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Сумський національний аграрний університет
Наведена характеристика екстер’єрного типу корів-первісток української чорно-рябої
молочної та голштинської порід, оцінених за методикою лінійної класифікації. Встановлено
поліпшуючий вплив бугаїв-плідників голштинської породи на розвиток лінійних ознак екс
т ер’єру корів української чорно-рябої молочної худоби. Виявлено додатний зв ’я зок між гру
повими та основними описовими лінійними ознаками, які характеризують екстер’єр корівпервісток, та величиною надою за лактацію.
Ключові слова: українська чорно-ряба, голштинська, екстер’єрний тип, лінійна оцінка,
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FEATURES OF THE CONFORMATION TYPE OF DAIRY CATTLE OF DIFFERENT
ORIGIN AND CORRELATIVE VARIABILITY OF LINEAR TYPE TRAITS W ITH M ILK
YIELD COWS OF HOLSTEIN BREED
L. M. Khmelnychyi, V. V. Vechorka, S. L. Khmelnychyi
Sumy National Agrarian University (Sumy, Ukraine)
The characteristics conformation type cow firstborn Ukrainian Black-and-White Dairy and
Holstein breeds estimated according to the linear classification method has been given. The improv
ing effect sires o f Holstein breed on the development o f linear traits o f conformation o f Ukrainian
Black-and-White Dairy cattle were determined. The positive relationship between group and main
descriptive linear traits characterizing conformation firstborn cows and value o f milk yield per lac
tation was found.
Key words: Ukrainian Black-and-W hite Dairy, Holstein, conformation type, linear estimation,
correlation, yield
ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРНОГО ТИПА М ОЛОЧНОГО СКОТА РАЗЛИЧНОГО
ПРОИСХОЖ ДЕНИЯ И СООТНОСИТЕЛЬНАЯ ИЗМ ЕНЧИВОСТЬ ЛИНЕЙНЫ Х ПРИ
ЗНАКОВ С УДОЕМ КОРОВ ГОЛШ ТИНСКОЙ ПОРОДЫ
Л. М. Хмельничий, В. В. Вечёрка, С. Л. Хмельничий
Сумский национальный аграрный университет (Сумы, Украина)
Приведена характеристика экстерьерного типа коров-первотелок украинской черно
пестрой молочной и голштинской пород, оцененных по методике линейной классификации.
Установлено улучшающее влияние быков-производителей голштинской породы на развитие
линейных признаков экстерьера коров украинского черно-пестрого молочного скота. Выяв
лено положительную связь между групповыми и основными описательными линейными при
знаками, характеризующими экстерьер коров-первотелок, и величиной удоя за лактацию.
Ключевые слова: украинская черно-пестрая, голштинская, экстерьерный тип, линейная
оценка, корреляция, удой
Корови молочних порід на сучасному етапі селекції мають відрізнятися довготривалим
використанням та високими показниками довічної продуктивності, що є запорукою ефектив
ного виробництва молока в умовах промислової технології. Забезпечити ці показники можуть
© Л. М. ХМЕЛЬНИЧИЙ, В. В. ВЕЧОРКА, С. Л. ХМЕЛЬНИЧИЙ, 2018
Розведення і генетика тварин. 2018. Вип. 56

77

тільки тварини з міцним здоров’ям, яке істотним чином залежить від стану та розвитку статей
екстер’єру, про що свідчать тривалі дослідження як вітчизняних [3, 6, 8, 11, 12, 13], так і зару
біжних науковців [16, 17, 21, 23]. Зв'язок господарськи корисних ознак з екстер’єром молочних
корів зумовив створення методики лінійної класифікації, яка ефективно використовується у
країнах світу упродовж більш як 90 років. Ефективність селекції корів молочної худоби за
екстер’єром ґрунтується на існуванні додатної співвідносної мінливості між лінійними озна
ками та продуктивністю, відтворною здатністю й довголіттям і достатнім рівнем успадковуваності статей будови тіла [3, 11, 15, 17, 18, 22, 24]. Натомість низька успадковуваність ознак
довголіття не сприяє ефективності селекції корів за ними [19, 20, 25].
Екстер’єрний тип сучасної молочної корови характеризується за комплексом розвитку
морфологічних ознак будови тіла та вимені, які у своїй цілісній, гармонійній сукупності забез
печують високу молочну продуктивність тварин при збереженні міцного здоров’я та довго
тривалого використання в сучасних умовах високотехнологічних процесів виробництва. Се
лекція молочних корів за типом є ефективною завдяки достатній успадковуваності лінійних
ознак, про що свідчать результати численних наукових досліджень [2, 6, 8, 10, 17, 19, 23], а
існування позитивного кореляційного зв’язку між більшістю статей екстер’єру та господарськи корисними ознаками [2, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 24] дозволяє вести опосередкований добір за
типом, який буде сприяти поліпшенню продуктивності тварин.
Використання методики лінійної класифікації корів молочної худоби практикується в
Україні тривалий період, що дозволило накопичити достатню кількість інформації задля того,
щоб порівняти показники лінійної оцінки корів у динаміці поколінь в окремо взятому стаді з
метою визначення впливу генотипових чинників на їхній розвиток в селекційному процесі
його удосконалення за екстер’єром.
М атеріали та методи досліджень. Як матеріал експериментальних досліджень були ви
користані тварини племінного заводу ТОВ АФ „Владана” Сумської області з розведення ук
раїнської чорно-рябої молочної та голштинської порід. Оцінка корів української чорно-рябої
молочної худоби проводилась за методикою лінійної класифікації корів молочних порід [1] з
урахуванням 14 описових ознак, які були рекомендовані ICAR на той період часу. Оцінку ко
рів голштинської худоби за екстер’єрним типом проводили за новою методикою [5] згідно
наступних рекомендацій ICAR [7] з урахуванням 18 описових ознак, які оцінювались за 9-ти
бальною шкалою у 2-4-х місячному віці першої лактації. За оцінкою 100-бальної системи вра
хували чотири комплекси екстер’єрних ознак, які характеризують вираженість молочного
типу, розвиток тулуба, стан кінцівок та морфологічні якості вимені. Кожен екстер’єрний ком
плекс оцінювався незалежно з відповідним ваговим коефіцієнтом у фінальній оцінці тварини:
молочний тип - 15%, тулуб - 20%, кінцівки - 25% та вим’я - 40%. Біометричне опрацювання
експериментальних даних проводили за формулами, наведеними Е. К. Меркурьевой [4].
Результати досліджень. Лінійна класифікація корів-первісток української чорно-рябої
молочної породи стада племінного заводу ТОВ АФ „Владана”, які станом на 2007 рік були
помісями з різною умовною кровністю за голштинською породою, яка була проведена ще за
методикою лінійної класифікації, що враховувала 14 описових ознак, засвідчила про достат
ньо високі показники лінійної оцінки як за груповими, так і за описовими ознаками (табл.).
За два покоління спадковість тварин української чорно-рябої молочної породи у резуль
таті поглинального схрещування з голштинами досягла 100% за поліпшувальною породою,
що слугувало зміні статусу господарства на племінний завод з розведення голштинської ху
доби. За використання голштинських плідників мінливість показників лінійної оцінки корів
підконтрольного стада з плином часу змінювалася, як правило, у кращий бік.
Про поліпшуючий вплив спадковості бугаїв-плідників голштинської породи на розвиток
ознак екстер’єру корів підконтрольного стада свідчать показники лінійної оцінки за 100бальною системою станом на 2017 рік, які за два покоління зросли за груповими ознаками
молочного типу на 1,1 бала, кінцівок - на 1,3, вимені - на 1,6 та фінальною оцінкою - на 1,2
бала. В усіх випадках порівнянь різниця була високодостовірною за Р < 0,001.
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Порівняльна оцінка корів-первісток різного походж ення за показниками
лінійної оцінки з визначенням рівня співвідносної мінливост і м іж ознаками
____________ екст ер’єру т а надоєм тварин голш т инськоїпороди____________
Лінійна оцінка корів за типом
Ознака екстер’єру
2007 рік (n = 173) [12]
2017 рік (n = 289)
x ± S.E.
x ± S.E.
r ± S.E.
Cv, %
Cv, %
Групові ознаки, які характеризують:
82,0 ± 0,19
3,10
83,1 ± 0,12
2,45
0,464 ± 0,0463
молочний тип
83,0 ± 0,16
2,52
83,4 ± 0,12
2,43
0,305 ± 0,0533
тулуб
кінцівки

81,7 ± 0,14

2,19

83,0 ± 0,12

2,37

0,198 ± 0,0573

вим’я

3,24
2,31
22,4

83,2 ± 0,11
83,2 ± 0,09
6,4 ± 0,08

2 ,2 0

Фінальна оцінка типу
Описові ознаки: висота

81,6 ± 0 , 2 0
82,0 ± 0,14
6 ,1 ± 0 ,1 0

1,75
22,3

0,306 ± 0,0533
0,402 ± 0,0493
0,359 ± 0,0513

ширина грудей (міцність [ 1 2 ])

6,4 ± 0,11

2 1 ,6

5,7 ± 0,05

14,7

-0,004 ± 0,059

глибина тулуба

7,1 ± 0,09

15,9

7,4 ± 0,08

17,5

0,384 ± 0,0503

кутастість (молочний характер [ 1 2 ])

6 ,8

18,4

7,0 ± 0,09

20,7

0,474 ± 0,0463

положення заду

5,1 ± 0,06

14,8

4,9 ± 0,06

19,4

0,011 ± 0,059

ширина заду

5,8 ± 0,09

20,9

6,4 ± 0,09

22,7

0,311 ± 0,0533

кут тазових кінцівок

4,6 ± 0,06

16,4

5,0 ± 0,04

14,3

-0,082 ± 0,058

-

-

6,4 ± 0,09

23,8

0,361 ± 0,0513

4,6 ± 0,07

20,9

5,5 ± 0,09

27,4

0,273 ± 0,0543

6,5 ± 0,09
5,7 ± 0,12

18,1
27,1

6,9 ± 0,08
5,9 ± 0,09

19,3
26,0

0,355 ± 0,0513
0,330 ± 0,0523

центральна зв’язка

5,7 ± 0,13

30,0

6,5 ± 0,09

23,6

0,311 ± 0,0533

глибина вимені

5,0 ± 0,11

28,6

5,9 ± 0,07

19,6

0,009 ± 0,059

4,8 ± 0,12

34,1

5,0 ± 0,08

27,8

0,002 ± 0,059

-

-

5,3 ± 0,09

30,1

0,001 ± 0,059

5,1 ± 0,05

постава тазових кінцівок
кут ратиць
прикріплення
вимені

розташування
дійок

переднє
заднє

передніх
задніх

±

0 ,1 1

5,4 ± 0,10

23,8

16,6

-0,002 ± 0,059

переміщення (хода)

-

-

6 ,8

± 0,08

18,7

0,305 ± 0,0533

вгодованість

-

-

5,5 ± 0,09

28,7

-0,168 ± 0,0572

довжина дійок

Найбільш чітке уявлення про розвиток найважливіших статей екстер’єру корови дає
описова оцінка лінійних ознак відокремлено від групових. За цією системою обов’язково опи
суються визначені ICAR ознаки екстер’єру корови, що включені до характеристик групових
ознак молочного типу, тулуба, кінцівок і вимені з урахуванням певного переліку недоліків, які
найчастіше зустрічаються у тварин.
За описовими ознаками поліпшення з достовірною різницею спостерігалось за висотою
(на 0,3 бала, Р < 0,05), глибиною тулуба (на 0,3 бала, Р < 0,05), шириною заду (на 0,6 бала,
Р < 0,001), кутом тазових кінцівок (на 0,4 бала, Р < 0,001), кутом ратиць (на 0,9 бала, Р < 0,001),
переднім прикріпленням вимені (на 0,4 бала, Р < 0,001), центральною зв’язкою (на 0,8 бала,
Р < 0,001), глибиною вимені (на 0,9 бала, Р < 0,001) та за довжиною дійок (на 0,3 бала,
Р < 0,01).
Тварини голштинської породи у порівнянні з українською чорно-рябою молочною стали
більш вузькогрудими (на 0,7 бала, Р < 0,001).
Одним із головних факторів успішної селекції корів молочної худоби є рівень співвідно
сної мінливості лінійних ознак екстер’єру з молочною продуктивністю.
Визначені зв’язки між лінійними ознаками та величиною надою корів-первісток у підко
нтрольному стаді засвідчили існування достовірної кореляції між оцінкою як за окремими
комплексами екстер’єрних ознак, так і за загальною оцінкою 100-бальної системи класифікації
(r = 0,198-0,464 і r = 0,402; Р < 0,001).
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Додатний та достовірний зв’язок з надоєм спостерігався за більшістю важливих у селек
ційному відношенні описових ознак: висотою, глибиною тулуба, кутастістю шириною заду,
поставою тазових кінцівок, кутом ратиць, переднім та заднім прикріпленням вимені, центра
льною зв’язкою, переміщенням. Ознака вгодованості корелює з надоєм корів від’ємно.
Таким чином, встановлені кореляції між лінійними ознаками екстер’єру та надоєм за ла
ктацію свідчать про надійність селекції корів за екстер’єрним типом з одночасним поліпшен
ням молочної продуктивності.
Висновки. Використання бугаїв-плідників голштинської породи за поглинального схре
щування з українською чорно-рябою молочною породою поліпшує лінійні ознаки екстер’єр
ного типу у свого потомства.
Встановлений додатний зв’язок між груповими та основними описовими лінійними
ознаками, які характеризують екстер’єр, та величиною надою буде сприяти ефективній опосе
редкованій селекції за ознаками типу та продуктивності.
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