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Висвітлено особливості тварин сірої української породи племзаводів «Поливанівка»
Дніпропетровської області та «Маркеєво» Херсонської області, а також білоголової україн
ської ТОВ «Подільський господар» за тривалістю використання та відтворювальною здат
ністю. Виявлено, що в обох породах існує досить високий відсоток корів-довгожительок, що
сприяє можливості проведення успішної селекції за продуктивними ознаками власних ремон
тних телиць. Відмічено також, що корови-довгожительки в переважній більшості випадків
відзначаються також задовільною відтворювальною здатністю.
Ключові слова: сіра українська порода, білоголова українська порода, тривалість викори
стання, відтворювальна здатність, поліпшення стада
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The peculiarities o f Grey Ukrainian cattle o f breeding plants “Polyvanivka” o f Dnipro region
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on longevity and reproductive ability are described. It is found, that in both breeds there is rather
high percent o f long-lasting cows, that facilitate the possibility o f successful selection on productive
traits o f own heifers ’ leading. It is pointed as well, that long-lasting cows mainly have good repro
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Описаны особенности животных серой украинской породы племзаводов «Поливановка»
Днепропетровской области и «Маркеево» Херсонской области, а также белоголовой украин
ской ООО «Подольский господар» по продолжительности использования и воспроизводите
льной способности. Обнаружено, что в обеих породах существует достаточно высокий про
цент коров-долгожительниц, что способствует возможности проведения успешной селек
ции по продуктивным признакам собственных ремонтных тёлок. Отмечено также, что ко
ровы-долгожительницы в преимущественном большинстве случаев отличаются также хо
рошей воспроизводительной способностью.
Ключевые слова: серая украинская порода, белоголовая украинская порода, продолжите
льность использования, воспроизводительная способность, улучшение стада
Вступ. Тривалість використання тварин, поряд із задовільною відтворювальною здатні
стю є селекційними ознаками першої важливості [4, 8, 9, 12, 13, 22, 25-31, 32, 34, 38, 40], осо
бливо у світлі зростаючої стурбованості щодо їх зниження [9, 14, 42, 43]. Останнє в більшості
випадків спостерігається у стадах з інтродукованим імпортованим генетичним матеріалом [1,
2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 19-24, 33, 35, 39, 42-43]. На цьому тлі надію вселяють повідомлення
щодо потенціалу в даному питанні автохтонних порід України - сірої української, лебединсь
кої, бурої карпатської та білоголової української. За окремими свідченнями, тварини сірої ук
раїнської породи живуть та продукують життєздатне потомство до 19 років [6], а продуктивне
життя корів білоголової української породи триває у середньому 10 розтелів [36]. Глобальність
проблеми потребує висвітлення питання в повному обсязі із з ’ясуванням лімітів значень та їх
коливання по стадах.
Мета. Дослідити тривалість використання та відтворювальну здатність тварин в стадах
сірої та білоголової українських порід.
М атеріали та методи досліджень. Дослідження проведено за матеріалами первинного
зоотехнічного обліку в стадах з розведення сірої української породи ДП ДГ «Поливанівка»
Інституту зернових культур НААН Дніпропетровської області (105 вибулих та 263 живих тва
рини) та ДП ДГ «Асканія-Нова» Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова
«Асканія-Нова» Херсонської області (70 вибулих тварин), а також в стаді білоголової україн
ської породи ТОВ «Подільський господар» Хмельницької області (346 вибулих і 22 живих
тварини).
Результати досліджень. Аналіз даних вибракування корів білоголової української по
роди ТОВ «Подільський господар» за 2013 рік (22 тварини) свідчить про плановість роботи з
підвищення продуктивності стада, порівняно невисоку (20,5%) інтенсивність ремонту (за
вдяки тривалому використанню повновікових корів) і задовільний стан здоров’я тварин осно
вного стада. З 22 корів лише одна корова стада у віці 11 років (на 7 лактації) була вибракувана
з причини розладу органів травлення. Всі решта вибраковувались з причини низької продук
тивності. Зазначене також може опосередковано свідчити про загальну міцність конституції
тварин стада та їх стійкість проти інфекційних хвороб.
Крім того, аналіз бази даних корів основного стада засвідчив наявність у ньому корівдовгожительок. Так, корова Литва 370, народжена 12 лютого 1998 року на дату формування
електронної бази (14.07.2013) мала тривалість використання у стаді 5631 день. Корів з трива
лістю використання понад 10 років на той час налічувалося у стаді 34 голови, або 5,89% від
577 врахованих голів. Тварин, які прожили в стаді 15 років, налічувалося лише чотири. Проте,
за врахування їх задовільної відтворювальної здатності, це є більш, ніж задовільним показни
ком. Зокрема, згадувана корова Литва 370 запліднилася з першої спроби, як й інші коровидовгожительки. Загалом, слід відмітити, що серед 380 корів, які запліднилися з першого разу,
40 тварин були п’ятого і старших отелень. По одній тварині досягли 11 і 12 отелень, троє 9 отелення. Слід відмітити, що за літературними даними [20] у голштинському стаді на одне
запліднення припадає 2-2,5 осіменіння.
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Для вищої надійності висновків за популяцією здійснено аналіз тривалості життя та відтворювальної здатності вибулих 346 корів білоголової української породи, які народилися
впродовж 1978-1995 років. Аналіз тривалості продуктивного життя досліджених корів засвід
чив, що в стаді переважали тварини з тривалістю використання 1-5 лактацій (74,6%). Причому
тварин, які відлактували повністю 1 лактацію (52 особини) було менше, ніж тварин з тривалі
стю використання 2, 3 чи 4 лактації (55-59). З п’ятої лактації спостерігається скорочення числа
тварин кожного варіаційного ряду. Так, на шостій лактації перебували 28 тварин, на дев’ятій
- 12, а на 13 лактації - лише 1 тварина. Розгляд числа отелень і одержаних за життя телят
виявляє дещо кращу картину. Одне отелення мали лише 25 тварин (7,2%). Найбільше число
корів у стаді (70 тварин) мали 4 отелення. Завдяки наявності двоєн у тварин (5,2% всієї вибі
рки) найбільше число телят за життя складало 14 голів з рівномірним розподілом за статтю
(табл. 1). Одне теля за життя мали лише 19 (5,5%) тварин, тоді як по 5-14 телят за життя
одержано від майже 40% тварин вибірки (138 голів).
1. Число телят т а тривалість використання окремих тварин стада білоголової української породи
Число оте
Число лакта
Число те
Співвідношення приплоду за статтю
Кличка і № тварини
лень
цій
лят
(телиць/бугайців)
Нотація 46
13
13
12
5/7
12
12
14
7/7
Ласкава 476
12
11
12
7/5
Звєзда 590
11
11
11
5/6
Оправа 60
10
10
11
3/8
Наївна 874
9
9
11
9/2
Ямбалтика 98

На жаль, у окремих тварин нерідким є народження мертвих телят чи аборти. Такі прикрі
випадки складають майже 15% аналізованої вибірки. Ретроспективно складно встановити, чим
вони були викликані. Дослідження генеалогічної належності таких випадків виявило дещо
вище число абортів (2 з 15 випадків у вибірці) та мертвонароджених телят (5 серед 45 у ви
бірці) у потомстві бугая Часа 59. Проте, слід взяти до уваги більш інтенсивне використання
зазначеного плідника на коровах стада. У потомстві бугаїв Царя і Фрукта також відмічено
вище, ніж у потомстві інших бугаїв, число мертвонароджених телят (7 та 2 відповідно). Разом
з тим, у потомстві як Царя, так і Часа були двійні. Тобто, дане питання потребує більш грун
товного вивчення, включаючи поєднуваність бугаїв, маток і ліній. Зокрема, у дочки бугая Фру
кта відмічено двоє мертвонароджених телят, одне з яких народжено при поєднанні даної ко
рови з бугаєм Царем. Дочка бугая Часа 59 також мала двоє мертвонароджених телят у двох не
суміжних отеленнях за поєднання з бугаєм Царем в обох випадках. Така ж ситуація спостері
галася з дочкою бугая Окуня 217, який відзначався широким використанням у стаді та відсут
ністю абортів та мертвонароджених телят у приплоді корів при поєднанні з ним. Слід відмі
тити, що у переважного числа (75%) використовуваних у стаді плідників не відмічено у потомстві жодного мертвонародженого теляти чи аборту.
Аналіз бази даних вибулих корів ДП ДГ «Поливанівка» засвідчив, що зі 105 корів від
19 (18,1%) за життя одержано 10 і більше (до 13) телят, від 60 (57%) - 5-9 телят. Тобто, 75%
(3/4) корів стада народили щонайменше 5 телят. Лише 1 корова серед вибулих 105 мала за
життя лише двоє телят. Від решти корів (майже 25%) одержали троє або четверо потомків.
Аборти та мертвонароджені телята зустрічалися лише у молодих тварин. Зокрема у
10 первісток (9,5%) зафіксовано народження мертвих телят, а у корів другого отелення - 2 або
рти. Серед тварин третього і старших отелень абортів немає і випадків народження мертвих
телят не зареєстровано. Останнє може бути зумовлене вищим рівнем адаптації старших тва
рин до негативного впливу паратипових чинників і відносною пізньостиглістю тварин даної
породи.
Станом на червень 2016 року серед 263 врахованих живих корів досліджуваного стада
налічувалось 3,4% тварин 2013 року народження, 15,6% - 2012, 18,3% - 2009-2011, 15,2% 2008, 41,1% - 2002-2007 і 4,9% особин 1996-2001 років народження. Тобто, більшість (61,2%)
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корів сірої української породи, які лактували у стаді ДП ДГ «Поливанівка» на 1 червня
2016 року, мали вік від 8 до 20 років.
Бугаї стада теж характеризуються продуктивним довголіттям. Так, батьку корови Ма
льви 5298, коли він плідно осіменив 7-річну корову Мєтєль 5996, було 18 років. Ще 4 бугаям,
які стали батьками корів стада, було по 8 років. Корову сірої української породи Г адалку 7480
мати Грозна 5684 народила у віці 11,6 років, Зиму 7735 - 10-річна корова Зухра 3308. Тобто,
навіть без ведення селекції за цією ознакою, тварини сірої української породи показують
більш ніж задовільну відтворювальну здатність. Аналіз родоводів в глибину (матері батька і
матері) теж засвідчив наявність корів, які народжували здорове потомство у віці 8-11 років.
Серед врахованих корів сірої української породи дослідного господарства «АсканіяНова» більше половини (64,3%) мали 5 та більше отелень. Серед 26 корів з меншим числом
отелень (1-4), значну частину (15 голів) складали тварини, яких господарство здало на м’ясо
з огляду на задовільні їх м’ясні форми. З причини яловості вибуло лише три корови, одна тва
рина - через травму. Зафіксовано поодинокі випадки вибуття і з деяких інших причин. За ана
лізу причин вибуття корів зі стада, особливу увагу привертають випадки виняткової життєзда
тності тварин даної породи. Зокрема, корова Зімона 70 після перелому хребта ще місяць пере
бувала у стаді без будь-яких видимих зовнішніх проявів травми. Наслідок невдалої садки бугая
був ідентифікований лише після вимушеного дорізу корови з іншої причини.
Наявність помітного числа тварин, яких вибраковували за віком, і відносно висока частка
(24,3%) корів-довгожительок (10-11 отелень) може бути непрямим свідченням високого їх по
тенціалу за тривалістю використання.
Корови-довгожительки (7-14 отелень) складають 52,9% від усіх досліджуваних тварин.
Корова Удачна 64 (табл. 2) лактувала у стаді 14 років і була вибракувана з причини неможли
вості теляти смоктати вим’я (потовщені дійки). Корова Герань 302 народила 13 телят, серед
яких не зустрічалося ні мертвонароджених, ні слабких. Остання була вибракувана зі стада з
огляду на вік, хоча задовільний стан корови навіть змусив обліковця відмітити «відмінний ви
гляд» тварини. Ще одна корова стада Балерина 126 вимушено вибула зі стада після 11-го оте
лення лише через серйозну травму на пасовищі. Корови з 9-11-ма отеленнями за життя (22 го
лови) складали понад 30% від усіх досліджуваних тварин стада.
2. Число одерж аних телят і тривалість використання окремих корів
___________ стада дослідного господарства «Асканія-Нова»___________
Співвідношення приплоду за статтю (телиць/бугайЧисло оте
Число те
Кличка і № тварини
лень
лят
ців)
14
14
7/7
Удачна 64
Герань 302
13
13
8/5
11
11
5/6
Балерина 126
Авіація 22
11
10
4/6
11
11
4/7
Арба 18

Усі корови стада характеризуються легкими (не нижче 5,0 за шкалою бонітування вели
кої рогатої худоби м’ясних порід) отеленнями. Дана особливість є вельми актуальною у сучас
ному м‘ясному скотарстві. Адже від 40 до 60% потомства м’ясних корів гине саме з причини
дистоції у матерів [37]. Слід відмітити, що навіть у молочному скотарстві покращання легкості
отелень є наразі актуальним питанням. За даними науковців Інституту розведення і генетики
тварин імені М.В.Зубця НААН у стаді українських червоно- та чорно-рябої порід без сторон
ньої допомоги і з допомогою 1-2 осіб отелення проходили лише у 66,5% тварин [17].
У випадках народження мертвих телят чи абортів слід зважати на їх причини. Один з
десяти зафіксованих у тварин вибірки абортів був спричинений укусом на пасовищі, декілька
інших - багатоплідністю. За повідомленням А. Краєвського [15] за багатоплідності у 3-5 разів
підвищується ймовірність народження неживого теляти.
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Порівняння тривалості використання тварин досліджуваних автохтонних порід з такою
у корів голштинської чи створених за її використання порід на основі результатів власних неопублікованих досліджень по ВАТ «ПЗ «Бортничі» і за даними літератури [19, 39, 44] виявляє
помітно довшу за числом лактацій тривалість використання худоби білоголової та сірої укра
їнських порід. Зокрема, за дослідженнями Л. М. Хмельничого і В. В. Вечорки [39] тривалість
продуктивного використання корів української червоно-рябої молочної породи (п = 1463) різ
ної умовної кровності за голштинською коливається від 1,9 до 5,0 (найвище значення - у на
півкровних) лактацій. У дослідженнях Н. П. Мазур та ін. [19] даний показник у стадах голшти
нської (п = 2396), українських чорно-рябої (п = 12038) і червоно-рябої (п = 1799) молочних по
рід відповідно складав 2,42, 3,57 і 3,78 лактації. У наших дослідженнях у стаді сірої українсь
кої породи дослідного господарства «Асканія-Нова» середнє число отелень корів за життя
складало 6,45, дослідного господарства «Поливанівка» - 6,50, у стаді білоголової української
породи стада «Подільський господар» - 4,49, що істотно перевищує тривалість використання
корів сучасних заводських порід.
Висновки. 1. Скорочення тривалості продуктивного використання та відтворної здатно
сті корів України зумовлює пошук шляхів покращання даних показників та з ’ясування наяв
ності альтернативних знищенню локальних порід рішень.
2. Окремі корови стада «Подільський господар» з утримання білоголової української по
роди відзначаються високою тривалістю продуктивного використання за задовільної відтворювальної здатності, що потребує більш ґрунтовного дослідження та виявлення чинників, які
б сприяли тиражуванню такої практики у породі та галузі.
3. Аналіз тривалості використання корів стада племзаводу «Поливанівка» виявив певний
(більше 50) відсоток корів-довгожительок. Дані корови у переважній більшості випадків від
значалися задовільною відтворювальною здатністю.
4. Аналіз тривалості використання та відтворювальної здатності тварин стада племзаводу
«Маркеєво» засвідчив ряд позитивних особливостей сірої української породи, включаючи ле
гкість отелень і високу тривалість використання останніх.
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