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Останнім часом у літературних джерелах все частіше з'являються повідомлення про те, що показники відтворювальної здатності тварин зумовлюються генетичними чинниками, такими як належність до породи, типу, генотипу,
ліній, походженням за батьком, методу підбору тощо. Однак, на даний час недостатньо вивчено вплив матерів на показники відтворювальної здатності їх потомків різних поколінь. З огляду на зазначене метою наших досліджень було
вивчити відтворювальну здатність корів та їх потомків різних генерацій у високопродуктивних стадах (середній надій
на корову близько 10000 кг). Дослідження проведені на коровах стад ТОВ «Велетень» Сумської області та ПАТ «Племзавод “Стєпной”» Запорізької області, створених за поглинального схрещування маток української чорно-рябої молочної
породи з голштинськими плідниками. На основі ретроспективного аналізу даних зоотехнічного обліку (програма управління молочним стадом «Юніформ-Агрі»), та результатів власних досліджень у корів, отелення яких відбулося у період з
2004 по 2017 рр., вивчали: вік та живу масу при першому плідному осіменінні й першому отеленні, тривалість тільності,
періоду від отелення до першого осіменіння (індепенденс-період), сервіс-, сухостійного та міжотельного періодів,
коефіцієнт відтворювальної здатності, вихід телят на 100 корів, індекс осіменіння та індекс плодючості. Встановлено,
що з кожною наступною генерацією вік першого плідного осіменіння телиць та першого отелення корів знижувався, що
обумовило зниження живої маси тварин у зазначені фізіологічні періоди. В обох підконтрольних стадах за більшістю
досліджуваних ознак репродуктивної здатності між коровами та їх потомками різних генерацій спостерігалася достовірна різниця, при цьому кожне наступне покоління тварин відзначалося кращою репродуктивною функцією ніж попереднє. В цілому потомки різних генерацій відзначалися доброю плодючістю, а їх предки – середньою, на що вказує однойменний індекс. Індекс плодючості у потомків, залежно від генерації та лактації, знаходився в межах 47,8–52,1, а в предків
– в межах 40,2–43,6. Між ознаками репродуктивної здатності корів та їх дочок, внучок і правнучок спостерігалися слабкі
різного напряму зв’язки, які здебільшого були недостовірними. Низька співвідносна мінливість досліджуваних ознак свідчить про низький рівень успадковуваності відтворних якостей потомками.
Ключові слова: корови, дочки, онучки, правнучки, показники відтворювальної здатності, коефіцієнти кореляції.
DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2019.4.3
З метою поліпшення продуктивних ознак вітчизняної голштинською породою постійно зростає, спричиняючи
худоби впродовж тривалого часу в Україні використовувався неоднозначний ефект не лише на показники молочної прогенофонд голштинської породи. З кожним наступним по- дуктивності, але й на ознаки відтворювальної здатності
колінням умовна кровність корів вітчизняної худоби за потомків різних генерацій [14].
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Останнім часом більшість дослідників вказують на
погіршення репродуктивних якостей великої рогатої худоби:
подовжується тривалість сервіс- і міжотельного періодів,
зростає індекс осіменіння, знижується вихід телят на 100
корів, тварин вибраковують зі стада впродовж першої-другої
лактацій через порушення відтворення і гінекологічні хвороби [3, 19, 21]. Причинами цього називають спрямовану однобічну селекцію на зростання надою, а також ембріональну
смертність, незадовільну роботу техніка штучного осіменіння, високу скупченість тварин, їх захворюваність, використання голштинських плідників тощо [6, 12, 18].
Останнім часом у літературних джерелах все
частіше з'являються повідомлення про те, що показники
відтворювальної здатності тварин зумовлюються генетичними чинниками, такими як належність до породи, типу,
генотипу, ліній, походженням за батьком, методу підбору
тощо [1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 20]. Однак, на даний час
недостатньо вивчено вплив матерів на показники відтворювальної здатності їх потомків різних поколінь. Відомо, що
вплив материнського організму різноманітний – від середовища ембріонального розвитку теляти до передачі певного
генетичного матеріалу. Материнський ефект в селекції
сільськогосподарських тварин може бути як позитивним, так
і негативним [10].
З огляду на зазначене метою наших досліджень було вивчити відтворювальну здатність корів та їх потомків
різних генерацій у високопродуктивних стадах (середній
надій на корову близько 10000 кг).
Матеріали та методи досліджень. Дослідження
проведені на коровах стад ТОВ «Велетень» Сумської області (n=1956) та ПАТ «Племзавод “Стєпной”» Запорізької
області (n=1981), створених за поглинального схрещування
маток української чорно-рябої молочної породи з голштинськими плідниками. У корів і їх потомків різних генерацій на
основі ретроспективного аналізу даних за період з 2004 по
2017 рр. (програма управління молочним стадом «ЮніформАгрі») та результатів власних досліджень вивчали: тривалість тільності, періоду від отелення до першого осіменіння (індепенденс-період), сервіс-, сухостійного та міжотельного періодів, коефіцієнт відтворювальної здатності, вихід
телят на 100 корів, індекс осіменіння та індекс плодючості.
Тривалість біологічних періодів у корів визначали за загальновідомими методами.
Коефіцієнт відтворювальної здатності (КВЗ) визначали
за
формулою
Д. Т. Вінничука,
наведеною
Й.З.Сірацьким та ін. [13]:
КВЗ =

365
,
МОП

де 365 – кількість днів у році;
МОП – міжотельний період, днів.
Можливий вихід телят (ВТ) на 100 корів обчислювали за формулою В. Ф. Бочарова, наведеною Й.З.Сірацьким
та ін. [13]:
ВТ =

365 100
,
С Т

де 365 – кількість днів у році;
С – середня тривалість сервіс-періоду, днів;
Т – тривалість тільності, днів.
Індекс плодючості (ІП) вираховували за формулою
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Й. Дохи, наведеною Й.З.Сірацьким та ін. [13]:
ІП = 100 – (К+2·МОП),
де К – вік корови при першому отеленні, місяці;
МОП – середній міжотельний період, місяці
Коефіцієнти кореляції (r) ознак відтворювальної
здатності у тварин різних поколінь, їх характер, напрям і
величину вираховували за загальновідомою формулою.
Статистичну обробку даних здійснювали за допомогою програмного пакету Microsoft Exсel за Г. Ф. Лакиным [9].
Результати середніх значень вважали статистично
вірогідними при Р<0,05 (*), Р<0,01 (**), Р<0,001 (***).
Результати досліджень. Темпи відтворення молочної худоби значною мірою зумовлюють вік першого плідного
осіменіння (парування) телиць і першого отелення корів та
їх жива маса у зазначені фізіологічні періоди.
Встановлено, що вік першого осіменіння у корівматерів у ТОВ «Велетень» та в ПАТ «Племзавод “Стєпной”»
становив відповідно 21,5 та 18,4, а вік першого отелення –
30,7 та 27,5 місяця. За цими показниками потомки першого
покоління поступалися своїм предкам у першому господарстві відповідно на 5,3 та 5,4, а в другому – на 3,0 та
3,1 місяця, потомки другого покоління – на 5,5 та 5,0 місяців
при Р<0,001 у всіх випадках. У ПАТ «Племзавод “Стєпной”»
різниця за віком першого осіменіння та першого отелення
між правнучками та їх предками становила 5,4 місяця при
Р<0,001 в обох випадках.
Важливим елементом тривалого господарського використання корів є їх жива маса при першому плідному
осіменінні та першому отеленні. Ці показники у корів-матерів
у ТОВ «Велетень» становили відповідно 420,2 та 581,4, а у
ПАТ «Племзавод “Стєпной”» – 397,4 та 573,4 кг, що високовірогідно більше, ніж у потомків першої генерації у першому господарстві на 61,8 та 49,9, у другому – на 38,7 та
35,1 кг.
У ПАТ «Племзавод “Стєпной”» була вивчена також
жива маса при першому плідному осіменінні та першому
отеленні у правнучок. Вона становила відповідно 353,2 та
528,5, що менше, ніж у їх предків на 54,0 та 49,8 кг при
Р<0,001 в обох випадках. Таку значну різницю за вищенаведеними показниками між тваринами зазначених категорій
можна пояснити значно молодшим віком першого осіменіння
та першого отелення потомків досліджуваних поколінь.
Результати наших досліджень свідчать, що в обох
підконтрольних стадах майже за всіма досліджуваними
ознаками репродуктивної здатності між коровами та їх дочками спостерігалася достовірна різниця (табл. 1). Зокрема,
диференціація за тривалістю сервіс-періоду за першу лактацію між вищенаведеними групами тварин у ТОВ «Велетень» становила 24,5 (Р<0,001), за вищу лактацію – 24,8
(Р<0,001), за тривалістю міжотельного періоду – 24,8
(Р<0,001) та 23,7 (Р<0,001) і сухостійного – 2,9 (Р<0,01) та
2,2 дня (Р<0,01) відповідно. У ПАТ «Племзавод “Стєпной”» у
дочок порівняно з матерями тривалість сервіс-періоду була
коротшою за першу лактацію на 31,3, за вищу – на 38,5,
міжотельного періоду – відповідно на 31,5 та 39,1 і сухостійного – на 2,2 та 1,5 дня, причому у всіх випадках, за
винятком тривалості сухостійного періоду, різниця була
високодостовірною.
Однією із важливих ознак, яка дає уявлення про репродуктивну функцію тварин, є коефіцієнт відтворювальної
здатності. За цим показником за першу лактацію матері
21
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поступалися дочкам у ТОВ «Велетень» на 0,04 (Р<0,001), за
вищу – на 0,05 (Р<0,001), а у ПАТ «Племзавод “Стєпной”» –
за обидві названі лактації на 0,06 (Р<0,001).
У вітчизняній практиці репродуктивну здатність корів
на груповому рівні (у межах популяції і року) оцінюють за
показником виходу телят на 100 корів. При визначенні цього
показника враховують також народжених двійнят, отелення
нетелей та корів, що отелилися двічі на рік. За виходом
телят на 100 корів кращими знову виявилися дочки. Їх перевага над матерями за цим показником за першу та вищу
лактації у ТОВ «Велетень» становила 4,6 (Р<0,001), а у
ПАТ «Племзавод “Стєпной”» – відповідно 5,6 та 6,8 гол.
Важливе значення у комплексній оцінці репродуктивної здатності тварин має їх плодючість. Отримані нами
результати досліджень свідчать, що корови-матері в обох
підконтрольних стадах характеризувалися середньою пло-

дючістю, а їх дочки – доброю. Плодючість корів вважається
доброю, якщо однойменний індекс становить 48 і більше,
середньою – якщо цей індекс знаходиться в межах 41–47 і
низькою – якщо його значення не перевищує 40.
За тривалістю тільності та індепенденс-періоду різниця між наведеними групами тварин у ТОВ «Велетень»
була несуттєвою, а за індексом осіменіння матері переважали дочок за першу та вищу лактації на 0,5 при Р<0,001 в
обох випадках. У ПАТ «Племзавод “Стєпной”» за тривалістю
тільності різниця між коровами та їх потомками першого
покоління була незначною, а за тривалістю індепенденсперіоду була високовірогідною і за першу лактацію становила 12,2, за вищу – 6,2 дня. За індексом осіменіння дочки
поступалися своїм матерям за наведені вище лактації
відповідно на 0,2 (Р<0,05) та 0,7 (Р<0,001).
Таблиця 1

Відтворювальна здатність матерів і їх дочок за першу лактацію, М±m
Ознака

ТОВ «Велетень» (n=648 пар)
матері
дочки

ПАТ «Племзавод “Стєпной”» (n=899 пар)
матері
дочки

Перша лактація
Тривалість періодів, дні:
тільності
індепенденс-періоду
сервіс-періоду
сухостійного
міжотельного
КВЗ
Вихід телят на 100 корів, гол.
Індекс осіменіння
Індекс плодючості
Тривалість періодів, дні:
тільності
індепенденс-періоду
сервіс-періоду
сухостійного
міжотельного
КВЗ
Вихід телят на 100 корів, гол.
Індекс осіменіння
Індекс плодючості

278,9±0,31

277,6±0,25

277,4±0,26

68,7±1,01
68,6±0,38
142,6±3,40
118,1±2,63***
62,6±0,72
59,7±0,62**
421,5±3,39
396,7±2,62***
0,90±0,006
0,94±0,005***
89,5±0,58
94,1±0,50***
2,7±0,068
2,2±0,062***
41,6±0,27
48,6±0,21***
Вища лактація

77,7±1,14
160,4±3,63
57,3±0,62
438,0±3,63
0,87±0,006
87,5±0,58
2,7±0,07
43,5±0,26

65,5±0,73***
129,1±2,99***
55,1±0,51**
406,5±2,98***
0,93±0,005***
93,1±0,52***
2,5±0,07*
48,8±0,22***

277,9±0,36

278,7±0,29

277,2±0,26

276,6±0,27

66,92±0,64
145,2±3,29
68,1±1,01
423,0±3,31
0,89±0,006
89,0±0,56
2,8±0,067
41,7±0,26

68,90±0,39**

72,4±1,07
183,4±3,96
57,1±0,68
460,5±3,95
0,84±0,006
83,6±0,59
3,5±0,08
41,8±0,28

66,2±0,73***
144,9±3,36***
55,6±0,66
421,4±3,36***
0,90±0,006***
90,4±0,56***
2,8±0,07***
47,8±0,24***

Слід відмітити, що коефіцієнти варіації досліджуваних ознак відтворювальної здатності у підконтрольного
поголів’я корів-матерів у першому господарстві, залежно від
ознаки та лактації, знаходилася в межах 2,8–65,3, у другому
– в межах 2,7–71,5, а у дочок – відповідно в межах 2,5–70,3
та 2,8–78,5 %, причому в обох господарствах за обидві
досліджувані лактації найменшою мінливістю відзначалася
тривалість тільності, а найвищою – тривалість сервісперіоду та індекс осіменіння.
Більш суттєва різниця за показниками репродуктивної функції відмічена між коровами та їх внучками (табл. 2).
За тривалістю тільності за першу та вищу лактації у ТОВ
«Велетень» вона становила відповідно 1,8 (Р<0,05) та 0,1,
індепенденс-періоду – 3,2 та 1,8, сервіс-періоду – 15,5
(Р<0,05) та 33,3 (Р<0,001), сухостійного періоду – 4,2
(Р<0,05) та 11,7 (Р<0,001) і міжотельного періоду – 17,3
(Р<0,05) та 33,2 дня (Р<0,001), а у ПАТ «Племзавод “Стєп-
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278,7±0,28

120,4±2,71***
60,2±0,66**
399,3±2,71***
0,94±0,005***
93,6±0,51***
2,3±0,062***
48,5±0,22***

ной”» – відповідно 0,5 та 1,3; 20,1 (Р<0,001) та 10,9
(Р<0,001), 67,9 (Р<0,001) та 71,0 (Р<0,01); 5,0 (Р<0,01) та 4,7
(Р<0,05) і 68,4 (Р<0,001) та 72,3 (Р<0,001).
За коефіцієнтом відтворювальної здатності, виходом
телят на 100 корів та індексом плодючості за першу лактацію онучки переважали своїх предків у першому господарстві відповідно на 0,03 (Р<0,05), 3,3 гол. (Р<0,01) та 6,8
(Р<0,001), а у другому – на 0,12; 12,1 гол. та 9,7 при Р<0,001
у всіх випадках. За вищу лактацію ця перевага у всіх випадках також була високовірогідною і становила відповідно
0,07; 7,0 гол. та 7,7 і 0,12; 12,9 гол. та 10,0. Більшу кількість
осіменінь на одне плідне (індекс осіменіння) за вищенаведені лактації відмічено у матерів матерів. За цим показником
за першу лактацію вони переважали внучок у ТОВ «Велетень» на 0,2, за вищу – на 0,7 (Р<0,001), а у ПАТ «Племзавод “Стєпной”» – на 0,8 та 1,2 при Р<0,001 в обох випадках.
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Таблиця 2
Відтворювальна здатність корів і їх онучок за першу лактацію, М±m
ТОВ «Велетень» (n=121 пар)
корови
онучки

Ознака

ПАТ «Племзавод “Стєпной”» (n=265 пар)
корови
онучки

Перша лактація
Тривалість періодів, дні:
тільності
індепенденс-періоду
сервіс-періоду
сухостійного
міжотельного
КВЗ
Вихід телят на 100 корів, гол.
Індекс осіменіння
Індекс плодючості
Тривалість періодів, дні:
тільності
індепенденс-періоду
сервіс-періоду
сухостійного
міжотельного
КВЗ
Вихід телят на 100 корів, гол.
Індекс осіменіння
Індекс плодючості

278,6±0,67

276,8±0,60*

277,7±0,36

277,2±0,32

65,3±1,53
128,4±6,23
61,5±1,49
406,9±6,45
0,92±0,011
92,0±1,24
2,4±0,116
43,6±0,51
Вища лактація

68,5±0,88
112,9±4,92*
57,3±1,47*
389,7±4,99*
0,95±0,010*
95,3±1,08*
2,2±0,117
50,4±0,37***

88,0±2,59
182,2±7,24
58,7±1,50
459,9±7,25
0,84±0,011
83,7±1,08
2,8±0,11
41,0±0,47

67,9±1,20***
114,3±4,62***
53,7±0,99**
391,5±4,61***
0,96±0,009***
95,8±0,86***
2,0±0,10***
50,7±0,33***

277,0±0,92

277,1±0,59

278,1±0,32

276,8±0,34**

65,6±1,30
140,6±6,10
68,8±2,40
417,6±6,26
0,89±0,012
89,4±1,18
2,8±0,128
43,0±0,47

67,4±0,77
107,3±4,55***
57,1±1,44***
384,4±4,59***
0,96±0,010***
96,4±1,01***
2,1±0,111***
50,7±0,35***

79,2±2,24
192,1±7,14
58,2±1,53
470,2±7,10
0,82±0,010
81,6±1,03
3,3±0,14
40,2±0,48

68,3±1,21***
121,1±4,74***
53,5±1,01*
397,9±4,74***
0,94±0,009***
94,5±0,88***
2,1±0,10***
50,2±0,34***

У ПАТ «Племзавод “Стєпной”» певна диференціація
за показниками репродуктивної функції за вищенаведені
лактації нами була виявлена також між коровами і їх правнучками, причому у більшості випадків вона була
вірогідною (табл. 3).
Слід зазначити, що за тривалістю тільності,
коефіцієнтом відтворювальної здатності, виходом телят на
100 корів і індексом плодючості за обидві досліджувані лактації та за тривалістю сухостійного періоду за вищу лактацію

перевага була на боці правнучок, а за тривалістю індепенденс-, сервіс- і міжотельного періодів та індексом осіменіння
корови переважали своїх потомків третьої генерації.
Таким чином, результати наших досліджень свідчать, що кожне наступне покоління корів відзначалося кращою відтворювальною здатністю. Мабуть, це можна пояснити своєчасним вибракуванням ялових та стимуляцією
неплідних корів, а також покращеним рівнем годівлі.
Таблиця 3

Відтворювальна здатність корів і їх правнучок за першу та вищу
лактації у ПАТ «Племзавод “Стєпной”», n=16
Ознака

Корови
M±m
Перша лактація

Cv, %

275,5±2,67
92,3±9,76
185,4±30,39
61,6±9,27
460,9±29,00
0,83±0,037
82,6±3,72
2,7±0,38
41,8±1,85

3,9
43,2
65,6
60,2
25,2
18,0
18,0
57,2
17,8

276,9±1,54
71,1±3,48*
102,1±17,48*
50,1±3,68
379,0±18,43*
0,99±0,034**
98,8±3,36**
1,6±0,38*
52,1±1,21***

2,2
20,1
68,5
29,4
19,5
13,6
13,6
92,3
9,3

4,0
42,3
72,7
41,0
27,0
19,9
19,9
62,0
18,5

276,9±1,54
71,1±3,58
102,1±17,48*
50,1±3,68
379,0±18,43*
0,99±0,034**
98,8±3,36**
1,6±0,38
52,1±1,21***

2,2
20,1
68,5
29,4
19,5
13,6
13,6
92,3
9,3

Тривалість періодів, дні:
тільності
індепенденс-періоду
сервіс-періоду
сухостійного
міжотельного
КВЗ
Вихід телят на 100 корів, гол.
Індекс осіменіння
Індекс плодючості

Правнучки
M±m

Cv, %

Вища лактація

Тривалість періодів, дні:
тільності
індепенденс-періоду
сервіс-періоду
сухостійного
міжотельного
КВЗ
Вихід телят на 100 корів, гол.
Індекс осіменіння
Індекс плодючості
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276,4±2,76
90,0±9,52
177,3±32,21
47,6±4,88
453,7±30,62
0,84±0,042
84,4±4,21
2,5±0,39
42,4±1,96
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Важливе значення у селекції молочної худоби має
визначення коефіцієнтів кореляції між окремими ознаками
відтворювальної здатності корів та їх потомків. Аналіз
співвідносної мінливості показав різний рівень та напрям
зв’язків між ознаками репродуктивної функції матерів та
цими ж ознаками у їх дочок, онучок та правнучок (табл. 4).
За першу та вищу лактації між більшістю досліджуваних ознак відтворювальної здатності корів та їх
дочок у ТОВ «Велетень» коефіцієнти кореляції були додатні
і майже у всіх випадках вірогідні. Залежно від показника та
лактації вони знаходилися в межах 0,012–0,131, причому
найвищий рівень їх був між тривалістю тільності,
коефіцієнтом відтворювальної здатності та виходом телят
на 100 корів, а найнижчий – між показниками індексу плодю-

чості та тривалості індепенденс-періоду у матерів та їх
дочок.
Зв’язки між досліджуваними ознаками репродуктивної здатності корів та їх дочок у ПАТ «Племзавод “Стєпной”»
були низькими різнонаправленими і здебільшого
невірогідними. Співвідносна мінливість ознак репродуктивної здатності корів та їх внучок була також низькою
невірогідною і здебільшого від’ємною, що вказує, на нашу
думку, на низьку успадковуваність ознак відтворювальної
функції. Водночас зв’язки між вищенаведеними ознаками у
корів та їх правнучок були сильнішими, проте різнонаправленими і здебільшого невірогідними, проте остаточний висновок у даному випадку робити некоректно через незначну
кількість тварин у вибірці.
Таблиця 4
Зв'язок ознак відтворювальної здатності тварин з цими
ознаками у їх потомків, r±mr

Ознака

Тривалість періодів, дні:
тільності
індепенденс-періоду
сервіс-періоду
сухостійного
міжотельного
КВЗ
Вихід телят на 100 корів, гол.
Індекс осіменіння
Індекс плодючості

ТОВ «Велетень»
ПАТ «Племзавод “Стєпной”»
Поєднання ознак відтворювальної здатності у корів та їх:
дочок (n=648)
онучок (n=121)
дочок (n=899)
онучок (n=265)
правну-чок (n=16)
Перша лактація

0,13±0,039***

0,21±0,088*

0,06±0,033

-0,04±0,061

0,33±0,222

0,02±0,039
0,09±0,039*
0,10±0,039*
0,08±0,039*
0,13±0,039***
0,13±0,039***
0,11±0,039**
0,02±0,039

-0,04±0,092
-0,10±0,091
0,02±0,091
-0,07±0,091
-0,03±0,092
-0,03±0,092
-0,01±0,092
-0,06±0,091

0,02±0,033
-0,03±0,033
-0,02±0,033
0,05±0,033
0,06±0,033
0,06±0,033
0,04±0,033
0,11±0,033***

-0,06±0,061
-0,04±0,061
-0,11±0,061
-0,05±0,061
-0,04±0,061
-0,04±0,061
-0,02±0,061
-0,02±0,061

-0,28±0,230
0,37±0,215
-0,25±0,234
0,34±0,221
0,45±0,199*
0,45±0,199*
0,26±0,233
0,29±0,229

0,05±0,033

-0,02±0,061

0,33±0,222

0,02±0,033
-0,01±0,033
-0,01±0,033
0,05±0,033
0,08±0,033*
0,08±0,033*
0,04±0,033
0,09±0,033**

-0,13±0,060*

-0,12±0,246
0,33±0,222
-0,13±0,246
0,37±0,217
0,47±0,195*
0,47±0,195*
0,29±0,229
0,33±0,223

Вища лактація

Тривалість періодів, дні:
тільності
індепенденс-періоду
сервіс-періоду
сухостійного
міжотельного
КВЗ
Вихід телят на 100 корів, гол.
Індекс осіменіння
Індекс плодючості

0,11±0,039**
0,02±0,039
0,09±0,039*
0,03±0,039
0,08±0,039*
0,12±0,039**
0,12±0,039**
0,10±0,039**
0,01±0,039

0,06±0,091
0,05±0,091
-0,07±0,091
-0,09±0,090
-0,03±0,092
0,03±0,092
0,03±0,092
-0,03±0,092
-0,08±0,091

Висновки. 1. Встановлено, що з кожною наступною
генерацією вік першого плідного осіменіння телиць та першого отелення корів знижувався, що обумовило зниження
живої маси тварин у зазначені фізіологічні періоди.
2. В обох підконтрольних стадах за більшістю досліджуваних ознак репродуктивної здатності між коровами
та їх потомками різних генерацій спостерігалася достовірна
різниця, при цьому кожне наступне покоління тварин відзначалося кращою репродуктивною функцією ніж попереднє. В
цілому потомки різних генерацій відзначалися доброю пло-

0,02±0,061
-0,05±0,061
-0,03±0,061
-0,02±0,061
-0,02±0,061
-0,05±0,061
0,01±0,061

дючістю, а їх предки – середньою, на що вказує однойменний індекс. Індекс плодючості у потомків, залежно від генерації та лактації, знаходився в межах 47,8–52,1, а в предків
– в межах 40,2–43,6.
3. Між ознаками репродуктивної здатності корів та їх
дочок, внучок і правнучок спостерігалися слабкі різного
напряму зв’язки, які здебільшого були недостовірними.
Низька співвідносна мінливість досліджуваних ознак свідчить про низький рівень успадковуваності відтворних якостей потомками.
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Fedorovych Ye.,
Fedorovych V.,
Mazur N., Bodnar P.,
Fil S.
Reproductive ability of cows and their descendants of different generations
Recently, there have been increasing reports in literary sources of the fact that reproductive performance of animals is determined by genetic factors, such as belonging to breed, type, genotype, lineage, parentage, method of selection etc. However, the
impact of mothers on indicators of the reproductive capacity of their descendants of different generations has not yet been sufficiently studied. In view of the stated purpose of our research has been to study the reproductive capacity of cows and their descendants
of different generations at highly productive herds (average milk yields for cow about 10000 kg). The researches were carried out at
herds of LLC "Veleten" of Sumy oblast and PJSC "Plemzavod " Stepnoy" of Zaporizhzhya oblast, created by absorption crossing of
the cows of the Ukrainian Black-and-White dairy breed with Holstein breeders. Based on retrospective analysis of zootechnical
accounting data (dairy management program herd of Uniform-Agri), and the results of our own researches on cows with calving
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period between 2004 and 2017: age and live weight at first productive insemination and first calving, duration of calving, period from
calving to first insemination (Independence period), service-, dry and inter-calving periods, coefficient of reproductive capacity, calf
output per 100 cows, conception rate and reproductive rate were studied. It is established that with each successive generation the
age of the first productive insemination of heifers and the first calving of cows decreased, which caused a decrease in live weight of
animals in these physiological periods. In both controlled herds, most of the studied features of reproductive ability between cows
and their descendants of different generations had a significant difference, each successive generation of animals had better reproductive function than the previous one. In general, the descendants of different generations were noted with good reproduction capability and their ancestors with average, as indicated by this rate. Reproductive rate of descendants, depending on generation and
lactation, was in the range of 47,8–52,1, and in the ancestors – in the range 40,2–43,6. Between the reproductive capacity of cows
and their daughters, granddaughters and great-granddaughters weak connections of different directions were observed, which were
mostly unreliable. Low relative variability of the studied features indicates a low level of inheritance of reproductive qualities of descendants.
Key words: cows, daughters, granddaughters, great-granddaughters, reproductive ability indices, correlation coefficients.
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