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Вивчено господарсько корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної 
породи різних екстер'єрно-конституційних типів за М.М. Зам'ятіним. Найкраще ві
дповідають параметрам бажаного типу показники корів єйрисомного типу, що сві
дчить про доцільність їх відбору при створенні високопродуктивних молочних стад 
у північно-поліському регіоні України.

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, екстер'єрно- 
конституційні типи, молочна продуктивність, властивості вим'я, відтворна зда
тність, бажаний тип.

В умовах ринкової економіки розвиток молочного скотарства неможливий 
без подальшої інтенсифікації, поглибленої спеціалізації та широкого впрова
дження в практику досягнень науково-технічного прогресу в господарствах різ
них категорій і форм власності.

Поряд з високим потенціалом молочної продуктивності корови повинні 
бути придатні до машинного доїння, мати міцну конституцію та добру відтвор
ну здатність. При виведенні таких тварин великого значення набуває оптиміза- 
ція їх екстер'єрно-конституційного типу, котрий тісно пов'язаний з господарсь- 
ки корисними ознаками молочної худоби [1,2, 4, 5].

В даний час вченими запропоновано декілька методів визначення екстер'є
рно-конституційних типів. Одним з перших методів, який набув поширення в 
племінній роботі з молочною худобою колишнього Союзу та України, є метод, 
запропонований Зам'ятіним М.М. [3].

Виходячи з цього, метою наших досліджень є вивчення господарсько кори
сних ознак корів української чорно-рябої молочної породи різних екстер'єрно- 
конституційних типів, визначених за методикою зазначеного автора.

Методика досліджень. Дослідження проведено протягом 2010-201Г років 
на базі двох племзаводів -  дослідного господарства (ДГ) «Рихальське» та при
ватної агрофірми (ПАФ) «Єрчики» Житомирської області. Матеріалом слугува
ла інформація про племінне і продуктивне використання 1135 корів-первісток 
української чорно-рябої молочної породи та результати власних досліджень. На 
середньорічну корову у зазначених господарствах заготовляють 45-60 ц корм, 
од., надої складають 4000-4600 кг молока в рік.

Дослідження екстер'єру і конституції проводили на 2-3 місяцях лактації 
шляхом зважування тварин та взяттям промірів статей. Оцінку молочної проду
ктивності корів здійснювали шляхом проведення щомісячних контрольних до
їнь з визначенням у добових зразках молока відсотку жиру. Відносну молоч
ність обчислювали шляхом ділення 4 % за вмістом жиру молока, отриманого за 
305 днів або вкорочену лактацію, на 100 кг живої маси корови. Морфо-
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функціональні властивості вим'я оцінювали за методикою Латвійської сільсько
господарської академії. Відтворну здатність корів вивчали за загальновизнани
ми параметрами.

Диференціацію корів на 3 типи (ейрисомний, проміжний, лептосомний) 
здійснили за індексом ейрисомії-лептосомії [3] за відхиленням 0,7 а  від серед
нього значення ознаки, що відповідає співвідношенню нормального розподілу 
( 1:2:1).

До бажаного типу (визначеного окремо для кожного господарства) віднес
ли корів, які за продукцією молочного жиру переважали середнє значення озна
ки на 0,70. Відповідність корів параметрам бажаного типу оцінювали за вели
чиною критерію достовірності Стьюдента (їй).

Результати досліджень. Корови-первістки різних екстер'єрно- 
конституційних типів відрізняються між собою за живою масою та лінійними 
промірами тулуба. Максимальною живою масою характеризуються корови ей- 
рисомного типу (ПАФ «Єрчики» -  519,8 кг, ДГ «Рихальське» -  504,8), мініма
льною -  лептосомного (відповідно 478,5; 489,7 кг) (табл. 1). Спостерігається та
кож перевага тварин ейрисомного типу за глибиною грудей (на 0,8-2,8 см), ши
риною грудей (на 8,3-8,4 см), обхватом грудей (на 6,2-11,9 см), косою довжи
ною заду (на 0,1-1,6 см), шириною в клубах (на 3,6-4,4 см).

В той же час за такими промірами, як висота в холці та коса довжина тулу
ба картина протилежна. Максимальне значення цих лінійних габаритів у двох 
господарствах спостерігається у тварин лептосомного типу.

Виходячи з цього, слід відмітити, що тварини лептосомного (вузькотілого) 
типу належать до тварин довгих ліній.

Заслуговує на увагу порівняння показників живої маси і лінійних промірів 
корів різних екстер'єрно-конституційних типів з тваринами бажаного типу. Як 
показали наші дослідження, найбільше наближаються до параметрів тварин ба
жаного типу корови ейрисомного типу, найменше — лептосомного. Так, серед
ній критерій достовірності різниці (їй) між показниками корів бажаного і ейри
сомного типів у ПАФ «Єрчики» склав 3,73, проміжного -  5,98, лептосомного -  
8,91; у ДГ «Рихальське» — відповідно 2,71, 2,83 і 3,53.

Тварини крайніх екстер'єрно-конституційних типів суттєво відрізняються 
між собою індексами тілобудови. Спрямованість цих відмінностей за окремими 
індексами протилежно відмінна і при цьому аналогічна в обох господарствах. 
Максимальними індексами довгоногості, формату, ейрисомії-лептосомії харак
теризуються тварини лептосомного типу.

Так, якщо у корів ейрисомного типу ПАФ «Єрчики» індекс довгоногості 
склав 46,1, то лептосомного -  48,8, індекс формату відповідно 115,9 і 116,2, ін
декс ейрисомії-лептосомії -  267,3 і 308,4. В той же час за індексами компактно
сті, округлості ребер, вираженості типу, за масо-метричним коефіцієнтом коро
ви ейрисомного типу суттєво переважають тварин лептосомного типу при дос
товірній в усіх випадках різниці (Р <0,01- 0,001).

Таблиця 1
Жива маса та особливості тілобудови корів-первісток різних
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Е к с те р 'єр н о -к о н с ти ту ц ій н і типи Р ізн и ц я  І-ІІІ
1 - е й р и со м - 

ний
II - п р о м іж 

ний
НІ - л е п т о со м -  

ний d td

ПАФ«Єрчики»
Ч исельн іст ь, гол ів 167 396 166 v=331
Ж ива маса, кг 519,8±4,5 497,1±2,3 478,5+3,6 +41,3 7,17***
П ро м іри , см

висота в холці 127,2±0,5 128,0+0,3 128,4+0,5 -1,2 1,70
глибина грудей 68,5±0,3 68,2±0,2 67,5±0,4 +2,8 5,60***
ширина грудей 50,8±0,3 46,7+0,1 42,5±0,2 +8,3 23,02***
обхват грудей 204,1+0,9 197,6+0,5 192,2+0,9 +11,9 9,35***
коса довжина ту
луба 147,2+0,5 148,4+0,3 149,0±0,6 -1,8 2,3*
коса довжина заду 49,6±0,2 48,6±0,1 48,0±0,2 +1,6 5,66***
ширина в клубах 52,0+0,2 49,9+0,1 47,6±0,3 +4,4 12,20***

Ін декси , %
довгоногості 46,1+0,2 46,7±0,2 48,8+0,3 -2,7 7,49***
ф ормату 115,9+0,5 116,1+0,3 116,2±0,4 -0,3 0,47
компактності 138,7+0,5 133,2+0,3 129,1+0,5 +9,6 13,58***
округлості ребер 149,2+0,6 145,3+0,4 146,7±0,7 +2,5 2,71**
враженості типу,% 27,1+0,1 24,7±0,1 22,4+0,1 +4,7 33,23***
масо-метричний
к о е ф іц іє н т і 108,4+0,6 104,7+0,3 101,7+0,5 +6,7 8,58***
індекс ейрисом ії- - 
лептосом ії.% 267,3+0,6 286,4+0,3 308,4±0,7 -41,1 44,58***

Д Г  «Рихальське»
Ч исельн іст ь, го л ів 93 220 93 v=184
Ж ива маса, кг 504,8±4,9 497,6±2,9 489,7+4,7 + 15,1 2,22*
П ром іри , см

висота в холці 131,0+0,4 130,0±0,3 132,1+0,5 -1,1 1,72
глибина грудей 69,1+0,3 68,4+0,2 68,3±0,3 +0,80 2,22*
ширина грудей 52,4±0,4 47,5±0,2 44,0±0,4 +8,4 14,85***
обхват грудей 194,7+1,1 191,0+0,7 188,5+1,0 +6,2 4,17***
коса довжина ту- 
луба 148,1+0,7 149,5±0,4 152,2±0.8 -4,1 3,86***
коса довжина заду 48,4±0,3 48,3±0,2 48,3±0,4 +0,1 0,20
ширина в клубах 50,1+0,3 48,4+0,2 46,5±0,3 +3,6 8,49***

Індекси, %
довгоногості 47,2+0,2 47,7±0,2 48,3+0,2 -1,1 3,05***
ф ормату 113,1 ±0,5 114,3+0,3 115,2+0,5 -2,1 2,97***
компактності 131,6+0,8 127,9+0,5 124,0+0,6 +7,6 7,60***
округлості ребер 141,0+0,8 139.7+0,5 137,9±0,5 +3,1 3,29***
враженості типу,% 27,8±0,2 25,0+0,1 22,7±0,2 +5,1 18,03***
масо-метричний
к о е ф іц іє н т і 106,4+0,8 105,5+0,5 103,4+0,7 +3 2.82**
індекс ейрисом ії- 
лептосом ії.% 272,6±0,8 292,5±0,4 314,6+1,1 -42 30,88***

Тварини проміжного типу за зазначеними екстер'єрно-конституційними 
показниками зайняли проміжне положення.
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ІІВ
ипи Різниця І-І!!
ЧТОСОМ-
ий d td

66 v=331
5±3,6 +41,3 7,17“ *

4±0,5 -1,2 1,70
5±0,4 +2,8 5,60“ *
5±0,2 +8,3 23,02“ *
2+0,9 +11,9 9,35***

0±0,6 -1,8 2,3*
3±0,2 + 1,6 5,66***
5±0,3 +4,4 12,20“ *

в+с.з -2,7 7,49***
-2±0.4 -0,3 +~~ 0,47
.1+0.5 +9,6 13,58“ *
,7±С\7 +2,5 2,71“  ^
«=0 1 +4,7 33,23“ *

,7±С.5 +6,7 8,58***

7 -41,1 44,58“ *

S3 v=184
7 + 15,1 2,22*

5 -1,1 1,72
3+0.3 +0,80 2,22*
3+0.4 +8,4 14,85“ *
5+1,0 +6,2 4,17*“

2+0,8 і -4,1 3,86“ *
3+6,4 +0,1 0,20
5±0,3 +3,6 8,49“ *

3+0,2 -1,1 3,05***
2±0,5 -2,1 2,97***
0±0,6 +7,6 7,60***
9±0,5 +3,1 3,29*“

7+0,2 +5,1 18,03***

4+0,7 +3 2,82“

6+1 1 -42 30.88“ *

* - - - : ; ліпними

Основна ознака плЄіМІнної цінності корів -  їх молочна продуктивність. 
Кращими за молочною продуктивністю в обох господарствах є корови ейрисо- 
■ного типу, гіршими — лептосомного. Так, якщо у корів ейрисомного типу ПАФ 
<Єрчики» надій за лактацію склав 5070 кг, жирномолочність 3,99 %, продукція 
молочного жиру 201,9 кг, то лептосомного -  відповідно 4867, 3,86 і 188,4 
Р > 0,05...< 0,01) (табл.2).

Таблиця 2
Молочна продуктивність та властивості вим’я корів-первісток різних екстер'єр

но-конституційних типів

Показники, одиниці виміру

I
Екстер’єрно-конституційні типи Різниця І-ІП

1-ейри-
сомний

П-про-
міжний

Ш-лепто-
сомний

d td

ПАФ «Єрчики»
Надій за 305 дн, кг 5070+91 4898160 4867+98 +203 1,52
Ж ирномолочність, % 3,99±0,03 3,92+0,02 3,8610,03 +0,13 3,06**
Молочний жир, кг 201,9±3.8 191,612,4 188,414,3 +13,5 2,35*
В ідносна молочність, кг 974+17,5 964±11,0 983120,4 -9 0,33
О бхват вим'я, см 127,2+1,2 124,310,7 120,8+1,2 +6,4 3,77***
Довжина вим'я, см 41,1±0,5 40,3+0.3 39,7±0,5 + 1,4 1,98*
Ш ирина вим'я, см 32,6+0,3 31 ,5±0,2 30,810,3 + 1,8 4,24***
Глибина задньо ї частки, см 27,9+0,3 27,5+0,2 28,3±0,4 -0,4 0,80
Умовний об 'єм  вим'я, л 16,8±0,4 15,9+0,3 15,7+0,4 + 1,1 1,94
Добовий надій, кг 21 ,7±0,5 20,7+0,3 20,4+0,5 + 1,3 1,84
Ш видкість молоковіддачі, кг/хв 1,53+0,03 1,5610.02 1,61+0,04 -0,08 1,60

-
ЦГ «Рихальське»

Надій за 305 дн, кг 40231101 3956165 3826199 + 197 1,39
Ж ирномолочність, % 3,83±0,03 3,89+0,02 3,91+0,03 -0,08 1,89
Молочний жир, кг 153,3+3,6 152,9±2,5 148,5+3,8 +4,8 0,92
В ідносна молочність, кг 763+18,3 771112,0 764118,1 -1 0,04
О бхват вим'я, см 110,811,5 110,2+1,2 107,412,5 +3,4- 1,17
Довжина вим'я, см 35,5±0,8 34,3+0,6 33,6±1,3 + 1,9 1,24
Ш ирина вим'я, см 27,9±0,4 27,7+0,3 26,5+0,7 + 1,4 1,74
Глибина задньо ї частки, см 27,010.5 28 ,П О ,5 26,4+0,6 +0,6 0,77
Умовний об 'єм  вим ’я, л 11,910.5 11,3+0,3 10,4±0,7 + 1,5 1,74
Добовий надій, кг 22,6+2.2 17,9±0,8 19.411,4 +3,2 1,23
Ш видкість молоковіддачі, кг/хв 1,57+0,07 1,59+0,08 1,6810,12 -0,11 0,79

У стаді ДГ «Рихальське» спостерігається аналогічна тенденція, проте ви
ражена вона значно слабше. Різниця за надоем між тваринами крайніх типів на 
• ористь ейрисомного типу склала тут 197 кг, за молочним жиром -  4,8 кг 
? > 0,05).

Слід також зазначити, що корови різних типів обох господарств майже не 
відрізняються між собою за відносною молочністю, яка є важливим економіч
ним показником, оскільки значною мірою характеризує використання кормів 
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раціону на виробництво молока. Корови проміжного типу обох господарств по
сіли середнє місце між крайніми типами.

Найкраще відповідають параметрам бажаного типу ознаки молочної про
дуктивності корів ейрисомного типу. Середнє значення критерію достовірності 
різниці між показниками молочної продуктивності корів І групи та параметра
ми тварин бажаного типу у ПАФ «Єрчики» складає 9,97, II -  15,12, III -  10,98; у 
ДГ «Рихальське» відповідно 8,90, 11,63 і 9,14.

Рівень молочної продуктивності корів значною мірою визначається розви
тком молочної залози та властивостями молоковіддачі. Результати обстеження 
показали, що корови ейрисомного типу ПАФ «Єрчики» достовірно переважали 
корів двох інших типів за обхватом вим'я (на 3,5-6,4 см) та його шириною (на 
0,7-1,8 см), за іншими показниками їх перевага менш контрастна. У ДГ «Ри
хальське» різниця за властивостями вим'я між тваринами різних типів, як і за 
молочною продуктивністю, в усіх випадках виявилася несуттєвою (Р > 0,05).

У ПАФ «Єрчики» найкраще відповідають бажаному типу властивості ви
м'я корів ейрисомного типу: середнє значення критерію достовірності різниці 
між показниками корів І групи та параметрами тварин бажаного типу складає 
4,19, II -  6,95, III -  5,91; у ДГ «Рихальське» -  ейрисомного і проміжного: їсі 
складає відповідно 1,10, 1,10 і 1,27.

Що стосується відтворної здатності, то певної закономірності їх динаміки в 
зв'язку з належністю тварин до екстер'єрно-конституційних типів не виявлено. 
Дещо гірші відтворні здатності корів ейрисомного типу можна пояснити їх ви
щою молочною продуктивністю. Так, у корів ейрисомного типу ПАФ «Єрчики» 
тривалість сервіс-періоду склала 136,2 дні, міжотельного 421,1, коефіцієнт відт
ворної здатності 0,90, лептосомного відповідно 126,7, 411,7 і 0,91. У ДГ «Ри
хальське» картина аналогічна: зазначені показники у корів ейрисомного типу 
склали 165,6, 450,5 і 0,84; лептосомного — 150,1, 435,1 і 0,85. Тому відбір корів в 
обох господарствах за екстер'єрно-конституційними типами суттєво не вплине 
на їх відтворну функцію.

За комплексом ознак найкраще відповідають параметрам тварин бажаного 
типу корови ейрисомного типу, гірше -  проміжного і лептосомного. В цілому за 
23 господарсько корисними ознаками 4-х «блоків» (жива маса і проміри тіла, 
молочна продуктивність, вим'я, відтворення) середнє значення критерію досто
вірності різниці між показниками корів І групи та параметрами тварин бажано
го типу у ПАФ «Єрчики» складає 4,90, II -  7,35, III -  7,43; у ДГ «Рихальське» -  
відповідно 2,91, 3,44 і 3,46.

Висновки.
1. Корови-первістки різних екстер'єрно-конституційних типів обох го

сподарств достовірно відрізняються між собою за живою масою та лінійними 
промірами тулуба. Максимальною живою масою характеризуються корови ей
рисомного типу, мінімальною -  лептосомного. Разом з тим останні переважа
ють тварин ейрисомного типу за промірами висоти і довжини тулуба, тобто на
лежать до тварин «довгих» ліній.

2.' Найбільше наближаються до параметрів бажане;: типу за масо-
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іу обох господарств по-
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і достовірності різниці 
Зажаного типу складає 
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змірності їх динаміки в 
тих типів не виявлено, 
можна пояснити їх ви- 
о типу ПАФ «Єрчики» 
421,1, коефіцієнт відт- 
И,7 і 0,91. У ДГ «РИ- 
>рів ейрисомного типу 
85. Тому відбір корів в 
ами суттєво не вплине

метричними показниками корови ейрисомного типу, тобто саме у них анатомо- 
Ьункціональні особливості найкраще пов'язані з молочною продуктивністю. 
Тому подальша орієнтація в селекції молочної худоби на вузькотілий голштин- 
ський тип може призвести до небажаних наслідків.

3. Корови ейрисомного типу є кращими за. молочною продуктивністю 
та морфо-функціональними властивостями вим'я. Відмінності між тваринами 
різних типів краще виражені у ПАФ «Єрчики», слабше -  у ДГ «Рихальське». 
Проте в обох господарствах корови широкотілого типу найкраще відповідають 
параметрам бажаного типу.

4. За комплексом господарсько корисних ознак найкраще відповідають 
параметрам бажаного типу показники корів ейрисомного типу, що свідчить про 
доцільність їх відбору при формуванні високопродуктивних молочних стад.
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Л.М, Поддубная ЭФ Ф ЕКТИ ВН ОСТЬ О ТБО РА КОРОВ ПО ЭКСТЕРЬЕРНО- 
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫ М ТИПАМ.

Изучены хозяйственно полезные признаки коров украинской черно-пестрой породы 
разных экстерьерно-конституциональных типов по Н М .Замятину. Н аиболее соответствую т 
параметрам  желаемого типа показатели коров эйрисомного типа, что свидетельствует о це
лесообразности  их отбора при создании высокопродуктивных молочны х стад  в северо 
полесском регионе Украины.
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L.M. P iddubna. THE EFFECTIVEN ESS OF SELECTING COW S BY THE EXTERIOR-AND- 
CONSTITUTIONAL TYPES.

The paper stud ies econom ica lly  va luab le characteristics of Ukrain ian black-and-white dairy 
breed of different exterior-and-constitutional types according to M.M. Zamyatin. The  characteristics 
of d igestion type cow s were best up to the param eters of the desired type, which testifies to the 
exped iency of their se lection when creating a dairy herd in the Ukra ine 's Northern Po lissya  region.
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