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У статті висвітлені результати досліджень ефективності індексної селекції у стадах
симентальської худоби за органічного та конвенційного виробництва молока з використанням селекційного індексу Р. Р. Тейнбера. Використання даного індексу є ефективним, адже
показники молочної продуктивності тварин різних груп, диференційованих за даним індексом,
значно відрізняються.
Поліпшення кількісних показників молочної продуктивності корів у стаді симентальської породи як за конвенційного, так і за органічного виробництва молока значною мірою обумовлена величиною даного селекційного індексу. Сила впливу величини селекційного індексу у
стаді СТОВ «Мирославель-Агро» на надій за 305 днів лактації корів склала 67%, молочний
жир – 88%, молочний білок – 77, сумарну продукцію жиру та білка – 86, у стаді ПП «ГалексАгро» – відповідно 71, 87, 74 та 84% (P < 0,001).
Корови-первістки симентальської породи в умовах органічного виробництва молока
дещо переважають тварин конвенційного стада за рівнем молочної продуктивності – за надоєм за 305 днів лактації на 114 кг (P > 0,05). Корови-первістки в умовах органічного виробництва молока мають гірші параметри відтворення (сервіс-період – 136 днів, КВЗ–0,89) порівняно із звичайним виробництвом молока (127 днів та 0,91), що пов’язано із забороною використання штучних вітамінів, гормональних ветеринарних препаратів для стимуляції
охоти та скорочення тривалості біологічних періодів відтворення.
Ключові слова: симентальська порода, корови-первістки, селекційний індекс, відтворювальна здатність, надій, сила впливу
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ORGANIC AND CONVENTIONAL MILK PRODUCTION
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The article highlights the results of studies of the effectiveness of index selection in herds of
Simmental cattle in organic and conventional milk production using the selection index of R. Teinber,
indicating the feasibility of its use, because the indicators of dairy productivity of animals of different
groups are significantly different.
The improvement of the quantitative indicators of milk productivity of cows in the herd of the
Simmental breed, both in conventional and organic dairy production, largely depends on the value
of the selection index. The strength of the influence of the selection index in the herd of "MiroslavelAgro" on milk yield for 305 days of lactation of cows was 67%, milk fat – 88, milk protein – 77, total
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production of fat and protein – 86%, in the herd of "Galeks-Agro", respectively 71, 87, 74 and 84%
(P < 0.001).
The first-calf cows of the Simmental breed under the conditions of organic milk production
were somewhat dominated by animals of the conventional herd in terms of milk productivity – in
terms of milk yield per 305 days of lactation per 114 kg, with an insignificant difference. First-calf
cows under conditions of organic milk production had worse reproduction parameters (service period – 136 days, reproductive rate – 0.89), compared to conventional milk production (127 days and
0.91), which is associated with the prohibition of the use of artificial vitamins, hormonal veterinary
drugs to stimulate hunting, and shorten the duration of biological periods.
Keywords: Simmental breed, first-calf cows, breeding index, reproductive ability, milk yield,
force of influence
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНДЕКСНОЙ СЕЛЕКЦИИ В СТАДАХ СИММЕНТАЛЬСКОГО
СКОТА ПРИ ОРГАНИЧЕСКОМ И КОНВЕНЦИОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОКА
Д. Н. Кучер1, А. А. Кочук-Ященко1, И. Н. Савчук2, В. В. Марценюк1
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В статье освещены результаты исследований эффективности индексной селекции в
стадах симментальской скота при органическом и конвенционном производстве молока с использованием селекционного индекса Р. Тейнбера, свидетельствующие о целесообразности
его применения, ведь показатели молочной продуктивности животных разных групп значительно отличаются.
Улучшение количественных показателей молочной продуктивности коров в стаде симментальской породы как при конвенционном, так и органическом производстве молока в значительной степени зависит от значения селекционного индекса. Сила влияния величины селекционного индекса в стаде СОО «Мирославель-Агро» на удой за 305 дней лактации коров
составила 67%, молочный жир – 88, молочный белок – 7, суммарную продукцию жира и белка–
86%, в стаде ЧП «Галекс-Агро» – соответственно 71, 87, 74 и 84% (P < 0,001).
Коровы-первотелки симментальской породы в условиях органического производства
молока немного превышают животных конвенционного стада по уровню молочной продуктивности – по удою за 305 дней лактации на 114 кг при недостоверной разнице. Коровыпервотелки в условиях органического производства молока имеют худшие параметры воспроизводства (сервис-период – 136 дней, КВЗ – 0,89) по сравнению с обычным производством
молока (127 дней и 0,91), что связано с запретом использования искусственных витаминов,
гормональных ветеринарных препаратов для стимуляции охоты и сокращения продолжительности биологических периодов.
Ключевые слова: симментальская порода, коровы-первотелки, селекционный индекс,
воспроизводительная способность, удой, сила влияния
Вступ. Відбір є основним методом селекційної роботи для удосконалення господарськи
корисних ознак будь-якого стада. Відбір базується на виборі кращих тварин для отримання
наступного покоління [5, 7, 10]. Селекціонери для оцінки тварин замість відбору за незалежними рівнями за кожною ознакою окремо застосовують селекцію за залежними рівнями або за
селекційними індексами, що є якісно оптимальним вибором в організації відбору. Встановлено, що застосування тандемного відбору гарантує покращення певних ознак, не викликаючи
їх подальшого погіршення, а відбір за незалежними рівнями виявляє лише нижні межі для
кожного показника, за яким він здійснюється. Тоді, як метод селекції за залежними рівнями
дає кількісну оцінку кожного показника, за яким проводиться відбір, від додавання яких формується індекс, як єдиний критерій для проведення відбору. Ефективність відбору за селекційним індексом в n разів вища, ніж тандемного [1, 5].
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Основною перевагою відбору за селекційними індексами є те, що селекціонер отримує
загальний кількісний вираз племінної цінності конкретної тварини не лише за певною кількістю ознак, але й ознак її потомства, предків або родичів. Залежно від інформації, яка використовується для обрахунку індексу, їх поділяють на дві групи: індекси племінної цінності (оцінюється одна ознака відбору за показниками родичів і власної продуктивності) та селекційні
індекси (декілька ознак відбору без урахування показників родичів) [1, 2, 12, 13].
У світі з’являється все більше ферм (підприємств) з виробництва органічної, екологічночистої продукції, у тому числі та ферм з виробництва органічного молока. У звичайному скотарстві з метою оптимізації продуктивності тварин в інтенсивних виробничих системах максимально контролюються виробничі умови. Органічне скотарство навпаки базується на природних процесах та замкнутих циклах, враховує основні зв'язки між виробничими факторами.
Дотримуючись органічної ідеології, виробничу потужність необхідно зменшити, діючи відповідно до таких керівних принципів, як природність та добробут тварин [14, 15].
Метою роботи – вивчити ефективність проведення відбору корів-первісток в стадах симентальської худоби за органічного та конвенційного виробництва молока за селекційним індексом Тейнбера.
Матеріал і методи дослідження. Дослідження були проведені в стадах симентальської
породи ПП «Галекс-Агро» (органічне виробництво молока) та СТОВ «Мирославель-Агро»
(конвенційне виробництво молока) Новоград-Волинського району Житомирської області.
Стада обох господарств формувались за рахунок завезення племінної худоби із Чехії.
Доїння корів в обох господарствах здійснюється на доїльній установці типу «Ялинка».
Для управління доїльним залом використовується комп'ютерне забезпечення «Dairy plan». Утримання корів – безприв'язне з боксами для відпочинку. Раціони складаються залежно від фізіологічного стану та рівня продуктивності тварин.
Показники молочної продуктивності корів вивчали за тривалістю 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 [9].
Нами використано відбір за залежними рівнями за допомогою селекційного індексу
Р. Р. Тейнбера, (1974) [9]:
І = В1 х (Р1–Р1ст) + В2 х (Р2–Р2ст) + Bn х (Pn–Pnст),
де: В1 – коефіцієнти множинної регресії (0,062 – для надою, 96,343 – для вмісту жиру та
12,01 – для вмісту білка у молоці), Р1, Р2, Рn – фенотипові показники тварин, Р1ст, Р2ст Рnст –
фенотипові середні по стаду (ПП «Галекс-Агро»: 6014 кг, 4,14%, 3,50%; СТОВ «МирославельАгро»: 5899 кг, 4,18%, 3,53%)
Відтворювальну здатність корів оцінювали за тривалістю (днів) сервіс-періоду (СП), періоду тільності (ПТ), міжотельного періоду (МОП), періоду сухостою (ПС) та за коефіцієнтом
відтворної здатності (КВЗ).
Ступінь впливу значення селекційного індексу Тейнбера на господарськи корисні ознаки
корів визначали через співвідношення факторіальної дисперсії до загальної з використанням
однофакторного дисперсійного аналізу [6]. Обчислення здійснювали методами математичної
статистики [6, 8] за допомогою «STATISTICA-13,0» та Microsoft Excel на ПК.
Рівні статистичної значущості (достовірності) у таблицях позначали за використання літерних суперскриптів у такій відповідності: a – (P < 0,05), b – (P < 0,01), c – (P < 0,001).
Результати досліджень. Важливим етапом застосування індексної селекції є моніторинг
продуктивних якостей наявних тварин, що дозволяє оцінити ефективність того чи іншого методу відбору у досліджуваних стадах, визначити динаміку селекційного процесу та скоригувати його напрям [1, 2]. Це стосується також і стад симентальської породи як за органічного,
так і конвенційного ведення галузі молочного скотарства.
У племінних заводах та племрепродукторах виділяють селекційне ядро, виробничу групу
та селекційний брак. Для більш контрастного порівняння нами було виділено п’ять дослідних
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груп. Межі та параметри відбору тварин у стадах СТОВ «Мирославель-Агро» та ПП «ГалексАгро» наведені у таблицях 1 та 2.
Найбільш чисельною в обох стадах є виробнича група (36 та 98 голів, та відповідно складає 30 та 36%), параметри якої відображають наближене середнє значення господарськи корисних ознак по вибірці.
1. Межі та параметри відбору корів у стаді СТОВ «Мирославель-Агро»
Дослідні групи тварин
Межі відбору
lim
Голів
1
> x + 1σ
+46,3 і більше
22
2
(x + 0,49σ) – (x + 0,99σ)
від +23,0 до +46,2
17
3
x + 0,5σ
від +23,0 до -22,0
36
4
(x – 0,49σ) – (x – 0,99σ)
від -22,0 до -44,8
29
5
< x – 1σ
-44,9 і менше
16
Всього
–
–
120

%
18,3
14,1
30,0
24,1
13,3
100

2. Межі та параметри відбору корів у стаді ПП «Галекс-Агро»
Дослідні групи тварин
Межі відбору
lim
1
> x + 1σ
+53,0 і більше
2
(x + 0,49σ) – (x + 0,99σ)
від +26,3 до +51,6
3
x + 0,5 σ
від +26,4 до -25,5
4
(x – 0,49σ) – (x – 0,99σ)
від -25,6 до -51,6
5
< x – 1σ
-51,7 і менше
Всього
–
–

%
17,6
9,5
36,0
24,2
12,5
100

Голів
48
26
98
66
34
272

Молочна продуктивність – це головна селекційна ознака великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід [9, 11]. Молочну продуктивність характеризують за кількісними
і якісними показниками одержуваного від корів молока за певний період лактації [11].
Одержані нами результати свідчать про доцільність застосування відбору тварин за селекційним індексом Тейнбера, так як показники молочної продуктивності тварин різних груп
значно відрізнялися (табл. 3, 4).
3. Молочна продуктивність корів-первісток симентальської породи СТОВ «Мирославель-Агро»
Селекційний індекс (x ± S.E.)
1 група
2 група
3 група
4 група
5 група
Показник, одиниці виміру
(n = 22)
(n = 17)
(n = 36)
(n = 29)
(n = 16)
від +23,0 до
від + 23,0 до
від -22,0 до
+46,3 і більше
-44,9 і менше
+46,2
-22,0
-44,8
Тривалість лактації, днів
356 ± 13,73
354,9 ± 13,9
350,4 ± 13,27
338,7 ± 10,87
321,4 ± 10,53
Надій за лактацію, кг
7758 ± 291,5
7130 ± 244,1 7003 ± 268,83 6258 ± 222,81
5452 ± 227,9
Надій за 305 днів, кг
6767 ± 82,5
6234 ± 76,9
5913 ± 52,4
5500 ± 56,4
5042 ± 156,7
Вміст жиру у молоці, %
4,32 ± 0,052
4,30 ± 0,043
4,17 ± 0,029
4,07 ± 0,034
4,08 ± 0,059
Молочний жир, кг
290,7 ± 2,48
266,5 ± 1,32
246,2 ± 1,52
223,6 ± 0,91
204,8 ± 4,79
Вміст білка у молоці, %
3,62 ± 0,04
3,57 ± 0,021
3,6 ± 0,023
3,45 ± 0,038
3,37 ± 0,045
Молочний білок, кг
244,4 ± 2,50
222,1 ± 2,36
212,9 ± 1,95
189,3 ± 2,31
169,5 ± 4,81
Молочний жир і білок, кг
535,1 ± 4,00
488,7 ± 3,34
459,1 ± 3,08
412,9 ± 2,94
374,3 ± 9,30

Результати наших досліджень засвідчують, що як у звичайному (СТОВ «МирославельАгро»), так і органічному стаді (ПП «Галекс-Агро») найбільшою молочною продуктивністю
характеризуються тварини першої групи із найвищим значенням селекційного індексу +46,3
та +53,0 та більше. Їх надій за 305 днів першої лактації відповідно склав 6767 та 7170 кг молока, вмістом жиру у молоці 4,32 та 4,36% та вмістом білка 3,62 та 3,53%. Різниця між даними
групами виявилась статистично значущою за надоєм (403 кг), молочним жиром (12,7), молочним білком (8,44) та сумарною їх продукцією (21,2 кг), при Р < 0,01–0,001.
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4. Молочна продуктивність корів-первісток симентальської породи ПП «Галекс-Агро»
Селекційний індекс (x ± S.E.)
1 група
2 група
3 група
4 група
5 група
Показник, одиниці виміру
(n = 48)
(n = 26)
(n = 98)
(n = 66)
(n = 34)
від +26,3 до
від +26,4 до
від -25,6 до
+53,0 і більше
-51,7 і менше
+51,6
-25,5
-51,6
Тривалість лактації, днів
344,8 ± 8,01
359,2 ± 13,08
359,2 ± 6,8
345,7 ± 7,57
344,3 ± 15,74
Надій за лактацію, кг
7871 ± 172,8
7581 ± 216,6
6897 ± 104,4
6103 ± 103,4
5503 ± 227,3
Надій за 305 днів, кг
7170 ± 101,2
6663 ± 61,4
6032 ± 37,9
5457 ± 32,5
4912 ± 101,3
Вміст жиру у молоці, %
4,26 ± 0,043
4,12 ± 0,035
4,12 ± 0,018
4,09 ± 0,02
4,11 ± 0,023
Молочний жир, кг
303,5 ± 2,51
274,0 ± 1,17
248,2 ± 1,014
222,8 ± 0,54
201,3 ± 3,64
Вміст білка у молоці, %
3,53 ± 0,021
3,51 ± 0,031
3,58 ± 0,014
3,43 ± 0,03
3,46 ± 0,033
Молочний білок, кг
252,8 ± 2,91
233,9 ± 2,9
215,9 ± 1,23
187,3 ± 1,75
169,5 ± 3,51
Молочний жир і білок, кг
556,3 ± 5,04
507,9 ± 3,48
464,2 ± 2,05
410,1 ± 1,94
370,8 ± 6,97

Найменшою молочною продуктивністю серед дослідних груп характеризуються тварини
п’ятої групи обох стад – їх надій за 305 днів першої лактації склав 5042 та 4912 кг молока,
вмістом жиру 4,08 та 4,11%, вмістом білка 3,37 та 3,46%. Із зменшенням селекційного індексу
у тварин відмічається зниження величини надоїв з 6767 (перша група) до 5452 кг (п’ята група),
молочного жиру – з 290,7 до 204,8, молочного білка – з 244,4 до 177,8 кг у стаді СТОВ «Мирославель-Агро» та з 7170 (перша група) до 4912 кг (п’ята група), молочного жиру – з 303,5
до 201,3, молочного білка – з 252,8 до 169,5 кг у стаді ПП «Галекс-Агро».
Рекомендуємо використовувати для ремонту стада корів віднесених до перших двох груп
із значенням селекційного індексу не нижче +23,0 (для СТОВ «Мирославель-Агро») та +26,3
(для ПП «Галекс-Агро»). Найгірших за рівнем молочної продуктивності, з найменшим значенням селекційного індексу (відповідно: -44,9 та -51,7) тварин бажано реалізовувати дочірнім
або іншим господарствам.
Міжгрупова різниця між первістками із різним значенням селекційного індексу за кількісними показниками в усіх випадках виявилась статистично значущою (Р < 0,001), а за якісними ознаками – у переважній більшості порівнянь (Р < 0,01–0,001) (табл. 5 та 6).Коровипервістки в умовах органічного виробництва молока дещо переважають тварин конвенційного
стада за рівнем молочної продуктивності – за надоєм за 305 днів лактації на 114 кг за недостовірної різниці.
5. Різниця за показниками молочної продуктивності корів-первісток симентальської породи
СТОВ «Мирославель-Агро»
Різниця між групами
1–5
2–4
3–5
Показник, одиниці виміру
d ± S.D.
td
d ± S.D.
td
d ± S.D.
td
а
Тривалість лактації, днів
+34,5 ± 17,3
2,00
+20,58 ± 17
1,21
+14,93 ± 17,15
0,87
Надій за лактацію, кг
+2305 ± 370,1 6,23 с
+1323 ± 310,7
4,26 с
+1394 ± 250,1
5,57 с
Надій за 305 днів, кг
+1725 ± 177,1 9,74 с
+1163 ± 83,4
13,94 с
+1120 ± 108,2
10,36 с
Вміст жиру у молоці, %
+0,23 ± 0,08
2,91 b
+0,04 ± 0,05
0,82
+0,01 ± 0,03
0,34
Молочний жир, кг
+85,99 ± 5,4 15,92 с
+50,39 ± 1,49
33,91 с
+46,8 ± 3,78
12,39 с
Вміст білка у молоці, %
+0,25 ± 0,06
4,19 с
+0,06 ± 0,05
1,23
+0,13 ± 0,04
3,61 с
Молочний білок, кг
+74,8 ± 5,42 13,81 с
+44,6 ± 3,71
12,02 с
+46,4 ± 3,72
12,49 с
Молочний жир і білок, кг
+160,8 ± 10,13 15,88 с
+94,9 ± 4,56
20,84 с
+93,3 ± 7,27
12,84 с
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6. Різниця за показниками молочної продуктивності корів-первісток симентальської породи
ПП «Галекс-Агро»
Різниця між групами
1–5
2–4
3–5
Показник, одиниці виміру
d ± S.D.
td
d ± S.D.
td
d ± S.D.
td
Тривалість лактації, днів
+0,5 ± 17,66
0,03
+13,56 ± 15,11
0,9
+14,93 ± 17,15
0,87
а
с
Надій за лактацію, кг
+2367 ± 285,5 8,29
+1478 ± 239,9 6,16
+1394 ± 250,1
5,57 с
Надій за 305 днів, кг
+2258 ± 143,2 15,77 с +1206 ± 69,54 17,34 с
+1121 ± 108,2
10,36 с
b
Вміст жиру у молоці, %
+0,15 ± 0,05
3,08
+0,03 ± 0,04
0,75
+0,01 ± 0,03
0,34
с
с
Молочний жир, кг
+102,1 ± 4,43 23,07
+51,2 ± 1,3
39,48
+46,88 ± 3,78
12,39 с
Вміст білка у молоці, %
+0,08 ± 0,04
2,04 а
+0,08 ± 0,04
1,86
+0,13 ± 0,04
3,61 с
с
с
Молочний білок, кг
+83,3 ± 4,56
18,29
+46,6 ± 3,39
13,78
+46,43 ± 3,72
12,49 с
Молочний жир і білок, кг
+185,4 ± 8,6
21,56 с
+97,8 ± 3,98
24,55 с
+93,31 ± 7,27
12,84 с

Суттєва статистично значуща міжгрупова різниця підтверджує те, що чим більший селекційний індекс у тварини, тим краща їх молочна продуктивність.
Статистично значуща міжгрупова різниця підтверджена також розрахованою нами силою впливу. Дисперсійним аналізом для кожного стада (факторіальне число ступенів свободи
становило 4 (4 градації організованого фактору від загального об’єму вибірки 120 голів та
272 голів) було встановлено, що поліпшення кількісних показників молочної продуктивності
корів у стаді симентальської породи як за конвенційного, так і органічного виробництва молока значною мірою залежить від величини селекційного індексу. Сила впливу величини селекційного індексу у стаді СТОВ «Мирославель-Агро» на надій за 305 днів лактації корів
склала 67%, молочний жир – 88, молочний білок – 77, сумарну продукцію жиру та білка – 86%
та виявилась статистично значущою (P < 0,001). Критерій Фішера (F) коливався в межах 60,1–
214,5.
Сила впливу величини селекційного індексу у стаді ПП «Галекс-Агро» на надій за
305 днів лактації корів склала 71%, молочний жир – 87, молочний білок – 74, сумарну продукцію жиру та білка – 84% та виявилась статистично значущою (P < 0,001). Критерій Фішера
(F) був в межах 165,3–456,6.
Оскільки відтворення є важливою складовою для комплексної оцінки молочної худоби
[7]. Крім молочної продуктивності корів-первісток симентальської породи, нами було вивчено
і їх відтворювальну здатність тварин залежно від величини селекційного індексу Тейнбера.
Корови перших чотирьох дослідних груп характеризуються не зовсім задовільною відтворною здатністю, яка обумовлена більшою тривалістю біологічних періодів відтворення
(табл. 7 та 8).
7. Відтворювальна здатність корів-первісток симентальської породи
СТОВ «Мирославель-Агро»
Селекційний індекс (x ± S.E.)
1 група
2 група
3 група
4 група
Показник, одиниці виміру
(n = 22)
(n = 17)
(n = 36)
(n = 29)
+46,3 і
від +23,0 до
від +23,0 до від -22,0 до
більше
+46,2
22,0
-44,8
Період сухостою, днів
64,5 ± 2,74
57,7 ± 4,79
62,1 ± 2,99
67,6 ± 2,41
Період тільності, днів
282,0 ± 0,32
282,8 ± 0,47
282 ± 0,17
281,9 ± 0,20
Сервіс-період, днів
138,1 ± 14,50
131,7 ± 13,51 128,1 ± 13,08
120,4 ± 10,52
Міжотельний період, днів
420,0 ± 14,58
413,7 ± 13,51 410,8 ± 13,17
402,3 ± 10,58
Коефіцієнт відтворної
0,86 ± 0,02
0,88 ± 0,03
0,90 ± 0,03
0,92 ± 0,02
здатності, %
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5 група
(n = 16)
-44,9 і менше
64,8 ± 3,74
282 ± 0,61
109,3 ± 9,06
391,3 ± 9,28
0,95 ± 0,02

8. Відтворювальна здатність корів-первісток симентальської породи ПП «Галекс-Агро»
Селекційний індекс (x ± S.E.)
1 група
2 група
3 група
4 група
5 група
Показник, одиниці виміру
(n = 48)
(n = 26)
(n = 98)
(n = 66)
(n = 34)
+53,0 і
від +26,3 до
від + 26,4 до
від -25,6 до
-51,7 і менше
більше
+51,6
-25,5
-51,6
Період сухостою, днів
57,3 ± 2,84
58,5 ± 3,32
63 ± 1,6
59 ± 1,93
64,2 ± 2,59
Період тільності, днів
284,3 ± 0,91
285,2 ± 1,30
284,8 ± 0,59
284,8 ± 0,81
284,0 ± 0,87
Сервіс-період, днів
146,7 ± 7,78
142,3 ± 17,81 138,3 ± 16,32
127,7 ± 10,15
121,4 ± 9,41
Міжотельний період, днів
431,5 ± 7,73
427,5 ± 17,03 422,3 ± 16,37
412,5 ± 10,22
405,7 ± 9,29
Коефіцієнт відтворної
0,84 ± 0,01
0,88 ± 0,03
0,89 ± 0,03
0,93 ± 0,02
0,94 ±0,02
здатності, %

Загальновідома думка, що із зростанням рівня молочної продуктивності спостерігається
погіршення відтворної здатності корів [4], також підтверджена результатами наших досліджень. У корів-первісток в умовах СТОВ «Мирославель-Агро» відмічається обернений
зв’язок між ознаками відтворення та молочної продуктивності – так зі збільшенням тривалості
сервіс-періоду з 109,3 до 138,1 днів підвищується молочна продуктивність корів з 5025 до
6767 кг. А збільшення тривалості міжотельного періоду з 391,3 до 420,0 днів, в свою чергу,
призводить до зниження коефіцієнту відтворної здатності (з 0,95 до 0,86) та до яловості корів.
Ця ж тенденція зберігається і в стаді ПП «Галекс-Агро» – зі збільшенням тривалості сервіс-періоду з 121,4 до 146,7 днів у корів підвищується надій за 305 днів лактації з 4912 до
7170 кг, збільшується тривалість міжотельного періоду з 405,7 до 431,5 днів, знижується значення коефіцієнту відтворної здатності – з 0,94 до 0,84. Проте різниця майже в усіх випадках
виявилась невірогідною. Також встановлено, що корови-первістки симентальської породи в
умовах органічного виробництва молока мають гірші параметри відтворення порівняно із звичайним виробництвом молока. На нашу думку, це пов’язано із особливостями ведення галузі
молочного скотарства за органічного виробництва молока та забороні використовувати штучні вітаміни, гормональні ветеринарні препарати для стимуляції охоти та скорочення тривалості біологічних періодів відтворення.
Використання антибіотиків або інших препаратів, які не зазначені в правилах NOP, забороняється, при цьому тварина та її продукція втрачає свій органічний статус [15].
Зв’язок між надоєм за 305 днів лактації та тривалістю сервіс-періоду корів-первісток симентальської породи у звичайному та органічному стаді наведено на рисунку 1.

Рис. 1. Зв’язок між надоєм та тривалістю сервіс-періоду корів-первісток симентальської породи

Лінійна апроксимація також підтверджує дану закономірність – значення квадрату R
близьке до одиниці (0,9951 та 0,9991) в обох стадах, що свідчить про високу ступінь співпадання лінії тренду [3] з отриманими результатами. Доцільним для даних господарств є відбір
тварин, які поєднують дані різновекторні ознаки.
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Висновки. 1. Одержані нами результати свідчать про доцільність застосування відбору
тварин за селекційним індексом Тейнбера як при органічному, так і конвенційному виробництві молока, адже показники молочної продуктивності тварин різних груп значно відрізняються.
2. Поліпшення кількісних показників молочної продуктивності корів у стаді симентальської породи як за конвенційного, так і органічного виробництва молока значною мірою залежить від значення селекційного індексу. Сила впливу величини селекційного індексу у стаді
СТОВ «Мирославель-Агро» на надій за 305 днів лактації корів склала 67%, молочний жир –
88%, молочний білок – 77, сумарну продукцію жиру та білка – 86, у стаді ПП «Галекс-Агро»
відповідно: 71%, 87, 74 та 84% (P < 0,001).
3. Корови-первістки симентальської породи в умовах органічного виробництва молока
дещо переважають тварин конвенційного стада за рівнем молочної продуктивності – за надоєм
за 305 днів лактації на 114 кг, за недостовірної різниці. Корови-первістки в умовах органічного
виробництва молока мають гірші параметри відтворення, порівняно із звичайним виробництвом молока, що пов’язано із забороною використання штучних вітамінів, гормональних ветеринарних препаратів для стимуляції охоти та скорочення тривалості біологічних періодів відтворення.
4. Встановлено, що при відборі тварин за індексом Тейнбера тварини в органічних та
конвенційних стадах характеризується характеризуються високими надоями із одночасним
погіршенням їх відтворювальної здатності, що підтверджує загальновідомий обернений
зв’язок між даними ознаками.
5. Рекомендуємо використовувати для ремонту стада корів, віднесених до перших двох
груп із значенням селекційного індексу не нижче +23,0 (для СТОВ «Мирославель-Агро») та
+26,3 (для ПП «Галекс-Агро»). Найгірших за рівнем молочної продуктивності, з найменшим
значенням селекційного індексу (відповідно: -44,9 та -51,7) тварин бажано реалізовувати дочірнім або іншим господарствам.
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