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червоно-рябу. Подальше удосконалення і консолідація цих порід 
базуються на використанні багатьох селекційних чинників, у то
му числі на відборі за екстер'єрно-конституціональними типами 
(2. 4, 6, 7, 9].

З метою створення високопродуктивних молочних стад зазна
чених порід важливо оцінити господарськи корисні ознаки корів 
певних конституціональних типів та їхню відповідність парамет
рам бажаного типу.

Матеріалі і методика досліджень. Дослідження проведено в 
2002—2004 рр. на 484 коровах-первістках племзаводу української 
чорно-рябої та 118 — племрепродуктора української червоно-ря
бої молочних порід приватної агрофірми (ПАФ) "Єрчики" Жито
мирської області. Молочне стадо ПАФ "Єрчики" формувалось 
шляхом завозу молодняку з кращих племінних заводів і репродук
торів держави. За останні роки надій у стаді становить 4500— 
4600 кг молока, корів селекційного ядра — понад 7000 кг. На се
редньорічну корову тут заготовляють 55—60 ц к. од. при протеїно
вому забезпеченні 95—100 г. Контроль селекційних і техно
логічних процесів проводять через впровадження А1С "ОРСЕК".

Диференціацію корів на групи за призначенням здійснювали 
за відхиленням 0,43сг від середнього значення (М) сумарної про
дукції молочного жиру і білка за 305 днів або укорочену лактацію 
(не менше 240 днів). До бажаного типу відносили корів, які за цим 
показником переважати М+0,43сг.

Конституціональні типи корів визначали за масо-мстричним 
коефіцієнтом 11]. До щільного типу відносили корів, які перева
жати М+0,43<т за цим коефіцієнтом, до проміжного — знаходи
лися в межах М±0,43сг, рихлого — поступалися М-0.43<т.

Особливості будови тіла корів визначали за загальновизнани
ми методиками, індекс ейрисомії-лептосомії — за М.М. Зам'я- 
тіним [3], екстер'єрно-конституціональний індекс — за М.О. Ша- 
лімовим [10], живу масу — зважуванням. Оцінку молочної 
продуктивності здійснювали за контрольними доїннями, які про
водили і раз на місяць з одночасним визначенням у добових зраз
ках молока вмісту жиру і білка на приладі "Екомілк КАМ-98.2А". 
Морфофункціональні властивості вим'я корів вивчали на 2-3-му 
місяці лактації за методикою Латвійської сільськогосподарської
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академії [5]. Відтворні якості тварин оцінювали за віком першого 
отелення, тривалістю сервіс-періоду (СП), міжотельного періоду 
(МОП) та за коефіцієнтом відтворної здатності.

Відповідність показників корі в-первісток певного типу кон
ституції параметрам бажаного типу визначали за середнім значен
ням критерію достовірності різниці (ф) між ними за кожною озна
кою, групами ознак та за всіма (21) врахованими ознаками. 
Цифровий матеріал опрацьовано методами варіаційної статисти
ки [8].

Результати досліджень. Корови різних конституціональних 
типів обох порід суттєво різняться між собою за масовими і ліній
ними габаритами. їхнє максимальне значення спостерігається у 
тварин щільного типу (табл. 1). Корови української чорно-рябої 
молочної породи щільного типу переважали ровесниць рихлого 
типу за живою масою на 8 і ,9 кг, висотою в холці на 4,5 см, косою 
довжиною тулуба на 5,8 см, обхватом грудей за лопатками на
14.7 см, української червоно-рябої молочної — відповідно на
84.8 кг, 4,4 см, 7,0 і і3,1 см при високодостовірній в усіх випадках 
різниці (Р<0,001).

Корови проміжного типу за параметрами цих ознак посіли на
ближене до середнього місце між тваринами щільного та рихлого 
типів при достовірній різниці (Р<0,05—0,001), за винятком одно
го випадку — висоти в холці між коровами II і ПІ груп червоно- 
рябої породи.

При зміні типів конституції від щільного до рихлого напрями 
векторів спеціальних індексів будови тіла неоднакові. Якщо масо- 
метричний коефіцієнт зменшився у чорно-рябих корів на 13,1%, 
у червоно-рябих — на 12,4%, то індекс сйрисомії-лептосомії, на
впаки, збільшився відповідно на 6,6% (Р<0,001) і 1,0% (Р>0,05). 
Протилежна спрямованість векторів масо-метричного ко
ефіцієнта та індексу сйрисомії-лептосомії пояснюється, перш за 
все, принциповими підходами до опрацювання математичних 
моделей: якщо у першій моделі проміри висоти в холці і косої до
вжини тулуба знаходяться під рискою, то у другій — над рискою.
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/. Жива маса та особливості будови т иа корів-первісток новостворених
молочних порід різних конституціональних типів (М ±т )

Параметри Типи конституції
Показники бажаного

типу
I -

шільний
I I -

проміжний
III —

рихлий
Українська чорно-ряба молочна порода

Чисельність корів, гол. 173 161 162 161
Висота в холці, см 129,6±0,4 128,6дг0,4 126,410,4 124,110,4
Коса довжина тулуба, 
см )50,2±0,5 150,010,6 148,310,5 144,2+0,5
Обхват грудей, см 200,8±0,7 202,4+0,7 195,210,6 187,710,6
Жива маса, кг 513,613,1 533,812,4 490,111,7 451,9+2,3
Масо-метричний 
коефіцієнт, % 106,710,4 111,310,3 104,010,2 98,210,3
Індекс ейрисомії- 
лептосомії, % 285,511,1 284,711,3 288,311,2 291,311,2
Екстер’єрно-конститу
ціональний індекс 1,3410,01 1,3810,014 1,3710,014 1,36+0,014

Українська червоно-ряба молочна порода
Чисельність корів, гол. 39 39 40 39
Висота в холці, см 127,310,7 128,610,7 125,910,8 124,2+0,9
Коса довжина тулуба, 
см 149,210,9 151,210,6 148,111,1 144,211,5
Обхват.грудей, см 199.411,0 200,311,2 195,811,1 187,211,2
Жива маса, кг 514,015,2 537,014,7 490,815,4 452,216,2
Масо-метричний 
коефіцієнт, % 106,810,8 111,610,8 104,510,7 99,210,8
Індекс ейрисомії- 
лептосомії, % 289,012,1 294,812,4 290,812,0 295,811,9
Екстер’єрно-конститу
ціональний індекс 1,3610,02 1,4410,026 1,37+0,023 1,4010,030

Різниця між тваринами обох порід різних конституціональних 
типів за екстер'єрно-конституціональним індексом неістотна 
(Р>0,05). за винятком між І і II групами червоно-рябої породи 
(Р<0,05).

Коефіцієнти варіації живої маси і параметрів будови тіла зна
ходяться в межах біологічної норми. У корів чорно-рябої породи 
вони коливалися по тилах за живою масою в межах 4,4—6,4%,
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промірами тулуба — 4,2-4,7, спецішіьними індексами — 6,7—7,2, 
червоно-рябої — відповідно 5,5—8,5; 3,1-5,0 і 6,4-7,4%.

Найменшою варіабельністю характекризуються корови за ма- 
со-метричним коефіцієнтом, найбільшою — за екстер'єрно-кон
ституціональним індексом. У тварин чорно-рябої породи ко
ефіцієнти варіації за цими індексами будови тіла становили 
відповідно 3,1 і 13,1%, червоно-рябої — 4,6 і 11,6%, в середньому 
по обстежених коровах — 3,8 і 12,4%.

За показниками живої маси і будови тіла найбільше відповіда
ють бажаним параметрам чорно-рябої породи корови щільного 
типу, червоно-рябої — тільного і проміжного. Так середнє зна
чення достовірності різниці (н,) за критерієм Стьюдента між пара
метрами бажаного типу і показниками корів І групи чорно-рябої 
породи становить 2,83 (Р<(),01), II — 4,07 (Р<0,001), III — 10,00 
(Р<0,001), червоно-рябої — відповідно 2,23 (Р<0,05), 1,97 
(Р<0,05) і 6,3 (Р<0,001).

Основною ознакою молочної худоби є молочна продук
тивність. Коефіцієнти успадковуваності складових (надій, хіміч
ний склад молока) цієї комплексної ознаки коливаються в межах 
0,2-0,5 і не забезпечують високого ефекту масової селекції. Важ
ливим додатковим резервом поліпшення молочної продуктив
ності корів є їхній добір за типами конституції.

Як показали наші дослідження, обстежені корови чорно-рябої 
породи щільного типу конституції за більшістю ознак молочної 
продуктивності переважали тварин протилежного рихлого типу 
(табл. 2).

Зокрема, різниця за надоєм на користь корів І групи станови
ла 759 кг, кількістю молочного жиру — 25,6 кг, молочного білка — 
22,7 кг, продукцією молочного жиру і білка — 46,1 кг при високо- 
достовірній різниці (Р<0,001). За іншими показниками (жирно- і 
білковомолочність, відносна молочність) вона неістотна (^=1,2— 
— 1,4, Р>0,05).
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2. Молочна продуктивність корів-первісток новостворених молочних
порід різних кoнcmumyцioнaJtьнux типів (М ±т )

Параметри Типи конституції
Показники бажаного

типу
І -

щільний
II -

проміжний
III —

рихлий
Українська чорно-ряба молочна порода

Чисельність корів, гол. 
Надій за 305 днів

173 161 162 161

лактації, кг 5758±56 4988+91 4576І82 4229±77
Жирномолочність, % 4,00±0,03 3,91 ±0,03 3,89±0,02 3,97±0,03
Молочний жир, кг 225,8+2,1 192,5±3,6 176,4+3,2 166,9+3,2
Білковомолочність, % 3,09±0,01 3,07+0,01 3,05±0,01 3,05±0,01
Молочний білок, кг 
Продукція молочного

177,6±1,8 152,4±3,0 139,0±2,6 129,7±2,4

жиру і білка, кг 
Відносна молочність,

403,1 ±3,4 343,9±6,4 316,5±5,6 297,8±5,4

КГ 1041±  11 903± 16,2 910± 15,6 930± 16,7
Українська червоно-ряба молочна порода

Чисельність корів, гол. 
Надій за 305 днів

39 39 40 39

лактації, кг 5169+68 4489+155 4472±110 4132± 144
Жирномолочність, % 4,25+0,06 4,02±0,06 4,17 ±0,08 3,88±0,06
Молочний жир, кг 217,8±3,3 180,9+7,0 186,5±5,7 160.7±5,2
Білковомолочність, % 3,09±0,01 3,08+0,02 3,08±0,02 3,05±0.02
Молочний білок, кг 
Продукція молочного

158,6+2,2 138,6±4,8 137,6±3,6 125,7±3,5

жиру і білка, кг 
Відносна молочність,

376,4±4,1 319,7+11,6 324,1±8,8 286,4±8,5

кг 1091+17 844±32,4 949±28,2 878±31,1

В українській червоно-рябій молочній породі відмінності між 
тваринами різних конституціональних типів за основними показ
никами виражені гірше. Проте і в цій породі гіршими виявилися 
корови рихлого типу. Вони поступалися тваринам І і II групи за 
надоєм на 340-357 кг, жирномолочністю — на 0,14—0,29%, 
кількістю молочного жиру — на 20,2—25,8 кг, білковомолочні- 
стю — на 0,03%, кількістю молочного білка — на 11,9— 12,9%, 
продукцією молочного жиру і білка — на 33,3—37,7 кг, віднос-
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ною молочністю (II група) — на 71 кг при недостовірній у біль
шості випадків різниці.

Коефіцієнти варіації цих ознак були в межах біологічної нор
ми і коливалися в межах конституціональних типів української 
чорно-рябої молочної породи за надоєм 22,7—23,3, жирномо
лочністю 8,2—9,6, молочним жиром 23,2—24, білковомолочністю 
3,6-4,6, молочним білком 16,4-21,5, продукцією молочного жи
ру і білка 17,3-22,5, відносною молочністю 18,8-24%, червоно- 
рябої — відповідно 15,6—21,7; 8,9—12; 19,4—24; 3,2—3,7; 16,4—21,5; 
17,3-22,5; 18,8-24.

Найкраще відповідають параметрам бажаного типу показники 
корів щільного і проміжного конституціональних типів. Середнє 
значення критерію достовірності різниці 1^) за Стьюдентом між 
показниками корів чорно-рябої породи І групи та параметрами 
тварин бажаного типу становить 5,9, II — 9,0, III — 10,5, червоно- 
рябої — відповідно 3,9; 3,8 і 6,4, по обох породах — 3,0; 3,8 і 6,4.

Придатність корів до механічного доїння визначається морфо- 
функціональними властивостями вим'я. Тому дослідження цих 
властивостей у корів різних конституціональних типів є актуаль
ним завданням. Як показали наші дослідження, кращими морфо- 
функніональними властивостями вим'я характеризуються корови 
української чорно-рябої молочної породи щільного типу консти
туції (табл. 3). Вони переважали своїх ровесниць рихлого типу за 
обхватом вим’я на 10,6 см (Р<0,001), умовним об'ємом — на 3,2 л 
(Р<0,001), швидкістю молоковіддачі — на 0,09 кг/хв (Р>0,05). У 
корів червоно-рябої породи ці показники є найвищими у корів 
проміжного типу при недостовірній різниці порівняно з тварина
ми інших типів.

Що стосується відтворних здатностей, то певної закономір
ності їхньої динаміки у зв'язку з належністю тварин до консти
туціональних типів не виявлено. Тому добір корів за типами кон
ституції не вплине на якість їхніх відтворних функцій.



3. Морфофункціональні властивості вим я  і відтворні здатності 
корів-первісток новостворених молочних порід різних 

конституціональних типів (М ±т )

Параметри Типи конституції
Показники бажаного

типу
І -  1

Щ І Л Ь Н И Й  ;

II -
проміжний

III -
рихлий

Українська чорно-ряба молочна порода
Чисельність корів, 
гол. 173 161 162 161
Обхват вим’я, см 129,6+1,0 127,3± 1,3 121,011,1 116,7+1,0
Умовний об’єм 
вим’я, л 17,7±0,4 І6,7±0,4 15,4+0,4 13,5+0.3
Швидкість 
молоковіддачі, кг/хв 1,55±0,03 1,48±0,03 1,48+0,04 1.3910,04
Вік 1-го отелення, 
міс. 29,0+0,2 29,5+0,3 28,710,3 29,410,3
Тривалість СП, дні 138,7±5,4 120,2±5,3 125,1+5,4 133,3+6,6
Тривалість МОП, 
дні 415.0±5,6 403,9±5,8 406,515,7 406,416.1
Коефіцієнт 
відтворної здатності 0,9010,0! 0,93±0,01 0,9210,01 0.92+0,01

Українська червоно-ряба молочна порода
Чисельність корів, 
гол. 39 39 40 39
Обхват вим’я, см 127,3± 1,3 119,0±1,5 119,811,4 118,911,6
Умовний об’єм 
вим’я, л 17,4±0,5 14,6±0,6 15,210,6 15,110,7
Ш видкість 
молоковіддачі, кг/хв 1,60±0,06 1,48+0,07 1,5410,07 1,5010,08
Вік 1-го отелення, 
міс. 29,2±0,4 29,5+1,1 28,911,0 28,110,9
Тривалість СП. дні 130.6+9,9 117,1 ± 11,0 115,719,5 1 18,9+10,8
Тривалість МОП, 
дні 425,0110,8 408,6+12,8 395,718.4 395,1110.0
Коефіцієнт 
відтворної здатності 0,89+0,02 0.9210.02 0,9310,02 0.9510,02

Коефіцієнти варіації ознак вим'я і відтворення корів також пе
ребувають у межах біологічної норми. У тварин української чорно-
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рябої молочної породи у межах і шин вони коливалися за обхватом 
вим'я 10.1 — 12,2. умовним об’ємом 27—31, швидкістю моло
ковіддачі 25—30,9, віком 1- го отелення 11 — 12,7. тривалістю сервіс- 
періоду 53—59.7, міжотельного періоду 17.2-17,7, коефіцієнтом 
відтворної здатності 15—15,2%; червоно-рябої — відповідно 6,9-8; 
23,2-28.1; 26,4-30,5; 19,9-22,4; 51-57.1; 13.3-19.3; 13,5-14.8.
"* За морфофункціональними властивостями вим'я і відтворними 
здатностями найкраще відповідають параметрам бажаного типу 
показники корів української чорно-рябої молочної породи 
тільного типу конституції, червоно-рябої — тварини тільного і 
проміжного типів. Достовірність різниці (ь) між параметрами ба
жаного типу та зазначеними показниками у корів чорно-рябої по
роди щільного типу становила 1,7. проміжного — 2,4, рихлого — 
3,6, у корів червоно-рябої породи — відповідно 1,7; 1,8 і 1.9.

Найбільша відповідність показників обстежених корів параме
трам бажаного тину спостерігається за молочною продуктивністю 
(^=4,9—8,5). найменша за морфофункціональними властивостя
ми вимені і відтворними якостями (Ь-" 1,7—2.8). Жива маса й особ
ливості будови тіла за відповідністю бажаного типу займають між 
цими "блоками" ознак проміжне положення (^=2,5—8,1). Отже, 
і іспряма селекція тварин за екстер'єром і конституцією при відборі 
за молочною продуктивністю буде значно результативнішою 
порівняно з відтворними якостями і морфофункціональними вла
стивостями вим'я. За породами і в цілому по стаду показники 
корів тільного типу конституції за відповідністю параметрам ба
жаного типу вдвічі переважають тварин рихлої конституції.

Висновки. Найкращими за масовими і лінійними габаритами, 
молочною продуктивністю, морфофункціоііальними властивос
тями вимені є корови української чорно-рябої молочної породи 
щільного типу конституції, української червоно-рябої молочної — 
щільного і проміжного, найгіршими — рихлої конституції.

Відтворна здатність корів обох порід не залежить віл певного 
конституціонального типу.

Найповніше відповідають параметрам бажаного типу показ
ники корів чорно-рябої породи щільного конституціонального 
типу, червоно-рябої — щільного і проміжного. За відповідністю



б аж ан ом у  т и п у  м ол о чн і к о р о в и  щ іл ь н о го  ти п у  вдвічі переваж аю ть 
твари н  рихло ї кон сти туц ії.

Відповідність різних господарськії корисних ознак парамет
рам бажаного типу неоднакова. І Іайкращс збігається з параметра
ми бажаного типу молочна продуктивність корів, найгірше — 
відтворні здатності і морфофумкціональні властивості вим'я.
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ЭФ Ф ЕКТИ ВН О СТЬ ОТБОРА М ОЛОЧНЫ Х КОРОВ ПО КОН
С ТИ ТУ Ц И О Н Н Ы М  ТИПАМ . М.С. Пелехатый, Л.М. Гу шик. В.А. Ди- 
дковский,З.А . Волковская

Проведена оценка хозяйственно-полезных признаков коров-первоте- 
лок созданных молочных пород разных конституциональных типов и их 
соответствие параметрам желаемого типа.

Коровы-первотелки, украинская черно-пестрая молочная порода, ук
раинская красно-пестрая молочная порода, типы конституции

TH E EFFECTIVENESS O F SELECTION OF DAIRY COWS D EPEN 
DENCY ON CONSTITUTIONAL TYPES. M S. Pelekhaty, L.M. Guntik, 
V.O. Didkivsky, Z.O. Volkivska

The paper gives estimation o f economic-useful signs o f the first-calving cows 
new created dairy breeds o f different constitutional types and their accordance 
to the parameters o f the desired type is conducted.

First-calving cows, Ukrainian black-motlev dairy breed, Ukrainian red- 
motley dairy breed, types of the constitution
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ПОРОДОТВОРНИЙ ПРОЦЕС ТА ІНБРИДИНГ 
У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ

Викладено результати використання інбридингу при створенні у к 
раїнської червоної молочної породи. Виявлено, що тварини, отримані від 
родинного парування, характеризуються достатньо високим рівнем про
дуктивності та нормальними відтворювальними якостями. За розвит
ком цих ознак інбредні корови не поступаються аутбредним ровесницям. 
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