висота в холці 144 см, навкісна дов-

жина тулуба 190 см, обхват грудей 225 та п’ястка 29 см. Походить від корови Монциї (12–300–

3600–3,9) та бугая Фіцко 242. До заводської лінії входять: 11 гол. – І-го покоління, 23 гол. – ІІ-

го пок., 17 гол. – ІІІ-го пок.,  13 гол. – IV-го пок.,  5 гол. – V-го та 6 гол – VІ  го покоління (рис. 7). 

Основними гілками лінії є бугаї Фінал 365, Лорд 737 та Днепр 705. 

Гілка бугая Фінала 365 нараховує 18 бугаїв. Син Фіцко 33 (Фінал 365) народився у 

1951 році і у 3 роки важив 730 кг. Його мати корова Корбонатка 248 мала за 1-шу лактацію 

2833 кг з вмістом жиру 3,7%. Відгалуження проходило через Пішту 217 (М. Бежия 805 – 5–

300–3800–3,7), В’юна 3284 (М. Сметанка 1403 – 1963–5–300–5114–3,9) та Футбола 36 

(М. Лона 125030 – 1969–2–300–4250–3,8). Два сини Футбола 36 були оцінені за якістю потом-

ків: 

– Флот 2840 – 15Д–2426–3,55–86; 20Р – -135 – ±0 – -4; 

– Фаянс 7026 – 15Д–2630–3,67–97; 30Р – -141 – -0,01 – -6. 
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Гілка Лорда 737 (1956 р. н., М. Лиска 246 – 5–263–4558–3,9) розповсюджувалась в осно-

вному через Епадрона 1285 (1960 р. н., М. Поляна 1074 – 5–300–4700–3,9) від якого залиши-

лось 14 бугаїв. Аналогічний розвиток проходив і  гілки бугая Днепра 705. Від нього отримано 

4 синів, але найбільший вплив йшов через бугаїв Мудрого 525 (1959 р. н., М. Сивтяна 490 – 2–

300–4101–3,9) та Радіста 1305 (1962 р. н., М. Радость 359 – 1959–4–300–5421–3,86). Слід та-

кож відмітити, що у походженні Радіста 1305 зустрічається спільний предок Фіцко 33 у сту-

пені ІІ–ІІІ, тобто застосовувався внутрілінійний підбір. Від цього бугая отримано 6 бугаїв, де 

продовжувачем став бугай Фаворит 3997.  
 

 
 

Заводська лінія Пішти 10 КАЗ-67. У 1947 році народився родоначальник лінії Пішта 10 

бурої масті. Походив від високопродуктивної корови Сенеші 10, від якої за 2 лактацію отри-

мали 6240 кг з вмістом жиру 3,7% та бугая Шандора 1. Основні показники росту і розвитку 

родоначальника: жива маса у 10 років 925 кг за висоти в холці 147 см, навкісної довжини ту-

луба 173 см, обхвату грудей 224 см та п’ястка 22 см. Лінія нараховує 79 бугаїв, у тому числі: 

23 гол. – І-го покоління, 14 гол. – ІІ-го пок., 24 гол. – ІІІ-го пок.,  10 гол. – IV-го пок.,  5 гол. – V-

го та 2 гол – VІ  го покоління (рис. 8). Гілкування лінії проходило через п’ятьох бугаїв Бист-

рого 115 (1954 р. н., жива маса 1010 кг у 5,1 роки, М. Боріша 715 – 5–300–4141–4), Шоні 191, 

Голубого 114, Коріка 2254 (1960 р. н., М. Пава 448 – 5–300–6045–4,2) та Пішти 2260. 

Менш чисельними є гілки від бугаїв Шоні 191 (1955 р. н., жива маса у 3 р. 740 кг, 

М. Монция 732 – 5–265–3802–4) та Голубого 116 (1954 р. н, жива маса у 5 років 890 кг, 

М. Монция 76 – 3–300–4517–4) зі загальною кількістю 5 гол. 

Гілка бугая Бистрого 115 нараховує 25 голів і проходить через Якоря 98, який народився 

у 1960 році та належав Закарпатській обласній племінній станції. Його жива маса у 5 років 

становить 940 кг з 86,5 балами за екстер’єр. Від нього отримали 13-ть синів, але подальший 

розвиток відбувався через бугаїв Плутона 4444 (М. Хвоя 2577 – 1969–1–300–5483–3,92), При-

нца 6159 (М. Вилка 2102 – 1968–6–300–4665–3,7) та Пірата 2136 (М. Смелка 949 – 1–300–

3419–3,76).  

Гілка Коріка 2254 проходить через бугаїв Парадного 143 (жива маса 805 кг віці 2,4 роки, 

М. Веснянка 1299 – 1969–3–300–5378–3,75), від якого залишили трьох синів та Пароля 407. 

Онук Пішти 10 бугай Пароль 407 народився у 1971 році в племінному заводі Закарпатської 

обласної сільськогосподарської дослідної станції Берегівського району Закарпатської області. 

Належав Закарпатській племстанції. Походив від корови Норки 3674 з продуктивністю за 2 

лактацію 4954 кг з високим вмістом жиру в молоці 4,17%. Від Пароля 407 отримано 4 сина, 

особливо цінним виявився Прогрес 2366 (М. Чепурна 622 – 1979–4–305–6035–4,08), який був 

інбредний на Графа 63398 у ступені ІІІ–ІІІ. Три сини Пароля 407 мали оцінку за якістю потом-

ків: 

– Принц 3484 – 15Д–1–2730–3,65–100; 30Р – +11 – +0,04 – +1; 

– Порив 3300 – 15Д–1–2567–3,58–92; 31Р – -64 – +0,01 – -3; 

– Прометей 3563 – 15Д–1–2517–3,54–3,89; 30Р–1–2627–3,58–94. 

Не менш цінною є гілка від бугая Пішти 2260, який народився у 1960 році в колгоспі 

ім. Леніна, Тячівського району Закарпатської області і мав живу масу у 6 років 1070 кг. За ос-

новними промірами – це була міцна та гармонійно сформована тварина – висота в холці 

145 см, глибина грудей 78 см, обхват грудей 228 см та п’ястка 25 см. Мати Пішти 2260 корова 

Фіштац 1086 протягом 10-ти лактацій використовувалась у стаді, а за 7-му отримано 6102 кг з 
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вмістом жиру 3,8%. Гілка лінії нараховує 6 гол., а її продовжувачами були бугаї Лок 3590 та 

Прибой 3745.  

 
 

Заводська лінія Шоні 6 КАЗ-81 є однією з провідних у бурій карпатській породі. Родо-

начальник ліній народився у 1949 році від корови Фанії 171, яка за 4-ту лактацію дала 4800 кг 

молока з вмістом жиру 3,7% та бугая Фіделіо швіцької породи. Належав Тячівській державній 

станції штучного осіменіння сільськогосподарських тварин. Основні параметри Шоні 6: жива 

маса у віці 10 років 1070 кг, 81 бал за екстер’єр, висота в холці 153 см, навкісна довжина ту-

луба 200 см, обхват грудей 249 см та п’ястка 27 см. Загальна кількість бугаїв у лінії становить 

75 гол., у тому числі: І-го пок. – 9 гол., ІІ-го по. – 42 гол., ІІІ-го пок. – 21 гол та IV-го пок. – 

3 гол. (рис. 9). 

Найбільша гілка, яка займає 75% лінії походить від Шоні 2215 (1960 р. н., М. Береза 200 

– 7–300–4988–4,1) з живою масою 715 кг у віці 2 років. Його 31 син використовували у селек-

ційно-племінній роботі, серед яких слід відмітити відгалуження бугаїв Бурана 3054, Ша-

ржа 1151 (1970 р. н., М. П’явка 88 – 1970–3–300–6890–3,7), Шпака 1348 (1970 р. н., М. Лю-

бима 111 – 1972–4–297–7083–3,72) та Шумного 4655 (1965 р. н., М. Гільза 987 – 1985–1–300–

3643–3,7). Буран 3054 народився у 1965 році у племінному заводі Закарпатської обласної сіль-

ськогосподарської дослідної станції  Берегівського району Закарпатської області і належав За-

карпатській сільськогосподарській дослідній станції. Його жива маса у 2 роки становила 

740 кг. З материнської сторони родоводу „насичений кров’ю” лебединської породи через бу-

гая Тумана 778. Від Бурана 3054 залишили 10 синів, серед який два оцінені за якістю нащад-

ків: 

– Шквал 3712 – 15Д–2539–3,48–88; 32Р – -17 – +0,040 – ±0; 

– Шедевр 7026 – 15Д–2750–3,60–99; 30Р–2510–3,55–89. 

Крім Шоні 2215 гілкування проходило через бугаїв Шоні 1156 (1960 р. н., М. Пи-

ліна 1170 – 1964–5–300–4630–3,7) з живою масою 860 кг у віці 5 років та Бравого 6158 (М. Ти-

тана 641 – 5–300–3875–3,98) від яких залишено по 4 голови.  

Заводська лінія Юри 32 КАЗ-8-Ювеліра 273 КАЗ-162 є найбільш чисельною і розга-

луженою в бурій карпатській породі. Родоначальник лінії бугай Юра 32 народився у 1943 році 

від корови Кавії 517, від якої за 2-гу лактацію отримано 3014 кг з вмістом жиру 3,75%. Його 

жива маса у 4 роки становила 850 кг. Від Юри 32 отримали бугаїв Юпітера 361 (1951 р. н., 

М. Мальвіна 101 – 6–300–3604–3,75) та Ювеліра 273 (1949 р. н., М. Зоряна 109 – 4–300–4222–

3,52). Останній виявився особливо цінним і в подальшому став продовжувачем лінії. Загальна 

чисельність ліній становить 85 голів 7-ми поколінь: 2 гол. – І-го покоління, 9 гол. – ІІ-го пок., 

12 гол. – ІІІ-го пок., 18 гол. – IV-го пок.,  27 гол. – V-го, 16 гол – VІ-го пок. та 1 гол – VІІ-го 

покоління  (рис. 10). 

Першою гілкою походить від бугая Ореха 514 і становить 38% загальної кількості лінії. 

її продовжувачем був Парус 650 (1955 р. н., М. Поляна 101 – 5–300–4868–4,1), від якого зали-

шено 11 синів, 17 онуків та 4 правнуків. Серед онуків відмічено двоє, які пройшли оцінку за 

якістю потомків: 

– Юній 2961 – 18Д–2683–3,53–94; 37Р – +30 – ±0 – ±0; 

– Юпітер 591 – 15Д–2846–3,61–103; +238 – +0,06 – +10. 
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Представником іншої гілки є бугай Юмор 380, який народився у 1951 році, походив від 

Ювеліра 273 та родоначальниці родини корови Серни 105 3–300–6135–3,83 і належав Закар-

патській обласній сільськогосподарській дослідній станції. Його жива маса у 4 роки становила 

890 кг з 91,5 балами за екстер’єр. Відгалуження гілки проходить через бугаїв Вулкана 998 

(1959 р. н., М. Ворона 5 – 1961–1–300–3749–4,36), Чародія 715 (1956 р. н, М. Чернявка 474 – 

7–300–4185–3,8), Символа 914 (1959 р. н., М. Серенада 527 – 4–259–3739–3,75) та Тарифа 619 

(1955 р. н., М. Тундра 433 – 1–300–4034–4,1). 

Споріднена група бугая Вальса 1205 КАЗ-171. Родоначальник лінії Вальс 1205 наро-

дився у 1961 році і належав Закарпатській обласній сільськогосподарській дослідній станції. 

У 2 роки мав живу масу 545 кг і високу оцінку за екстер’єр 90,5 бали. Походив від Венеції 564 

(3–299–4416–3,6) та швіцького бугая Ілтіса 7623. Продовжувачами спорідненої групи є бугаї 

Вазон 2607 (1965 р. н., М. Міция 1241 – 1960–1–300–4680–3,8), Вєтєрок 280 (1971 р. н., 

М. Помпея 1260 – 1970–6–300–5668–3,7), Вожак 423 (1971 р. н., Мода 7538 – 1972–3–260–

6185–3,8), Вахтер 200 (1970 р. н., М. Чайка 1406 – 1970–4–296–4627–3,88), Варяг 305 

(1971 р. н., М. Юная 940 – 1969–8–300–4680–3,78) та Внук 83 (1970 р. н., М. Юная 940 – 1969–

8–300–4680–3,78). 

Висновки. Представлена генеалогічна структура розведення за лініями і спорідненими 

групами охоплює період народження бугаїв впродовж 1939 … 1990 років і нараховує 535 го-

лів. За цей час були апробовані заводські лінії та сформувались споріднені групи. Чисельними 

виявились заводські лінії Пішти 10, Фіцко 33, Шоні 6 та Юри 32-Ювеліра 273, кількість бугаїв 

у кожній перевищувала 70 голів. Менш чисельними (›6 гол.) були споріднені групи Бонді 101 

та Вальса 1205. Кожна група споріднена з родоначальником має своє гілки та відгалуження.  
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Abstract. The peculiarities of fatty acid content of milk of Grey Ukrainian breed of breeding 

farm “Polyvanivka” and private farm “MotherFarm” is investigated. Fatty acid content was detected 

in the Ukrainian Laboratory of Quality and Food Safety in Agrarian Industry of the National 

University of Biological Resources and Nature of Ukraine, Kyjiv, at gas chromatograph Trace Ultra 

with FID detector and capillary column SP-2560 (Supelco). The results were compared to data of 

other scientists on fatty acid content of commercial breeds of Ukraine and previous own research on 

local Whiteheaded Ukrainian. There were detected noticeable individual deviations. Comparison of 

fatty acid content in the milk of investigated local breeds and commercial ones (holstenized Ukrainian 

Black-and-White breed and Holstein) showed similar content of saturated acids with certain fluctu-

ations, but the quantity of essential α-linoleic acid was 10 times lower in the milk of commercial 

breeds. 

Keywords: Grey Ukrainian breed, cattle, gene pool conservation, milk fat, fatty acid content 

 

ОСОБЛИВОСТІ МОЛОЧНОГО ЖИРУ СІРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ 

РОГАТОЇ ХУДОБИ 

Н. Л. Рєзникова 

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН (Чубинське, Україна) 

Досліджено особливості жирнокислотного складу молока корів сірої української породи 

племзаводу «Поливанівка» та приватного підприємства “MotherFarm”. Вміст жирних кис-

лот визначали в Українській лабораторії оцінки якості та безпеки продукції АПК НУБіП Ук-

раїни за допомогою газового хроматографа Trace Ultra з полум’яно-іонізаційним детектором 

і капілярною колонкою SP-2560 (Supelco). 

Результати порівнювали з даними інших авторів щодо вмісту жирних кислот в молоці 

корів комерційних порід України та попередніми власними дослідженнями по білоголовій ук-

раїнській породі. Виявлено помітні коливання вмісту окремих жирних кислот в межах вибі-

рки. Порівняння вмісту жирних кислот в молоці локальних та комерційних порід засвідчує 

схожий кількісний склад насичених жирних кислот з певними коливаннями, проте кількість 

ессенціальної ліноленової кислоти була в 10 разів вищою в молоці корів досліджених локальних 

порід. 

Ключові слова: сіра українська порода, велика рогата худоба, збереження генофонду, мо-

лочний жир, вміст жирних кислот 

 

ОСОБЕННОСТИ МОЛОЧНОГО ЖИРА СЕРОЙ УКРАИНСКОЙ ПОРОДЫ  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Н. Л. Резникова 

Институт разведения и генетики животных имени М.В.Зубца НААН (Чубинское, Украина) 

Исследованы особенности жирнокислотного состава молока коров серой украинской 

породы племзавода «Поливановка» и частного предприятия “MotherFarm”. Содержание 

жирных кислот определяли в Украинской лаборатории оценки качества и безопасности про-
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дукции АПК НУБиП Украины на газовом хроматографе Trace Ultra с пламенно-ионизацион-

ным детектором и капиллярной колонкой SP-2560 (Supelco). Результаты сравнивали с дан-

ными других авторов по содержанию жирных кислот в молоке коров коммерческих пород 

Украины и предыдущими собственными исследованиями по белоголовой украинской породе. 

Выявлены заметные колебания содержания определенных жирных кислот в пределах вы-

борки. Сравнение содержания жирных кислот в молоке локальных и коммерческих пород за-

свидетельствовало похожий количественный состав по насыщенным жирным кислотам с 

определенными колебаниями, хотя количество эссенциальной линоленовой кислоты было в 10 

раз выше в молоке коров исследуемых локальных пород. 

Ключевые слова: серая украинская порода, крупный рогатый скот, сохранение гено-

фонда, молочный жир, содержание жирных кислот 

 

Introduction. Grey Ukrainian cattle breed inseparably linked to the history of Ukraine and has 

great cultural value. This breed is one of ancient, which traces several millennia BC and the most 

unique cattle breed of Ukraine. Grey Ukrainian bulls are linked with ancient Ukrainian industrial 

international dealing – salt selling, which is witnessed to exist since 11 century [17]. Cattle of this 

breed were highly welcomed at markets of Russian empire [14, 16] because of strong and elastic skins 

(7% of live weight [5, 11, 13]). And their live weight constituted up to 1300 kg [5]. Cows of the breed 

were characterized with good maternal qualities and fat milk (up to 9%).  

Since 1973 cows of the breed are not milked, but used as maternal base for this breed 

youngsters’ rearing, as it was decided to breed it in beef direction.  

But meat qualities of the breed significantly yield to meat qualities of the best international and 

national beef breeds of Ukraine. It caused the situation when Grey Ukrainian is going to be extinct as 

the main power of breed survive and prospering in market conditions is profit. Now this breed is 

available in two herds of Ukraine, counting about 1000 heads, conserved because of state policy in 

this direction (subordinated and leaded by institutions of National Academy of Agrarian Sciences of 

Ukraine), though at the beginning of XX century this breed numbered 2.8 million of heads. But press 

of market conditions since the beginning of 20th century has led to the loss of some valuable traits of 

the breed, including specific cultural peculiarities (length of horns) and even disease resistance in 

certain cases. So, there is needed urgent measures for its conservation.  

One of the possible ways of its conservation is commercialization of useful traits, which are 

superior to such traits of other breeds of Ukraine and the world. It is firstly qualitative traits of the 

breed, including content of milk.  

One of the important constituents of taste and quality of milk is fat, which depends greatly on 

qualitative and quantitative fatty acid content. Besides that, saturated fatty acids, which constitute 

main part of milk fat are admitted to be facilitating thrombosis and aterosclorosis [30], because of 

cholesterol depositing. Vice versa, unsaturated acids take part in biosynthesis of prostaglandins [12], 

prevent heart diseasis [20, 28], and diabetes [21], has antiatherogenic and antithrombogenic properties 

[19]. So, it was decided to investigate qualitative content of milk fat of Grey Ukrainian breed and find 

out its peculiarities. 

Мaterials and methods. Milk for investigation was taken from the cows of Grey Ukrainian 

breed of state enterprize (research farm of the Institute of Grain of National Academy of Agrarian 

Sciences) and private farm of Kiev region, Bila Tserkva district (“MotherFarm”), where only one 

cow of the breed was milked. Cows were taken randomly, kept in one shed (in the frame of one farm) 

and fed the same ratio. Milk was taken after early milking. The detection of milk fatty acid content 

was carried out according to the state standard ISO 5508–2001 “Animal and Vegetable Fats and Oils. 

Analyzing of fatty acid methyl ethers by gas chromatography method”. Preparation of samples was 

done in obedience to state standard ISO 5509–2002 “Animal and Vegetable Fats and Oils. Preparation 

of methyl ethers of fatty acids.” Chromatographic analysis of fatty acids was carried out in the 

Ukrainian Laboratory of Quality and Food Safety in Agrarian Industry of the National University of 

Biological Resources and Nature of Ukraine, Kyjiv, at gas chromatograph Trace Ultra with FID 

detector and capillary column SP-2560 (Supelco).  
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The specifics of research (investigation of milk of beef cattle), research price and availability 

of only one animal (at private farm), caused the volume of sample. The content of individual fatty 

acid was determined as a percentage of it to the total content of this class of organic compounds in 

the test sample. The error of the sample was calculated between two testing of the same sample. 

Mathematical processing of the data was done at the Excel software package. Comparative data on 

Whiteheaded Ukrainian was taken from own previous investigations [18], on other dairy breeds – 

from literary sources [1, 7, 8]. Into the analysis, which represent the cumulative milk of the Grey 

Ukrainian, the milk of only one herd was included (n = 5), excluding milk of private farm animal. 

Data on Whiteheaded Ukrainian breed were interpolated on Grey Ukrainian acids quantity, as 

laboratory, where Whiteheaded Ukrainian milk was investigated, had wider panel for acid 

investigation. 

Results and discussion. There was unified thought, that fatty acid content of milk is almost 

fully determined by feed consumed, but last research [2, 4, 12] proves, that fatty acid content depends 

greatly on breed [9, 18], season [9], species [4, 19], keeping conditions [1, 2, 9] and stage of lactation 

[9, 12, 21]. Results of our investigation proves the latter. Cows of state breeding farm “Polyvanivka”, 

which is situated in the southern east of Ukraine (Dnipropetrovska oblast) have similar content of 

fatty acids, as the cows of the same breed of private farm “MotherFarm”, which is situated in the 

north of Ukraine (Kyjiv oblast) and cows of one farm have significant fluctuations inside the sample 

on the content of fatty acids (Table 1). So, it is possible to change fatty acid pattern in samples into 

more desirable, taking into account and combining not only feed, but breed, conditions and other 

factors for better and firm results.  

Statistical processing of Grey Ukrainian breed sample and Whiteheaded Ukrainian breed 

sample showed, that in spite of being reared in different climatic zones and kept at different forms of 

ownership, which influenced, animals of the different breeds had mainly similar content of milk on 

fatty acids (Table 2). Milk of Grey Ukrainian breed contained less saturated acids (66.61%), than 

milk of Whiteheaded Ukrainian (68.37%) and, consequently, more unsaturated (33.44%) against 

31.17% of Whiteheaded Ukrainian. But the quantity of the most required in human organism essential 

acids (linoleic and α-linoleic), which are not synthesized in organism, in the milk of Whiteheaded 

Ukrainian constitute 3.57%, in the milk of Grey Ukrainian – 3.30%. Alpha-linoleic (ω-3) acid is 

needed for heart and vessel health, stable emotional state, immunity, good state of skin (Danilova, 

2018). But the interrelation of these two essential acids, which should be 2:1–4:1, is in the required 

frame (3.7:1 in the milk of Whiteheaded Ukrainian and 3.65:1 – in the milk of Grey Ukrainian) in 

both breeds. Only being in such ratio, they protect vessels and heart from fat deposits, take out 

cholesterol and increase the number of lipids [6, 10, 26].  

The higher total quantity of unsaturated acids in the milk of Grey Ukrainian breed is determined 

by richer content of monounsaturated fatty acids in it (30.14% vs 27.60%). These acids (myristoleic, 

palmitoleic and oleic) are required for satisfactory work of organizm. Particularly, content of 

myristoliec acid is almost 5 times higher, than in the milk of Whiteheaded Ukrainian cattle 

(p ˂ 0,001). Palmitoleic acid content in the milk of Grey Ukrainian breed exceeds content of the acid 

in the milk of Whiteheaded more, than 7.5 times. The difference is highly significant (td = 10,96, 

p ˂ 0.001). Oleic (ω-9) acid is higher in the milk of Whiteheaded Ukrainian, but slightly. Oleic acid 

prevents cholesterol deposits in vessels [15, 27].  

Content of short- and medium-chain saturated fatty acids (butyric, caproic, caprylic, capric, 

lauric) and long-chained stearic acid is higher, though mainly slightly, in the milk of Whiteheaded 

Ukrainian cattle. Milk of Grey Ukrainian cattle is “richer” in such saturated acids as palmitic, 

pentadeconic, myristic, margaric and arachidic. Arachidic acid is almost twice higher in the milk of 

Grey Ukrainian. Stearic acid is not fully admitted as “harmful” fatty acid, though it belongs to 

saturated acids. This acid is known to decrease the concentration of cholesterol in blood [25, 29], but 

as well can cause thrombosis. Butyric acid as well admitted to be useful for taste of product and 

human health, as it possesses cancer-preventive facilities [20, 22, 23] and is specific for milk fat [3, 

4, 20]. 
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Comparison of fatty acid content in milk of local, which are both above-presented breeds and 

commercial ones (holstenized Ukrainian Black-and-White breed and Holstein) [1, 7, 8] showed 

similar content of saturated acids with certain fluctuations, but the quantity of essential α-linoleic acid 

was 10 times lower in the milk of commercial breeds [1], than in the milk of both above-mentioned 

local breeds. So, content of potentially non-desired saturated caproic (2.71), caprylic (1.70), lauric 

(4.11), myristic (11.68) acids was higher in the milk of holstenized breed [1]. Content of unsaturated 

myristoleic (0.93), pamitoleic (1.21) and oleic (22.14) acids in the milk of commercial breeds [1] are 

lower, than in the milk of Grey Ukrainian breed. Some saturated acids’ content in the milk of 

commercial breeds are lower, than in the milk of investigated local, particularly palmitic (29.23), 

margaric (0.53) and stearic (10.27) [1]. In other research on black-and-white cattle [7], content of 

saturated stearic acid exceeds such in the milk of Grey Ukrainian by 3% (13.96), content of other 

saturated acid – margaric almost twice exceeds its content in the milk of both investigated local breeds 

(Grey Ukrainian and Ukrainian Whiteheaded) – 1.60% [7]. Palmitic acid (30.76%) and pentadeconic 

acid (1.68%), both of which are «harmful» [7, 18, 20] saturated, content in the milk of black-and-

1. Fatty acid content in milk of Grey Ukrainian cattle 

Name and shorthand of 

acids 

Fatty acid content (%) of milk of different cows 

State breeding farm «Polyvanivka» 
Private farm 

«MotherFarm» 

Butyric (С4:0)  2.39 ± 0.02 2.37 ± 0.02 2.84 ± 0.03 2.23 ± 0.02 3.59 ± 0.10 3.17 ± 0.08 

Caproic (С6:0) 1.98 ± 0.12 2.53 ± 0.09 2.67 ± 0.02 2.70 ± 0.04 2.51 ± 0.06 2.03 ± 0.02 

Caprylic (С8:0) 1.19 ± 0.08 1.42 ± 0.07 1.71 ± 0.06 1.51 ± 0.03 1.46 ± 0.02 1.28 ± 0.08 

Capric (С10:0) 1.75 ± 0.19 2.61 ± 0.08 3.25 ± 0.14 2.88 ± 0.08 2.85 ± 0.08 2.39 ± 0.01 

Lauric (С12:0) 2.03 ± 0.13 2.69 ± 0.09 3.22 ± 0.08 3.21 ± 0.01 3.88 ± 0.05 2.39 ± 0.01 

Myristic (С14:0) 8.63 ± 0.33 9.59 ± 0.05 11.13 ± 0.40 13.03 ± 0.12 12.18 ± 0.04 10.19 ± 0.05 

Myristoleic (С14:1) 1.22 ± 0.04 1.39 ± 0.06 1.58 ± 0.05 1.49 ± 0.01 1.47 ± 0.02 0.63 ± 0.01 

Pentadeconic  (C15:0) 2.17 ± 0.01 1.69 ± 0.04 1.46 ± 0.06 1.48 ± 0.03 1.57 ± 0.10 3.09 ± 0.02 

Palmitic (С16:0) 30.17 ± 0.34 27.29 ± 0.25 28.56 ± 0.09 31.80 ± 0.04 32.48 ± 0.49 26.36 ± 0.06 

Palmitoleic (С16:1) 1.45 ± 0.05 2.38 ± 0.24 2.14 ± 0.04 1.99 ± 0.03 1.90 ± 0.03 1.43 ± 0.04 

Margaric (C17:0) 1.02 ± 0.05 0.89 ± 0.02 0.82 ± 0.01 0.77 ± 0.04 0.95 ± 0.02 1.92 ± 0.06 

Stearic (С18:0) 10.60 ± 0.23 12.06 ± 0.05 10.43 ± 0.55 9.03 ± 0.06 9.81 ± 0.07 9.24 ± 0.18 

Oleic (С18:1н9с) 31.55 ± 0.76 29.29 ± 0.25 26.53 ± 0.26 24.30 ± 0.28 22.04 ± 0.26 31.07 ± 0.46 

Linoleic (С18:2н6с) 2.93 ± 0.02 2.81 ± 0.02 2.59 ± 0.07 2.39 ± 0.04 2.21 ± 0.05 3.14 ± 0.24 

α-linoleic (С18:3н3) 0.56 ± 0.04 0.67 ± 0.01 0.71 ± 0.01 0.82 ± 0.02 0.81 ± 0.01 1.48 ± 0.06 

Arachidic (С20:0) 0.30 ± 0.01 0.28 ± 0.01 0.30 ± 0.01 0.30 ± 0.03 0.26 ± 0.02 0.15 ± 0.01 

Behenic (С22:0) 0.11 ± 0.01 0.11 ± 0.01 0.10 ± 0.01 0.10 ± 0.01 0.07 ± 0.01 0.08 ± 0.01 

2. Fatty acid content of milk of Grey Ukrainian and Whiteheaded Ukrainian cattle 

Name and shorthand of 

acids 

Fatty acid content of different breeds 

Grey Ukrainian cattle of «Polyvanivka» 

state breeding farm (n = 5) 

Whiteheaded Ukrainian cattle 

(Rieznykova, 2016) (n = 4) 

M ± m S.D. C.V. M ± m S.D. C.V. 

Butyric (С4:0)  2.68 ± 0.249 0.56 0.21 5.33 ± 0.561 1.12 0.21 

Caproic (С6:0) 2.48 ± 0.130 0.29 0.12 3.03 ± 0.263 0.53 0.17 

Caprylic (С8:0) 1.46 ± 0.084 0.19 0.13 1.62 ± 0.158 0.32 0.20 

Capric (С10:0) 2.67 ± 0.251 0.56 0.21 3.11 ± 0.326 0.65 0.21 

Lauric (С12:0) 3.01 ± 0.309 0.69 0.23 3.34 ± 0.293 0.59 0.18 

Myristic (С14:0) 10.91 ± 0.809 1.81 0.17 10.5 ± 0.406 0.81 0.08 

Myristoleic (С14:1) 1.43 ± 0.061 0.1 4 0.09 0.29 ± 0.033 0.07 0.23 

Pentadeconic  (C15:0) 1.67 ± 0.130 0.29 0.17 1.53 ± 0.159 0.32 0.21 

Palmitic (С16:0) 30.06 ± 0.970 2.17 0.07 27.29 ± 1.575 3.15 0.12 

Palmitoleic (С16:1) 1.97 ± 0.154 0.34 0.17 0.26 ± 0.027 0.05 0.21 

Margaric (C17:0) 0.89 ± 0.045 0.10 0.11 0.80 ± 0.077 0.15 0.19 

Stearic (С18:0) 10.39 ± 0.501 1.12 0.11 12.09 ± 1.151 2.30 0.19 

Oleic (С18:1н9с) 26.74 ± 1.699 3.80 0.14 27.05 ± 0.718 1.44 0.05 

Linoleic (С18:2н6с) 2.59 ± 0.132 0.30 0.11 2.81 ± 0.273 1.55 0.19 

α-linoleic (С18:3н3) 0.71 ± 0.048 0.11 0.15 0.76 ± 0.115 0.23 0.30 

Arachidic (С20:0) 0.29 ± 0.008 0.02 0.06 0.18 ± 0.008 0.02 0.08 

Behenic (С22:0) 0.10 ± 0.007 0.02 0.17    
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white cattle [7] exceeds such of both local investigated breeds (Table 2). Content of polyunsaturated 

linoleic acid in the milk of black-and-white cattle is lower, than in the milk of both investigated local 

breeds (Grey Ukrainian and Ukrainian Whiteheaded) and compose 2.36%. Though content of ω-9 

oleic acid is higher in the milk of black-and-white cattle (35.02%). 

Conclusions. 1. Milk fatty acid content deviates more significantly in the frame of one farm, 

than between cows of different farms. 

2. Milk of the investigated cows of Grey Ukrainian cattle is characterized with 66.61% saturated 

and consequently, 33.44% unsaturated fatty acids. Milk of the cattle constitute 30.14% of 

monousaturated fatty acids.  

3. Quantity of essential linoleic and α-linoleic fatty acids in the milk of Grey Ukrainian cattle 

constitutes 3.30%.  

4. Interrelation of ώ-3 to ω-6 acid in the milk of Grey Ukrainian cattle is 1:3.65. 

5. Comparison of fatty acid content in the milk of Grey Ukrainian and Whiteheaded Ukrainian 

breeds, which are local, and commercial ones (holstenized Ukrainian Black-and-White breed and 

Holstein) showed similar content of saturated acids with certain fluctuations, but the quantity of 

essential α-linoleic acid was 10 times lower in the milk of commercial breeds, than in the milk of 

both above-mentioned local breeds. 
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ФЕНОТИПОВА КОНСОЛІДОВАНІСТЬ КОРІВ БУРИХ ПОРІД 

ЗА ЛІНІЙНИМИ ОЗНАКАМИ ЕКСТЕР’ЄРНОГО ТИПУ 
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В аспекті оцінки бурих порід Сумського регіону – лебединської, української бурої молоч-

ної та бурої швіцької, вивчали рівень коефіцієнтів фенотипової консолідованості корів-пер-

вісток, оцінених за методикою лінійної класифікації. За даними оцінки групових ознак 100-

бальної системи лінійної класифікації встановлено, що найбільш консолідованими за типом є 

тварини бурої швіцької породи за усіма груповими ознаками (К1 = 0,274–0,362; К2 = 0,262–

0,369) та фінальною оцінкою типу (К1 = 0,304; К2 = 0,322). Найменш консолідовані за типом 

тварини лебединської породи, особливо за груповими ознаками, які характеризують молочний 

тип (К1 = -0,012; К2 = -0,021), вим’я (К1 = -0,212; К2 = -0,231) та фінальну оцінку (К1 = -0,028; 

К2 = -0,023). Тварини української бурої молочної породи за консолідованістю як за груповими 

ознаками, так і за фінальною оцінкою наближаються до ровесниць бурої швіцької худоби. 

Істотне варіювання коефіцієнтів фенотипової консолідованості за описовими ознаками 9-

бальної шкали спостерігалося як у міжпородному порівнянні, так і в межах кожної окремо 

взятої оцінюваної породи. Встановлений спадковий вплив породи на ступінь фенотипової кон-

солідованості більшості лінійних ознак свідчить про можливість ефективної селекції молоч-

ної худоби за типом при інтенсивному використанні чистопородних плідників бурої швіцької 

породи з високою оцінкою за лінійною класифікацією типу їхніх дочок. 

Ключові слова: лебединська, бура швіцька, українська бура молочна порода, фенотипова 

консолідованість, екстер’єрний тип 

 

PHENOTYPIC CONSOLIDATION OF BROWN BREEDS COWS BY LINEAR TRAITS OF 

CONFORMATION TYPE 

L. M. Khmelnychyi, V. V. Vechorka  

Sumy National Agrarian University (Sumy, Ukraine) 

In the aspect of assessment of Brown breeds in Sumy region – Lebedyn bred, Ukrainian Brown 

dairy and Brown Swiss, we studied the level of coefficients of phenotypic consolidation of first-born 

cows, estimated by the method of linear classification. According to the group score by 100-point 

system was found that the most consolidated by type of Brown Swiss breed were animal by all group 

traits (K1 = 0.274–0.362; K2 = 0.262–0.369) and the final type score (K1 = 0.304; K2 = 0.322). Least 

consolidated by type were animal of Lebedyn breed, especially by group traits characterizing the 

dairy type (K1 = -0.012; K2 = -0.021), udder (K1 = -0.212; K2 = -0.231) and final score (K1 = -0.028; 

K2 = -0.023). Animals of the Ukrainian Brown dairy breed approaching to peers of Brown Swiss 

breed both by group traits and by final score. Significant phenotypic variation of consolidation coef-

ficients on descriptive traits of 9-point scale was observed both in the interbreed comparison, and 

within each taken separately valued breed. Determined hereditary of the breed influence on the de-

gree of phenotypic consolidation of the majority of linear traits testified to possibility of effective 

breeding of dairy cattle by type with intensive use of purebred sires of Brown Swiss breed with high 

score by linear classification of their daughters type. 
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ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ КОРОВ БУРЫХ ПОРОД ПО ЛИНЕЙНЫМ 

ПРИЗНАКАМ ЭКСТЕРЬЕРНОГО ТИПА 

Л. М. Хмельничий, В. В. Вечёрка  

Сумской национальный аграрный университет (Сумы, Украина) 

В аспекте оценки бурых пород Сумского региона – лебединской, украинской бурой моло-

чной и бурой швицкой, изучали уровень коэффициентов фенотипической консолидации коров-

первотелок, оцененых по методике линейной классификации. По оценке групповых признаков 

100-балльной системы установлено, что наиболее консолидированы по типу животные бу-

рой швицкой породы по всем групповым признакам (К1 = 0,274–0,362; К2 = 0,262–0,369) и фи-

нальной оценке типа (К1 = 0,304; К2 = 0,322). Наименее консолидированы по типу животные 

лебединской породы, особенно по групповым признакам, которые характеризуют молочный 

тип (К1 = -0,012; К2 = -0,021), вымя (К1 = -0,212; К2 = -0,231) и финальную оценку (К1 = -0,028; 

К2 = -0,023). Животные украинской бурой молочной породы по консолидации как по 

групповым признакам, так и по финальной оценке приближаются к сверстницам бурого шви-

цкого скота. Существенное варьирование коэффициентов фенотипической консолидации по 

описательным признакам 9-балльной шкалы наблюдалось как в межпородном сравнении, так 

и в пределах каждой отдельно взятой оцениваемой породы. Установленое наследственное 

влияние породы на степень фенотипической консолидации большинства линейных признаков 

свидетельствует о возможности эффективной селекции молочного скота по типу при инте-

нсивном использовании чистопородных производителей бурой швицкой породы с высокой оце-

нкой линейной классификации типа дочерей. 

Ключевые слова: лебединская, бурая швицкая, украинская бурая молочная порода, фено-

типическая консолидация, экстерьерный тип 

 

Практика селекції свідчить, що фенотипова і генетична специфічність та відповідний рі-

вень консолідованості за провідними господарськи корисними ознаками є важливими харак-

теристиками і обов’язковими умовами апробації та подальшого генетичного прогресу порід 

та їхніх структурних селекційних одиниць [9, 11]. Досягнення бажаного рівня фенотипової 

консолідованості внутрішньопорідних селекційних формувань потребує, у першу чергу, ная-

вності генетично обґрунтованого й, разом з тим, простого і доступного в обчисленні критерію 

її оцінки. Запропоновані Ю. П. Полупаном [10] методи визначення ступеня коефіцієнтів фе-

нотипової консолідованості, які ґрунтуються на оцінці відносного звуження внутрігрупової 

мінливості, поступово знайшли визнання і набувають все більшого поширення для практич-

ного оцінювання зазначеного біологічного популяційного процесу. Ефективність поліпшува-

льного ефекту оцінюваних ознак того чи іншого селекційного угрупування тварин визнача-

ється не тільки вищими оцінками, а й рівнем фенотипової консолідованості, яка залежить від 

ступеня генетичної мінливості ознак. Використання в практичній селекції молочної худоби ко-

ефіцієнтів фенотипової консолідованості дозволило об’єктивно диференціювати різні селек-

ційні групи тварин за ступенем фенотипової консолідованості селекційних ознак, що характе-

ризують відтворну здатність [3, 5], молочну продуктивність [3, 17], довічне використання [1], 

конституціональні типи [12] та екстер’єр тварин [5, 13, 14, 16]. 

Враховуючи важливість оцінки існуючих та створених у процесі міжпородних поєднань 

молочної худоби, в аспекті вивчення генетичного прогресу та бажаного рівня їхньої феноти-

пової консолідованості, нами продовжено практичне використання запропонованого методу 

задля визначення ступеня коефіцієнтів фенотипової консолідованості корів бурих порід Сум-

ського регіону за лінійними ознаками, які характеризують екстер’єрний тип тварин. 
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Матеріали та методи досліджень. Оцінку корів-первісток бурої худоби різного похо-

дження за екстер’єрним типом оцінювали за методикою лінійної класифікації [15] у п’яти про-

відних господарствах Сумської області. Лінійну класифікацію корів проводили за двома сис-

темами: 100-бальною, з урахуванням чотирьох комплексів екстер’єрних ознак, кожен із яких 

оцінюється незалежно, має свій ваговий коефіцієнт у фінальній оцінці тварини і характеризує: 

молочний тип – 15%, тулуб – 20%, кінцівки – 25% і вим’я – 40% та 9-бальною, з лінійним 

описуванням 18 ознак екстер’єру. Експериментальні показники опрацьовували за формулами 

біометричної статистики, наведеними Е. К. Меркурьевой [7]. 

Результати досліджень. За даними 100-бальної системи лінійної класифікації, яка вклю-

чає комплексну оцінку чотирьох груп статей будови тіла, що характеризують молочний тип 

тварин, розвиток тулуба, стан кінцівок та морфологічні якості вимені, за окремими із них, у 

залежності від оцінюваної породи, спостерігається бажаний напрямок фенотипової консолідо-

ваності у межах оцінюваних екстер’єрних комплексів.  

Отримані рівні коефіцієнтів фенотипової консолідованості свідчать, що найбільш консо-

лідованими за екстер’єрним типом є тварини бурої швіцької породи за усіма груповими озна-

ками (К1 = 0,284–0,362; К2 = 0,278–0,369) та фінальною оцінкою типу (К1 = 0,304; К2 = 0,322). 
 

Ступінь фенотипової консолідованості корів-первісток  

бурих порід за ознаками лінійної оцінки типу 

Ознака  

екстер’єру 

Порода  

лебединська 
українська 

бура молочна 

бура 

швіцька  

коефіцієнти фенотипової консолідованості 

K1 К2 K1 К2 K1 К2 

Комплекси ознак: 

молочного типу 
-0,012 -0,021 0,244 0,256 0,303 0,312 

тулуба 0,188 0,192 0,202 0,219 0,284 0,278 

кінцівок 0,236 0,244 0,268 0,279 0,274 0,262 

вимені -0,212 -0,231 0,227 0,238 0,362 0,369 

Фінальна оцінка -0,028 -0,023 0,234 0,246 0,304 0,322 

Описові ознаки: висота  0,149 0,172 0,166 0,182 0,251 0,218 

ширина грудей -0,092 -0,122 0,112 0,123 0,149 0,144 

глибина тулуба 0,277 0,235 0,197 0,178 0,196 0,193 

кутастість -0,121 -0,184 0,225 0,288 0,362 0,375 

нахил заду 0,072 0,093 0,177 0,171 0,189 0,205 

ширина заду 0,217 0,269 0,257 0,262 0,293 0,306 

кут тазових кінцівок 0,267 0,281 0,290 0,315 0,223 0,254 

постава тазових кінцівок 0,172 0,206 0,185 0,202 0,224 0,232 

кут ратиць 0,263 0,306 0,123 0,161 0,132 0,147 

прикріплення 

часток вимені: 

передніх -0,225 -0,244 0,119 0,223 0,289 0,309 

задніх -0,192 -0,224 0,179 0,163 0,225 0,229 

центральна зв’язка -0,077 -0,094 0,298 0,322 0,333 0,371 

глибина вимені -0,197 -0,209 0,244 0,271 0,296 0,312 

розташування 

дійок: 

передніх -0,219 -0,238 0,197 0,213 0,286 0,303 

задніх -0,177 -0,155 0,178 0,163 0,228 0,218 

довжина дійок -0,228 -0,254 0,252 0,229 0,321 0,313 

переміщення (хода) 0,268 0,294 0,286 0,272 0,304 0,333 

вгодованість -0,144 -0,162 0,105 0,114 0,177 0,164 

 

Від’ємні значення коефіцієнтів фенотипової консолідованості свідчать, що найменш 

консолідовані за екстер’єрним типом тварини лебединської породи, особливо за груповими 

ознаками, які характеризують молочний тип, вим’я та загальну оцінку. Що стосується тварин 

української бурої молочної породи, яка створена завдяки схрещуванню лебединської з бурою 

швіцькою породою, то її представниці за консолідованістю як групових ознак, так і за фіналь-

ною оцінкою наближаються до ровесниць бурої швіцької худоби. 
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Досить істотне варіювання коефіцієнтів фенотипової консолідованості за описовими 

ознаками екстер’єру спостерігається як у міжпородному порівнянні, так і в межах кожної ок-

ремо взятої оцінюваної породи.  

Отримані додатні коефіцієнти консолідованості у корів-первісток української бурої мо-

лочної та бурої швіцької порід показують, що тварини відзначаються сформованим молочним 

типом з кращими показниками коефіцієнтів у тварин бурої швіцької породи. 

Порівняльний аналіз рівня коефіцієнтів фенотипової консолідованості описових ознак 

типу свідчить, що із оцінюваних порід значну перевагу за фенотиповою консолідованістю цих 

ознак мають тварини бурої швіцької породи. Найбільш консолідовані корови-первістки цієї 

породи за важливими для молочної худоби описовими ознаками кутастості, ширини заду, при-

кріплення передніх та задніх часток вимені, вираженням центральної зв’язки, глибини вимені, 

розташуванням та довжиною дійок і переміщенням. Перераховані описові ознаки характеризують 

буру швіцьку породу, як спеціалізовану молочну, як породу, у корів якої добрий розвиток морфо-

логічних ознак вимені. Крім того, окремі описові ознаки з високими коефіцієнтами фенотипової 

консолідованості корелюють з показниками молочної продуктивності та тривалості використання 

корів бурих порід [2, 6]. 

Коефіцієнти фенотипової консолідованості корів-первісток лебединської породи за більші-

стю описових лінійних ознак відрізняються від’ємними значеннями, що свідчить про недостатню 

консолідованість тварин цієї породи за екстер’єрним типом, особливо за морфофункціональними 

ознаками вимені.  

Висновки. Існуючий спадковий вплив на ступінь фенотипової консолідованості більшо-

сті лінійних ознак свідчить про можливість ефективної селекції молочної худоби за типом при 

інтенсивному використанні чистопородних плідників бурої швіцької породи з високою оцін-

кою за лінійною класифікацією екстер’єру їхніх дочок. 
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 таблиці набираються безпосередньо в програмі Microsoft Word, кегль 10, нумеруються 

послідовно, ширина таблиць – 100%; 

 формули прописуються в редакторі формул Microsoft Equation, доступному Word; 

 малюнки вставляються до тексту у форматі JPG; 

 список літератури подається в кінці статті у порядку згадування у тексті або за абет-

кою авторів чи назв. Порядкові номери посилань наводяться у квадратних дужках. 

ОБОВ’ЯЗКОВІ СКЛАДОВІ СТАТТІ 

 УДК. 

 НАЗВА СТАТТІ (напівжирний шрифт великими літерами). 

 ІНІЦІАЛИ ТА ПРІЗВИЩЕ АВТОРА(-ІВ) (напівжирний шрифт великими літе-

рами). 

 Назва наукової установи (якщо авторів кілька, і вони працюють у різних установах, не-

обхідно позначити установи цифрами 1, 2, 3… і відповідно до нумерації поставити ци-

фри біля прізвищ авторів), адреса (звичайний шрифт). 

 Е-mail автора, відповідального за листування. 

 Основному тексту передують резюме – українською, англійською та російською мо-
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вами: назва, ініціали та прізвища авторів, матеріали і методи дослідження, основні ре-

зультати та висновки (7–15 рядків курсивом). 

 Після кожного резюме подають ключові слова (від 5-ти до 10 слів чи словосполучень 

звичайним шрифтом). 

 Розділи статті повинні починатися такими заголовками, виділеними напівжирним 

шрифтом: 

Вступ – постановка проблеми у загальному вигляді, її актуальність та наукове значення; 

аналіз останніх зарубіжних та вітчизняних публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 

яким присвячується стаття; формулювання мети і завдань досліджень, постановка завдання. 

Матеріали та методи досліджень – установи чи підприємства, де проводились дослі-

дження та збір матеріалів, опис схеми дослідження, використані в роботі методи та методики, 

методи статистичного аналізу. 

Результати досліджень – викладення результатів досліджень, їхній аналіз, обговорення 

і перспективи подальших наукових розвідок. 

Висновки. 
Вдячності (за потреби) – вираження офіційної подяки окремим установам та особам, які 

сприяли організації та проведенню наукових досліджень, надали поради з удосконалення ру-

копису тощо. 

БІБЛІОГРАФІЯ подається у порядку цитування або за абеткою авторів чи назв. Біблі-

ографічний опис використаних джерел подається за вимогами Національного стандарту Укра-

їни ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні поло-

ження та правила складання". При цьому потрібно вказати всіх без винятку авторів. Рекомен-

довано не менше 70% джерел за останні 10 років. 

Окремим блоком необхідно подавати список літератури (REFERENCES), який дублю-

ватиме перелік джерел в основному списку, але оформлюватиметься відповідно до вимог між-

народних баз даних. А саме: для всіх джерел, які в основному списку подаються кирилицею, 

необхідно виконати транслітерацію, а назву видання, в якому її опубліковано, необхідно до-

датково перекласти англійською. Крім того, у цьому списку також необхідно зазначати прі-

звища всіх без винятку авторів. Якщо в 1 списку є посилання на іноземні публікації, то вони 

повторюються в 2 списку, розділові знаки ставляться згідно з зарубіжними бібліографічними 

стилями. 

На сайті http://translit.ru є можливість безкоштовно скористатися програмою трансліте-

рації російського тексту, а на сайті http://translit.kh.ua – українського тексту в латиницю. Про-

грами дуже прості, їх легко використовувати як для підготовлених посилань, так і для транс-

літерації різних частин описів. Вибравши як варіант систему BGN, ми отримуємо зображення 

всіх відповідних літер. Вставляємо в спеціальне поле весь текст бібліографії російською мо-

вою та натискаємо «В транслит», у другій програмі текст українською – «Конвертувати». По-

тім вносимо необхідні зміни та доповнення. 

До кожного джерела у бібліографії та references додається DOI, якщо він є присвоєнним 

статті, на яку посилаються. 

ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ 

Для монографій кирилицею: 

Список 1 (згідно з ДСТУ 8302:2015) 

Петренко І. П., Зубець М. В., Буркат В. П., Петренко А. П. Теорія системного аналізу «крово-

змішення» у тварин : монографія. Київ : Аграр. наука, 2005. 522 с.  

Список 2  (згідно з вимогами для Scopus та інших міжнародних наукометричних баз 

даних) 

Petrenko, I. P., M. V. Zubets', V. P. Burkat, and A. P. Petrenko. 2005. Teoriya systemnoho analizu 

«krovozmishennya» u tvaryn : monohrafiya – Theory of system analysis of "incest" in animals : a 

monograph. Kyyiv, Ahrarna nauka, 522 (in Ukrainian). 

http://translit.kh.ua/
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Для статей кирилицею: 

Список 1 (згідно з ДСТУ 8302:2015) 

Гладій М. В., Мельник Ю. Ф., Полупан Ю. П., Ковтун С. І., Бородай І. С, Бойко О. В. Акаде-

мік В. П. Буркат – сторінки біографії та творчий доробок відомого вченого, патріота і громад-

ського діяча. Розведення і генетика тварин. Київ, 2019. Вип. 57. С. 5–15. 

DOI: https://doi.org/10.31073/abg.57.01 

 

Список 2 (згідно з вимогами для Scopus та інших міжнародних наукометричних баз  

даних) 

Hladiy, M. V., Yu. F. Mel'nyk, Yu. P. Polupan, S. I. Kovtun, I. S. Boroday, and O. V. Boyko. 2019. 

Akademik V. P. Burkat – storinky biohrafiyi ta tvorchyy dorobok vidomoho vchenoho, patriota i 

hromads'koho diyacha – Academician V. P. Burkat – pages of biography and creative work of the 

famous scientist, patriot and public figure. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal breeding and 

genetics. Kyyiv. 57:5–15. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.57.01 (in Ukrainian). 

 

Для статей латиницею: 
Список 1 (згідно з ДСТУ 8302:2015) 

Кrugliak А. P., Birukova О. D., Кrugliak Т. О., Кrugliak О. V., Cherniak N. H., Stoliar Ya. V., 

Polishchuk D. V. The breeding and economic values of related Leader 1926780 group bulls in 

Ukrainian Red-and-White Dairy breed. Animal breeding and genetics. Kyyiv, 2019. Vol. 57.  

P. 68–78. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.57.09 

 

Список  2  (згідно з вимогами для Scopus та інших міжнародних наукометричних баз 

даних) 

Кrugliak А. P., О. D. Birukova, Т. О. Кrugliak, О. V. Кrugliak, N. H. Cherniak, Ya. V. Stoliar, and 

D. V. Polishchuk. 2019. The breeding and economic values of related Leader 1926780 group bulls in 

Ukrainian Red-and-White Dairy breed. Animal breeding and genetics. Kyyiv, 57:68–78 

DOI: https://doi.org/10.31073/abg.57.09 (in English). 

 

На всі статті, опубліковані у збірнику, встановлюється цифровий ідентифікатор DOI, що 

забезпечує стовідсоткову коректність цитування. 

 

ДО СТАТТІ ДОДАЮТЬСЯ: 

 Розширене резюме статті мовою оригіналу та англійською мовою (не менше 4000 зна-

ків) для Веб-сайту збірника. Резюме повинно бути структуроване, містити мету дослі-

дження та застосовані методи, основні отримані результати та висновки. Розширене ре-

зюме статті розміщується на сайті видання безоплатно! 

 Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене 

звання, посада і місце роботи, контактний телефон, e-mail, код ORCID ID кожного ав-

тора. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, потрібно створити обліковий запис за по-

силанням http://orcid.org. 

Редакція наукового збірника не несе відповідальності за зміст статей і вірогідність пред-

ставлених даних, але залишає за собою право відбору, рекомендацій та зауважень щодо змісту 

надісланих матеріалів. Статті, оформлені не за правилами, не реєструються і не розгляда-

ються. 

Поштова адреса редакції: 

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, 

вул. Погребняка, 1, с. Чубинське, Бориспільський р-н, Київська обл., Україна, 08321 

Е-mail: irgtvudav@ukr.net 

Телефон для довідок: +38044-370-87-40  

https://doi.org/10.31073/abg.57.
https://doi.org/10.31073/abg.57.01
https://doi.org/10.31073/abg.57.01
https://doi.org/10.31073/abg.57.09
mailto:irgtvudav@ukr.net
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«Аграрні науки та продовольство»); 
091 – Біологія (галузь знань 09 «Біологія»), 

а також до докторантури на 2020 рік 

для здобуття ступеня доктора наук за спеціальностями: 

204 – Технології  виробництва і переробки продукції тваринництва  (галузь знань 20 
«Аграрні науки та продовольство»); 

091 – Біологія (галузь знань 09 «Біологія»). 

Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі здійснюється: 

 за рахунок коштів державного бюджету;

 за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб.

Форма навчання для аспірантів – очна (денна та вечірня),  для докторантів – денна. 
Тривалість навчання в аспірантурі – 4 роки незалежно від форми навчання, у докторан-

турі – 2 роки. 

Вступникам до аспірантури потрібно подати такі документи: 
1. Заяву на ім’я директора інституту;
2. Листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений печаткою установи останнього місця
роботи або навчання (2 прим.);
3. Автобіографію;
4. Характеристику-рекомендацію;
5. Копію диплома магістра (спеціаліста) з додатком (2 прим.);
6. Копію трудової книжки (за наявності);
7. Список опублікованих наукових праць або реферат з обраної спеціальності;
8. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
9. Ксерокопію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

При вступі до докторантури, крім цього, додаються: 
1. Розгорнутий план наукової роботи;
2. Копія диплому про присудження наукового ступеня кандидата наук;
3. Письмова характеристика наукової діяльності вступника від наукового консультанта.

Оригінали паспорта (для всіх), диплома про вищу освіту та диплома про присудження 
наукового ступеня кандидата наук (для докторантів) пред’являються вступниками особисто. 

Вступні іспити до аспірантури зі спеціальності, іноземної мови та співбесіда проводи-
тимуться у серпні – вересні 2020 року 

Документи приймаються з 20 липня до 20 серпня 2020 року 

за адресою: вул. Погребняка, 1, с. Чубинське, Бориспільський район, 
Київська область, 08321 

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, кім. 314. 
Довідки за телефоном:  +38044-370-87-40  (Бойко Олена Володимирівна) 
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