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17,4–20,4 ц/га, Алмаз – 18,0–19,6 ц/га. Найвищу врожайність зерна сої забезпечили 
варіанти «Ризобофіт (рідка форма) + Біолан» та «Ризобофіт Optima + Біолан» – 19,4 
ц/га та 19,1 ц/га, відповідно, тоді як на контролі цей показник становив – 16,4; 17,4 та 
18,0 ц/га. 

За результатами досліджень було встановлено позитивну дію застосування 
біопрепаратів як у чистому вигляді так і в комплексі з стимулятором росту 
покращуючи структурні показники рослин сої, фітосанітарний стан агроценозів та 
знижуючи пестицидне навантаження на ґрунт впродовж вегетації, що в подальшому 
відображається на екологічному стані агроценозів та на кінцевому продукті вцілому. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ВІТЧИЗНЯНИХ МОЛОЧНИХ ПОРІД ЗАЛЕЖНО 

ВІД ЗАГАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЗА ЕКСТЕР’ЄРНИЙ ТИП 
 

Селекція молочної худоби українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних 
порід ґрунтується на чіткому визначенні цілеспрямованих критеріїв добору та 
підбору тварин з особливим акцентом на формуванні у них прояву бажаного 
екстер’єрного типу, оскільки встановлено існування позитивного зв’язку між 
розвитком більшості статей будови тіла і вимені з основними ознаками молочної 
продуктивності та показниками довічного використання корів [1, 2, 3]. Рубан Ю. Д. 
стверджує [4], що основними показниками в селекції молочної і м’ясної худоби є тип 
(біологічні і технологічні ознаки) і продуктивність (господарська спрямованість 
тварин), оскільки тип, фактично підпорядкований напряму продуктивності тварин. 
Виходячи із зазначеного, метою досліджень було вивчення впливу показників 
лінійної оцінки за тип на молочну продуктивність і відтворну здатність корів 
українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід. 

За результатами комплексної лінійної оцінки екстер’єру обох вітчизняних 
молочних порід ПАФ «Єрчики» Попільнянського району Житомирської області було 
встановлено, що 57% корів українських чорно-рябої і 67 % червоно-рябої молочних 
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порід отримали оцінку «добре з плюсом» та 42 і 30 % «добре», лише 1 і 3 % «дуже 
добре». Розподіл корів-первісток на класи, згідно з міжнародними вимогами, свідчить 
про певні закономірності і наявність достовірної різниці між групами. Зокрема, з 
підвищенням загальної оцінки екстер’єру у корів обох порід відбувається зростання 
молочної продуктивності при деякому погіршенні відтворної здатності. Оскільки 
групи корів обох порід, які за екстер’єрний тип отримали оцінку «задовільно» і «дуже 
добре» виявилась незначною за чисельністю (відповідно 6 чорно-рябих і 2 червоно-
рябих), нами було проведено порівняння корів класів «добре» і «добре з плюсом» за 
показниками молочної продуктивності і відтворної здатності, які є найчисельнішими 
у стаді (понад 90%). Тварини обох основних класів обстежених порід мали досить 
високу молочну продуктивність для поліського регіону України, дещо кращою 
молочною продуктивністю характеризується група тварин української чорно-рябої 
молочної породи, які за результатами лінійної оцінки і величини загальної оцінки 
віднесені до комплексного класу «добре з плюсом» (III група). Корови зазначеного 
класу достовірно (P<0,001) переважали тварин класу «добре» за більшістю показників 
молочної продуктивності при достовірній у 5 випадках різниці. Зокрема різниця за 
надоями за 305 днів лактації становила 782 кг, за молочним жиром – 29,8, молочним 
білком – 21,3, молочним жиром і білком – 51,1, відносною молочністю – 123,9 кг 
(P<0,001). За жирномолочністю і білковомолочністю суттєвої і достовірної різниці 
між тваринами цих класів не встановлено, що зумовлено значною стабільністю цих 
ознак у межах обох груп. Так коефіцієнт мінливості жирномолочності в обох 
випадках становив відповідно 3,9 і 4,2%, білковомолочності 1,7% в обох випадках. 

Щодо відтворної здатності, то тварини обох класів значно поступаються 
оптимальним показникам, за винятком тривалості періоду сухостою, який  становив 
відповідно 61,1 і 58,1 днів. Первістки обох класів характеризуються близьким до 
оптимального віку для голштинізованих порід 26-29 міс. віку I-го отелення, який 
склав відповідно 30,1 і 30,2 місяці. Ровесниці цих класів мали подовжений сервіс- 
період (171,9 і 162,6 днів), що в 2 рази перевищує оптимальне значення (80 днів); 
тривалий міжотельний період (442,9 і 437,9 днів); низький коефіцієнт відтворної 
здатності (відповідно 0,86 і 0,87 при оптимальному 1 і більше). Різниця в усіх 
випадках була недостовірною. 

У корів-первісток української червоно-рябої молочної породи спостерігаються 
аналогічні закономірності. Тварини класу «добре з плюсом» достовірно переважали 
тварин класу «добре» за більшістю ознак молочної продуктивності (P<0,001). За 
показниками відтворної здатності достовірної різниці не спостерігалось. В цілому 
узагальнений критерій достовірності різниці (за Стьюдентом) за показниками 
молочної продуктивності і відтворної здатності між коровами-первістками II і III груп 
української чорно-рябої молочної породи становить 2,28, червоно-рябої 1,73. 

У результаті однофакторного дисперсійного аналізу було встановлено, що сила 
впливу загальної оцінки на молочну продуктивність у 88 і 75% випадків достовірна 
(F=1,96-25,4 і 2,02-12,1) і коливалась у корів українських чорно-рябої та червоно-
рябої молочних порід відповідно в межах від 0,6 до 28,3 і від 0,4 до 37,0%. 

Отже, непрямий відбір тварин за загальною оцінкою екстер’єрного типу тварин 
сприятиме покращенню їх молочної продуктивності і суттєво не вплине на відтворну 
здатність. 
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ВИЗНАЧЕННЯ МОРОЗОСТІЙКОСТІ THUJA OCCIDENTALIS L. МЕТОДОМ 

ПРЯМОГО ЛАБОРАТОРНОГО ПРОМОРОЖУВАННЯ 
 

Як відомо під час формування культурних фітоландшафтів особливу роль 
приділяють декоративним формам деревних рослин, використання яких дозволяє 
створювати високохудожні садово-паркові композиції. В останні роки в озелененні 
міст досить активно використовують рослини культиварів Thuja occidentalis L., яким 
притаманне велике формове різноманіття, простота штучного формування (стрижка), 
забарвлення хвої, стійкість проти шкідливих атмосферних викидів – кіптяви, диму, 
газів, зимо- та морозостійкість [1].  

Дослідження морозостійкості рослин Th. occidentalis та її дев’яти культиварів в 
умовах м. Києва проводили у лютому місяці 2015 р. за методикою М. О. Соловйової 
[2] в модифікації В. В. Грохольського та О. І. Китаєва у лабораторії фізіології рослин 
Інституту садівництва НААН України лабораторним методом прямого 
проморожування пагонів [3]. Вивчення морозостійкості здійснювали у три етапи: 1 – 
відбір зразків для проморожування; 2 – безпосереднє проморожування; 3 – 
мікроскопний аналіз ступеня ушкодження однорічних пагонів.  

Штучне проморожування пагонів здійснювали у морозильній камері «Frigera» 
за умов штучного поступового зниженням температури зі швидкістю 5 ° С / годину до 
показників -15, -20, -25, -30 ° С з наступним витримуванням упродовж 6 годин у 
камері за заданої температури. Після проморожування для прояву наслідків 
пошкодження зразки витримували при кімнатній температурі близько 7 діб. 


