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Зайцев Е. Н. ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗНАКИ КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ РАЗНОЙ СЕЛЕКЦИИ 
В статье изложены результаты исследований по оценке развития селекционных признаков крупного рогатого скота 

голштинской  породы разной селекции. Установлено, что коровы голштинской породы немецкой селекции в новых экологических 
условиях хозяйственного использования реализовали свой генетический потенциал молочной продуктивности. За уровнем проявле-
ния хозяйственно полезных признаков они не уступают животным украинской селекции, которые получены в результате межпород-
нойселекции украинских чорно-рябой и красно-рябой молочних пород. 

Ключевые слова: голштинская порода, коровы, молочная продуктивность, признак, воспроизводительная способность, из-
менчивость. 

 

Zaitsev E. N. ECONOMICALY USEFUL SIGNS OF HOLSTEIN BREED COWS OF DIFFERENT SELECTION 
The article presents the results in the research work on the evaluation of the development of breeding characteristics of the Holstein breed 

cattle of different breeding. It was established that the Holstein breed cows of German breeding in new ecological conditions of economic use real-
ized their genetic potential in milk production. According to the level of manifestation of economically useful signs, they are not inferior to the ani-
mals of Ukrainian breeding, which were obtained as a result of interbreeding selections of Ukrainian black-spotting and red-spotting dairy breeds. 
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У статті представлені результати порівняльної оцінки корів-первісток української чорно-рябої молочної породи 
отриманих від поєднань різних ліній за масо-метричними показниками тулуба і фертильністю. За результатами оцінки 
виявлено кращі варіанти підбору як при внутрішньолінійному розведенні, так і при міжлінійних кросах. Було доведено, що 
на показники будови тіла і фертильність достовірно впливають лінійні поєднання, дані закономірності необхідно враху-
вати у подальшій племінній роботі з заводськими стадами ПАФ «Єрчики» при складанні планів підбору, що сприятиме 
покращенню екстер‘єрного типу і фертильності.  

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, екстер‘єрний тип, фертильність, крос ліній, сила впливу. 
Постановка проблеми та аналіз останніх дослі- джень. Молочному скотарству приділяється значна увагу в 
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усьому світі  і в Україні зокрема. Одним із основних факторів 
інтенсифікації цієї галузі в сучасних умовах є цілеспрямова-
на селекційно-племінна робота, яка сприяє генетичному 
росту продуктивності молочних порід і створенню високоп-
родуктивних стад корів, добре пристосованих до сучасних 
високомеханізованих технологій виробництва молока [1, 2].  
Основу селекції племінних тварин складає відбір та підбір. 
Після того як на основі комплексної оцінки здійснений відбір 
тварин для племінних цілей з’являється проблема племінно-
го підбору, який на відміну від відбору, вирішуючого долю 
кожної особини, визначає якість майбутніх потомків і є заве-
ршальним етапом формування спадкового потенціалу тва-
рин [3, 4, 5].   

Племінний підбір – це один з основних і найпотужні-
ших заходів удосконалення порід худоби. З метою удоско-
налення тварин і одержання бажаних якостей потомства у 
племінних господарства поряд з індивідуальним використо-
вують лінійно-груповий підбір [6].   

Розведення тварин за лініями є вищою формою 
племінної роботи і один із важливих прийомів покращення 
вітчизняних порід молочної худоби, що підтверджується 
багатовіковою практикою його використання. Лінії є голов-
ними компонентами, які визначають хід розвитку як окремо-
го стада, так і всієї системи (породи) в цілому при чистопо-
родному розведенні [7-9]. В Америці та країнах Західної 
Європи метод розведення за лініями розглядають як метод 
спорідненого розведення. Американські вчені підкреслюють, 
що розведення за лініями – шлях до закріплення у нащадків 
типу і продуктивності [11] 

В.М. Макаров [10] повідомляє, що в племінній роботі 
при розведення чорно-рябої худоби за лініями використову-
ють два типи племінного підбору – крос ліній та внутрішньо-
лінійний підбір. І наразі українська чорно-ряба молочна по-
рода удосконалюється за принципом відкритих популяцій з 
використанням генетичного потенціалу голштинів, шляхом 
внутрішньолінійного розведення і кросу ліній. У зв’язку з 
цим, виникає нагальна потреба для генетичного поліпшення 
стад за продуктивністю і екстер’єром потомства різних ліній 
для цього є необхідність постійного їхнього моніторингу за 
допомогою комп’ютерного аналізу на основі створеної бази 
даних племінних господарств при внутрішньолінійному роз-

веденні, кросах ліній, поєднанні окремих бугаїв [12, 13, 16-
20]. В свою чергу В.П. Буркат [14] акцентує увагу на тому, 
що поєднуваність ліній необхідно вивчати як для кожного 
зонального типу худоби, так і безпосередньо у кожному 
господарстві. Вивчення  та виявлення кращих поєднань 
ліній в межах кожного внутрішньопородного типу, з подаль-
шим створенням бази даних кожного господарства дасть 
можливість створити і втілити в життя обґрунтовану схему 
ротацій ліній, що сприятиме уникненню інбридингу. 

Враховуючи вище зазначене, метою проведених на-
ми досліджень було вивчення впливу поєднання різних ліній 
на екстер’єрний тип та відтворну здатність корів-первісток 
української чорно-рябої молочної породи ПАФ «Єрчики». 

Матеріали та методи досліджень. Матеріалом до-
сліджень слугувала інформація про племінне і продуктивне 
використання 273 корів-первісток української чорно-рябої 
молочної породи, а також результати власних досліджень. 
Для проведення досліджень були відібрані групи корів, які 
отримані у результаті внутрішньолінійного розведення і 
кросу 4 ліній, зокрема: Чіфа 1427381, Елевейшна 1491007, 
Старбака 352790, Валіанта 1650414.  

Живу масу, проміри та індекси будови тіла, біологічні 
періоди відтворення, визначали за загальноприйнятими у 
скотарстві методами. Силу впливу поєднань ліній на ексте-
рєр і продуктивність, а також статистичне опрацювання 
результатів досліджень виконані на ПК за використання 
програмного забезпечення. 

Результати досліджень. Оцінка екстер’єру великої 
рогатої худоби інструментальним методом, тобто за допо-
могою промірів будови тіла є обов’язковою складовою ком-
плексної оцінки племінної цінності тварин і ефективно вико-
ристовується для ведення первинного обліку у племінному 
молочному скотарстві України. Оскільки за допомогою даної 
оцінки можна отримати об’єктивні дані про розвиток тіла 
тварин на будь-якій стадії їхнього життя, а також провести 
порівняння як окремих тварин, так і  цілих груп, стад, типів і 
в цілому порід [15].  

Враховуючи вище зазначене, нами було проведено 
оцінку екстер’єру корів української чорно-рябої молочної 
породи отриманих при внутрішньолінійному розведенні та 
різних міжлінійних кросах за промірами статей тіла (табл. 1).  

Таблиця 1 
Оцінка екстер’єру корів-первісток української чорно-рябої молочної породи  

різних поєднань ліній за промірами будови тіла 
Показники, 

одиниці виміру 

Поєднання ліній  Різниця min-max 

В-В В-С Е-В Е-С С-С С-Ч Ч-В Ч-С Ч-Ч 
d td 

Кількість тварин 19 31 16 20 13 13 21 45 19 

Жива маса, кг  533,1 516,1 493,8 528,0 519,5 536,6 500,3 518,3 507,2 -42,9 2,97 

Проміри, см : 
 висота в холці 

129,7 131,8 131,6 133,4 130,2 132,8 130,5 131,4 131,6 -3,7 2,66 

 висота в крижах 135,0 137,5 136,8 139,5 137,4 136,0 136,0 137,1 137,5 -4,4 3,09 

 глибина грудей 69,7 70,5 70,6 69,9 69,3 69,7 71,1 70,1 70,8 -1,4 1,31 

 ширина грудей 49,4 49,8 47,9 49,6 50,3 47,5 49,8 48,0 48,3 -2,8 1,83 

 довжина грудей 77,2 78,6 74,4 78,3 79,9 77,9 77,6 77,1 76,2 -2,7 0,80 

 обхват грудей 194,5 191,3 185,3 192,8 195,6 189,7 188,3 190,5 190,8 -5,5 3,61 

 коса довжина тулуба палицею 152,9 152,6 154,8 153,7 151,5 162,8 152,3 154,4 157,6 -11,3 3,88 

 коса довжина тулуба стрічкою 161,9 160,6 163,3 162,3 160,1 172,9 160,4 162,7 165,8 -12,8 4,82 

 коса довжина заду 50,6 48,8 48,8 49,4 49,1 51,4 48,0 48,4 50,2 3,4 1,85 

 ширина в клубах 51,3 51,2 50,9 50,5 51,6 50,6 51,3 50,6 50,7 -1,2 1,55 

 ширина в кульшах 47,2 48,1 46,1 47,3 47,7 46,2 47,1 47,0 47,1 -2,0 2,03 

 ширина в сідничних горбах 32,6 32,5 34,6 32,8 33,3 34,9 31,5 34,3 32,3 -3,4 2,49 
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Встановлено, що піддослідні тварини різних лінійних 
поєднань характеризуються добрим пропорційним розвит-
ком тіла, досить глибокими грудьми з помірною їх шириною, 
широким і довгим задом, міцним не грубим кістяком, що 
свідчить про добру їх пристосованість до сучасних техноло-
гій виробництва молока за екстер’єром. За основними ви-
вченими промірами тіла корови ПАФ «Єрчики» різних ліній-
них поєднань є типовими для поліського типу української 
чорно-рябої молочної породи і відповідають стандартам для 
цієї породи. За масо-метричними параметрами корів різних 
поєднань абсолютну перевагу встановити не вдалося. Кра-
щими за даними показниками виявилися потомки лінії Стар-
бака у всіх варіантах підбору, як при внутрішньолінійному 
так і при кросах ліній; гіршими – потомки лінії Чіфа у всіх 
варіантах підбору, як з материнської, так з батьківської сто-
рін  і лінії Валіанта, отримані у результаті внутрішньолінійно-
го розведення. 

У 8-ми випадках, що складає 62 % від загального чи-
сла врахованих спостерігається достовірна різниця між по-
томками кращих і гірших поєднань за масо-метричними 
показниками. Загалом вірогідна різниця  за живою масою 
становила 42,9 кг, висотою в холці і крижах – 3,7 і 4,4 см 
відповідно, обхватом грудей – 5,5, косою довжиною тулуба 
стрічкою і палицею – 11,3 і 12,8, шириною в кульшах і сідни-
чних горбах – 2,0 і 3,4 см відповідно на користь потомків 
кращих лінійних поєднань. За іншими промірами тіла корів 
різниця виявилася невірогідною.  

З метою характеристики пропорційності та гармоній-
ності розвитку будови тіла тварин, а також чіткішого уявлен-
ня про екстер’єрно-конституційний тип корів, поряд із ви-
вченням промірів тулуба, нами було визначено основні та 
спеціальні індекси будови тіла корів-первісток різних груп за 
поєднанням ліній. 

Таблиця 2 
Оцінка екстер’єру корів-первісток української чорно-рябої молочної породи  

різних поєднань ліній за індексами будови тіла 
Показники, 

одиниці виміру 

Поєднання ліній Різниця min-max 

В-В В-С Е-В Е-С С-С С-Ч Ч-В Ч-С Ч-Ч d td 

Індекси, % 
 довгоногості 46,3 46,5 46,3 47,6 46,7 47,5 45,5 46,6 46,2 -2,0 1,69 

 перерослості 104,1 104,3 104,0 104,6 105,6 102,5 104,3 104,3 104,5 -3,1 2,96 

 формату 117,9 115,8 117,7 115,2 116,5 122,7 116,8 117,6 119,9 -5,1 2,03 

 грудний 70,9 70,7 67,8 71,4 72,7 68,2 70,2 68,7 68,5 -4,5 1,98 

 тазо-грудний 96,4 97,3 94,3 98,4 97,6 94,0 97,3 95,0 95,3 -4,0 1,67 

 компактності 127,8 125,7 120,2 126,0 129,3 116,7 124,1 123,7 121,4 -11,0 3,35 

 масивності 150,1 145,2 141,0 144,7 150,4 143,1 144,6 145,1 145,1 -9,4 2,75 

 вираженості типу 25,6 25,7 24,4 25,5 26,1 23,0 25,7 24,5 24,2 -3,1 3,37 

 округлості ребер 139,8 136,1 131,6 138,8 141,6 136,6 132,6 136,4 135,5 -10,0 2,28 

 широкогрудості 38,1 37,8 36,4 37,2 38,7 35,8 38,2 36,6 36,7 -2,9 2,30 

 глибокогрудості 53,7 53,5 53,7 52,4 53,3 52,5 54,5 53,4 53,8 -1,3 0,92 

Габаритні розміри 477,1 475,8 471,6 479,8 477,2 485,2 471,2 476,3 480,1 -14,0 3,57 

Масо-метричний коефіцієнт (ММК) 111,5 108,3 104,6 109,9 108,5 110,6 106,1 108,7 105,6 -6,9 2,23 

Індекс ейрисомії-лептосомії (ІЕЛ) 281,9 282,4 290,7 287,4 276,6 302,3 280,3 290,2 292,7 -25,6 3,70 

Екстер’єрно-конституційний індекс (ЕКІ) 1,30 1,23 1,22 1,27 1,26 1,28 1,19 1,28 1,22 -0,11 1,77 
 

Проведені дослідження дозволили виявити суттєві 
відмінності за індексами будови тіла між тваринами різних 
груп. Варто відмітити, що основні та спеціальні індекси бу-
дови тіла корів всіх груп відповідають молочному типу тва-
рин і свідчать про гармонійність та добрий пропорційний 
розвиток усіх статей. Тварини різних лінійних поєднань зна-
чно відрізняються і спостерігається значна мінливість  осно-
вних та спеціальних індексів. Зокрема, значення індекса 
довгоногості корів обстежених груп коливавалось в межах 
46,3-47,6%, перерослості – 104,0-105,6, формату – 115,2-
122,7, грудного – 67,8-72,7, тазо-грудного – 94,0-98,4, компа-
ктності – 116,7-129,3, масивності – 141,0-150,4, вираженості 
типу – 23,0-26,1, округлості ребер – 131,6-141,6, широкогру-
дості – 35,8-38,7, глибокогрудості – 52,4-54,5. А також спо-
стерігалась варіативність значень спеціальних індексів в 
межах груп, а саме: масо-метричного коефіцієнту від 104,6 
до 111,5 %, індексу ейрисомії-лептосомії – 280,3-302,3 % і 
екстерєрно-конституційного індексу – 1,19-1,30. За переваж-
ною більшістю індексів будови тіла кращими були потомки 
отримані у результаті вінутрішньолінійного підбору ліній 
Старбак-Старбак, а гіршими – кросу ліній Елевейшн-
Валіант, Старбак-Чіф і інбредлайнкросу ліній Чіф-Валіант. У 
цілому із 11 варіантів порівнянь поєднань (74%) із 15 врахо-

ваних спостерігається вірогідна різниця між тваринами кра-
щих і гірших лінійних поєднань. За індексами довгоногості, 
гдибокогрудості, тазо-грудним і екстер’єрно-конституційним 
вірогідної різниці не спостерігалось. 

Поряд з ознаками екстер’єру корів, отриманих у ре-
зультаті різних варіантів підбору, нами було досліджено і 
фертильність (відтворну здатність) корів, оскільки остання, 
поряд з молочною продуктивністю визначає рівень рентабе-
льності виробництва і є важливою складовою комплексної 
оцінки тварин. Спостерігається значне погіршення ознак відт-
ворної здатності корів в Україні і ПАФ «Єрчики» не є виклю-
ченням, що пов’язано з антагонізмом між продуктивними і 
відтворними якостями тварин. Тварини незалежно від поєд-
нання ліній значно поступалися оптимальним показникам.  

Встановлено, що вік першого отелення тварин знач-
но перевищував бажані показники для голштинизованих 
порід як у розрізі кросів, так і внутрішньолінійних поєднань 
становив 28,9-31,9 міс. Найменшим віком першого отелення 
характеризувалися потомки кросу ліній Старбак-Чіф, найбі-
льшим –  Валіант-Валіант і становив 31,9 місяців. Важливи-
ми показниками, які характеризують відтворення стада є 
також тривалість таких біологічних періодів відтворення, як 
сервіс- та міжотельний періоди.  Корови-первістки всіх груп 
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мали подовжений сервіс-період (123,3-266,9 днів); тривалий 
міжотельний період (400,3-546,3). Значне подовження три-
валості біологічних періодів зумовило загалом низький кое-
фіцієнт відтворної здатності (0,71–0,91) при оптимальному 
1, що дозволяє щорічно отримувати теля. Різниця між тва-
ринами кращих і гірших варіантів підбору у всіх випадках 
виявилась вірогідною. 

Отже, потомки всіх лінійних поєднань української чо-
рно-рябої молочної породи, які використовувалися у ПАФ 
«Єрчики», за показниками відтворної здатності значно пос-
тупаються оптимальним параметрам, що пояснюється їх 

тривалою лактацією і високою молочною продуктивністю 
для поліського регіону. Кращими показниками відтворної здат-
ності характеризуються потомки, отримані у результаті внутрі-
шньолінійного розведення Валіант-Валіант, Чіф-Чіф, гіршими – 
Старбак-Старбак і інбредлайнкросу Елевейш-Старбак. Таким 
чином, результати досліджень відтворної здатності корів різних 
ліній і міжлінійних кросів свідчать про ефективність проведення 
внутнішньолінійного розведення ліній Валіант і Чіф, але переш-
кодоюю даного селекційного прийому є низька генетична зумо-
вленість ознак відтворної здатності. 

Таблиця 3 
Оцінка фертильності корів-первісток української чорно-рябої молочної породи різних поєднань ліній  

Показники, 
одиниці виміру 

Поєднання ліній Різниця min-max 

В-В В-С Е-В Е-С С-С С-Ч Ч-В Ч-С Ч-Ч   

Вік 1-го отелення, днів 957,7 890,4 898,7 938,0 1011 866,8 871,9 903,4 946,0 -144,5 2,42 

Вік 1-го отелення, днів 31,9 29,7 30,0 31,3 33,7 28,9 29,1 30,1 31,5 -4,8 2,42 

Сервіс період, днів 132,4 181,5 126,3 182,9 266,9 138,8 142,2 152,8 123,4 -143,5 3,38 

Сухостійний період, днів 60,9 58,9 53,4 54,2 67,2 67,2 57,0 63,8 60,1 -13,7 2,26 

Міжотельний період, днів 409,7 459,9 404,3 460,5 546,3 416,9 418,2 430,8 400,3 -146,0 3,47 

КВЗ 0,91 0,83 0,91 0,83 0,71 0,90 0,90 0,87 0,93 -0,22 3,53 
 

Для визначення сили впливу лінійних поєднань на 
показники екстер’єрного типу відтворної здатності корів-
первісток української чорно-рябої молочної породи ПАФ 

«Єрчики» нами було проведено однофакторний дисперсій-
ний аналіз (табл. 5).  

Таблиця 5 
Сила впливу поєднання ліній на екстер’єр і фертильність 

Показник Частка впливу, % Показник Частка впливу, % 

Екстер’єр  ширина в кульшах 5,3 

Жива маса, кг  5,4 ширина в сідничних горбах 8,1* 

Проміри, см : висота в холці 4,9 У середньому 6,5 

 висота в крижах 5,1 Фертильність 

 глибина грудей 1,5 Вік 1-го отелення, днів 7,3 

 ширина грудей 5,9 Вік 1-го отелення, днів 7,3 

 довжина грудей 8,3* Сервіс період, днів 16,7** 

 обхват грудей 5,2 Сухостійний період, днів 3,2 

 коса довжина тулуба палицею 10,1* Міжотельний період, днів 17,5** 

 коса довжина тулуба стрічкою 12,6** КВЗ 14,4** 

 коса довжина заду 5,5 У середньому 11,1 
 

Встановлено вірогідний вплив фактору внутрішньолі-
нійного розведення і кросу ліній на показники екстер’єру їх 
потомків, а саме на довжину грудей (8,3%), косу довжину 
тулуба палицею і стрічкою (10,1 і 12,6 ) і на ширину в сіднич-
них горба – 8,1 %. Серед ознак, що характеризують відтворну 
здатність, вірогідний вплив спостерігається на тривалість 
сервіс- і міжотельного періодів (16,7 і 17,5 % відповідно), а 
також на коефіцієнт відтворної здатності – 14,4%. За рештою 
досліджуваних показників екстер’єру і відтворної здатності 
вплив лінійної поєднань тварин знаходився в межах 1,49-5,85 
і 3,2-7,3 % відповідно і був статистично невірогідним. 

Отже, на показники екстер’єрного типу і відтворної 
здатності достовірно впливають лінійні поєднання, дані зако-
номірності необхідно врахувати у подальшій племінній роботі 
з заводськими стадами ПАФ «Єрчики» при складанні планів 
підбору, що сприятиме покращенню екстер’єрного типу і коре-
гуванню в деякій мірі відтворення. 

Висновки. 1. Кращими за масо-метричними показ-
никами виявилися потомки лінії Старбака у всіх варіантах 
підбору, як при внутрішньолінійному так і при кросах ліній; 
гіршими – потомки лінії Чіфа у всіх варіантах підбору, як з 
материнської, так з батьківської сторін і лінії Валіанта, отри-

мані у результаті внутрішньолінійного розведення. У 8-ми 
випадках, що складає 62 % від загального числа врахованих 
спостерігається достовірна різниця між потомками кращих і 
гірших поєднань за масо-метричними показниками. 

2. Основні та спеціальні індекси будови тіла корів 
всіх груп відповідають молочному типу тварин і свідчать про 
гармонійність та добрий пропорційний розвиток усіх статей. 

3. Потомки всіх лінійних поєднань української чорно-
рябої молочної породи, які використовувалися у ПАФ «Єр-
чики», за показниками відтворної здатності значно поступа-
ються оптимальним параметрам, що пояснюється їх трива-
лою лактацією і високою молочною продуктивністю для 
поліського регіону. 

4. Масо-метричні показники тулуба обумовлені ліній-
ним поєднанням у середньому на 6,5%, відтворної здатності 
– на 11,1%. 

5. На показники екстер’єрного типу і відтворної здат-
ності достовірно впливають лінійні поєднання, дані закономір-
ності необхідно врахувати у подальшій племінній роботі з 
заводськими стадами ПАФ «Єрчики» при складанні планів 
підбору, що сприятиме покращенню екстер’єрного типу і коре-
гуванню в деякій мірі відтворення. 
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Кочук-Ященко А. А. ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАЕМОСТИ ГОЛШТИНСКИХ ЛИНИЙ НА ЭКСТЕРЬЕР И ФЕРТИЛЬНОСТЬ 
В статье представлены результаты сравнительной оценки коров-первотелок украинской черно-пестрой молочной породы 

полученных от сочетаний различных линий по массо-метрическим показателям туловища и фертильности. По результатам оценки 
выявлено лучшие варианты подбора как при внутрилинейном разведении, так и при межлинейных кроссах. Было доказано, что на 
показатели телосложения и фертильность достоверно влияют линейные сочетание, данные закономерности необходимо учесть в 
дальнейшей племенной работе с заводскими стадами ЧАФ «Эрчики» при составлении планов подбора, что будет способствовать 
улучшению экстерьерного типа и фертильности. 

Ключевые слова: украинская черно-пестрая молочная порода, экстерьерный тип, фертильность, кросс линий, вила воздей-
ствия. 

 

Kochuk-Yashchenko, O. THE INFLUENCE OF HOLSTEIN LINES COMBINATIONS ON THE EXTERIOR AND FERTILITY 
The article presents the results of the comparative evaluation of the first-born cows of Ukrainian black-and-white breed produced from the 

combinations of different lines with the mass-metric indices of the body and fertility. According to the results of the estimation, the best variants of 
selection were found both in inline- and cross-line breedings. It was proved that the linear structure of the body structure and fertility are significantly 
influenced by the linear combination, the given patterns must be taken into account in subsequent breeding work with the plant herds of the PAF 
"Yerchyky"  in the preparation of selection plans that will contribute to the improvement. 

Key words: Ukrainian black-and-white dairy breed, exterior type, fertility, cross lines, force of influence. 
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