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Дослідження проведені за результатами оцінки 293 бугаїв молочних і молочно-м’ясних
порід у вітчизняних стадах впродовж 1997–2004 років методом розрахункової племінної цінності (РПЦ), а батьків бугаїв – методом РПЦ або BLUP. Порівнянням групових середніх аналізували зміну молочної продуктивності дочок і племінної цінності бугаїв за підвищення надою
їхніх матерів за вищу і у середньому за всі лактації та племінної цінності батьків. За показниками батьків підконтрольних бугаїв розподіляли на п’ять груп з класовим проміжком
1500 кг за надоєм матерів за кращу лактацію, 1000 кг – за середнім за всі лактації, 300 умовних одиниць – за селекційним індексом батька і 400 кг – за племінною цінністю за надоєм. За
надоєм, виходом молочного жиру і білка у дочок і племінною цінністю бугаїв за цими ознаками
встановлено криволінійне зростання зі збільшенням надою матерів і племінної цінності батьків. Різниця між кращими і гіршими групами сягала істотного (29,5–34,3%) статистично
значущого (до P < 0,001) рівня. За вмістом жиру і білка в молоці чіткої закономірності не
встановлено (міжгрупова різниця практично відсутня). Урахування молочної продуктивності
матерів за усі лактації при доборі плідників не забезпечує істотного підвищення ймовірності
одержання поліпшувачів порівняно з урахуванням надою матерів за вищу лактацію. Підвищена продуктивність корів дочок і племінна цінність бугаїв з більшою ймовірністю забезпечується за високого рівня продуктивності їхніх матерів і племінної цінності батьків.
Ключові слова: корова, бугай, надій, молочний жир, молочний білок, співвідносна мінливість, племінна цінність
THE RELATIONSHEEP OF THE BREEDING VALUE OF BULLS WITH THE
PRODUCTIVITY OF THEIR MOTHERS AND THE BREEDING VALUE OF THEIR
PARENTS BREEDING
M. B. Kulakova, Yu. P. Polupan
Institute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M.V.Zubets of NAAS (Chubinske, Ukraine)
The research was conducted based on the results of the assessment of 293 bulls of dairy and
dairy-meat breeds in domestic herds during 1997-2004 by the method of calculated breeding value
(ROC), and parents of bulls – by the method of the ROC or BLUP. Comparisons of group averages
analyzed the change in the milk productivity of daughters and the breeding value of bulls for increasing the milk yield of their mothers for higher and on average for all lactation and breeding value of
parents. According to the indicators of parents, controlled bulls were divided into five groups with a
class interval of 1500 kg per mother's milk yield for the best lactation, 1000 kg – for the average for
all lactations, 300 conventional units – according to the father's breeding index and 400 kg – in
breeding value by milk yield. According to milk yield, the release of milk fat and protein in daughters
and the breeding value of bulls on these grounds established curvilinary growth with an increase in
the milk yield of mothers and the breeding value of sire. The difference between the best and worst
groups reached a significant (29.5–34.3%) statistically significant (up to P < 0.001) level. According
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to the content of fat and protein in milk, a clear pattern has not been established (there is practically
no intergroup difference). Taking into account the milk productivity of mothers for all lactations in
the selection of fertilizers does not provide a significant increase in the likelihood of obtaining improvers compared to the milk yield of mothers for higher lactation. Increased productivity of daughters cows and the breeding value of bulls are more likely to be ensured with a high level of productivity of their mothers and the breeding value of their sire.
Keywords: cow, bull, milk, milk fat, milk protein, correlative variability, breeding value
Вступ. Важливим напрямом прогресу у скотарстві є інтенсивна селекція бугаїв за їх оцінкою за походженням, власними показниками та за якістю потомства. Потреба постійного поліпшення існуючих молочних порід зумовлює необхідність удосконалення системи оцінки та
добору бугаїв з використанням різних джерел інформації [26]. Оцінка тварин за генеалогічними даними їхніх батьків, спостереження впродовж життя, залежність (подібність) між батьками і потомством дає підставу очікувати, що від більш цінних за своїми якостями батьків
буде отримано і відносно краще потомство [29]. Наявність кореляційного зв’язку племінної
цінності батьків і продуктивності матерів з племінною цінністю плідників (успадковуваність
за шляхами “батько – син” і “мати – син”) сприяла б підвищенню ймовірності добору поліпшувачів на етапі парувань на замовлення для одержання ремонтних бугайців.
Про прямий зв’язок племінної цінності батьків і синів різного ступеня повідомляють низка вітчизняних [3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16] і зарубіжних [30, 31, 32, 33, 35, 36] вчених. У
дослідженнях І. П. Петренка зі співавторами [15] встановлено достовірний (P < 0,001) прямий
кореляційний зв’язок селекційних індексів батьків з племінною цінністю синів голштинської
породи за надоєм (r = 0,34 ± 0,048), виходом молочного жиру (0,28 ± 0,051) і білка
(0,14 ± 0,054). М. С. Пелехатий і В. В. Кобернюк [14] повідомляють про кореляційний зв’язок
між племінною цінністю батьків і синів за надоєм на рівні 0,431 ± 0,053 і за вмістом жиру в
молоці – 0,16 ± 0,058. У дослідженнях О. В. Малоокової [10] залежно від країни селекції
зв’язок племінної цінності батьків і синів коливався у межах -0,05 ± 0,003 … 0,48 ± 0,023.
A. Hibner [31] дослідженнями на 2161 бугаях чорно-рябої породи у Польщі встановив низький
(0,147, 0,169) та практично незначущий кореляційний зв’язок племінної цінності бугаїв та їхніх батьків за виходом молочного жиру. Німецькі дослідники K. Pilz, G. Schönmuth [35] повідомляють про успадковуваність племінної цінності за шляхом “батько – син” за надоєм і виходом молочного жиру на рівні 0,23 і 0,22. Більшість дослідників повідомляють, що успадковуваність за шляхом “батько – син” (подвоєна кореляція племінної цінності) за надоєм коливається у межах 10–30%. У наших попередніх дослідженнях [17, 18] на 652 бугаях чорно-рябої
та голштинської порід та їх помісей за оцінки за потомством методом “дочки – ровесниці”
кореляція племінної цінності за шляхом “батько – син” за надоєм і виходом молочного жиру
становила 10,6–14,4% (P < 0,05…0,01). Племінна цінність батька за надоєм зумовлювала
4,0 ± 1,91% мінливості племінної цінності синів за надоєм і 3,7 ± 1,92% – за вмістом молочного жиру. За використання для оцінки бугаїв за потомством методу розрахункової племінної
цінності (РПЦ) а батьків – методом BLUP її успадковуваність за шляхом “батько – син” за
надоєм зростає до 35%, за виходом молочного жиру – до 39,2% [18].
Половину спадковості плідники отримують від матерів. Більшість авторів повідомляють
про помітно нижчий рівень співвідносної мінливості молочної продуктивності матерів і племінної цінності бугаїв синів за надоєм і виходом молочного жиру [1, 2, 3, 5, 6, 13, 21, 22, 23,
24, 25, 34]. При цьому встановлено деякі відмінності за використання показників надою матерів за першу, кращу і середнього за декілька лактацій та індексів племінної цінності матерів зі
збільшенням джерел інформації [2, 18, 19]. У дослідженнях В. І. Антоненка [2] проведено порівняння шести варіантів розрахунків фенотипової кореляції між племінною цінністю бугаїв і
селекційними ознаками молочної продуктивності їхніх матерів (надій за першу, кращу, середній за всі лактації, племінна цінність матері, те само з урахуванням генетичного тренду та
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комбінований індекс племінної цінності). Встановлено, що уточнення методів оцінки молочної продуктивності та племінної цінності корів веде до зростання кореляції з племінною цінністю їхніх синів від 0,09 ± 0,10 до 0,40 ± 0,19 (P < 0,05). У наших попередніх дослідженнях
[17, 18, 19] кореляція індексу племінної цінності 653 бугаїв чорно-рябої та голштинської порід
за надоєм з надоєм їхніх матерів за першу лактацію становила 0,23 ± 0,038, за кращу –
0,17 ± 0,039 і середнім скоригованим на вік надоєм за всі враховані лактації – 0,23 ± 0,038.
Разом з тим, у дослідженнях M. Hornansky [32] на 79 бугаях словацької рябої породи коефіцієнти кореляції відносної племінної цінності плідників з надоями їхніх матерів за першу, вищу
і у середньому за всі лактації були близькими до нуля.
Отже, за часом суперечливих результатів досліджень різних авторів, переважною є тенденція до невисокого прямого зв’язку племінної цінності бугаїв за молочною продуктивністю
дочок з надоєм і виходом молочного жиру матерів і дещо вищим – з племінною цінністю їхніх
батьків. При цьому залишається мало дослідженим ступінь прямолінійності чи криволінійності такої співвідносної мінливості, що і стало метою наших досліджень
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проведені за результатами оцінки бугаїв молочних і молочно-м’ясних порід, що використовувались у вітчизняних стадах впродовж
1997–2004 років. З огляду на недостатню надійність оцінки плідників методом “дочки – ровесниці” [18], з 3086 включених до каталогів [9, 11, 20] до аналізу залучено інформацію про
племінну цінність 293 бугаїв, що оцінені методом розрахункової племінної цінності (РПЦ), а
батьки бугаїв – методом РПЦ або методом найкращого незміщеного лінійного прогнозу
(BLUP) у зарубіжних країнах (ЕТА, FW, ICC, PTA, ZW, EBV, BV, GB). Зазначені плідники
були оцінені у середньому за продуктивністю 54 дочок у 4,4 стадах із середньою повторюваністю 64%. Середня молочна продуктивність дочок бугаїв за 305 днів першої лактації становила 5471 кг молока із вмістом 3,79% жиру і 3,29% білка, дочок батьків бугаїв – відповідно
7099 кг, 3,78% і 3,21%. У матерів бугаїв ураховували продуктивність за вищу і розраховували
середню за усі враховані лактації. За переважною більшістю ураховуваних ознак показник
асиметрії не перевищував 1, а ексцес – 3 одиниць, що засвідчує близький до нормального розподіл і правомірність використання методів параметричної статистики. Переважаюча оцінка
плідників за невеликим поголів’ям дочок і незначному числі стад логічно зумовило статистично значущий рівень додатної асиметрії (відповідно 2,99 ± 0,142 і 2,79 ± 0,142) та ексцесу
(12,21 ± 0,284 і 11,48 ± 0,284) за цими параметрами.
Напрям співвідносної мінливості та ступінь її прямо- чи криволінійності оцінювали порівнянням групових середніх. За кожною з детермінуючих ознак батьків було сформовано по
п’ять груп плідників. За надоєм матері за вищу лактацію застосовано класовий проміжок
1500 кг, за середнім надоєм матері – 1000 кг, за селекційним індексом батька – 300 одиниць і
за племінною цінністю батька за надоєм – 400 кг. Параметри варіаційного ряду обчислювали
методами математичної статистики та біометрії [28] засобами програмного пакету Statistica
12,0 [27].
Результати досліджень. Порівняльним аналізом встановлено значний рівень міжгрупової диференціації молочної продуктивності дочок і племінної цінності бугаїв за різного надою
їхніх матерів за вищу лактацію (табл. 1).
З підвищенням надою матерів бугаїв з менше 7,5 до понад 12 тонн стабільно зростають
надій, вихід молочного жиру і білка у дочок первісток. За надоєм перевага дочок бугаїв від
високопродуктивних матерів становила 1610 ± 354,9 кг або 33,5% (td = 4,54, P < 0,001), за виходом молочного жиру – 62,4 ± 13,72 кг (td = 4,55, P < 0,001), молочного білка – 63,2 ± 21,22 кг
(td = 2,98, P < 0,01). За вмістом жиру і білка в молоці міжгрупова різниця була різноспрямована
і у більшості випадків недостовірна. За племінною цінністю різниця між плідниками від кращих матерів і бугаями від гірших матерів становила за надоєм 304,4 ± 133,79 кг (td = 2,28,
P < 0,05), за виходом молочного жиру – 12,0 ± 5,39 кг (td = 2,23, P < 0,05), молочного білка –
5,3 ± 10,17 кг (td = 0,52, P > 0,1). Слід зазначити, що зростання племінної цінності плідників з
підвищенням надою їхніх матерів за кращу лактацію має криволінійний характер. Зокрема, у
51

групі з надоєм матерів 10501–12000 кг племінна цінність плідників за надоєм дочок знизилась
порівняно з попереднім суміжним класом (9001–10500 кг) на 110,3 ± 88,98 кг, за виходом молочного жиру – на 5,0 ± 3,44 кг, молочного білка – на 4,8 ± 4,72 кг. За племінною цінністю за
вмістом жиру і білка в молоці дочок міжгрупова різниця практично відсутня.
1. Продуктивність дочок і племінна цінність бугаїв за різного надою матері за вищу лактацію (x ± S.E.)
Група за надоєм матері за кращу лактацію, кг:
Ознаки
до 7500
7500 … 9000 9001…10500 10501…12000 понад 12000
31
89
98
51
24
Ураховано плідників
6806
±
97,7
8303
±
43,0
9714
±
47,5
11152
±
65,1
13354
± 344,1
Надій матері за вищу лактацію, кг
4804 ± 153,3 5041 ± 123,0 5571 ± 142,1 5991 ± 216,3 6414 ± 320,1
надій, кг
% 3,78 ± 0,015 3,78 ± 0,013 3,79 ± 0,013 3,80 ± 0,015 3,80 ± 0,024
Середня
молочний жир
кг 181,5 ± 5,57 190,6 ± 4,83 211,1 ± 5,43 227,7 ± 8,34 243,9 ± 12,54
продуктивність
дочок
% 3,32 ± 0,088 3,26 ± 0,054 3,17 ± 0,030 3,27 ± 0,049 3,29 ± 0,075
молочний білок
кг 168,3 ± 9,78 167,4 ± 13,76 189,2 ± 8,49 211,0 ± 15,61 231,5 ± 18,83
35 ± 4,0
57 ± 5,4
57 ± 6,1
48 ± 6,8
68 ± 18,3
число дочок
у середньому повторюваність, % 59,9 ± 2,20
61,9 ± 1,56
65,7 ± 1,50
65,0 ± 1,88
69,7 ± 2,82
Пле-10,8
±
70,88
42,3
±
50,53
143,3
±
53,36
33,0
±
71,21
293,6
± 113,47
надій, кг
мінна
% -0,03 ± 0,014 -0,01 ± 0,008 -0,01 ± 0,010 -0,01 ± 0,013 -0,02 ± 0,015
цінмолочний жир
за
1,4 ± 2,00
5,8 ± 2,04
0,8 ± 2,77
10,3 ± 4,50
кг -1,7 ± 2,97
ність: ознакою
-0,01
±
0,013
-0,01
±
0,010
-0,02
±
0,013
-0,01
±
0,017
-0,004
± 0,034
%
молочний білок
-1,2 ± 3,94
6,9 ± 2,98
2,1 ± 3,66
14,6 ± 5,72
кг 9,3 ± 8,41

Урахування продуктивності матерів за усі закінчені лактації потенційно може підвищити
ймовірність зростання племінної цінності плідників. Порівняльний аналіз підтверджує криволінійне підвищення надою, виходу молочного жиру і білка дочок первісток і племінної цінності бугаїв за цими ознаками зі зростанням середнього надою їхніх матерів від менше шести до
понад дев’ять тонн (табл. 2). При цьому продуктивність дочок бугаїв перших двох класів за
середнім надоєм матерів (до шести та шість – сім тонн) навіть дещо знижується, а найістотніша міжгрупова різниця відмічена між дочками плідників крайніх груп. За надоєм дочки первістки від бугаїв з середнім надоєм матерів понад дев’ять тонн переважали ровесниць від
плідників з продуктивністю матерів до шести тонн на 1499 ± 256,9 кг або 31,4% (td = 5,83,
P < 0,001), за виходом молочного жиру – на 58,3 ± 9,70 кг (td = 6,01, P < 0,001), молочного білка – 61,3 ± 12,32 кг (td = 4,97, P < 0,001). За вмістом жиру і білка в молоці міжгрупова різниця
була різноспрямована і у більшості випадків недостовірна. За племінною цінністю різниця між
плідниками від кращих матерів і бугаями від гірших матерів становила за надоєм
221,0 ± 123,95 кг (td = 1,78, P < 0,1), за виходом молочного жиру – 8,3 ± 5,05 кг (td = 1,64,
P < 0,1), молочного білка – 0,8 ± 17,30 кг (td = 0,05, P > 0,1). За племінною цінністю за вмістом
жиру і білка в молоці дочок міжгрупова різниця практично відсутня.
Отже, урахування молочної продуктивності матерів за усі лактації при доборі плідників
підтверджує встановлене за кращою лактацією матерів криволінійне зростання молочної продуктивності дочок та племінної цінності бугаїв синів, але не забезпечує істотного підвищення
ймовірності одержання поліпшувачів.
Іншою складовою добору ремонтних бугаїв за походженням є племінна цінність їхніх
батьків. Порівняльний міжгруповий аналіз засвідчує криволінійне зростання надою, виходу
молочного жиру і білка дочок первісток і племінної цінності бугаїв за цими ознаками з підвищенням комплексного селекційного індексу їхніх батьків (табл. 3).
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2. Продуктивність дочок і племінна цінність бугаїв за різного середнього надою матері
за усі лактації (x ± S.E.)
Група за племінною цінністю батька за надоєм:
Ознаки
до 6000
6000 … 7000 7001 … 8000 8001 … 9000 понад 9000
19
52
67
72
81
Ураховано плідників
Середній надій матері за усі лактації, кг 5575 ± 66,0 6589 ± 35,3 7555 ± 34,5 8460 ± 34,5 10043 ± 88,2
4772 ± 184,5 4627 ± 134,9 5290 ± 149,4 5524 ± 143,5 6271 ± 178,8
надій, кг
% 3,77 ± 0,018 3,77 ± 0,015 3,78 ± 0,018 3,81 ± 0,012 3,79 ± 0,013
Середня
молочний жир
кг 179,9 ± 6,68 174,2 ± 5,04 199,9 ± 5,66 210,3 ± 5,50 238,2 ± 7,03
продуктивність
дочок
% 3,29 ± 0,155 3,23 ± 0,041 3,26 ± 0,067 3,19 ± 0,029 3,26 ± 0,044
молочний білок
кг 160,5 ± 3,50 159,1 ± 10,00 184,3 ± 13,06 188,1 ± 10,86 221,8 ± 11,82
29 ± 3,2
48 ± 7,5
60 ± 6,7
57 ± 6,6
56 ± 7,0
число дочок
у середньому повторюваність, % 56,2 ± 2,64
60,5 ± 1,88
64,3 ± 1,85
65,0 ± 1,80
67,5 ± 1,48
-33,5 ± 108,43 1,4 ± 50,30 32,8 ± 70,19 92,7 ± 44,17 187,5 ± 60,06
надій, кг
Племінна
% -0,01 ± 0,014 -0,02 ± 0,012 -0,02 ± 0,012 -0,001 ± 0,008 -0,02 ± 0,010
цінність:
молочний жир
за
-1,0 ± 1,96
0,7 ± 2,58
4,1 ± 1,71
6,9 ± 2,47
кг -1,4 ± 4,40
ознакою
0
0,003 ± 0,017 -0,03 ± 0,012 -0,001 ± 0,012 -0,02 ± 0,017
%
молочний білок
4,9 ± 4,63
3,4 ± 6,02
2,3 ± 3,00
8,8 ± 3,23
кг 8,0 ± 17,00
3. Продуктивність дочок і племінна цінність бугаїв за різного селекційного індексу батька (x ± S.E.)
Група за племінною цінністю батька за надоєм:
Ознаки
до -200
-200 … 100
101 … 400
401 … 700
понад 700
45
65
101
58
24
Ураховано плідників
-414 ± 23,3
-60 ± 11,6
260 ± 9,3
592 ± 15,7
1168 ± 52,6
Селекційний індекс батька
5073 ± 174,6 4995 ± 124,0 5262 ± 107,3 6166 ± 222,9 6709 ± 377,4
надій, кг
% 3,77 ± 0,019 3,78 ± 0,016 3,79 ± 0,011 3,77 ± 0,014 3,85 ± 0,021
Середня
молочний жир
кг 191,1 ± 6,25 189,0 ± 4,87 199,5 ± 4,16 233,2 ± 8,71 257,8 ± 14,41
продуктивність
дочок
% 3,29 ± 0,075 3,21 ± 0,033 3,19 ± 0,022 3,28 ± 0,084 3,37 ± 0,083
молочний білок
кг 185,4 ± 16,98 178,1 ± 8,98 177,7 ± 6,66 236,8 ± 20,10 241,4 ± 26,33
45 ± 5,8
48 ± 5,4
62 ± 7,0
59 ± 7,4
38 ± 8,1
число дочок
у середньому повторюваність, % 59,2 ± 2,05
61,9 ± 1,82
66,2 ± 1,45
68,3 ± 1,86
60,5 ± 2,17
Пле47,5 ± 83,37 19,3 ± 55,66 85,6 ± 47,39 164,8 ± 75,27 186,8 ± 92,47
надій, кг
мінна
-0,02
± 0,011 -0,03 ± 0,011 -0,01 ± 0,010 -0,02 ± 0,009 0,03 ± 0,016
%
цінмолочний жир
за
-0,3 ± 2,17
3,6 ± 1,90
5,7 ± 3,01
9,4 ± 3,44
кг 0,6 ± 3,01
ність: ознакою
% 0,01 ± 0,008 -0,003 ± 0,013 -0,03 ± 0,013 -0,02 ± 0,028 0,03 ± 0,020
молочний білок
2,7 ± 3,57
5,1 ± 2,57
9,4 ± 4,87
10,6 ± 5,95
кг 1,6 ± 12,69

У перших двох суміжних класах спостерігається навіть деяке зниження продуктивності
дочок і племінної цінності плідників. Підвищення племінної цінності синів починається лише
у групах від батьків поліпшувачів. Максимальної величини різниця за молочною продуктивністю дочок відмічена між групами від батьків з селекційним індексом понад +700 і у межах 200…+100 одиниць. За надоєм вона сягає 1714 ± 397,2 кг або 34,3% (td = 4,32, P < 0,001), за
виходом молочного жиру – 68,8 ± 15,21 кг (td = 4,52, P < 0,001), молочного білка –
63,3 ± 27,82 кг (td = 2,28, P < 0,05). За вмістом жиру і білка в молоці міжгрупова різниця була
різноспрямована без стабільної закономірності зростання. Різниця між дочками бугаїв кращої
та гіршої груп за вмістом жиру в молоці сягала достовірного рівня і становила +0,08 ± 0,028%
за другого ступеня статистичної значущості (td = 2,86, P < 0,01), за вмістом молочного білка
дорівнювала +0,18 ± 0,086 (td = 2,09, P < 0,05). За племінною цінністю за надоєм різниця між
плідниками кращої п’ятої та гіршої другої групи становила 167,5 ± 107,93 кг (td = 1,55, P > 0,1),
за виходом молочного жиру – 9,7 ± 4,07 кг (td = 2,38, P < 0,02), молочного білка між п’ятою і
першою групами – 9,0 ± 14,02 кг (td = 0,64, P > 0,1).
Порівняльним аналізом груп за племінною цінністю батька бугая за надоєм так само
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встановлено, що підвищення племінної цінності батьків супроводжується криволінійним зростанням племінної цінності плідників синів і середнього надою їхніх дочок (табл. 4). Різниця
між крайніми класами розподілу за надоєм дочок сягає 1504 ± 287,9 кг або 29,5% (td = 5,22,
P < 0,001), за виходом молочного жиру – 57,8 ± 11,07 кг або 29,8% (td = 5,22, P < 0,001), білка
– 55,5 ± 22,46 кг або 29,8% (td = 2,47, P < 0,02). За племінною цінністю бугаїв різниця міх крайніми групами становила за надоєм 278,8 ± 84,20 кг (td = 3,31, P < 0,001), за виходом молочного
жиру – 12,8 ± 3,32 кг (td = 3,86, P < 0,001), молочного білка – 13,4 ± 6,62 кг (td = 2,02, P < 0,05).
За середньою племінною цінністю бугаїв за вмістом молочного жиру і білка міжгрупова різниця не виявляє чіткої закономірності з племінною цінністю батька за надоєм, різноспрямована і у більшості випадків не сягає статистично значущого рівня.
Отже, проведені дослідження з порівняння групових середніх засвідчують наявність певного рівня співвідносної мінливості молочної продуктивності матерів, племінної цінності батьків з надоєм, виходом молочного жиру і білка у дочок первісток і племінною цінністю синів
за цими ознаками. Такий зв‘язок має переважно криволінійний характер і з високою ймовірністю забезпечує підвищену продуктивність корів дочок і племінну цінність плідників за високої
племінної цінності батьків.
4. Продуктивність дочок і племінна цінність бугаїв за різного рівня племінної цінності батька
за надоєм (x ± S.E.)
Група за племінною цінністю батька за надоєм:
Ознаки
до -400
-400 … 0
0 … 400
400 … 800
понад 800
56
60
64
66
47
Ураховано плідників
-151 ± 13,5
238 ± 13,2
576 ± 12,8
1139 ± 38,0
Племінна цінність батька за надоєм, кг -792 ± 34,1
5103 ± 122,9 5153 ±165,1 5484 ± 147,5 5252 ± 167,2 6607 ± 260,3
надій, кг
% 3,80 ± 0,017 3,78 ±0,016 3,76 ± 0,015 3,79 ± 0,013 3,81 ± 0,016
Середня
молочний жир
кг 193,9 ± 4,85 194,3 ±6,10 206,7 ± 5,82 199,5 ± 6,55 251,7 ± 9,95
продуктивність
дочок
% 3,22 ± 0,042 3,19 ±0,038 3,22 ± 0,036 3,18 ± 0,047 3,38 ± 0,067
молочний білок
кг 189,8 ±8,17 172,2±12,69 173,8 ± 8,77 195,2 ± 11,28 245,3 ± 20,92
47 ± 5,9
46 ± 4,5
63 ± 9,1
62 ± 6,5
49 ± 9,7
число дочок
у середньому повторюваність, % 62,1 ± 1,98
61,1 ± 1,89
66,3 ± 1,71
67,0 ± 1,76
63,3 ± 2,03
-70,4 ±49,78 101,4 ±71,48 51,0 ± 52,41 178,3 ± 74,19 208,4 ± 67,91
надій, кг
Пле% -0,02 ±0,011 -0,01 ± 0,009 -0,02 ± 0,014 -0,02 ± 0,010 0,01 ± 0,011
мінна
молочний жир
за
цінність:
2,9 ± 2,65
1,4 ± 2,06
7,2 ± 2,94
8,7 ± 2,63
кг -4,1 ±2,02
ознакою
% -0,02±0,018 -0,01 ± 0,018 -0,01 ± 0,016 -0,06 ± 0,015 0,03 ± 0,020
молочний білок
4,5 ± 3,54
1,9 ± 3,70
9,3 ± 4,09
12,4 ± 4,34
кг -1,0 ±5,00

Висновки. Між молочною продуктивністю матерів за вищу і у середньому за всі враховані лактації, племінною цінністю батьків та племінною цінністю синів і молочною продуктивністю їхніх дочок встановлено певний рівень співвідносної мінливості. З підвищенням продуктивності матерів та племінної цінності батьків криволінійно зростає племінна цінність бугаїв синів та надій, вихід молочного жиру і білка в молоці дочок. Підвищена продуктивність
корів дочок і племінна цінність плідників з більшою ймовірністю забезпечується за високого
рівня продуктивності їхніх матерів і племінної цінності батьків. Урахування молочної продуктивності матерів за усі лактації при доборі плідників не забезпечує істотного підвищення
ймовірності одержання поліпшувачів порівняно з урахуванням надою матерів за вищу лактацію.
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