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проміжним успадкуванням, на 2803 кг (Р>0,999) ровесниць з домінуванням матері, та на 
4187 кг(Р>0,999) – з регресією. 

Дочки з проміжним типом успадкування також мають високу продуктивність (7401 кг) 
і переважають на 1650 кг (Р>0,999) ровесниць з домінуванням матері і на 3034 кг (Р>0,999) 
ровесниць з проявленням регресії. 

Отже, розведення тварин за типом вбирного схрещування дає змогу підвищити 
генетичний потенціал за надоєм та збільшити частку тварин з бажаними формами 
успадкування племінної цінності за надоєм, зокрема, понаддомінування, домінування батька 
та проміжне успадкування. Розведення української чорно-рябої молочної породи за типом 
вбирного схрещування сприяє росту генетичного потенціалу за надоєм та фактичних надоїв, 
але водночас знижується жирність молока.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛІПШУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПЕРЕТВОРЕННЯ СТАД 
УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ 

Встановлено, коровиголштинської породи за першою і другою лактацією переважали корів української 
чорно-рябої молочної породи за величиною надоїв. Також корови голштинської породи відрізняються вищим 
індексом плодючості і коефіцієнтом відтворної здатності (на 6 і 0,05%) і меншою тривалістю сухостійного, 
сервіс і міжотельного періодів, відповідно на 4, 30 і 30 днів, ніж корови української чорно-рябої молочної 
породи.  

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, голштинскька порода, надій, тривалість 
продуктивного використання, молочна продуктивність,відтворна здатність 

 
Конкурентоспроможність молочного скотарства визначається довічною молочною 

продуктивністю корів, їх річним удоєм, а також витратами на ремонт стада. Довічна молочна 
продуктивність залежить як від річного надою, так і від тривалості використання корів. 
Витрати на ремонт стада тим вище, чим коротше терміни використання корів.  

Нині у вітчизняній і зарубіжній селекції фактор ефективності господарського 
використання молочної худоби набуває все більшої актуальності. Тривале продуктивне 
використання свідчить про відповідність генотипу тварин умовам середовища, добру 
відтворювальну здатність, резистентність до хвороб, нормальний перебіг фізіологічних та 
біохімічних процесів в організмі. Скорочення продуктивного довголіття негативно впливає 
на ефект селекції: різко затримуються темпи якісного поліпшення стада та інтенсивність 
відбору кращих корів у селекційну групу. Тому, подовження строків господарського 
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використання молочної худоби безпосередньо обумовлює економічну ефективність племінного і 
товарного скотарства. 

В умовах інтенсифікації молочного скотарства тварини не досягають того віку (5-7 
лактацій), коли проявляється максимальна продуктивність, обумовлена їхгенотипом. Строки 
продуктивного використання корів в багатьох господарствах не виправдано малі (2,7 - 3,5 
лактацій). 

Тому збільшення тривалості продуктивного використання корів при поглибленому 
вивченні залежності продуктивного довголіття від різних генетичних і паратипічних чинників є 
актуальним. 

До чинників, дії яких підкоряються селекційній роботі, відносяться: рівень продуктивності 
і вік при першому отеленні та ін.  

 Відомо, також, що надто ранні і надто пізні отелення корів негативно впливають на 
розвиток господарськи корисних ознак. 

Встановлено, що в СТОВ «Світанок» серед тварин голштинської і української чорно-
рябої молочної порід, кращі показники за тривалістю використання і довічною 
продуктивністю, мали корови, які отелилися у віці до 750 днів, а найгірші – у віці 951 день і 
більше.  

Із збільшенням віку першого отелення у корів зменшується коефіцієнт господарського 
використання і надій на один день утримання у господарстві та господарського 
використання. Таким чином, вік першого отелення корів впливає на тривалість 
продуктивного використання і рівень молочної продуктивності. 

В розрахунку на один день утримання в господарстві і господарського використання в 
СТОВ «Світанок» корови голштинської породи переважали корів української чорно-рябої 
молочної породи на 1 кг (Р≥0,99), а на один день господарського використання – на 2 кг 
(Р≥0,95). Що стосується кількості одержаної за період утримання телят, то корови 
української чорно-рябої молочної породи переважали корів голштинської породи на 0,3 
голови. 

Нашими дослідженнями встановлено, що в СТОВ «Світанок» у корів  контрольної 
групи голштинської породи середній надій за останню лактацію склав 5471 кг молока. Вміст 
жиру 4,35%, а білку – 3,49%. Вміст молочного жиру і білку становив, відповідно, 237,8 і 
190,6 кг. Корови голштинської породи за першою і другою лактацією переважали корів 
української чорно-рябої молочної породи за величиною надоїв.  

Також корови голштинської породи відрізняються вищим індексом плодючості і 
коефіцієнтом відтворної здатності (на 6 і 0,05%) і меншою тривалістю сухостійного, сервіс і 
міжотельного періодів, відповідно на 4, 30 і 30 днів, ніж корови української чорно-рябої 
молочної породи. Виявлена залежність тривалості продуктивного використання корів від 
віку першого отелення. Найвищу тривалість життя і продуктивного використання та по 
життєвий надій мають корови голштинської, які вперше отелилися у віці до 750 днів. В 
умовах СТОВ «Світанок» корови обох порід пристосовуються до інтенсивної технології 
упродовж всього продуктивного використання.  З віком індекс адаптації підвищується. Такі 
тварини стають більш пристосованими  і краще оплачують корми, ніж корови з середньою 
продуктивністю.  

Всі ці дані свідчать про те, що в умовах господарства більш доцільно утримувати корів 
голштинської породи. Високопродуктивних корів, що проявили рекордну для даного стада 
продуктивність,  необхідно утримувати окремо від основного стада і створювати для них 
оптимальні  умови утримання і годівлі, які будуть сприяти реалізації генетичного потенціалу 
продуктивності, нормальної відтворювальної здатності і тривалому продуктивному 
використанню.  
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