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Дослідження з вивчення продуктивного довголіття корів української чорно-рябої молочної породи, залежно від 

впливу спадковості голштинських бугаїв-плідників, проведені на базі племінного заводу Підліснівської філії ПП «Буринсь-
ке» Підліснівського відділення Сумського району. Оцінку голштинських бугаїв-плідників проводили на дочірньому поголів’ї 
трьох груп помісних корів з умовною часткою крові поліпшуючої породи: 62,6-75,0; 75,1-87,5; 87,6-93,75% та чистопород-
них тварин. Піддослідне потомство плідників Лероса 909528547 та В. Астрономера 2160438 в ідентичних умовах вико-
ристання засвідчило не адекватну реалізацію їхньої спадковості в процесі поглинального нарощування умовної кровності 
поліпшуючої породи. Встановлено, що із збільшенням кровності за голштинською породою у дочірнього потомства обох 
плідників з кожним наступним поколінням знижувалися показники тривалості життя та продуктивного використання. 
Бугай Лерос проявив себе, як препотентний плідник у порівнянні з В. Астрономером. Дочки Лероса, при зростанні кров-
ності за голштинською породою, з кожним наступним поколінням збільшували показники довічної продуктивності за 
надоєм та виходом молочного жиру при зниженні вмісту жиру в молоці. У дочок бугая В. Астрономера в аналогічній ситу-
ації показники довічної молочної продуктивності знижувалися при нарощуванні спадковості голштина із кожним наступ-
ним поколінням. 

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна, бугаї-плідники, довічна продуктивність, порода, генотип. 
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Світова практика зоотехнії свідчить, що в умовах ве-

ликомасштабної селекції інтенсивне використання бугаїв-
лідерів породи сприяє істотному поліпшенню молочної ху-
доби за провідними господарськи корисними ознаками, 
оскільки доведено, що 85-95 % ефекту селекції залежить від 
них [1, 7, 14, 15, 19]. Практика використання оцінених за 
якістю потомства бугаїв-плідників у племінних стадах за-
свідчує різний прояв їхньої спадковості на показники госпо-
дарськи корисних ознак [18]. У зв’язку з використанням 
бугаїв голштинської породи у схрещуванні для поліпшення 
вітчизняних порід особливо велике значення має оцінка і 
виявлення бугаїв, які володіють найвищим поліпшуючим 
ефектом. Найбільший генетичний прогрес на породному 
рівні управління селекцією логічно очікувати за використан-
ня видатних плідників з високою племінною (генетичною) 
цінністю за умови стійкої передачі спадкової інформації 
потомству, тобто препотентних поліпшувачів ознак продук-
тивності [12]. Дочки препотентних бугаїв характеризуються 
певною однорідністю та, на відміну від дочок інших 
плідників, відрізняються відносно великою схожістю зі своїм 
батьком за тими ознаками, які вони передають особливо 
стійко [1]. Разом з тим, не усім бугаям-плідникам притаман-
на препотентність, тому й вони не завжди характеризуються 

стійкою передачею своїх генетичних задатків господарськи 
корисних ознак своїм дочкам [10, 11]. 

Враховуючи, що племінна цінність тварин у різних 

умовах проявляється неоднаково 1, 18 і, за свідченням 
відомих вчених [9], – це не абсолютна та нестабільна вели-
чина, а, навпаки, відносна, змінна; має свою динаміку прояву 
в стаді, породі, популяції, яка зумовлюється і визначається 
мірою переваги її реального спадкового впливу на якість 
потомства на фоні генетичного потенціалу маточного пого-
лів’я, від якого потомство отримують, достатньо вмотивова-
ним є питання щодо визначення ступеня фактичної реалізації 
племінної цінності бугаїв в умовах конкретного стада. 

Матеріали та методи досліджень. Дослідження 
проведені на базі племінного заводу з розведення українсь-
кої чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби 
Підліснівської філії ПП «Буринське» Підліснівського відді-
лення Сумського району Оцінку показників тривалості та 
ефективності довічного використання проводили за методи-
кою Ю. П. Полупана [13]. Коефіцієнт господарського викори-
стання (%) визначали за формулою, рекомендованою 
М. С. Пелехатим зі співавторами [8]: 

Кгв = (Ж – К) / Ж × 100, 
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де: Ж – тривалість життя корови, днів;  
К – вік корови при першому отеленні, днів.  
Статистичну обробку даних експериментальних да-

них проводили методами математичної статистики за фор-
мулами, наведеними Е.К. Меркурьевой [5] на ПК з викорис-
танням програмного забезпечення Microsoft Exсel.  

Результати досліджень. В однакових умовах стада 
на помісному поголів’ї корів у варіанті поглинального схре-
щування досліджено реалізацію спадковості двох бугаїв-
плідників голштинської породи за показниками продуктивно-
го довголіття, табл. 1 і 2.  

Бугай Лерос 909528547, чистопородний голштин, на-
роджений у Австрії від батька Б.Б.Ліберта 2701003310 та 
матері Барбарелли 868699211 відомої лінії у голштинській 
породі Павні Фарм Арлінда Чіфа 1427381. Надій матері 
Лероса Барбарелли 868699211 за найвищу третю лактацію 
становив 11465 кг, з високим вмістом жиру – 4,36 % та білка 
– 3,31%. Дочки Лероса переважали за оцінкою ровесниць на 
+1170 кг за надоєм, поступалися на -0,06 % за вмістом жиру 
та були кращими на +42 кг за молочним жиром. Селекційний 
індекс Лероса за оцінкою якості племінної цінності становив 
+1145. 

Оцінюючи потомство бугая Лероса за показниками 
тривалості використання у межах груп корів з різною умов-
ною спадковістю за голштинською породою можна зробити 
узагальнюючий висновок, який свідчить про те, що із збіль-
шенням кровності голштина показники тривалості викорис-

тання корів знижуються. На логічне запитання, чи впливає 
спадковість батька Лероса на ці показники його дочок, є 
аналогічне пояснення підтверджене результатами багатьох 
досліджень [2, 3, 4, 6, 16, 17], які стверджують, що високо-
кровні помісі за гоштинською породою значно вибагливіші 
до паратипових чинників, тому вони не витримують техноло-
гічного навантаження, знижуючи показники довговічного 
використання. Через це, показники тривалості життя, трива-
лості продуктивного використання і коефіцієнта господар-
ського використання знизилися у групи чистопородних 
голштинських корів у порівнянні з помісними тваринами усіх 
трьох груп відповідно на 237 і 249 днів та 6,9 %, втративши 
при цьому одну лактацію.  

Оцінка молочної продуктивності дочірнього потомст-
ва бугая Лероса за даними першої лактації засвідчила збі-
льшення у них надою із відповідним зростанням спадковості 
голштинської породи. Чистопородні голшинські корови-
первістки були кращими за надоєм у порівнянні з помісними 
тваринами різних генотипів з високодостовірною різницею 
(Р<0,001) та істотною мінливістю від 433 (кровність 87,6-
93,75%) до 1130 кг (кровність 62,6-75,0%) молока. Показники 
довічної молочної продуктивності дочок Лероса також зрос-
тали із нарощуванням кровності за голштинською породою. 
Довічний надій чистопородних голштинських корів у порів-
нянні з помісними групами тварин зріс на 2346 (Р<0,05) – 
4331 кг (Р<0,01).  

Таблиця 1 
Вплив бугая-плідника Лероса 909528547 на показники тривалості 

використання та довічної продуктивності корів різних генотипів, x ± S.E 

Показник 
Умовна кровність за голштинською породою, % 

62,6-75,0 75,1-87,5 87,6-93,75  100,0 

Кількість корів 19 44 51 26 

Тривалість життя, днів 2159±167,5 2081±78,6 1981±42,8 1922±78,8 

Тривалість продуктивного використання, днів 1317±154,1 1225±66,8 1134±42,2 1068±63,2 

Коефіцієнт господарського використання (КГВ), % 62,1±3,44 59,2±1,38 57,4±0,91 55,2±0,69 

Кількість використаних лактацій, шт. 3,5±0,39 3,2±0,12 2,9±0,09 2,5±0,11 

Надій за першу лактацію, кг 5844±188,5 6084±95,5 6541±71,8 6974±95,8 

Довічний: надій, кг 21034±1277,3 22645±876,4 23019±678,6 25365±812,4 

вихід молочного жиру, кг 830,8±51,52 887,7±29,41 890,8±23,14 976,6±31,17 

вміст жиру  в молоці, % 3,95±0,053 3,92±0,019 3,87±0,014 3,85±0,019 

Надій: на один день життя, кг 9,7±0,77 10,9±0,29 11,6±0,19 13,2±0,23 

на один день продуктивного використання, кг 15,9±1,33 18,5±0,64 20,3±0,27 23,8±0,38 
 

Важливо відмітити високу жирномолочність корів, яку 
вони успадкували завдяки препотентності плідника Лероса, 
від матері Барбарелли 868699211 (4,36 %), хоча вміст жиру 
із зростанням спадковості голштина поступово зменшувався 
від 3,95 до 3,85 %.  

Добрим показником молочної продуктивності корів є 
їхній надій на один день продуктивного використання. За 
цим показником чистопородні голштини перевищили навіть 
висококровних помісей (87,6-93,75 %) до того ж з високодос-
товірною різницею на 3,5 кг молока (Р<0,001), а низькокров-
них (62,6-75,0 %) – на 10,7 кг (Р<0,001). 

Оцінка дочірнього потомства наступного оцінюваного 
бугая-плідника В.Астрономера 2160438, що належить до 
лінії Старбака 352790, також засвідчила істотну мінливість 
за оцінюваними господарськи корисними ознаками. 
Продуктивність матері оцінюваного у даному дослідженні 
бугая-плідника В.Астрономера 2160438 за вищу третю 

лактацію склала 16529 кг молока, з досить високою жирніс-
тю 5,31 % та білковістю – 3,12 %. За оцінкою його дочки (950 
голів) мали перевагу над ровесницями за надоєм +1048 кг, 
вмістом жиру –0,02 % та виходом молочного жиру +36 кг. 
Селекційний індекс Астрономера становив +929.  

За використання плідника В. Астрономера 2160438 
на поголів’ї помісних корів різного походження встановлено 
подібні результати мінливості показників, які характеризують 
тривалість їхнього використання. Із зростанням умовної 
кровності за голштинською породою тривалість життя скоро-
тилося із 3271 дня у помісних тварин зі спадковістю голшти-
на 62,5-75,0 % до 1987 днів у чистопородних голштинських 
тварин, а тривалість продуктивного використання відповідно 
із 2496 до 1162 днів. Істотна різниця склала відповідно 1284 
та 1334 дні. Коефіцієнт господарського використання та 
кількість використаних лактацій зменшилися на 15,5 % та 
2,4 шт.  
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Таблиця 2 
Вплив бугая-плідника В.Астрономера 2160438 на показники тривалості 

використання та довічної продуктивності корів різних генотипів 

Показник 
Умовна кровність за голштинською породою, % 

62,5-75,0 75,1-87,5 87,6-93,75 100,0 

Кількість корів 17 33 49 23 

Тривалість життя, днів 3271±389,2 2522±202,5 2098±183,2 1987±241,5 

Тривалість продуктивного використання, днів 2496±387,8 1695±214,8 1271±154,1 1162±182,3 

Коефіцієнт господарського використання (КГВ), % 69,7±4,82 59,6±3,85 55,6±1,95 54,2±2,01 

Кількість використаних лактацій, шт.  4,8±0,96 3,6±0,47 2,8±0,17 2,4±0,22 

Надій за першу лактацію, кг 5529±578,6 5863±317,8 6097±242,4 6252±321,1 

Довічний: надій, кг 32697±3297,1 28533±2637,3 25477±1958,1 24774±2784,3 

вихід молочного  жиру, кг 1245,8±66,37 1081,4±87,65 955,4±31,20 919,1±45,62 

вміст жиру в молоці, % 3,81±0,047 3,79±0,024 3,75±0,019 3,71±0,21 

Надій: на один день життя, кг 10,1±0,77 11,3±0,55 12,1±0,38 12,5±0,64 

на один день продуктивного використання, кг 13,1±0,79 16,8±0,62 20,0±0,52 21,3±0,58 
 

Молочна продуктивність корів піддослідних генотипів 
за першу лактацію зростала разом із зростанням спадковос-
ті голштинської породи. Надій чистопородних голштинських 
корів перевищував помісні за голштином групи на 155 (умо-
вна кровність 87,6-93,75 %) – 723 кг (умовна кровність 62,5-
75,0 %) за недостовірної різниці.  

Проте на фоні зростання надою за першу лактацію 
за нарощування спадковості голштинської породи довічний 
надій корів при цьому не підвищувався, а навпаки – знижу-
вався з кожним наступним поколінням. Проте найвища різ-
ниця за довічним надоєм між чистопородними голштинськи-
ми тваринами і низькокровними помісями, яка склала 7923 
кг, виявилася недостовірною. З кожним наступним поколін-
ням при поглинанні помісних корів спадковістю голштинської 
породи, за використання плідника В. Астрономера 2160438, 
усі інші показники, які характеризують довічну продуктив-
ність, знижувалися. 

У підсумку можна відмітити, що племінна цінність 
обох гоштинських плідників, якщо враховувати не лише 
селекційний індекс, який дещо вищий у плідника Лероса 

(+216 одиниць), а й показники молочної продуктивності їхніх 
матерів, які вищі у матері плідника В. Астрономера (за надо-
єм вищої лактації +5064 кг), то вона приблизно однакова. 
Проте в умовах одного конкретного господарства, на одному 
генетичному фоні вони по різному вплинули на молочну 
продуктивність свого потомства. Бугай Лерос 909528547 
проявив себе як препотентний плідник у порівнянні з 
В. Астрономером. 

Висновки. Оцінка бугаїв-плідників за племінною цін-
ністю не завжди гарантує прояв ознак продуктивності у 
свого потомства. Тому проведена оцінка плідників в умовах 
господарства дозволяє встановити реальну реалізацію 
їхньої спадковості на фоні існуючого генотипового складу 
маточного поголів’я. Оцінку бугаїв-плідників за якістю нащадків 
у конкретних умовах господарства, виявлення серед них по-
ліпшувачів та повторне використання їх у підборі можна віднес-
ти до одного із важливих елементів системи селекційно-
племінної роботи із заводським стадом, застосування якого 
дозволить гарантовано отримати ефект селекції. 
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Productive longevity of Ukrainian Black-and-White dairy cows depending on the inheritance of Holstein sires 
Research study on productive longevity of cows were conducted on the basis of Pidlisnivka breeding farm of PE "Burynske" 

branch of Pidlisnivka department in Sumy district. Estimation of Holstein sires was carried out on the daughter livestock in three 
groups of crossbred cows with a conditional blood share of improving breed: 62.6-75.0; 75.1-87.5; 87.6-93.75% and purebred ani-
mals. The experimental offspring of breeders Leros 909528547 and V. Astronomer 2160438 under identical conditions of use 
showed an inadequate realization of their inheritance in the process of absorbing build-up of the conditional blood of improving 
breed. It was found that with increase of Holstein blood in daughter offspring of both sires with each subsequent generation lifetime 
and productive use decreased. The bull Leros proved himself as prepotent sire in comparison with W. Astronomer. The daughters of 
Leros, with the growth of blood by Holstein breed, with each successive generation increased lifetime productivity of milk and fat 
yield while reducing fat content in milk. In daughters of bull V. Astronomer in a similar situation, indicators of lifetime milk productivity 
decreased with increasing Holstein inheritance of each succeeding generation. 
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