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ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ НА ЖИВУ МАСУ ТЕЛИЦЬ
І МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ
Ю. П. ПОЛУПАН, В. А. СІРЯК
Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН (Чубинське, Україна)
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Дослідження зв’язку конституціональної характеристики інтенсивності формування
телиць з подальшою їх живою масою, молочною продуктивністю і відтворювальною здатністю корів проведено на 861 тваринах голштинської, українських чорно- та червоно-рябої молочних порід племзаводу “Терезине”. Встановлено, що телиці зі швидким формуванням живої
маси відзначаються достовірно вищими її середньодобовими приростами від народження до
шести місяців і нижчими у віці від дев’яти до п’ятнадцяти місяців, що зумовлює максимальне
зростання переваги зазначених тварин над ровесницями з повільним спаданням відносної швидкості росту живої маси у віці трьох (на 1,6–11,4 кг або 1,5–11,6%) і шести (на 9,8–17,5 кг
або 5,9–9,8%) місяців (P < 0,001) з подальшим зменшенням міжгрупової різниці і практичним
її нівелюванням у півторарічному віці. За надоєм, виходом молочного жиру і білка первісток
достовірна перевага навпаки відмічена на користь тварин з повільним спаданням відносної
швидкості росту. Найістотнішою така перевага виявилась за порівняння відносних приростів живої маси у віці 3–6 і 9–12, 0–6 і 12–18 та 0–6 і 6–12 місяців (5,0–6,5%, P < 0,001). За
максимальним кореляційним зв’язком і найістотнішою перевагою за молочною продуктивністю первісток найбільш ефективним вбачається добір телиць з повільним формуванням живої маси за порівняння вікових періодів 3–6 і 9–12 місяців. Перевага первісток, що повільно
формуються, не виявляє статистично достовірної пролонгованої дії та до третьої лактації
практично нівелюється. Істотного зв’язку інтенсивності формування живої маси ремонтних телиць з масовою часткою жиру і білка в молоці та тривалістю періоду між першим і
другим отеленнями корів не виявлено. Встановлений достовірний рівень успадковуваності (до
26,3%) дає генетичні підстави очікувати достатню результативність опосередкованої селекції на підвищення молочної продуктивності корів первісток за непрямою предикторною
конституціональною ознакою інтенсивності формування живої маси телиць.
Ключові слова: телиці, інтенсивність формування живої маси, корови, молочна продуктивність, відтворювальна здатність, співвідносна мінливість, успадковуваність
INFLUENCE OF THE INTENSITY OF FORMATION ON LIVE WEIGHT OF HEIFERS
AND MILK PRODUCTIVITY OF COWS
Yu. P. Polupan, V. A. Siriak
Institute of animal breeding and genetics nd. a. M.V.Zubets of National Academy of Agrarian Science
(Chubynske, Ukraine)
The study focuses on the connection between the constitutional characteristics of the intensity
of formation of heifers with their future live weight, milk productivity and reproductive performance.
This study was conducted on breeding farm “Terezyne”. Data included 861 animals of Holstein,
Ukrainian black and white and red and white dairy breeds. It has been established that heifers with
a fast formation of live weight have reliable higher average daily gains from birth to six months and
they have lower gains in the age from nine to fifteen months. It results in the maximum increasing of
advantage of these animals over the same age heifers with a slow formation of live weight at the age
of three (by 1.6–11.4 kg or 1.5–11.6%) and six (by 9.8–17.5 kg or 5.9–9.8%) months (P < 0,001) with
© Ю. П. ПОЛУПАН, В. А. СІРЯК, 2019
Розведення і генетика тварин. 2019. Вип. 57

111

the future decreasing of differences between groups and its levelling in the age of one and a half
years. On the contrary to live weight, significant advantage of milk yield, milk fat and milk protein of
firstborns’ were marked for animals with a slow formation of live weight. The most significant such
an advantage was in comparison of relative gains of live weight at the age of 3–6 and 9–12, 0–6 and
12–18 and 0–6 and 6–12 months (5.0–6.5%, P < 0,001). Based on the highest correlation and the
most significant advantage of the milk productivity of the firstborns, it is suggested that the most
effective is the selection of heifers with a slow formation of live weight at the age of 3–6 and 9–12
months. The advantage of firstborns with a slow formation of live weight does not show a statistically
significant prolonged influence, and before the third lactation is practically disappeared. A significant
correlation between the intensity of the formation of live weight of repair heifers and fat content and
protein content in the milk and the duration of the period between the first and second calving was
not found. There was established a reliable level of inheritance (up to 26.3%), it gave the genetic
basis to expect a significant effect of indirect selection on increasing the milk productivity of firstborns
cows on the basis of an indirect predictive constitutional trait – the intensity of the formation of live
weight of heifers.
Key words: heifers, intensity of formation of live weight, cows, milk productivity, reproductive
performance, relative variability, inheritance
ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НА ЖИВУЮ МАССУ ТЁЛОК И
МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ
Ю. П. Полупан, В. А. Сиряк
Институт разведения и генетики животных имени М.В.Зубца НААН (Чубинское, Украина)
Изучение связи конституциональной характеристики интенсивности формирования
тёлок с последующей их живой массой, молочной продуктивностью и воспроизводительной
способностью коров проведено на 861 животных голштинской, украинских чёрно- и краснопёстрой молочных пород племзавода “Терезино”. Установлено, что тёлки с быстрым формированием живой массы отличаются достоверно высшими её среднесуточными приростами от рождения до шести месяцев и низшими в возрасте от девяти до пятнадцати месяцев, что обусловливает максимальный рост превосходства упомянутых животных над
сверстницами с медленным спаданием относительной скорости роста живой массы в возрасте трёх (на 1,6–11,4 кг или 1,5–11,6%) и шести (на 9,8–17,5 кг или 5,9–9,8%) месяцев
(P < 0,001) с последующим уменьшением межгрупповой разницы и практическим её нивелированием в полуторагодовалом возрасте. По удою, выходу молочного жира и белка первотёлок достоверное преимущество наоборот отмечено в пользу животных с медленным спаданием относительной скорости роста. Наиболее существенным такое преимущество оказалось при сравнении относительных приростов живой массы в возрасте 3–6 и 9–12, 0–6 и 12–
18 и 0–6 и 6–12 месяцев (5,0–6,5%, P < 0,001). Ввиду максимальной корреляционной связи и
наиболее существенного преимущества по молочной продуктивности первотёлок наиболее
эффективным представляется отбор тёлок с медленным формированием живой массы при
сравнении возрастных периодов 3–6 и 9–12 месяцев. Преимущество медленно формирующихся первотёлок не проявляет статистически достоверного пролонгированного действия
и до третьей лактации практически нивелируется. Существенной связи интенсивности формирования живой массы ремонтных тёлок с массовой долей жира и белка в молоке и продолжительностью периода между первым и вторым отёлами коров не выявлено. Установлено
достоверный уровень наследуемости (до 26,3%) даёт генетические основания ожидать достаточную результативность опосредованной селекции на повышение молочной продуктивности коров первотёлок по непрямому предикторному конституциональному признаку интенсивности формирования живой массы тёлок.
Ключевые слова: тёлки, интенсивность формирования живой массы, коровы, молочная
продуктивность, воспроизводительная способность, соотносительная изменчивость,
наследуемость
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Вступ. Важливою складовою формування високопродуктивних стад молочної худоби є
спрямоване вирощування ремонтного молодняку, від якості якого залежить рівень продуктивності, стан відтворення у стаді, здоров’я тварин, їх довговічність та довічна продуктивність.
Встановлено, що між інтенсивністю росту телиць та їх майбутньою молочною продуктивністю існує кореляційна залежність [5, 11, 26, 39–43, 46]. Виявлено пряму залежність між
живою масою телиць у різні вікові періоди та їх майбутньою молочною продуктивністю [23,
44, 45, 49, 51], що в окремих випадках сягає +0,40 [5, 48, 50].
Дослідження, проведені в Австралії, показали, що телиці, які швидше досягають бажаної
живої маси (85% живої маси дорослої тварини), мають кращий розвиток органів відтворення, їх
раніше парують, вони переважають ровесниць за продуктивністю і тривалістю продуктивного
використання [41]. Зокрема, за переваги живої маси первісток 50 кг надій був вищим на
1041 кг, кількість молочного жиру – на 38,5 кг, молочного білка – на 42,5 кг.
Сила впливу живої маси телиць на мінливість подальшої молочної продуктивності корів
в залежності від віку і лактації становить 8,21–42,87% [36]. Проте такий зв’язок має переважно
криволінійний характер [16, 47, 52].
Інші вчені зазначають, що кореляційний зв’язок між живою масою телиць у окремі вікові
періоди і майбутнім надоєм незначний [1, 34], визначається напрямом добору [10] і з найбільшою вірогідністю проявляється у 1–3-місячному віці, а вже у 12-місячному він практично відсутній [11].
Є повідомлення, що високий середньодобовий приріст ремонтних телиць негативно
впливає на величину надою за лактацію. Зазначається, що високий середньодобовий приріст
до статевого дозрівання призводить до зменшення паренхіми молочної залози [43], низький
(до 400 г) і високий (вище 800 г) середньодобовий приріст до статевого дозрівання знижує
надій у наступній лактації на 10–40% [46], а між приростами живої маси у віці 6–12 і 12–18
місяців та надоєм зв’язок зворотний [39].
Різна інтенсивність росту і спадання відносних приростів маси формує неоднакову будову тіла тварин, співвідносного розвитку органів і тканин, їхнього хімічного складу, реактивності тварин на умови довкілля [30]. На думку Ю. К. Свєчина [33], найбільш скороспілим
тваринам притаманні швидке досягнення дорослого стану, а далі – підвищена деградація. У
скороспілих тварин раніше завершується процес формування органів і тканин. Чим раніше
формується організм, тим швидше настає зниження інтенсивності його росту. З огляду на зазначене Ю. К. Свєчин пропонує в основу класифікації типів конституції тварин покласти їхню
скороспілість [29–33]. Цей метод ґрунтується на урахуванні особливостей співвідносного приросту живої маси телят за різні періоди статевого дозрівання молодняку, спричинене дією статевих андрогенних і естрогенних гормонів, концентрація яких динамічно змінюється [26].
Найбільш просто про інтенсивність формування можна судити за зниженням відносної інтенсивності росту маси тварин.
Тривалість порівнюваних періодів за пропозицією автора має бути однаковою і залежати
від тривалості молочного періоду і початку процесу інтенсивного статевого дозрівання у різних видів сільськогосподарських тварин. Так, для свиней перший період відповідає віку від
народження до двох місяців, другий – від п’яти до семи місяців, для телиць – відповідно від
трьох до шести та від дев’яти до дванадцяти місяців [33].
З метою пошуку оптимальних тривалості та віку порівнюваних періодів у телиць для
прогнозування молочної продуктивності корів Ю. К. Свєчиним і Л. І. Дунаєвим на худобі чорно-рябої, холмогорської і айрширської порід апробовано періоди тривалістю три та шість місяців і у віці від народження до 6, 9, 12 і 18 місяців [29, 31]. Встановлено найбільшу диференціацію за надоєм корів, що формуються швидко і повільно, за тримісячних і піврічних періодів
у віці від народження до 9 і 12 місяців. У чорно-рябих первісток міжгрупова різниця сягає 557–
772 кг, у холмогорських – до 416 кг на користь тварин, що повільно формуються. Зв’язок між
спаданням відносної швидкості росту і надоєм виявився зворотним. Коефіцієнти кореляції становили від -30 до -40%. У айрширських первісток встановлена протилежна закономірність
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переваги за надоєм на 338–414 кг тварин, що швидко формуються за коефіцієнта кореляції 26–
31%. Але за надоєм за другу-шосту лактації перевагу мають вже айрширські корови, що помірно і повільно формуються.
Часом суперечливими виявились і результати подальшої апробації пропонованого
Ю. К. Свєчиним метода конституціональної диференціації худоби за спаданням відносної
швидкості росту маси іншими авторами як за періодами, віком порівняння, так і за напрямом
зв’язку [3, 6, 7, 9, 12–15, 17–22, 25, 26, 28, 35, 37, 38]. Більшість авторів за підсумками аналізу
співвідносної мінливості інтенсивності формування живої маси телиць з надоєм первісток повідомляють про встановлений прямий кореляційний зв’язок з перевагою за надоєм тварин з
вищим рівнем спадання відносної швидкості росту [9, 18, 19, 22, 28, 37], що суперечить прямо
протилежним результатам Ю. К. Свєчина і Л. І. Дунаєва [29, 31]. При цьому С. І. Коршун [18]
проводила оцінювання спадання швидкості росту маси з порівнянням вікових періодів від народження до двох і від чотирьох до шести місяців. Це суперечить теоретичній передумові авторів методики порівняння молочного і періоду після початку інтенсивного статевого дозрівання, яке у телиць починається після піврічного віку. Навпаки, обидва порівнюваних періоди
(6–12 і 12–18 місяців) припадають на період після початку інтенсивного статевого дозрівання.
У дослідженнях О. І. Кондратенко істотного зв’язку між спаданням інтенсивності росту маси
та надоєм не встановлено [17]. У дослідженнях Л. І. Данильченко [8], М. М. Ганчева, Г. П. Бондаренко [6], В. В. Коваленка [14], Й. Сірацького, Л. Ференц, Є. Федорович, В. Кадиша [20],
І. В. Вербича [3], С. В. Тараненко [35] підтверджується гіпотеза і результати досліджень авторів методики про зворотний зв’язок (від’ємна кореляція) інтенсивності формування живої
маси телиць і надою первісток з перевагою тварин з повільною (або помірною) швидкістю
формування. За повідомленням Т. Шкурко [38], корови з повільним формуванням живої маси
відзначаються також подовженою тривалістю господарського використання.
Неузгодженість результатів різних авторів стосовно напряму і величини зв’язку конституціональних особливостей інтенсивності формування живої маси телиць і молочної продуктивності корів та потреба подальшої апробації різних порівнюваних вікових періодів зумовлюють потребу проведення додаткових досліджень, що і стало нашою метою.
Матеріал і методика дослідження. Вивчення конституціональної характеристики інтенсивності формування живої маси телиць та її зв’язку з подальшою живою масою і продуктивністю проведено у ретроспективному статистичному досліді у стаді племінного заводу ТДВ
“Терезине” Київської області. Використано матеріали електронної інформаційної бази СУМС
ОРСЕК. Сформована матриця спостережень у форматі sta назагал містила інформацію про
5703 корови за 458 змінними. З них 3908 тварин мали датовану інформацію про дату отелення
(1989–2016 роки) і молочну продуктивність первісток. Порівнянням групових середніх встановлено істотні відмінності рівня вирощування і годівлі (оцінювали опосередковано за надоєм
первісток) хронологічно за різні роки першого отелення. Середній надій корів за 305 днів лактації коливався від 3671 кг 1997 року першого отелення до 8054 кг – 2013. Розмах мінливості
групових середніх (4383 кг) у 2,6 рази перевищує загальне за вибіркою середньоквадратичне
відхилення (1684 кг), що зумовлює ймовірну некоректність результатів статистичних і генетичних оцінок і висновків за хронологічно тривалий (19 років) період різних умов вирощування, годівлі та лактування тварин стада [4, 24]. Аналізом середнього надою первісток різних
років отелення визначено порівняно однотипний кластер від 2007 до 2012 року. Впродовж
означеного періоду середній надій корів за 305 днів лактації коливався в межах 5521–7188 кг
за середньоквадратичного відхилення в окремі роки отелення 926–1502 кг. Коливання середніх надоїв за роками отелення знаходилось у межах 1,1–1,8 середньоквадратичного відхилення, що дає підстави очікувати близьких до достовірних результатів порівняльного аналізу
тварин з різною інтенсивністю формування живої маси. Рівень вирощування телиць за означений період забезпечував одержання 691 г середньодобових приростів живої маси до річного
віку і 536 г – у віці 12–18 місяців. До аналізу включено інформацію про ріст і продуктивність
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629 корів голштинської, 191 – української чорно-рябої і 41 – української червоно-рябої молочних порід.
Вікову динаміку живої маси ремонтних телиць оцінено від народження до 18-місячного
віку з інтервалом у три місяці, середньодобовий приріст – у тримісячні (0–3, 3–6, 6–9, 9–12,
12–15, 15–18) і піврічні (0–6, 6–12, 12–18) інтервали. Інтенсивність формування (спадання відносної швидкості росту) оцінювали за пропонованою Ю. К. Свєчиним [32, 33] формулою:
 (W − W0 ) × 2
(Wt − W0 ) × 2 
∆K =  t
−
 × 100%,
Wt + W0
 Wt + W0

де ∆К – індекс (%) спаду відносної швидкості росту, 𝑊𝑊0 – жива маса тварини (кг) на початку
першого періоду, 𝑊𝑊𝑡𝑡 – жива маса у кінці першого періоду, 𝑊𝑊01 – жива маса на початку другого
періоду, 𝑊𝑊𝑡𝑡1 – жива маса у кінці другого періоду. Оцінку проводили з використанням усіх можливих варіантів порівняння відносних приростів за тримісячні періоди впродовж першого
року вирощування і піврічних інтервалів до півторарічного віку.
Молочну продуктивність оцінено за 305 днів першої лактації за надоєм, масовою часткою і виходом молочного жиру і білка. Ураховано тривалість періоду між першим і другим
отеленнями. Рівень співвідносної мінливості оцінювали методом кореляційного аналізу і порівнянням групових середніх із моделюванням 50%-го добору. Ступінь генетичної зумовленості ознак оцінювали за показником сили впливу походження за батьком з його визначенням однофакторним дисперсійним аналізом. Обчислення здійснювали методами математичної статистики
засобами програмного пакету «STATISTICA-12,0» на ПК [2].
Результати досліджень. Встановлено [27], що величина індексу формування логічно залежить від тривалості та віку порівнюваних періодів (табл. 1). Вище значення індекс набуває
за порівняння періодів 0–6 і 12–18, 0–6 і 6–12, 0–3 і 9–12 місяців, найнижче – 6–9 і 9–12. Коефіцієнти мінливості за різних варіантів обчислення індексу спадання відносної швидкості росту коливаються у межах від 6,7 до 46,2%, що зумовлює достатні можливості для добору (селекції) за цією конституціональною ознакою.
Аналіз середньодобових приростів живої маси телиць засвідчує проведення досліджень
на достатньо високому рівні вирощування ремонтних телиць, що відповідає стандартам порід,
наведеним в “Інструкції з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних
порід”. Середньодобові прирости підконтрольних тварин зменшувались від 740 г у перші три
місяці після народження до 519 г у віці 15–18 місяців. Досягнутий рівень вирощування телиць
забезпечує гарний розвиток і високу молочну продуктивність первісток. За масовою часткою
жиру і білка в молоці підконтрольні тварини перевищували стандарти трьох використовуваних у стаді порід. За надоєм, виходом молочного жиру і білка досліджувані первістки перевищували стандарт голштинської породи на 53,7–60,1%, української чорно-рябої молочної – на
190–198,1%, української червоно-рябої молочної – на 200,9–204,8. Висока молочна продуктивність зумовила на 92 дні або 3,0 місяці довшу оптимальної (365 днів) тривалість періоду між
першим і другим отеленнями [27].
Кореляційним аналізом виявлено у більшості випадків достовірний рівень співвідносної
мінливості досліджуваних варіантів індексу спадання відносної швидкості росту з живою масою півторарічних телиць і нетелей, надою корів за 305 днів першої лактації та тривалістю
періоду між першим і другим отеленнями (табл. 2).
З живою масою телиць у півторарічному віці апробовувана конституціональна характеристика інтенсивності спадання відносного приросту практично в усіх (за єдиним виключенням) варіантах порівнюваних періодів має різного ступеня прямий зв’язок (додатні коефіцієнти кореляції), що кореспондується з результатами наших досліджень на бугайцях племзаводу
“Олександрівка” і телицях племзаводу “Більшовик” [26, 27]. За порівняння вікових періодів
0–3 і 3–6, 0–3 і 6–9, 0–3 і 9–12 та 6–12 і 12–18 місяців коефіцієнти кореляції виявляють вищий
ступінь статистичної вірогідності. А за порівняння другого і третього піврічних періодів постнатального розвитку такий зв’язок набуває достовірного зворотного напряму.
1

1

1
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1. Характеристика підконтрольних тварин за досліджуваними ознаками
Досліджувана ознака
n
x ± S.E.
S.D.
(0–3)–(3–6)
861
47,2 ± 0,30
8,94
(0–3)–(6–9)
861
64,4 ± 0,33
9,59
(0–3)–(9–12)
861
73,6 ± 0,30
8,83
(3–6)–(6–9)
861
17,2 ± 0,19
5,53
Інтенсивність формування (%)
(3–6)–(9–12)
861
26,5 ± 0,18
5,41
живої маси у віці (місяців):
(6–9)–(9–12)
861
9,2 ± 14,5
4,27
(0–6)–(6–12)
861
77,0 ± 0,33
9,64
(0–6)–(12–18)
826
99,7 ± 0,28
8,12
(6–12)–(12–18)
826
22,2 ± 0,23
6,73
новонароджені
861
36,9 ± 0,08
2,25
3
861
104,4 ± 0,31
9,12
6
861
170,5 ± 0,48
14,00
Жива маса (кг)
9
861
232,7 ± 0,56
16,42
у віці (місяців):
12
861
289,1 ± 0,64
18,69
15
831
339,3 ± 0,70
20,31
18
826
386,3 ± 0,84
24,01
0–3
861
740 ± 3,2
94,5
3–6
861
725 ± 2,7
78,5
6–9
861
681 ± 3,1
89,9
9–12
861
618 ± 3,3
97,3
Середньодобовий приріст (г) у
12–15
831
555 ± 3,3
96,3
віці (місяців):
15–18
825
519 ± 3,8
109,8
0–12
861
691±1,7
50,4
6–12
861
650 ± 2,6
76,5
12–18
826
536 ± 3,2
91,4
надій, кг
801
6456 ± 44,6
1262,2
%
801
3,74 ± 0,002
0,065
молочний жир:
801
За 305 днів першої лактації:
кг
241,7 ± 1,69
47,80
%
801
3,30 ± 0,002
0,044
молочний білок:
кг
801
213,0 ± 1,48
41,85
Тривалість періоду між 1 і 2 отеленнями, днів
739
457 ± 5,4
147,1

C.V.
19,0
14,9
12,0
32,1
20,4
46,2
12,5
8,1
6,7
6,1
8,7
8,2
7,1
6,5
6,0
6,2
12,8
10,8
13,2
15,7
17,3
21,2
7,3
11,8
17,0
19,6
1,7
19,8
1,3
19,6
32,2

2. Співвідносна мінливість інтенсивності формування з живою масою у 18 місяців, надоєм і відтворювальною здатністю первісток
Кореляційний зв’язок з ознакою:
Інтенсивність форТривалість періоду між 1 і 2
мування живої маси надій за 305 днів 1 лактації Жива маса у 18 місяців
отеленнями
у віці, місяців:
n
r ± S.E., %
P
n r ± S.E., %
P
n
r ± S.E., %
P
(0–3)–(3–6)
801 -3,2 ± 3,54
0,371 826 19,8 ± 3,41 < 0,001 635
4,8 ± 3,97
0,231
(0–3)–(6–9)
801 -9,9 ± 3,52
0,005 826 21,5 ± 3,40 < 0,001 635
3,1 ± 3,97
0,437
(0–3)–(9–12)
801 -13,8 ± 3,50 < 0,001 826 23,3 ± 3,39 < 0,001 635
4,1 ± 3,97
0,297
(3–6)–(6–9)
801 -12,0 ± 3,51 < 0,001 826 4,7 ± 3,48
0,177
635
-3,1 ± 3,97
0,437
(3–6)–(9–12)
801 -17,3 ± 3,48 < 0,001 826 5,3 ± 3,48
0,127
635
-1,6 ± 3,97
0,688
(6–9)–(9–12)
801 -6,4 ± 3,53
0,072 826 1,3 ± 3,48
0,713
635
1,7 ± 3,97
0,668
(0–6)–(6–12)
801 -15,6 ± 3,49 < 0,001 826 18,1 ± 3,43 < 0,001 635
1,9 ± 3,97
0,637
(0–6)–(12–18)
778 -19,5 ± 3,52 < 0,001 826 7,1 ± 3,47
0,040
635
3,6 ± 3,97
0,364
(6–12)–(12–18)
778 -3,0 ± 3,59
0,401 826 -15,3 ± 3,44 < 0,001 635
1,5 ± 3,97
0,704

Обернена за напрямом зв’язку закономірність співвідносної мінливості інтенсивності
формування живої маси відмічена з надоєм первісток. Варто акцентувати увагу на зниження
абсолютних значень коефіцієнтів кореляції до недостовірного рівня у разі порівняння обох
періодів або до або після початку інтенсивного статевого дозрівання телиць (0–3 і 3–6, 6–9 і
9–12, 6–12 і 12–18 місяців). Це підтверджує біологічну вмотивованість рекомендації автора
методики порівняння періодів саме до і після початку інтенсивного статевого дозрівання, який
у телиць настає у піврічному віці. Найвищий же, статистично високо достовірний зворотний
зв’язок з надоєм первісток відзначено за порівняння піврічних періодів у віці 0–6 і 12–18 та 0–
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6 і 6–12 місяців, а тримісячних періодів – у віці 3–6 і 9–12 та 0–3 і 9–12 місяців.
Кореляційного зв’язку інтенсивності спадання відносного приросту живої маси телиць і
тривалості періоду між першим і другим отеленнями не встановлено. Коефіцієнти кореляції
були невисокими (менше 5%), різноспрямованими та в усіх випадках недостовірними
(табл. 2).
Надійність прогнозуючого для надою первісток добору телиць за конституціональною
ознакою інтенсивності спадання відносної швидкості росту проводили порівнянням групових
середніх за моделювання 50%-го добору (табл. 3). За використання медіани варіаційний ряд
поділяли на дві рівні частини з порівнянням груп з повільним (мінус варіанти за індексом) і
швидким (плюс варіанти) формуванням живої маси. З апробовуваних періодів порівняння у
якості критерію добору обрано зазначених чотири варіанти з вищим зворотним кореляційним
зв’язком з надоєм.
В усіх з досліджених варіантів телиці зі швидким формуванням живої маси відзначались
достовірно вищими її середньодобовими приростами від народження до трьох і шести місяців
і нижчими у віці від дев’яти до п’ятнадцяти місяців (табл. 3). Виявлені закономірності зумовлювали максимальне зростання переваги зазначених тварин над ровесницями з повільним спаданням відносної швидкості росту за живою масою у віці трьох (на 1,6–11,4 кг або 1,5–11,6%)
і шести (на 9,8–17,5 кг або 5,9–9,8%) місяців з подальшим зменшенням міжгрупової різниці і
практичним її нівелюванням до у більшості випадків недостовірного рівня у півторарічному
віці.
За надоєм, виходом молочного жиру і білка первісток достовірна перевага навпаки відмічена на користь тварин з повільним спаданням відносної швидкості росту. Найістотнішою
така перевага виявилась за порівняння відносних приростів живої маси у віці 3–6 і 9–12 місяців
(відповідно на 402, 15,3 і 13,4 кг або на 6,4, 6,5 і 6,5%), 0–6 і 12–18 місяців (381, 13,9 і 12,6 кг
або 6,1, 5,9 і 6,1%) та 0–6 і 6–12 місяців (321, 12,1 і 10,4 кг або 5,1, 5,1 і 5,0%). З метою більш
раннього прогнозуючого добору найбільш привабливою є оцінка впродовж першого року вирощування. Отже, за максимальним кореляційним зв’язком, та найбільш істотною перевагою
за молочною продуктивністю первісток найбільш ефективним вбачається добір телиць з повільним формуванням живої маси (спадання відносної швидкості росту) за порівняння вікових
періодів 3–6 і 9–12 місяців. Слід зазначити, що за усіх апробованих варіантів порівнюваних
вікових періодів перевага первісток, що повільно формуються не виявляє статистично достовірної пролонгованої дії та до третьої лактації практично нівелюється [27].
Однофакторним дисперсійним аналізом встановлено помітний (понад 20%) достовірний
вплив походження за батьком на мінливість більшості з апробованих індексів спадання відносної швидкості росту (табл. 4).
Встановлений достовірний рівень успадковуваності дає генетичні підстави очікувати достатню результативність опосередкованої селекції на підвищення молочної продуктивності
корів первісток за непрямою предикторною конституціональною ознакою інтенсивності формування живої маси телиць за використання пропонованих порівнювальних періодів у віці 0–
3 і 9–12, 3–6 і 9–12, 0–6 і 12–18 та 0–6 і 6–12 місяців. Достовірний вплив походження за батьком засвідчує потенційну ефективність добору бугаїв поліпшувачів цієї ознаки у дочок.
Інтенсивність формування живої маси молодняку (спадання швидкості росту) у різні періоди першого
року постембріонального росту є важливою, на рівні конституціональних характеристик, ознакою

худоби, яка зумовлюється процесами інтенсивності та віку статевого дозрівання і, насамперед,
віковою динамікою концентрації статевих гормонів у крові [26].
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3. Моделювання 50%-го добору за інтенсивністю формування живої маси ремонтних телиць
Група тварин за індексом формування живої маси у віці:
(0–6)–(6–12)
(0–6)–(12–18)
(3–6)–(9–12)
Показник
повільний
швидкий
повільний
швидкий
повільний
швидкий
Ураховано корів
431
430
413
413
431
430
(0–3)–(3–6)
42,9 ± 0,42
51,5 ± 0,333
43,7 ± 0,42
50,6 ± 0,373
48,6 ± 0,41
45,8 ± 0,443
(0–3)–(6–9)
57,9 ± 0,39
70,9 ± 0,293
60,1 ± 0,42
69,2 ± 0,363
63,4 ± 0,47
65,4 ± 0,452
3
3
(0–3)–(9–12)
67,4 ± 0,33
79,9 ± 0,26
69,1 ± 0,38
78,7 ± 0,32
71,2 ± 0,41
76,1 ± 0,413
Інтенсивність
3
3
(3–6)–(6–9)
15,1 ± 0,28
19,4 ± 0,20
16,5 ± 0,23
18,6 ± 0,22
14,8 ± 0,28
19,7 ± 0,193
формування
3
3
24,5 ± 0,27
28,4 ± 0,21
25,5 ± 0,25
28,1 ± 0,23
22,6 ± 0,21
30,3 ± 0,153
живої маси (%) (3–6)–(9–12)
у віці (міся(6–9)–(9–12)
9,4 ± 0,20
9,0 ± 0,21
9,0 ± 0,18
9,5 ± 0,19
7,8 ± 0,20
10,6 ± 0,193
3
3
ців):
(0–6)–(6–12)
69,8 ± 0,37
84,1 ± 0,24
72,8 ± 0,40
82,2 ± 0,34
73,1 ± 0,47
80,8 ± 0,383
3
3
(0–6)–(12–18)
95,3 ± 0,38
104,0 ± 0,28
93,7 ± 0,30
105,7 ± 0,23
97,2 ± 0,43
102,1 ± 0,333
3
3
(6–12)–(12–18)
24,7 ± 0,31
19,8 ± 0,31
20,9 ± 0,30
23,5 ± 0,34
23,4 ± 0,33
21,1 ± 0,323
1
3
новонароджені
37,0 ± 0,10
36,7 ± 0,11
37,4 ± 0,10
36,5 ± 0,11
36,9 ± 0,11
36,8 ± 0,11
3
99,1 ± 0,39
109,7 ± 0,323
100,8 ± 0,44
108,5 ± 0,353
103,6 ± 0,44
105,2 ± 0,441
6
161,8 ± 0,62
179,3 ± 0,423
164,1 ± 0,66
178,0 ± 0,473
165,6 ± 0,70
175,4 ± 0,563
Жива маса (кг)
3
3
9
225,6 ± 0,80
239,7 ± 0,62
224,8 ± 0,81
240,8 ± 0,58
226,8 ± 0,83
238,5 ± 0,643
у віці (місяців):
3
3
12
285,9 ± 1,02
292,3 ± 0,73
281,2 ± 0,95
295,8 ± 0,67
287,0 ± 1,02
291,2 ± 0,743
3
3
15
336,9 ± 1,15
341,6 ± 0,80
335,5 ± 1,13
342,5 ± 0,78
338,8 ± 1,16
339,7 ± 0,81
18
384,7 ± 1,34
387,9 ± 1,01
387,5 ± 1,37
385,2 ± 0,95
385,6 ± 1,37
387,0 ± 0,98
0–3
680 ± 3,9
800 ± 3,13
695 ± 4,4
789 ± 3,53
731 ± 4,6
749 ± 4,52
3
3
3–6
687 ± 3,9
762 ± 2,6
693 ± 3,7
762 ± 2,8
679 ± 3,7
770 ± 2,33
3
3
6–9
700 ± 4,3
663 ± 4,2
666 ± 3,86
689 ± 4,0
671 ± 4,6
691 ± 4,02
Середньодобо3
2
9–12
660 ± 4,6
576 ± 3,8
618 ± 4,1
602 ± 4,2
660 ± 4,5
577 ± 4,03
вий приріст
3
3
12–15
571 ± 4,7
539 ± 4,7
595 ± 3,9
512 ± 4,4
574 ± 5,0
536 ± 4,23
живої маси (г)
2
3
15–18
531 ± 5,7
508 ± 5,1
570 ± 5,0
468 ± 4,6
520 ± 5,6
518 ± 5,2
у віці (місяців):
6–12
680 ± 3,8
619 ± 2,93
642 ± 3,34
646 ± 3,2
665 ± 3,9
634 ± 3,33
12–18
549 ± 4,6
523 ± 4,33
582 ± 3,9
490 ± 3,93
545 ± 4,8
527 ± 4,22
3
3
0–12
682 ± 2,8
700 ± 2,0
668 ± 2,5
710 ± 1,8
685 ± 2,8
697 ± 2,03
3
3
надій, кг
6614 ± 63,0
6293 ± 62,2
6642 ± 64,3
6261 ± 62,5
6655 ± 65,8
6253 ± 58,43
3,74 ± 0,003
3,74 ± 0,003
3,74 ± 0,003
3,75 ± 0,003
3,74 ± 0,003
3,74 ± 0,003
молочний %
За 305 днів
кг
247,7 ± 2,40
235,6 ± 2,343
248,6 ± 2,45
234,7 ± 2,363
249,3 ± 2,50
234,0 ± 2,203
першої лакта- жир:
ції:
3,30 ± 0,002
3,30 ± 0,002
3,30 ± 0,002
3,30 ± 0,002
3,30 ± 0,002
3,30 ± 0,002
молочний %
білок:
кг
218,1 ± 2,09
207,7 ± 2,063
219,3 ± 2,14
206,7 ± 2,073
219,6 ± 2,19
206,2 ± 1,923
7210 ± 80,8
7117 ± 92,0
7319 ± 83,8
6999 ± 91,22
7222 ± 86,2
7104 ± 86,4
Надій (кг) за 305 днів другої
лактації:
третьої
7369 ± 108,5
7202 ± 124,7
7343 ± 113,2
7250 ± 120,9
7288 ± 108,1
7294 ± 124,2
Примітка: міжгрупова різниця достовірна у ступені 1 – P < 0,05, 2 – P < 0,01, 3 – P < 0,001.
(0–3)–(9–12)
повільний
швидкий
431
430
41,8 ± 0,39
52,6 ± 0,293
58,0 ± 0,39
70,9 ± 0,293
66,9 ± 0,31
80,4 ± 0,233
16,2 ± 0,31
18,3 ± 0,203
25,1 ± 0,28
27,8 ± 0,223
8,9 ± 0,22
9,5 ± 0,191
70,4 ± 0,40
83,6 ± 0,273
95,3 ± 0,39
104,0 ± 0,283
24,2± 0,33
20,3 ± 0,313
37,1 ± 0,10
36,6 ± 0,113
98,7 ± 0,39
110,1 ± 0,293
162,2 ± 0,64
178,9 ± 0,423
224,9 ± 0,82
240,5 ± 0,553
284,9 ± 1,06
293,4 ± 0,643
336,0 ± 1,22
342,5 ± 0,693
383,7 ± 1,42
388,9 ± 0,882
675 ± 3,8
806 ± 2,73
695 ± 4,1
754 ± 2,93
688 ± 4,7
674 ± 3,91
657 ± 4,9
580 ± 3,63
571 ± 5,0
540 ± 4,33
530 ± 5,7
509 ± 5,11
672 ± 4,1
627 ± 2,83
549 ± 4,8
524 ± 4,13
679 ± 2,9
704 ± 1,73
6596 ± 63,0
6314 ± 62,42
3,74 ± 0,003
3,74 ± 0,003
247,0 ± 2,40
236,3 ± 2,352
3,30 ± 0,002
3,30 ± 0,002
217,5 ± 2,10
208,4 ± 2,062
7182 ± 83,2
7147 ± 89,5
7355 ± 108,8
7222 ± 124,0

4. Вплив походження за батьком на інтенсивність формування живої маси телиць
df
Порівнюваний період,
F
P
ηx2 ± S.E., %
tη
місяців
факторіальне випадкове
(0–3)–(3–6)
105
755
1,73
< 0,0001
19,4 ± 13,38
1,45
(0–3)–(6–9)
105
755
2,26
< 0,0001
23,9 ± 13,11
1,82
(0–3)–(9–12)
105
755
2,49
< 0,0001
25,7 ± 12,99
1,98
(3–6)–(6–9)
105
755
0,94
0,638
11,6 ± 13,72
0,85
(3–6)–(9–12)
105
755
1,71
< 0,0001
19,2 ± 13,39
1,44
(6–9)–(9–12)
105
755
1,04
0,375
12,7 ± 13,68
0,92
(0–6)–(6–12)
105
755
2,56
< 0,0001
26,3 ± 12,95
2,03
(0–6)–(12–18)
105
720
2,15
< 0,0001
23,9 ± 13,75
1,74
(6–12)–(12–18)
105
720
1,88
< 0,0001
21,5 ± 13,91
1,55

L, %
8,2
13,3
15,4
-0,7
8,0
0,5
16,0
12,8
10,1

Висновки. 1. Телиці зі швидким формуванням живої маси відзначаються достовірно вищими її середньодобовими приростами від народження до шести місяців і нижчими у віці від
дев’яти до п’ятнадцяти місяців, що зумовлює максимальне зростання переваги зазначених тварин над ровесницями з повільним спаданням відносної швидкості росту за живою масою у віці
трьох (на 1,6–11,4 кг або 1,5–11,6%) і шести (на 9,8–17,5 кг або 5,9–9,8%) місяців (P < 0,001) з
подальшим зменшенням міжгрупової різниці і практичним її нівелюванням до у більшості випадків недостовірного рівня у півторарічному віці.
2. За надоєм, виходом молочного жиру і білка первісток достовірна перевага навпаки
відмічена на користь тварин з повільним спаданням відносної швидкості росту. Найістотнішою така перевага виявилась за порівняння відносних приростів живої маси у віці 3–6 і 9–12,
0–6 і 12–18 та 0–6 і 6–12 місяців (5,0–6,5%, P < 0,001). За максимальним кореляційним зв’язком і найістотнішою перевагою за молочною продуктивністю первісток найбільш ефективним
вбачається добір телиць з повільним формуванням живої маси (спадання відносної швидкості
росту) за порівняння вікових періодів 3–6 і 9–12 місяців. За усіх апробованих варіантів порівнюваних вікових періодів перевага первісток, що повільно формуються не виявляє статистично достовірної пролонгованої дії та до третьої лактації практично нівелюється.
3. Тенденцій щодо змін масової частки жиру і білка в молоці залежно від інтенсивності
формування живої маси ремонтних телиць та істотного кореляційного зв’язку останньої з тривалістю періоду між першим і другим отеленнями корів не виявлено.
4. Встановлений достовірний рівень успадковуваності (до 26,3%) дає генетичні підстави
очікувати достатню результативність опосередкованої селекції на підвищення молочної продуктивності корів первісток за непрямою предикторною конституціональною ознакою інтенсивності формування живої маси телиць.
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