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Досліджено господарськи корисні ознаки корів-первісток української чорно-рябої молочної породи приватної агро
фірми «Єрчики» Житомирської області при їх диференціації за трьома селекційними індексами -  індексом виробничої 
типовості М. В. Казаровця, селекційним індексом В. Ф. Вацького та продуктивною формулою Й. З. Сірацького. Для відбо
ру корів у селекційне ядро запропоновано новий ефективний комплексний селекційний індекс (КСІ), який включає продукцію 
молочного жиру, коефіцієнт відтворної здатності, габарити тулуба та вим’я корови. Для прогнозування молочної про
дуктивності корів запропоновано новий екстер’єрний індекс (ЕІ).
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Постановка проблеми, аналіз останніх дослі
джень і публікацій. Забезпечення населення України якіс
ними молочними продуктами вітчизняного виробництва є 
однією з важливих проблем продовольчої безпеки, тому 
розвиток молочного скотарства визначено серед пріоритет
них напрямів аграрної політики нашої держави [1]. Приско
рений породотворчий процес у молочному скотарстві спри
яв виведенню нових вітчизняних порід, конкурентоспромож
них та придатних до сучасних технологічних умов викорис
тання, зокрема українських чорно- та червоно-рябої молоч
них. Однак ці породи є відкритими популяціями, що перебу

вають у постійному динамічному розвитку (змінюється їх 
генеалогічна та генетична структура, екстер'єрно- 
конституційні параметри, продуктивні ознаки), тому потре
бують подальшого генетичного моніторингу та удосконален
ня [2,3].

Традиційна селекція ґрунтується на поетапному від
борі жіночих та чоловічих особин у певні вікові періоди їх 
онтогенезу, при цьому кожну окрему ознаку оцінюють згідно 
прийнятих стандартів відбору [4]. Але генетична значимість 
ознак відбору неоднакова. У деяких випадках провідні озна
ки відбору можуть бути занижені внаслідок недостатнього
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розвитку тих, що вирішальним чином не впливають на реа
лізацію генетично попенціалу продуктивності. Враховуючи ці 
обставини, в багатьох країнах з розвиненим молочним ско
тарством перейшли на індексну систему селекції, в якій 
відбір тварин проводять з урахуванням генетичних або еко
номічно важливих ознак [5]. В Україні також проведені дос
лідження з даної проблеми, в яких доведена доцільність 
використання індексної селекції молочних корів [6-11]. У 
селекційних індексах, крім ознак молочної продуктивності, 
враховуються такі важливі ознаки як плодючість тварин, 
тривалість їх господарського використання, екстер'єрні 
ознаки та ін.

Тому мета досліджень -  вивчити результативність 
відбору корів-первісток за різними селекційними індексами у 
стаді української чорно-рябої молочної породи, запропону
вати свої варіанти індексів.

Матеріали та методи досліджень. Матеріалом до
сліджень слугувала інформація про племінне і продуктивне 
використання 140 корів-первісток української чорно-рябої 
молочної породи племзаводу приватної агрофірми «Єрчи- 
ки» Житомирської області. На середньорічну корову у гос
подарстві заготовляють 55-60 ц кормових одиниць за про
теїнового забезпечення 95-100 г. Упродовж останніх 3-х 
років надій на корову склав 5800-6000 кг молока, в тому 
числі селекційного ядра -  понад 7000 кг. Ремонтні телиці 
вирощуються до 15-16 місяців на рівні 650-700 г добових 
приростів. Контроль технологічних і селекційних процесів 
здійснюється АІС «ОРСЕК».

На маточному поголів'ї племзаводу використовують
ся бугаї-плідники голштинської породи з високими селекцій
ними індексами за надоєм (+1200-2000 кг). Частка спадково-

сті поліпшувальної (голштинської) породи досягає в стаді 
80 % і більше.

Корови-первістки оцінювались за екстер'єрними показ
никами, молочною продуктивністю, морфо-функціональними 
властивостями вим'я та відтворною здатністю.

Екстер'єр і конституцію вивчали шляхом індивідуа
льного зважування та взяття загальноприйнятих промірів 
статей тіла.

Показники молочної продуктивності за 305 днів лак
тації визначали шляхом проведення контрольних доїнь 1 
раз в місяць з одночасним визначенням у добових зразках 
молока вмісту жиру і білка на приладі „Екомілк КАМ-98.2А”. 
Відносну молочність обчислювали діленням 4%-вого за 
вмістом жиру молока, отриманого за 305 днів лактації, на 
100 кг живої маси.

Морфо-функціональні властивості вим'я досліджува
ли за методикою Латвійської сільськогосподарської академії 
[12].

Відтворну здатність корів оцінювали за тривалістю 
сервіс- і міжотельного періодів та коефіцієнтом відтворної 
здатності, обчисленим діленням кількості днів у році та три
валість міжотельного періоду.

Для аналізу використано 3 селекційних індекси -  ін
декс виробничої типовості М. В. Казаровця (1999) [9], селек
ційний індекс В. Ф. Вацького (1986) [6] та продуктивну фор
мулу Й. З. Сірацького (2001) [8].

Результати досліджень. Усі індекси, узяті нами для 
аналізу, містять комплексну ознаку молочної продуктивності 
-  молочний жир, тому їх кореляція з надоєм досить висока -  
від +0,696 (ПФ Й. З. Сірацького) до +0,740 (ІВТ М. В. Каза
ровця) (табл.1).

Таблиця 1
Взаємозв’язок між надоєм та різними селекційними індексами

Селекційний індекс Формула Середнє значення індексу, ліміти Взаємозв'язок з надоєм (г)
Індекс виробничої типовості М. 
В. Казаровця

ТПТ (МЖ■ 2 7 ,7 )х ІД 
ЖМ х ІЗ

4,0 (2,3-6,0) +0,740

Селекційний індекс 
В. Ф. Вацького СІ = М Ж  х КВЗ 182,6 (88,8-259,6) +0,709

Продуктивна формула 
Й. З. Сірацького

М Ж х  3 6 5 х  ШК 
МОП х ШГ

194,7 (96,8-344,2) +0,696

Де: ЖМ -  жива маса; МЖ -  молочний жир; ІД -  індекс довгоногості; ІЗ -  індекс збитості; КВЗ -  коефіцієнт відтворної здатності; ШК -  ширина 
в клубах; Ш Г-  ширина грудей.

Одних і тих те 140 корів-первісток послідовно дифе
ренційовано за кожним з трьох індексів на 3 групи (з високим 
(І), середнім (ІІ) і низьким (ІІІ) значенням індексу) у співвід

ношенні 1 : 2 : 1, що відповідає нормальному розподілу 
ознаки. У таблиці 2 наведено параметри основних продук
тивних ознак для кожної групи.

Таблиця 2
Результати диференціації корів-первісток за різними селекційними індексами

Показники, одиниці виміру
ІВТ

М. В. Казаровця
СІ

В. Ф. Вацького
. ПФ 
Й. З. Сірацького

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ
Жива маса, кг 494,1 500,2 521,0 533,1 496,9 488,8 529,6 501,0 484,0
Надій за 305 днів, кг 6729 5476 4502 6731 5393 4667 6672 5454 4603
Жирномолочність,% 3,69 3,69 3,67 3,71 3,69 3,65 3,69 3,70 3,64
Білковомолочність, % 3,08 3,07 3,03 3,10 3,08 2,99 3,07 3,09 3,00
Обхват вим'я, см 132,5 129,3 127,1 137,2 127,8 125,4 134,8 130,2 123,0
Умовний об'єм вим'я, л 18,9 17,4 16,2 19,8 17,2 15,6 19,4 17,9 14,6
Тривалість сервіс-періоду, днів 146,4 131,4 113,5 99,4 115,0 193,4 105,6 117,2 182,6
Коефіцієнт відтворної здатності 0,86 0,90 0,94 0,96 0,93 0,78 0,95 0,92 0,80

Динаміка показників молочної продуктивності при 
кожному розподілі аналогічна, тобто відбір первісток за кож
ним показником забезпечить зростання надою без змен- 
Вісник Сумського національного аграрного університету

шення вмісту в молоці жиру і білка, що обумовлено наявніс
тю у складі кожної формули показника продукції молочного 
жиру (МЖ). Різниця І-ІІІ за надоєм становить при розподілі
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за ІВТ М. В. Казаровця 2227 кг, СІ В. Ф. Вацького -  2064 кг, 
ПФ Й. З. Сірацького -  2069 кг.

Одночасно дещо покращаться властивості вим'я -  
його обхват збільшиться на 5,4-11,8 см, умовний об'єм -  на 
2,7-4,8 л. Поряд з цим у трьох розподілах є суттєві відмінно
сті.

Так, жива маса при розподілі за ІВТ М. В. Казаровця 
у високопродуктивних корів І групи найнижча (494,1 кг проти 
521,0), натомість при розподілі за двома іншими індексами 
вона закономірно найвища -  533,1 і 529,6 кг. Це можна по
яснити тим, що жива маса у формулі ІВТ міститься у зна
меннику.

Економічну ефективність розведення молочної худо
би визначає також її відтворна здатність. Вивчення цього 
питання набуває особливого значення у голштинізованих 
тварин. СІ В. Ф. Вацького та ПФ Й. З. Сірацького врахову
ють, разом з продукцією молочного жиру, коефіцієнт відтво
рної здатності (365/МОП). Тому групи високопродуктивних 
первісток, відібраних за цими індексами, мають майже оп
тимальні показники відтворної здатності -  тривалість сервіс- 
періоду 99,4 і 105,6 дня, коефіцієнт відтворної здатності 0,96 
і 0,95. Натомість у корів І групи, відібраних за ІВТ М. В. Ка
заровця, названі показники складають відповідно 146,4 дня і 
0,86. Розклавши усі індекси на складові, бачимо, що ІВТ 
містить молочний жир, живу масу і два індекси будови тіла, 
СІ -  молочний жир і коефіцієнт відтворної здатності, ПФ -  
молочний жир, коефіцієнт відтворної здатності і статевий 
індекс.

Жоден індекс не містить властивостей вим'я, хоча

молочна залоза є основним органом, що продукує молоко. 
Найчастіше у племінних господарствах, не винятком є і при
ватна агрофірма «Єрчики», первістки оцінюються за чотир
ма блоками ознак -  екстер'єром і конституцією, молочною 
продуктивністю, морфо-функціональними властивостями 
вим'я, відтворною здатністю.

Тому запропоновано новий комплексний селекційний
індекс (КСІ), що враховує основні ознаки з кожного блоку і
містить прості і зрозумілі показники, які зазвичай отримують
при оцінці первісток:

т. „ т М Ж х  3 6 5 х  ГВКСІ = ---------------------------,
МОП X ГТ

де ГВ -  габарити вим'я, ГТ -  габарити тулуба.
ГВ=ДВ+ШВ+СГВ (довжина вим'я +ширина+середня 

глибина)
ГТ=ГГ+ШК+КДТ (глибина грудей+ширина в клу- 

бах+коса довжина тулуба).
Середнє значення індексу -  69,5 ум. од., межі -  від 

26,9 до 118,3 ум. од., кореляція з надоєм +0,728.
Результати диференціації тих же 140 корів за ком

плексним селекційним індексом засвідчують його ефектив
ність.

Збільшення значення комплексного селекційного ін
дексу супроводжується суттєвим прямолінійним зростанням 
усіх масо-метричних параметрів. Так, збільшення живої 
маси складає 38,6 кг, висоти в холці -  6,6 см, обхвату грудей 
-  9,6 см, косої довжини тулуба -  2,8 см, ширини в клубах -  
1,6 см (Р<0,001-0,05) (табл. 3).

Таблиця 3
Результати диференціації корів-первісток за комплексним селекційним індексом

Показники, 
одиниці виміру

Г рупи за величиною індексу Різниця
І-ІІІІ-високий (93,8) 

п=35
ІІ-середній (69,5) 

п=70
ІІІ-низький (47,2) 

п=35
Жива маса, кг 532,5±5,18 494,6±4,93 493,9±8,50 +38,6±9,95***
Проміри тулуба, см: 

висота в холці 133,3±0,80 129,5±0,58 126,7±0,82 +6,6±1,15***
глибина грудей 69,7±0,49 68,2±0,51 66,5±0,55 +3,2±0,74***
обхват грудей 205,3±1,26 197,7±1,04 195,7±1,92 +9,6±2,30***
коса довжина тулубу 150,4±1,00 149,4±0,62 147,6±0,84 +2,8±1,31*
ширина в клубах 50,5±0,43 49,7±0,31 48,9±0,51 +1,6±0,67*

Надій за 305 днів, кг 6800±155,0 5382±102,1 4621 ±106,5 2179±188,1***
Жирномолочність, % 3,68±0,032 3,70±0,026 3,66±0,035 0,02±0,047
Молочний жир, кг 250,0±5,57 198,4±3,54 168,8±3,82 81,2±6,75***
Білковомолочність, % 3,09±0,025 3,07±0,019 3,01 ±0,022 0,08±0,033*
Молочний білок, кг 209,6±4,59 165,3±3,20 139,0±3,34 70,6±5,68***
Відносна молочність, кг 1175,3±24,90 1008,2±19,66 863,4±23,72 311,9±34,39***
Проміри вим’я, см: 

обхват 138,0±1,54 129,0±1,11 122,2±1,76 +15,8±2,34***
довжина 46,1 ±0,70 41,6±0,43 38,0±0,95 +8,1 ±1,2***
ширина 33,8±0,40 32,2±0,30 30,4±0,51 +3,4±0,65***
середня глибина 27,9±0,59 27,8±0,35 25,2±0,62 +2,7±0,86**

Умовний об'єм вим'я, л 20,7±0,82 17,5±0,40 14,0±0,72 +6,7±1,09***
Швидкість молоко-віддачі, кг/хв 1,71 ±0,075 1,63±0,055 1,48±0,072 +0,23±0,104*
Тривалість, днів: 

сервіс-періоду 103,1±7,93 117,2±7,00 185,2±12,96 -82,1 ±15,19***
міжотельного періоду 388,1±7,93 402,2±7,00 470,2±12,96 -82,1 ±15,19***

Коефіцієнт відтворної здатності 0,95±0,018 0,93±0,016 0,80±0,022 +0,15±0,028***

Тобто, високопродуктивні корови-первістки насампе
ред характеризуються достатньою живою масою, яка є інте
гральним показником їх росту та розвитку і відображає як 
рівень пристосованості до даної екологічної зони, так і рі

вень кормозабезпечення.
Основною селекційною ознакою молочної худоби є, 

безперечно, молочна продуктивність. Із збільшенням зна
чення індексу зростання надою за 305 днів лактації складає
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2179 кг, продукції молочного жиру -  81,2 кг, молочного білка 
-  70,6 кг, відносної молочності -  311,9 кг (Р<0,001).

Відбір корів за КСІ дасть можливість значно покра
щити морфо-функціональні властивості вим'я. Зростання 
обхвату вим'я складає 15,8 см, його довжини -  8,1 см, ши
рини -  3,4 см, середньої глибини -  2,7 см. Покращуються 
також функціональні властивості молочної залози -  збіль
шення умовного об'єму становить 9,6 л, швидкості молоко
віддачі -  0,23 кг/хв (Р<0,001-0,05).

Одночасно при такому відборі значно зменшиться 
тривалість періодів відтворення -  на 82,1 дня, що обумовить 
зростання коефіцієнту відтворної здатності -  на 0,15 
(Р<0,001).

Отже, диференціація первісток за запропонованим 
індексом дозволить виділити у селекційне ядро корів, які 
поєднують високу молочну продуктивність, добре розвине
ний тулуб і молочну залозу та майже оптимальну відтворну 
здатність.

Такий підхід до диференціації корів стада співпадає з 
думкою І. П. Петренка та ін., які вважають, що оцінка та 
відбір корів за селекційними індексами, до яких включена 
певна кількість селекціонованих ознак, має перевагу порів
няно з селекцією тварин за однією ознакою -  це дає змогу 
не тільки більш вірогідно оцінити їхні племінні якості, а й 
одержувати потомків, у яких недолік за однією ознакою ком
пенсується перевагою іншої або групи ознак [12].

У практиці молочного скотарства часто застосовують 
так звану непряму селекцію, тобто відбір за вторинними

ознаками -  лінійними промірами тулуба, габаритами, живою 
масою, розвитком молочної залози і т.д. Це робиться для 
зменшення генераційного інтервалу між поколіннями та до 
збільшення, у результаті цього, ефекту селекції за покоління 
і за рік.

Модифікувавши формулу, отримуємо індекс для та
кої непрямої селекції, який не містить показників молочної 
продуктивності, а лише живу масу, проміри тулуба та вим'я 
корови на 2-3 місяці першої лактації.

ЖМ х ГВЕІ = ------------------
ГТ

Застосувавши такий екстер'єрний індекс, можемо 
прогнозувати молочну продуктивність корів. Середнє зна
чення індексу -  190 ум. од., межі -  від 127 до 254 ум. од., 
кореляція з надоєм +0,48.

Розрахунок коефіцієнту регресії засвідчує, що збіль
шення значення індексу на 10 ум. од. обумовить зростання 
надою на 230 кг.

Для перевірки розрахунку ті ж самі 140 первісток бу
ли розподілені на 3 групи уже за значенням екстер'єрного 
індексу (табл. 4).

Переконуємось у тому, що І група корів, відібраних за 
ЕІ, має не тільки найбільші масові габарити, а й суттєво вищі 
усі кількісні показники молочної продуктивності -  надій за 
305 днів лактації, продукцію молочного жиру і білка 
(Р<0,001).

Таблиця 4
Екстер’єрні показники та молочна продуктивність корів-первісток, 
__________диференційованих за екстер’єрним індексом__________

Показники, 
одиниці виміру

Г рупи за величиною КСІ Різниця
І-ІІІІ-високий (221,7) 

п=35
ІІ-середній (190,0) 

п=70
ІІІ-низький (162,1) 

п=35
Габарити тулуба, см 272,7±1,39 266,5±0,91 262,5±1,65 10,2±2,16***
Габарити вим'я, см 110,6±1,00 100,9±0,72 92,3±1,28 18,3±1,62***
Жива маса, кг 547,1±3,78 503,2±3,88 462,1±6,96 85,0±7,92***
Надій за 305 днів, кг 6257±215,8 5468±121,6 4991 ±140,9 1266±257,7***
Жирномолочність, % 3,69±0,031 3,69±0,025 3,68±0,036 0,01±0,048
Молочний жир, кг 230,2±7,76 201,1±4,39 183,3±5,04 46,9±9,25***
Білковомолочність, % 3,06±0,025 3,05±0,019 3,08±0,024 -0,02±0,035
Молочний білок, кг 191,5±6,67 167,0±3,96 153,6±4,39 37,9±7,99***
Молочний жир + білок, кг 421,7±14,27 368,1±8,21 336,9±9,19 84,8±16,97***

Ефективність застосування запропонованого екс
тер'єрного індексу у конкретному стаді залежить від наявно
сті вірогідного позитивного взаємозв'язку між надоєм та 
масо-метричними параметрами тулуба і вим'я корів. У да
ному випадку кореляція надою з живою масою складає 
+0,334, глибиною грудей +0,283, косою довжиною тулуба 
+0,159, шириною в клубах +0,302, довжиною вим'я +0,499, 
його шириною +0,265, середньою глибиною +0,247 
(Р<0,001-0,05).

Висновки. 1. Серед трьох апробованих індексів -  ін
декс виробничої типовості М. В. Казаровця, селекційний 
індекс В. Ф. Вацького, продуктивна формула Й. З. Сірацько-

го, найефективнішим для стада української чорно-рябої 
молочної породи є останній.

2. Запропоновано новий комплексний селекційний 
індекс (КСІ), який дозволить виділити у селекційне ядро 
корів, що поєднують високу молочну продуктивність з добре 
розвиненим тулубом і вим'ям та задовільною відтворною 
здатністю.

3. Для прогнозування молочної продуктивності корів 
за 305 днів лактації запропоновано екстер'єрний індекс (ЕІ), 
який включає їх живу масу, габарити тулуба та вим'я на 2-3 
місяці лактації.
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Поддубная, Л. М. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНДЕКСНОЙ СЕЛЕКЦИИ В СТАДЕ МОЛОЧНОГО СКОТА
Исследованы хозяйски полезные признаки коров-первотелок украинской черно-пестрой молочной породы частной агрофирмы 

«Ерчики» Житомирской области при их дифференциации по трем селекционным индексам -  индексом производственной типичности 
Н. В. Казаровца, селекционным индексом В. Ф. Вацкого и продуктивной формуле И. З. Сирацкого. Для отбора коров в селекционное 
ядро предложен новый эффективный комплексный селекционный индекс (КСИ), который включает продукцию молочного жира, коэф
фициент воспроизводительной способности, габариты туловища и вымя коровы. Для прогнозирования молочной продуктивности 
коров предложен новый экстерьерный индекс (ЭИ).

Ключевые слова: украинская черно-пестрая молочная порода, селекционный индекс, молочный жир, живая масса, габариты 
туловища, габариты вымя, прогнозирование молочной продуктивности.

Piddubna, L. M. THE EFFECTIVENESS OF INDEX SELECTION IN THE HERD OF DAIRY CATTLE
The essential economic traits o f first-calf cows o f Ukrainian black-and-white dairy breed has been investigated at the private agricultural 

company «Yerchyky» Zhitomir region, with their differentiation by three selection indexes -  the index o f production type o f M.V. Kazovets, the se
lection index o f V.F. Vatsky and the productive formula o f Y. Z. Syratzky. A new effective complex selection index (CSI) has been proposed for
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selection o f cows o f the breeding core, which includes milk fat, reproduction rate, dimensions o f trunk and dimensions o f udder. For prediction of 
dairy productivity o f cows it has been proposed a new exterior index (EI).

Key words: Ukrainian black-and-white dairy breed, selection index, milk fat, live weight, dimensions o f trunk, dimensions o f udder, predic
tion o f milk productivity.
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