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У статті представлені результати порівняльної оцінки корів-первісток голштинської, украї-

нських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід за показниками екстер’єру. Встановлено, що в 
умовах молочного комплексу з прив’язним утриманням найкращими параметрами екстер’єру хара-
ктеризуються тварини голштинської породи, показники яких наближаються до стандартів перві-
сток канадської селекції. 
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Постановка проблеми. У вітчизняній літе-
ратурі є немало інформації щодо порівняння 
українських чорно-рябої та червоно-рябої молоч-
них порід в умовах традиційної системи утриман-
ня та використання за частки умовної спадковості 
поліпшувальної (голштинської) породи не більше 
50-60 % [11, 12]. На даний час відсоток голштин-
ської спадковості у генотипах корів українських 
чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід 
складає 90 % і більше, що зумовлено викорис-
танням бугаїв-плідників голштинської породи з 
високою племінною цінністю за молочною проду-
ктивністю [10, 14].  

У більшості господарств України, які розво-
дять українські чорно- і червоно-рябі молочні 
породи, умовна частка спадковості голштинів у 
деяких тварин переважає 93,7 %, і згідно з ін-
струкцією з бонітування, вони вже належать до 
голштинської породи, одержаної шляхом вбирно-
го схрещування.  

Аналіз останніх досліджень. У сучасних 
умовах спостерігається децентралізація породо-
утворювавльного процесу, основними фігуранта-
ми якого є орендні та приватні господарства. Він 
відбувається, в основному, за рахунок викори-
стання сперми бугаїв-плідників голштинської по-
роди північно-американської та європейської 
селекції [11].  

Одним із найстаріших методів селекції мо-
лочної худоби є оцінка будови тіла тварин. Зав-
дяки їй заводчики створювали окремі стада і по-
пуляції тварин, що задовольняли їх виробничі та 
естетичні запити [2]. Сучасний селекційний про-
цес у молочному скотарстві України характери-
зується інтенсивним породоутворенням і по-
дальшим удосконаленням новостворених молоч-
них порід і типів [11, 16], він ґрунтується на по-
глибленій оцінці тварин за екстер’єром з добором 
тварин бажаного типу [1, 3, 12, 15, 17, 18]. Вихо-
дячи з цього, метою наших досліджень є вивчен-
ня ефективності використання українських чорно-
рябої і червоно-рябої молочних та голштинської 
порід за прив’язного утримання. 

Матеріали та методи досліджень. Маточ-
не стадо ПАФ «Єрчики» формувалось шляхом 
завезення ремонтного молодняку з кращих плем-
заводів і племрепродукторів України. В останні 
три роки надій на середньорічну корову склав 
6000 кг молока, селекційного ядра – 7000–7500 
кг. На маточному поголів’ї українських чорно-
рябої та червоно-рябої молочних порід викори-
стовуються бугаї-плідники голштинської породи з 
високим селекційним індексом за надоєм (+1200–
2000 кг молока). На середньорічну корову тут 
заготовляють 55–60 ц корм. од. за протеїнового  
забезпечення 95–100 г на корм. од. Тобто, умови 
вирощування та годівлі корів забезпечують в 
основному реалізацію їх генетичного потенціалу. 
Контроль селекційних і технологічних процесів 
здійснюється СУМС «ОРСЕК». 

Матеріалом досліджень слугувала інфор-
мація про племінне і продуктивне використання 
103 корів-первісток голштинської породи, 90 
первісток української чорно-рябої молочної та 52 
первісток української червоно-рябої молочної по-
роди, а також результати власних досліджень. 
Живу масу тварин визначали шляхом зважування 
на 2-3 місяці лактації. Дослідження екстер’єру та 
конституції проводили взяттям 11 промірів статей 
тіла тварин (висота в холці, висота в крижах , гли-
бина грудей, ширина грудей, довжина і обхват 
грудей, коса довжина тулуба палицею і стрічкою, 
коса довжина заду, ширина в клубах і кульшах) та 
обчисленням індексів (довгоногості, перерослості, 
формату, грудний, тазо-грудний, компактності, 
масивності, вираженості типу, округлості ре-
бер,широкогрудості, глибокогрудості). Габаритні 
розміри та масо-метричний коефіцієнт обрахо-
вували за Д. Т. Вінничуком [4, 5], індекс ейрисомії-
лептосомії – за Н. М. Зам’ятіним [8], екстер’єрно-
конституціональний індекс – за М. О. Шалімовим 
[19]. Статистичний аналіз даних проводили за 
методикою Плохинского Н. А. [13]. 

Результати досліджень. Обстежені коро-
ви-первістки належать до трьох порід: голштин-
ської (частка голштинської спадковості за ін-
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струкцією з бонітування більше 93,7 %), українсь-
ких молочних чорно-рябої і червоно-рябої (частка 
голштинської спадковості – до 93,7 %), які лакту-
вали в однакових технологічних умовах упродовж 
2-3 останніх років. 

За масо-метричними параметрами корови-
первістки обстежених порід суттєво не відрізня-
ються (табл. 1), що пояснюється переважним 
впливом на українські породи голштинів, частка 
яких у цих порід становить понад 80 %. 

Таблиця 1 
Жива маса і проміри статей тулуба корів-первісток різних порід 

Показники, одиниці виміру 

Порода 
голштинська 

(n=103) 
українська чорно-ряба 

молочна (n=90) 
українська червоно-ряба 

молочна (n=52) 
M±m Cv,% M±m Cv,% M±m Cv,% 

Жива маса, кг  515,1±4,55 9,0 502,6±4,41 8,3 514,2±7,27 10,2 
Проміри, см : 

висота в холці 132,0±0,40 3,1 131,5±0,48 3,5 130,8±0,49 2,7 
висота в крижах 136,9±0,46 3,4 135,8±0,45 3,1 136,4±0,59 3,1 
глибина грудей 71,0±0,37 5,3 70,7±0,45 6,1 70,4±0,63 6,4 
ширина грудей 49,0±0,41 8,5 49,1±0,45 8,5 49,1±0,57 8,4 
довжина грудей 77,3±0,45 6,0 76,4±0,52 6,4 76,8±0,75 7,1 
обхват грудей 190,8±0,93 4,9 187,0±1,08 5,5 189,8±1,46 5,5 
коса довжина тулуба палицею 155,1±0,97 6,3 156,5±0,96 5,8 155,1±1,20 5,6 
коса довжина тулуба стрічкою 162,0±0,99 6,2 163,7±1,03 5,9 162,7±1,15 5,1 
коса довжина заду 49,7±0,38 7,7 49,1±0,51 9,8 49,9±0,44 6,4 
ширина в клубах 50,3±0,24 4,8 50,6±0,31 5,9 50,8±0,41 5,8 
ширина в кульшах 46,4±0,27 5,9 46,5±0,31 6,3 47,5±0,40 6,1 

 

Корови-первістки різних порід за живою 
масою та промірами тулуба суттєво не відрізня-
ються між собою, що пояснюється високою част-
кою у тварин новостворених українських порід 
спадковості поліпшувальної голштинської поро-
ди. Так, середня жива маса корів-первісток об-
стежених порід коливалась в межах 502,6–515,1 
кг, висота в холці – 130,8–132,0 см, в крижах – 
135,8–136,9 см, обхват грудей – 187,0–190,8 см, 
коса довжина тулуба палицею – 155,1–156,5 см, 
ширина в клубах – 50,3–50,8 см.  

Із 36 порівнянь живої маси і промірів тулуба 
різниця достовірною (Р<0,05–0,01) виявилася 
лише у 3 випадках (табл. 2), що складає 8,3 % від 
усіх порівнянь.  

За промірами, що характеризують розвиток 

грудної клітини, спостерігається певна міжпородна 
різниця. Так корови-первістки голштинської породи 
відрізняються досить глибокими грудьми, перева-
жають тварин українських молочних порід за дов-
жиною грудей (на 0,9 та 0,5 см), за обхватом (на 
3,8 та 0,9 см) при недостовірній різниці (Р>0,05). 

Така стабільність масо-метричних пара-
метрів пояснюється високою часткою спадковості 
голштинської породи у генотипах українських чор-
но-рябої і червоно-рябої молочних порід, яка 
значно перевищує передбачені стандарти. Ця 
стабільність характеризується також наближеними 
у межах порід середніми показниками коефіцієнтів 
варіації масо-метричних параметрів, які колива-
ються від 5,9 (голштинська порода) до 6,3% 
(українська чорно-ряба молочна порода). 

Таблиця 2 
Достовірність різниці між коровами-первістками різних порід  

за масо-метричними параметрами 
Показники,  

одиниці виміру 

Різниця між породами 
голштинська – УЧР голштинська – УЧеР УЧР – УчеР 
d±md td d±md td d±md td 

Число ступенів свободи 191 153 140 
Жива маса, кг  +12,5 ±6,33 1,98* +0,9 ±8,57 0,11 -11,6 ±8,50 1,37 
Проміри, см : 

висота в холці +0,5 ±0,62 0,82 +1,2 ±0,63 1,93 +0,7 ±0,69 1,03 
висота в крижах +1,1 ±0,64 1,77 +0,4 ±0,74 0,60 -0,7 ±0,74 0,93 
глибина грудей +0,4 ±0,58 0,65 +0,6 ±0,73 0,83 +0,2 ±0,77 0,29 
ширина грудей -0,1 ±0,60 0,19 -0,1 ±0,70 0,16 0,0 ±0,72 0,00 
довжина грудей +0,9 ±0,69 1,37 +0,5 ±0,88 0,56 -0,4 ±0,91 0,50 
обхват грудей +3,8 ±1,42 2,67* +0,9 ±1,73 0,55 -2,8 ±1,81 1,58 
коса довжина тулуба палицею -1,4 ±1,36 1,03 -0,1 ±1,54 0,01 +1,4 ±1,54 0,90 
коса довжина тулуба стрічкою -1,7 ±1,42 1,24 -0,7 ±1,52 0,49 +1,0 ±1,54 0,66 
коса довжина заду +0,6 ±0,63 0,94 -0,2 ±0,58 0,35 -0,8 ±0,67 1,19 
ширина в клубах -0,2 ±0,39 0,60 -0,5 ±0,48 1,00 -0,2 ±0,52 0,47 
ширина в кульшах -0,1 ±0,41 0,23 -1,1 ±0,48 2,20* -0,9 ±0,50 1,92 
 

Аналогічна стабільність, яка зумовлена тим 
же фактором, спостерігається також за індексами 

будови тіла та спеціальними індексами тварин 
різних порід (табл. 3).  
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Таблиця 3 
Індекси будови тіла та спеціальні індекси різних порід 

Показники, одиниці виміру 

Порода 
голштинська 

(n=103) 
українська чорно-ряба 

молочна (n=90) 
українська червоно-ряба 

молочна (n=52) 
M±m Cv,% M±m Cv,% M±m Cv,% 

Індекси, % 
довгоногості 46,1±0,29 6,3 46,2±0,34 6,9 46,1±0,48 7,5 
перерослості 103,7±0,24 2,4 103,3±0,32 3,0 104,4±0,42 2,9 
формату 117,6±0,78 6,8 119,1±0,73 5,8 118,7±0,95 5,8 
грудний 69,1±0,53 7,9 69,6±0,56 7,7 69,9±0,84 8,6 
тазо-грудний 97,6±0,89 9,3 97,5±1,04 10,1 96,8±1,02 7,6 
компактності 123,5±0,96 7,9 120,0±1,10 8,7 122,8±1,34 7,8 
масивності 144,7±0,83 5,9 142,4±0,98 6,5 145,3±1,18 5,9 
вираженості типу 24,9±0,26 10,8 24,7±0,27 10,5 25,0±0,37 10,6 
округлості ребер 134,6±0,93 7,0 132,8±1,19 8,5 135,3±1,66 8,8 
широкогрудості 37,2±0,33 9,0 37,4±0,32 8,0 37,6±0,43 8,2 
глибокогрудості 53,9±0,29 5,4 53,8±0,34 5,9 53,9±0,48 6,4 

Габаритні розміри 477,8±1,45 3,1 474,9±1,49 3,0 475,7±2,08 3,2 
Масо-метричний коефіцієнт (ММК) 107,7±0,71 6,6 105,7±0,70 6,3 107,9±1,17 7,8 
Індекс ейрисомії-лептосомії (ІЕЛ) 289,7±1,88 6,6 289,5±1,79 5,9 287,1±2,84 7,1 
Екстер’єрно-конституційний індекс (ЕКІ) 1,23±0,02 13,8 1,23±0,02 15,7 1,19±0,03 15,1 

 

Так, індекс довгоногості тварин різних порід 
варіює в межах 46,1–46,2 %; грудний 69,1–69,9; 
компактності 120–123,5; вираженості типу 24,7–
25,0; широкогрудості 37,2–37,6; глибокогрудості 
53,8–53,9; індекс ейрисомії-лептосомії 287,1–
289,7; екстер’єрно-конституційний індекс 1,19–
1,23. За індексами будови тіла та спеціальними 
індексами достовірна різниця (Р<0,05) виявилася 
лише у трьох випадках із 45, що складає 6,7 % 
(табл. 4). 

Це переконливо підтверджує переважний 
вплив на українські чорно-рябу і червоно-рябу 
молочні породи спадковості голштинської породи. 
Цей аргумент підтверджується також середньою 
мінливістю індексів (Сv=7,2–7,5 %) у межах об-

стежених порід. 
Сучасний стан розвитку молочного скотар-

ства спрямований на подальше підвищення про-
дуктивності тварин за інтенсивного їх використанні 
в умовах індустріалізації галузі. Прискорення про-
цесу підвищення потенціалу молочної продуктив-
ності значною мірою пов’язане з більш ефектив-
ним використанням світових генетичних ресурсів, 
в основному, голштинської породи [6, 9], яка відо-
ма у всьому світі як високопродуктивна і з 
відмінним екстер’єрним типом порода великої 
рогатої худоби. Голштинській породі належать всі 
світові рекорди за добовими, річними та прижит-
тєвими надоями. 

 
Таблиця 4 

Достовірність різниці між коровами-первістками різних порід  
за індексами будови тіла та спеціальними індексами 

Показники,  
одиниці виміру 

Різниця між породами 
голштинська – УЧР голштинська – УЧеР УЧР – УЧеР 
d±md td d±md td d±md td 

Число ступенів свободи 191 153 140 
Індекси, % 

довгоногості -0,1 ±0,44 0,18 +0,03 ±0,56 0,06 +0,1±0,58 0,19 
перерослості +0,4 ±0,40 1,04 -0,6 ±0,48 1,32 -1,1 ±0,52 2,01* 
формату -1,5 ±1,07 1,41 -1,1 ±1,23 0,87 +0,4 ±1,20 0,36 
грудний -0,5 ±0,77 0,71 -0,8 ±0,99 0,85 -0,3 ±1,01 0,30 
тазо-грудний +0,1 ±1,37 0,08 +0,7 ±1,35 0,58 +0,7 ±1,45 0,46 
компактності +3,5 ±1,45 2,43* +0,7 ±1,64 0,44 -2,8 ±1,73 1,63 
масивності +2,3 ±1,29 1,78 -0,5 ±1,44 0,39 -2,8 ±1,53 1,86 
вираженості типу +0,2 ±0,38 0,49 -0,04 ±0,45 0,08 -0,2 ±0,46 0,49 
округлості ребер +1,8 ±1,51 1,20 -0,7 ±1,89 0,37 -2,5 ±2,04 1,23 
широкогрудості -0,2 ±0,45 0,45 -0,4 ±0,53 0,76 -0,20 ±0,53 0,39 
глибокогрудості +0,1 ±0,44 0,18 -0,03 ±0,55 0,06 -0,11 ±0,58 0,19 

Габаритні розміри +2,9 ±2,08 1,40 +2,1 ±2,53 0,85 -0,76 ±2,56 0,30 
ММК +1,9 ±0,99 1,97* -0,2 ±1,36 0,19 -2,2 ±1,36 1,63 
ІЕЛ +0,2 ±2,59 0,08 +2,6 ±3,40 0,76 +2,4 ±3,35 0,71 
ЕКІ +0,03 ±0,026 1,28 -0,01 ±0,031 0,19 -0,04 ±0,03 1,19 

 

Оскільки на українських чорно-рябій та 
червоно-рябій молочних породах і надалі викори-

стовують чистопородних голштинських бугаїв-
плідників, нами було проведено порівняння по-
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казників екстер’єру первісток різних порід при-
ватної агрофірми зі стандартом голштинської 

породи (Канада 1995) (табл. 5). 

Таблиця 5 
Відхилення корів-первісток від стандарту голштинської породи  

за основними промірами статей тіла 
Показники, одиниці виміру Стандарт голштинської 

породи 
Відхилення від стандарту породи 

Голштинська УЧР УЧеР 
Проміри, см : 

висота в холці 138 -6,0 -6,5 -7,2 
глибина грудей 75 -4,0 -4,3 -4,6 
ширина грудей 48 +1,0 +1,1 +1,1 
обхват грудей 189 +1,8 -2,0 +0,8 
коса довжина тулуба палицею 155 +0,1 +1,5 +0,1 
ширина в клубах 50 +0,3 +0,6 +0,8 

У середньому – -1,1 -1,6 -1,5 
 

Встановлено, що первістки голштинської та 
української червоно-рябої молочної порід перева-
жають стандарт за 4-ма промірами із 6-ти (за ши-
риною та обхватом грудей, косою довжиною тулу-
ба та шириною у клубах), а тварини української 
чорно-рябої молочної породи – лише за 3-ма. В 
цілому із наявних молочних порід найбільше наб-
лижаються до стандарту голштинської породи 

показники корів голштинської породи української 
селекції (різниця склала в середньому 1,1 см). 

Що стосується індексів та спеціальних ін-
дексів, то слід відмітити, що тварини голштинсь-
кої та української червоно-рябої молочної породи 
мають деяку перевагу над чорно-рябими ровес-
ницями за індексами та дещо переважають стан-
дарт голштинської породи (табл. 6). 

Таблиця 6 
Відхилення корів-первісток від стандарту голштинської породи  

за індексами та спеціальними індексами 
Показники, одиниці виміру Стандарт 

голштинської породи 
Відхилення від стандарту породи 

Голштинська УЧР УЧеР 
Індекси, %     

довгоногості 45,7 +0,4 +0,5 +0,4 
формату 112 +5,6 +7,1 +6,7 
грудний 64 +5,1 +5,6 +5,9 
тазо-грудний 96 +1,6 +1,5 +0,8 
компактності 122 +1,5 -2,0 +0,8 
масивності 137 +7,7 +5,4 +8,3 
вираженості типу 24,3 +0,6 +0,4 +0,7 
округлості ребер 126 +8,6 +6,8 +9,3 
широкогрудості 34,8 +2,4 +2,6 +2,8 
глибокогрудості 54,3 -0,4 -0,5 -0,4 

Габаритні розміри 482 -4,2 -7,1 -6,3 
Індекс ейрисомії-лептосомії 299 -9,3 -9,5 -11,9 
У середньому – +1,6 +0,9 +1,4 

 

Для детального аналізу екстер’єру за 
промірами застосовують графічний метод 
порівняння та оцінки тварин шляхом побудови 

екстер’єрного профілю, який наведено на рисун-
ках 1 та 2. 

 

 
Рис. 1. Екстер’єрний профіль за промірами будови тіла корів-первісток різних порід 

(порівняння з стандартом голштинської породи) 

93,00
94,00
95,00
96,00
97,00
98,00
99,00

100,00
101,00
102,00

висота в холці глибина грудей ширина грудей обхват грудей коса довжина 
тулуба палицею

ширина в клубах

В
ід
хи
ле
нн
я 
ві
д 
ст
ан
да
рт
у

Голштинська Українська чорно-ряба молочна
Українська червоно-ряба молочна Стандарт



86 
Вісник Сумського національного аграрного університету 

Серія «Тваринництво», випуск 7 (30), 2016 
 

 
Рис. 2. Екстер’єрний профіль за індексами будови тіла корів-первісток різних порід 

(порівняння з стандартом голштинської породи) 
 

Дані, наведені на рисунку, свідчать про те, 
що первістки усіх порід поступаються стандарту за 
висотою в холці та глибиною грудей. Проте наші 
дослідження показали, що тварини усіх порід аг-
рофірми відрізняються за розвитком передньої 
частини тулуба, особливо ширини грудей. Слід 
відмітити, що корови-первістки української чорно-
рябої молочної породи також поступаються стан-
дарту за обхватом грудей. 

Первістки усіх порід відносяться до молоч-
ного типу. Але за величиною індексів виявлена 
деяка перевага голштинських та червоно-рябих 
корів-первісток – вони переважають стандарт 
голштинської породи за 9-ма індексами із 12-ти, а 
ровесниці української чорно-рябої молочної поро-
ди за 8-ма із 12-ти. 

Проведені дослідження дозволили виявити 
деяку перевагу голштинських корів-первісток над 
ровесницями українських молочних порід за по-
казниками екстер’єру, що свідчить про добру ро-
звиненість їхнього тіла, а також підтверджує дещо 
вищу їхню молочну продуктивність. 

Висновки 
1. Корови-первістки досліджуваних порід 

ПАФ «Єрчики» за масо-метричними показниками 
суттєво не відрізняються між собою, що поясню-
ється високою умовною часткою спадковості по-
ліпшувальної голштинської породи у первісток 
українських молочних порід і свідчить про посту-
пове перетворення останніх у голштинську породу 
української селекції. 

2. Разом з тим, виведені українські молочні 
породи і голштинська, яка отримана шляхом вби-
рного схрещування, дещо відрізняються за екс-
тер’єром та конкурентоспроможністю. Дещо кра-

щою за проявом екстер’єрного типу є голштинська 
порода. Тварини даної породи достовірно пере-
важають ровесниць української чорно-рябої моло-
чної породи за живою масою і обхватом грудей (на 
12,5 кг і 3,8 см відповідно), проте достовірно пос-
тупаються первісткам української червоно-рябої 
молочної породи за шириною у кульшах (1,1 см). 

3. За індексами будови тіла та спеціальними 
індексами достовірна різниця (Р<0,05) виявилася 
лише у трьох випадках із 45, що складає 6,7 %. Це 
переконливо підтверджує переважний вплив на 
українські чорно-рябу і червоно-рябу молочні по-
роди спадковості голштинської породи. Цей аргу-
мент підтверджується також середньою мін-
ливістю індексів (Сv=7,2–7,5 %) в межах обстеже-
них порід. Тобто, тварини двох досліджуваних 
вітчизняних порід все більше наближаються за 
екстер’єрним типом до голштинської породи. 

4. Тварини українських чорно-рябої і черво-
но-рябої молочних та голштинської порід були 
дещо нижчими і мали мілкіший тулуб порівняно  з 
канадським стандартом. Найбільш наближеними 
до стандарту породи виявилися корови голштин-
ської породи. Тобто, тварини порід вітчизняної 
селекції мають молочний тип, який не повністю 
характерний для голштинів канадської селекції і 
зберігають особливості у будові тіла, які харак-
терні для вихідних материнських порід 

5. У даний час умовна частка спадковості 
голштинської породи в українських чорно-рябої і 
червоно-рябої молочних порід підвищується, тому 
що спостерігається інтенсивна «голштинізація», 
зупинити яку неможливо через відсутність бугаїв-
плідників бажаних кінцевих генотипів та їх оцінки 
за якістю нащадків. 
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Пелехатый, Н.С., Поддубная, Л.М., Кучер, Д.Н., Кочук-Ященко, А.А. МАСО-МЕТРИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ ТУЛОВИЩА КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК ГОЛШТИНСКОЙ И УКРАИНСКИХ ЧЕРНО-
ПЕСТРОЙ И КРАСНО-ПЕСТРОЙ МОЛОЧНЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ МОЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА 

В статье представлены результаты сравнительной оценки коров-первотелок голштин-
ской, украинских черно-пестрой и красно-пестрой молочных пород по показателям экстерьера. 
Установлено, что в условиях молочного комплекса с привязным содержанием, лучшими парамет-
рами экстерьера характеризуются животные голштинской породы, показатели которых прибли-
жаются к стандартам первотелок канадской селекции. 

Ключевые слова:голштинская, украинские черно-пестрая и красно-пестрая молочные поро-
ды, живая масса, экстерьер, стандарт породы, промеры статей тела, индексы телосложения. 

 
Pelekhaty, N., Piddubna, L., Kucher, D., Kochuk-Yaschenko A. THE BODY WEIGHT AND THE 

METRIC PARAMETERS OF FIRST-CALF COWS OF HOLSTEIN, UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE AND 
RED-AND-WHITE DAIRY BREEDS IN THE DAIRY COMPLEX 

This article has presented the results of a comparative evaluation of first-calf cows of Holstein, Ukrain-
ian Black-And-White And Red-And-Whitedairy breeds of the exterior parameters. It was found that the best 
exterior parameters had animals of Holstein breed of Ukrainian selection, which indicators are approaching 
to standards of cows of the Canadian selection. 

Key words: Holstein, Ukrainian Black-and-White and Red-and-White dairy breeds, body weight, exte-
rior, breed standard, body measurements, indexes. 
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