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На основі вивчення показників продуктивного використання корів українських чорно-рябої та 

червоно-рябої молочних порід встановлено позитивний кореляційний зв'язок тривалості господар-

ського використання та довічного надою, що дає можливість вести селекцію на їх високу продук-

тивність і довготривалість одночасно. 

Ключові слова: порода, тривалість господарського використання, довічний надій, коефіцієнтом 

господарського використання, кореляція, причини вибуття.  

Продовження тривалості господарського використання корів є важливою проблемою су-

часного молочного скотарства. Адже інтенсифікація галузі призвела до значного скорочення 

строку експлуатації корів. Так середній строк використання корів на молочних фермах обме-

жується всього 3-4 лактаціями. Відповідно, більшість тварин не доживає до віку, у якому мог-

ла б виявитись їхня максимальна продуктивність, тобто в період 4-7 лактацій.  

Одним із головних шляхів вирішення проблеми подовження строку використання корів є 

цілеспрямована селекційно-племінна робота за цією ознакою. Якщо середня тривалість вико-

ристання корів буде меншою, ніж 2,5 лактації, то корови-матері почнуть вибувати зі стада ра-

ніше, ніж дадуть приплід їхні дочки. За такого становища стадо припиняє своє існування як 

єдина біологічна система. 

Вирішити цю проблему можна тільки за поглибленого вивчення залежності продуктив-

ного довголіття від різних генотипових і пара типових факторів на основі ефективнішого по-

єднання селекційно-генетичних і ветеринарних заходів. 

Нами вивчено взаємозв’язок селекційних ознак з тривалістю господарського викорис-

тання. Майже всі селекційні ознаки між собою взаємопов’язані, є складна кореляція тривалос-

ті господарського використання з низкою господарсько-біологічних ознак.У ТДВ „Терезине” 

у корів обох порід нами встановлено тісний позитивний взаємозв’язок між показниками гос-

подарського використання і довічним надоєм (Р > 0,999), а також надоєм за 1 день утримання 

в господарстві (Р > 0,999). 

Між коефіцієнтом господарського використання і віком першого отелення у корів украї-

нських чорно-рябої (Р > 0,999) і червоно-рябої (Р > 0,99) молочних порід кореляція негативна, 

це свідчить про те, що при  збільшенні віку першого отелення коефіцієнт господарського ви-

користання зменшується (табл.1). 
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1. Коефіцієнти кореляції між показниками господарського використання 

 та відтворною здатністю і надоєм корів 
 

Показники 

 

Порода 

Тривалість  

утримання в гос-

подарстві, дн. 

Тривалість госпо-

дарського викори-

стання 

 

КГВ 

Вік 1-го отелення  УЧРМ -0,130  -0,210  -0,250  

УЧеРМ -0,240  -0,320  -0,300  

МОП УЧРМ 0,085 0,086 0,131 

УЧеРМ 0,131 0,119 0,190 

Довічний надій, кг УЧРМ 0,981  0,981  0,920  

УЧеРМ 0,988  0,989  0,922  

Надій на 1 день утримання в гос-

подарстві, кг 

УЧРМ 0,843  0,843  0,921  

УЧеРМ 0,940  0,939  0,962  

Тривалість утримання в господар-

стві, дн. 

УЧРМ - 0,996  0,926  

УЧеРМ - 0,997  0,946  

Тривалість господарського вико-

ристання 

УЧРМ - - 0,933  

УЧеРМ - - 0,948  
 

Між міжотельним періодом і тривалістю використання виявлено слабкий позитивний 

зв’язок. Отримані результати свідчать про те, що покращання показників господарського ви-

користання корів є нагальною проблемою сьогодення. 

Важливим фактором, який необхідно враховувати при визначенні перспектив роботи що-

до удосконалення племінних стад і розробки селекційних програм, є причини вибуття тварин. 

Вибуття корови з молочного стада означає вибір, зроблений людиною чи природою. У біль-

шості випадків цей вибір не випадковий, а обумовлений властивостями даної тварини і свід-

чить про недостатній рівень однієї чи декількох ознак. 

Нами було проведено аналіз причин вибуття молочних корів із стада. У ТДВ „Терезине” 

основними причинами вибракування тварин обох порід є порушення у відтворній здатності 

(35,6-39,4%), хвороби вим’я (23,3-24,9%), а також низька продуктивність (27,4-28,1%) (табл. 

2).  

Корови українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід в досліджуваному гос-

подарстві вибувають із стада через зазначені причини майже в рівному співвідношенні, лише 

за порушенням відтворної здатності корів української чорно-рябої молочної породи вибуло на 

3,8% більше, ніж української червоно-рябої молочної породи. Це свідчить про те, що у більш 

продуктивних корів, якими є тварини української чорно-рябої молочної породи, частіше по-

рушується відтворна функція.  
 

2. Причини вибуття корів із стада 

 

Порода 

 

Всього 

Причини вибуття корів 

низька продук-

тивність 

відтворна 

здатність 

хвороби 

кінцівок 

хвороби 

вим я 

інші 

причини 

УЧРМ 

 
гол.  345 97 136 11 86 15 

%  100 28,1 39,4 3,2 24,9 4,4 

УЧеРМ гол.  73 20 26 4 17 6 

%  100 27,4 35,6 5,5 23,3 8,2 
 

 Основними причинами зниження відтворної здатності корів у ТДВ „Терезине”, на нашу 

думку, є відсутність індивідуального догляду, обмежений рух дійних корів у приміщеннях та 

відсутність вигулів на майданчики протягом лактації, проблеми виявлення корів в охоті.  

Отже, на основі проведених досліджень можна зробити висновок, що позитивний коре-

ляційний зв'язок тривалості господарського використання та довічного надою буде сприяти 

селекції стада на продуктивне і довготривале застосування одночасно.  


