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Наведено результати досліджень корів української червоно-рябої молочної породи за ознаками тривалості господарського використання та довічної продуктивності у межах оцінки генеалогічних формувань. Експериментальною базою проведених досліджень служила ретроспективна селекційна інформація стада підприємства ТОВ «Млинівський комплекс» Роменської філії Сумської області. Оцінку показників тривалості та ефективності довічного використання проводили за методикою Ю.П. Полупана (2010), зафіксувавши по кожній досліджуваній корові інформацію про дати народження, першого отелення і вибуття. По кожній лактації враховували її тривалість, надій, вміст та вихід молочного жиру за
усю лактацію. Вивчали спадковий вплив генеалогічних формувань на показники тривалості господарського використання та довічної продуктивності при внутрішньолінійному підборі та в окремих варіантах міжлінійних поєднань. За результатами оцінки потомства корів, одержаних при внутрішньолінійному підборі п’яти генеалогічних формувань підконтрольного стада, встановлено достовірний вплив спадковості ліній на показники довічної продуктивності. Виявлені в окремих варіантах внутрішньолінійного і міжлінійного підбору вдалі та невдалі поєднання свідчать про необхідність проведення у заводських стадах системної оцінки при підборі бугаїв-плідників відповідних генеалогічних формувань. Повторне
застосування найбільш ефективних варіантів та відмова від невдалих буде сприяти нарощуванню генетичного потенціалу продуктивності молочної худоби.
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Економічна ефективність ведення галузі молочного доби полягає у тому, що за умови раціональних методів
скотарства значним чином залежить від генетичного потен- утримання та повноцінної годівлі, корови здатні зберігати
ціалу корів, тривалості продуктивного використання та рівня високий рівень продуктивності та відтворну здатність до 10показників довічної продуктивності [17, 30]. Ознаки, які хара- 12-ти річного віку. Однак, нарощування продуктивних та
ктеризують довічну продуктивність корів молочної худоби, як поліпшення технологічних якостей тварин нечасто супровоі будь які інші кількісні ознаки, мають полігенне успадку- джується підвищеною вибагливістю до умов вирощування,
вання, відрізняються низькою успадковуваністю [15], хоча годівлі, утримання і, як наслідок, призводить до зниження
ніхто не сумнівається в їхній суворій спадковій обумовлено- ознак продуктивного довголіття. Ю.П. Полупан [16] вважає,
сті.
що це зумовлено природним антагонізмом, зворотною співПро те, що низька успадковуваність обмежує можли- відносною мінливістю між молочною продуктивністю і тривості масової селекції підтверджують зарубіжні наукові дже- валістю господарського використання.
рела. За даними досліджень багатьох авторів ступінь мінлиДовголітнє використання корів крім економічної
вості успадковуваності тривалості життя склала 0,01-0,36 складової, особливого значення набуває при веденні селекзалежно від породи і методу дослідження [32]. Іншими дже- ційно-племінної роботи, оскільки тривалість господарського
релами інформації повідомляється, що успадковуваність використання тісно пов'язана з темпами ремонту стада, а
тривалості життя корів голштинської породи варіювала від значить і з інтенсивністю добору. Передчасне вибракову0,05 до 0,07 [33], у тварин симентальської породи Чехії вони вання корів не лише скорочує племінні ресурси порід, але й
перебували в діапазоні від 0,04 до 0,05 [35], а голштинської завдає економічного збитку галузі в цілому, оскільки витрати
– від 0,03 до 0,05 [34]. Про генетичну складову в загальній на вирощування високопродуктивних корів починають окуфенотиповій мінливості ознак продуктивного довголіття патися лише після третього отелення. Якщо середня триваповідомляється і у вітчизняних дослідженнях [18, 28, 29].
лість використання маточного поголів’я буде становити
Одна із біологічних особливостей великої рогатої ху- менше за 2,5 лактації, тоді матері почнуть вибувати із стада
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раніше, ніж їхні дочки дадуть потомство. За такого становища стадо перестане існувати як цілісна біологічна система і
станеться її розпад [22].
Не дивлячись на те, що розвиток будь якої господарськи корисної ознаки за низької успадковуваності істотно
залежить від паратипових чинників, за даними окремих
дослідників показники тривалості продуктивного використання корів детермінуються генотипом тварин, зокрема
їхньою належністю до породи та лінії [1, 10, 11, 14, 31].
Спадковий вплив генеалогічних формувань на показники
ознак довголіття корів української червоно-рябої молочної
породи встановлено у стаді племінного заводу АФ «Маяк»
Золотоніського району Черкаської області [24], ПСП ПЗ
“Пісківське” Бахмацького району Чернігівської області [26,
27]
Українська червоно-ряба молочна порода – одна з
кращих вітчизняних порід, яка поширена майже у всіх регіонах України. У даний час на спадковість породи чинить
вплив світовий генофонд голштинських бугаїв-плідників
різного генеалогічного походження. Прогрес породи та її
конкурентоспроможність визначатиметься не лише наявністю високопродуктивних корів з міцною конституцією, стійких
до захворювань, придатних до машинного доїння, але й
показниками довічної продуктивності. Тому вивчення особливостей української червоно-рябої молочної породи за
довічними продуктивними якостями залежно від генеалогічних формувань є наразі вмотивованим та актуальним напрямом досліджень.
Матеріали та методи досліджень. Експериментальною базою проведених досліджень служила ретроспективна селекційна інформація стада підприємства ТОВ «Млинівський комплекс» Роменської філії Сумської області з
розведення української червоно-рябої молочної породи.
Оцінку показників тривалості та ефективності довічного використання проводили за методикою Ю.П. Полупана
[16], зафіксувавши по кожній досліджуваній корові інформацію про дати народження (Дн), першого отелення (Д1от) і
вибуття (Дв). По кожній лактації (і = n) враховували її тривалість (Тлi), надій (Ні), вміст (%Жд) та вихід молочного жиру
(МЖі) за усю лактацію. Показники тривалості та селекційної
ефективності довічного використання корів обчислювали за
наступними формулами:
– тривалість господарського використання (днів) –
Тгв =Дв – Д1от;
– довічний надій (кг) – Нд =∑ Ні;
– довічний вихід молочного жиру (кг) – МЖд = ∑ МЖі;
– середній довічний вміст жиру в молоці (%) –
%Жд =МЖд×100 / Нд;
– середній надій на 1 день господарського використання (кг) – Ндгв =Нд / Тгв;
– кількість використаних лактацій (шт.) – Квл = ∑Квл
Біометричне опрацювання результатів досліджень
проводили за формулами, наведеними Е.К. Меркурьевой
[13] на ПК з використанням програмного забезпечення у
середовищі Microsoft Excel.
Результати досліджень. У науковій літературі неодноразово повідомлялося про ефективність як внутрішньолінійного розведення, так і кросу ліній. Про селекційну користь внутрішньолінійного розведення свідчить довготривала практика зоотехнії. Структуризація породи на окремі лінії,
які відрізняються за розвитком господарськи корисних ознак,
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тобто спадково контролюються відповідно різними генотипами, дозволяє створити у їхніх межах тварин з досить
високою спадковою стійкістю, обумовленою великою кількістю генів, що сприяють як розвитку господарськи корисних
ознак, так і зростанню гомозиготності до того рівня, який не
викликає інбредної депресії, зберігаючи у породі достатній
рівень мінливості [4]. Крім того, при удосконаленні порід і
типів молочної худоби не можливо сконцентрувати в одній
тварині усі цінні якості, якими характеризується порода.
Тому упродовж селекційного процесу в окремих лініях накопичуються різні позитивні господарськи корисні ознаки із
яких складається структура породи, надаючи їй пластичність, необхідну для подальшого її поліпшення. У процесі
подальшого свого розвитку лінія, окрім поширення спадкових ознак родоначальника, утримує і об’єднує з ним позитивні якості інших тварин. При цьому відбувається перетворення цінних властивостей у групові не одного родоначальника, а й кращих маток, з якими він спаровується. Цей процес приводить до прогресу лінії, основною властивістю якої
є здатність у кожному наступному поколінні давати плідників, які за своїми якостями не поступаються родоначальникам. Тому внутрішньолінійне розведення повинно забезпечувати генетичний прогрес, але за умови чіткого дотримання
системи добору, підбору та оцінки тварин за племінною
цінністю. Вважається, що ефективність лінійного розведення
залежить від числа поколінь її продовжувачів та наявності у
ній бугаїв-лідерів, щоб забезпечити упродовж чотирьохшести поколінь їхній прогресивний розвиток [2, 3, 5, 9, 21].
З іншого боку, існує теоретичне підґрунтя, яке свідчить, що крос генеалогічних формувань, навпаки, завдяки
зростанню гетерозиготності призводить до підвищення
показників життєздатності, відтворення та продуктивності у
потомства [6, 8, 12, 19, 20]. Існують також окремі наукові
дослідження, які свідчать, що не кожний міжлінійний підбір
дозволяє отримати кращі результати [7, 23, 25], тому у практичній селекційно-племінній роботі зі стадом необхідно
відшуковувати вдалі міжлінійні поєднання, оскільки безсистемне схрещування ліній не завжди сприяє консолідації
окремих ознак і замість очікуваного бажаного ефекту призводить до погіршення показників продуктивності.
Враховуючи важливий селекційний аспект заходу
стосовно внутрішньо- та міжлінійного розведення вважаємо
за доцільне дослідити ефективність поєднання ліній при
розведенні української червоно-рябої молочної породи
підконтрольного стада за ознаками тривалості використання
та довічної продуктивності (таблиця).
Узагальнюючи результати оцінки потомства корів,
одержаних при внутрішньолінійному підборі п’яти генеалогічних формувань підконтрольного стада, встановлено достовірний вплив спадковості ліній на показники довічної продуктивності. У ранзі за оцінкою ознаки тривалості господарського використання першу позицію зайняло потомство
корів відомої у голштинській та українській червоно-рябій
молочній породі генеалогічної лінії Хеневе 1629391 з надоєм
яке, на підтвердження свого спадкового впливу з достовірною різницею на 259-487 днів (Р<0,05-0,001) перевершувало
потомство решти ліній.
Генеалогічні формування Хеневе 1629391 та Інгансе
343514 – це заводські лінії в українській червоно-рябій молочній породі, потомство яких зайняло у рейтингу оцінки за
ознакою тривалості господарського використання відповідно
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першу (2814 днів) та другу (2555 днів) позиції.
Таблиця
Тривалість використання та довічна продуктивність корів при внутрішньолінійному та міжлінійному підборах
Лінія
батька

Iнгансе
343514
Р. Сітейшна
267150
Р. Совріна
0198998

Хеневе
1629391
Валіанта
1650414

n
матері

Iнгансе
Хеневе
Кевеліе
П.Ф.А. Чіфа
Р. Сітейшна
С.Т. Рокіта
Р. Совріна
Р. Совріна
Хеневе
Валіанта
С.Т. Рокіта
Хеневе
Р. Совріна
Валіанта
Р. Сітейшна
Валіанта
Хеневе
Кевеліе

33
22
39
21
24
23
27
29
47
26
36
28
33
37
22
21
39
32

Тривалість використання
господарського,
дн.

2555±89,5
2730±98,6
2622±74,2
1881±92,7
2552±87,4
2451±91,7
2324±85,3
2327±88,3
2779±71,8
2447±86,3
2245±74,5
2814±92,3
2112±93,4
2191±78,3
1928±97,7
2333±88,3
2833±84,1
2811±94,7

лактацій, шт

довічний
надій, кг

довічний вміст
жиру, %

довічний вихід
жиру, кг

надій на один день
господарського
використання, кг

4,6±0,19
4,9±0,28
4,8±0,21
2,7±0,33
3,9±0,28
4,3±0,26
4,1±0,39
3,8±0,34
4,9±0,25
4,2±0,21
4,3±0,22
5,3±0,44
3,4±0,47
3,8±0,32
2,8±0,41
4,1±0,48
5,2±0,22
5,1±0,23

32859±921,4
39911±979,2
33118±735,5
15747±992,9
23265±857,3
21009±925,4
22332±955,6
20244±873,1
27951±652,7
22537±954,3
24652±725,4
32474±814,3
19894±745,8
18612±808,1
15685±928,4
24655±945,8
35248±686,2
33427±708,3

3,78±0,015
3,80±0,013
3,77±0,014
3,78±0,013
3,74±0,015
3,80±0,019
3,76±0,017
3,85±0,014
3,78±0,010
3,79±0,013
3,78±0,011
3,79±0,013
3,83±0,010
3,74±0,012
3,78±0,012
3,78±0,014
3,82±0,017
3,83±0,014

1246±33,1
1516±41,5
1249±25,6
595,2±38,5
870,1±37,6
798,3±33,7
839,7±27,3
779,4±29,8
1057±25,7
854,2±33,2
931,8±27,8
1231±35,6
761,9±33,9
696,1±27,4
592,9±44,2
931,9±38,5
1347±27,9
1280±31,7

12,9±0,41
14,6±0,49
12,6±0,28
8,4±0,63
9,1±0,65
8,6±0,51
9,6±0,40
8,7±0,33
10,1±0,27
9,2±0,35
11,0±0,28
11,5±0,56
9,4±0,46
8,5±0,44
8,1±0,52
10,6±0,46
12,4±0,25
11,8±0,26

Нащадки лінії Хеневе 1629391 відрізнялися також
найвищою тривалістю використання лактацій (5,3) з перевищенням потомства чотирьох ліній (Інгансе, Р. Сітейшна,
Р. Совріна, Валіанта) на 0,7-1,5 лактацій з достовірністю при
Р<0,01 лише у порівнянні з лінією Р. Совріна.
Найголовніша із ознак, яка характеризує довічну
продуктивність – довічний надій корів. За цією ознакою
акценти у потомства, отриманого від внутрішньолінійного
розведення, у рейтингу щодо першості дещо змістилися.
Першу позицію зайняли корови, що належали заводській
лінії Інгансе з довічним надоєм 32859 кг молока, другу – з
незначною різницею, нащадки наступної заводської лінії
Хеневе (32474 кг) і лише третю, зайняли нащадки також
заводської лінії Валіанта (24655 кг). За довічним надоєм
корови заводської лінії Інгансе з достовірною різницею перевищували потомство решти оцінюваних ліній з різницею
від 8204 (Р<0,001; лінія Валіанта) до 12615 (Р<0,001; лінія
Р.Совріна).
Мінливість вмісту жиру в молоці корів оцінюваних ліній варіювала у межах 3,74-3,85%, при цьому міжлінійна
різниця в 1,1% має високу достовірність (Р<0,001).
За оцінкою довічного виходу молочного жиру кращими були нащадки ліні Хеневе та Інгансе. Вони при середньому значенні показника відповідно 1246 та 1231 кг перевищували корів решти генеалогічних формувань з різним
рівнем достовірності, від 299,1 кг (Р<0,001; лінія Валіата) до
466,6 кг (Р<0,001; лінія Р.Совріна).
Показник надою на один день життя також був вищий у потомства бугаїв лінії Інгансе і становив 12,9 кг. Достовірна різниця виявлена у всіх порівняннях від 1,4 кг (лінія
Хеневе; Р<0,05) до 4,2 кг (лінія Р.Совріна; Р<0,001).
Аналіз міжлінійного підбору у різних варіантах поєднань батьківських та материнських ліній показав істотну
мінливість потомства, отриманого від цих варіантів, за оцінюваними ознаками тривалості господарського використання та довічної молочної продуктивності.
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Молочна продуктивність

Використання бугаїв-плідників батьківської лінії Валіанта виявилося найбільш вдалим у міжлінійному кросі з
бугаями материнських заводських ліній Хеневе та Кевеліе,
ніж при внутрішньолінійному підборі з лінійними плідниками.
Корови, отримані у варіантах кросів ліній Валіанта × Хеневе
та Валіанта × Кевеліе, виявились кращими у порівнянні з
тваринами, отриманими від внутрішньолінійного підбору, за
тривалістю господарського використання з достовірною
різницею відповідно на 500 та 478 днів (Р<0,001), кількістю
використаних лактацій – 1,0 та 1,1 (Р<0,05), довічним надоєм – 10593 та 8772 кг (Р<0,001), за виходом молочного жиру
– 415,1 та 348,1 кг і за надоєм на один день господарського
використання – 1,8 (Р<0,001) та 1,2 кг (Р<0,05).
Аналіз результатів з розведення тварин за використання внутрішньолінійного підбору у підконтрольному стаді
виявив кращий результат в порівнянні з лінійними кросами
лише у варіанті Хеневе × Хеневе. За тривалістю господарського використання (2814 днів) корови від цього підбору
були кращими у порівнянні з потомками, отриманими від
невдалого поєднання кросів плідників батьківської ліній
Хеневе з коровами від бугаїв материнських ліній Р Совріна,
Валіанта та Р. Сітейшна, на 623-886 днів (Р<0,001), кількістю використаних лактацій – 1,5-2,5 штук (Р<0,05-0,001),
довічним надоєм – 12580-16789 кг (Р<0,001), довічним виходом молочного жиру – 469,1-638,1 кг (Р<0,001) та за надоєм
на один день господарського використання – 2,1-3,4 кг
(Р<0,01-0,001).
Розгляд дочірнього потомства, отриманого від використання плідників батьківської лінії Інгансе у внутрішньолінійному підборі та міжлінійних кросах з плідниками материнських ліній Хеневе, Кевеліе та Чіфа, засвідчив про кращі
результати щодо тривалості використання та довічної продуктивності у корів від кросів ліній Інгансе ×Хеневе та Інгансе × Кевеліе. Серед них найкращим виявився міжлінійний
підбір бугаїв Інгансе ×Хеневе. Потомство від цього підбору
перевищувало усі інші варіанти з використанням бугаїв
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батьківської лінії Інгансе за тривалістю господарського використання на 108-849 днів, кількістю лактацій – 0,1-2,2 шт.,
довічним надоєм – 6793-24164 кг, довічним виходом молочного жиру – 266-919,8 та надоєм на один день господарського використання – 1,7-6,2 кг. Різниця, за виключенням
мінімального значення, достовірна з мінливістю у межах
Р<0,05-0,001.
Результати оцінки дочірнього потомства, отриманого
від бугаїв-плідників батьківської ліній Р. Сітейшна, за використання їх як у внутрішньолінійному, так і міжлінійному
підборах, засвідчили незначну мінливість за тривалістю
господарського використання. Різниця за цією ознакою між
крайніми варіантами потомства від поєднання ліній
Р. Сітейшна × Р. Сітейшна та Р. Сітейшна × Р. Совріна, яка
склала 228 днів, виявилася недостовірною. Порівняння
материнських ліній між собою за ознаками довічної молочної
продуктивності також мають недостовірну різницю.
При використанні бугаїв- генеалогічної лінії
Р. Совріна у різних варіантах підбору найбільш вдалим за
ознаками довічної продуктивності виявився крос з плідниками материнської заводської лінії в українській червоно-рябій
молочній породі Хеневе. Потомство від цього поєднання
перевищувало з достовірною різницею тварин двох інших

кросованих варіантів за тривалістю господарського використання на 332 (Р<0,01) та 534 дні (Р<0,001), за довічним
надоєм – на 3299 та 5414 кг (Р<0,001), молочним жиром –
на 125,2 та 202,8 кг (Р<0,001). Внутрішньолінійний підбір
лінії Р. Совріна виявився невдалим.
Варто звернути увагу на те, що корови отримані в
усіх варіантах міжлінійного підбору батьківських ліній Інгансе, Р. Совріна та Валіанта з бугаями материнської Хеневе
завжди відрізнялися найвищими показниками тривалості
господарського використання та довічної молочної продуктивності.
Висновки. Достовірна мінливість показників довічної
продуктивності під впливом генеалогічних формувань підтверджує доцільність лінійного розведення у селекційноплемінній роботі як з даним стадом, так і з породою у цілому.
Виявлені в окремих варіантах внутрішньолінійного і
міжлінійного підбору вдалі та невдалі поєднання свідчать
про необхідність проведення у заводських стадах системної
оцінки при підборі бугаїв-плідників відповідних генеалогічних
формувань. Повторне застосування найбільш ефективних
варіантів та відмова від невдалих буде сприяти нарощуванню генетичного потенціалу продуктивності молочної худоби.
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Lifetime productivity of cows of the Ukrainian Red-and-White dairy breed under various options of selection
The results of researches of cows of the Ukrainian Red-and-White dairy breed were resulted on the traits of duration of economic use and lifetime productivity within the limits of an estimation of genealogical formations. The experimental basis of the research served retrospective selection information of the herd in the enterprise LLC "Mlynivsky Complex" of the Romny branch in the
Sumy region. The indicators of the duration and effectiveness of lifetime use were assessed according to the method of Yu. P. Polupan (2010), having recorded information on the dates of birth, first calving and withdrawal for each cow under study. For every
lactation were taken into account its duration, the milk yield, the content and output of milk fat for the entire lactation. The hereditary
influence of genealogical formations on indicators of duration of economic use and lifetime productivity at intralinear selection and in
separate variants of interlinear combinations was studied. According to the results of the offspring evaluation of cows obtained by
intra-line selection of five genealogical formations in the controlled herd, was found a reliable influence of lines inheritance on lifetime
productivity indicators. Successful and unsuccessful combinations revealed in separate variants of intralinear and interlinear selection testified about necessity of carrying out in stud flocks of a systematic assessment at selection of sires of the corresponding
genealogical formations. Repeated use of the most effective options and rejection of unsuccessful ones will help increase the genetic
potential of dairy productivity.
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