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У провідних господарствах Сумського регіону вивчалися особливості росту ремонтних телиць українських чорно-

рябої (ПЗ ПП “Буринське”) та червоно-рябої (ТОВ «Млинівський комплекс») молочних порід. Досліджували абсолютні та 

відносні показники приростів живої маси телиць у віковій динаміці від народження до 18-ти місячного віку. Кращими за 

живою масою при народженні виявились телички української червоно-рябої молочної породи (36,2 кг) у порівнянні із 

ровесницями української чорно-рябої молочної (33,9 кг). Їхня перевага збереглася упродовж 18-ти місячного періоду 

вирощування. Ремонтні телиці української червоно-рябої молочної породи на заключному етапі розвитку з середньою 

живою масою 414,2 кг перевищували одноліток української чорно-рябої молочної з високодостовірною різницею на 15,5 кг 

(Р<0,001). Розвиток ремонтних телиць обох порід у межах отриманих показників живої маси забезпечив їхній приріст на 

час парувального віку на рівні 76-80% від мінімальних цільових стандартів, визначених на перспективу для корів-

первісток молочного типу створених порід. Середньодобові прирости живої маси у молочний період склали у теличок 

української чорно-рябої молочної породи в середньому 810,4 г, а у їхніх ровесниць української червоно-рябої – 847,3 г. Після 

шестимісячного періоду вирощування і до парувального віку різниця за середньодобовими приростами була вищою у 

тварин української червоно-рябої молочної породи стада ТОВ «Млинівський комплекс». Результати досліджень 

засвідчили, що за створення відповідних умов годівлі та утримання ремонтні телиці українських чорно-рябої та червоно-

рябої молочних порід здатні до високої інтенсивності росту.  

Ключові слова: українська чорно-ряба, українська червоно-ряба, ремонтні телиці, жива маса. 
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Поглиблена селекція молочної худоби неможлива 

без ретельної оцінки племінних тварин у ранньому віці та 

упродовж їхнього індивідуального розвитку. В цьому аспекті 

найпершим методом морфологічних досліджень розвитку 

тварин передбачають облік їхньої живої маси. Результатами 

цих спостережень є показники росту тварин, які 

характеризують інтенсивність обмінних процесів, що 

відбуваються в організмі [7]. 

Як свідчить передовий практичний та науковий 

досвід інтенсивний ріст та розвиток ремонтних телиць 

молочної худоби істотним чином зумовлює бажаний тип 

будови тіла тварин у дорослому стані і, як результат, 

дозволяє максимально реалізувати генетичний потенціал 

молочної продуктивності корів детермінований спадковістю 

батьківських предків [2, 4, 8, 19, 20, 22]. 

Генетично запрограмована продуктивність може 

бути реалізована лише за сприятливих умов вирощування, 

догляду та використання тварин [9, 12, 23]. Встановлено, що 

інтенсивність росту телиць різних генотипів тісно пов’язана з 

рівнем молочної продуктивності. Зниження інтенсивності 

вирощування телиць у період до 18 місяців і першого 

отелення не дозволяє тваринам повністю реалізувати свій 

генетичний потенціал молочної продуктивності [1, 15]. 

З виробничої точки зору скороспілість ремонтних 

телиць скорочує непродуктивний період вирощування від 

дня народження до отелення, з селекційної – прискорює 

процес оцінки бугаїв-плідників за якістю потомства та сприяє 

інтенсивному відтворенню стада, що у підсумку істотно 

визначає рівень рентабельності молочного скотарства [6, 

13]. Крім того, встановлено, що величина живої маси телиць 

на кінець періоду вирощування та початок парувального 

віку, позитивно корелює з послідуючою молочною 

продуктивністю за першу та інші лактації [3, 5, 17, 18, 25]. 

Отримані результати досліджень [21, 24] свідчать, що для 

визначення оптимального часу першого осіменіння більш 

важливе значення має не вік, а жива маса та загальний 

розвиток тварин, оскільки осіменіння телиць із низькою 

живою масою як в ранньому, так і в пізньому віці призводить 

до погіршення їх господарської цінності. 

За даними досліджень [10] української червоної 

молочної породи встановлено, що корови реалізували свою 

найвищу молочну продуктивність за першу, третю та кращу 

лактації (6242, 7465 і 7916 кг молока відповідно) за умови їх 

першого осіменіння в 14,5–15-місячному віці та досягненні 

ними живої маси 420-439 кг. 

Встановлено, що найвищий рівень молочної 

продуктивності корів-первісток (понад 8,0 тис. кг молока за 

305 днів закінченої лактації) досягнуто у стадах, де 

середньодобовий приріст телиць у віковий період 0-12 міс. 

доведено до рівня 820-850 г. Дотримання вказаних 

параметрів є передумовою формування 

високопродуктивних молочних стад, у яких нарощування 

ефективності виробництва молока буде забезпечено за 

рахунок скорочення непродуктивних витрат на утримання 

ремонтного молодняку і зростання чистого доходу від 

реалізації більших обсягів молока [11].  

Метою досліджень було вивчення особливостей 

росту і розвитку ремонтних телиць українських молочних 

порід в умовах Сумського регіону. 

Матеріали та методи досліджень. 

Експериментальною базою для проведення досліджень 

були стада підприємств з розведення української червоно-

рябої молочної породи ТОВ «Млинівський комплекс» 

Роменської філії Сумської області та української чорно-рябої 

молочної породи племінного заводу ПП “Буринське” 

Підліснівського відділення Сумського району. 

Динаміку живої маси телиць визначали за 

щомісячним зважуванням. Абсолютний приріст живої маси 

(D) за окремі вікові періоди дослідження визначали за 

формулою:  

D = Wt – W0; де Wt і Wo – кінцева і початкова жива 

маса, кг.  

Абсолютний середньодобовий приріст визначали за 

формулою: 

D = 
12 tt

WoWt




; 

де Wt і W0 – жива маса в кінці і на початку періоду, кг;  

t2  і t1 – вік в кінці і на початку періодів, днів.  

Відносну інтенсивність росту (К) ремонтних телиць 

визначали за формулою С. Броді (цитовано за К.Б. 

Свечиным, [16]): 

2:)(

100)(

WoWt
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K




  

Статистичне опрацювання експериментальних даних 

проводили за формулами, наведеними Е.К. Меркурьевой 

[14] на ПК з використанням програмного забезпечення.  

Результати досліджень. Оцінка ремонтних телиць 

піддослідних порід за приростами живої маси у віковій 
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динаміці від народження до вісімнадцятимісячного віку 

свідчить про задовільні умови їхнього вирощування у 

підконтрольних господарствах, табл. 1. 

Порівняльний аналіз результатів досліджень 

показав, що кращими за живою масою при народженні 

виявились телички української червоно-рябої молочної 

породи ТОВ «Млинівський комплекс» (36,2 кг) у порівнянні із 

ровесницями стада української чорно-рябої молочної 

породи ПП “Буринське” (33,9 кг) за високої достовірності 

різниці 2,3 кг (Р<0,001) на користь перших. 

Упродовж 18-тимісячного періоду вирощування 

ремонтні телиці стада ТОВ «Млинівський комплекс» були 

істотно кращими у порівнянні із ровесницями стада ПП 

“Буринське”. Вони на заключному етапі вирощування з 

середньою живою масою 414,2 кг перевищували одноліток з 

високодостовірною різницею на 15,5 кг (Р<0,001). 

Розвиток у межах отриманих в процесі досліджень 

параметрів живої маси забезпечив її приріст у ремонтних 

телиць на час парувального віку на рівні 76-80% від 

мінімальних цільових стандартів, визначених на 

перспективу для корів-первісток молочного типу створених 

порід (530-550 кг) 1. 

Таблиця 1 

Характеристика ремонтних телиць українських молочних порід  

за живою масою у віковій динаміці 

Вік тварин, 

місяців 

Порода  

українська чорно-ряба молочна (n=22) українська червоно-ряба молочна (n=24) 

x ± S.E., кг Cv,% x ± S.E., кг Cv,% 

Новонароджені 33,9±0,14 13,5 36,2±0,17 12,3 

3 109,1±0,28 14,2 118,7±0,48 13,6 

6 181,4±0,69 15,9 190,4±0,85 14,2 

9 247,7±0,78 14,7 254,7±1,05 13,8 

12 298,8±1,04 16,1 317,3±0,98 15,7 

15 349,6±1,11 15,2 368,2±1,14 16,2 

18 398,7±1,29 14,8 414,2±1,08 15,5 

Перше осіменіння  414,8±1,67 16,3 422,5±1,78 17,2 

Перше отелення  537,4±1,68 17,4 554,4±1,86 16,8 

 

На період першого плідного осіменіння ремонтні 

телиці обох порід відповідали за живою масою параметрам 

бажаного типу з вищими результатами у тварин української 

червоно-рябої молочної породи стада ТОВ «Млинівський 

комплекс». Міжпородна різниця високодостовірна на користь 

останньої склала 7,7 кг (Р<0,001). Аналогічна ситуація 

склалася у тварин у віці першого отелення з перевагою 

української червоно-рябої молочної породи на 17 кг 

(Р<0,001).  

В процесі вирощування ремонтних телиць молочної 

худоби варто враховувати межі інтенсивності їхнього 

вирощування, оскільки перевищений або недостатній рівень 

призводить зниження молочної продуктивності [25]. 

Рекомендовані нормативи середньодобових приростів за 

період вирощування до 18-місячного віку для одержання 

корів молочної худоби живою масою 500 кг становлять 650 

г, а 600 кг, відповідно, – 700 г.  

Інтенсивний розвиток телят в молочний період, який 

триває від народження до шестимісячного віку, має 

вирішальне значення. У цей період необхідно використати 

існуючу біологічну закономірність індивідуального розвитку, 

як висока енергія росту в перші місяці життя, що забезпечує 

одержання повноцінного молодняку. Середньодобові 

прирости живої маси у період від народження до 
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шестимісячного віку склали у теличок української чорно-

рябої молочної породи в середньому 810,4 г, а у їхніх 

ровесниць української червоно-рябої – 847,3 г (табл. 2). 

Різниця на користь останніх 36,9 г високодостовірна 

(Р<0,001). 

Після шестимісячного періоду вирощування і до 

парувального віку різниця за середньодобовими приростами 

була вищою у тварин української червоно-рябої молочної 

породи стада ТОВ «Млинівський комплекс». 

 

Таблиця 2 

Середньодобові прирости живої маси ремонтних телиць  

українських молочних порід 

 Міжвіковий період, 

місяців 

Порода  

українська чорно-ряба молочна (n=22) українська червоно-ряба молочна (n=24) 

x ± S.E., г Cv,% x ± S.E., г Cv,% 

0-3 826,4±1,45 11,2 906,6±1,18 10,8 

4-6 794,5±1,62 12,1 787,9±1,22 11,3 

7-9 728,6±1,13 10,8 706,6±1,35 11,7 

10-12 561,5±0,97 9,5 687,9±1,08 9,5 

13-15 558,2±0,88 8,7 559,3±0,86 8,4 

16-18 539,6±0,91 9,2 505,5±0,79 7,8 

0-18 665,7±0,84 8,4 689,8±0,74 7,5 

 

Отримані середньодобові прирости живої маси 

ремонтних телиць українських чорно- та червоно-рябої 

молочних порід за весь період вирощування, відповідно 

665,7 та 689,8 г, забезпечили задовільну живу масу тварин 

як у віці першого осіменіння, так і першого отелення. 

Абсолютний приріст певною мірою є показником 

інтенсивності росту тварин і ним широко користуються для 

контролю за ростом молодняку на різних етапах їхнього 

онтогенезу. Проте абсолютний приріст не може 

характеризувати порівняльний ступінь напруженості 

процесу росту тварин, оскільки він не відображає взаємин 

між величиною маси тіла тварини, що росте, та 

інтенсивністю їхнього приросту. 

Для характеристики інтенсивності росту тварин нами 

були вивченні показники відносного приросту живої маси 

ремонтних телиць у трьохмісячній динаміці постнатального 

онтогенезу (табл. 3). При цьому встановлено незначну 

міжпородну мінливість за цією ознакою.  

Таблиця 3 

Відносний приріст ремонтних телець за живою масою, % 

Міжвіковий період, 

місяців 

Порода  

українська чорно-ряба молочна (n=22) українська червоно-ряба молочна (n=24) 

x ± S.E., % Cv,% x ± S.E., % Cv,% 

0-3 105,2±1,32 14,8 106,5±1,44 15,1 

4-6 49,8±1,84 15,3 46,4±1,52 15,9 
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7-9 30,9±2,11 16,4 28,9±1,65 16,4 

10-12 18,7±2,18 16,7 21,9±1,84 17,2 

13-15 15,7±2,24 17,4 14,9±2,13 18,6 

16-18 13,1±2,88 18,7 11,8±2,24 19,8 

 

За повідомленням К.Б. Свечина [16], найбільш 

інтенсивним ростом характеризуються тварини у молочний 

період свого вирощування, а в подальшому цей процес 

сповільнюється. Показники відносного розвитку, які ми 

отримали у результаті досліджень, закономірно співпали із 

вищенаведеним твердженням. 

Перевага телиць стада підприємства ТОВ 

«Млинівський комплекс» у порівнянні з однолітками 

племінного заводу ПП “Буринське” на початку періоду 

вирощування (від народження до 3 міс) становила з 

недостовірною різницею 1,3%. В інші вікові періоди відносні 

показники між породами змінювалися, а на кінець періоду 

вирощування більш інтенсивно розвивалися телиці 

української чорно-рябої молочної породи. 

Таким чином, результати експериментальних 

досліджень, одержаних у процесі вивчення росту та 

розвитку ремонтних телиць українських чорно- та червоно-

рябої молочних порід, свідчать про їхню здатність за 

відповідних умов вирощування до високої інтенсивності 

росту. 

Висновки. За створення відповідних умов 

вирощування ремонтні телиці українських чорно-рябої та 

червоно-рябої молочних порід здатні до високої 

інтенсивності росту, яка забезпечила одержання бажаного 

рівня живої маси на час першого осіменіння в середньому 

на рівні 414,8 та 422,5 кг. 
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Features of development repair heifers Ukrainian Red-and-White and Black-and-White dairy breeds in the farms 

of Sumy region 

In Sumy region's leading farms have been studied the growth features of repair heifers Ukrainian Black-and-White (PE 

"Burynske") and Red-and-White (LLC "Mlyniv complex") dairy breeds. The absolute and relative growth rates of live weight of 

heifers in age dynamics from birth to 18 months of age were investigated. Best of body weight at birth appeared heifers of 

Ukrainian Red-and-White dairy breed (36.2 kg) compared to peers Ukrainian Black-and-White dairy breed (33.9 kg). Their 

advantage was preserved during the 18-month period of growth. Repair heifers Ukrainian Red-and-White dairy breed at the final 

stage of development with average live weight 414.2 kg exceeded peers Ukrainian Black-and-White dairy with highly reliable 

difference on 15.5 kg (P <0.001). The development of both breeds repair heifers within the obtained parameters of live weight 

provided their gain during the mating age at the level of 76-80% of the minimum target standards set on the long-term for cows 

firstborn of dairy type created breeds. The average daily live weight gain in the dairy period amounted to 810.4 g at heifers of 

Ukrainian Black-and-White dairy breed, and 847.3 g in their peers of Ukrainian Red-and-White breed. After a six-month growing 

period and up to the mating age, the difference in average daily increments was higher in animals of Ukrainian Red-and-White 

dairy breed herd of LLC "Mlyniv complex". The results of research have shown that under the creation of appropriate conditions 

for feeding and keeping, the repair heifers of Ukrainian Black-and-White and Red-and-White dairy breeds are capable to high-

intensity growth rates. 

Key words: Ukrainian Black-and-White, Ukrainian Red-and-White, repair heifers, live weight. 
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