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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР’ЄРУ КОРІВ-ПЕРВІСТОК СУМСЬКОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ,
ОЦІНЕНИХ ЗА МЕТОДИКОЮ ЛІНІЙНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ
А. В. ЛОБОДА, Д. О. БАРДАШ
Сумський національний аграрний університет (Суми, Україна)
Визначено особливості екстер’єрного типу корів-первісток сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи провідного селекційного стада Сумського
регіону, оцінених за методикою лінійної класифікації. Встановлено рівень оцінки групових та
описових ознак екстер’єру і ступінь їхньої внутрішньостадної мінливості. Встановлено
зв’язок між фінальною оцінкою за тип та надоєм за першу лактацію.
Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, екстер’єрний тип, лінійна оцінка
EXTERIOR FEATURES OF COWS FIRSTBORN OF SUMY INTRABREED TYPE OF
UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY CATTLE, ESTIMATED BY THE METHOD
OF LINEAR CLASSIFICATION
A. V. Loboda, D. A. Bardash
Sumskiy national agrarian university (Sumy, Ukraine)
The traits of the conformation type of firstborn cows of Sumy intrabreed type of Ukrainian
Black-and-White breed of the leading breeding flocks in Sumy region, estimated by the method of
linear classification, were determined. The level of assessment of group and descriptive conformation
traits and the degree of their intra-herd variability has been determined. The relationship was found
between the final score for type and milk yield in the first lactation.
Key words: Ukrainian Black-and-White dairy breed, conformation type, linear estimation
ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК СУМСКОГО ВНУТРИПОРОДНОГО ТИПА УКРАИНСКОЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ, ОЦЕНЕННЫХ ПО МЕТОДИКЕ ЛИНЕЙНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
А. В. Лобода, Д. А. Бардаш
Сумской национальный аграрный университет (Сумы, Украина)
Определены особенности экстерьерного типа коров-первотелок сумского внутрипородного типа украинской черно-пестрой молочной породы ведущего селекционного стада
Сумского региона, оцененных по методике линейной классификации. Установлен уровень оценки групповых и описательных признаков экстерьера и степень их внутристадной изменчивости. Установлена связь между финальной оценкой типа и удоем за первую лактацию.
Ключевые слова: украинская черно-пестрая молочная порода, экстерьерный тип, линейная оценка
У практичній селекції великої рогатої худоби екстер’єрний тип тварини визначається за
будовою тіла, її екстер’єрно-конституціональними особливостями, які вказують на напрямок
продуктивності тварини. Якщо конкретизувати це поняття у визначені, то тип – це фенотиповий прояв спадковості, виражений морфофункціональними особливостями екстер’єру у
зв’язку із спеціалізацією продуктивності та реактивної здатності організму тварин [30, 31].
Упродовж досить тривалого періоду в усьому світі процес створення нових та удосконалення
існуючих порід ведеться з розробкою уявлення про модельний тип, який визначається тією чи
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іншою спеціалізацією створюваної породи. Основними ознаками модельної тварини є зовнішні форми будови тіла, цільові стандарти продуктивності та фізіологічної здатності, які певною мірою відображають спадкову основу вихідних порід [1, 22, 29].
Оскільки екстер’єрний тип являється найважливішою складовою частиною конституції
і є її зовнішнім вираженням, цю особливість у практиці селекції розглядають у всій складності
його взаємозв’язку з продуктивними якостями тварин. За багато років удосконалення молочної худоби накопичені відомості про величину і спрямованість зв’язків між низкою екстер’єрних показників та основними господарськи корисними ознаками [4, 5, 6, 7, 9, 10, 19, 24].
Згідно із селекційними програмами [13, 15] тварини новоствореної української чорнорябої молочної породи повинні мати наступні форми екстер’єру, які притаманні худобі інтенсивного молочного типу: задовільно виражена мускулатура, міцний кістяк, тонка та ніжна
шкіра, добре розвинута грудна клітина, об’ємне черево, пряма лінія спини, з правильною поставою крижів та кінцівок. Вим’я у них ванноподібної та чашовидної форми, об’ємне, залозисте
з міцним прикріпленням, дно вимені не нижче рівня скакального суглоба. Усі ці ознаки мають
описовий характер, тому визначати їхній ступінь розвитку дозволяє сучасна система, визнана
на світовому рівні – методика лінійної класифікації молочної худоби.
Селекційна робота з тваринами порід молочного напрямку продуктивності підтверджує
численними дослідженнями, що добре виражені типові, характерні для даної породи ознаки,
конституційна міцність, статі екстер’єру у гармонійному поєднанні значною мірою визначають максимальну реалізацію продуктивності, адаптованість та довголіття тварин [17, 18, 20,
25, 26]. У зв’язку з цим метод лінійної класифікації забезпечує об’єктивну оцінку екстер’єрного типу тварин, гарантуючи через добір та підбір кращих тварин, ефективність селекційноплемінної роботи у цьому напрямку.
Широкі можливості методики лінійної класифікації відкриваються через його доступність, простоту, можливість оцінки ознак, які складно, або неможливо виміряти, накреслити
екстер’єрний профіль дочок оцінених за потомством бугаїв-плідників та перейти від оцінки за
фенотипом до оцінки за генотипом [2, 23].
Використання методики візуальної лінійної класифікації корів молочної худоби за типом
дозволяє перетворити якісну експертну оцінку до розряду кількісних ознак і на її основі проводити масову селекцію корів та оцінку племінної цінності бугаїв-плідників за екстер’єром
їхніх дочок [2, 11, 12].
З огляду на зазначене у новій редакції Закону України “Про племінну справу у тваринництві” лінійна класифікація корів молочних порід за типом вказана як обов’язковий елемент
у визначенні комплексної племінної цінності молочної худоби [3].
Враховуючи важливість лінійної класифікації в аспекті ефективності селекції молочної
худоби за екстер’єрним типом, від якості якого залежить найперше молочна продуктивність
тварин, вважаємо за необхідне постійне проведення оцінки корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи за лінійними ознаками, що й визначає
актуальність цих досліджень.
Матеріали та методи досліджень. Експериментальною базою досліджень слугувала інформація з лінійної класифікації корів-первісток сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи у ПП “Буринське” Підліснівського відділення Сумського
району. Оцінювали корів-первісток за методикою лінійної класифікації [9] згідно останніх рекомендацій ICAR [14] у віці 2–4 місяців після отелення за двома системами – 9-бальною, з
лінійним описуванням 18 статей екстер'єру, та 100-бальною системою класифікації з урахуванням чотирьох комплексів селекційних ознак, які характеризують: вираженість молочного
типу, розвиток тулуба, стан кінцівок та морфологічні якості вимені. Дані експериментальних
досліджень опрацьовували біометричними методами на ПК за використання програмного забезпечення за формулами, наведеними Е. К. Меркурьевой [8].
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Результати досліджень. Результати лінійної оцінки корів-первісток піддослідного стада
за 100-бальною системою свідчать, що у межах групових ознак середній рівень фінальної оцінки знаходиться у межах “добре з плюсом” (табл. 1).
1. Характеристика корів-первісток за оцінкою лінійних ознак,
які характеризують їхній екстер’єрний тип, балів (n = 137)
Граничні відхилення
Лінійна ознака
x ± S.E.
Cv, %
σ
екстер’єрного типу
min
max
Групові ознаки: молочного типу
82,9 ± 0,11
2,02
1,68
77
85
тулуба
84,1 ± 0,14
1,77
1,49
81
86
кінцівок
82,3 ± 0,16
2,61
2,15
73
85
вимені
82,6 ± 0,12
2,45
2,03
79
86
82,9 ± 0,09
1,60
1,33
79
85
Фінальна оцінка типу
Описові ознаки: висота
6,2 ± 0,11
18,2
1,12
3
9
ширина грудей
6,0 ± 0,12
31,3
1,88
3
9
глибина тулуба
7,1 ± 0,09
25,1
1,78
2
9
кутастість
6,7 ± 0,13
29,1
1,95
1
9
нахил заду
5,1 ± 0,09
26,0
1,33
1
9
ширина заду
6,4 ± 0,11
23,1
1,48
2
9
кут тазових кінцівок
5,5 ± 0,10
24,4
1,34
1
8
постава тазових кінцівок
6,1 ± 0,09
12,6
0,77
2
9
кут ратиць
5,4 ± 0,14
36,3
1,96
1
8
передніх
6,3
±
0,12
29,4
1,85
1
8
прикріплення
часток вимені:
задніх
5,7 ± 0,11
33,7
1,92
1
7
центральна зв’язка
6,1 ± 0,12
30,3
1,85
2
9
глибина вимені
6,3 ± 0,10
31,1
1,96
1
9
передніх
4,6 ± 0,09
31,5
1,45
1
9
розташування
дійок:
задніх
5,2 ± 0,10
29,2
1,52
1
9
довжина дійок
5,3 ± 0,08
21,1
1,12
2
7
переміщення (хода)
6,5 ± 0,09
29,8
1,94
1
9
вгодованість
5,8 ± 0,12
28,6
1,66
1
9

Загалом корови-первістки аналогічно відрізняються добрим розвитком групових статей,
які характеризують їхній молочний тип (82,9 бала), особливо розвиток ознак тулуба
(84,1 бала), стан кінцівок (82,3 бала) та вимені (82,6 бала) та загальною оцінкою типу
(82,9 бала).
Рівень розвитку 18 екстер’єрних ознак корів, що описуються згідно з методикою лінійної
класифікації, показує їхню значну мінливість в нутрі підконтрольного стада. Загалом оціненим тваринам племінного заводу ПП “Буринське” Підліснівського відділення властиві добре
виражені висота, глибина тулуба, кутастість, нахил та ширина заду, прикріплення передніх
часток вимені, центральна зв’язка та глибина вимені. Результати лінійної класифікації свідчать, що будова тіла корів-первісток сумського внутрішньопородного типу української чорнорябої молочної породи на сучасному етапі селекції має достатньо добру характеристику описових ознак, що визначають їхню молочність.
Встановлена висока мінливість описових лінійних ознак, яка варіює у межах 12,6–36,3%
свідчить про відсутність поки що належного добору за ними та можливість ефективної селекції за цими ознаками.
Використання методики лінійної класифікації обумовлено також існуванням між ознаками будови тіла і вимені та молочною продуктивністю корів додатної кореляції [16, 21, 27,
28], що дозволяє поліпшувати ефективність опосередкованого добору за цими ознаками.
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За результатами наших досліджень корови-первістки з оцінкою «дуже добре» перевищують ровесниць з оцінкою «добре з плюсом» за надоєм з високодостовірною різницею на 583
кг (Р < 0,001), а з оцінкою «добре» – на 1884 кг, різниця також високодостовірна при Р ˂ 0,001,
(табл. 2).
Фінальна
оцінка,
балів
85–89
80–84
75–79

Клас

2. Співвідносний розподіл корів-первісток за
класифікаційною шкалою та продуктивністю
Продуктивність корів за першу лактацію, M ± m
Кількість

дуже добре
добре з плюсом
добре

голів

Надій, кг

% жиру

кг жиру

42
88
7

6427 ± 148,6
5844 ± 93,1
4543 ± 175,7

3,77 ± 0,045
3,79 ± 0,032
3,82 ± 0,120

242,3 ± 4,24
221,5 ± 2,21
173,5 ± 7,08

При недостовірному зниженні вмісту жиру в молоці корів з оцінками «добре з плюсом»
та «добре», прибавка молочного жиру у первісток з оцінкою «дуже добре» склала у порівнянні
з тваринами, з оцінкою «добре з плюсом» 20,8, а з оцінкою «добре» – на 68,8 кг (Р ˂ 0,001).
Висновки. Застосування у селекційному процесі молочної худоби методики лінійної
класифікації є досить ефективним засобом об’єктивного визначення породних особливостей
корів за екстер’єром, а існування зв’язку між груповими лінійними ознаками та надоєм – запорукою ефективності добору тварин за типом.
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