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Дослідження проведені в аспекті вивчення проблеми щодо тривалості життя корів молочної 
худоби залежно від оцінки лінійних ознак екстер’єрного типу. Оцінено за методикою лінійної 
класифікації корів-первісток українських червоно-рябої та чорно-рябої молочних порід. Досліджували 
описові ознаки екстер’єру, які характеризують загальну будову тіла: ширину грудей, глибину 
тулуба, кутастість, вгодованість, положення і ширину заду. За результатами досліджень 
встановлено співвідносну мінливість бальної оцінки описових ознак типу і тривалістю життя 
корів. Ступінь мінливості зв'язку між оцінкою цих ознак та тривалістю життя тварин залежала від 
конкретної статі будови тіла. 
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ознаки типу, тривалість життя. 

Постановка проблеми в аспекті останніх 
досліджень і публікацій. Продуктивне 
довголіття корів, із точки зору селекції, є досить 
складною інтегральною ознакою, що 
визначається як спадковими, так і 
середовищними чинниками. Вважається, що у 
селекції молочної худоби ознаки, які 
характеризують довголіття, відрізняються 
низькою успадковуваністю, хоча ніхто не 
сумнівається у їх спадковій обумовленості. За 
даними досліджень зарубіжних авторів ступінь 
різноманітності успадковуваності тривалості 
життя склала 0,01-0,36 залежно від породи і 
методу дослідження [37]. Іншими джерелами 
інформації повідомляється, що успадковуваність 
тривалості життя корів голштинської породи 
варіювала від 0,05 до 0,07 [39], у тварин 
симентальської породи Чехії вони перебували в 
діапазоні від 0,04 до 0,05 [43], а голштинської – 
від 0,03 до 0,05 [42]. 

Про генетичну складову в загальній 
фенотиповій мінливості ознак продуктивного 
довголіття повідомляється й вітчизняними 
дослідниками [5, 6, 8, 14, 17, 20, 22, 26, 28, 34, 27, 
30]. При дослідженні Ю. П. Полупаном [15] 2517 
корів вихідної (голландизованої, остфризької) 
чорно-рябої та помісних з голштинською породою 
тварин різної умовної кровності (української 
чорно-рябої молочної породи у процесі 
відтворного схрещування і кінцевої структури за 
порідністю) встановлено, що ступінь впливу на 
фенотипову мінливість тривалості життя 
справляє походження за батьком 
(успадковуваність) – 24%, вплив лінійної 
належності на цю ознаку становив 16%, а 
належності до родини 13%. За дослідженнями 
корів української чорно-рябої молочної породи у 
ТзОВ «Україна» Підволочиського району 
Тернопільської області вплив батька на 
тривалість господарського використання дочок 
становив 36,6%, на довічний надій – 36,4% та на 
один день життя – 34,2% [35].  

Вирішувати проблему довголіття молочної 
худоби допомагає добір та підбір тварин за 

ознаками екстер'єрного типу, оскільки мотивація 
цього заходу ґрунтується на існуванні 
співвідносної мінливості між статями екстер’єру 
та показниками тривалості використання корів [1, 
10, 21, 23, 24, 25, 31, 36, 38, 39, 41, 43]. Тому в 
сучасних умовах інтенсивних технологій 
виробництва молока показники довголіття корів 
молочних порід займають важливу ланку в 
економічному ланцюзі розвитку галузі скотарства, 
оскільки від них значною мірою залежить 
рентабельність його ведення [9, 15]. Завдяки 
високій економічній вагомості, довговічність була 
зареєстрована національними молочними 
асоціаціями, як селекційна ознака [16, 40]. 

Запровадження методики лінійної 
класифікації у селекційний процес поліпшення 
молочних порід України [13, 31] дозволяє виявити 
бажаний розвиток тих лінійних ознак, від яких 
залежить тривалість життя тварин, щоб 
враховувати їх в процесі добору та підбору. Тому 
метою наших досліджень стало вивчення 
залежності тривалості життя корів українських 
червоно-рябої та чорно-рябої молочних порід від 
рівня оцінки лінійних ознак, які характеризують 
їхню будову тіла. 

Матеріали та методи досліджень. 
Дослідження проведені у стаді племінного заводу 
АФ “Маяк” Золотоніського району Черкаської 
області з розведення українських червоно-рябої 
(УЧеР) та чорно-рябої (УЧР) молочних порід. 
Оцінка екстер'єрного типу корів-первісток 
проводилася за методикою лінійної класифікації 
[13] згідно останніх рекомендацій ICAR [18] у віці 
2-4 місяців після отелення. Експериментальні 
показники опрацьовували методами біометричної 
статистики на ПК за формулами, наведеними 
Е. К. Меркурьевой [12]. 

Результати досліджень. За результатами 
лінійної класифікації описових ознак екстер’єру, 
які характеризують загальну будову тіла корів-
первісток піддослідних порід підконтрольного 
стада: ширина грудей, глибина тулуба, 
кутастість, вгодованість, положення і ширина 
заду, встановлено відповідну співвідносну 



мінливість між оцінкою цих ознак та тривалістю 
життя тварин. 

Міцність корів характеризується шириною 
грудей, оскільки вона вказує на об’єм грудної 
клітини, у якій розміщені життєво важливі органи 
дихання та кровообігу. Тваринам з добре 
розвиненою грудною клітиною мають міцний тип 
конституції. Результати оцінки впливу ширини 
грудей на тривалість життя корів (рис. 1) свідчать 
про криволінійну залежність між цими ознаками, 
яка притаманна обом породам. Тварини з 
оцінкою за ознаку ширини грудей у 3-5 балів 

відрізнялися вищою тривалістю життя з 
мінливістю 2452-2505 днів для корів української 
червоно-рябої молочної та 2412-2525 днів для 
української чорно-рябої молочної порід. Із 
зростанням оцінки від середньої величини п’яти 
балів термін тривалості життя корів зменшувався 
від 2321 і 2282 (6 балів) до 2041 і 1981 днів (9 
балів) відповідно. Порівняння груп тварин з 
оцінкою п’ять балів із групами, що отримали 
оцінку 6-9 балів, виявило достовірну різницю на 
користь перших, яка і становила у межах двох 
порід від 184 до 544 днів (Р<0,05-0,001). 

 

 
Примітка: тут і надалі – ■ – українська червоно-ряба молочна; ■ – українська чорно-ряба молочна. 

Рис. 1. Співвідносна мінливість бальної оцінки описової ознаки типу 
«ширина грудей» і тривалістю життя корів 

 

Оцінка ширини грудей у комплексі 
гармонійного розвитку та вираженості молочного 
типу тварин у цьому стаді в аспекті співвідносної 
мінливості описових ознак екстер’єру з груповими 
не виявила високих кореляцій між цими ознаками 
[32]. Найвища кореляція між шириною грудей і 
молочним типом становила 0,161 (Р<0,01). 
Ступені недостовірних та низьких кореляцій з 
комплексами ознак, що характеризують розвиток 
тулуба (r=0,107), стан кінцівок (r=0,055) та 
морфологічних ознак вимені (r=0,071) свідчать, 
що тваринам молочного типу більш притаманні 
глибокі, ніж широкі груди, що підтверджується й 
іншими науковими дослідженнями [9, 33].  

Розвиток тулуба у глибину у молочної 
худоби характеризує відповідний стан травного 
тракту. Корови з глибоким тулубом здатні 
спожити значно більше грубого корму та 

конверсувати його у відповідну продуктивність. 
За результатами досліджень зв’язку між 
показниками молочної продуктивності [9, 21, 25, 
29, 33] в усіх випадках встановлені високі та 
достовірні коефіцієнти кореляцій між глибиною 
тулуба та надоєм корів за першу лактацію. 

Результати досліджень лінійної ознаки 
«глибина тулуба» свідчать, що найбільші терміни 
тривалості життя були притаманні тваринам з 
розвитком статі у 7-9 балів при недостовірній 
перевазі корів української чорно-рябої молочної 
породи, з найвищими показниками обох порід 
2525 і 2569 днів та оцінкою сім балів (рис. 2). 
Різниця за середньою тривалістю життя між 
коровами, оціненими у сім балів порівняно з 
групами тварин з оцінкою в один бал становить 
523 і 464 дні (Р<0,01) відповідно.  
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Рис. 2. Співвідносна мінливість бальної оцінки описової ознаки типу 

«глибина тулуба» і тривалістю життя корів 
 

Важливість ознаки кутастості в селекції 
молочної худоби підтверджується 
дослідженнями, якими встановлено існування 
високодостовірної додатної кореляції між цією 
ознакою та надоєм молока за першу лактацію [9, 
21, 25, 29, 31]. Так само кутастість знаходиться у 
позитивно співвідносній мінливості з тривалістю 
життя корів.  

За даними наших досліджень корови УЧеР 
та УЧР молочних порід з надмірною кутастістю і 
найдовшим терміном життя (2544 і 2508 днів) 
оцінюються вищим балом, який знижується із 
зменшенням оцінки за цю ознаку (рис. 3). 
Тварини обох порід з бажаним розвитком цієї 
ознаки, оціненої у дев’ять балів, перевищували 
групи тварин з оцінкою у вісім-один бал на 41-689 
днів від недостовірної різниці до 
високодостовірної (Р<0,001).  

Лінійна описова ознака «положення заду» 

враховує ступінь нахилу або підйому крижів за 
умовно проведеною лінією на рівні верхніх точок 
маклака та сідничного горба. Оптимальний рівень 
нахилу між крайніми точками становить 2-4 см і 
він є бажаним вираженням цієї ознаки й 
оцінюється у п’ять балів, а відхилення у бік оцінки 
положення заду до одного бала (піднятості) або 
дев’яти балів (звислості) є недоліками статі. 
Положення заду значною мірою впливає на 
відтворну здатність тварин. За дуже піднятих 
крижів існує загроза інфікування родових шляхів. 
За результатами наших досліджень зв'язок між 
оцінкою за стан цієї ознаки і тривалістю життя 
корів відрізняється криволінійною співвідносною 
мінливістю. Тварини з оптимальною оцінкою статі 
у п’ять балів відрізнялися найвищою тривалістю 
життя – 2517 (УЧеР) та 2534 (УЧР) дні, тоді як із 
підвищенням та зниженням оцінки за дану ознаку 
кількість днів життя корів скорочувалася (рис. 4).  
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Рис. 3. Співвідносна мінливість бальної оцінки описової ознаки типу 

«кутастість» і тривалістю життя корів 
 

 
Рис. 4. Співвідносна мінливість бальної оцінки описової ознаки типу 

«положення заду» і тривалістю життя корів 
 

Різниця за середньою тривалістю життя між 
коровами, оціненими у п’ять балів порівняно з 
групами тварин, оціненими у 6-9 балів складає 

12-284 (УЧеР) та 47-32 (УЧР) дні, різниця 
статистично достовірна при Р<0,05-0,01, за 
виключенням порівняння з тваринами, оціненими 

n=2; 1844±197,0 

n=3; 1899±172,1 

n=4; 1956±161,9 

n=9; 2005±97,7 

n=36; 2123±35,4 

n=35; 2214±37,2 

n=103; 2309±25,3 

n=50; 2493±39,4 

n=50; 2508±54,7 

n=2; 1855±194,0 

n=3; 1949±179,1 

n=8; 2056±122,4 

n=9; 2105±117,4 

n=26; 2223±51,4 

n=45; 2310±43,2 

n=75; 2477±29,5 

n=68; 2503±32,6 

n=14; 2544±61,7 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

С е р е д н я  т р и в а л і с т ь  ж и т т я (д н і в) 

К
 і
 л

 ь
 к

 і
 с

 т
 ь

  
 б

 а
 л

 і
 в

 

КУТАСТІСТЬ 

n=3; 1908±126,1 

n=5; 1964±97,7 

n=10; 2201±58,3 

n=45; 2376±45,5 

n=131; 2534±23,8 

n=44; 2487±44,4 

n=12; 2391±57,7 

n=6; 2266±88,2 

n=3; 2211±162,1 

n=3; 2008±165,3 

n=5; 2144±117,2 

n=8; 2344±108,3 

n=34; 2417±49,5 

n=103; 2517±32,6 

n=66; 2505±41,4 

n=15; 2411±74,5 

n=10; 2278±95,4 

n=6; 2233±133,2 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

С е р е д н я  т р и в а л і с т ь  ж и т т я (д н і в) 

К
 і
 л

 ь
 к

 і
 с

 т
 ь

  
 б

 а
 л

 і
 в

 

ПОЛОЖЕННЯ ЗАДУ 

Надмірна 

Недостатня 

Спущені крижі 

Підняті крижі 



у 6 балів. У порівнянні з групами тварин, що 
оцінені в 1-4 бали, різниця була достовірною при 
Р<0,01-0,001 і варіювала у межах 100-509 (УЧеР) 
та 158-626 (УЧР) днів. Тварини із максимально 
звислими крижами використовувалися на 225 
(УЧеР) і 303 (УЧР) дні довше порівняно з 
аналогічно піднятими, проте за малої вибірки та 
великої похибки різниця не є достовірною. 

Важливість наступної ознаки екстер'єру 
«ширина заду», яка оцінюється за відстанню між 
каудальними виступами сідничних горбів, у 
системі лінійної класифікації молочної худоби 
полягає у тому, що широкий зад забезпечує 
більшу площу для прикріплення вимені, велику 
ємність тазової порожнини, розширює родові 
шляхи, що сприяє легкому перебігу отелення 
корови. Існують дослідження, які доводять, що 
розвиток заду у ширину впливає на рівень 
формування будови вимені корів [4, 7, 11, 19], 
підтверджуючи цей факт високими коефіцієнтами 
кореляції між обхватом вимені та шириною в 
клубах у симентал х голштинських 5/8-кровних 
(r=0,526) та 3/4-кровних (r=0,608) помісей [11], 
між довжиною заду та довжиною вимені (r=0,17), 
а також між нахилом крижів та нахилом дна 
вимені (r=0,13) [7]. Між довжиною заду та 
довжиною вимені Ф.Л. Гарькавый [4] також 
виявив високодостовірну додатну кореляцію 

(r=0,49). З цього приводу автор вважав, що під 
довгим і широким тазом може розміститися як 
велике, так і мале вим’я, а під малим тазом – 
тільки невелике. 

Згідно даних досліджень [3, 29], ширина у 
сідничних горбах позитивно корелює з обхватом 
вимені з мінливістю 0,134-0,303 залежно від 
господарства, довжиною (r=0,141-0,351) і 
шириною (r=0,161-0,417) та довжиною передньої 
частини вимені (r=0,111-0,302). Існує також 
повідомлення, що ширина крижів забезпечує 
міцність хребта [2]. 

За показниками гістограми (рис. 5) 
тривалість життя корів також знаходиться у 
залежності від рівня оцінки за дану ознаку. 
Корови з найвищою оцінкою за розвиток статі у 9 
балів використовувалися на 462 (УЧеР) та 549 
(УЧР) днів довше у порівнянні з тваринами з 
оцінкою в один бал (Р<0,01). Серед оцінюваного 
поголів’я піддослідних порід найбільша кількість 
корів (n=56 і 99) оцінена у шість балів, наступна 
(n=88 і 60) у 7 балів. Загалом переважна кількість 
корів (n=189 і 198), або 75,6 і 76,4% знаходяться 
за розвитком даної, досить важливої у 
селекційному відношенні, ознаки вище 
середнього показника, тобто характеризується 
достатньо широким задом. 

 

 
Рис. 5. Співвідносна мінливість бальної оцінки описової ознаки типу 

«ширина заду» і тривалістю життя корів 
 

Вгодованість оцінюється візуально за 
товщиною жирового покриття над коренем хвоста 
і тазом. Рівень оцінки за вгодованість корови 
вказує на кількість жирових запасів у тілі тварини. 
Величина оцінки зростає за збільшення жирового 
напливу і, навпаки, зменшується при схудненні 
корови. Повідомляється [21, 32], що вгодованість 
часто від’ємно корелює як з іншими описовими 

ознаками, так і з продуктивністю. За даними 
досліджень голштинів Швейцарії [38] 
вгодованість від’ємно корелювала з ознаками 
ширини грудей (r=-0,39), молочними формами 
(r=-0,35), якістю вимені (r=-0,42) та виробництвом 
молока (r=-0,17). За даними асоціації 
голштинської худоби Італії [36] вгодованість тісно 
негативно корелювала з кутастістю (r=-0,612) та 
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надоєм за лактацію (r=-0,386), вказуючи на те, що 
високопродуктивні корови мають тенденцію до 
схуднення. Корови, які класифікувалися як худі, 
були кращими за довговічністю – повідомляється 
у дослідженнях голштинської худоби Чехії [41]. 

Результати досліджень корів українських 
червоно-рябої та чорно-рябої молочних порід, що 
наведені на гістограмі (рис. 6), узгоджуються з 
отриманими результатами [27], що вища ступінь 
вгодованості негативно пов’язана з тривалістю 
життя корів піддослідного стада, тоді як тварини з 

нижчою оцінкою за цю ж ознаку, навпаки, живуть і 
використовуються значно довше. Найвища 
середня тривалість життя тварин з оцінкою за 
вгодованість у п’ять балів становить в 
середньому 2523 та 2514 днів відповідно. 
Достатня тривалість життя корів з оцінками в 
один-шість балів з мінливістю у 2276-2448 (УЧеР) 
та 2387-2448 (УЧР) днів знаходиться у межах 
недостовірної різниці 172 і 61 день. Істотне 
зменшення тривалості життя спостерігається у 
корів з оцінкою 8-9 балів.  

 

 
Рис. 6. Співвідносна мінливість бальної оцінки описової ознаки типу 

«вгодованість» і тривалістю життя корів 
 

Узагальнюючи результати досліджень 
можна відмітити, що кожна із оцінюваних 
описових ознак у корів обох порід чинить вплив 
на тривалість життя з різною мінливістю у межах 
кожної конкретної статі.  

Висновки. Встановлено співвідносну 
мінливість бальної оцінки описових ознак типу і 
тривалістю життя корів українських червоно-рябої 
та чорно-рябої молочних порід піддослідного 
стада. Ступінь співвідносної мінливості між 
оцінкою цих ознак та тривалістю життя тварин 
залежала від конкретної статі будови тіла. Задля 
поліпшення тривалості використання корів при 
підборі необхідно враховувати екстер'єрні 
профілі бугаїв-плідників за ступенем розвитку 
лінійних статей їхніх дочок, які впливають на 
тривалість життя.  
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Вечёрка, В. В., Хмельничий, Л. М. ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ КОРОВ УКРАИНСКИХ ЧЁРНО-
ПЁСТРОЙ И КРАСНО-ПЁСТРОЙ МОЛОЧНЫХ ПОРОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОЦЕНКИ 
ЛИНЕЙНЫХ ПРИЗНАКОВ ЭКСТЕРЬЕРА 

Исследования проведены в аспекте изучения проблемы относительно 
продолжительности жизни коров молочного скота в зависимости от оценки линейных 
признаков экстерьерного типа. Оценены по методике линейной классификации коровы-
первотелки украинских красно-пестрой и черно-пестрой молочных пород. Исследовали 
описательные признаки экстерьера, характеризующие общее строение тела: ширину груди, 
глубину туловища, угловатость, упитанность, положение и ширину зада. По результатам 
исследований установлена соотносительная изменчивость балльной оценки описательных 
признаков типа и продолжительностью жизни коров. Степень изменчивости связи между 
оценкой этих признаков и продолжительностью жизни животных зависела от конкретной 
стати телосложения. 

Ключевые слова: украинская красно-пестрая молочная, украинская черно-пестрая 
молочная, линейные признаки типа, продолжительность жизни. 

 

Vechorka, V.V., Khmelnychyі, L. M. THE VITALITY OF UKRAINIAN COWS BLACK- RED-AND-
WHITE DAIRY BREEDS DEPENDING ON ASSESSMENT OF LINEAR CONFORMATION TRAITS 

The research in the aspect of studying the problem have been carried out about dairy cows 
duration life depending on assessment of linear traits of the exterior type. According to the method of 
linear classification have been evaluated cows-heifers of Ukrainian Red- and Black-and-White Dairy 
breeds. Such descriptive conformation traits, characterizing the general body structure have been 
researched : chest width, body depth, angularity, body condition, position and rump width. According to 
results of the research, the correlative variability of descriptive type traits scoring and cows duration life 
has been determined. The degree of variability relationship between the assessment of these traits and 
duration life of animals is depended on individual body part of the body structure. 

Key words: Ukrainian Red-and-White Dairy, Ukrainian Black-and-White Dairy, linear type traits, 
duration of life. 

 

 


