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Дослідження проведені задля вивчення мінливості з розвитку лінійних ознак екстер’єрного типу корів-первісток 

української чорно-рябої молочної породи залежно від впливу умовної кровності голштинської породи. Експериментальною 
базою служила селекційна інформація з лінійної класифікації корів племінного заводу ПП “Буринське” Підліснівського відді-
лення Сумського району. Оцінка корів за типом проведена у межах трьох груп помісних тварин із умовною кровністю 
голштинської породи: І – 62,5-74,9; ІІ – 75,0-87,4 та 87,5 % і вище.  

Встановлено достовірний вплив умовної частки крові за поліпшуючою породою на екстер’єрний тип тварин. Із 
нарощуванням спадковості голштинської породи у помісних корів збільшувалася оцінка за лінійні ознаки типу. Тварини ІІІ-ї 
групи були кращими за ровесниць І-ї та ІІ-ї груп відповідно за груповими ознаками молочного типу на 2,9 та 0,8 балу, тулуба 
– на 2,9 та 1,3 балу, кінцівок – на 0,6 та 0,5 балу та вимені – на 2,8 та 0,6 балу. Фінальна оцінка зросла від 81,3 балу (корови 
першої групи із спадковістю голштина 62,5-74,9 %) до 83,9 балу (корови ІІІ групи із спадковістю голштина 87,5 % і вище).  

Перевищення висококровних помісей ІІІ-ї групи у порівнянні з І-ю та ІІ-ю за описовими ознаками екстер’єру виявлено 
за глибиною тулуба, кутастістю, шириною заду, прикріпленням передніх та задніх часток вимені, центральною зв’язкою, 
глибиною вимені та довжиною дійок. 

Результати досліджень дозволяють стверджувати, що нарощування спадковості голштинської породи істотно 
поліпшує екстер’єрний тип корів української чорно-рябої молочної породи, що варто враховувати у селекційному процесі 
удосконалення тварин цієї породи за екстер’єрним типом.  

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, корови-первістки, лінійна оцінка типу, голштинська порода, 
умовна кровність.  
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Досить важливим моментом селекційного процесу в 

аспекті генетичного поліпшення української чорно-рябої мо-
лочної породи є визначення рівня впливу умовної частки кро-
вності за поліпшувальною голштинською породою на розви-
ток лінійних ознак екстер’єру у помісних тварин. Хоча у про-
цесі виведення новостворених українських порід і типів моло-
чної худоби та на сучасному етапі їхнього удосконалення у 
напрямку консолідації пріоритети при доборі тварин надава-
лися й надаються не частці умовної кровності за будь-якою із 
вихідних порід, а вираженості у них бажаного молочного типу, 
притаманним цим породам [1, 4]. Не менш важливим питан-
ням в процесі консолідації породи залишається добір та під-
бір корів за бажаним екстер’єрним типом [8, 10, 11, 13]. 

Проте питання щодо оцінки ступеня впливу спадково-
сті поліпшуючої породи на розвиток провідних господарськи 
корисних ознак корів молочних порід виключати не слід, оскі-
льки до цього спонукає система селекційно-племінної ро-
боти, яка вимагає достовірного, об’єктивного та системного 
аналізу селекційної ситуації у часі, в тому числі, виявлення 

характерних закономірностей щодо прояву генотипу в конк-
ретних умовах племінного господарства, врахування яких до-
зволяє адекватно вживати дієвих заходів для її поліпшення 
[2, 3, 7, 9]. Тому для вивчення залежності розвитку лінійних 
ознак екстер’єру від спадковості поліпшувальної голштинсь-
кої породи стало метою цих досліджень. 

Матеріали та методи досліджень. Матеріалами екс-
периментальних досліджень були селекційні дані з лінійної 
оцінки корів-первісток племінного заводу компанії “Укрленд-
фармінг” ПП “Буринське” Підліснівського відділення Сумсь-
кого району. Лінійна класифікація проведена у межах трьох 
груп помісних тварин із умовною кровністю за голштинською 
породою: І – 62,5-74,9; ІІ – 75,0-87,4 та 87,5 % і вище. Оцінка 
екстер'єрного типу корів-первісток проводилася за методи-
кою лінійної класифікації [12] згідно рекомендацій ICAR [5, 14] 
у віці 2-4 місяців після отелення за двома системами: 9-баль-
ною, з лінійним описом 18 статей екстер'єру і 100-бальною з 
урахуванням чотирьох комплексів селекційних ознак, які ха-
рактеризують: вираженість молочного типу, розвиток тулуба, 
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стан кінцівок і морфологічні якості вимені. При цьому кожен із 
екстер’єрних комплексів оцінювався незалежно з певним ва-
говим коефіцієнтом у фінальній оцінці (ФО) тварини: молоч-
ний тип (МТ) – 15 %, тулуб (Т) – 20 %; кінцівки (К) – 25 % та 
вим’я (В) – 40 %.  

Фінальну оцінку типу визначали за формулою:  
ФО = (МТ × 0,15) + (Т × 0,20) + (К × 0,25) + (В × 0,40) 
Дані експериментальних досліджень опрацьовували 

біометричними методами на ПК у середовищі Microsoft Office 
Excel за використання програмного забезпечення за форму-
лами, наведеними Е.К. Меркурьевой [6]. 

Результати досліджень. Наведені у таблиці резуль-
тати лінійної оцінки корів-первісток різних генотипів свідчать 
про існування впливу умовної частки крові за поліпшуючою 
породою на екстер’єрний тип тварин.  

При порівнянні трьох різних за генотипом груп корів-
первісток племінного заводу ПП “Буринське”, оцінених за 100-
бальною системою лінійної класифікації, встановлено, що у 
помісних тварин із зростанням умовної кровності за голштин-
ською породою суттєво покращується будова тіла та якість 
вимені. Так, за групою корів-первісток з умовною часткою 
крові 75,0-87,4% за поліпшуючою породою спостерігається 
перевага над ровесницями у яких ця частка менша (62,5-
74,9%). Вона склала за комплексом ознак молочного типу 2,1 

балу, тулуба – 1,6, вимені – 2,1 та за загальною оцінкою – 2,1 
балу з високою достовірністю в усіх випадках порівнянь при 
Р˂0,001 (td=8,25-11,35), за виключенням кінцівок, де різниця 
становила – 0,9 балу при достовірності Р˂0,01 (td=3,18). 

Аналогічно наступна група, з умовною кровністю 
голштина 87,5% і вище, з достовірною різницею на 0,8 балу 
(P<0,001; td=3,89) краща за попередню (75,0-87,4%) за озна-
ками молочного типу, на 1,3 балу – за розвитком тулуба 
(P<0,001; td=5,39), на 0,6 балу – за ознаками вимені (P<0,01; 
td=2,58) та на 0,5 балу за загальною оцінкою типу (P<0,01; 
td=2,93). За ознаками, що характеризують стан кінцівок, ви-
сококровні помісні генотипи (87,5% і ˃) поступалися групі ко-
рів з кровністю 75,0-87,4% на 0,3 балу за недостовірної різ-
ниці (td=1,14). 

Що стосується описових лінійних ознак, то рівень оці-
нки за 9-ти бальною шкалою свідчить про кращий їхній роз-
виток у тварин з вищою умовною кровністю за голштинською 
породою (87,5% і ˃). У порівнянні з двома помісними групами 
з нижчою умовною кровністю голштина – 62,5-74,9 та 75,0-
87,4%, корови-первістки висококровного генотипу істотно пе-
ревищували їх за оцінкою висоти, відповідно – на 0,8 і 0,3 
балу, за достовірної різниці (P<0,001) лише з першою групою 
(62,5-74,9%).  

Таблиця  
Характеристика корів-первісток ПП “Буринське”з різною часткою умовної кровності голштинської породи 

 за ознаками лінійної оцінки екстер’єрного типу, балів 

Ознака екстер’єру 

Умовна кровність голштинської породи, % 

I-ша гр. II-га гр. III-тя гр. 

62,5-74,9 
(n=72) 

75,0-87,4 
(n=108) 

87,5 і > 
(n=144) 

Комплекси ознак: 
молочного типу 

81,1±0,18 83,2±0,15 84,0±0,14 

тулуба 82,5±0,19 84,1±0,18 85,4±0,16 

кінцівок 82,6±0,21 83,2±0,19 83,7±0,18 

вимені 81,1±0,18 83,2±0,14 83,8±0,15 

Фінальна оцінка 81,3±0,11 83,4±0,11 83,9±0,13 

Описові ознаки: висота  5,6±0,15 6,1±0,12 6,4±0,19 

ширина грудей 6,8±0,22 6,1±0,21 5,8±0,16 

глибина тулуба 6,1±0,21 7,2±0,15 7,7±0,17 

кутастість 5,2±0,18 7,0±0,12 7,5±0,14 

нахил заду 5,5±0,19 5,1±0,13 4,9±0,15 

ширина заду 5,3±0,18 6,2±0,12 6,8±0,16 

кут тазових кінцівок 5,9±0,21 5,2±0,14 4,8±0,19 

постава тазових кінцівок 6,9±0,18 6,7±0,15 6,5±0,18 

кут ратиць 5,9±0,15 5,5±0,13 5,1±0,17 

прикріплення 
часток вимені: 

передніх 6,2±0,11 6,8±0,14 7,1±0,14 

задніх 5,9±0,13 6,2±0,16 6,8±0,14 

центральна зв’язка 5,4±0,23 6,3±0,17 6,7±0,15 

глибина вимені 5,2±0,25 6,1±0,16 6,4±0,13 

розташування 
дійок: 

передніх 5,3±0,15 4,8±0,14 4,2±0,14 

задніх 5,5±0,14 5,6±0,14 5,4±0,14 

довжина дійок 6,1±0,19 5,5±0,12 5,2±0,09 

переміщення (хода) 6,8±0,20 6,6±0,16 6,2±0,20 

вгодованість 6,9±0,22 5,8±0,18 5,2±0,19 
 

Перевищення висококровних помісей за описовими 
ознаками екстер’єру виявлено також за оцінкою глибини ту-
луба – відповідно на 1,6 (P<0,001) і 0,5 (P<0,05) балу, кутас-
тості – на 2,3 (P<0,001) і 0,5 (P<0,01), ширини заду – на 1,5 
(P<0,001) і 0,6 (P<0,01), прикріплення передніх – на 0,9 
(P<0,001) і 0,3 (н/дост.) та задніх часток вимені – на 0,9 
(P<0,001) і 0,6 (P<0,01), центральної зв’язки – на 1,3 (P<0,001) 

і 0,4 (н/дост.), глибини вимені – на 1,2 (P<0,001) і 0,3 (н/дост.) 
та довжини дійок – на 0,9 (P<0,001) і 0,3 (P<0,05) балу. 

Згідно з даними оцінки у висококровних за голштином 
корів-первісток ІІІ-ї групи істотно зменшилась ширина грудей, 
у порівнянні з першими двома групами, відповідно – на 1,0 
(P<0,001) та 0,3 балу (н/дост.). Якщо серед корів І-ї групи ча-



Вісник Сумського національного аграрного університету 

Серія «Тваринництво», випуск 3 (42), 2020 
65 

 

стіше зустрічалися тварини із шаблистістю (5,9 балу), то се-
ред корів ІІІ-ї зросла частка тварин зі слоновістю у скакаль-
ному суглобі (4,8 балу). Погіршився у них також стан кута ра-
тиць – на 0,8 балу (P<0,001) у порівнянні з помісями І-ї групи 
та на 0,4 балу – у порівнянні з ІІ-ю групою (P<0,05). Поступа-
лися корови-первістки ІІІ-ї групи за оцінкою вгодованості з рі-
зницею на користь І-ї групи – на 1,7 балу (P<0,001) та ІІ-ї – на 

1,1 балу (P<0,001). 
Висновки. Результати досліджень дозволяють стве-

рджувати, що нарощування спадковості голштинської породи 
істотно поліпшує екстер’єрний тип корів української чорно-ря-
бої молочної породи.  
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The influence of Holstein breed inheritance on the development of linear traits cows firstborn of Ukrainian black-and-

white dairy cattle 
The research was conducted to study the variability in the development of linear traits of the conformation type of firstborn 

cows of Ukrainian Black-and-White dairy breed depending on the influence of the conditional blood of Holstein breed. The experimental 
basis was the selection information on the linear classification of cows of the breeding farm PE "Buryn'ske" Pidlisnivsky branch of 
Sumy region. Assessment of cows by type was carried out within three groups of crossbred animals with conditional blood of Holstein 
breed: I - 62.5-74.9; II - 75.0-87.4 and 87.5% and above. 

A significant effect of the conditional proportion of blood by the improving breed on the conformation type of animals had been 
established. With increase in the inheritance of Holstein breed in crossbred cows, the score for linear traits of the type increased. 
Animals of the III group were better than their peers from I and II groups, respectively, by group traits of dairy type by 2.9 and 0.8 
score, body - by 2.9 and 1.3 score, limbs - by 0, 6 and 0.5 score and udder - by 2.8 and 0.6 score. The final grade increased from 81.3 
score (cows of the first group with Holstein inheritance 62.5-74.9%) to 83.9 score (cows of group III with Holstein inheritance 87.5% 
and above). 

Excess of high-blood hybrids in the III group compared with the I-st and II-nd by descriptive traits of conformation was revealed 
on body depth, angularity, rear width, front and rear udder parts attachment, central ligament, udder depth and teats length. 

The research results suggested that increasing inheritance of Holstein breed significantly improved cow’s conformation type 
of Ukrainian Black-and-White dairy breed, which should be taken into account in the selection process of improving animals of this 
breed by conformation type. 

Key words: Ukrainian Black-and-White dairy breed, first born cows, linear type assessment, Holstein breed, conditional blood 
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