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условиям содержания и кормления, но и о необходимости поиска техноло-
гических и организационных путей решения этой проблемы.  

Для установления направления и величины связи между продолжитель-
ностью эмбриогенеза у первотёлок с другими варьирующими признаками 
провели корреляционный анализ. Установлено, что в большинстве эта связь 
слабая и носит разнонаправленный характер. Положительная связь между 
продолжительностью стельности первотёлок и живой массой выявлена у по-
томков производителей линии Р. О. Р. Э. Элевейшна Тл. 1491007 — r=+0,255 
(Р>0,95). Существует очень сильная сопряженность между продолжительно-
стью сервис–периода и удоем за лактацию. Это естественно, ведь с увеличе-
ние продолжительности сервис–периода растет число дойных дней лактации 
и закономерно увеличивается удой за законченную лактацию. Растут удои и 
за 305 дней лактации, так как с удлинением сервис–периода снижение про-
дуктивности коров в результате наступления стельности оттягивается.  

Таким образом, анализ материалов как всего завезенного массива 
голштинского скота, так и потомков разных линий показывает, что за про-
должительностью эмбриогенеза достоверной разницы не установлено и в 
среднем по стаду она составляет 277,35±0,43 дней с коэффициент вариации 
2,86%.  

Продолжительность стельности первотёлок при вынашивании бычков 
на 2,16 дня дольше среднего срока вынашивания тёлочек — 276,20±0,85 
дней (td = 2,13; Р>0,95).  

Средняя продолжительность сервис–периода у коров 176,11±5,12 дней 
при очень высокой изменчивости Cv = 47,61%, что свидетельствует о раз-
ной адаптационной возможности животных к новым природно–
климатическим и хозяйственным условиям содержания, кормления и ис-
пользования. Поэтому в основе дальнейшего повышения продуктивности 
голштинского скота лежит правильная организация воспроизводства стада.  
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Українські чорно–ряба і червоно–ряба молочні породи створені за 
участю генофонду голштинської породи, яка характеризується високим ге-
нетичним потенціалом молочної продуктивності. Це створило певні перед-
умови до збільшення тривалості сервіс– та міжотельного періодів, змен-
шення коефіцієнта відтворної здатності. Тому мета наших досліджень — 
вивчення відтворних здатностей корів цих порід різних генотипів, адже це 
є важливим питанням при подальшому удосконаленні українських чорно–
рябої та червоно–рябої молочних порід.  
                                                 
© Шуляр А. Л., 2012 



 
277 

 

Дослідження проведені у 2008–2010 роках у племзаводах українських 
чорно–рябої і червоно–рябої молочних порід приватної агрофірми «Єрчи-
ки» Житомирської області. В останні 3–4 роки середньорічний надій від 
корови становить 5500–6000 кг молока. На середньорічну корову тут заго-
товляють 55–60 ц корм. од. з протеїновим забезпеченням 95–100 г. Конт-
роль селекційних і технологічних процесів здійснюється АІС «ОРСЕК».  

Як показали наші дослідження, корови обстежених порід дещо відріз-
няються між собою за показниками відтворної здатності, але різниця ви-
явилася незначною і недостовірною. Так, тривалість сервіс–періоду у корів 
української чорно–рябої породи склала 161,1 дн, міжотельного — 442,2 дн, 
коефіцієнт відтворної здатності — 0,86, тоді як у червоно–рябої — відпо-
відно 149,8, 434,1 і 0,87. В цілому, корови новостворених молочних порід 
за відтворними здатностями поступаються оптимальним параметрам, що 
зумовлено, на наш погляд, їх високою молочною продуктивністю.  

З підвищенням частки спадковості голштинської породи у корів за-
значених порід спостерігається тенденція до погіршення відтворних здат-
ностей, Так, у висококровних чорно–рябих ровесниць, порівняно з напівк-
ровними, вік І–го отелення збільшився на 3,9 міс, тривалість сервіс–
періоду — на 8,4 дн, міжотельного — 10,3 дн, коефіцієнт відтворної здат-
ності зменшився на 0,03; у червоно–рябих — відповідно на 3,0 міс, 27,8 дн, 
22,9 дн, 0,05. Різниця між крайніми генотипами в більшості випадків недо-
стовірна. Тобто, з підвищенням частки спадковості голштинської породи 
тварини стають вибагливішими до умов зовнішнього середовища.  

Отже, в сучасні програми селекції молочної худоби, поряд з підви-
щенням молочної продуктивності, потрібно обов’язково включати питання 
поліпшення відтворних здатностей, що може бути здійснено шляхом пок-
ращення умов утримання, годівлі і використання тварин та за умови чітко-
го дотримання технології штучного осіменіння.  
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ВПЛИВ ЛІНІЙНОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ НА ПРОДУКТИВНІ ТА ЕКСТЕР’ЄРНІ 
ОСОБЛИВОСТІ КОРІВ ПЕРВІСТОК ЗАХІДНОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО 

ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО–РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ 

На молочну продуктивність корів впливає багато факторів, як генети-
чного так і паратипового характеру. Одним із генетичних факторів є вплив 
лінійної приналежності і особливо вплив батька. Вплив батька в однакових 
умовах утримання дуже важливий з економічної точки зору виробництва 
продукції тваринництва.  
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