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Проведено порівняльний аналіз показників тривалості використання та довічної 
продуктивності корів українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід з імпортованою 
голштинською породою датської селекції в умовах одного стада. Встановлено, що датські 
голштини виявилися кращими за довічним надоєм та вмістом жиру в молоці, але поступалися за 
тривалістю використання коровам української чорно-рябої молочної породи. За результатами 
досліджень української чорно-рябої молочної породи встановлено достовірний вплив спадковості 
ліній, бугаїв-плідників та частки умовної кровності за голштинською породою на показники 
тривалості використання та довічної продуктивності корів.  
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Наразі селекційний процес великої рогатої 
худоби спеціалізованих молочних порід у 
більшості країн світу з високим розвитком галузі 
скотарства ґрунтується на показниках, які 
характеризують тривале та продуктивне 
довголіття корів. Значною кількістю досліджень 
доведено, що економічна ефективність 
виробництва молочної продукції істотно, поряд з 
генетичним потенціалом, залежить від тривалості 
продуктивного використання корів та, особливо, 
від рівня їхньої довічної молочної продуктивності 
[1, 21, 19, 24, 29, 47]. Біологічні особливості корів 
за умов раціональних методів утримання та 
повноцінної годівлі згідно їх фізіологічного стану 
здатні зберігати високий рівень молочної 
продуктивності та задовільну відтворну здатність 
до 10-12 річного віку. 

У процесі створення та удосконалення 
нових молочних порід у світі та в Україні за 
використання кращого світового генофонду 
голштинської породи у помісного поголів’я тварин 
зі зростанням умовної частки спадковості 
поліпшувальної породи спостерігається 
вибагливість до умов годівлі та утримання [22]. 
Не дивлячись на те, що голштинська порода 
істотно прискорює темпи приросту молочної 
продуктивності корів та поліпшення екстер’єрного 
типу в усьому світі (досвід зарубіжних країн 
свідчить, що при голштинизації є можливість 
збільшити середній надій на корову щорічно 
більш ніж на 100 кг [26]) та в Україні [3, 33, 36, 40, 
41 ], існує зворотній бік цього процесу – із 
нарощуванням кровності за поліпшувальною 
породою істотно знижуються показники 
відтворної здатності [8, 9, 18, 46, 50, 51], 
тривалості використання та довічної 
продуктивності [2, 10, 15, 16, 20, 23, 28, 30, 34, 
37, 38, 44, 45].  

У зв’язку з цим, в окремих країнах Північної 
Америки та Європи показник тривалості 
продуктивного використання включено до 
системи селекції, як селекційну ознаку при 
визначенні племінної цінності тварин [48, 49, 50, 
52, 53]. При оцінці племінної цінності корови у 

США методом індексної оцінки питома вага 
показника тривалості господарського 
використання в структурі комплексного індексу 
становить 26,7%. На виставках племінних тварин 
нагороджуються кращі корови у яких загальний 
надій за період використання перевищує 50 або 
100 тисяч кг молока. 

Висока напруженість обмінних процесів 
корів для синтезу значно більшої порівняно з 
еволюційно закріпленою фізіологічною нормою 
кількості молока природно супроводжується 
зниженням загальної резистентності організму, 
гальмуванням інших життєво важливих 
фізіологічних функцій, що за існування 
еволюційно закріпленої співвідносної зворотної 
мінливості, сприяє помітному зниженню 
відтворної здатності, здоров’я та тривалості 
господарського використання [25]. 

Встановлено, що продуктивне довголіття 
тварин української чорно-рябої молочної породи 
залежить від генотипу, умов годівлі та стартової 
продуктивності за першу лактацію [5, 11]. 
Найвищим достовірним зв’язком з ефективністю 
довічного використання відзначаються показники 
надою корів за окремі лактації (r =0,20...0,73), 
починаючи з першої [27]. Повідомляється, що із 
зростанням у помісей умовної частки кровності за 
поліпшувальною (голштинською) породою 
відповідно зменшувався термін їхнього 
господарського використання та довічний надій 
[4, 10, 30, 34, 44]. 

Встановлено, що на тривалість 
господарського та продуктивного використання і 
показники довічної молочної продуктивності корів 
достовірний вплив чинить як спадковість ліній, так і 
окремих бугаїв-плідників [7, 31, 32, 35, 39, 42, 43]. 

За даними наукових досліджень [6] сила 
впливу генотипу на продуктивне довголіття корів 
чорно-рябої породи становила лише 1%, на 
довічний надій –13 % і на середню довічну 
жирність молока – 9 %. За іншими даними частка 
впливу кровності плідників за голштинською 
породою на тривалість господарського 
використання виявилася незначною (η

2
=2,04%), 



тоді як на довічний надій істотною (η
2
=42,62%) 

[15]. Найбільший вплив з усіх спадкових і 
неспадкових факторів на вивчені показники 
продуктивного довголіття і довічної молочної 
продуктивності корів білоруської чорно-рябої 
породи зчинили генетичні особливості бугаїв-

плідників (
2 

=47,95–53,50%) і генеалогічна 

належність (
2 

=3,94–19,50%) [9]. Силу впливу 
спадковості батьків на показники довголіття 
молочної худоби підтвердили й інші автори [12, 
13, 14, 37].  

Враховуючи, що рентабельність ведення 
галузі молочного скотарства істотною мірою 
залежить від показників тривалості 
господарського та продуктивного використання і 
довічної продуктивності корів, нами була 
поставлена задача вивчити вплив спадковості 
досліджуваних порід, ліній та окремих бугаїв-
плідників на показники довголіття в однакових 
умовах заводського стада.  

Матеріали та методи досліджень. 
Науково-виробничі дослідження проведені у стаді 
ТОВ НВА „Перлина Поділля” Білогірського 
району Хмельницької області на поголів’ї тварин 
українських червоно-рябої та чорно-рябої 
молочних порід і голштинської худоби датської 
селекції. Оцінку корів за господарськи корисними 
ознаками проводили за матеріалами первинного 
зоотехнічного та племінного обліку (форма № 2 
мол). Ефективність довічного використання корів 
оцінювали за наступними показниками: 
тривалістю господарського використання (різниця 
у днях між датами вибуття і народження); 
тривалістю продуктивного використання (різниця 
у днях між датами вибуття і першого отелення); 
тривалість лактування (сума днів усіх лактацій); 
кількість отелень за життя; довічний надій (сума 
надоїв молока за всі повні лактації, кг); довічний 
вихід молочного жиру (сума молочного жиру за 
всі повні лактації, кг); середній довічний надій на 
один день господарського, продуктивного 
використання та лактації (як частка від ділення 
довічного надою на тривалість відповідного 
періоду, кг). Біометричне опрацювання 
експериментальних даних проводили за 

формулами, наведеними Н. А. Плохинским [17]. 
Результати досліджень. Аналіз 

експериментальних досліджень засвідчив, що 
тривалість життя тварин у підконтрольному стаді 
незалежно від породи становила в середньому 
2986 днів, табл. 1. Що стосується впливу породи 
на термін господарського використання, то 
найдовше у стаді використовувалися крови 
новоствореної української чорно-рябої молочної 
породи – 3081 день, перевищуючи тварин 
української червоно-рябої молочної та 
голштинської порід відповідно на 401 та 216 днів 
(Р< 0,001). 

За показниками, що характеризують термін 
продуктивного використання та сумарної кількості 
днів тривалості усіх лактацій, так само кращими 
були тварини української чорно-рябої молочної 
породи, які з достовірною різницею 
перевищували корів української червоно-рябої 
молочної та голштинської порід відповідно на 386 
і 129 (Р< 0,001 і 0,01) та 235 і 69 днів (Р< 0,01 і 
н/д). 

Кількість отелень корів за все життя 
взаємозв’язане з показниками тривалості 
використання і, відповідно, було вищим у тварин 
української чорно-рябої молочної породи та 
становило в середньому 4,79 лактацій, з 
різницею у порівнянні з тваринами української 
червоно-рябої молочної та голштинської порід 
відповідно на 0,82 і 0,18 лактацій (Р< 0,01 і н/д). 

Найголовніші ознаки, які характеризують 
довічну продуктивність корів – це кількісні та 
якісні показники надою. За даними молочної 
продуктивності серед корів досліджуваних порід 
найкращими виявились тварини імпортованої 
голштинської породи датської селекції. Довічна 
продуктивність голштинських корів за величиною 
надою становила в середньому 23378 кг молока, 
що перевищувало аналогічний показник корів 
українських чорно- і червоно-рябої молочних 
порід відповідно на 1622 та 5247 кг з 
високодостовірною різницею в порівнянні з 
українською червоно-рябою молочною породою 
(Р< 0,001).  

Таблиця 1 
Показники довічної продуктивності корів піддослідних порід підконтрольного стада 

Показники 

У середньому  
по стаду 

По породах: 

українська чорно- 
ряба молочна 

українська червоно-
ряба молочна 

голштинська 
 датської селекції 

x ± S.E. Cv,% x ± S.E. Cv,% x ± S.E. Cv,% x ± S.E. Cv,% 

Враховано голів 735 479 160 95 

Тривалість використання, днів: 
господарського  

2986±31,7 18,5 3081±35,1 23,6 2680±39,3 28,9 2865±41,4 32,3 

продуктивного 2018±26,3 20,5 2098±29,6 26,9 1712±33,5 32,2 1969±34,2 34,8 

лактації 1582±39,1 26,6 1651±40,2 34,2 1416±44,3 38,7 1582±47,9 41,3 

Кількість отелень за життя 4,61±0,056 31,9 4,79±0,058 24,2 3,97±0,142 46,5 4,61±0,182 39,0 

Довічна продуктивність за:  
надоєм, кг 

21163±345,7 44,3 21756±382,9 38,5 18131±871,0 60,8 23378±1026,7 42,8 

вмістом жиру, % 3,75±0,006 4,6 3,73±0,008 4,9 3,71±0,006 2,2 3,94±0,011 2,7 

молочним жиром, кг 794,1±13,07 44,6 809,8±14,2 38,4 673,0±32,5 61,0 992,0±41,0 43,3 



Надій за 1 день використання:, кг 
господарського  

7,1±0,11 17,5 7,1±0,13 21,6 7,7±0,18 23,3 8,2±0,21 24,1 

продуктивного 10,5±0,15 15,5 10,8±0,17 19,8 10,6±0,24 21,3 11,9±0,28 22,2 

лактації  13,3±0,17 13,3 13,2±0,21 16,6 12,8±0,27 19,8 14,8±0,33 15,4 
 

Вміст жиру в молоці вирахуваний у корів 
підконтрольних порід за все життя був самим 
високим у голштинів датської селекції і становив 
у середньому 3,94 % перевищуючи з 
високодостовірною різницею корів українських 
чорно- та червоно-рябої молочних порід 
відповідно на 0,21 та 0,23 % (Р< 0,001). 

Загальний вихід молочного жиру, кількість 
якого визначається як за рівнем надою, так і за 
жирністю молока, становив у середньому 992 кг 
на користь корів голштинської породи з різницею 
відповідно 182,2 та 319,0 кг (Р< 0,001).  

За показниками, які характеризують 
продуктивність корів за надоєм на один день 
господарського та продуктивного використання і 
лактації, також кращими виявились тварини 
голштинської худоби датської селекції. Вони 
переважно з високодостовірною різницею 
перевищували корів української селекції, чорно- 
та червоно-рябої молочних порід, відповідно на 
1,1 і 0,5 (Р< 0,001 і н/д), 1,1 і 1,3 (Р< 0,001) та 1,6 і 
2,0 кг молока (Р< 0,001). Рівень коефіцієнтів 
варіації у межах порівнянь усіх врахованих 

довічних показників господарськи корисних ознак 
свідчить про їхню велику мінливість в 
середньому по стаду і ще більшу окремо по 
породах. 

Варіативність мінливості за тривалістю 
використання тварин у межах порід коливалася 
від 23,6% – за господарським використанням 
тварин української червоно-рябої молочної 
породи, до 41,3% – сумарною кількістю днів усіх 
лактацій у голштинських тварин датської селекції. 

Проте найвища мінливість спостерігалася 
за показниками молочної продуктивності – 
довічним надоєм та виходом молочного жиру, як 
у середньому по стаду (44,3 та 44,6%), так і в 
міжпородному порівнянні, відповідно – 38,5-
60,8%.  

Найбільш представницька у піддослідному 
господарстві “Перлина Поділля” за кількістю 
українська чорно-ряба молочна порода 
дозволила дослідити довічні показники 
продуктивності та тривалості використання корів 
залежно від їхньої лінійної належності, табл. 2. 

Таблиця 2 
Показники тривалості використання та довічної молочної продуктивності корів  

української чорно-рябої молочної породи різних ліній, x ± S.E. 
Показники Валіанта 1650414 Елевейшна 1491007 М.Чіфтейна 95679 Хановера 1629391 П.Ф.А.Чіфа 1427381 

Враховано голів 45 132 46 18 235 

Тривалість використання, днів: 
господарського 

2939±44,6 3171±37,4 3108±45,1 2719±51,1 2842±29,9 

продуктивного 2120±37,1 2252±32,3 2238±38,4 1836±48,8 1931±24,5 

лактації 1720±41,5 1823±39,7 1803±44,5 1479±53,3 1548±34,1 

Кількість отелень за життя 5,0 ± 0,14 5,3±0,11 5,3±0,18 4,3±0,39 4,5±0,08 

Довічна продуктивність за: 
надоєм, кг 

28736±1288,6 23144±660,2 22082±1093,2 19090±2228,1 19855±525,7 

вмістом жиру, % 3,65±0,027 3,74±0,009 3,75±0,013 3,65±0,046 3,73±0,014 

молочним жиром, кг 1046±45,9 866±24,2 828±40,3 698±82,4 741±20,0 

Надій за 1 день використання:, кг 
господарського 

9,2±0,27 7,2±0,14 6,9±0,30 6,9±0,38 6,8±0,13 

продуктивного 13,6±0,31 10,2±0,19 9,9±0,29 10,4±0,44 10,3±0,15 

лактації 16,7±0,37 12,6±0,23 12,2±0,37 12,9±0,46 12,8±0,18 
 

Аналіз дочірніх нащадків генеалогічних та 
заводських ліній засвідчив достовірну мінливість 
показників довічної продуктивності і визначив 
їхню спадкову зумовленість.  

Так, група тварин заводської лінії Валіанта 
1650414 з довічним надоєм 287360 кг молока з 
високодостовірною різницею, яка варіювала на 
їхню користь у межах від 5592 кг, у порівнянні з 
групою тварин лінії Елевейшна 1491007, до 9644 
кг – лінії Хановера 1623391 (Р< 0,001). Хоча у 
нащадків лінії Валіанта 1650414 вміст жиру у 
молоці був достовірно нижчий в порівнянні з 
більшістю ліній на 0,1% , вони за життя виробили 
найбільше молочного жиру – 1046 кг з 
високодостовірною різницею у межах 180 (за 
лінію Елевейшна) – 348 кг (за лінію Хановера) 

при Р< 0,001. 
Кілька показників, які характеризують 

довічний надій корів на один день 
господарського, продуктивного використання і 
сумарної кількості днів лактацій, також істотною 
мірою кращі у потомства лінії Валіанта 1650414 і 
становили в середньому відповідно 9,2; 13,6 і 
16,7 кг молока, що вище в порівнянні з рештою 
дочірніх нащадків піддослідних ліній відповідно 
на 2,0-2,4 (Р< 0,001), 3,2-3,7 (Р< 0,001) та на 3,8-
4,5 кг (Р< 0,001). 

Що стосується тривалості довічного 
використання, то за даними, що характеризують 
ці показники, також існує міжлінійна мінливість. У 
межах господарського використання середня 
варіація становила 2719-3171 днів з достовірною 



різницею 232-452 дні (Р< 0,001), за тривалістю 
продуктивного використання – 1836-2250 з 
достовірною різницею 132-344 дні (Р< 0,01-0,001) 
та за сумарною кількістю днів лактації – 1479-
1823 з достовірною різницею 103-344 дні (Р< 
0,05-0,001). 

Оскільки продуктивність будь-якої лінії 
проявляється через спадковість її представників 
бугаїв-плідників, у селекційному процесі 
поліпшення заводського стада досить важливим 

елементом є комплексна оцінка їхнього 
потомства, у тому числі й за показниками 
довічної продуктивності. Як свідчать одержані 
дані оцінки, показники тривалості використання 
нащадків оцінюваних бугаїв достатньо високі і 
коливалися у межах 2914-3213 днів 
господарського, 2016-2325 днів продуктивного та 
1411-1771 сумарної кількості дійних днів, або 4,2-
5,5 лактацій, табл. 3. 

Таблиця 3 
Показники тривалості використання та довічної продуктивності корів 

української чорно-рябої молочної породи - дочок окремих бугаїв-плідників, x ± S.E. 

Показники 
Барон 

712 
Блекбіерд 
5287586 

Дизайнер 
370799 

Канселор 
375600 

Ломбардо 
5180378 

Порш 
2126847 

Снігур 
1050 

Враховано голів 113 36 37 71 17 127 41 

Тривалість використання, днів: 
господарського 

3102±31,6 2981±44,3 3237±45,9 3187±37,6 2914±52,5 3002±29,7 3213±36,5 

продуктивного 2211±38,2 2184±42,1 2325±43,7 2237±39,1 2016±49,8 2098±30,4 2223±39,2 

лактації 1771±36,5 1598±43,6 1720±44,8 1651±40,4 1411±46,7 1453±31,6 1747±38,6 

Кількість отелень за життя 5,5±0,11 4,8±0,19 5,0±0,16 4,8±0,14 4,2±0,39 4,3±0,11 5,3±0,19 

Довічна продуктивність за:  
надоєм, кг 

23728±677 22427±1349 29488±1322 22978±897 18106±2121 17292±665 22127±1187 

вмістом жиру, % 3,75±0,010 3,69±0,035 3,66±0,032 3,74±0,040 3,65±0,048 3,74±0,011 3,75±0,014 

молочним жиром, кг 889±24,9 829±51,9 1076±46,6 862±35,9 659±77,3 646±24,6 830±43,7 

Надій за 1 день використання:, кг 
господарського 

7,6±0,19 7,5±0,25 9,1±0,27 7,2±0,21 6,2±0,35 5,6±0,18 6,9±0,26 

продуктивного 10,7±0,23 10,2±0,29 12,6±0,31 10,2±0,29 9,0±0,41 8,2±0,22 8,8±0,29 

лактації 13,4±0,17 14,0±0,32 17,1±0,29 13,9±0,25 12,8±0,51 11,9±0,29 12,7±0,33 
 

Достовірна різниця між дочірніми 
нащадками окремих бугаїв за показниками 
тривалості господарського та продуктивного 
використання у межах відповідно 135-323 (Р< 
0,05-0,001) та 114-309 днів (Р< 0,05-0,001) 
свідчить про те, що рівень цих даних залежить 
від впливу спадковості батьків. 

За довічним надоєм різниця між дочками 
оцінюваних бугаїв-плідників виявилась 
найістотнішою з мінливістю від 29488 до 17292 кг 
молока, а різниця між крайніми варіантами 
становила 12196 кг (Р< 0,001). 

Найвищим довічним надоєм 
характеризувались корови – нащадки плідника 
Дизайнера 370799, чистопородного голштина, 
сина відомого в породі бугая, родоначальника 
заводської лінії в українській чорно-рябій 
молочній породі – Валіанта 1650414. В 
середньому за п’ять лактацій від нащадків 
Валіанта було одержано по 1076 кг молочного 
жиру, що з високодостовірною різницею в межах 
187-430 кг (Р< 0,001) перевищувало тварин 
решти оцінюваних бугаїв. 

Про економічну ефективність тривалого 
використання нащадків Дизайнера 370799 
свідчить висока продуктивність показників їхнього 
надою з розрахунку на один день життя та 
лактації. Так надій на один день господарського 
та продуктивного використання і лактації у 37 
дочок Дизайнера відповідно становив 9,1; 10,2 та 
17,1 кг молока з високодостовірною різницею в 
усіх випадках порівнянь 1,5-3,5 (Р< 0,001), 1,9-4,4 

(Р< 0,001) і 3,1-5,2 кг (Р< 0,001). 
Достатньо високою довічною 

продуктивністю в порівнянні з середніми 
показниками по стаду характеризувалися дочки 
плідників Барона 712 (23725 кг), Блекбіерда 
5287586 (22427 кг), Канселора 375600 (22978 кг) 
та Снігура 1050 (22127 кг).   

Отже, враховуючи високу собівартість 
вирощування телиць та утримання корів в 
сучасних умовах новітніх технологій, одним із 
провідних факторів щодо підвищення 
рентабельності виробництва молока має бути 
селекція тварин на довголіття з оцінкою бугаїв-
плідників за показниками довічної продуктивності. 

За інтенсивного використання генофонду 
голштинської породи у процесі формування 
породи та стада досить важливо визначити 
ступінь впливу цієї породи на ознаки довічної 
продуктивності. Узагальнені дані з цього питання 
на прикладі української чорно-рябої молочної 
породи наведені в табл. 4 і свідчать про 
існування певної залежності довічної 
продуктивності від умовної частки спадковості 
поліпшувальної породи.  

При порівнянні п’яти різних генотипових 
груп дещо кращими за показниками довічної 
продуктивності були тварини з умовною 
кровністю голштинської породи 63-75%, які за 
господарським, продуктивним використанням і 
сумарною кількістю днів лактацій перевищували 
інші генотипи з достовірною різницею, що 
перевищувала за терміном відповідно на 137; 



162 та 138 днів (Р< 0,01-0,001). 
За довічною продуктивністю надою та 

загальним виходом молочного жиру кращими 
виявились тварини з умовною кровністю 
поліпшувальної породи 51-62,5% з середніми 
величинами цих ознак відповідно 24633 та 917 кг, 
перевищивши аналогічні показники більш 
висококровних тварин на 3357-5676 кг за надоєм 
(Р< 0,05-0,01) та за молочним жиром на 121-214 
кг (Р<0,05-0,01). З недостовірною різницею на 
1503 кг за довічним надоєм поступалися їм 
помісні тварини із найнижчою умовною 
спадковістю голштинської породи 50,0% і менше, 
так само поступалися вони і за виходом 
молочного жиру – на 61 кг. 

З рівнем достовірності (Р<0,05-0,001) 
корови з умовною часткою спадковості за 
голштинською породою 51-62,5 % за надоєм на 
один день господарського, продуктивного та 
сумарного лактаційного використання 
перевищували наступні три генотипових групи 
висококровних тварин (63-75; 76-87,5 та 87,6 і > 
%) відповідно на 0,8-1,6 (Р<0,05-0,001),  0,8-2,0 

(Р<0,05-0,001та на 1,2-2,6 кг (Р<0,001). 
Аналізуючи одержані дані за результатами 

впливу спадковості поліпшувальної породи на 
довічні показники використання та молочної 
продуктивності дійшли висновку, що кращими за 
цими важливими селекційними ознаками були 
помісні генотипові групи тварин з умовною 
кровністю голштинської породи ≤50% та 51-62,5 
%.  

Узагальнення результатів дозволяє 
стверджувати, що кращий розвиток тварин цих 
двох генотипових груп забезпечила вища 
одноманітність поголів’я тварин характерна для 
помісей першого покоління та ефект гетерозису. 
Надалі, із зростанням умовної кровності 
голштинської породи, рівень продуктивності та 
тривалість використання зменшується за 
зростання різноманітності тварин через ефект 
рекомбінаційної мінливості, а також за не 
відповідністю паратипових факторів, щодо 
реалізації в повній мірі їхнього генетичного 
потенціалу. 

Таблиця 4 
Тривалість використання та довічна продуктивність корів української чорно-рябої  

молочної породи в залежності від частки умовної кровності за голштинською породою, x ± S.E. 

 

Висновки. Кращими у порівнянні з 
новоствореними українськими чорно-рябою та 
червоно-рябою молочними породами за 
довічними показниками молочної продуктивності 
виявились корови голштинської породи датської 
селекції, проте вони поступалися тваринам 
української чорно-рябої молочної породи за 
тривалістю господарського та продуктивного 
використання. 

Встановлено достовірну спадково 
зумовлену мінливість показників довічної 
продуктивності у корів української чорно-рябої 
молочної породи, яка детермінується лінійною 
належністю, спадковістю бугаїв-плідників та 
часткою умовної кровності за поліпшувальною 
породою. 

Показники 
Умовна кровність за голштинською породою 

≤ 50 % 51-62,5% 63-75% 76-87,5% 87,6 і > % 

Враховано голів 97 46 203 107 21 

Тривалість використання, днів: 
господарського 

2872±32,2 2958±37,1 3009±27,9 2739±31,9 2834±47,7 

продуктивного 1992±35,4 2102±39,4 2154±23,4 1889±34,3 1957±43,6 

лактації 1616±33,3 1702±36,3 1754±28,7 1548±28,5 1591±39,4 

Кількість отелень за життя 4,7±0,13 5,0±0,16 5,1±0,09 4,5±0,12 4,7±0,32 

Довічна продуктивність за: 
надоєм, кг 

23130±821,9 24633±1226,1 21276±555,9 20584±886,7 18957±1596,4 

вмістом жиру, % 3,71±0,017 3,73±0,028 3,73±0,008 3,73±0,028 3,71±0,016 

молочним жиром, кг 856±29,9 917±44,8 793±20,5 769±34,1 703±58,4 

Надій за 1 день використання:, кг 
господарського 

8,1±0,20 8,3±0,26 7,1±0,12 7,5±0,22 6,7±0,27 

продуктивного 11,6±0,23 11,7±0,29 9,9±0,14 10,9±0,25 9,7±0,31 

лактації 14,3±0,16 14,5±0,17 12,1±0,13 13,3±0,21 11,9±0,24 
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Хмельничий, Л. М. ОЦЕНКА КОРОВ УКРАИНСКИХ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ И КРАСНО-
ПЕСТРОЙ МОЛОЧНІХ ПОРОД В СРАВНЕНИИ С ГОШТИНСКИМ СКОТОМ ДАТСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ДОЛГОЛЕТИЯ 

Проведен сравнительный анализ показателей продолжительности использования и 
пожизненной продуктивности коров украинских черно-пестрой и красно-пестрой молочных 
пород с импортированной голштинской породой датской селекции в условиях одного стада. 
Установлено, что датские голштины оказались лучшими по жизненному удою и содержанию 
жира в молоке, но уступали по продолжительности использования коровам украинской черно-
пестрой молочной породы. По результатам исследований украинской черно-пестрой молочной 
породы установлено достоверное влияние наследственности линий, быков-производителей и 
доли условной кровности по голштинской породе на показатели продолжительности 
использования и пожизненной продуктивности коров. 

Ключевые слова: коровы, линия, быки-производители, голштинская, украинская черно-
пестрая молочная, украинская красно-пестрая молочная, продолжительность использования, 
пожизненная продуктивность. 

 

Khmelnychyy, L. M. THE ESTIMATION OF COWS UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE AND 
RED-AND-WHITE DAIRY BREEDS IN COMPARATIVE WITH HOLSTEIN CATTLE OF DANISH 
BREEDING ACCORDING TO THE LONGEVITY INDICATORS 

The comparative analysis of indicators duration of use and lifetime productivity cows of Ukrainian 
Black-and-White and Red-and-White Dairy breeds has been conducted with imported Holstein breed of 
Danish breeding in conditions of one herd. Danish Holsteins for lifelong yield and fat content in milk have 
been better, but inferior to duration of use for cows Ukrainian Black-and-White Dairy breeds. According to 
the results of researches Ukrainian Black-and-White Dairy breed has been found the reliable influence of 
lines heredity, bull-sires and conditional part of Holstein blood on the indicators of duration of use and 
lifetime productivity of cows. 

Key words: cows, line, bull-sires, Holstein, Ukrainian Black-and-White Dairy, Red-and-White Dairy, 
duration of use, lifetime productivity. 

 


