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Проведені дослідження української червоно-рябої молочної породи з вивчення впливу спадковості голштинської
породи на тривалість життя та довічну продуктивність корів. Експериментальною базою служила селекційна інформація стада підприємства ТОВ «Млинівський комплекс» Роменської філії Сумської області. Було сформовано сім піддослідних груп помісних корів з урахуванням умовної кровності голштинської породи: I група 25,0%, ІІ – 37,5; ІІІ – 50,0; ІV – 62,5;
V – 75,0; VІ – 87,5; та VІІ – 93,75%. У корів з кровністю голштина 25,0% тривалість життя у стаді була найвищою і становила в середньому 2762 дні з використанням тварин 5,3 лактації. З поступовим нарощуванням спадковості голштинської породи тривалість життя корів та кількість використаних лактацій у перших чотирьох групах помісних тварин з
кровністю від 25 до 62,5% скорочувалась і склала у корів ІV групи 2481 дні та 4,7 лактації. В подальшому, за використання поглинального схрещування, почалося відчутне скорочення тривалості використання помісних корів. Так, тварини з
умовною кровністю голштина 75,0% поступалися групі корів зі спадковістю 62,5% на 218 дні за тривалістю життя та
на 0,6 використаних лактацій (Р<0,001). У тварин наступного покоління зі спадковістю голштинської породи 87,5% тривалість життя та кількість лактацій у порівнянні з попереднім (75,0%) знизилась відповідно на 95 днів та на 0,3 лактації.
Встановлено прямолінійний зв'язок між умовною кровністю за голштинською породою і надоєм за життя. Зростання
спадковості голштинської породи не спричинило у помісних тварин зменшення довічного надою. Так, від групи корів з
часткою крові голштина 93,75% було отримано найвищий довічний надій (30856 кг) з перевищенням груп корів решти
генотипів на 1734-5605 кг молока з достовірною різницею у порівняннях з помісними генотипами І-ІV груп (Р<0,001), V
(Р<0,01) та VІ (Р<0,05). Таким чином, результати досліджень засвідчили залежність довічних показників молочної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи від спадковості голштинської, особливо при поглинальному
схрещуванні. Із нарощуванням спадковості голштина довічні надій та вихід молочного жиру корів зростали при незмінному вмісту жиру, проте тривалість життя та кількість використаних лактацій при цьому знижувались.
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З селекційної точки зору продуктивне довголіття мо- порода істотно прискорює темпи приросту молочної продуклочної худоби є досить важливою, але непростою комплек- тивності корів в усьому світі. Досвід зарубіжних країн свідсною ознакою, яка істотно детермінується генетичними чить, що при голштинизації є можливість збільшити середній
чинниками. Удосконалення ознак молочної продуктивності надій на корову щорічно більш ніж на 100 кг [19]), але, разом
на генетичному рівні можна досягти за використання двох з тим, існує зворотній бік цього процесу – із нарощуванням
методів: селекції в нутрі породи, яка використовує розве- кровності за голштинською породою знижуються показники
дення «у собі» (закрита популяція) та використання у селек- відтворної здатності, тривалості використання та довічної
ційному процесі кращого світового генофонду (відкрита продуктивності [8, 15, 16, 17, 20, 25, 30].
популяція), до якого належить голштинська порода – найОскільки подальше удосконалення корів українських
більш високоспеціалізована за молочною продуктивністю. молочних порід відбувається за використання плідників
Перший варіант стосовно закритої популяції науково обґрун- голштинської породи, актуальність питання щодо продуктитований відомими корифеями української науки, авторами вного довголіття наразі загострюється, тому що, як свідчать
створених сучасних українських молочних порід [2, 10, 27], практика більшості країн світу та вітчизняні дослідження,
мотивація якого полягає у необхідності суворо дотримува- використання генофонду голштинської породи супроводжутись схеми відтворного схрещування. Розроблена ними ється підвищенням вимогливості їхнього висококровного
методика передбачала широке використання на заключному потомства до умов годівлі та утримання і, як наслідок, до
етапі консолідації створюваних порід молочної худоби помі- зменшення показників господарськи корисних ознак, у тому
сних за поліпшуючою породою бугаїв з умовною кровністю числі й продуктивного довголіття [5, 6, 7, 9, 12, 21, 26, 28,
голштина у межах 62,5-75,0%. Проте, наразі, за відсутності 29].
власної селекції бугаїв-плідників, використовується система
У зв’язку з цим наукові дослідження з вивчення проселекції за методикою відкритої популяції.
блеми впливу умовної кровності голштинської породи на
Тривала практика селекції довела, що голштинська ознаки молочної продуктивності корів українських молочних
Вісник Сумського національного аграрного університету
Серія «Тваринництво», випуск 4 (39), 2019

13

Split by PDF Splitter

порід не втрачають актуальності. Так, при вивченні молочної
продуктивності корів різних генотипів української чорнорябої молочної породи [13] встановлено, що з наростанням
у генотипі тварин спадковості голштинської породи у них
підвищуються надої, однак значно знижується вміст жиру в
молоці, що підтверджує антагоністичний характер цих ознак.
Якщо у тварин з часткою спадковості голштинської породи
до 75% надій становив 5154, а кількість молочного жиру –
199,7 кг, то у корів зі спадковістю 75,10–81,25% ці показники
зросли на 16,4 та 15,5%, зі спадковістю 81,26–87,50% − на
23,3 та 20,8%, зі спадковістю 87,51–93,75% − на 26,1 та
23,2% і зі спадковістю понад 93,75% − на 34,8 та 31,4%, тоді
як вміст жиру в молоці, навпаки, знизився, залежно від генотипу тварин, на 1,6–2,3%.
Авторами [3] при дослідженні впливу умовної кровності за поліпшувальною породою на формування молочної
продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи у стадах ПЗ “Маяк” (Черкаської обл.) та АФ “Владана”
(Сумської обл.) встановлено, що кращими за величиною
надою першої лактації виявились помісні тварини обох
підконтрольних стад з найвищою часткою голштинської
крові, тоді як у низькокровних тварин надій був достовірно
нижчий. Поглинальний ефект голштинами української чорнорябої молочної породи в процесі селекції на нарощування
надою не вплинув на зниження вмісту жиру в молоці.
Повідомляється [23] про достовірний вплив спадковості поліпшувальної породи на молочну продуктивність
корів української червоно-рябої молочної ТОВ “МенаАвангард” Чернігівської області. Автором встановлено, що
надій корів з кожним прилиттям крові поліпшувальної породи відповідно на 12,5% у межах помісних груп зростав. Так,
при порівнянні групи корів з кровністю голштина < 62,5% з
однолітками з кровністю 62,6–75,0%, перевага склала 301 кг
на користь останньої з достовірністю різниці при Р<0,01.
Наступне збільшення кровності до 75,0–87,5% призвело до
відповідного зростання надою на 262 кг (Р<0,01), а більш
висококровні тварини зі спадковістю голштинської породи
вище за 87,6% переважали попереднє покоління за високодостовірною різницею на 345 кг молока при Р<0,001. Прилиття крові голштинської породи на 25% призвело до збільшення надою корів-первісток на 908 кг (Р<0,001). Вміст жиру
у молоці за рахунок цього прилиття зменшився лише на
0,05% і не підтвердився достовірністю, тоді як вихід молочного жиру збільшився з високодостовірною різницею на 31,9
кг (Р < 0,001).
За дослідженнями корів української червоно-рябої
молочної та голштинської порід стада ДП ДГ “Христинівське”
з урахуванням умовної кровності за поліпшувальною породою відмічено тенденцію до криволінійного підвищення
надою первісток зі зростанням умовної частки спадковості
голштина [32].
Наразі спадковість корів усіх створених українських
порід молочної худоби містить у своєму генотипі безліч
варіантів умовної кровності голштинської породи через
широке використання за останніх 30-40 років як чистопородних бугаїв зарубіжної, так і плідників різних генотипів української селекції. Особливо це стосується української червонорябої молочної породи, оскільки вона була першою затверджена як селекційне досягнення ще у 1996 році [1].
Перспектива селекції створених українських молочних порід, за використання у цьому процесі тварин різних
14

генотипів, потребує моніторингу з визначення залежності
ознак довічної продуктивності від усіх можливих спадкових
чинників, у тому числі й від частки умовної кровності поліпшувальної породи. Через це, метою даних досліджень постало вивчення тривалості продуктивного використання і
довічної продуктивності корів української червоно-рябої
молочної породи різної кровності за голштинської породою.
Матеріали та методи досліджень. Експериментальною базою проведених досліджень служила селекційна
інформація стада підприємства ТОВ «Млинівський комплекс» Роменської філії Сумської області. Ретроспективну
оцінку корів української червоно-рябої молочної породи за
ознаками молочної продуктивності у межах генотипів за
враховані лактації проводили за показниками бази даних
автоматизованого обліку господарства. У межах генотипів
було сформовано сім піддослідних груп помісних корів з
урахуванням умовної кровності голштинської породи: I група
1/4-кровні; ІІ група – 3/8; ІІІ – 1/2; ІV – 5/8; V – 3/4; VІ – 7/8; та
VІІ – 15/16.
Для кожної тварини за запропонованими
Ю.П. Полупаном [14] формулами обчислювали наступні
показники: тривалість життя (днів) – Тж =Дв - Дн; довічний
надій (кг) – Нд = Σ Ні; довічний вихід молочного жиру (кг) –
МЖд = Σ МЖі; середній довічний вміст жиру в молоці (%) –
Жд = МЖд×100 / Нд; середній надій на 1 день життя (кг) –
Ндж = Нд / Тж ; де: Дв – дата вибуття; Дн – дата народження.
Біометричне опрацювання результатів досліджень
проводили за формулами, наведеними Е. К. Меркурьевой
[11] на ПК з використанням програмного забезпечення.
Результати досліджень. Стадо піддослідного підприємства ТОВ «Млинівський комплекс» було створене за
розробленою схемою відтворного схрещування [4, 27] місцевої симентальської породи з плідниками української червоно-рябої молочної та голштинської червоно-рябої масті.
Використання на різних етапах схрещування помісних бугаїв
за голштинською породою та чистопородних симентальських доповнило різноманітність генотипового складу маточного поголів’я тварин.
Аналіз підконтрольних груп помісних корів різних генотипів за показниками тривалості життя та кількості лактацій засвідчив, що ці ознаки зазнають закономірного впливу
умовної частки спадковості голштинської породи. Даний
висновок підтверджується порівняльним аналізом результатів досліджень, наведених у табл. 1, який показує, що із
зростанням у помісних корів умовної частки кровності за
поліпшувальною породою відповідно зменшувалися терміни
їхнього використання.
У помісних корів з кровністю голштина 25,0%, отриманих на першому етапі створення породи у результаті
зворотного схрещування, тривалість життя у стаді була
найвищою і становила в середньому 2762 дні з використанням тварин упродовж 5,3 лактації.
З поступовим нарощуванням спадковості голштинської породи, за використання різних варіантів підбору бугаїв-плідників, тривалість життя корів та кількість використаних
лактацій у перших чотирьох групах помісних тварин з кровністю від 25 до 62,5% аналогічно скорочувалась і склала у
корів ІV групи 2481 дні та 4,7 лактації. Достовірна різниця у
порівнянні І та ІV груп склала за тривалістю життя 281 день
(Р<0,01), а за кількістю використаних лактацій – 0,6 (Р<0,01).
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Таблиця 1
Довічна продуктивність та тривалість використання корів різних генотипів
української червоно-рябої молочної породи
Умовна кровність
за голштином

Група

n

1/4 (25,0%)
3/8 (37,5%)
1/2 (50,0%)
5/8 (62,5%)
3/4 (75,0%)
7/8 (87,5%)
15/16 (93,75%)

І
ІІ
ІІ
ІV
V
VІ
VІІ

27
32
48
57
86
126
98

Довічна продуктивність

Тривалість
життя, дн.

лактацій, шт.

2762±78,4
2595±85,5
2554±79,6
2481±76,2
2263±68,4
2168±60,5
1989±33,4

5,3±0,13
4,9±0,12
4,8±0,11
4,7±0,12
4,1±0,11
3,8±0,09
3,2±0,07

В подальшому, за використання поглинального
схрещування, почалося відчутне скорочення тривалості
використання помісних за голштинською породою корів. Так,
тварини з умовною кровністю голштина 75,0% поступалися
групі помісних корів зі спадковістю 62,5% з достовірною
різницею на 218 дні за тривалістю життя та на 0,6 використаних лактацій (Р<0,001). У тварин наступного покоління зі
спадковістю голштинської породи 87,5% тривалість життя та
кількість лактацій у порівнянні з попереднім (75,0%) знизилась відповідно на 95 днів та на 0,3 лактації.
Група корів зі спадковістю голштинської породи
93,75%, які уже згідно інструкції з бонітування відносяться
до чистопородних тварин, відрізнялася від попереднього
покоління подальшим істотним зниженням тривалості життя
на 179 днів (Р<0,01) та скороченням на 0,6 лактацій
(Р<0,001).
Економічна важливість показників з оцінки тварин за
довічною продуктивністю з часом перейшла у ранг ознак з
визначення племінної цінності, тому у деяких країнах Європи та Північної Америки тривалість господарського використання корів включена у систему селекції великої рогатої
худоби, як селекційна ознака [31, 33, 34, 35], оскільки скорочення продуктивного довголіття корів негативно позначається на ефективності селекції через уповільнення темпів відтворення стада та інтенсивності добору в ньому.
Оцінюючи довічну продуктивність корів піддослідних
генотипів за величиною надою можна зробити узагальнюючий висновок, який свідчить про існування прямолінійного
зв'язку між умовною кровністю за поліпшуючою породою і
надоєм за життя. Він полягає у тому, що зростання спадковості голштинської породи не спричинило у помісних тварин
відповідного зменшення довічного надою. Так, від групи
корів з часткою крові голштина 93,75% було отримано найвищий довічний надій з перевищенням груп корів решти
генотипів на 1734-5605 кг молока з достовірною різницею у
порівняннях з помісними генотипами І-ІV груп (Р<0,001), V
(Р<0,01) та VІ (Р<0,05).
Жирномолочність помісних корів різних генотипів при
зміненні часток спадковості вихідних симентальської та
голштинської порід не зазнала відчутного впливу поліпшуючої породи. Між вмістом жиру в молоці корів зі спадковістю
голштина 25,0% та висококровними тваринами (93,75%)
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надій, кг

% жиру

кг жиру

25251±801,7
25785±832,4
26899±744,2
27785±704,7
28456±695,6
29122±655,2
30856±321,8

3,84±0,018
3,83±0,016
3,82±0,015
3,82±0,016
3,80±0,012
3,82±0,010
3,81±0,007

969,6±51,4
987,6±49,3
1027,5±44,7
1061,4±54,3
1081,3±33,2
1112,5±31,7
1175,6±24,4

Надій на
один день
життя., кг

9,1±0,24
9,9±0,27
10,5±0,30
11,2±0,32
12,6±0,24
13,0±0,21
15,1±0,15

встановлена незначна і недостовірна різниця – 0,03%.
У якості певного інтегрованого показника, який найкращим чином характеризує генетичний потенціал тварин за
молочною продуктивністю, незалежно від тривалості використання та довічної продуктивності, є надій корів на один
день їхнього життя. За результатами наших досліджень
надій чистопородних корів сьомої групи на один день життя
становив 15,1 кг з перевищенням корів інших груп помісних
генотипів на 2,1-6,0 кг з високим рівнем достовірності
(Р<0,001).
Відмінні показники екстер’єру, які характеризують
добрий розвиток та міцність тварини, аналогічне функціонування усіх органів та систем життєдіяльності, є передумовою відповідної прижиттєвої та довічної продуктивності
тварин. Довічна продуктивність і довголіття, поряд із впливом на економічні показники, тісно зв’язані із селекційним
процесом, оскільки як для виробництва, так і для племінної
справи найбільш цінні ті тварини, у яких ці дві ознаки вдало
поєднуються. Висока довічна продуктивність корів відображає племінну цінність, а за тривалого господарського використання від них отримують більше потомків, збільшуючи
завдяки цьому в стаді частку тварин з більш цінними генотипами. Із вищевикладеного буде вмотивованим обґрунтування щодо досліджень в аспекті впливу зміни умовної частки
кровності голштина на тривалість використання високопродуктивних корів.
Аналіз показників тривалості життя і використаних
лактацій та ознак молочної продуктивності корів за вищу
лактацію, що наведенні у табл. 2, певним чином підтвердив
обґрунтування щодо позитивного впливу життєдіяльності
організму високопродуктивних тварин на подовження терміну їхнього продуктивного використання. Найдовший період
використовувалися низькокровні тварини (5,6 лактацій),
отримані від зворотного схрещування зі спадковістю
голштина 25,0%, перевищивши середній показник використання групи одногенотипних корів на 0,3 лактації (див. табл.
1). Висококровні помісі зі спадковістю голштина 93,75%
використовувались 3,7 лактації, що достовірно вище у порівнянні з одногенотипними тваринами на 0,5 лактації
(Р<0,001).
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Таблиця 2
Тривалість використання та довічні показники молочної продуктивність корів
різних генотипів оцінених за надоєм вищої лактації
Тривалість

Умовна кровність
за голштином

Група

1/4 (25,0%)
3/8 (37,5%)
1/2 (50,0%)
5/8 (62,5%)
3/4 (75,0%)
7/8 (87,5%)
15/16 (93,75%)

І
ІІ
ІІІ
IV
V
VI
VII

n

22
28
44
51
75
112
84

життя, дн.

лактацій,
шт.

2911±74,7
2631±75,2
2581±81,4
2622±78,1
2571±77,5
2421±78,4
2344±81,7

5,6±0,22
4,9±0,21
4,8±0,19
4,9±0,14
4,7±0,12
4,4±0,11
3,7±0,11

Довічні показники
Надій за вищу
лактацію, кг

надій, кг

% жиру

кг жиру

5385±155,2
5566±164,4
6235±178,6
6585±192,3
6725±188,2
6845±178,6
7258±168,8

27784±821,1
28632±887,3
29451±784,2
31247±844,4
31974±757,6
33264±637,2
35418±679,4

3,84±0,021
3,85±0,022
3,83±0,023
3,81±0,022
3,82±0,021
3,79±0,023
3,81±0,022

206,8±3,57
214,3±4,22
238,8±3,84
250,9±4,18
256,9±3,76
259,4±3,66
276,5±3,44

Оцінюючи довічні показники молочної продуктивності
відібраних корів за ознакою вищої лактації спостерігаємо
прямолінійну залежність довічного надою від надою за вищу
лактацію, який у свою чергу залежить від частки спадковості
голштинської породи. Найвищий надій за вищу лактацію
отримано від чистопородних корів голштинської породи зі
спадковістю останньої 93,75%. Про вплив спадковості
голштинської породи на показники молочної продуктивності
корів української червоно-рябої молочної породи підконтрольного стада свідчить достовірна різниця за довічним надоєм групи корів зі спадковістю голштина 93,75%, яка склала у
порівнянні з тваринами I-V груп 7634-3444 кг (Р<0,001). При
порівнянні цього показника з тваринами VI групи різниця в
2154 кг достовірна при (Р<0,05).
За надоєм на один день життя високопродуктивні корови зі спадковістю голштина 93,75% перевищували з високодостовірною різницею при Р<0,001 помісних генотипів з
умовною кровністю від 25,0 до 87,5% на 1,4-5,6 кг молока.
Отже, узагальнюючи одержані результати досліджень з вивчення зв’язку між часткою умовної спадковості
голштина та ознаками довічної продуктивності, можна зробити висновок про те, що подальше нарощування спадковості голштинської породи в масиві української червоно-рябої

Надій на
один день
життя., кг

9,5±0,31
10,9±0,37
11,4±0,29
11,9±0,32
12,4±0,33
13,7±0,29
15,1±0,27

буде супроводжуватись зниженням тривалості використання
корів. У зв’язку з цим можна порекомендувати господарствам використовувати на даному етапі селекції бугаїв української селекції, тобто помісних за голштинською породою, з
відповідно високою племінною цінністю, бажано оцінених за
екстер’єрним типом їхніх дочок.
Проте, за відсутності бугаїв-плідників вітчизняної селекції, перспектива подальшого використання генофонду
голштинської породи зарубіжної селекції потребує створення у господарствах таких умов, які б сприяли максимальній реалізації генетичного потенціалу висококровних генотипів, що у свою чергу якщо не зупинить скорочення тривалості продуктивного використання корів, то принаймні дещо
загальмує цей процес.
Висновки. Результати досліджень засвідчили залежність довічних показників молочної продуктивності корів
української червоно-рябої молочної породи від спадковості
голштинської, особливо при поглинальному схрещуванні. Із
нарощуванням спадковості голштина довічні надій та вихід
молочного жиру корів зростали при незмінному вмісту жиру,
проте тривалість життя та кількість використаних лактацій
при цьому знижувались.
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Khmelnychyi L.M.,
Bardash D.O.
Indicators of cows longevity of Ukrainian Red-and-White dairy breed depending on the share of Holstein breed
heredity
With the gradual increase of Holstein breed heredity, the life expectancy of cows and the number of lactations used in the
first four groups of crossbreed animals with a blood level from 25 to 62.5% decreased and amounted to 2481 days and 4.7 lactations
in IV group cows. Subsequently, with the use of absorbed crossing, there was a noticeable reduction in the duration of crossbred
cows using. Thus, animals with a conditional blood level of 75.0% gave way to a group of cows with heredity of 62.5% at 218 days
by longevity and 0.6 lactations used (P<0.001). In next-generation animals with Holstein heredity 87.5%, life expectancy and number
of lactations compared to the previous (75.0%) decreased by 95 days and 0.3 lactations, respectively. A straight-line relationship
was established between the conditional blood level for Holstein breed and milk yield for lifetime. Growth heredity of Holstein breed
did not lead to a reduction in lifetime yield in crossbred animals. Thus, group of cows with Holstein blood share of 93.75% gave the
highest lifetime yield (30,856 kg) of excess genotypes other groups of cows to 1734-5605 kg of milk with a significant difference in
comparison with crossbred genotypes of I-IV groups (P<0.001), V – (P<0.01) and VI – (P<0.05). Thus, the results of researches
testified the dependence of lifetime indicators of cows dairy productivity of Ukrainian Red-and-White dairy breed on Holstein heredity,
especially during absorption crossbreeding. With escalating of Holstein heredity, lifetime yield of milk and milk fat of cows increased
with constant fat content, but the longevity and number of used lactations thus decreased.
Key words: Ukrainian Red-and-White dairy, milk yield, longevity, cows
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