Split by PDF Splitter

УДК 636.22/28.082
МІНЛИВІСТЬ ЛІНІЙНИХ ОЗНАК ЕКСТЕР’ЄРУ КОРІВ-ПЕРВІСТОК
СУМСЬКОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
ЗА РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ПІДБОРУ ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ФОРМУВАНЬ
Хмельничий Леонтій Михайлович
доктор сільськогосподарських наук, професор
Сумський національний аграрний університет
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5175-1291
E-mail: khmelnychy@ukr.net
Бондарчук Лариса Володимирівна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Сумський національний аграрний університет
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1129-9848
E-mail: bondlara10@gmail.com
В аспекті дослідження консолідації корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної
породи за екстер’єром було проведено оцінку корів-первісток за методикою лінійної класифікації. Актуальність питання
полягало у вивченні впливу на будову тіла корів методів підбору бугаїв із використанням різних комбінацій генеалогічних
поєднань. Відповідно до результатів лінійної класифікації потомства плідників батьківської лінії Валіанта, спостерігалася значна варіабельність за оцінкою групових ознак у межах оцінюваних комбінацій із материнськими лініями. Найкращим
за характеристикою групових ознак екстер’єру, які характеризують молочний тип, виявилося потомство корівпервісток, отриманих від внутрішньолінійного підбору (84,2 бали) та кросів ліній Валіанта × С.T. Рокіта (84,3 бали) та
Валіанта × Хеневе (84,0 бали). Найгірше ознаки молочного типу були виражені у корів-первісток, отриманих у результаті кросів ліній Валіанта × Метта (82,2 бали), які з істотною різницею поступалися одноліткам, отриманих у варіантах внутрішньолінійного та міжлінійного підборів, відповідно на 2,0 та 1,1–2,1 бали (Р <0,05-0,001). Варіабельність оцінок
корів-первісток за груповими ознаками та фінальною оцінкою у варіантах різних лінійних поєднань батьківської лінії
Метта з материнськими Валіанта, С. Т. Рокіта, Монтфреча, Хеневе та Сюпріма суттєво відрізняються між собою та,
особливо, від рівня оцінок потомства, отриманого від внутрішньо- та міжлінійного підбору голштинських плідників батьківської лінії Валіанта з материнськими Валіанта, С. Т. Рокіта та Хеневе. Загалом, кращі результати в системі 100бальної оцінки за груповими ознаками та фінальною оцінкою типу отримано у варіанті внутрішньолінійного підбору лінії
Валіанта та за її кросів з материнськими лініями, продовжувачами яких є бугаї-плідники голштинської породи. За оцінкою
описових ознак спостерігалася істотна мінливість як у межах груп корів-первісток, отриманих від різних міжлінійних
поєднань, так і в межах кожної оцінюваної групи з кращими показниками оцінок у варіантах підбору у яких використовувалися бугаї-плідники голштинської породи з батьківського та материнського боку.
Ключові слова: корови-первістки, українська чорно-ряба молочна порода, екстер’єрний тип, бугаї-плідники, крос
ліній.
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Основною формою племінної роботи в молочному ся між собою за розвитком господарськи корисних ознак,
скотарстві за чистопородного розведення є розведення за дозволяє створити у їхніх межах тварин з досить високою
лініями. Лінія – базовий компонент майже усіх структурних спадковою стійкістю, обумовленою великою кількістю генів.
рівнів породи: стада, заводського типу, генеалогічної групи, Полімерія сприяє розвитку господарськи корисних ознак і
внутрішньопородного типу [30]. Розведення за лініями у збільшенню гомозиготності до того рівня, який не викликає
селекції скотарства є одним із найпотужніших засобів гене- інбредних депресії, зберігаючи в породі достатній рівень
тичного удосконалення новостворених українських порід і мінливості [2]. Крім цього, при удосконаленні порід і типів
типів молочної худоби [2]. Тривале внутрішньолінійне роз- молочної худоби неможливо сконцентрувати в одній тварині
ведення оригінальних, особливо цінних у селекційному всі цінні якості, якими характеризується порода. Тому упрозначенні, генеалогічних формувань, без застосування ви- довж селекційного процесу в окремих лініях накопичуються
мушених міжлінійних кросів, можливе лише за умови наяв- різні позитивні корисні ознаки, із яких складається структура
ності у кожній із них трьох-чотирьох відгалужень. При цьому, породи, надаючи їй пластичність, необхідну для подальшого
щоб забезпечити упродовж чотирьох-шести поколінь їхній її поліпшення. Лінія, у процесі подальшого свого розвитку,
прогресивний розвиток, необхідно мати достатню кількість окрім розповсюдження спадкових ознак родоначальника,
бугаїв-поліпшувачів [4].
утримує і об'єднує з ним достоїнства інших тварин. При
Наукові дослідження неодноразово засвідчують цьому відбувається перетворення цінних властивостей у
ефективність як внутрішньолінійного розведення, так і кросу групові не тільки одного родоначальника, але й кращих
ліній при підборі бугаїв-плідників у заводських стадах [5, 14, маток, з якими він парується [47]. Цей процес призводить до
17, 38, 39, 41, 42, 43, 46]. Про селекційну користь внутріш- прогресу лінії, основною властивістю якої є здатність у кожньолінійного розведення свідчить тривала зоотехнічна прак- ному наступному поколінні давати плідників, які за своїми
тика. Структуризація породи на окремі лінії, що відрізняють- якостями не поступаються їхнім родоначальникам, а іноді й
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перевершує їх. Тому внутрішньолінійне розведення повинно
забезпечувати генетичний прогрес, але за умови чіткого
дотримання системи добору, підбору й оцінки тварин за
племінною цінністю [1, 2, 7, 32].
З метою збагачення виведених ліній, поряд з іншими
методами племінної роботи застосовують кроси з іншими
лініями і спорідненими групами. Вважається, що цінні якості
однієї лінії, доповнюючи якості іншої або виправляючи характерні для неї недоліки, збагачують у своєму поєднанні
спадковість отриманого потомства при міжлінійних кросах
[6, 8, 21].
Вдалий крос ліній за чистопородного розведення є
результатом виникнення гетерозису, який можна пояснити
неподібністю статевих клітин обох батьків. Найбільш вдалі
поєднання дають ті лінії, які значно відрізняються одна від
одної (гетерогенне парування). Парування представників
подібних за продуктивністю ліній (гомогенне) супроводжується поєднанням подібних статевих клітин, внаслідок чого
посилюють зростання гомозиготності та вірогідність отримати негативний результат зростає. При плануванні міжлінійного підбору слід вивчати результати поєднання ліній і використовувати найкращі сполучення. Цей процес потребує
випробування визначних систем підбору, тому що лінія в
одних поєднаннях може дати добрі результати, в інших –
посередні та навіть погані [10, 18, 25, 30, 35].
За результатами проведених досліджень корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої
молочної породи встановлені та підтверджені статистичною
достовірністю закономірності впливу на рівень ознак молочної продуктивності різних варіантів підбору. За оцінкою корів
підконтрольних стад, одержаних за внутрішньолінійних та
міжлінійних підборах, встановлено, що найчастіше, серед
оцінених варіантів, кращим за ознаками молочної продуктивності виявлялося потомство, одержане від міжлінійних
кросів. Тому в системі лінійного розведення вмотивована
доцільність проведення регулярного моніторингу з оцінки
поєднуваності ліній у селекційному процесі розведення
молочних порід і типів. Повторне застосування найбільш
вдалих та відмова від малоефективних варіантів підбору
буде сприяти нарощуванню генетичного потенціалу молочної продуктивності худоби створених українських порід [2,
18, 38, 43, 46].
Значна кількість авторів своїми дослідженнями доводять, що використання міжлінійних кросів, як селекційного
заходу, дозволяє розширити основу спадковості, збільшити
мінливість господарськи корисних ознак та використати
ефект внутрішньопородного гетерозису. Крім того, вони
сприяють швидкому підвищенню продуктивності і поліпшенню інших господарськи корисних ознак тварин, у тому числі
й ознак екстер’єру [9, 12, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 33, 35,
36].
Встановлено, що рівень оцінок за комплексні та описові ознаки лінійної класифікації корів українських молочних
та інших порід залежить від лінійної належності [3, 11, 23].
Використання методу розведення за лініями, як ефективного заходу в системі селекції молочної худоби, можна значним чином обґрунтувати одержаними достовірними величинами коефіцієнтів сили впливу лінії батька на ознаки екстер’єрного типу потомства (3,4-49,7 %) [34, 45].
Сумський внутрішньопородний тип української чорно-рябої молочної перебуває на етапі консолідації за типом,
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тому потребує ретельної оцінки племінної бази. У цьому
аспекті актуальним питанням є використання ефективних
селекційних заходів, спрямованих на консолідацію тварин за
екстер’єром. Задля цього проведення експериментальних
досліджень у напрямку вивчення екстер’єрних ознак тварин
з урахуванням їхньої генеалогії є вмотивованим та актуальним.
Матеріали та методи досліджень. Матеріалами
досліджень слугувала інформація з лінійної класифікації
корів-первісток сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи племінного заводу ПП
“Буринське” Підліснівського відділення, що знаходиться у
Сумському районі. Для проведення досліджень були відібрані групи корів, які отримані у результаті різних варіантів
міжлінійного підбору. Зокрема досліджувались дочки бугаївплідників наступних ліній: Валіанта 1650414, Метта 1392858,
Монтфреча 91779, С. Т. Рокiта 252803, Хеневе 1629391 та
Сюпріма 333470.
Лінійна класифікація здійснювалась за методикою
двох систем: 100-бальною та 9-бальною з лінійним описом
18 статей екстер’єру [16]. Згідно рекомендацій ICAR [26]
оцінювали наступні описові ознаки: ріст (stature), ширина
грудей (chest width), глибина тулуба (body depth), кутастість
(angularity), нахил заду (rump angle), ширина заду (rump
width), кут задніх кінцівок вид збоку, (rear legs set), постава
задніх кінцівок вид ззаду (rear legs rear view), кут ратиць (foot
angle), переднє прикріплення вимені (fore udder attachment),
висота прикріплення вимені ззаду (rear udder height),
центральна зв’язка (central ligament), глибина вимені (udder
depth), розташування передніх дійок (front teat position),
розташування задніх дійок (rear teat position), довжина дійок
(teat length), переміщення, хода (locomotion) та вгодованість
(body condition score). Експериментальні показники опрацьовували за формулами біометричної статистики, наведеними
Е. К. Меркурьевой [15].
Результати досліджень. У табл. 1 наведені результати оцінки потомства бугаїв-плідників, отриманого за різних
варіантів підбору у межах генеалогічних формувань оцінених за 100-бальною системою лінійної класифікації.
Перші п’ять груп корів-первісток є потомством бугаївплідників заводської лінії Валіанта 1650414 – одна з яких
отримана у результаті внутрішньолінійного підбору та чотири у результаті міжлінійних кросів з материнськими лініями
Метта 1392858, Монтфреча 91779, С. Т. Рокiта 252803 та
Хеневе 1629391. Варто відмітити, що Валіант 1650414 є
сином родоначальника відомої у голштинській породі лінії
Павні Фарм Арлінда Чіфа 1427381 (502027). Валіант
1650414 був занесений у список кращих бугаїв США і займав там третє місце. Від 852 його дочок було отримано в
середньому по 8902 кг молока жирністю 3,58% із загальним
виходом молочного жиру 319 кг. Дочірні нащадки цієї лінії
відрізнялися чітко вираженим молочним типом: міцні з правильною поставою задні кінцівки, ратиці з високою задньою
стінкою та міцним ратичним рогом; крижі довгі, широкі з
оптимальним нахилом; ріст середній, але зустрічалися й
високі тварини, спина рівна, прямий та міцний поперек.
Наступні п’ять груп корів-первісток є потомками бугаїв-плідників лінії Метта 1392858, які отримані за використання кросу з материнськими лініями – Валіанта 1650414,
С. Т. Рокiта 252803, Монтфреча 91779, Хеневе 1629391 та
Сюпріма 333470.
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Показники лінійної оцінки корів-первісток, отриманих за різних варіантів підбору
в межах генеалогічних формувань за 100-бальною системою, x ± S.E. (балів)
Лінія батька

Валіанта
Валіанта
Валіанта
Валіанта
Валіанта
Метта
Метта
Метта
Метта
Метта

Лінія матері

Валіанта
Метта
Монтфреча
С. Т. Рокіта
Хеневе
Валіанта
С. Т. Рокіта
Монтфреча
Хеневе
Сюпріма

n

24
18
20
18
24
16
30
18
26
21

Групові ознаки лінійної класифікації корів, які характеризують:
молочний тип
тулуб
кінцівки
вим’я

84,2±0,21
82,2±0,33
83,3±0,22
84,3±0,29
84,0±0,23
82,0±0,25
82,5±0,30
80,8±0,22
82,4±0,26
82,0±0,21

За результатами лінійної класифікації потомства бугаїв-плідників батьківської лінії Валіанта спостерігалася
достовірна мінливість за оцінками групових ознак у межах
оцінюваних поєднань з материнськими лініями. Кращим за
групою ознак екстер’єру, які характеризують молочний тип,
виявилося потомство корів-первісток, отриманих від внутрішньолінійного підбору (84,2 бала) та кросу ліній Валіанта × С. Т. Рокіта (84,3 бала) та Валіанта × Хеневе (84,0
бали).
Найгірше виражені ознаки молочного типу виявилось
у корів-первісток, отриманих у результаті кросу ліній Валіанта × Метта (82,2 бала), які з достовірною різницею поступаються одноліткам, отриманих у варіантах внутрішньолінійного та міжлінійного підборів, відповідно на 2,0 та 1,1-2,1 бала
(Р<0,05-0,001).
За аналогічного порівняння оцінюваних груп корів
міжлінійного кросу Валіанта × Метта за груповими ознаками,
які характеризують розвиток тулуба, вимені та фінальною
оцінкою типу, спостерігалася така ж закономірність, згідно з
якою вони поступалися за рівнем оцінок з достовірною різницею, відповідно – на 2,3-2,6 бала (Р<0,001), 2,0-2,2
(Р<0,001) та 1,6-2,0 бали (Р<0,001) в усіх варіантах порівнянь за виключенням одноліток від кросу ліній Валіанта × Монтфреча.
Про не досить вдале поєднання ліній Валіанта × Монтфреча свідчать показники лінійної оцінки їхнього
дочірнього потомства. Тварини від цього підбору поступаються за оцінкою групових ознак молочного типу, тулуба,
вимені та за фінальною оцінкою в усіх варіантах порівнянь,
за виключенням потомства ліній Валіанта × Метта, відповідно – на 0,7-1,0 бала (Р<0,05-0,01), 2,0-0,3 (Р<0,001), 1,8-2,0
(Р<0,001) та 1,1-1,5 бала (Р<0,001).
Нижчі показники оцінок у корів-первісток, отриманих
від кросів ліній Валіанта × Метта та Валіанта × Монтфреча,
можна пояснити походженням бугаїв-плідників з боку батьківської та материнської ліній. Батьківську лінію Валіанта
представляють чистопородні плідники голштинської породи
(Д.Капрiс 401393, М.М.Топрейт 387335, Л.Брiтеск 5464072),
які мають вищі показники оцінки типу дочок за лінійною
класифікацією, тоді як материнські лінії Метта та Монтфреча
представлені бугаями української чорно-рябої молочної
породи (Модний 1533, Фронт 1561, Арик 4838, Гiпноз 4542,
Добряк 4624) із значно нижчими характеристиками екстер’єрного типу дочок.
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85,3±0,23
82,7±0,33
83,0±0,27
85,3±0,32
85,0±0,31
83,3±0,36
83,7±0,21
82,3±0,33
83,8±0,22
82,6±0,27

82,2±0,42
82,3±0,53
82,9±0,34
83,4±0,47
83,7±0,29
81,5±0,38
81,0±0,42
81,7±0,44
81,1±0,30
81,0±0,32

84,2±0,21
82,0±0,32
82,2±0,23
84,0±0,27
84,0±0,22
81,9±0,18
81,5±0,25
80,8±0,22
82,2±0,16
82,1±0,17

Таблиця 1
Фінальна
оцінка типу

83,8±0,11
82,2±0,23
82,7±0,16
84,2±0,26
84,1±0,23
82,1±0,19
81,9±0,15
81,3±0,16
82,3±0,10
82,2±0,12

Мінливість оцінок корів-первісток за груповими ознаками та фінальною оцінкою у варіантах різних лінійних поєднань батьківської лінії Метта з материнськими Валіанта,
С. Т. Рокіта, Монтфреча, Хеневе та Сюпріма суттєво відрізняються між собою та, особливо, від рівня оцінок потомства,
отриманого від внутрішньо- та міжлінійного підбору голштинських плідників батьківської лінії Валіанта з материнськими
Валіанта, С. Т. Рокіта та Хеневе.
Досить невдалим виявився підбір бугаїв-плідників
української чорно-рябої молочної породи при кросі ліній
Метта і Монтфреча. Потомство від цього підбору мало найнижчі оцінки за груповими ознаками, які характеризують
молочний тип (80,8 бала) та вим’я (80,8 бала), що достовірно нижче у порівнянні з іншими групами, батьки яких з материнської лінії є чистопородними голштинами, відповідно на
1,2-1,6 (Р<0,001) та 0,7-1,4 бала (Р<0,05-0,001).
Отже, за результатами лінійної класифікації корівпервісток сумського внутрішньопородного типу української
чорно-рябої молочної породи за різних варіантів підбору
генеалогічних формувань встановлено, що кращі результати
оцінки за груповими ознаками та фінальною оцінкою типу
отримано у варіанті внутрішньолінійного підбору лінії Валіанта та при її кросі з материнськими лініями, продовжувачами
яких є бугаї-плідники голштинської породи.
Поряд зі стобальною системою лінійної класифікації,
оцінка корів за екстер’єрним типом за використання 9бальної шкали дозволяє оцінити найважливіші як у функціональному, так і в селекційному значенні окремі описові статі
будови тіла тварин.
Наведені у табл. 2 показники лінійної класифікації
корів-первісток, отриманих за різних варіантів підбору, оцінених за описовими ознаками 9-бальної шкали, відрізняються істотною мінливістю як у межах генеалогічних формувань, так і окремих оцінюваних ознак.
Найперша ознака – висота тварини, яка характеризує загальний її розвиток за проміром у крижах, характеризується мінливістю оцінок у межах 5,5-6,5 бала, що є загалом вище середнього показника у стаді та породі. Кращі
оцінки отримали дочки бугаїв-плідників батьківської лінії
Валіанта у всіх варіантах підбору з нею.
Ширина грудей також не відрізняється значною мінливістю і становить 5,0-6,2 бала з вищим показником у дочірнього потомства, отриманого при міжлінійному кросі Валіанта × Метта.
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За наступною, досить важливою функціональною
ознакою – глибиною тулуба, оцінювані групи тварин за різного міжлінійного підбору характеризуються високими оцінками з мінливістю 6,0-7,8 бала, що свідчить про його достатньо добрий розвиток. Різниця між крайніми варіантами
становить 1,8 бала з високим ступенем достовірності

(Р<0,001), що підтверджує спадковий вплив лінійної належності на розвиток ознак екстер’єру. Найвищі оцінки отримано
у дочок бугаїв-плідників у варіантах внутрішньолінійного
підбору Валіанта – Валіанта (7,8 бала) та міжлінійного –
Валіанта × С. Т. Рокіта (7,7 бала) і Валіанта × Хановера (7,5
бала).

Показники лінійної класифікації корів-первісток, отриманих за різних варіантів підбору в межах
генеалогічних формувань, оцінених за описовими ознаками 9-бальної шкали, x ± S.E. (балів)
Описові ознаки:

висота
ширина грудей
глибина тулуба
кутастість
нахил заду
ширина заду
кут тазових кінцівок
постава тазових кінцівок
кут ратиць
передніх
прикріплення
часток вимені: задніх
центральна зв’язка
глибина вимені
передніх
розташування
дійок:
задніх
довжина дійок
переміщення (хода)
вгодованість

Вал.Вал.
n=24

Вал.Метта
n=18

Вал.Монтф.
n=20

6,3±0,14
6,0±0,24
7,8±0,19
7,7±0,18
5,0±0,12
6,5±0,31
5,3±0,37
7,2±0,35
5,2±0,14
6,8±0,19
6,3±0,20
6,7±0,41
7,0±0,24
4,5±0,23
5,2±0,14
5,5±0,26
6,2±0,33
5,1±0,13

6,2±0,17
6,2±0,38
6,5±0,50
6,3±0,23
5,3±0,33
6,0±0,24
4,3±0,27
5,8±0,36
4,3±0,09
5,5±0,19
5,2±0,29
5,0±0,49
6,0±0,44
3,5±0,36
4,2±0,41
5,3±0,28
6,7±0,23
6,2±0,39

6,1±0,20
5,0±0,42
6,7±0,30
6,4±0,20
5,2±0,27
6,4±0,32
4,9±0,29
6,6±0,28
5,4±0,30
5,5±0,23
5,0±0,24
5,2±0,32
5,5±0,26
4,8±0,34
6,0±0,31
5,1±0,21
6,6±0,33
6,1±0,31

Варіанти поєднань ліній бугаїв-плідників у підборі:
Вал.Вал.МеттаМеттаМеттаС.Т. Рок.
Ханов.
Вал.
С.Т. Рок.
Монтф.
n=18
n=24
n=16
n=30
n=18

6,5±0,26
5,6±0,44
7,7±0,27
7,7±0,19
5,1±0,22
6,9±0,25
5,2±0,21
6,8±0,33
5,8±0,34
6,6±0,23
6,1±0,30
6,8±0,31
6,6±0,28
3,9±0,23
5,3±0,18
5,1±0,20
6,4±0,38
4,8±0,42

6,3±0,12
5,5±0,24
7,5±0,23
7,3±0,27
5,0±0,12
6,8±0,24
5,3±0,26
6,8±0,23
5,5±0,21
6,5±0,22
6,0±0,32
6,9±0,28
6,2±0,31
4,2±0,27
5,2±0,16
5,1±0,22
6,8±0,35
4,9±0,31

6,0±0,26
5,7±0,28
6,0±0,31
5,6±0,24
5,2±0,11
4,8±0,21
3,3±0,38
5,5±0,22
4,8±0,11
5,8±0,21
4,5±0,28
4,5±0,29
6,8±0,28
4,3±0,46
6,0±0,18
6,5±0,32
5,8±0,36
6,5±0,40

5,8±0,18
5,5±0,37
6,3±0,31
5,7±0,25
5,3±0,28
5,3±0,26
5,2±0,27
4,9±0,19
4,9±0,21
5,6±0,18
5,0±0,15
5,5±0,16
5,5±0,28
5,4±0,22
6,0±0,21
5,3±0,19
5,9±0,27
5,8±0,19

5,5±0,28
5,3±0,48
6,1±0,33
5,2±0,24
4,8±0,38
4,7±0,27
3,7±0,41
4,7±0,30
4,2±0,11
5,2±0,19
5,3±0,24
4,3±0,47
5,7±0,36
5,3±0,19
5,2±0,23
5,6±0,26
5,7±0,27
6,8±0,22

Таблиця 2

МеттаХанов.
n=26

МеттаСюпріма
n=21

5,9±0,12
5,7±0,40
6,5±0,28
5,8±0,26
5,3±0,24
5,6±0,20
5,7±0,36
5,2±0,22
5,8±0,23
5,2±0,19
5,3±0,24
5,6±0,33
4,8±0,22
5,3±0,19
5,2±0,23
5,6±0,19
6,1±0,24
6,0±0,38

5,6±0,22
5,6±0,47
6,3±0,33
5,5±0,35
5,2±0,29
5,2±0,27
4,8±0,34
5,1±0,21
5,0±0,24
5,6±0,19
4,8±0,23
5,5±0,24
5,6±0,35
5,3±0,19
5,2±0,23
5,5±0,26
6,3±0,37
5,6±0,26

Примітка: Вал. – Валіанта; Монтф. – Монтфреча; С.Т. Рок. – С.Т. Рокіта.

Потенційні можливості цих тварин щодо рівня молочної продуктивності значно вищі через добре розвинений у
них шлунково-кишковий тракт, завдяки якому вони здатні
з’їсти більшу кількість грубого корму і ефективно переробити
його на молочну продукцію.
Для молочних корів характерна кутастість форм будови тіла. Досить важлива ознака молочності – це кут і
ступінь відкритості ребер, відстань між ребрами, які мають
бути плоскими. Ознаки молочності доповнюють чітко окреслені статі тварини, міцність, витонченість, ніжність та грація.
Кутастість високо корелює з надоєм корів [13, 16, 29, 31, 37].
Мінливість оцінок за ознакою кутастості варіює в широких
межах – від 5,2 бала у потомства від кросу ліній Метта × Монтфреча, до 7,7 бала – у дочок, отриманих від внутрішньолінійного підбору Валіанта – Валіанта (7,7 бала) та
міжлінійного – Валіанта × С. Т. Рокіта (7,7 бала), що свідчить
про високу потенційну молочність корів. Міжгрупова різниця
становить за цією ознакою істотна та високодостовірна – 2,5
бала (Р<0,001).
За ознакою нахилу заду мінливість оцінок варіює у
незначних межах – 4,8-5,3 бала, з різницею між крайніми
варіантами 0,5, яка не є достовірною і свідчить про те, що
серед оцінюваного поголів’я корів є тварини як із дещо піднятими крижами, так і спущеними з незначним відхиленням
від бажаного розвитку, яким характеризуються тварини,
отримані від внутрішньолінійного підбору Валіанта –
Валіанта та міжлінійного – Валіанта × Хановера з середньою оцінкою п’ять балів.
Ширина заду, важлива лінійна ознака з огляду на
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проблему відтворення, оскільки у корів з широким задом
відповідно ширші родові шляхи, що забезпечує легший
перебіг отелення. Крім того ширина заду позитивно корелює
з промірами вимені та з надоєм [13, 29, 31, 37, 40]. Мінливість за цією ознакою досить висока (4,7-6,9 бала) з достовірною різницею між крайніми варіантами 2,2 бала (Р<0,001).
Кращий розвиток заду в ширину виявлено у корів-первісток,
отриманих від поєднання ліній Валіанта × Хановера (6,8
бала) та Валіанта × С. Т Рокіта (6,9 бала).
Кут тазових кінцівок характеризує їхню міцність. Бажаний вираз даної лінійної ознаки характеризується оптимально величиною кута у скакальному суглобі, на рівні 146148о, що дорівнює бажаному розвитку статі з середньою
оцінкою у п’ять балів [16]. Зменшення кута скакального
суглоба (шаблистість) або збільшення (слоновість) є недоліками статі. Серед корів, отриманих у варіанті кросу ліній
Метта × Валіанта зустрічається істотний відсоток тварин зі
слоновою поставою, про що свідчить оцінка 3,3 бала і, навпаки, оцінка 5,7 бала свідчить про наявність корів з шаблистістю, отриманих від поєднання лінй Метта × Монтфреча.
Досить високою мінливістю характеризувалися корови-первістки усіх піддослідних груп за оцінками описової
ознаки «постава тазових кінцівок» – 4,7-7,2 бала, з достовірною різницею між крайніми варіантами 2,5 бала (Р<0,001).
Найкращі оцінки виявлено у дочірнього потомства, отриманого від внутрішньолінійного підбору Валіанта – Валіанта
(7,2 бала) та міжлінійного – Валіанта × С. Т. Рокіта (6,8
бала) і Валіанта × Хановера (6,8 бала).
За станом кута ратиць оцінка варіює з мінливістю у
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межах 4,2-5,8 бала та достовірною різницею між мінімальним та максимальним значенням 1,6 бала (Р<0,001). Мінливість цієї ознаки не залежить від варіанту підбору ліній.
Морфологічні описові ознаки вимені, що включені до
лінійної класифікації корів, мають не лише продуктивну та
технологічну цінність, але й від них значною мірою залежить
здоров’я вимені та тривалість використання тварин молочної худоби, що підтверджують численні наукові дослідження
[3, 37, 44, 45, 48, 49, 51, 53].
Лінійні ознаки, яким притаманні підтримуюча функція
вимені на відповідній висоті, охороняючи його від травматичних та інфікуючих ризиків – прикріплення передніх і задніх
часток вимені та центральна зв’язка, також відрізняються
мінливістю, що є основною вимогою до лінійних ознак згідно
з рекомендаціями ICAR.
За результатами лінійної оцінки краще прикріплення
передніх часток вимені спостерігалося у корів, отриманих у
варіантах внутрішньолінійного підбору Валіанта – Валіанта
(6,8 бала) та міжлінійного – Валіанта × С. Т. Рокіта (6,6
бала) і Валіанта × Хановера (6,5 бала), тобто це ті варіанти
підбору за яких як з батьківського, так і материнського боку
використовувалися чистопородні голштинські бугаї-плідники.
У решти груп корів, які були отримані у результаті міжлінійних підборів з використанням бугаїв-плідників української
чорно-рябої молочної породи, рівень оцінки за розвиток цієї
ознаки був меншим і становив у середньому 5,2-5,8 бала
Аналогічна закономірність спостерігалася за показниками оцінки ознак прикріплення задніх часток та розвитку
центральної зв’язки вимені. Рівень оцінок свідчить про кращий їхній розвиток у корів, отриманих за внутрішньолінійного підбору Валіанта – Валіанта (6,3 та 6,7 бала) і міжлінійного – Валіанта × С. Т. Рокіта (6,1 і 6,8 бала) та Валіанта × Хановера (6,0 і 6,9 бала). Використання бугаїв лінії
Метта у міжлінійних кросах з плідниками інших ліній не
сприяли поліпшенню досить важливих у селекційному та
технологічному значеннях морфологічних ознак вимені у
їхнього потомства.
Цей висновок стосується також наступної технологі-

чної ознаки – глибини вимені, оцінка за яку вища у варіантах
поєднань тих ліній, продовжувачами яких є бугаї-плідники
голштинської породи: внутрішньолінійного Валіанта –
Валіанта (7,0 балів) і міжлінійного – Валіанта × С. Т. Рокіта
(6,6 бала) та Валіанта × Хановера (6,8 бала).
Мінливість у межах оцінюваних груп корів-первісток
різних міжлінійних поєднань таких технологічних ознак вимені як розташування передніх та задніх дійок і їхня довжина варіюють відповідно 3,5-5,4 та 4,2-6,0 і 5,1-6,5 бала з
достовірною різницею між крайніми варіантами відповідно
1,9 (Р<0,001), 1,8 (Р<0,001) та 1,4 бала (Р<0,001).
Ознака, яка характеризує рух тварин і за свідченням
багатьох вчених значною мірою впливає на продуктивність
та функціональну довговічність і залежить від оцінки кута
тазових кінцівок і стану ратиць [51, 53] Оцінки корів за даною
ознакою не відрізнялися значною мінливістю (5,7-6,7 бала),
яка не зв’язана з поєднанням конкретних ліній, хоча різниця
між крайніми варіантами в один бал достовірна при Р<0,01.
Висновки. 1. За результатами лінійної класифікації
корів-первісток сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, отриманих за різних
варіантів підбору генеалогічних формувань встановлено, що
кращі результати в системі 100-бальної оцінки за груповими
ознаками та фінальною оцінкою типу виявлено у варіанті
внутрішньолінійного підбору заводської лінії Валіанта та при
її кросі з материнськими лініями, продовжувачами яких є
бугаї-плідники голштинської породи.
2. За оцінкою описових ознак спостерігалася істотна
мінливість як у межах груп корів-первісток, отриманих від
різних міжлінійних поєднань, так і в межах кожної оцінюваної
групи з кращими показниками оцінок у варіантах підбору у
яких використовувалися бугаї-плідники голштинської породи
з батьківського та материнського боку.
3. Для удосконалення корів молочної худоби за екстер’єрним типом важливо враховувати при підборі показники
лінійної класифікації бугаїв-плідників за типом їхніх дочок,
відбираючи кращих продовжувачів ліній для використання у
будь якому варіанту підбору.
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the dairy type revealed the progeny of the first-calf cows received from intra-linear selection (84.2 scores) and cross lines of Valiant ×
S.T. Rokita (84.3 scores) and Valiant × Kheneve (84.0 scores). The worst traits of dairy type were expressed in first-calf cows, obtained as a result of cross lines of Valiant × Metta (82.2 scores), which with a significant difference inferior to peers obtained in the
variants of intra-linear and interlinear selection, respectively on 2.0 and 1.1- 2.1 scores (P <0.05-0.001). The variability of estimates
of the first-calf cows by group traits and final assessment in the variants of various linear combinations of the Matt's parent line with
maternal Valiant, S.T. Rokita, Monfrech, Kheneve and Sjuprim differed significantly from each other and, in particular, from the level
of offspring estimates obtained from internally - and interlinear selection of Holstein sires parental lines of Valiant with maternal
Valiant, S.T. Rokita and Kheneve. In general, the best results in the system of 100-point evaluation by group traits and the final
assessment of type were found in the variant of intra-linear selection of Valiant line and at its cross with maternal lines, the continuators of which were sires of Holstein breed. According to the assessment of descriptive traits, significant variability has been determined both within the groups of first-calf cows obtained from different interlinear combinations and within each estimated group. The
best indicators of estimates of descriptive traits had cows in the selection variants which used sires of Holstein breed from the parent
and maternal side.
Key words: first-calf cows, Ukrainian Black-and-White dairy breed, conformation type, sires, cross lines.
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