
47 
 

дуже важливий у селекційному процесі. У корів європейської селекції оцінка 

показника  розташування передніх дійок становила 6,6 балів, а у корів 

американської селекції – 6,1 балів. 

 Щодо показника розташування задніх дійок, встановлено, що у корів 

американської селекції досить часто спостерігається їх зближення, а оцінка 

становить 7,2 балів, щодо корів європейської селекції, то частота зближення 

задніх дійок не значна, середній показник за цією ознакою становить 5,4 бали. 

Довжина дійок, теж вважається технологічним показником, який також 

впливає швидкість та якість доїння. На дуже коротких дійках часто не фіксуються 

стакани доїльних установок, вони злітають, брудняться і в результаті  

затримується процес доїння. Занадто довгі дійки часто травмуються підчас 

процесу доїння корів. У дослідних тварин даний показник отримав оптимальні 

бали в межах 5,2 бала. 

За переміщення (у процесі руху) обидві дослідні групи тварин отримали 

оптимальні бали в  межах 5,6. 

Отже, за оцінкою  екстер’єрного типу, тварини обох селекційних груп  

суттєво не відрізнялися між собою, у більшості випадків ця різниця була 

недостовірною. Найбільш наближеними до оптимальних параметрів є тварини, які 

відносяться до європейської селекції. 
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ОЦІНКА ТА ВІДБІР БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ ЗА ІНТЕНСИВНІСТЮ ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ 

Одним із основних методів племінної роботи є оцінка, відбір та інтенсивне 

використання плідників. Відомо, що плідники мають важливу роль в 

удосконаленні стада, адже 90-95% ефекту селекції приходиться на їх долю [1].  

В останні роки багато дослідників вивчали вплив віку плідників на 

спермопродуктивность та її запладнювальну здатність. Практика підтверджує, що 

бугаї на протязі багатьох років зберігають статеву активність і від них можна 
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отримати сперму високої якості, достатньо за густиною та рухливістю 

сперматозоїдів [2-5]. 

Так, нами були вивчені зміни спермопродуктивності на протязі девяти років 

у одних і тих же плідниках. Ми виявили, що бугаї мають вікові особливості 

спермопродуктивності і її показники збільшуються до чотирьох річного віку. 

Встановлено вірогідне підвищення обєму еякуляту  на третьому і четвертому році 

життя і збільшується до пятирічного віку, а далі стабілізується.  Спостерігається 

тенденція до підвищення якісних показниківспермопродуктивностідо 48-

місячного віку,в подальшому концентрації та рухливості сперміїв з віком ці 

стабілізуються, а на восьмому і девятому році  є незначне зменшення (Р<095). 

Число сперміїв з віком збільшувалось пропорціно росту показників обєму 

еякуляту та концентрації сперміїв. Вірогідне збільшення числа сперміїв в еякуляті 

бугаїв спостерігається до третього життя і максимум настає в шестирічному віці. 

Рівень запліднювальна здатність сперми бугаїв-плідників  з віокм незначно 

змінюється, вона  підвищується до 3-5 річного віку, стабілізується  і до 7-ми 

річного віку перебуває на тому ж рівні. Між породами значних відхилень не 

виявлено. 

Крім того, слід зазначити , що довготривалеінтенсивне використання бугаїв-

поліпшувачів дає можливість реалізувати їх потенційні можливості 

спадковості.Особливо ефективно тривале використання бугаїв-поліпшувачів при 

штучному осіменінні.  

В умовах племпідприємств тривалість використання плідників залежить від 

кількості та якості спермопродукції, а також від результатів їх оцінки за якістю 

потомства, які стають відомими, як правило, при досягненні плідниками 5-6 

річного віку. Як свідчать наші дослідженнятривалість життя бугаїв на 

племпідприємствах становить 60-77 місяців, а використання їх для племінних 

цілей – 36-55 місяців. 

Отже, інтинсивне вирощування бугайців має вплив на якісні і кількісні 

показники спермопродуктивності, які в свою чергу від генетичних особливостей 

та паратипових факторів.  
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