
На бугая Веттермана ХГ-24 — поліпшувача удоїв і 
жирномолочності — закладується друга лінія, і зараз 
у стаді використовується його син, бугай Аврал 3001 
(М— IV— 5730—4,0%).

Шляхом систематичного добору ремонтних телиць від 
високопродуктивних корів і оцінки їх за індивідуальни
ми показниками продуктивності, а також вдалого добо
ру в стаді дослідного господарства «Українка» ство
рено близько 20 цінних сімейств, кращі з яких сімейства 
Розетки 148, Бірки 408, Ками ЗОЇ і Кукли 46. Вони ус
пішно використовуються при виведенні й закладанні 
нових ліній і є джерелом одержання цінних бугаїв-плід- 
ників.

«Українка» щороку реалізує станціям штучного осі- 
меніння, колгоспам та радгоспам 90— 100 голів племін
ного молодняка високого класу. За останні 5 років про
дано іншим господарствам 477 голів худоби, з них 
236 бугайців.
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МАШИНА І
ЕКСТЕР’ЄР

У деяких господарствах ще є корови, вим’я 
яких непридатне для доїння апаратом. Це тва
рини з неправильною формою вим’я, тугодійні, 
хворі на запалення вим’я, з поганою віддачею 
молока в апарат тощо.

З метою вивчення форм вим’я і властиво
стей молоковіддачі в корів чорно-рябої худо
би та успадкування цих ознак потемками від 
бугаїв окремих ліній ми провели дослід у 
радгоспі «Бучанський» Київської області на 
148 чорно-рябих коровах-потомках 12 бугаїв з 
6 ліній.і споріднених груп.

Із 148 корів ванноподібну і чашоподібну

Одна з кращих доярок колгоспу «Комуніст» 
Калинівського району на Вінниччині Ірина 
Орлюк.



форми вим’я мали 48 тварин, або 32,43%, ок- 
ругло-звужену — відповідно 85 і 57,43% і ко
зячу та примітивну — 15 і 10,14%.

Середньодобовий удій корів з округло-зву- 
женою формою вим’я був на 15,7% нижчий, 
ніж з чашоподібною. Тварини з козячою та 
примітивною формами вим’я мали середньо
добовий удій на 39,2% нижчий, ніж з чашо
подібною, і на 27,5% менший, ніж з округло- 
звуженою.

Важливим показником молоковіддачі є рів
номірність розподілу молока по частках ви
м’я, оскільки від цього залежить здоровий 
стан вим’я при машинному доїнні.

В нашому досліді в чорно-рябих корів спів
відношення удоїв з передніх і задніх часток 
у середньому було таке (у процентах) 41,94: 
: 58,06. При цьому кількість молока, одержано
го з передніх часток вим’я, коливалось від 
22,25 до 56,08%. Зокрема, в 32,43% дослідних 
корів питома вага молока з передніх часток 
становила 45 і більше, у 30,40% корів — від
повідно 40—45%, у 20,95% — 35—40%, у 
16,22% корів — менш як 35%.

Найбільш рівномірно розподілялося молоко 
по частках у корів з чашоподібною формою 
вим’я. Корови чорно-рябої породи відзначаю
ться високою швидкістю молоковіддачі. В се
редньому за хвилину від них надоюють 1,22 
кілограма молока (коливання від 0,43 до 2,33 
кілограма). Це значно більше, ніж від тварин 
симентальської та білоголової української по
рід, відповідно на 782 і 786 мілілітрів за хви
лину.

Виявлено також тісний взаємозв’язок між 
швидкістю молоковіддачі та середньодобови
ми удоями корів. Це свідчить про те, що се
лекція на підвищення удоїв деякою мірою 
сприятиме прискоренню молоковіддачі. Проте 
зв’язок між швидкістю молоковіддачі та удо
єм з передніх часток вим’я незначний, тому 
при доборі тварин необхідно враховувати кож
ний з цих показників окремо.

Ми оцінювали бугаїв-плідників з різних лі
ній чорно-рябої худоби за анатомо-фізіологіч- 
ними властивостями вим’я дочок. Кращою 
формою вим’я відзначалися дочки плідників 
Марінуса 60157, Варі 1, Класу 182, В ’язя 576 
і Наритса 248.

Найціннішими щодо молоковіддачі були 
дочки бугаїв Варі 1, Класу 182 і Нартона 270. 
Вони добре поєднують велику швидкість мо
локовіддачі з рівномірним розподілом молока 
по частках вим’я.

М. С. ПЕЛЕХАТИЙ, 
зоотехнік (Науково-дослідний 
ордена Трудового Червоного 
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Тепер, коли в багатьох господар
ствах вживають заходів по збільшен
ню кількості поголів’я свиней, важли
ве завдання зоотехнічної роботи на 
свинарській фермі полягає в тому, 
щоб постійно поліпшувати якість ос
новних маток, поліпшувати їх вико
ристання, домагатись, щоб кожна з 
них давала не менше 2 опоросів за 
рік і приводила 8—10 високоякісних 
поросят за опорос, щоб від кожної 
основної свиноматки мати 1,5—2,5 
тонни свинини.

Чисельність свиноматок 'встанов
люється залежно від потреби в по
росятах для виконання завдань по 
виробництву свинини чи продажу їх 
господарствам, спеціалізованим на 
відгодівлі, та задоволення внутрігос
подарських потреб (продажу колгосп
никам і працівникам радгоспів).

Більшість поросят треба одержува
ти від основних свиноматок. Для ре
монту їх на кожній свинофермі по
трібно мати перевірюваних свинома
ток. Співвідношення основних свино
маток до перевірюваних на товарних 
фермах повинно бути 1 : 0,5, а на пле
мінних — 1 : 0,5 — 1 : 0,6.

Така кількість перевірюваних сви
номаток дає можливість своєчасно 
вибракувати четверту частину стада 
основних свиноматок і забезпечити 
надходження високоякісного молод
няка від них та підвищити рентабель
ність галузі. Не слід захоплюватись 
великою кількістю молодих перевірю
ваних і разових свиноматок, бо поро
сята від них дорожчі й гіршої якості, 
ніж від основних.

У передових господарствах свинок 
на ремонт основного стада відби
рають у 2-місячному віці із зимово- 
весняного приплоду в кількості в чо
тири рази більшій, ніж потрібна для 
заміни основних свиноматок. Для 
ремонтного поголів’я створюють кра
щі умови годівлі та утримання. Осі- 
меняють або парують таких тварин 
у 9— 10-місячному віці, коли свинки 
важать не менше 90—100 кілограмів. 
Кнурів використовують кращих, пере
вірених за якістю потомства.

Після першого опоросу, свинома
ток, кращих за плодючістю і молоч
ністю, відбирають для поповнення і 
заміни маток промислового стада, а 
малопродуктивних вибраковують і 
відгодовують.

Основних свиноматок треба вико
ристовувати, як правило, до 4-річно- 
го віку і одержувати від них за цей 
період не менше шести-семи опоро
сів. Окремих високопродуктивних 
основних свиноматок використовують 
значно довше.

Найвищою продуктивністю по біль
шості показників відзначаються сви-
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