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ВПЛИВ ГЕНОТИПОВИХ ТА ПАРАТИПОВИХ ЧИННИКІВ
НА ОЗНАКИ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ
УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
А. М. САЛОГУБ
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За результатами досліджень помісних груп корів племінного стада української червонорябої молочної породи з різною умовною кровністю за голштинською породою встановлено
достовірний вплив спадковості поліпшувальної породи на рівень надою та вихід молочного
жиру в динаміці оцінюваних лактацій. Встановлено силу впливу умовної кровності голштинської породи, селекційних індексів матерів та батьків корів і ліній батька на рівень надою та
вихід молочного жиру, що свідчить про можливість ефективної селекції досліджуваної молочної худоби за добором предків з високою оцінкою за селекційними індексами та племінною
цінністю.
Ключові слова: українська червоно-ряба молочна порода, голштинська порода, спадковість, надій, вміст жиру в молоці, сила впливу
INFLUENCE OF GENOTYPIC AND PARATHIPIC FACTORS ON THE TRAITS OF MILK
PRODUCTION OF COWS UKRAINIAN RED-AND-WHITE DAIRY BREED
А. M. Salohub
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According to results of researches of cow’s crossbred groups of breeding herd of Ukrainian
Red-and-White dairy breeds with different conditional blood by Holstein breed, was found reliable
influence of heredity improving breed on the level of yield and milk fat yield in the dynamics of estimated lactation. The influence of conditional blood of Holstein breed, selection indexes of mothers
and parents of cows and the father lines on the level of yield and milk fat was determined, indicating
the possibility of effective breeding of investigated dairy cattle by selection ancestors with a high
estimation of selection indices and pedigree value.
Key words: Ukrainian Red-and-White dairy breed, Holstein breed, heredity, yield, fat content
in milk, force of influence
ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПИЧЕСКИХ И ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРИЗНАКИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ УКРАИНСКОЙ КРАСНО-ПЕСТРОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ
А. М. Салогуб
Сумской национальный аграрный университет (Сумы, Украина)
По результатам исследований помесных групп коров племенного стада украинской красно-пестрой молочной породы с разной условной кровностью по голштинской породе установлено достоверное влияние наследственности улучшающей породы на уровень удоя и выход
молочного жира в динамике оцениваемых лактаций. Установлено силу влияния условной кровности голштинской породы, селекционных индексов матерей и отцов коров и линий отцов
на уровень удоя и выход молочного жира, что свидетельствует о возможности эффективной селекции исследуемого молочного скота при подборе предков с высокой оценкой по селекционным индексам и племенной ценности.
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У процесі виведення українських порід і типів молочної худоби та на сучасному етапі
їхнього удосконалення у напрямку консолідації за господарськи корисними ознаками пріоритети при доборі тварин надавалися й надаються не частці умовної кровності за будь-якою із
вихідних порід, а вираженості у них бажаного породного типу [7, 20]. Проте питання щодо
оцінки ступеня впливу спадковості поліпшувальної породи на розвиток ознак молочної продуктивності корів виключати не варто, оскільки до цього спонукає система селекційно-племінної роботи, яка вимагає достовірного, об’єктивного та системного аналізу селекційної ситуації у часі, в тому числі, виявлення характерних закономірностей щодо прояву генотипу в
конкретних умовах племінного господарства, врахування яких дозволяє адекватно вживати
дієвих заходів для її поліпшення [2, 4, 6, 17, 27, 28, 29].
За дослідженнями цього питання одні автори повідомляють, що із нарощуванням спадковості голштина у корів української чорно-рябої молочної породи спостерігається зростання
надою без змін або із незначним зниженням, а іноді із збільшенням жирномолочності [9, 22].
Інші науковці стверджують, що із подальшим поглинанням чорно-рябої худоби голштинами
надій і жирномолочність у корів погіршуються [5]. Окремими дослідниками також повідомляється про позитивний вплив спадковості голштинської породи на зростання надою без зміни
якісних показників у корів чорно-рябої породи, проте іноді інтенсивність зростання продуктивності при цьому є неоднаковою і знижується після досягнення тваринами кровності більше
за 81–85% [1, 5, 12, 14, 15, 16].
Про достовірний позитивний вплив умовної частки спадковості голштинської породи на
довічну продуктивність тварин свідчать результати досліджень корів української червоно-рябої молочної породи за ознаками тривалості господарського використання та довічної продуктивності у межах оцінки помісних генотипів [26, 30]. Так, від групи корів з умовною часткою
крові 7/8 голштина було отримано найвищий довічний надій з перевищенням груп корів помісних генотипів 1/4 (Р < 0,001), 3/8 (Р < 0,001), 1/2 (Р < 0,01) і 5/8 (Р < 0,05) на 1250–3260 кг
молока з достовірною різницею.
За оцінкою корів української чорно-рябої молочної породи встановлено підвищення молочної продуктивності тварин за зростання частки умовної кровності голштина при вбирному
схрещуванні. Разом з тим, на фоні поліпшення кількісних і якісних показників молока погіршується важливий показник відтворної здатності – сервіс-період [23].
У стаді корів української червоно-рябої молочної породи ПСП “Пісківське” Бахмачського району Чернігівської області також встановлено вплив умовної частки спадковості
голштинської породи на величину надою, рівень якого істотно зріс у висококровних тварин,
одержаних від чистопородних голштинських плідників. Тоді як використання у міжпородному схрещуванні бугаїв-плідників з кровністю голштина 50,0–62,5% уповільнило ефективність селекції стада упродовж трьох поколінь за рахунок рекомбінаційної мінливості та розщеплення кількісних господарськи корисних ознак. За дослідженнями цих самих авторів [3]
встановлена сила впливу умовних часток спадковості за голштинською породою батька та корови на показники надою, яка виявилась достатньо високою і становила у загальній мінливості
даного показника за першу лактацію, відповідно – 31,5 та 26,4%.
При вивченні особливостей спадкового впливу умовної кровності голштинської породи на
показники довголіття корів української червоно-рябої молочної породи племінного заводу
АФ «Маяк» Золотоніського району Черкаської області в умовах сучасних високомеханізованих
технологій виробництва молока, було проведено дослідження п’яти груп корів – помісних генотипів з градацією 12,5% умовної кровності за голштинською породою (I – 37,5–50,0; II – 50,1–
62,5; III – 62,6–75,0; IV – 75,1–87,5; V – 87,6–100,0). За їхніми результатами встановлено, що у
висококровних помісних тварин IV та V груп з надоєм за першу лактацію 5222 і 5677 кг молока
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кількість використаних лактацій скоротилося до 2,5 і 1,9, тоді як у тварин І–ІІІ груп, з надоєм первісток 4871–4894 кг, тривалість використаних лактацій становила 3,6–5,0. Отримані результати
свідчать про необхідність дотримання схеми відтворного схрещування, яка передбачає використання помісних за голштинською породою бугаїв, тобто одержання і розведення “у собі” тварин
з умовною кровністю поліпшувальної породи у межах 62,5–75,0% [25].
Проведене авторами [18] вивчення продуктивних якостей українських чорно- та червонорябої молочних порід та аналіз селекційно-генетичної ситуації в стадах АТЗТ «Екопрод А.Т.» засвідчує доцільність розробленої стратегії селекції, яке полягає у підвищенні умовної кровності за
голштинською породою до 75–84% і переважно чистопорідному розведенні цих порід.
Отримані в короткому огляді літератури показники впливу спадковості голштинської породи на молочну продуктивність помісних корів засвідчили про суперечливі результати, які значним чином залежать від часу, у який ці дослідження були проведені, та від тієї селекційної ситуації, що складалася на той період. Сучасна селекція порід молочної худоби інтенсивного типу
продовжується за відкритою системою у напрямку нарощування спадковості поліпшуючої породи шляхом використання чистопородних голштинських бугаїв зарубіжної селекції за методом
поглинального схрещування.
Материнською основою, до якої підбирають плідників голштинської породи, слугує наразі
різноманітне за генотипом помісне поголів’я тварин. Тому питання щодо оцінки ступеня впливу
спадковості поліпшуючої породи на розвиток ознак молочної продуктивності корів варто вважати
вмотивованим та актуальним, особливо в аспекті вбирного схрещування. Разом з тим, актуально
вивчати закономірності розвитку ознак молочної продуктивності залежно від впливу спадкових
та паратипових чинників у селекційному процесі формування племінного стада української червоно-рябої молочної породи у господарствах північно-східного регіону України.
Матеріали та методи досліджень. Наукові дослідження проведенні на базі племінного
репродуктора з розведення української червоно-рябої молочної породи ТОВ “Мена-Авангард”
Чернігівської області. Матеріалом для досліджень послужили дані первинного зоотехнічного
та селекційно-племінного обліку (форма 2-мол.). Вивчались найбільш представницькі чотири
групи помісних тварин різних за часткою спадковості голштинської породи: I – < 62,5%; ІІ –
62,6–75,0; ІІІ – 75,0–87,5 та ІV – 87,6 і > %.
Індекси селекційної цінності (СІ) та стандартизованої племінної цінності (СПЦ) вирахувані за формулами, що використовуються програмою СУМС “Орсек-СЦ” [8]. Селекційний індекс представляє числову характеристику спадкових якостей тварин за залежними рівнями генотипових ефектів ознак, якими ураховується їхнє селекційно-економічне значення.
Експериментальні показники опрацьовували методами біометричного аналізу за допомогою програмного забезпечення на ПК за формулами, наведеними Е. К. Меркурьевой [13].
Результати досліджень. Аналіз досліджень помісних груп корів підконтрольного стада
української червоно-рябої молочної породи з різною умовною кровністю за голштинською породою свідчить про її достовірний вплив на рівень ознак молочної продуктивності в динаміці
оцінюваних лактацій (табл. 1).
Рівень надою та якість молока корів піддослідних генотипів за даними першої, другої,
третьої та кращої лактацій свідчать про існування певної мінливості цих показників при зміненні у тварин умовної частки спадковості за голштинською породою. Надій корів з кожним
прилиттям крові поліпшувальної породи відповідно на 12,5% у межах помісних груп зростав.
Так, при порівнянні групи корів з кровністю голштина < 62,5% з однолітками з кровністю
62,6–75,0%, перевага склала 301 кг на користь останньої з достовірністю різниці при Р < 0,01.
Наступне збільшення кровності до 75,0–87,5% призвело до відповідного зростання надою на
262 кг (Р < 0,01), а більш висококровні тварини зі спадковістю голштинської породи вище за
87,6% переважали попереднє покоління за високодостовірною різницею на 345 кг молока при
Р < 0,001. Прилиття крові голштинської породи на 25% призвело до збільшення надою корівпервісток на 908 кг (Р < 0,001). Вміст жиру у молоці за рахунок цього прилиття зменшився
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лише на 0,05% і не підтвердився достовірністю, тоді як вихід молочного жиру збільшився з
високодостовірною різницею на 31,9 кг (Р < 0,001).

Умовна
кровність, %

1. Оцінка мінливості ознак молочної продуктивності корів залежно
від зміни умовної частки спадковості голштинської породи, (М ± m)
n

Надій, кг

< 62,5
62,6–75,0
75,0–87,5
87,6 і >

129
208
231
284

4814 ± 85,3
5115 ± 76,9
5377 ± 66,2
5722 ± 73,4

< 62,5
62,6–75,0
75,0–87,5
87,6 і >

147
246
258
301

5032 ± 92,5
5384 ± 86,4
5569 ± 89,5
6027 ± 78,3

< 62,5
62,6–75,0
75,0–87,5
87,6 і >

81
135
281
184

5267 ± 119,4
5475 ± 108,3
6033 ± 91,4
6382 ± 101,1

< 62,5
62,6–75,0
75,0–87,5
87,6 і >

129
208
231
184

5675 ± 88,9
5854 ± 107,9
6435 ± 98,7
6688 ± 112,3

СV, %

% жиру

Перша лактація
15,3
3,85 ± 0,021
18,2
3,82 ± 0,024
17,6
3,83 ± 0,019
15,9
3,80 ± 0,016
Друга лактація
11,4
3,86 ± 0,024
19,6
3,82 ± 0,021
16,7
3,81 ± 0,018
16,2
3,82 ± 0,017
Третя лактація
21,3
3,84 ± 0,024
22,9
3,85 ± 0,021
22,7
3,85 ± 0,024
23,2
3,82 ± 0,019
Краща лактація
16,4
3,86 ± 0,030
15,6
3,82 ± 0,019
14,8
3,83 ± 0,026
19,1
3,84 ± 0,023

СV, %

кг жиру

СV, %

6,2
6,7
5,2
5,0

185,5 ± 3,23
197,0 ± 2,62
206,1 ± 2,75
217,4 ± 3,87

17,3
19,5
16,4
14,6

6,4
6,1
5,3
5,8

194,2 ± 5,04
205,8 ± 4,43
212,4 ± 3,87
230,4 ± 3,87

12,7
17,2
16,6
14,8

8,6
7,2
9,6
6,2

202,2 ± 3,51
210,8 ± 3,71
232,4 ± 3,83
243,8 ± 4,04

20,2
21,3
23,3
22,4

8,1
7,2
7,5
7,4

219,1 ± 3,38
223,6 ± 4,94
246,4 ± 3,62
256,8 ± 4,25

18,5
15,3
17,2
13,8

Оцінка мінливості надою у наступні лактації засвідчила аналогічну закономірність – із
зростанням спадковості голштинської породи надій корів та вихід молочного жиру збільшувалися, а вміст жиру варіював з незначною мінливістю дещо зменшуючись з міжгруповою
різницею у межах статистичної похибки.
За показниками кращої лактації ситуація за величиною надою була схожою у порівнянні
з першими трьома. Загалом спостерігалася чітка закономірність у зростанні рівня надою зі
збільшенням умовної частки спадковості за голштинською породою. Різниця між групою низькокровних тварин з висококровними за даними кращої лактації склала 1013 кг молока та
37,7 кг молочного жиру високим ступенем достовірності (Р < 0,001).
Проте, щоб визначити, які із численних чинників найбільшою мірою вплинули на рівень
надою та вміст жиру в молоці необхідно зробити значно ретельніший аналіз селекційної ситуації крім вивчення впливу умовної частки кровності голштина, оскільки реалізація спадковості
здійснюється під впливом цілої низки генотипових та паратипових чинників.
Кількість та якість молока – основні селекційні ознаки корів молочних порід мають полігенне успадкування і реалізуються в умовах низки паратипових чинників [19, 21, 24]. Окремі
дослідники [10, 11] вважають, що величина надою за 305 днів лактації на 75% залежить від
умов паратипових факторів і лише решта 25% – від спадкових.
За результатами однофакторного дисперсійного аналізу встановлено, що величина надою та рівень виходу молочного жиру за першу лактацію корів української червоно-рябої молочної породи, відповідно на 5,5–6,2 та 4,7–9,2% залежать від паратипових чинників (рік і сезон народження та рік і сезон першого отелення), що підтверджується високою достовірністю
за критерієм Фішера (табл. 2).
Рівень надою і молочного жиру корів за першу лактацію істотно – відповідно на 25,3 та
15,8%, залежать від умовної частки спадковості голштинської породи.
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2. Сила впливу генотипових та паратипових чинників на ознаки
молочної продуктивності корів за даними першої лактації
Надій
Показник
Фактор
Обсяг
2
F
ηx

Рік народження
Сезон народження
Рік першого отелення
Сезон першого отелення
Умовна кровність голштина
СІ матері корови
СПЦ матері за надоєм
СПЦ матері за мол. жиром
СІ батька корови
СПЦ батька за надоєм та молочним
жиром, кг
СІ батька матері корови
Лінія батька
Лінія матері

6
4
6
4
24

626

126

217

7

562

7
9

375

8

566

Жир, кг

η2x

F

0,061
0,055
0,062
0,059
0,253
0,571
0,644
0,535
0,283

4,82
5,69
5,72
7,54
4,67
1,79
1,77
1,85
12,5

0,091
0,047
0,092
0,062
0,158
0,447
0,454
0,389
0,178

11,4
4,68
11,5
3,87
3,94
2,86
2,83
1,95
14,9

0,239

9,45

0,247

14,8

0,076
0,157
0,079

3,92
12,8
5,42

0,114
0,109
0,066

5,58
15,9
8,86

Але найвищі показники сили впливу на рівень надою та молочного жиру корів-первісток
одержано за величиною комплексного селекційного індексу матері корови ( η2x = 0,571 та

0,447), середньої племінної цінності матері за надоєм ( η2x = 0,644 та 454) і за молочним жиром
( η2x = 0,535 та 0,389).
Високі показники сили впливу селекційного індексу та племінної цінності матерів на молочну продуктивність корів достовірні з найвищими показниками критеріїв Фішера при
Р < 0,001.
З високою достовірністю на показники молочної продуктивності чинять вплив стандартизована племінна цінність батька за величиною надою та молочного жиру ( η2x = 0,283 і
0,178).
Розрахунки свідчать, що дисперсія розвитку ознак надою та молочного жиру корів-первісток зумовлена впливом спадковості бугаїв-плідників використаних ліній і становить відповідно 15,7 і 10,9%. Критерій достовірності Фішера за цими показниками перевищує поріг третього рівня (P < 0,001).
Бугаї-плідники, які представляли материнські лінії, з удвічі меншою силою (7,9 та 6,6%)
вплинули на оцінювані ознаки молочної продуктивності первісток.
Отже, встановлена наявність генетичного впливу на мінливість ознак надою свідчить про можливість ефективної селекції досліджуваної молочної худоби за добором предків з високою
оцінкою за селекційними індексами.
Висновки. За результатами досліджень теоретично обґрунтовано і доведено доцільність
комплексного вивчення селекційної інформації, виявлення і використання характерних для тварин закономірностей розвитку провідних ознак молочної продуктивності залежно від впливу
гено- та паратипових чинників у селекційному процесі формування племінного стада української
червоно-рябої молочної породи.
Встановлена сила впливу умовних часток спадковості за голштином на показники надою та молочного жиру достатня для ефективної селекції корів за цими показниками.
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