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ВСТУП 

 
 

Підвищення молочної продуктивності худоби значною мірою 

зумовлено спадковим потенціалом генофонду, що використовується та 

розробкою новітніх методів оцінки племінної цінності тварин [98]. Дотепер 

удосконалення методів оцінки відбувалось переважно для бугаїв-плідників, 

що пов’язано з їх максимальним вкладом в генетичний прогрес популяції [23, 

24, 30, 71, 76, 212]. Однак, необхідність ремонту племінних стад, відбору 

корів до групи матерів бугаїв-плідників викликає потребу удосконалення 

оцінки племінної цінності маточного поголів’я. Оцінка за фенотипом, яка 

використовується в даний час, не забезпечує ефективної селекції через  

низьку успадковуваність основних господарськи корисних ознак тварин [1, 5, 

23, 72, 161]. Тому необхідна розробка та апробація прийомів оцінки тварин 

виходячи з ряду нових критеріїв [94, 97, 98], до яких, зокрема, можна 

віднести закономірності індивідуального розвитку ремонтного молодняку 

молочної худоби [95, 100, 139]. 

Актуальність теми. Останнім часом значна увага в дослідженнях 

надається визначенню типологічних особливостей тварин за екстер’єрно- 

конституційними ознаками та встановленню їх зв’язку з рівнем молочної 

продуктивності [102, 106, 202]. Встановлено, що тварини різних типів будови 

тіла і, відповідно, швидкості росту різняться за величиною молочної 

продуктивності, життєздатності, плодючості. Але до нашого часу не повно 

розроблені критерії оцінки типологічних особливостей тварин, а також 

показників їх росту за виключенням значень абсолютного і відносного 

приросту, які традиційно використовуються. Для деталізованих 

онтогенетичних змін Ю. К. Свечиним [181-183] було запропоновано 

використовувати показник інтенсивності формування як різницю у відносній 

швидкості росту за суміжні вікові періоди. Експериментальними 

дослідженнями, виконаними у птахівництві [100, 167, 191], свинарстві [4, 80], 

вівчарстві [128] та частково у молочному скотарстві [38, 50, 58, 70, 83, 137, 
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187] встановлено високу залежність показників інтенсивності формування з 

відтворювальними і продуктивними якостями тварин. Подальше 

удосконалення методів оцінки закономірностей індивідуального розвитку 

супроводжувалось визначенням ряду нових індексів – рівномірності, напруги 

росту, параметрів моделі Т. Бріджеса – експоненційної і кінетичної  

швидкості росту. Їх використання дозволило підвищити точність 

прогнозування майбутньої продуктивності. 

А тому слід вважати актуальним подальше обґрунтування критеріїв 

відбору молочної худоби за показниками інтенсивності її росту та 

формування у періоді раннього постнатального онтогенезу, встановлення їх 

зв’язку з рівнем молочної продуктивності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт 

Миколаївського ІАПВ НААН України згідно з контрактом за № 21 від 

13.02.2001р.; (продовжений 12 лютого 2002 р.; 12 березня 2003 р.) з 

Інститутом розведення і генетики тварин НААН України (№ державної 

реєстрації 0104U003833; 2001-2005 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Метою досліджень було обґрунтування 

ефективності оцінювання та прогнозування молочної продуктивності корів за 

особливостями перебігу процесів їх росту та розвитку ремонтними телицями. 

Виходячи з цього були поставлені наступні завдання: 

- оцінити молочну продуктивність корів, що відносяться до груп 

повільно- і швидкоформуємих за динамікою живої маси у віці 2, 4 і 6 місяців, 

а також дослідити їх спадковий потенціал; 

- визначити параметри кривих лактації корів різної швидкості 

формування та інтенсивності росту; 

- розробити критерії оцінки лактаційних кривих корів з використанням 

індексів росту і моделі Т. Бріджеса; 

- встановити стан молочної продуктивності корів залежно від критеріїв 

нарощування лактації; 
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- дослідити особливості росту молодняку внутрішньопородного 

жирномолочного типу української червоної молочної породи завершального 

етапу його генезису та встановити їх зв’язок з рівнем молочної 

продуктивності для удосконалення прийомів фенотипової оцінки тварин; 

- виявити відмінності у показниках молочної продуктивності тварин за 

помірним і швидким типом росту (за інтенсивністю формування, 

рівномірністю і напругою росту); 

- встановити характер факторіальної зумовленості ознак молочної 

продуктивності у корів різної інтенсивності формування організму; 

- оцінити параметри лактаційних кривих корів різної інтенсивності росту 

та визначити їх зв’язок з рівнем молочної продуктивності; 

- провести порівняльну оцінку ступеня організованості систем «жива 

маса», «надій» та «вміст жиру в молоці» у корів різної інтенсивності 

формування; 

- дослідити особливості формування молочної продуктивності у корів 

різних класів розподілу за живою масою, що здійснюється у період їх 

вирощування; 

- оцінити економічну ефективність використання корів різних типів 

інтенсивності формування і росту. 

Об’єкт дослідження – процес формування ознак молочної 

продуктивності та ефективність їх прогнозування у корів 

внутрішньопородного жирномолочного типу української червоної молочної 

породи у зв’язку з особливостями інтенсивності їх росту в період 

вирощування ремонтними телицями. 

Предмет дослідження – прийоми відбору високопродуктивних корів за 

показниками росту в ранньому постнатальному онтогенезі, ознаки молочної 

продуктивності, екстер’єрно-конституціональні характеристики і фактори 

впливу на них. Популяційно-генетичні, онтогенетичні параметри, ступінь їх 

диференціації, економічна ефективність розробки прийомів підвищення 

молочної продуктивності корів. 
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Методи дослідження. Зоотехнічні, онтогенетичний, варіаційної 

статистики, метод математичного моделювання та економічні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основні результати, що 

визначають наукову новизну проведеного дослідження полягають у 

наступному: 

Вперше для телиць жирномолочного внутрішньопородного типу УЧМ 

породи доведено, що: 

- тварини з низькими значеннями індексів інтенсивності формування, 

напруги і рівномірності росту мають швидкий темп спаду росту; 

- індекс рівномірності та напруги росту телиць, кінетична швидкість 

щомісячних надоїв моделі Т. Бріджеса мають високу і середню співвідносну 

мінливість (відповідно +0,852 та +0,902, +0,601) з рівнем їх наступної 

молочної продуктивності; 

- високе експоненційне і одночасно низьке кінетичне значення моделі 

Т. Бріджеса у групі особин повільного типу інтенсивності формування 

організму свідчить про вищу наступну молочну продуктивність. 

Дістало подальший розвиток для худоби жирномолочного 

внутрішньопородного типу УЧМ положення щодо: 

- нерівномірності та періодичності процесів її росту у період їх 

вирощування з наявними специфічними особливостями для молодняка 

повільного та швидкого типу формування організму; 

- залежності молочної продуктивності корів від їх інтенсивності росту 

телицями та спадковості батьків; 

- обґрунтованості  очікування  вищих  надоїв  молока  від  групи     М+- 

варіанту за умов застосування методики моделювання ефекту стабілізуючого 

відбору, причому, якщо це здійснюється у віці 6 міс від народження. 
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Удосконалено    попередні    дані,    одержані     М.     І.     Гиль     [50],  

О. І. Каратєєвою [84], що тваринам швидкого і повільного типу інтенсивності 

формування організму української червоної молочної породи властива 

відмінність значень відносної ентропії та організації ознаки «жива маса» в 

період їх росту і розвитку (під час вирощування), а у продуктивний період   – 

«надій» та «вміст жиру в молоці», що має вікову періодичність та значно 

відрізняється від загальнопородних характеристик. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

можуть бути використані для підвищення точності продуктивних 

характеристик корів жирномолочного внутрішньопородного типу української 

червоної молочної породи, який розводиться у південному регіоні України. 

Це дозволить створити нові високопродуктивні стада худоби в господарствах 

різного напряму і форм власності: племзаводах, племрепродукторах, 

товарних та фермерських господарствах. 

Запропонована методика раннього визначення молочної 

продуктивності на підставі індексу інтенсивності формування організму в 

ранньому постнатальному онтогенезі дозволить об’єктивно проводити таку 

оцінку, що сприятиме більш обґрунтованій організації технологічного 

процесу виробництва молока, відповідно спадкової цінності тварин. 

Аналіз ознак селекції молочної худоби інформаційно-ентропійним 

методом та генетико-математичним моделюванням дозволяє більш 

інформативно використовувати закономірності сформованного генотипу 

тварин, його наступної реалізації та спадкову компоненту мінливості ознак 

продуктивності молочної худоби. 

Розроблені методи оцінювання господарськи корисних ознак з 

урахуванням запропонованих прийомів підвищення молочної продуктивності 

дають можливість удосконалювати основні підходи під час формування стад 

новоствореної породи молочної худоби, її типу, забезпечувати підвищення на 

3,21-12,65% продуктивність поголів’я в базових господарствах південного 

регіону   України.   Результати   досліджень   щодо   удосконалення прийомів 
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розведення і селекції української червоної молочної породи покладено в 

основу стратегії розвитку тваринництва Миколаївської області на 2010-2015 

роки [215], що і підтверджено актом впровадження у ДПДГ "Еліта" 

Миколаївського ІАПВ НААН (довідка від 21 жовтня 2010 р.). 

Одержані результати використано при підготовці програм племінної 

роботи з українською червоною молочною породою у ДПДГ «Еліта» 

Миколаївського ІАПВ НААН України Миколаївської області на 2010-2015 

роки, а також викладання дисциплін «Розведення тварин» і «Генетика 

популяцій» в умовах Миколаївського НАУ (довідка № 1964 від 15 жовтня 

2013). Матеріали досліджень розглянуто і схвалено на засіданнях НТР 

Миколаївського інституту агропромислового виробництва НААН України 

(протокол № 12 від 12.11.2001 р.) та Інституту тваринництва степових 

районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» – Національному науковому 

селекційно-генетичному центрі з вівчарства. 

Особистий внесок здобувача. Спільно з науковими керівниками 

визначив програму наукових досліджень, розробив схему досліджень. 

Самостійно зібрав і систематизував дані первинного зоотехнічного та 

племінного обліку піддослідних тварин, створив комп’ютерну базу даних 

первинного обліку, проаналізував літературні джерела, провів розрахунки та 

аналіз результатів досліджень, їх узагальнив, сформував наукові положення, 

висновки і пропозиції виробництву, впровадив їх у виробництво. Наведений  

у дисертації матеріал є результатом власних досліджень автора, а його участь 

у проведенні наукових експериментів і публікаціях задекларована у списку 

опублікованих праць. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи були викладені, обговорені та схвалені на щорічних координаційних 

нарадах в Інституті розведення і генетики тварин НААН України (1999- 

2003), на щорічних конференціях за підсумками науково-дослідних робіт в 

Херсонському державному аграрному університеті (1999-2003), міжнародних 

конференціях Харківської державної зооветеринарної академії (2001,    2010), 
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Інституту тваринництва НААН України (Харків, 2001), регіональній науково-

практичній конференції Миколаївського національного аграрного 

університету (2010), засіданнях науково-технічних рад Миколаївського 

інституту агропромислового виробництва НААН України (2001) і Інституту 

тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» - 

Національному науковому селекційно-генетичному центрі з вівчарства 

(2010). 

Публікації. Матеріали дисертаційної роботи опубліковано  у 

одинадцяти наукових фахових виданнях (із них три – одноосібно), 

затверджених АК МОН України, з них з індексом цитування – одна. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ І ВИБІР 

НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

1.1. Сучасний стан та перспективи племінної роботи з 

українською червоною молочною породою та її 

внутрішньопородним жирномолочним типом 

 

Згідно з державними програмами [113, 171], в Україні ведеться робота 

по виведенню нових, більш високопродуктивних  порід 

сільськогосподарських тварин, що відрізняються пристосованістю до 

місцевих умов. При цьому використовується, як правило, генофонд найбільш 

високопродуктивних у світі порід. 

У країні прийнято Закон України ―Про племінну справу‖ 168, було 

розроблено для широкого застосування ―Республіканську програму якісного 

удосконалення сільськогосподарських тварин на 1990-ті роки і на період до 

2005 року‖ 5. Вона передбачала використання кращих світових і 

вітчизняних генетичних ресурсів, досягнень науки і передової практики в 

галузі генетики, селекції, біотехнології та інших напрямів науково- 

технічного прогресу. 

Як відомо, материнською формою для української червоної молочної 

худоби була червона степова порода. Вона була найбільш численною в 

Україні. Її розводили в 10 південних областях країни. Питома вага породи 

складала до 39% всього поголів’я худоби в Україні 13. Поголів’я тварин  

цієї породи становило 6 мільйонів голів, у тому числі 2 мільйони корів. 

Племінну роботу з породою вели у 4 племзаводах і 89 репродукторних 

господарствах країни [20]. Удосконаленням червоної степової худоби 

активно займалися науково-дослідні заклади НААН України: Інститут 

розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, Інститут тваринництва 

степових районів ім. М. Ф. Іванова ―Асканія-Нова‖, Інститут тваринництва та 
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інші установи. Основними напрямками покращення худоби даної породи 

було: чистопородне розведення трьох зональних типів за 20 основним лініям, 

створення української червоної молочної породи шляхом відтворювального 

схрещування з плідниками англерської і червоної датської порід а також за 

використання в тому числі і голштинських плідників 162. 

Вимоги до тварин нового селекційного досягнення були такі: надій – 

5,0-6,0 тис. кг молока жирністю 3,8-3,9%, жива маса 520-550 кг, вміст білка в 

молоці – 3,6%, інтенсивність молоковиведення – 1,8 кг/хв. Такі продуктивні  

й технологічні характеристики відповідають нині існуючим вимогам 

виробничників. 

Завдяки сучасній селекції українська червона молочна порода є 

багаточисельною за поголів’ям, більш поширеною за ареалом, 

конкурентоспроможною за господарськи корисними ознаками, генеалогічно 

структурованою, фенотипово диференційованою, достатньою мірою 

консолідованою у внутрішньопородних селекційних групах (типах, лініях, 

родинах), спеціалізованою молочною породою з достатніми резервами для 

селекційного удосконалення як засобами чистопородного розведення, так і з 

подальшим залученням кращого світового генетичного матеріалу 

поліпшуючих порід за принципом відкритої селекції [156, 160, 161]. 

У зв’язку з цим, поряд з чистопородним розведенням, продовжується 

робота  по  удосконаленню  цієї  відносно  нещодавно   новоствореної   

породи [162]. 

Як відомо, схемою відтворного схрещування передбачалося розведення 

―в собі‖ 3/4 і 7/8 часток спадковості за породою помісей за англерською та 

червоною датською породами худоби червоної степової породи. В племінних 

стадах від повновікових корів одержували 5300 кг молока жирністю 3,9%. 

Жива маса корів складала 550 кг. У селекційній практиці накопичено певний 

матеріал [138, 163], який свідчить про ефективність схрещування маточного 

поголів’я червоної степової породи з плідниками англерської і червоної 

датської    порід.    Збільшення    продуктивності    тварин    залежить    і    від 
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забезпеченості кормами і складало у помісей з англерами +270 кг молока за 

лактацію в стадах з продуктивністю 3500-4000 кг, +307 кг при 

продуктивності стада більше 4000 кг. А в стадах з надоями 3500 кг помісі 

дещо поступалися червоним степовим ровесницям [159]. Збільшення 

жирності молока коливалося від 0,01 до 0,13%. При схрещуванні з червоною 

датською породою рівень надою зростав значніше, а вміст жиру – нижче, ніж 

у помісей з англерами [158]. 

У процесі виведення української червоної молочної породи проведено 

роботу зі створення специфічного її типу з використанням червоно-рябих 

голштинів [15]. 

Про високу ефективність схрещувань червоної степової худоби з 

червоно-рябою голштинською породою свідчать чисельні данні вітчизняних 

вчених і практиків [108]. Також, є дані про більш інтенсивний ріст, більшу 

живу масу, кращі забійні якості помісного молодняку порівняно з червоними 

степовими ровесницями 26. Найбільше поголів’я помісних (червона степова 

× червоно-ряба голштинська) корів було в Херсонській, Донецькій та 

Одеській областях. Приріст за надоєм коливався в них від 64 до 768 кг 61. 

Напівкровні помісі мали надій на 312-469 кг більше, ніж чистопородні 

ровесниці червоної степової худоби [72]. 

Наприкінці ХХ сторіччя вченими-селекціонерами велась кропітка 

робота з поліпшення червоної степової худоби з метою збільшення молочної 

продуктивності, жирномолочності, пристосованості до машинного доїння, 

покращення екстер’єру. Так, в 1998 році шляхом схрещування її з 

англерською та червоною датською породами, а в подальшому – з 

голштинською породою червоно-рябої масті було створено жирномолочний і 

голштинизований внутрішньопородні типи української червоної молочної 

породи, авторами якої є Ю. П. Полупан, Н. В. Кононенко, В. Б. Блізніченко,   

І.  І. Салій,  В.  С. Козир,   Ю.   Ф. Мельник,   М.   В. Зубець,   В.   П. Буркат, 

Т. В. Підпала, В. Г. Назаренко, Т. В. Мовчан, Г. І. Буюклу та інші [15, 16, 17, 

151, 156, 157,159, 160, 161]. 
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Крім складного відтворного схрещування, при створенні нової породи 

та її типів, було використано теоретичні положення і нові сучасні методи, 

згідно яких головними критеріями відповідності новому розробленому 

стандарту були екстер’єр, продуктивність, а частка спадковості за 

поліпшуючою породою визначалася умовно [151, 193]. 

Однак, з точки зору історії та знання використаної методології важливо 

знати, що селекційно-племінна робота в даному напрямку мала певні 

особливості: на початковому етапі породотворення на маточному поголів’ї 

вихідних порід широко використовувались бугаї з невисокою умовною 

часткою спадковісті за поліпшуючою породою (25-30%), а для схрещування 

залучалися чистопородні голштинські бугаї американської селекції і частина 

плідників німецької селекції. Використовуючи окомірну лінійну оцінку за 

типом та інструментальний метод уважно оцінювали екстер’єрні особливості 

тварин створюваної породи. Значна увага приділялась, також, і на 

теплостійкість тварин та їх пристосованість до експлуатації у складних 

умовах посушливого, спекотного клімату південного степу України [101, 

127]. 

Худоба української червоної молочної породи за екстер’єрно- 

конституційним типом нині характеризується міцною, щільною 

конституцією, гармонійною будовою тіла. Вим’я корів міцно прикріплене, 

пропорційне, переважно ванноподібної, інколи чашоподібної або округлої 

форми. Голова легка, пропорційна, спина і поперек прямі, груди широкі і 

глибокі, кінцівки міцні, переважно правильно поставлені, масть тварин – 

червона, у частини тварин голштинізованого типу – червоно-ряба [39, 152, 

166, 174, 180]. 

Від корів-рекордисток української червоної молочної породи – 

Балабони 2436 – за 305 днів третьої лактації отримано 11405  кг  молока, 

4,18% жиру; Флориди 517 – 11072 – 4,17; Липової 7772 – 10355 – 3,69 [16, 17, 

151]. 
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Згідно результатів досліджень [103], можна стверджувати, що 

поєднання високих надоїв і підвищеного вмісту жиру в молоці у кращих 

корів української червоної молочної породи має стійкий  характер. 

Прикладом   є   корова   голштинізованого   типу   Сірень   4566    племзаводу 

«Широке», яка мала бездоганний екстер’єр і вибула через захворювання на 

лейкоз; за 305 днів шести її лактацій було отримано понад 56400 кг молока за 

високого (3,96%) вмісту жиру, або 2233 кг. Але на жаль не всі господарства 

мають достатній рівень годівлі та вирощування тварин для прояву генетично 

зумовленого потенціалу продуктивності. 

Нині, українська червона молочна порода є чисельною за поголів’ям, 

поширеною за ареалом, конкурентоспроможною за господарськи корисними 

ознаками, розгалуженою генеалогічно структурованою, фенотипово 

диференційованою, достатньою мірою консолідованою у 

внутрішньопородних селекційних групах (типах, лініях, родинах) [105, 157]. 

Отже, українська червона молочна порода – є спеціалізованою молочною 

породою з певними великими резервами для селекційного удосконалення як 

засобами внутрішньопородного розведення, так і з подальшим залученням 

кращого світового генетичного матеріалу поліпшуючих порід за принципом 

селекції у відкритій популяції [105]. 

 
1.2. Особливості формування організму молочної худоби, їх 

з’вязок з наступною молочною продуктивністю 

 

Інтенсивність і тривалість росту є важливими показниками, що 

зумовлюються взаємодією спадкових і паратипових факторів і визначають 

майбутню продуктивність тварин [120, 144]. 

Ще з часів глибокої давнини накопичувався досвід оцінки тварин за 

зовнішніми ознаками, а у ХVІІІ столітті сформувалось вчення про екстер’єр 

сільськогосподарських тварин. Так, у Стародавньому Римі вже у першому 

столітті до нашої ери надавалось особливе значення зовнішньому вигляду 
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тварини. Згодом більшість дослідників розглядали екстер’єр як одну із 

важливих ознак оцінки сільськогосподарських тварин. 

Екстер’єр тварин (корів) поділяють на три типи будови тіла: перший – 

тварини з переважно розвиненою задньою третиною тулуба (зрізаний 

трикутник); другий – тварини з рівномірно розвиненими третинами тулуба 

(прямокутник), третій – тварини з переважно розвиненою передньою 

третиною тулуба [198]. 

М. Г. Ліванов – перший російський професор зоотехнік у ХVІІІ столітті 

детально  описав  екстер’єр  молочної  і  м’ясної  худоби.  Ще  у  1904  р.     

М. І. Придорогін підкреслював зв’язок зовнішніх форм тварин з їх 

продуктивністю, тобто він стверджував, що в основі вчення про екстер’єр 

закладено те положення, що зовнішні форми тварини знаходяться у 

відповідному взаємозв’язку із внутрішніми її властивостями та характером 

продуктивності. На екстер’єрні особливості молочної худоби та їх зв’язок з 

продуктивністю, звертали увагу ряд вітчизняних учених [8, 25, 36, 165]. 

Багато дослідників [10, 16, 17, 24, 25, 27, 47, 68, 71, 126, 203, 204,   220] 

ставили питання щодо необхідності широкого використання особливостей 

внутрішньопородних типів в межах однієї породи для вдосконалення порід,  

їх виділення, оскільки вони відрізняються між собою за будовою тіла, 

характером продуктивності, інтенсивністю формування організму. Адже, 

характеристика зовнішніх форм будови тіла тварин дає можливість виявити 

недоліки і вади екстер’єру, встановити різницю за екстер’єром  і 

конституцією між окремими групами тварин і виділити бажаний тип для 

направленого відбору і підбору. 

На основі останніх формується необхідний тип худоби молочного 

напрямку продуктивності, а покращання її племінних якостей – це результат 

вмілого, творчого моделювання бажаного типу високомолочних корів, суть 

якого полягає в тому, що розробляється програма для одержання певного 

співвідношення корисних ознак тварин, які б задовольняли потребу  

сучасного виробництва [30, 76, 145]. 
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Останнім часом, все більшого розповсюдження набувають моделі, які 

використовують дві і більше залежностей та ґрунтуються на застосуванні 

різноманітних імітацій 18, 110, 214, 216, 226. 

Так, С. Ю. Болілою [19] впершу у тваринництві встановлено високий 

рівень відповідності емпіричних і теоретичних кривих росту методом 

розробки експоненційної моделі, яка дає змогу достатньо адекватно 

описувати криві росту на птиці та, крім того, дозволяє на підставі даних про 

масу цих особин за початковий період росту (1435 днів) прогнозувати 

кінцеві показники м’ясної продуктивності (4956 днів). Середнє відхилення 

фактичних значень живої маси від розрахункових складає 2,073,32% для 

самців і 1,823,36% – для самок. 

Модель N. Yang, C. Wu, I. McMillan [226] дозволяє описувати за 

допомогою розрахункової кривої фактичну інтенсивність яйценосності з 

точністю до 9498%. Розрахунок коефіцієнтів кореляції свідчить про те, що 

параметри моделі у ряді випадків достовірно корелюють з фактичною 

яйценосністю птиці: теоретично розрахована яйценосність і річна 

яйценосність (r = 0,56), норма спаду  –  0,85,  час  настання  піку  

яйценосності – 0,46. 

B. M. Bhatti, T. R. Morris [214] розробили математичну модель для 

прогнозування середнього часу знесення яйця у курей-несучок. Окрім цього, 

в їхній роботі обговорюються можливості використання запропонованої 

моделі для прогнозування змін, що відбуваються в овуляторному циклі 

курей-несучок. 

У  свинарстві  В.   И.   Яременко   [21]   з   використанням   констант   

Т. Бріджеса провів моделювання процесу росту тварин спеціалізованого 

м’ясного типу. Таким чином, встановлено, що точність описання фактичних 

показників росту теоретичною кривою виявилась достатньо високою (R2 = 

0,8690,997). Це свідчить про певну адекватність моделі  

експериментальним даним, що дозволяє використовувати її для опису 

особливостей росту і розвитку різних груп свиней. 
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За допомогою використання модифікації моделі Т. Бріджеса у 

скотарстві можна з високою точністю прогнозувати надій за лактацію, 

виходячи з даних початкової продуктивності з точністю прогнозу 9698% 

38, 50, 52, 56, 57, 95, 123, 187. 

Проаналізувавши деякі тенденції в удосконаленні генетико- 

математичних методів селекції, можна зробити висновок, що застосування 

математичного моделювання дозволяє виявити структуру (елементи) ознак 

селекції, в якій відображаються показники для відбору тварин. А 

використавши ці моделі для прогнозування лактаційної кривої, обсягу 

надоєного молока за різні лактації, або за весь період продуктивного 

використання корови, майбутня продуктивна цінність тварини визначається 

достатньо точно. Однак, сама молочна продуктивність є залежною від 

чималої групи факторів, аналіз яких ще не досліджувався. 

Важливою технологічною і селекційною ознакою у корів є характер 

лактаційної кривої, за якою можливо з великою вірогідністю оцінити стан 

повноцінності годівлі тварин, обміну речовин та вплив інших факторів. 

Розподіл надою молока за місяці (періоди) лактації залежить від паратипових 

і генетичних факторів [50, 116, 123, 151, 220]. Рекордна молочна 

продуктивність більше залежить від рівномірності надоїв, ніж від величини 

вищого добового надою [32, 64, 125, 219]. 

Молочна продуктивність корів залежить значною мірою від їх живої 

маси, адже жива маса – це не тільки показник породної належності тварини, 

але й показник загального розвитку і виражає ступінь вгодованості. Зазвичай 

у тих господарствах, де отримують найбільшу кількість молока, середня  

жива маса корів значно вища, ніж в інших господарствах, які займаються 

розведенням цієї  ж породи [47, 125, 192]. 

Щороку для корів і телиць української червоної молочної породи 
парувального віку розробляеться план індивідуального закріплення бугаїв- 
плідників з продуктивністю матерів 6,0-10,0 тис. кг молока жирністю 3,8- 
4,5% [162]. Для корів з прилиттям крові англерської та червоної датської 
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порід у свій час підбирали високоякісних бугаїв для одержання планових 
часток за спадковістю поліпшуючих порід. 

Разом із тим, підвищення ефективності галузі молочного скотарства 
значною мірою зумовлено використанням сучасних досягнень генетики, 
біотехнології і кібернетики. Це дозволить прискорити темпи селекційного 
прогресу в лініях,  популяціях,  створити  більш  високопродуктивні  
генотипи [156]. 

В селекційно-племінній роботі науково-технічний прогрес 

безпосередньо пов’язаний зі створенням нових і вдосконаленням існуючих 

конкурентоспроможних високопродуктивних тварин бажаного типу в 

сучасних  умовах.  А  тому  багато  науковців  такі  як  І.  І.  Шмальгаузен,   

М. П. Чирвінський, К. Б. Свєчін, В. П. Коваленко, М. І. Гиль, В. И. Федоров 

та ін. [50, 131, 183, 192, 199, 200, 201, 207-209, 213] у різні часи вивчали, 

наприклад, закономірності індивідуального росту і розвитку організму 

тварин. 

Як уже відомо, онтогенез включає в себе запліднення та утворення 

зиготи, а також подальше життя організму до смерті завдяки впливу  

генотипу та певних паратипових факторів [109]. 

Індивідуальний розвиток тварини – це еволюційно створений процес 

кількісних та якісних змін у будові, функціях організму, який відбувається  

від запліднення і до смерті при постійній взаємодії спадковості та умов 

середовища [173]. 

Згодом тварина набуває не тільки видові та породні ознаки, а й 

специфічні притаманні тільки їй особливості конституції, екстер’єру, 

продуктивності. В процесі онтогенезу під дією внутрішніх природних 

факторів організму і умов навколишнього середовища здійснюється спадкова 

повторюваність і мінливість ознак батьків [63]. Таким чином, реалізація 

господарськи корисних особливостей відбувається завдяки спадковій основі 

особини, яка знаходиться в певних умовах середовища  [112, 172]. 
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К. Б. Свєчін [182] вважав, що ріст організму – це процес збільшення 

маси клітин, тканин, органів, лінійних та об’ємних розмірів, що відбувається 

за рахунок кількісних змін живої речовини в результаті стабільного 

новоутворення продуктів синтезу. Розвиток включає процеси 

диференціювання і росту. П. Д. Пшеничний [170] розумів, що ріст і розвиток 

особини пов’язані між собою, але не тотожні. На його думку ріст – це процес 

нагромадження і збільшення живої маси тіла худоби її окремих тканин та 

органів, а розвиток – формування нових органів, тканин, а також якісні зміни, 

що відбуваються у клітинах організму. 

На думку В. І. Федорова [195] у тварин в одних випадках посилена 

диференціація супроводжується зниженням швидкості росту, в інших – 

бурхливий ріст пов’язаний з уповільненням розвитку організму. Адже для 

будь-якої живої істоти характерні періодичність і нерівномірність росту. 

Одночасно можливо спостерігати інтенсивність росту і розвитку, або навпаки 

в несприятливих умовах навколишнього середовища – одночасну депресію 

цих процесів. 

Керуючись індивідуальними особливостями розвитку організму, 

людина здатна отримувати ті генотипи, які в певних умовах навколишнього 

середовища спроможні в подальшому проявляти свою спадкову основу у 

вигляді максимальної кількості якісної продукції. Опираючись на біохімічні 

та фізіологічні закономірності розвитку організму можливо цілеспрямовано 

вирощувати тварин типових для того чи іншого виду продуктивності, 

оптимізувати середньодобові прирости живої маси телят, уникати затримки в 

рості і розвитку, а з точки зору технології – заздалегідь вирощувати телиць з 

високою інтенсивністю росту. Але обов’язковою умовою для отримання 

бажаних результатів є створення відповідних «умов навколишнього 

середовища» (тобто технологія виробництва, її елементи),  оскільки 

отримання високих надоїв можливе лише при певній взаємодії «генотип × 

середовище» [30, 69, 114, 223]. 
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У період пренатального розвитку тварини спостерігається збільшення 

всіх фракцій білків, а в подальшому до 15-місячного постнатального віку 

збільшення білків відбувається лише в саркоплазматичній і міофібрілярній 

фракціях. В останньому випадку процес відносного накопичувального 

синтезу, як загального білкового і небілкового азоту, і саркоплазматичних, 

міофібрілярних і стромінових білків в мускульній тканині дещо 

уповільнюється. До 10-місячного віку у тварин відбувається висока 

диференціація білкового складу мускульної тканини, якої достатньо для 

початку періоду зрілості і функціональної діяльності організму [184]. 

Залежність між інтенсивністю росту до трьох місячного віку та 

коефіцієнтом спаду до 12 місяців було встановлено О. В. Проценко [169].  

Між ознаками раннього онтогенезу виявлено вірогідні корелятивні зв’язки: 

між інтенсивністю росту до трьох місяців та тривалістю утробного   розвитку 

– від’ємний (-0,343), між інтенсивністю росту до трьох місяців і спадом росту 

до річного віку – додатній (0,665). А тривалість утробного розвитку має 

вірогідно високу ступінь впливу (58,75...86,89%) на живу масу тварин до 18 

місяців та при першому паруванні (34,75%), порівняно з інтенсивністю росту 

до тримісячного віку. Тим же автором було підтверджено, що надій корів з 

високою та середньою інтенсивністю росту до тримісячного віку був 

більшим на 1388 кг (23,71%) і 892 кг (16,66%), відповідно, від показників 

первісток з низькою інтенсивністю росту. Вміст жиру в молоці дослідних 

тварин різних груп був майже однаковим. Таким чином було встановлено,  

що ознаки раннього онтогенезу вірогідно корелюють з надоєм і кількістю 

молочного жиру: пренатальна швидкість росту та інтенсивність росту до 

тримісячного віку та спад росту до річного віку характеризуються 

позитивною  кореляцєю (+0,741…+0,757). 

Корови з коротким періодом ембріонального розвитку мають і високу 

молочну продуктивність. Так, за І лактацію вони на 4,1-10,4% перевищували 

корів із середнім періодом ембріогенезу і на 6,9-14,2% – тварин з  

подовженим  ембріогенезом.  За  ІІ  лактацію  корови  з  коротким  і середнім 
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періодами ембріогенезу на 0,7-6,2% підвищували свою продуктивність, у той 

час як корови з подовженим ембріогенезом у деяких випадках навіть 

зменшували свої надої на 4,5%. За ІІІ лактацію корови з короткою тривалістю 

ембріогенезу на 0,25-0,75% підвищували вміст жиру в молоці, хоча ця 

різниця і невірогідна. Н. О. Кірович [85] вказує, що для прогнозування 

молочної продуктивності на ранніх етапах онтогенезу слід враховувати 

лінійну залежність від тривалості ембріогенезу та інтенсивності росту в цей 

період, при цьому вказані фактори на 19,2-29,7% визначають варіацію надою. 

О. В. Проценко [169] на помісях 1/2 червоно-рябих голштинів × 1/2 

червона степова досліджувала рівень синтетичних процесів в організмі 

телиць залежно від інтенсивності їх росту в ранньому постнатальному 

онтогенезі. Тварини з інтенсивним ростом до трьох місяців мали більшу 

кількість лейкоцитів від народження до 18-місячного віку, порівняно з 

тваринами низької швидкості росту. Вміст загального білку у сироватці крові 

інтенсивно вирощуваних теличок за рахунок збільшення глобулінової 

фракції  був  вірогідно вищим, від  показників тварин  повільного типу 

формування організму, а кількість альбумінової фракції у сироватці крові 

була більшою за весь дослідний період навпаки у теличок з низькою 

інтенсивністю росту. Показники вмісту сироваткових α-, β- і γ-глобулінів 

також вищими виявилися у тварин з високою інтенсивністю росту. Таким 

чином, телиці з високою швидкістю формування організму порівняно з 

ровесницями низької швидкості росту, мали вищий рівень синтетичних 

процесів і виявилися більш імунологічно стабільними – у таких тварин була 

краща адаптивна здатність до умов навколишнього середовища після 

народження. 

Як вважають Ю. М. Карасик, М. Я. Ефименко [81], існує пряма 

залежність між живою масою у 18-місячному віці корів-первісток помісних  

за голштинами, та їх надоєм за 305 днів лактації. Зі збільшенням живої маси 

від 340 до 380 кг зростав і надій помісних тварин з 4154 до 4737 кг молока 

порівняно   з   чистопородними   чорно-рябими   ровесницями:   4288-4445  кг 
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молока за лактацію. Жива маса телиць більш раннього віку також 

позначається на рівні надоїв. Отже, при однакових умовах кращими за 

надоями будуть ті корови, які у період вирощування телицями мали більшу 

живу масу. 

Якщо для тварини, ще з моменту зародження, створити оптимальні 

умови для задоволення усіх її фізіологічних потреб, а господарськи корисні 

ознаки розвиватимуться в оптимальних умовах – лише тоді може проявитися 

спадковий потенціал молочної продуктивності корови [28, 194]. 

Згідно даних А. П. Бєгучева [9], H. Franz, A. Chudy [218] телиці 

першого покоління від голштино-фрізьких плідників порівняно з місцевими 

чорно-рябими ровесницями переважали за темпами росту у віці 6, 12 і 18 

місяців і мали більшу живу масу на 6,5-12,6% і надалі продуктивність таких 

корів також була вищою порівняно з чистопородними аналогами . 

Як за помірної, так і покращеній годівлі перевага за надоєм у помісної 

худоби становила 586 кг і 946 кг порівняно з чистопородними червоними 

степовими коровами (3252 і 2666 та 3721 і 2775 кг молока). Адже помісні 

червоні степові телиці в умовах достатньої годівлі мали живу масу у 18 

місяців 372,2 кг (у червоних степових – 344,9), у менш сприятливих умовах 

відповідно 330,9 і 324,3 кг [11, 14]. 

Було встановлено згідно досліджень М.  В.  Зубця,  Й.  З.  Сірацького, 

Я. Н. Данилківа [71], що у племзаводах Сумської області у лебединської 

породи виявлено велику мінливість взаємозв’язку надою за першу лактацію з 

живою масою телиць в різні вікові періоди їхнього росту і розвитку. Також, 

виявлено певні закономірності: так, у більшості випадків цей взаємозв’язок 

позитивний та чим старший віковий період росту і розвитку оцінено, тим 

більш сильний рівень зв’язку [34]. Якщо у двох стадах співвідносна 

мінливість живої маси при народженні та рівню надою за першу лактацію 

була позитивною в двох випадках із восьми, то вплив на надій живої маси 

телиць у 6- і 12-місячному віці – у п’яти і при першому отеленні – шести 

випадках   із   восьми.   Рівень   за   приведеними   періодами   був   у   межах: 
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-0,31±0,12; -0,20±0,23;  -0,12±0,18; -0,10±0,14; -0,17±0,27. Таким чином,   між 

молочною продуктивністю худоби та її живою масою існують певні напрями 

взаємозв’язків, які за різних причин можуть бути нестабільними і 

змінюватися під дією різних факторів [135, 146]. 

Корови в яких була вища інтенсивність росту у подальшому мали 

більшу живу масу і високі надої. А повновікові корови-рекордистки 

відмічалися досить високою живою масою – 560-590 кг при доволі високій 

молочній продуктивності: 5629-6430 кг молока. Так, лактаційна діяльність 

високопродуктивних корів української чорно-рябої молочної породи 

зумовлена особливостями росту і розвитку тварин в молодому віці, особливо 

від народження до 6-місячного віку [176]. 

Найбільшою відповідністю живої маси в одномісячному віці 

майбутньому рівню продуктивності характеризується поголів’я голландської 

худоби: 4771, 4996 та 5963 кг молока відповідно у групах із низькою, 

середньою і високою швидкістю росту. Тобто телички голландської породи з 

порівняно великою живою масою у місячному віці після отелення мали вищі 

показники молочної продуктивності. Схожа закономірність простежується і в 

наступні вікові періоди, але сила зв’язку зменшується. У помісей такої 

закономірності не спостерігається. Лише незначну відповідність живої маси 

показникам продуктивності можна відмітити у помісей 3/4 частки  

спадковості за голштинами у 6- та 12-місячному віці, що становить 

відповідно: 5655, 5753, 5923 та 5391, 5923, 5996 кг молока [149]. 

Відомо, що селекційно-племінна робота, яка спрямована на збільшення 

живої маси корів ускладнюється низкою причин, у т.ч. недостатньо 

можливостей для відбору необхідного поголів’я через відносно низьку 

фенотипову мінливість корів за цією ознакою (5-10%). Також малий відсоток 

спадковості у загальній фенотиповій мінливості за живою масою, 

спостерігається низький взаємозв’язок живої маси з іншими важливими 

господарськи корисними ознаками. А рівень надою – основна ознака селекції 

молочних   корів,   пов’язаний   з   їх   живою   масою   не   прямолінійно: при 
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збільшенні живої маси до її певного рівня надій підвищується, а далі навпаки 

його величина може зменшуватися [31, 62]. 

Для молочних порід худоби визначальним критерієм їх успішного і 

тривалого використання є високий рівень продуктивності, придатність до 

машинного доїння, здатність зберігати високі надої при доїнні, тривалість 

продуктивного життя [133]. 

Дослідженнями [148] встановлено позитивний зв’язок між живою 

масою та розмірами телиць при першому осіменінні та їх наступною 

молочною продуктивністю. При цьому у різних порід і генотипів цей зв’язок 

проявляється по-різному. 

Таким чином, дослідження згаданих вище авторів доводять про певну 

узгодженість, гомологію змін, які відбуваються в організмі худоби між 

особливостями їх росту і розвитку від народження та наступною молочною 

продуктивністю, що варто уточнити та дослідити за прийомами оцінювання  

й для наступного застосування. 

 
1.3. Використання сучасних прийомів оцінки й прогнозування 

молочної продуктивності у скотарстві 

 
У процесі реалізації спадкової програми розвитку організм тварин 

постійно знаходиться під впливом взаємодії ―генотип×середовище‖, 

величина якого може змінюватись у віковому аспекті. У зв’язку з цим темпи 

розвитку   і   формування   організму,    тканин    і    органів    різноманітні.   

В. Д. Кабанов [79] відмічає особливості росту худоби протягом тривалого 

часу. Збільшення її розмірів та маси тіла проходить близько трьох років, коли 

телиці досягають статевозрілого стану, а оновлення і зміна окремих клітин 

спостерігається  протягом всього життя. 

В останні роки поряд з вивченням впливу селекційних і технологічних 

факторів на продуктивність тварин детально розглядають питання зв’язку 

темпів формоутворюючих процесів з плодючістю і пристосованістю   тварин. 
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На наш погляд, найбільш перспективним у цьому плані є підходи, що були 

запропоновані Ю. К. Свечиним [181]. 

І. М. Панасюком [140] проведено багатогранні й тривалі дослідження з 

вивчення особливостей росту тварин червоної степової породи та помісей І 

покоління генотипу ―червона степова×голштинська‖ у різні періоди раннього 

онтогенезу, інтенсивності його спаду від народження до 12 місячного віку, 

конституціональні особливості, молочну продуктивність і відтворювальну 

здатність вказаних генотипів у зв’язку з досліджуваними типами спаду росту. 

Доведено, що кращі показники молочної продуктивності були у корів 

червоної степової породи зі швидким спадом росту. Вони вірогідно 

перевищували ровесниць з поступовим спадом за надоєм на 335 кг (8,9%), за 

молочним жиром на 13,8 кг (9,8%). Аналогічна залежність спостерігається і 

серед помісних корів. Автором зазначається, що у більшості первісток зі 

швидким спадом росту сформувався широкотілий тип конституції, вони 

також мали кращі показники відтворювальної здатності. Виходячи з цього, 

пропонується показник спаду росту від народження до 12-місячного віку (у 

комплексі з іншими) використовувати для прогнозування продуктивних 

якостей і типу конституції худоби. 

Таким чином, з доступної нам літератури дані досліджень,  

спрямованих на вивчення особливостей росту і розвитку тварин різних порід  

і генотипів у зв’язку з наступною їх продуктивністю, досить фрагментарні. У 

небагатьох роботах [50, 158, 175] зустрічаються матеріали, про зв’язок росту  

і розвитку з відтворювальною здатністю тварин, про вплив інтенсивності 

спаду росту в ранньому онтогенезі на формування конституціональних 

особливостей худоби. 

Та все ж найдосконалішим на сьогодні методом оцінки лактаційної 

діяльності є побудова математичних моделей лактаційних кривих, 

позитивною стороною використання яких є не тільки визначення на їх основі 

стійкості кривої лактації, а і розрахунок інтенсивності нарощування 

щомісячних   надоїв   до   піку   та   швидкості   їх   зменшення   після   нього, 
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встановлення максимально можливого початкового надою, а також ряду 

інших характеристик залежно від моделі, що використовується. 

Як було вище зазначено, удосконалення і доповнення цих індексів – 

процес невпинний і пропозицій щодо їх корекції більш, ніж достатньо [49]. 

На нашу думку заслуговує уваги ідея Ж. Г. Логінова зі співавторами [117],  

які пропонують включити до селекційного індексу племінної цінності 

показник сталості лактації. За допомогою цього показника можливо оцінити 

динаміку щомісячних, щодекадних або щоденних надоїв протягом періоду 

лактування, іншими словами –  охарактеризувати лактаційну криву. 

М. Гавриленко [35] стверджує, що лактаційна крива у  корів  – 

важливий   технологічний   і   селекційний   показник.   Вона   являє      собою 

«біологічний годинник» за яким можливо з великою вірогідністю робити 

висновок про фізіологічний стан тварини. На характер лактаційної кривої 

впливає рівень молочної продуктивності корів, умови годівлі та утримання 

[134], вгодованість, вік, сезон отелення, інтервал між отеленнями, кратність 

доїння, тип нервової діяльності. Фактори спадковості, також, відіграють 

велике значення. За подібних умов середовища форма лактаційної кривої 

зумовлюється в основному індивідуальними особливостями, яка, як правило, 

зберігається впродовж усього періоду їх використання. 

У вітчизняній практиці щодо оцінки динаміки молочної  

продуктивності заслуговує на застосування нестандартні підходи М. І. Гиль, 

С. С. Крамаренко   [49]. Було доведено ефективність використання функцій   

І. Мак-Міллана, Д. Мак-Неллі та Т. Бріджеса для оцінки й прогнозування 

характеру лактаційних кривих у корів. Причому перші дві моделі традиційно 

використовуються у птахівництві для визначення динаміки яєчної 

продуктивності, а модель Т. Бріджеса, в свою чергу, була розроблена для 

характеристики кривої росту тварин. Окрім того, останню модель, а також 

рівняння   Ф.   Річардса,   яка    також    вважається    ростовою    функцією,  

В. П. Коваленком та ін. [100] було використано з метою прогнозування 

надою.   Результати   досліджень   показали   можливість   використання   цих 
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моделей, які з достатньою точністю прогнозують лактаційні криві корів. За 

моделлю Т. Бріджеса отримані мінімальні розходження як в загальній, так і 

помісячній продуктивності тварин, які не перевищують 5 %. 

У своїх дослідженнях О. І. Каратєєва [83] встановила, що найвища 

кінетична швидкість нарощування надоїв (λ) у тварин досліджуваних порід і 

типів інтенсивності формування організму є за першу лактацію. У корів ЧС 

породи повільної швидкості росту за всіма лактаціями цей показник нижчий. 

У тварин повільного ТІФО лише за першою лактацією, в ЖЧМ, а УЧРМ – І і 

ІІІ лактаціях. Високий спад щомісячних надоїв (µ) мала ЧС худоба 

повільного темпу розвитку. Серед корів ЖЧМ породи вищий надій за 305 

днів лактації мали корови швидкої інтенсивності розвитку за першу, другу і 

вищу лактації, а в УЧРМ худоби – лише за першу і третю лактації. 

Експоненційна константа (µ) найнижча у ЧС породи за І, в ЖЧМ за ІІІ і 

УЧРМ – за ІІ лактації. Слід відмітити, що за даною моделлю висока 

експоненційна і низька кінетична константи в більшості випадків були в тих 

самих лактаціях у корів всіх типів інтенсивності формування організму. Це ж 

викликало найнижчі співвідношення λ/µ. Співвідносна мінливість дає 

підставу стверджувати що є досить високі кореляційні зв’язки в окремо  взяті 

лактації між надоєм і константами моделі: від 0,96 до 0,99 (R2=1), хоча в 

деяких випадках вони від’ємні. Порівнюючи прогнозовані дані з  

фактичними, слід відмітити, що модель Т. Бріджеса достатньо точно  

моделює фактичні результати на лактаційних кривих – за високими 

кореляційними зв’язками. 

Оцінюванням фактичної кривої росту телиць за рівнянням Т. Бріджеса 

встановлено, що найвища кінетична швидкість нарощування (λ) та одночасно 

найменша експоненційна швидкість спаду живої маси (µ) характерна для ЧС 

худоби повільного типу формування організму, корови якої при цьому є 

менш продуктивними. Аналогічна тенденція спостерігається і в двох інших 

породах. Цим тваринам характерна і нижча продуктивність як за першу, так і 

за вищу лактації порівняно з худобою зі швидкою інтенсивністю формування 
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організму. За прогнозованою кривою вищі значення кінетичної швидкості 

нарощування росту мали також представниці повільної швидкості розвитку 

ЧС  породи.  Порівнюючи   емпіричні   надої   і   прогнозовані   за   моделлю 

Т. Бріджеса [216] можна констатувати, що вони ідентичні, тобто співпадають 

як протягом оціненого періоду онтогенезу, так і за типами інтенсивності 

формування організму самиць. 

На сьогоднішній день залишаються актуальними дослідження, 

спрямовані на вивчення і розроблення оптимальних параметрів росту і 

розвитку тварин, пов’язаних з їх молочною продуктивністю і тривалістю 

господарського використання. Основним напрямом є з’ясування  

оптимальних параметрів приростів живої маси за періодами росту, при яких в 

найбільшому ступені проявляться генетично зумовлені продуктивні якості 

[33]. Тому все частіше дослідники звертаються до нових конструктивних 

методів і прийомів для моделювання полігенно зумовлених ознак, 

спираючись на особливості раннього індивідуального розвитку. Широкого 

розповсюдження набуло застосування різних генетико-математичних 

моделей, які дозволяють характеризувати всі періоди росту, а їх криві 

відображають генетичну зумовленість організму і його реакцію на зовнішні 

фактори [50]. Існує широкий спектр таких моделей, але найбільш 

розповсюдженими є математичні моделі: П. Вуда, І. Мак-Мілана, Д. Мак- 

Неллі, Т. Бріджеса та інші; останні дві використанні в наших дослідженнях 

[216, 217, 222, 224, 225]. Так, модель П. Вуда [224, 225] тривалий час  

вважали  найбільш  вдалою  для  описування  помісячних  надоїв.  А  моделі  

І. Мак-Мілана і Д. Мак-Неллі [222] високо адекватно описують лактаційні 

криві, а остання – особливо період початку нарощування лактації та початок 

її спаду. 

Модель Т. Бріджеса [216] точно апроксимує фактичну криву [22], а 

специфічна залежність її констант з помісячними надоями дає можливість 

прогнозувати надій за даними лише початкових місяців лактації. Вітчизняні 

вчені-дослідники     модифікували     цей     підхід.     Так,     В.П.    Коваленко 
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удосконалив модель Т. Бріджеса – нарощування кривої лактації, 

перетворивши її в модель кривої росту, яка дозволяє формувати вірогідні 

прогнози молочної продуктивності корів. Доцільність використання таких 

параметрів оцінювання росту як інтенсивність формування (Δt), напруга 

росту (Ін) та індекс рівномірності (Ір) встановлена В. П. Коваленком та ін. 

[90, 92, 97] для оцінки ростових процесів у великої рогатої худоби [38, 50], 

свиней   [4, 147]. 

Вагомий внесок у розв’язанні даного питання зробив М. І. Гиль та його 

учні, які проводять дослідження на різних породах у галузі молочного 

скотарства. Так, автор [50] довів, що кінетична і експоненційна константи, а 

також їх співвідношення дозволяють вірогідно описувати і прогнозувати 

характер змін живої маси корів за період їх онтогенезу, що формує 

можливість моделювання процесів росту молочної худоби та прогнозування 

(спираючись на дані фенотипової кореляції констант моделі з ознаками 

молочної продуктивності), навіть на підставі даних за початковий період 

лактації. 

Як вже відомо, основні показники молочної продуктивності – це надій, 

вміст та кількість молочного жиру та білку. Не менш важливою ознакою 

селекції є здатність корів утримувати постійні надої протягом лактації – 

тобто сталість лактаційної кривої. Це питання залишається актуальним і 

надалі, оскільки не всім тваринам притаманні такі особливості, а дана 

особливість контролюється численними кластерами генів, що значно 

ускладнює відбір тварин за стабільними показниками лактації. Доведено, що 

успадковуваність постійності лактації у первісток становить 15%, у 

повновікових корів – близько 20%, а її повторюваність знаходиться у межах 

від 0,15 до 0,25 [221]. Першими, у 1940 році, хто застосував індекс сталості 

лактації були І. Йохансон і А. Хансон. Пізніше Л. Калантаром було 

запропоновано його авторський індекс (цит. за В. М. Макаровим [119]). У 

2008 році М. І. Гиль апробував оригінальні індекси прогнозування сталості 

лактації,  які  дають  можливість  прогнозувати  постійність  та  рівномірність 



33 
 

 
надоїв у корів за даними першої лактації з точністю 96-97% [50]. Це також 

було підтверджено дослідженнями І. А. Галушко [38] і О. Ю. Сметани [187]. 

На сьогодні вчені все частіше  використовують інформаційно- 

статистичні методи аналізу генетико-селекційного процесу в тваринництві. 

Один з них – ентропійно-інформаційний аналіз у кібернетиці бере початок з 

робіт К. Шеннона [205]. З часом він був застосований і у біологічних науках, 

зокрема в медицині, екології та фізіології. У 1989 році Є. К. Меркур’єва та 

А. Б.  Бертазін [122]  використали  ентропійний  аналіз та коефіцієнт 

інформативності при оцінці ознак селекції в молочному скотарстві. Пізніше 

С. С. Крамаренко  [46]  вдало модифікував  методику  ентропійно- 

інформаційного аналізу, після чого з’явилась низка робіт, зокрема у галузі 

птахівництва – С. С. Крамаренко  [46, 111], Л. С. Патрєва [142, 143], 

В. П. Хвостик  [196];  у  скотарстві   –   М. І. Гиль   [50], І. А. Галушко  [38], 

О. Ю. Сметана  [187],  О. І.  Каратєєва  [83],  у  свинарстві  –  В. П. Коваленко, 

В. В. Дєбров [94] і вівчарстві – Т. І. Нежлукченко [130], які підтвердили 

доцільність застосування нової вищезгаданої методики. 

Є. В. Баркарь [4] встановив, що при використанні у якості критерію 

розподілу живої маси при народжені вірогідних різниць між групами тварин, 

то і в подальші вікові періоди вони зберігаються, а результатами досліджень 

підтверджено високе прогностичне значення індексу рівномірності росту, 

оскільки саме цей показник має високо вірогідні кореляційні зв’язки з живою 

масою свиней, особливо у віці 7 та 8 місяців. Автором також підтверджено, 

що модель Т. Бріджеса з достатньою вірогідністю може бути використана для 

вивчення закономірностей росту свиней різних класів розподілу як за живою 

масою при народженні, так і за інтенсивністю росту у вікові періоди 0-2-4 та 

2-4-6 місяців. 

Використання фенотипових показників тварин було і залишається в 

Україні поки що єдиною масово розповсюдженою можливістю прогнозу їх 

генотипу. Проблема полягає в тому, щоб із відносно обмеженої кількості цих 

даних   предків,   бокових   родичів,   самої   тварини   і   потомків   навчитись 
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знаходити максимум достовірної генетичної інформації та ефективно її 

використовувати. 

Протягом ХХ століття методи прогнозу племінної (генетичної) цінності 

тварин постійно розвивались, особливо бугаїв-плідників молочних порід. До 

епохи штучного осіменіння плідники відбирались за продуктивністю матерів 

і середньою продуктивністю потомків [115]. 

У наш час в селекції молочної худоби інтегрована оцінка 

продуктивності з урахуванням ряду ознак набула великого значення. 

Практика показала, що однобічний відбір за однією ознакою, як правило, не 

дає відповідного ефекту. Тим часом одночасна селекція за багатьма ознаками 

сповільнює процес покращення кожної з них. Перешкодою для відбору при 

цьому є наявність як додатних, так і від’ємних кореляцій між основними 

ознаками продуктивності, … та чим більшу кількість ознак включають у 

програму селекції – тим важче спрогнозувати її результат [1, 2, 60]. 

А. М. Дубін [65] повідомляє, що на міжнародному рівні при оцінці  

типу корів молочних порід 100-бальну систему поєднують з лінійною 

системою описування основних (стандартних) ознак екстер’єру за 

дев’ятибальною шкалою. Для методики лінійної оцінки екстер’єру молочних 

корів характерна незалежна, ізольована оцінка кожної з найбільш цінних 

ознак екстер’єру за дев’ятибальною лінійною шкалою від однієї біологічної 

крайності (оцінка в один бал) до іншої (дев’ять балів). Зазвичай межові 

(максимальні і мінімальні) оцінки означають найвищий ступінь відхилення 

розвитку ознаки в небажаних напрямках від оптимуму (приблизно п’ять 

балів). Однак, за деякими характеристиками лінійну оцінку підвищують від 

одного до дев’яти балів у міру покращення їх розвитку в бажаному напрямку 

[6-8, 65, 66, 84, 185, 189, 197]. Оцінювати корів рекомендується з другого по 

четвертий місяць лактації за 1,5-3,0 год. до доїння, щоб якомога більше 

нівелювати вплив зовнішніх факторів [8, 73, 197]. 

У зарубіжній і вітчизняній науці та практиці накопичено достатньо 

даних, які  свідчать про  зв’язок оцінок екстер’єру і  окремих його     статей  з 
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рівнем продуктивності та тривалістю використання корів [36, 75, 102, 177, 

124, 210]. У зв’язку з цим, В. Ф. Зубриянов та О. Н. Сидорова [74], 

посилаючись на численні дослідження, підкреслюють необхідність 

підвищення значення оцінки і відбору тварин за типологічними ознаками. 

Підвищення вимог до екстер’єру і конституції тварин, особливо до якості 

вимені і кінцівок, пояснюється широким впровадженням у практику 

інтенсивних технологій. У селекційному відношенні бажаною є молочна 

корова, яка при великій молочній продуктивності зберігає нормальну 

плодючість, добре здоров’я і міцну конституцію. 

 
1.4. Обґрунтування вибору напрямів досліджень 

 
 

Останнім часом значна увага в дослідженнях надається визначенню 

типологічних особливостей тварин за  екстер’єрно-конституційними 

ознаками та встановленню їх зв’язку з рівнем молочної продуктивності 

Відомо, що тварини різних типів будови тіла і відповідно швидкості росту 

різняться за величиною молочної продуктивності, життєздатності, 

плодючості. Але до нашого часу не повно розроблені критерії оцінки 

типологічних особливостей тварин, а також показників їх росту за 

виключенням значень абсолютного і відносного приросту, які традиційно 

використовуються. Подальше удосконалення методів оцінки  

закономірностей індивідуального розвитку супроводжувалось визначенням 

ряду  нових  індексів  –  рівномірності,  напруги  росту,  параметрів  моделі   

Т. Бріджеса – експоненційна і кінетична швидкість росту. Їх використання 

дозволить підвищити точність прогнозування майбутньої продуктивності. 

А тому слід вважати актуальним розробку та апробацію критеріїв 

відбору молочної худоби за показниками інтенсивності росту та формування 

тварин, встановлення їх зв’язку з рівнем молочної продуктивності. 

Підвищення молочної продуктивності худоби значною мірою 

зумовлене спадковим потенціалом генофонду, що використовується, а  також 
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застосуванням удосконалених методів оцінки племінної цінності тварин. 

Тому необхідна розробка та апробація прийомів оцінки тварин, виходячи з 

ряду нових критеріїв, до яких зокрема можна віднести закономірності 

індивідуального розвитку ремонтного молодняку молочної худоби. 

Запропонована методика раннього визначення молочної 

продуктивності на підставі індексу інтенсивності формування організму в 

ранньому постнатальному онтогенезі дозволить об’єктивно проводити таку 

оцінку, що сприятиме більш обґрунтованій організації технологічного 

процесу виробництва молока, відповідно до спадкової цінності тварин. 

Аналіз ознак селекції з використанням інформаційно-ентропійного 

методу та генетико-математичного моделювання дозволяє більш 

інформативно використовувати закономірності формування генотипу тварин, 

його наступної реалізації та спадкову компоненту мінливості ознак 

продуктивності молочної худоби, а тому потребує поглибленого практичного 

застосування і вивчення у ремонтних телиць, які мають специфічні 

особливості росту й розвитку в період вирощування. 

На основі удосконалення прийомів оцінювання і прогнозування 

головних і додаткових ознак селекції на прикладі племінного стада молочної 

худоби української червоної молочної породи, зокрема її жирномолочного 

типу доцільно розширити та доповнити теоретичні положення щодо 

особливостей розведення і продуктивного використання цих тварин. 

Розроблені методи оцінювання господарськи корисних ознак з 

урахуванням запропонованих прийомів підвищення молочної продуктивності 

дадуть можливість удосконалювати основні підходи під час формування стад 

відносно нещодавно створеної породи молочної худоби, забезпечувати 

підвищення на 12,65-24,75% продуктивності поголів’я в базових 

господарствах південного регіону України. 

Таким чином, вищевикладене викликало наше прагнення дослідити, 

апробувати та обґрунтувати ефективність методів відбору для українських 

червоних     молочних     ремонтних     телиць     жирномолочного     типу    за 
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інтенсивністю росту, а лактуючих корів – за показниками кривих лактацій і 

параметрами моделі. Отримані результати можуть бути використані для 

підвищення точності продуктивних характеристик корів вищеназваної 

породи, яку розводять у південному регіоні України. Очікується, що це 

дозволить створити нові високопродуктивні стада худоби у господарствах 

різного напряму і форм власності: племзаводах, племрепродукторах, 

товарних та фермерських господарствах. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА Й ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
 

Науково-господарські дослідження проведено впродовж 1999-2003 

років на племінній худобі української червоної молочної породи 

жирномолочного внутрішньопородного типу останнього етапу його 

створення в умовах ДПДГ «Еліта» Миколаївського ІАПВ НААН України 

Миколаївської області та в лабораторії молочного скотарства Інституту 

тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» – 

Національному науковому селекційно-генетичному центрі з вівчарства й 

кафедрах генетики та розведення с.-г. тварин Херсонського державного 

аграрного університету, генетики, годівлі тварин та біотехнології 

Миколаївського національного аграрного університету. 

Також під час досліджень було оцінено залежність продуктивності 

корів на цьому етапі генезису ЖЧМ, які являли собою таких помісей:  

червона степова чистопородна (ЧС), червона степова×англерська (ЧС×АН), 

червона степова×червона датська (ЧС×ЧД) і червона 

степова×англерська×червона датська (ЧС×АН×ЧД). 

Годівля тварин у всіх групах відповідало нормам [134], а утримання – 

прив’язне у типових приміщеннях. Раціони складали з урахуванням породи, 

віку, живої маси і фізіологічного стану. Телиці до 6, 12, 18 місячного віку в 

середньому  споживали,  відповідно,  кормових  одиниць   –   552,  810,     990; 

перетравного протеїну – 60750, 78000, 88950 г; сухої речовини корму – 447, 

981, 1206 кг на одну умовну голову. Дослідні групи порівнювались між 

собою. Схему та етапи досліджень наведено в табл. 2.1 та на рис.2.1. 

Для проведення досліджень наявне поголів’я тварин було розподілене 

на дві групи: - (мінус) і + (плюс), відповідно – швидко- та повільноформуємі 

за показником інтенсивності формування (росту) телиць (крапка відбору 

дорівнювала Δt = 0,49). Для визначення показників інтенсивності росту 

тварин було вивчено динаміку живої маси тварин в період від народження до 
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18 місяців. До швидкоформуємих відносили тварин з більшим спадом живої 

маси та щомісячних надоїв, відповідно до повільноформуємих – з меншим їх 

спадом. При розрахунку показників інтенсивності формування,  індексів 

росту було використано дані живої маси у віці 2, 4 і 6 місяців. 

Таблиця 2.1 

Етапи дослідження 
 

Етапи досліджень Показник, ознака Використано 
тварин, гол. 

1.Оцінка інтенсивності росту 
молодняка великої рогатої 
худоби 

індекси: інтенсивності 
формування (∆t), напруги 

росту (Ін), 
рівномірності росту (Ір) 

 
50 

2. Визначення зв’язку 
інтенсивності росту з живою 
масою тварин у 18-міс. віці 

ступінь впливу факторів (ήх
2) на 

живу масу, коефіцієнт кореляції 
(rf) 

 
50 

3. Вивчення молочної 
продуктивності корів різної 
інтенсивності їх росту телицями 
та залежно від генотипу 

надій (кг) за 305 днів лактації (І, 
ІІ, ІІІ), вміст жиру в молоці (%) 
та кількість молочного жиру (кг) 

 
50 

4. Оцінка параметрів 
лактаційних кривих корів різної 
інтенсивності їх росту телицями 

 
параметри моделі росту, лактації 

 
50 

5. Вивчення взаємозв’язку ознак 
молочної продуктивності та 
параметрів лактаційних кривих 

індекси В. Б. Веселовського, 
Х. Тернера, А. Калантара, 

Є. Брууна, параметри лактації 
Т. Бріджеса 

 
50 

 
6. Визначення залежності 
молочної продуктивності корів 
від класів їх розподілу за живою 
масою та будовою тіла 

сумарний пробіт за ознаками (Р), 
жива масса (кг), лінійні проміри 

будови тіла (см), надій (кг) за 305 
днів лактації (І, ІІ, ІІІ), вміст 

жиру в молоці (%) та кількість 
молочного жиру (кг) 

 
 

50 та 100 

7. Порівняльна оцінка ступеня 
організованості систем «жива 
маса» і «надій» та «вміст жиру в 
молоці» у корів різної 
інтенсивності їх формування 
телицями 

параметри ентропійно- 
інформаційного аналізу: 

відносна (H) і максимальна 
ентропія (Hmax), відносна (R) і 
абсолютна (O) організованість 

системи, анентропія (A) 

 
 

50 

8. Визначення економічної 
ефективності  використання 
корів різних типів інтенсивності 
їх формування телицями 

збільшення основної продукції 
(П), вартість додатково 
одержаної продукції (Е) 

 
на 1 умовну 



 

Ж
ЧМ

 породи (n = 50) розподілених за 
критерієм інтенсивності формування (∆t) 

 
 
 

 
 
 

Вивчення взаємозв’язку ознак молочної 
продуктивності та параметрів лактаційних 

кривих 
 
 
 
 

Вивчення молочної продуктивності корів 
різної інтенсивності їх росту телицями та 

залежно від генотипу 
 
 
 
 
 

Порівняльна оцінка ступеня 
організованості систем «жива маса» і 

«надій» та «вміст жиру в молоці» у корів 
різної інтенсивності їх формування 

 
 
 
 
 

Оцінка інтенсивності росту молодняка 
великої рогатої худоби 

Визначення зв’язку інтенсивності росту з 
живою масою тварин у 18-міс. віці 

Оцінка параметрів лактаційних кривих корів 
різної інтенсивності їх росту телицями 

Визначення залежності молочної 
продуктивності корів від класів їх 

розподілу за живою масою та будовою тіла 

Ф
ормування молочної продуктивності корів з різними особливостями періоду їх раннього постнатального онтогенезу 

Ж
ЧМ

 породи (n = 50) розподілених за 
критерієм сумарного пробіту 

Економічне обґрунтування використання корів різної інтенсивності формування у постнатальному онтогенезі 

Рис. 2.1. С
хема дослідж

ень 
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Визначення інтенсивності формування проводилося за методикою 

Ю. К. Свечина [181]: 
W4   –  W2 W6 – W4 

Δt = ——————   -  —————— (2.1) 
0,5×(W4+W2) 0,5×(W6+W4) 

 
та В. П. Коваленка [92]: 

 
Δt 

Iн =   —— × СП (2.2) 
ВП 

1 
Ір  =  ——— × СП, (2.3) 

1 + Δt 

де:  Δt – інтенсивність формування, 

Ін – індекс напруги росту, 

Ір – індекс рівномірності росту, 

W2, W4, W6  – жива маса відповідно в 2, 4, 6 місяців, 

СП – середньодобовий приріст за період 2-6 місяців, г 

ВП – відносний приріст за період 2-6 місяців, %. 

У межах сформованих груп з використанням загально прийнятих в 

зоотехнії методик аналізу було оцінено спадковий потенціал (за матерями та 

бугаями-плідниками) корів, його вплив на ознаки молочної продуктивності. 

Для визначення середньодобового та відносного приросту використали 

формули 2.4 та 2.5 [109]: 
Wt – W0 

СП  = ———— , (2.4) 
t 

Wt – W0 
ВП  = ————× 100, (2.5) 

W0 

де: СП – середньодобовий приріст за період від W0 до Wt, кг; 

ВП – відносний приріст за період від W0 до Wt, %; 

W0 – жива маса тварини на початковому етапі індивідуального 

розвитку, кг; 
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Wt – жива маса тварини на кінцевому досліджуваному етапі 

індивідуального розвитку, кг; 

t – вік, діб. 

Для опису динаміки лактаційних кривих корів було використано  

модель росту Т. Бріджеса [216]: 

N(t)  A*1 eM t0 t a , (2.6) 

де: N(t) – маса в період часу t, кг; 

A - маса в зрілому віці (асимптота), кг; 

t  – вікові періоди, міс.; 

t0 – період ембріонального розвитку, міс.; 

, M – параметри росту. 

Для використання моделі Т. Бріджеса з метою опису лактаційних 

кривих було використано перетворення частки надою за лактацію 

(додаванням надою за попередні місяці 1+ 2 + 3 ...+ 10). Таким чином 

відбувалась "адаптація" кривої лактації в криву росту, для якої досягалась 

можливість визначення компонентів кінетичної (к) і експоненційної () 

швидкостей росту. 

Характер формування ознак молочної продуктивності у порівнюваних 

групах тварин здійснено за фактором умовно поєднаних констант 

експоненційної та кінетичної швидкості росту моделі Т. Бріджеса. Розподіл 

останніх поокремо здійснювали на "+" та "-" варіанти при співставленні 

індивідуальних значень тварин до середніх на групу за такими варіантами: 

- -, - +, + -, + + згідно методики О. П. Полковнікової [155]. 

Для характеристики типів лактаційних кривих, повноцінності лактацій 

було, також, використано індекси [50, 60]: 

а) В. Б. Веселовського (формула 2.7) 
a 

X=  ——  × 100 , (2.7) 
b×n 

де: а – фактичний надій за лактацію (кг); 
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b – найвищий добовий надій (кг); 

n – тривалість лактації (днів); 

Х – показник повноцінності лактації 

б) Х. Тернера – вираховували діленням кількості надою за 305 днів лактації 

на вищий місячний надій; 

в) А. Калантара – вираховували як частку трьохмісячних надоїв від надою за 

305 днів лактації; 

г) Є. Брууна – вираховували за показником дисперсії щомісячних надоїв. 

Розраховували, також, такі модифіковані показники, як 

середньодобовий та відносний прирости надою молока [50]. 

Для кожної групи тварин було оцінено молочну продуктивність за 

ознаками: 

- надій за 305 днів першої, другої та третьої лактації, кг; 

- вміст жиру в молоці за кожну лактацію, %; 

- кількість молочного жиру за лактацію, кг. 

Математичне моделювання лактаційних кривих корів різних генотипів 

залежно від порядку отелення здійснено у середовищі MatchCad [136]. 

Для визначення впливу організованих факторів на рівень прояву 

досліджуваних ознак проведено одно- і двофакторний дисперсійний аналіз за 

алгоритмом, розробленим Н. А. Плохинским [153, 154]. 

З використанням пробіт-методу [171] формували групи тварин у класи 

за ознаками: жива маса (кг), висота в холці (см), обхват грудей за лопатками 

(см) та глибина грудей (см). Після розподілу тварин на класи оцінено 

показники їх молочної продуктивності. 

Розподіл на класи тварин і птиці за мірними ознаками звичайно 

здійснюється виходячи з середніх значень ознаки та величини нормованого 

відхилення від неї (в частках стандартного відхилення – σ) конкретної 

особини. Але якщо враховується дві і більше селекційних ознак, такий підхід 

не вдається реалізувати через їх різні розмірності в чисельному виразі.  Тому, 
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одним із прийомів є використання пробіт-трансформації ознак, яка 

здійснюється за формулою: 
   

n     xi  xi 

      5 
Р =  і1 

 , (2.8) 
n 

де: Р – сумарний пробіт за їх ознаками; 

Хі – індивідуальне значення кожної ознаки тварини, що оцінюється; 

Хі – середнє значення відповідної ознаки; 

σ – стандартне відхилення ознаки. 

Дослідження з ентропійно-інформаційного аналізу (ЕІА) проводили 

шляхом визначення максимально можливої (Нmax) і безумовної (Н) ентропії  

та її похибки (SEH), абсолютної (О) і відносної (R) організованість систем та 

міри частоти подій – анентропії (А) [188]. Класифікація систем здійснювалась 

згідно пропозицій С. Біра [12] та Ю. Г. Антомонова [3]. Для встановлення 

впливу факторів на організацію системи використовували двофакторний 

дисперсійний аналіз (за Г. Шэффэ [206]) без повторів з встановленням сили 

впливу факторів – інтенсивності формування організму та віку тварин (в 

лактаціях). 

Усі статистичні розрахунки виконано за [121] на персональному 

комп’ютері з використанням прикладних програми Microsoft Excel. 

Економічну ефективність впровадження отриманих результатів 

розраховували згідно з «Методики визначення економічної ефективності 

використання в сільському господарстві результатів науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт, нової техніки, винаходів і 

раціоналізаторських пропозицій» [192] за формулою: 
С×П 

Е = Ц × ——   × Л  × К, (2.9) 
100 

де: Е – вартість додатково одержаної продукції, грн; 

Ц – закупівельна ціна одиниці продукції в масштабах цін, які діють в 

Україні, грн; 
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С – середня продуктивність тварин вихідної породи; 

П – прибавка основної продукції, виражена в відсотках на одну голову 

нового або поліпшеного селекційного досягненння в порівняннні з 

продуктивністю тварин вихідних груп; 

Л – постійний коефіцієнт зменшення результату, пов’язаного з 

додатковими витратами на збільшення продукції (0,75); 

К – чисельність поголів’я тварин нового поліпшеного селекційного 

досягнення, гол. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
3.1. Ріст і розвиток молодняку великої рогатої худоби залежно від 

інтенсивності формоутворюючих процесів 

 
Як вказують М. В. Зубець, В. П. Буркат, Ю. Ф. Мельник [41] 

складовою поглибленої селекції худоби є оцінка племінних тварин  у 

ранньому віці на різних стадіях їхнього індивідуального розвитку. Це 

пояснюється тим, що кінцевий розмір сформованого організму визначається 

характером росту, який зумовлений реалізацією спадкової інформації в 

онтогенезі. В даному розумінні оцінка за динамікою показників живої маси, 

лінійних промірів та інтегральних показників росту великої рогатої худоби, 

що характеризують інтенсивність обміну речовин у процесі індивідуального 

розвитку тварин є критерієм визначення специфіки генотипу. 

Під впливом спадковості в межах цілеспрямованого процесу 

розгортання генетичної інформації в онтогенезі та чинників навколишнього 

середовища тварини розвиваються неоднаково. Відмінними є, також, темпи 

формування на різних фізіологічних стадіях індивідуального розвитку, що 

пояснюється їх залежністю за процесами формування від інтенсивності 

обміну речовин, який знаходиться під впливом енергетичної напруги 

процесів життєдіяльності організму тварин. 

Відомо, є біологічна закономірність зниження з віком відносної 

швидкості росту. Враховуючи дану закономірність, Ю. К. Свечин [181] 

запропонував методику оцінювання спаду інтенсивності формування 

молодняку в онтогенезі за зниженням відносної швидкості їхнього росту від 

народження   до   періоду   їх   статевого   дозрівання.   У   наступні   роки    

В.  П.  Коваленко  і  С. Ю. Боліла  [19];  В.  П.  Коваленко,  В.  П.  Бородай,   

С. Ю. Боліла [97] запропонували нові критерії визначення інтенсивності  

росту тварин, зокрема індекси напруги (Ін) і рівномірності (Ір). 
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Останнім часом значна увага приділяється використанню закономірностей 

індивідуального розвитку як критеріїв оцінки  племінної  цінності  тварин  

(М. В. Зубець і співавтори, [164]). Це пов’язано з необхідністю більш точного 

визначення фенотипової і генетичної цінності тварин у максимально 

ранньому віці. Така можливість виявляється при використанні двох 

методичних підходів: 

1. Визначення параметрів моделей росту тварин і птиці, серед яких 

найбільш поширені Річардса, Т. Бріджеса, гама-функція. При цьому 

параметри моделей можуть бути вивчені за початковий період онтогенезу (0- 

2-4 або 2-4-6 місяців) і на підставі їх значення досягається прогноз подальшої 

живої маси, або лінійних параметрів тварин. 

Параметри моделі слід розглядати як компоненти складної полігенної 

ознаки, відбір за якими теоретично буде більш ефективним, ніж в цілому за 

такими показниками, як величина живої маси, надою, несучості, маси яєць. 

Тому доцільно визначати такі значення кривих росту і лактації як кінетична, 

експоненційна константи та їх співвідношення. 

2. Використання удосконалених показників інтенсивності росту поряд з 

показниками, які традиційно використовуються (абсолютний, 

середньодобовий, відносний прирости). Останнім часом розроблено ряд 

нових показників, серед яких індекси інтенсивності формування, 

рівномірності та напруги росту. Основне практичне значення використання 

як моделей, так і індексів полягає в тому, що при умові високої кореляції їх 

параметрів з продуктивністю за весь період вирощування (експлуатації) 

досягається значне зниження генераційного інтервалу (у 1,5-2,0) рази що 

сприяє прискоренню темпів селекційного прогресу за основними 

господарськи корисними ознаками. 

Виходячи з цих передумов нами досліджено залежність величини 

індексів росту, що визначались до 6 міс. віку, та маси телят жирномолочного 

типу української червоної молочної породи з урахуванням їх інтенсивності 

формування. Результати досліджень наведено в табл. 3.1-3.4. 
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Таблиця 3.1 

Показники інтенсивності росту піддослідних груп тварин 
 

Група за 

інтенсивніст

ю 

формування 

Індекс інтенсивності 

формування (∆t) 
Індекс рівномірності 

росту (Ір) 

Індекс напруги 

росту (Ін) 

   
X  S 

X 
σ Cv,% 

X  S 
X σ Cv,% 

 
 

X  S 
X 

σ Cv,% 

Швидка 

(n = 25) 

0,38± 

0,02 
0,104 21,33 

5,36± 

0,12 
0,587 10,95 

2,7± 

0,16 
0,780 29,02 

Повільна 

(n = 25) 

0,58± 

0,01*** 
0,069 11,84 

6,88± 

0,12* 
0,604 8,77 

4,54± 

0,16*** 
0,818 18,00 

Примітка тут і далі: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001. 
 
 

Нами встановлено, що групи корів (див. табл. 3.1), суттєво  

розрізнялись за показниками інтенсивності росту (р<0,001). При цьому 

тварини, що характеризувалися швидким темпом спаду росту мали нижчі 

показники всіх індексів, що вивчалися. 

Так, група тварин швидкого типу спаду росту вірогідно поступалась 

ровесницям повільного типу на 0,20 (р<0,001) значень індексу інтенсивності 

формування, на 1,52 (р<0,05) – за рівномірністю росту та на 1,34 (р<0,001) – 

за напругою росту. Отримані дані свідчать про більш високу енергію росту 

тварин з повільним спадом росту. 

Поряд з визначенням індексів інтенсивності росту проведено оцінку 

динаміки живої маси тварин вивчаємих груп до 18 місячного віку. Як  

свідчать отримані дані, більш високі показники живої маси отримано в 

групах повільного типу (табл. 3.2, рис. 3.1). В той же час вірогідні  

відмінності між групами встановлено в віці 2 місяців (td  = 2,28*; р<0,05). 

Слід, також, відзначити, що  тварини  з повільним формуванням   мали 

менші показники мінливості ознаки живої маси. Так, у віці 18 місяців 

коефіцієнт варіації для особин швидкого  типу  склав  8,7%,  а  для  

повільного – 7,9%. 
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Таблиця 3.2 

 
Залежність живої маси (кг) телиць від інтенсивності їх формування (∆t) 

 
 

Вік, 

міс. 

Тип інтенсивності формування телиць  

td швидкий (n = 25) 
   

повільний (n = 25) 

X  S 
X σ Cv,% X  S 

X σ Cv,% 

2 60,7±2,34*
 11,7 19,3 53,8±1,87 9,4 17,4 2,28*

 

4 96,7±3,22 16,1 16,7 103,3±2,38 11,9 11,5 1,65 

6 141,6±4,20 21,0 14,8 147,2±2,70 13,5 9,2 1,10 

12 259,7±5,49 27,4 10,6 269,8±4,07 20,3 7,5 1,49 

18 353,0±6,15 30,8 8,7 367,8±5,80 29,0 7,9 1,75 
 
 
 

Рис. 3.1. Залежність живої маси (кг) телиць від інтенсивності (∆t) їх 
формування (1-5 – вік у 2, 4, 6, 12 і 18 міс.) 

 
Так, за індексом інтенсивності формування в групі повільного типу 

жива маса тварин у 18 міс. віці складала 367,8 кг, а серед представниць 

швидкого типу – 353,0 кг. Найбільш суттєві відмінності виявлено за живою 

масою в 12 і 18 міс. віці (р>0,05). Різниця у 18 міс. віці складала 14,8 кг. 

Також, слід зазначити що в худоби обох типів інтенсивності формування 

ступніь мінливості живої маси з віком зменшувався, маючи тотожні тенденції 

свого коливання за коефіцієнтом варіації. 
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Результати впливу величини індексу напруги та рівномірності росту на 

рівень живої маси тварин наведено в табл. 3.3 і 3.4. 

Таблиця 3.3 

Динаміка живої маси (кг) тварин різної напруги росту (Ін) 
 

 
Вік, 

міс. 

Тип інтенсивності формування телиць  

td швидкий (n = 25) 
   

повільний (n = 25) 

X  S 
X σ Cv,% X  S 

X σ Cv,% 

2 58,7±2,15 10,8 18,3 55,8±2,27 11,4 20,4 0,91 

4 94,8±2,91 14,6 15,4 105,5±2,43**
 12,2 11,5 2,81**

 

6 139,8±4,02 20,1 14,4 149,0±2,77 13,9 9,3 1,87 

12 259,1±5,44 27,2 10,5 270,4±4,07 20,3 7,5 1,66 

18 354,7±6,67 33,4 9,4 366,0±5,37 26,8 7,3 1,32 
 
 

Достовірні відмінності за величиною живої маси встановлено для 

тварин у 4-х місячному віці. Різниця між групами за живою масою у 18 

місячному віці складала 11,3 кг (рис. 3.2). Слід, також, відмітити, що для 

тварин повільного типу в останні місяці вирощування спостерігається менша 

мінливість живої маси (7,3% ). 
 
 

 

Рис. 3.2. Залежність живої маси (кг) телиць від напруги (Ін) їх росту 
(1-5 – вік у 2, 4, 6, 12 і 18 міс.) 
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Оцінюванням коефіцієнту варіації худоби встановлено тотожні 

тенденції підвищення ступеня однорідності прояву живої маси телиць у 

групах зі збільшенням їх віку. 

Більш інформативними виявились показники рівномірності  росту 

(табл. 3.4, рис. 3.3). За ними достовірну різницю встановлено у віці 6, 12 і 18 

місяців. У 18 місячному віці тварини повільного типу мали живу масу більшу 

на 17,2 кг (р>0,95) за ровесниць швидкого типу. 

Таблиця 3.4 

Вплив рівномірності росту (Ір) на живу масу (кг) тварин 
 
 
Вік, 

міс. 

Тип інтенсивності формування телиць  

td швидкий (n = 25) 
   

повільний (n = 25) 

X  S 
X σ Cv,% X  S 

X σ Cv,% 

2 56,8±2,47 12,4 21,8 57,7±1,96 9,8 17,0 0,27 

4 96,8±3,42 17,1 17,7 103,2±2,08 10,4 10,1 1,61 

6 134, 6±3,42 17,1 12,7 154,2±2,42 12,1 7,8 4,70***
 

12 254,7±4,98 25,0 9, 8 274,8±3,94 19,7 7,2 3,15**
 

18 351,8±6,30 31,5 9,0 369,0±5,49 27, 5 7,4 2,05*
 

 
 

 

Рис. 3.3. Залежність живої маси (кг) телиць від рівномірності (Ір) їх росту 
(1-5 – вік у 2, 4, 6, 12 і 18 міс.) 
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Характер же зміни мінливості ознаки у досліджуваних групах худоби 

мав таку залежність, що вона зменшувалася з віком телиць. 

У результаті дисперсійного аналізу вище наведених даних встановлено 

вплив факторів – інтенсивності формування телиць, напруги і рівномірності 

їх росту на мінливість живої маси (табл. 3.5, рис. 3.4). 

Встановлено, що частка впливу градацій за індексом інтенсивності 

формування склала від 2,48% (у 6-ти міс. віці) до 9,77% (у 2-х міс. віці, 

р<0,05). Найбільший прояв впливу індексу напруги росту характерний у віці 

4 міс (ήх   = 14,89%, р<0,001) і далі, з віком, його частка зменшувалась. 
 

Рис. 3.4. Частка впливу (ήх ) організованих факторів (Сх) на 

формоутворюючі процеси телиць (1-5 – вік у 2, 4, 6, 12 і 18 міс.) 

 

У той же час перебіг процесу рівномірності росту (за даними значень 

відповідного індексу) має значний вплив у післямолочний період. Так, в 6-ти 

місячному віці він складав 31,52% (р<0,001), у 12 міс. – 18,49% і в 18 міс. – 

8,07%. Таким чином, на підставі проведених досліджень встановлено, що 

тварини з повільним типом росту в другий період онтогенезу мають вищі 

показники живої маси порівняно з тваринами, які швидко формуються. Тому 

відносно тварин жиромолочного типу української червоної молочної породи 

доцільно вести відбір особин, що раніше досягають живої маси, яка 

відповідає вимогам бонітувального класу (І або «еліта»). 



 

 
 
 
 
 
 

Таблиця 3.5 

Вплив різних факторів на  показники росту телиць 
 

 

Фактори впливу 

Вік тварин, міс. 
2 4 6 12 18 

ή 2,% 
х F ή 2,% 

х F ή 2,% 
х F ή 2,% 

х F ή 2,% 
х F 

Індекс інтенсивності формування (∆t) 
Організовані (Сх) 9,77 5,31*

 5,36 2,78 2,48 1,25 4,41 2,26 5,97 3,11 

Випадкові (Сz) 90,23 - 94,64 - 97,52 - 95,59 - 94,03 - 

Загальні (Cy) 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 
Індекс напруги  росту (Ін) 

Організовані (Сх) 1,68 0,84 14,89 8,58***
 6,77 3,56 5,43 2,82 3,51 1,78 

Випадкові (Сz) 98,32 - 85,11 - 93,23 - 94,57 - 96,49 - 

Загальні (Cy) 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 

Індекс рівномірності росту (Ір) 
Організовані (Сх) 0,15 0,07 5,11 2,64 31,52 22,55***

 18,49 11,11**
 8,07 4,30*

 

Випадкові (Сz) 99,85 - 94,89 - 68,48 - 81,51 - 91,93 - 

Загальні (Cy) 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 
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Встановлено, що вірогідний вплив інтенсивності росту (за даними значень 

відповідного індексу) спостерігається як для раннього періоду вирощування 

телиць (до 6 міс.), так і у подальшому. Отже, за інтенсивністю формування 

достовірний вплив спостерігається за живою масою в 2-х місячному віці, за 

індексом напруги росту – в 4-х місячному віці, в той час як за індексом 

рівномірності росту – в 6, 12 і 18 місяців. Слід визнати, що даний показник 

найбільше інформативний і тісно пов’язаний з живою масою в заключний 

період росту. Аналіз ефектів вивчених факторів встановив, що вони 

знаходяться в межах 0,07-14,8%, що може свідчити про неадитивний  

характер їх дії. 

Матеріали досліджень цього  підрозділу  опубліковано  у  науковій 

праці [91]. 

 

3.2. Вплив інтенсивності росту в ранньому онтогенезі телиць 

різного генезису на їх наступну молочну продуктивність 

 
Останнім часом ведуться поглиблені дослідження з питань оцінки 

закономірностей росту тварин. Запропоновано критерії оцінки його 
рівномірності і напруженості з метою визначення їх зв’язку з наступною 
живою  масою  та  молочною  продуктивністю  тварин  (В.  П.  Коваленко,   
С. Ю. Боліла, В. П. Бородай [97], М. І. Гиль [57]). Використовується ряд 
математичних моделей з метою опису кривих росту, лактації в ході 
онтогенезу, прогнозування продуктивності на підставі даних, отриманих в 
ранньому онтогенезі. Відомо, що під впливом спадковості, умов середовища 
в процесі реалізації генетичної інформації особини розвиваються неоднаково. 
Різними, також, є темпи формування організму тварин на окремих стадіях 
індивідуального розвитку, що зумовлено залежністю інтенсивності обміну 
речовин, процесів життєдіяльності організму  (М. В. Зубець, В. П. Буркат,   
Ю. Ф. Мельник [40]). 

Зважаючи на те, що з  віком  знижується  відносна  швидкість  росту, 

Ю. К.   Свєчиним    [181]   запропоновано   методику   оцінки    інтенсивності 
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формування організму тварин за різницею показників їх росту в суміжні 

вікові періоди у 2, 4 і 6 місяців вирощування. Поряд з цим, запропоновано 

нові модифікації цього індексу, що ґрунтуються на врахуванні лише 3-х 

періодів раннього онтогенезу – індекси рівномірності та напруги росту. Дані 

показники дозволяють виявити типи росту і характер формування організму 

тварин (повільний і швидкий). Базуючись на тому, що індекси швидкості 

росту, які вивчаються, мають зворотний зв’язок з інтенсивністю формування, 

більші значення індексів свідчать про меншу інтенсивність росту в 

заключний період вирощування. Виходячи з цього, нами вивчено показники 

швидкості росту ремонтних телиць жирномолочного внутрішньопородного 

типу української червоної молочної породи та їх зв’язок з наступною 

молочною продуктивністю тварин. Але передусім варто засвідчити стан 

відселекціонованості й консолідованості цтх тварин. Тож у дослідному 

господарстві „Еліта‖ Миколаївського інституту агропромислового 

виробництва НААН України в 1990-2003 роках було проведено роботу зі 

створення жирномолочного типу української червоної молочної худоби. 

Робота виконувалась за методикою Інституту тваринництва степових районів 

ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» – Національного наукового селекційно- 

генетичного центру з вівчарства НААН України, під керівництвом доктора 

сільскогосподарських наук Н. В. Кононенко в три етапи: 

- на першому етапі (1986-1990 рр..) шляхом відтворювального 
схрещування накопичували маточне поголів’я з кров’ю англерської 
та червоної датської порід, в основному 3/8, 1/2, 5/8, 3/4-часток 
спадковості за породою тварин; 

- на другому етапі (1991-1995 рр.) продовжувалось накопичування 
тварин бажаного типу „в собі‖; 

- на третьому етапі (1996-2000 рр.) відбулась консолідація цінних 
господарськи корисних ознак методом розведення за лініями, на 
основі широкого використання бугаїв-поліпшувачів, розведення 
тварин  бажаного  типу,  а  також   апробація   новоствореної   
породи [14, 146]. 



56 
 

 
У дослідному господарстві нами проведено аналіз родоводів кожної 

корови, а також телиць парувального типу, вивчено генеалогічну структуру 
стада та встановлено частки спадковості за англерською, червоною датською 
та червоною степовою породами. 

В наших дослідженнях тип формування тварин визначали за рівнем 

відносних приростів у період онтогенезу з 4 до 18 місяців. При цьому до 

швидкого типу відносили тварин з більш високим значенням відносної 

швидкості росту в заключний період оцінки, що за формулою Ю. К. Свечина 

дає значення індексу формування нижче середніх (∆t = 0,49 ), у той час як до 

повільного – особин з нижчими значеннями вказаної ознаки, тобто їх 

значення інтенсивності формування були вище середніх. Вивчені показники 

молочної продуктивності в сформованих групах тварин наведено в табл. 3.6 

та рис. 3.5-3.7. У результаті досліджень встановлено, що вища молочна 

продуктивність за  і  лактації характерна для тварин з більшою 

інтенсивністю формування в  період вирощування (4-6 місяців). Так, 

особини з класу «0,380,02» за показником t мали надій 4159±151,7 кг, а їх 

ровесниці з групи «0,580,01»  3905±134,1 кг за першу лактацію. Ще більше 

(на 457 кг) ці групи відрізнялись за надоєм у другу лактацію (4545±126,1 кг 

порівняно з 4089±174,4 кг). Встановлено суттєві відмінності за виходом 

молочного жиру (рис. 3.5). Так, в повільноформуємій групі худоби він склав 

161,2±7,23, а в швидкоформуємій – 149,4±5,48 (за першу лактацію). Ці 

відмінності збереглись і в другу лактацію (різниця 20,1 кг). За третю  

лактацію значення надою тварини обох груп були схожими. 

За індексом напруги росту встановлено суттєві відмінності між 

тваринами за II лактацію. Так, група з меншими значеннями індексу напруги 

росту (2,7±0,16 бали) мала надій 4441±142,4 кг, а в групі з  індексом  

4,54±0,16 – 4194±170,6 кг. Різниця складала 247 кг (р>0,05) молока на  

користь перших. Але за III лактацію групи мали подібні показники 

досліджуваних ознак. 



 

 
 
 
 
 
 

Таблиця 3.6 
 

Залежність молочної продуктивності корів від формоутворюючих факторів у ранньому онтогенезі, X  S 
X 

 

 
Індекс 

розвитку 
тварин 

 
Клас за 
типами 

формування 

 
 
 

n 

I лактація II лактація III лактація 
 

надій, кг 
вміст 

жиру в 
молоці, % 

кількість 
молочного 
жиру, кг 

 

надій, кг 

вміст 
жиру в 
молоці, 

% 

кількість 
молочного 
жиру, кг 

 
надій, 

кг 

вміст 
жиру в 
молоці, 

% 

кількість 
молочного 
жиру, кг 

 
Інтенсивність 
формування 

(t) 

0,380,02/ 
швидкий 

25 4159
151,7 

3,84
0,050 

161,27,23 
4545
126,1 

3,73
0,060 

169,45,35 
4240
205,7 

3,73
0,060 

160,38,30 

0,580,01/ 
повільний 

 
25 3905

134,1 
3,81
0,060 

 
149,45,48 

4089
174,4 

3,68
0,060 

 
149,35,34 

4214
156,1 

3,62
0,060 

 
152,86,22 

 

Напруга 
росту (Ін) 

2,70,16/ 
швидкий 

25 4049
150,0 

3,84
0,050 

156,76,58 
4441
142,4 

3,77
0,060 

167,05,80*
 

4236
182,1 

3,73
0,060 

160,67,70 

4,540,16/ 
повільний 

 
25 4014

141,0 
3,80
0,070 

 
153,96,46 

4194
170,6 

3,65
0,050 

 
151,85,21 

4218
183,0 

3,62
0,060 

 
152,56,93 

 

Рівномірність 
росту (Ір) 

5,360,12/ 
швидкий 

25 4181
138,2 

3,84
0,060 

162,86,70 
4374
149,1 

3,69
0,050 

160,95,29 
4229
202,0 

3,71
0,060 

160,29,01 

6,880,12/ 
повільний 

 
25 3883

146,0 
3,81
0,060 

 
147,85,97 

4260
167,8 

3,72
0,060 

 
157,86,10 

4224
161,0 

3,64
0,060 

 
152,65,10 
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Аналіз молочної продуктивності корів, розподілених за індексом 

рівномірності росту дає нам підставу стверджувати, що відмінність між  

групами є суттєвою (298 кг) вже в I лактацію (4181±138,2 і 3883±146,0 кг), 

залишається у II лактацію (4374±149,1 і 4260±167,8 кг), а в подальшому – не 

впливає на рівень молочної продуктивності. Максимальний вихід молочного 

жиру, в групі 2,7±0,16 за індексом напруги росту, встановлено у  лактацію в 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.5. Залежність кількості молочного жиру (кг) від інтенсивності 

формування корів (1-3 – І-ІІІ лактації) 

 
Тому, виходячи з отриманих результатів досліджень доцільно вести відбір 

корів за I і II лактацію за показниками напруги (рис. 3.6) і рівномірності росту 

(рис. 3.7). Враховуючи, що вказані показники мають зворотний зв’язок з рівнем 

молочної продуктивності, кращими будуть особини з меншими значеннями цих 

індексів. 

швидкоформуємій групі 

повільноформуємій  групі 

(167,05,80 кг) 

(р<0,05),  різниця 

порівняно 

–  15,2  кг. 

з 151,8±5,21 кг у 

Отримані  результати 

представлені на рис. 3.5.    
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Рис. 3.6. Залежність кількості молочного жиру (кг) від напруги росту корів 
(1-3 – І-ІІІ лактації) 

За індексом рівномірності росту суттєві відмінності виявлено за показником 

кількості молочного жиру за  лактацію. В групі швидкоформуємих тварин у 

ранній постнатальний період вирощування він склав 162,8±6,70 кг, а в 

повільноформуємій – 147,8±5,97 кг, різниця – 15,0 кг. На рис. 3.7 показані 

відмінності між групами за кількістю молочного жиру. 

 

Рис. 3.7. Залежність кількості молочного жиру (кг) від рівномірності росту 

корів (1-3 – І-ІІІ лактації) 
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Таким чином, виявлені особливості свідчать, що найбільш оптимальними 

є високі показники індексу інтенсивності формування, притаманні тваринам з 

відносно більшою, порівняно з іншими групами, швидкістю росту. Тому 

доцільно вести відбір тварин за оптимальним рівнем запропонованих індексів, 

що буде сприяти підвищенню рівня молочної продуктивності. В цілому слід 

сказати, що використання індексів напруги і рівномірності росту дає 

можливість розширити методичні підходи до вивчення закономірностей росту 

тварин і використовувати їх як додаткові ознаки селекції. 

Відомо, що рівень молочної продуктивності значною мірою зумовлено 

породними (генотиповими) властивостями тварин. Проте до останнього часу не 

повно досліджено зв’язок типів росту з молочною продуктивністю худоби 

різних генотипів, насамперед у помісних тварин під час створення породи, 

наприклад, на початку створення чи завершальному етапі – консолідації. Тому 

нами вивчено показники швидкості росту ремонтних телиць різних генотипів та 

їх зв’язок з наступною молочною продуктивністю тварин. При цьому 

враховували, що індекси швидкості росту, які вивчались мають зворотний 

зв’язок з інтенсивністю формування, тобто більші значення індексів свідчать 

про меншу інтенсивність росту в заключний період вирощування. 

У результаті досліджень було встановлено, що молочна продуктивність 

жирномолочного типу українських червоних молочних корів на етапі їх 

раннього генезису зумовлена типом формування інтенсивності росту та їх 

генотипом. 

Найкращі результати за молочною продуктивністю при значенні індексу 

інтенсивності формування 0,45±0,053 мали чистопородні тварини червоної 

степової породи, надій яких за другу лактацію складав 4451±199,0 кг, а в  

худоби генотипу «червона степова×червона датська» при такому ж рівні 

формування мали найвищий надій за третю лактацію – він дорівнював 

4370±329,0 кг (табл. 3.7). 

Індекс напруги росту, також, був у цих групах майже однаковий і складав 

3,30±0,35  –  3,33±0,42.  Достовірні  відмінності  за  ознакою  „надій  за  305  дн. 
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лактації‖ встановлено (у порівнянні до ровесниць червоної степової породи ) за  

I лактацію з двопородними помісями генотипу «червона степова×англерська» 

(р<0,01). Останні при значенні індексу інтенсивності формування 0,52±0,026 за 

першу лактацію мали у цей період і найвищий серед інших генотипів, який 

складав 4289±132,0 кг, а за другу лактацію показник ознаки дорівнював 

4328±136,0 кг, що практично було на рівні з генотипом тварин «червона 

степова×червона датська» і на 123 кг (р>0,05) менше, ніж у чистопородних 

червоних степових ровесниць. 

Таблиця 3.7 

Залежність продуктивності ЖЧМ корів різного генезису від 

інтенсивності їх формування 

Індекс формування росту та 
його надійність 

 
 

X  S 
X 

Надій за лактацію (кг),  X  S 
X 

першу другу третю 
ЧС, чистопородна (n = 12) 

t - інтенсивність формування: 0,45±0,053 
3776± 
178, 0 

4451± 
199,0 

4293± 
239,0 Ін - напруга росту: 3,33±0,420 

Ір - рівномірність росту: 5,70±0,250 
ЧС×АН (n = 21) 

t - інтенсивність формування: 0,52±0,026 
4289± 
132,0 

4328± 
136,0 

4114± 
209,0 Ін - напруга росту: 3,98±0,280 

Ір - рівномірність росту: 5,99±0,200 
td - критерій надійності: 2,31*

 0,51 0,56 
ЧС×ЧД (n = 10) 

t - інтенсивність формування: 0,45±0,038 
4086± 
298,0 

4336± 
296,0 

4370± 
329,0 Ін - напруга росту: 3,30±0,350 

Ір - рівномірність росту: 6,50±0,300 
td - критерій надійності: 0,89 0,32 0,19 

ЧС×АН×ЧД (n = 7) 
t - інтенсивність формування: 0,48±0,036 

3619± 
246,0 

4031± 
455,0 

4246± 
304,0 Ін - напруга росту: 3,52±0,260 

Ір - рівномірність росту: 6,71±0,390 
td - критерій надійності: 0,52 0,86 0,12 
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Таким чином, на інтенсивність формування худоби крім напруги і 

рівномірності росту (за значеннями відповідних індексів) впливає, також, і 

генотип (породність) тварин. 

На підставі проведених досліджень жирномолочного типу української 

червоної молочної породи завершального етапу його генезису можна 

рекомендувати використовувати показники інтенсивності формування тварин 

для прогнозування майбутньої молочної продуктивності в скотарстві. 

Матеріали досліджень цього підрозділу  опубліковано  у  наукових  

працях [88, 89]. 

 

3.3. Спадковий потенціал корів повільного і швидкого типу 

формування 

 

Нами проведено дослідження продуктивності матерів у корів, яких 

віднесено нами до різних сформованих груп за типом спаду інтенсивності росту 

(повільний і швидкий). Результати досліджень наведено в табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 

Показники молочної продуктивності матерів корів з різною 
 

інтенсивністю формування, X  S 
X 

 

Тип спаду 
росту 

(n) 

 
Лактація 

 
Надій, кг 

Вміст жиру 
в молоці, % 

Кількість 
молочного 
жиру, кг 

Повільний 
(n = 22) 

І 4001±148,0 3,67±0,034 146,8±5,57 
ІІ 4250±127,6 3,67±0,056 155,7±5,22 
ІІІ 4357±227,4 3,67±0,083 161,2±10,03 

Швидкий 
(n = 23) 

І 3612±145,0 3,71±0,066 134,1±6,11 
ІІ 4121±168,4 3,75±0,083 154,7±13,10 
ІІІ 4059±245,2 3,71±0,055 150,9±9,44 

 
 

Встановлено, що матері у корів групи повільного типу спаду росту мали 

вищі показники  молочної  продуктивності  (за надоєм та кількістю   молочного 
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жиру) порівняно з тваринами швидкого типу. Так, вони переважали за всі три 

оцінені лактації за величиною надою (відповідно на 389 кг, 129 та 298 кг) та 

кількістю молочного жиру (відповідно на 12,7 кг, 1,0 та 10,3 кг). Кращими були 

матері корів повільного типу. В цілому можна зробити висновок, що відбір від 

високопродуктивних матерів дочок з повільним типом спаду росту буде 

сприяти отриманню особин-первісток і старшого продуктивного віку з високою 

молочною продуктивністю. Виявилося і те, що матері корів швидкого  типу 

мали надій і вміст жиру в молоці за ІІІ лактацію нижчі, ніж за другу. 

Дані табл. 3.9 та 3.10 свідчать про те, що продуктивність корів повільного 

та швидкого типу, а також за відповідно до їх походження (від різних бугаїв- 

плідників) і в поєднанні з різними матерями мають певні відмінності. 

Таблиця 3.9 

Показники молочної продуктивності корів-дочок повільного типу 
 

різних батьків-бугаїв, X  S 
X 

 

Молочна продуктивність корів за лактацію 
першу другу третю 

 
на

ді
й,

 к
г 

вв
мі

ст
 ж

ир
у 

в 
мо

ло
ці

, %
 

кі
ль

кі
ст

ь 
мо

ло
чн

ог
о 

ж
ир

у,
 к

г 
 

на
ді

й,
 к

г 

вм
іс

т 
ж

ир
у 

в 
мо

ло
ці

, %
 

кі
ль

кі
ст

ь 
мо

ло
чн

ог
о 

ж
ир

у,
 к

г 
 

на
ді

й,
 к

г 

 
вм

іс
т 

ж
ир

у 
в 

мо
ло

ці
, %

 

кі
ль

кі
ст

ь 
мо

ло
чн

ог
о 

ж
ир

у,
 к

г 

Чародій 5425 ОНН – 1346 (n =14) 
3739± 3,90± 146,5± 3953± 3,77± 147,3± 4017± 3,66± 147,2± 
179,6 0,080 7,00 224,1 0,070 6,0 163,8 0,040 6,30 

Формат 7355 ОНН – 1042 (n = 4) 
4365± 3,80± 166,0± 4687± 3,53± 164,9± 4774± 3,47± 167,4± 
287,9 0,090 13,30 236,8 0,130 7,90 455,8 0,270 23,10 

Дозор 673 ОНН – 1070 (n = 2) 
3851± 3,86± 154,5± 4280± 3,88± 166,4± 4853± 3,98± 196,3± 
142,0 0,400 25,10 87,5 0,280 8,10 98,5 0,005 6,80 

Інші (n = 5) 
4020± 3,52± 142,1± 3916± 3,50± 135,7± 4061± 3,47± 139,8± 
359,0 0,160 14,60 570,0 0,100 19,0 473,0 0,120 13,50 

В середньому (n = 25) 
3905± 3,81± 149,4± 4089± 3,68± 149,3± 4214± 3,62± 152,8± 
134,1 0,060 5,48 174,4 0,060 5,34 156,1 0,060 6,22 
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Таблиця 3.10 

Показники молочної продуктивності корів-дочок швидкого типу 
 

різних батьків-бугаїв, X  S 
X 

 

Молочна продуктивність корів за лактацію 
першу другу третю 

 
на

ді
й,

 к
г 

 
вм

іс
т 

ж
ир

у 
в 

мо
ло

ці
, %

 

кі
ль

кі
ст

ь 
мо

ло
чн

ог
о 

ж
ир

у,
 к

г 
 

на
ді

й,
 к

г 

 
вм

іс
т 

ж
ир

у 
в 

мо
ло

ці
, %

 

кі
ль

кі
ст

ь 
мо

ло
чн

ог
о 

ж
ир

у,
 к

г 
 

на
ді

й,
 к

г 

 
вм

іс
т 

ж
ир

у 
в 

мо
ло

ці
, %

 

кі
ль

кі
ст

ь 
мо

ло
чн

ог
о 

ж
ир

у,
 к

г 

Чародій 5425 ОНН – 1346 (n = 8) 
4006± 3,82± 154,4± 4251± 3,68± 155,7± 4057± 3,80± 152,9± 
207,7 0,100 14,20 214,7 0,090 5,91 345,5 0,080 11,7 

Дозор 673 ОНН – 1070 (n = 4) 
4245± 4,01± 171,4± 4573± 3,77± 173,1± 4499± 3,53± 166,7± 
323,7 0,160 18,60 305,4 0,120 16,20 141,3 0,160 9,10 

Мілок 715 ОНН – 909 (n = 3) 
3914± 3,75± 147,4± 5087± 3,83± 194,7± 4806± 3,77± 181,4± 
667,0 0,040 26,10 359,7 0,230 24,50 361,1 0,220 18,50 

Альборг 21155 (n = 3) 
5057± 3,90± 196,6± 4150± 4,03± 169,4± 3049± 3,78± 115,4± 
320,0 0,110 7,20 338,9 0,130 17,30 430,2 0,090 16,90 

Гравій 1559 (n = 3) 
3729± 3,67± 140,4± 4340± 3,55± 154,9± 5379± 3,73± 213,9± 
237,4 0,090 8,72 208,7 0,180 15,12 401,0 0,040 27,04 

Інші (n = 4) 
4212± 3,86± 164,0± 5152± 3,61± 185,3± 3960± 3,70± 146,1± 
346,0 0,150 19,50 197,0 0,150 3,81 686,0 0,280 24,3 

В середньому (n = 25) 
4159± 3,84± 161,2± 4545± 3,73± 169,4± 4240± 3,73± 160,3± 
151,7 0,050 7,23 126,1 0,060 5,35 205,7 0,060 8,30 

 
 

Так, корови повільного типу, народжені від бугая Чародія 5425 

поступались за надоєм і кількістю молочного жиру ровесницям швидкого типу 

за першу лактацію від цього ж бугая відповідно на 267 і 7,9 кг, проте 

встановлена відмінність невірогідна. Різниця же в продуктивності корів 

швидкого  типу до  повільного,  народжених  від  плідника Дозор 673,  за  І  і  ІІ 
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лактації складала за надоєм відповідно +394 кг і +293 кг, у той час як за 

молочним жиром – +16,9 кг та +6,7 кг. Але вони поступалися тваринам 

повільного типу за ІІІ лактацію – на 354 кг молока і 29,6 кг молочного жиру. 

У цілому слід відмітити, що корови, які походять від бугая Дозора 673 

повільного і швидкого типів формування власного організму мають досить 

високу молочну продуктивність, яка складала за І-ІІІ лактації відповідно 

3851±142,0 кг, 4280±87,5 і 4853±98,5 кг молока та 154,5±25,10    кг, 166,4±8,10 і 

196,3±6,80 кг молочного жиру, 4245±323,7 кг, 4573±305,4 і 4499±141,3 кг 

молока та 171,4±18,60 кг; 173,1±16,20 і 166,7±9,10 кг молочного жиру. За другу 

лактацію між коровами швидкого і повільного типів за середніми показниками 

різниця за надоєм складала 456 кг і 20,1 кг – за молочним жиром (р<0,05). 

Таким чином, на величину молочної продуктивності тварин впливає не 

тільки тип формування, а і спадковість бугаїв, які використовуються 

плідниками та їх поєднюваність з матерями дочок. 

Матеріали  досліджень  цього  підрозділу  опубліковано  у   науковій  

праці [108]. 

 

3.4. Інтенсивність формування худоби у період її вирощування та 

прояв параметрів лактаційних кривих 
 

Прискорення селекційного прогресу в молочному скотарстві значною 

мірою визначається точністю оцінки генотипу за основними господарськи 

корисними ознаками. Враховуючи, що особливості лактаційної кривої суттєво 

характеризують загальний надій корови, то встановлення її параметрів та 

взаємозв’язку з продуктивністю має важливий науковий і практичний інтерес. 

Ретроспективний аналіз досліджень (В. Макаров [118], М. І. Гиль [56]), 

виконаних з питань оцінки лактаційних кривих вказує, що вона може бути 

прийнята як ознака селекції. Для оцінки типів лактаційних кривих 

використовуються наступні основні індекси: Х. Тернера, В. Б. Веселовського, 

А. Калантара, Є. Брууна [67]. Але вони мають недостатній кореляційний зв’язок 
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з рівнем молочної продуктивності за 305 днів лактації [139]. Тому останнім 

часом ведеться розробка математичних моделей, які дозволяють дати 

теоретичний опис кривої лактації, а також прогнозувати подальший рівень 

продуктивності, виходячи з даних, отриманих за початковий період 

продуктивності. Для цього використовується γ-функція, рівняння лінійної 

множинної регресії та ін. Але, як показав досвід їх використання, вони не 

забезпечують достатньо високого рівня прогнозування молочної 

продуктивності. Виходячи з цих передумов, нами досліджено доцільність 

використання моделі Т. Бріджеса для оцінки компонентів кривої лактації. Цей 

прийом знайшов поширення в галузях свинарства і птахівництва в основному 

для теоретичного опису кривих  росту.  Як  показали  результати  досліджень  

В. П. Коваленка і С. Ю. Болілої [99], використання даної моделі забезпечує 

точність прогнозу показників живої маси тварин й птиці на рівні 0,950-0,975. 

Але даних про використання даної моделі для оцінки кривих лактації в 

зоотехнічній літературі обмаль і вони не однозначні. Хоча останнім  часом 

низка робіт  М.  І.  Гиль  [58],  І.  А.  Галушки  [37],  О.  Ю.  Сметани  [186]  та  

О. І. Каратєєвої [83] засвідчують ефективність таких досліджень. Отже, на 

основі проведеного моніторингу фахових наукових робіт слід вважати 

актуальними питання розробки найбільш ефективних математичних моделей 

для опису динаміки надоїв за лактацію. 

Наші дослідження за цим завданням роботи проведено на тваринах 

жирномолочного типу української червоної молочної породи, які за показником 

інтенсивності формування були розподілені до повільного та швидкого типу. 

Вивчались традиційно прийняті індекси молочної продуктивності, а також 

параметри моделі Т. Бріджеса – експоненційна і кінетична швидкості росту, їх 

співвідношення, а також нові індекси напруги (Ін) і рівномірності росту (Ір). 

Результати досліджень наведено в табл. 3.11 і 3.12. 

Встановлено високу кореляційну залежность між розрахованими 

індексами і надоєм за лактацію. Вони знаходились в межах від 77,3 до 90,2. 

Тому можна зробити заключення про прямий додатній зв’язок індексів сталості 



67 
 

 
лактаційної кривої з рівнем молочної продуктивності. Так, при  найвищому 

рівні надою за другу лактацію (швидкий тип формування) індекси Х. Тернера і 

В. Б. Веселовського мали середні значення від максимуму 7,7 до 6,6 (для 

індексу Х. Теренера) і з 75,5 до 64,8 (індекс В. Б. Веселовського). В той же час 

найвищі значення індексу Є. Брууна (171,0 та 173,6) співпадають з 

максимальною продуктивністю корів обох типів, які досліджувалися, але за 

третю лактацію для корів повільного типу формування і за другу – швидкого 

типу формування. 

Таблиця 3.11 

Індекси сталості лактаційних кривих корів з різною інтенсивністю 

формування організму 

 
 

Ознака та індекс 

Тип інтенсивності формування ( X  S   ) 
X 

повільний (n = 25) швидкий (n = 25) 

Лактація 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

Надій, кг 
3905± 

134,1 

4089± 

174,4 

4214± 

156,0 

4159± 

151,7 

4545± 

126,1*
 

4240± 

205,7 

Х. Тернера 
6,9± 

0,22 

6,7± 

0,22 

6,6± 

0,19 

7,7

0,20**
 

6,8± 

0,17 

6,6± 

0,23 

А. Калантара 
2,6± 

0,07 

2,5± 

0,08 

2,5± 

0,07 

2,7± 

0,06 

2,5± 

0,06 

2,4± 

0,08 

В. Б. Веселовського 
68,1± 

2,24 

66,1± 

2,11 

64,9± 

1,93 

75,5± 

2,01*
 

66,8± 

1,73 

64,8± 

2,22 

Є. Брууна ( X ) 150,6 136,7 171,0 151,7 173,6 167,1 
 
 

Аналіз параметрів лактаційної кривої, визначеної за моделлю Т. Бріджеса 

вказує, що прямий зв’язок з величиною надою за лактацію має кінетична 

швидкість росту та індекс інтенсивності формування (табл. 3.12). 
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Таблиця 3.12 

Онтогенетична зміна параметрів лактаційних кривих за моделлю 

Т.Бріджеса та їх співвідносна мінливість з надоєм корів різної 

інтенсивності формування організму 

Ти
п 

ін
те

нс
ив

но
ст

і 

фо
рм

ув
ан

ня
 

Л
ак

та
ці

я 
Параметр лактаційної кривої  

Надій, 

кг 


( X ) 

за моделлю Т. Бріджеса індекси 

 

α 

 

к 

 

к/α 

 

Δt 

 

Ін 

 

Ір 

П
ов

іл
ьн

ий
 

(n
 =

 2
5)

 І 0,068±0,007 1,66±0,11 24,41 0,591 0,04 2,21 3905 

ІІ 0,072±0,006 1,53±0,11 21,18 0,497 0,038 2,01 4089 

ІІІ 0,063±0,006 1,78±0,15 28,21 0,692 0,052 2,36 4214 

Ш
ви

дк
ий

 

(n
 =

 2
5)

 І 0,052±0,006 1,88±0,14 36,23 0,736 0,046 2,49 4159 

ІІ 0,053±0,005 1,86±0,14 35,08 0,818 0,062 2,9 4545 

ІІІ 0,083±0,023 1,80±0,16 21,72 0,739 0,055 2,42 4240 

rf - -0,367 0,604 0,529 0,773 0,902 0,852 × 
 
 

В результаті проведених досліджень встановлено високу ефективність 

використання моделі Т. Бріджеса і нових показників – рівномірності і напруги 

лактації для прогнозування молочної продуктивності корів. Перш за все, слід 

відзначити вірогідну кореляцію (+0,604) к з величиною надою, а також із 

співвідношенням констант росту (+0,529). Ще вищі значення цього параметра 

отримано для індексу інтенсивності формування корів (+0,773). При цьому слід 

відмітити, що індекси формування, рівномірності і напруги росту визначаються 

за перші 3-4 місяці лактації, що має важливе значення для теорії і практики 

селекції молочної худоби. Тому їх висока кореляція з рівнем надою корів за 

першу – третю лактації вказує, що дані параметри визначають 

загальнобіологічну     закономірність,     відповідно     якої     більш   інтенсивне 
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нарощування кривої лактації забезпечує загалом і більш високу молочну 

продуктивність за весь період лактації корови. 

Таким чином, на відміну від традиційних індексів визначення сталості 

лактації, що використовуються, застосування моделі Т. Бріджеса і сучасних 

прийомів її оцінки за інтенсивністю, рівномірністю і напругою росту надоїв 

забезпечує більш високий та надійний прогноз майбутньої продуктивності 

тварин. Це необхідно враховувати при виборі методів оцінки кривих лактації 

корів. 

Матеріали  досліджень  цього  підрозділу  опубліковано  у   науковій  

праці [90]. 

 

3.5. Залежність молочної продуктивності від інтенсивності 

формування, напруги і рівномірності росту лактаційної кривої 

 

На сучасному етапі досліджень з селекції в молочному скотарстві 

важливого значення набуває розробка прийомів прогнозування молочної 

продуктивності, виходячи з їх показників за початковий період (2-3 місяці 

лактації). З цією метою нами використано оцінки інтенсивності формування, 

напруги та інтенсивності росту відносно ознак молочної продуктивності. Було 

проведено перетворення лактаційних кривих, що мають параболічну залежність 

в логістичну криву, аналогічну росту тварин. Таке перетворення дозволяє 

використати параметри інтенсивності формування, напруги і рівномірності 

росту для оцінки лактаційних кривих. 

Даний підхід, на наш погляд, має важливе значення, оскільки дозволяє 

дати більш детальну характеристику особливостей лактаційних кривих.  

Завдяки цьому, також, можна виділити два типи лактаційних кривих, що мають 

повільний або швидкий темп спаду лактації. 

Для цього проведено накопичення даних надою за лактацію за суміжні 

місяці лактації. Результати досліджень наведено в табл. 3.13-3.15. Встановлено, 
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що корови групи повільного типу інтенсивності формування мають значну 

перевагу над аналогами швидкого. 

Так, за інтенсивністю формування (табл. 3.13) у всі три лактації 

спостерігається більш високий надій у тварин повільного типу. Зокрема, за 

першу лактацію він склав 4167±138,6 кг проти 3896±146,9 кг для групи 

швидкого типу формування. Аналогічно вихід молочного жиру у корів 

дорівнював 162,9±6,63 і 147,7±6,04 кг. 

Таблиця 3.13 
 

Залежність молочної продуктивності корів від інтенсивності їх 
 

формування (t), 
 

 

X  S 
X 

 
 

Лактація 

 

n 

Тип формування 

організму 

Ознаки молочної продуктивності 

 
надій, кг 

вміст 
жиру в 

молоці, % 

клькість 
молочного 
жиру, кг 

назва значення 

 
І 

25 швидкий 0,790,052 3896146,9 3,780,061 147,76,04 

25 повільний 0,330,025 4167138,6 3,870,053 162,96,63 

 
ІІ 

25 швидкий 0,840,034 4179170,9 3,680,048 153,45,86 

25 повільний 0,390,033 4455140,8 3,730,064 165,45,31 

 
ІІІ 25 швидкий 0,730,034 3970183,2 3,640,061 145,06,43 

25 повільний 0,370,031 4475168,0 3,710,056 168,27,50 

І 50 швидкий  

до    

повільного 

0,46***
 -271 -0,09 -15,2 

ІІ 50 0,45***
 -276 -0,05 -12,0 

ІІІ 50 0,36***
 -505 -0,07 -23,2*

 

 
 

Максимальні відмінності нами встановлено за третю лактацію – 

відповідно 4475±168,0 і 3970±183,2 кг, а кількість молочного жиру– 168,2±7,50  

і 145,0±6,43 кг. Це вказує на значущі переваги тварин повільного типу 

формування лактації, при якому у корів відбувається менший спад   лактаційної 
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кривої після досягнення піку. Різниця між групами, що вивчалися була 

вірогідною за кількістю молочного жиру за II і III лактації (р<0,05). 

Аналіз молочної продуктивності корів залежно від індексу напруги росту 

свідчить, також, про перевагу останнього з меншим його значенням (табл. 3.14). 

Так, у першу лактацію надій на корову склав для групи швидкого типу 

формування 3889±133,1 кг, а для повільного – 4174±151,4 кг, відповідно вихід 

молочного жиру склав 149,0±5,63 і 161,6±7,08 кг. Молочна продуктивність за  

ІІІ лактацію складала 4011±189,3 кг і 4434±166,0 кг надою молока та 146,9±6,49 

і 166,2±7,68 кг – кількість молочного жиру відповідно. 

Таблиця 3.14 

Залежність молочної продуктивності корів від індексу їх 
 

напруги росту (Ін), X  S 
X 

 

 

Лактація 

 

n 

Тип формування 

організму 

Ознака 

 
надій, кг 

вміст 
жиру в 

молоці, % 

кількість 
молочного 
жиру, кг 

назва значення 

 
І 

25 швидкий 0,070,004 3889133,1 3,810,064 149,05,63 

25 повільний 0,030,003 4174151,4 3,840,052 161,67,08 

 
ІІ 25 швидкий 0,080,003 4126162,2 3,700,045 151,95,44 

25 повільний 0,040,004 4509145,9 3,710,066 166,85,60 

 
ІІІ 

25 швидкий 0,080,003 4011189,3 3,650,060 146,96,49 

25 повільний 0,040,003 4434166,0 3,690,058 166,27,68 

І 50 швидкий  

до    

повільного 

0,04***
 -285 -0,03 -12,6 

ІІ 50 0,04***
 -383 -0,01 -14,8 

ІІІ 50 0,04***
 -423 -0,04 -19,2 

 
 

В той же час, за індексом рівномірності росту (табл. 3.15) не встановлено 

відмінності в продуктивності корів за першу і другу лактації. Лише за 

показниками  продуктивності  в  третю  лактацію  встановлено  перевагу особин 
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швидкого типу інтенсивності нарощування лактації (4375±178,4 кг і 4079±181,7 

кг). Але за рахунок більш високого відсотку вмісту жиру в молоці (3,75%) у 

корів повільної інтенсивності росту лактації, значної відмінності з виходу 

молочного жиру між групами не встановлено (159,1±7,45 і 154,1±7,25 кг). Це 

вказує на меншу і інформаційність даного показника. 

Таблиця 3.15 
 

Залежність молочної продуктивності корів від індексу 
 

рівномірності їх росту (Ір), X  S 
X 

 

 Л
ак

та
ці

я 

 

n 

Тип формування 

організму 

Ознака 

 
надій, кг 

вміст жиру 
в молоці, 

% 

кількість 
молочного 
жиру, кг 

назва значення 

 
І 25 швидкий 5,920,160 4006158,9 3,850,057 155,36,42 

25 повільний 3,460,260 4058130,6 3,800,059 155,36,63 

 
ІІ 25 швидкий 7,140,241 4432149,3 3,630,059 160,55,69 

25 повільний 4,000,309 4202165,1 3,780,049 158,25,75 

 
ІІІ 

25 швидкий 4,190,220 4375178,4 3,600,059 159,17,45 

25 повільний 1,660,150 4079181,7 3,750,056 154,17,25 

І 50 швидкий  

до    

повільного 

2,46***
 -52 0,05 0 

ІІ 50 3,14***
 230 -0,15 2,3 

ІІІ 50 2,53***
 296 -0,15 5 

 
 

В результаті проведених досліджень встановлено доцільність 

використання індексів інтенсивності формування і напруги росту для 

прогнозування молочної продуктивності корів виходячи з даних за початковий 

період лактації. При цьому перевагу мали групи тварин повільного типу з 

меншим спадом величини надою. 

Матеріали  досліджень  цього  підрозділу  опубліковано  у   науковій  

праці [86]. 
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3.6. Визначення параметрів лактаційних кривих корів різної 

інтенсивності формування 

 
Останнім часом значна увага надається вивченню особливостей 

лактаційних кривих корів різних порід та генотипів. Це зумовлено тим, що 

лактаційна крива визначає ряд нових показників, що характеризують 

інтенсивність процесу нарощування і спаду лактаційної діяльності. Тому 

важливого значення набуває використання ряду математичних моделей для 

визначення параметрів цього процесу. Зазвичай для опису кривих лактації, 

несучості та інших ознак використовують параболічні криві типу моделі І. Мак- 

Міллана і Д. Мак-Неллі [222, 226], інколи Т. Бріджеса [216] і досить часто –     

П. Вуда [224, 225]. 

Але, перші дві за даними В. П. Коваленко та ін. [93], М. І. Гиль [55] лише 

достатньо точно описують динаміку лактації, але не забезпечують можливості 

здійснення її прогнозування. Тому, в окремих роботах (Н. В. Степаненко [190], 

М. І. Гиль [47, 48]) доведено доцільність використання моделі Т. Бріджеса, за 

якою традиційно ведуть опис і прогнозування живої маси, лінійних показників 

тварин. Але, якщо помісячні або щодекадні надої виразити як суму накоплених 

значень, то надається можливість перетворити дані у вигляді кривої росту 

(логістичної кривої). 

Нами визначено показники кінетичної (κ) і експоненційної швидкості (α) 

нарощування лактації корів залежно від інтенсивності їх формування 

ремонтними телицями (t). Розраховано вказані параметри та  їх 

співвідношення (κ/α). Результати досліджень наведено в табл. 3.16. 

З наведених даних, тварини повільного типу формування мали в І і ІІ 

лактації нижчі константи кінетичної швидкості росту при відповідно більших 

параметрах експоненційної. Лише в ІІІ лактацію тварини швидкого типу 

характеризувалися одночасно вищими показниками як кінетичної, так і 

експоненційної швидкості росту (відповідно 1,803 і 0,083), але їх 

співвідношення було значно меншим (21,72) за аналогів іншої дослідної  групи. 
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В той же час вище співвідношення кінетичної і експоненційної швидкості росту 

характерне для тварин швидкого типу (36,23 у тварин за І лактацію проти 24,41 

у тварин повільного типу). Але таке значення цих параметрів веде до зниження 

надою за лактацію, що встановлено після перших двох отелів. 

Таблиця 3.16 

Параметри моделі Т. Бріджеса для лактаційних кривих корів різної 

інтенсивності формування 
 

Ти
п 

фо
рм

ув
ан

ня
  

Ознака і 
параметр 

Параметр моделі Т. Бріджеса за лактацію 
першу другу третю 

α κ κ /α α κ κ /α α κ κ /α 

П
ов

іл
ьн

ий
 

(n
 =

 2
5)

 

Надій, кг 
 ( X  S  ) 

X 

 
4167138,6 

 
4455140,8 

 
4475168,0 

Параметр 0,068 1,660 24,41 0,072 1,525 21,18 0,063 1,777 28,21 

Ш
ви

дк
ий

 
(n

 =
 2

5)
 

Надій, кг 
 ( X  S  ) 

X 

3896146,9 4179170,9 3970183,2 

Параметр 0,052 1,884 36,23 0,053 1,859 35,08 0,083 1,803 21,72 

 
Таким чином, враховуючи вищенаведене в жирномолочному типі 

української червоної молочної породи більш бажаним є висока експоненційна 

швидкість росту лактації при дещо зниженій кінетичній, причому для худоби 

обох типів формування організму, що притаманно дійній худобі з потенційно 

вищої спроможністю до утворення молока. 

Також, на наш погляд важливого значення має не тільки прийом 

оцінювання стану співвідношення констант росту організму у вигляді κ /α, у 

зв’язку з рівнем молочної продуктивності. Виходячи з цього нами проведено 

вивчення за типом планування експериментів різних поєднань: – (нижче 

середніх) і + (вище середніх) значень експоненційної і кінетичної швидкості 

росту,    що    зустрічається    вперше     в     галузі     скотарства     у     роботі   

О. П. Полковнікової [155] та пізніше в її учениці – Т. В. Підпалої [151, 152]. 
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3.6.1 Вплив співвідношення констант інтенсивності росту на 

молочну продуктивність корів 

Визначення параметрів лактаційної кривої може розглядатись як 

включення нових додаткових критеріїв у селекції молочної худоби, тому що 

вони характеризують ступінь нарощування і спаду кривої. До них відносяться 

константи кінетичної та експоненційної швидкості росту, інтенсивності 

формування і рівномірності напруження лактаційної діяльності. Поряд з цим 

доцільно визначити як впливає співвідношення констант росту на рівень 

молочної продуктивності. Виходячи з цих передумов нами проведено аналіз 

(табл. 3.17-3.19.) розподілу корів за співвідношенням кінетичної і 

експоненційної швидкості росту, які були визначені відповідно як «–» (мінус- 

варіант з нижче середніми значеннями) і «+» (плюс-варіант з вище середніми 

значеннями). 

За показником інтенсивності формування (t) виявлено, що для тварин 

повільного типу формування найбільш оптимальним є такі поєднання констант 

– «+ -» (відповідно експоненційна і кінетична швидкість росту) для надою за І 

лактацію. Він склав 4057±181,4 кг. Але в наступні лактації (ІІ і ІІІ) кращим 

виявився варіант співпадання «- -» (надій, відповідно, склав 5303±593,5 і 

4954±151,5 кг). Ці групи були, також, кращими з виходу молочного  жиру. 

Варто відзначити, що аналогічні закономірності отримано і для особин 

швидкого типу формування, але тут ця закономірність встановлена для всіх 

трьох лактацій. Тому можна зробити висновок, що менше нарощування і спад 

лактації сприяє кращій молочній продуктивності худоби. Про це свідчать дані 

табл. 3.17, в якій поєднано показники надою корів та виходу молочного жиру 

незалежно від типу формування тварин. 

За індексом напруги росту (табл. 3.18) продуктивнішими були особини з 

контрастними поєднаннями констант лактаційної кривої для повільного типу. 

Так, для надою за І лактацію максимальні показники отримані в комбінації «- 

+» (4048±274,7 кг) і «+ -» (4059±195,9 кг проти 3721±170,4 в групі «- -»). Для 

другої лактації 



Таблиця 3.17 
Залежність молочної продуктивності корів від співвідношення констант кривої лактації 

 

(t – інтенсивність формування), 
 

 

X  S 
X 

 

Тип інтенсивності 
росту і його 
показники 

Ознака молочної продуктивності за лактацію 
першу другу третю 

 
надій, 

кг 

вміст 
жиру в 
молоці, 

% 

к-ть 
молочного 
жиру, кг 

 
надій, 

кг 

вміст 
жиру в 
молоці, 

% 

к-ть 
молочного 
жиру, кг 

 
надій, 

кг 

вміст 
жиру в 
молоці, 

% 

к-ть 
молочного 
жиру, кг 

П
ов

іл
ьн

ий
 

(n
 =

 2
5)

 

- - 3571
138,5 

3,89
0,290 

139,2
15,65 

5303
593,5 

3,51
0,140 

184,6
15,28 

4954
151,5 

3,57
0,100 

176,7
0,45 

- + 3742
235,1 

3,91
0,090 

145,6
8,34 

3766
282,6 

3,76
0,050 

141,0
9,52 

4297
256,8 

3,65
0,090 

158,5
9,96 

+ - 4057
181,4 

3,74
0,090 

153,3
8,12 

4054
196,8 

3,68
0,100 

147,9
6,11 

4071
211,7 

3,61
0,080 

147,1
8,71 

+ + - - - - - - - - - 

Ш
ви

дк
ий

 
(n

 =
 2

5)
 

- - 5354
231,8 

4,15
0,230 

221,4
9,40 

5016
186,6 

3,74
0,070 

179,9
4,68 

4834
283,9 

3,69
0,100 

186,1
13,51 

- + 3927
218,7 

3,79
0,070 

149,6
10,24 

4775
204,7 

3,70
0,110 

177,8
11,93 

3986
335,3 

3,74
0,120 

148,4
11,94 

+ - 4065
171,9 

3,81
0,059 

156,4
7,79 

4189
178,4 

3,83
0,090 

160,3
7,63 

3771
379,7 

3,76
0,070 

141,5
13,92 

+ + - - - - - - - - - 

Повільний 
до швидкого 

- - -1783*
 - -82,2*

 +287 - 4,7 120 - -9,4 
- + -315 - - 4 -1009*

 - -36,8 311 - 10,1 
+ - -8 - 3,1 -135 - -12,4 300 - 5,6 
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Таблиця 3.18 
Залежність молочної продуктивності корів від співвідношення констант кривої лактації 

 

(Ін – індекс напруги росту), 
 

 

X  S 
X 

 

Тип інтенсивності 
росту і його 
показники 

Ознака молочної продуктивності за лактацію 
першу другу третю 

 
надій, 

кг 

вміст 
жиру в 
молоці, 

% 

к-ть 
молочного 
жиру, кг 

 
надій, 

кг 

вміст 
жиру в 
молоці, 

% 

к-ть 
молочного 
жиру, кг 

 
надій, 

кг 

вміст 
жиру в 
молоці, 

% 

к-ть 
молочного 
жиру, кг 

П
ов

іл
ьн

ий
 

(n
 =

 2
5)

 

- - 3721
170,4 

3,96
0,180 

147,8
12,49 

5882
223,0 

3,40
0,160 

199,9
2,10 

4573
405,1 

3,62
0,100 

166,1
16,97 

- + 4048
274,7 

3,89
0,110 

158,1
12,90 

3808
252,7 

3,75
0,050 

142,4
8,53 

4829
251,7 

3,59
0,110 

174,6
9,85 

+ - 4059
195,9 

3,71
0,100 

152,4
8,71 

4201
177,3 

3,61
0,080 

150,9
5,56 

4004
215,6 

3,59
0,085 

143,7
8,63 

+ + - - - - - - - - - 

Ш
ви

дк
ий

 
(n

 =
 2

5)
 

- - 5256
363,5 

4,07
0,380 

212,5
5,15 

5016
186,6 

3,60
0,100 

179,9
4,68 

4669
615,7 

3,74
0,070 

184,4
31,29 

- + 3834
222,2 

3,84
0,070 

147,7
9,57 

4775
204,7 

3,70
0,110 

177,8
11,93 

4086
294,4 

3,81
0,120 

156,5
12,64 

+ - 4065
171,9 

3,80
0,059 

156,4
7,79 

3951
188,5 

3,91
0,080 

154,6
8,57 

4212
300,6 

3,67
0,090 

156,8
10,28 

+ + - - - - - - 4163
48,0 

3,64
0,240 

151,2
8,0 

Повільний 
до швидкого 

- - 1535*
 - -64,7**

 866*
 - 20*

 -96 - -18,3 
- + 214 - -10,4 -967*

 - -35,4*
 743 - 18,1 

+ - -6 - -4 250 - -3,7 -208 - -13,1 
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оптимальним виявилось поєднання «- -» (5882±223,0 кг), в той час як для 

третьої – «- +» (4829±251,7 кг проти 4004±215,6 кг, в комбінації «+ -»). 

Відповідно вищими були показники виходу молочного жиру. Аналізуючи цей 

показник слід відзначити, що для корів швидкого типу формування отримано 

протилежні дані. Так, максимальний надій за I-III лактації отримано  в 

комбінації «- -» (відповідно 5256±363,5 кг, 5016±186,6 кг і 4669±615,7 кг). Всі 

інші поєднання мали нижчі показники молочної продуктивності (за кількістю 

жиру). Це свідчить про достатньо сталу залежність корів швидкого типу 

формування від значення індексу напруження лактації. 

Відповідно індексу рівномірності лактації встановлено наступні 

закономірності. Для худоби повільного типу кращим виявилось такі поєднання 

констант – «- -» (4095±385,5 і 4834±440,7 кг відповідно за І і ІІ лактацію). За 

третю лактацію відмінностей між групами поєднання констант не виявлено – 

отримано подібні дані молочної продуктивності. В той же час для швидкого 

типу росту корів встановлено, що для всіх оцінених лактацій, також, кращим 

варіантом є менше середніх «- -» співвідношення констант. За цей час від 

худоби отримано більш вищі показники надою та кількості молочного жиру. Це 

свідчить, що більші темпи нарощування лактації при меншому його спаду 

сприяли порівняно високій молочній продуктивності. Зведені дані про надій 

корів незалежно від типу формування з врахуванням співвідношення констант 

росту наведено в табл. 3.19. 

У цілому на підставі проведених досліджень слід зробити висновок про 

достатньо ефективне використання параметрів інтенсивності нарощування і 

спаду лактаційної кривої виходячи з даних за початковий період розвитку 

телиць. Це дає додаткові критерії в селекції для оцінки особливостей кривих 

лактацій залежно від спадкових та паратипових факторів. Врахування же типів 

поєднаності констант якраз дає більш деталізовану характеристику 

індивідуальних якостей худоби жирномолочного внутрішньопородного типу 

української молочної породи за специфічним типом їх росту ремонтними 

телицями й впливом цього процесу на наступну особливість продукування 



 

 
 
 
 
 
 

Таблиця 3.19 
Залежність молочної продуктивності корів від співвідношення констант кривої лактації 

(Ip – індекс рівномірності росту), 
 

 

X  S 
X 

 

Тип інтенсивності 
росту і його 
показники 

Ознаки молочної продуктивності за лактацію 
першу другу третю 

 
надій, 

кг 

вміст 
жиру в 
молоці, 

% 

к-ть 
молочного 
жиру, кг 

 
надій, 

кг 

вміст 
жиру в 
молоці, 

% 

к-ть 
молочного 
жиру, кг 

 
надій, 

кг 

вміст 
жиру в 
молоці, 

% 

к-ть 
молочного 
жиру, кг 

П
ов

іл
ьн

ий
 

(n
 =

 2
5)

 

- - 4095
385,5 

4.12
0,050 

168,6
13,75 

4834
440,7 

3,81
0,230 

182,4
10,16 

4436
456,1 

3,79
0,130 

166,9
19,97 

- + 3712
240,2 

3,83
0,080 

141,8
8,75 

4639
326,9 

3,68
0,080 

171,5
13,84 

4460
279,9 

3,67
0,120 

162,1
6,36 

+ - 3982
209,4 

3,74
0,090 

149,2
9,09 

3865
154,5 

3,73
0,090 

142,6
3,08 

4046
219,1 

3,60
0,070 

143,8
6,01 

+ + - - - - - - - - - 

Ш
ви

дк
ий

 
(n

 =
 2

5)
 

- - 4371
452,0 

3,93
0,150 

173,6
21,88 

5023
287,7 

3,58
0,180 

178,9
3,39 

5146± 
272,3 

3,81
0,060 

203,5
16,25 

- + 4128
228,9 

3,87
0,100 

160,4
11,27 

4171
174,4 

3,68
0,080 

153,8
7,87 

4070
330,9 

3,69
0,120 

152,4
14,70 

+ - 4115
138,6 

3,78
0,080 

158,6
6,40 

4322
245,2 

3,69
0,080 

158,5
8,28 

4119± 
267,7 

3,63
0,100 

152,8
11,96 

+ + - - - - - - - - - 

Повільний 
до швидкого 

- - - 276 - -5 -189 - 3,5 -710 - -36,6 
- + -416 - -18,6 468 - 17,7 390 - 9,7 
+ - -133 - -9,4 -457 - -15,9 -73 - -9,0 
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молока. 

Матеріали  досліджень  цього  підрозділу  опубліковано  у  науковій   

праці [87, 91]. 

 
3.7. Вплив інтенсивності нарощування лактаційної кривої на 

молочну продуктивність корів 

 
За результатами проведеного однофакторного дисперсійного аналізу 

встановлено, що вплив інтенсивності формування на надій склав за I лактацію 
3,61%, II – 3,12%, проте ці дані невірогідні. Вплив же цього фактору за III 
лактацію удвічі збільшився – 7,94% при р<0,05 (табл. 3.20). На надій вплив 
індексу напруги росту за всі три лактації є невірогідний і складав відповідно 
4,00…6,02…5,56%. Показники же впливу за індексом рівномірності росту 
також були незначними та невірогідними. 

Таблиця 3.20 
Вплив формоутворюючих процесів за надоєм у I-III лактації 

 

Показник 
лактаційної 

кривої 

Лактація 
(n) 

Параметр дисперсійного аналізу 
частка впливу і 

вірогідність 
фактори впливу 
Сх Cz 

 
Індекс 

інтенсивності 
формування 

(t) 

I (n = 50) 
ή 2, % 

х 3,61 96,39 
F 1,80 - 

II (n = 50) 
ή 2, % 

х 3,12 96,88 
F 1,55 - 

III (n = 50) 
ή 2, % 

х 7,94 92,06 
F 4,14*

 - 

Індекс 
напруги 

нарощування 
лактації 

(Ін) 

I (n = 50) 
ή 2, % 

х 4,0 96,0 
F 2,0 - 

II (n = 50) 
ή 2, % 

х 6,02 93,88 
F 3,08 - 

III (n = 50) 
ή 2, % 

х 5,56 94,44 
F 2,83 - 

Індекс 
рівномірності 
нарощування 

лактації 
(Ір) 

I (n = 50) 
ή 2, % 

х 0,14 99,86 
F 0,06 - 

II (n = 50) 
ή 2, % 

х 2,18 97,82 
F 1,07 - 

III (n = 50) 
ή 2, % 

х 2,74 97,26 
F 1,35 - 
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За індексом рівномірності росту практично не спостерігалося впливу на 

кількість молочного жиру (значення дуже низькі та невірогідні; табл. 3.21).  

Слід відзначити, що залежність як за надоєм, так і за виходом молочного жиру 

від інтенсивності формування була найвищою за III лактацію. 

Таблиця 3.21 

Вплив ознаки "кількість молочного жиру" від формоутворюючих 

процесів за I-III лактації 

Показник 
лактаційної 

кривої 

Лактація 
(n) 

Параметр дисперсійного аналізу 
частка впливу і 

вірогідність 
фактори впливу 
Сх Cz 

 
Індекс 

інтенсивності 
формування 

(t) 

I (n = 50) 
ή 2, % 

х 5,63 94,37 
F 2,86 - 

II (n = 50) 
ή 2, % 

х 4,57 95,43 
F 2,30 - 

III (n = 50) 
ή 2, % 

х 10,25 89,75 
F 5,50 - 

Індекс 
напруги 

нарощування 
лактації 

(Ін) 

I (n = 50) 
ή 2, % 

х 3,92 96,08 
F 1,96 - 

II (n = 50) 
ή 2, % 

х 6,96 93,04 
F 3,59 - 

III (n = 50) 
ή 2, % 

х 7,09 92,91 
F 3,66 - 

Індекс 
рівномірності 
нарощування 

лактації 
(Ір) 

I (n = 50) 
ή 2, % 

х 0,1 99,99 
F 0,01 - 

II (n = 50) 
ή 2, % 

х 0,18 99,82 
F 0,09 - 

III (n = 50) 
ή 2, % 

х 0,49 99,51 
F 0,24 - 

 
 

Отже, отримані дані вказують на певну залежність ознак молочної 

продуктивності від показників інтенсивності росту і їх доцільно враховувати в 

практичній роботі. Проте більш точне оцінювання факторіальної залежності 

пов’язане з розподілом загальної факторіальної мінливості – Сх на її складові – 

СхА СхВ та ін., що детальніше свідчить про «внесок» кожного чинника у 

формування фена. 

А тому нами був проведений двофакторний дисперсійний аналіз для 

виявлення  впливу  типів  формування     (А)  та  експоненційної  і      кінетичної 
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швидкостей росту (В) за I-III лактації та формуючих факторів за ознаками 

надою та кількості молочного жиру (табл. 3.22). 

Таблиця 3.22 

Вплив формоутворюючих процесів на кількість молочного жиру 
 

Фактор і 
частка 

впливу, 
вірогідність 

Параметр формоутворюючих процесів за лактацію 
першу (n = 50) другу (n = 50) третю (n = 50) 

t Ін Ір t Ін Ір t Ін Ір 

А ή 2 
х 3,40 0,19 5,80 12,50 7,80 0,09 1,00 0,78 2,30 
F 2,12 0,10 2,84 7,40**

 4,80*
 0,05 0,54 0,37 1,30 

В ή 2 
х 12,90 3,70 5,90 12,40 15,20 12,40 17,40 7,89 17,30 
F 4,0*

 0,61 1,46 3,68*
 4,70*

 3,34*
 4,37*

 1,85 4,86*
 

АВ ή 2 
х 12,70 10,90 1,40 4,10 7,30 7,40 0,14 4,00 4,10 
F 3,95*

 2,80 0,36 1,23 2,27 2,35 0,04 0,94 1,15 

Сх 
ή 2 

х 29,10 14,90 10,30 29,10 30,30 19,89 18,54 12,67 23,70 
F 3,6**

 1,53 1,0 3,45**
 3,75*

 2,14 2,00 1,19 2,66*
 

 
 

За результатами оцінювання факторіальної залежності кількості молочного 

жиру визначено незначний та невірогідний вплив типу формування тварин в 

ранньому онтогенезі за всіма формуючими факторами у I-III лактації. Що 

стосується впливу типу формування за ІІ лактацію, то за інтенсивністю 

формування (t) він склав 12,5% при р<0,01 та за індексом напруги росту –  

7,8% при р<0,05. Значно вищим був вплив величини поєднань кінетичної та 

експоненційної швидкості росту за всі три лактації. Так, за інтенсивністю 

формування він складав 12,9%, 12,4%, 17,4% відповідно за І, ІІ і ІІІ лактації при 

р<0,05. Що стосується інших формуючих факторів, то вірогідний вплив 

спостерігався лише у ІІ лактацію за індексом напруги росту (15,2%  при 

р<0,05). Також, вірогідний вплив спостерігався за індексом рівномірності росту 

за ІІІ лактацію і складав 17,3% при р<0,05. Вплив наведених факторів в їх 

взаємодії виявився вірогідним лише за показником інтенсивності росту за І 

лактацію і складав 12,7% при р<0,05. Вплив інших показників був незначний та 

невірогідний. 

Отримані дані (вплив організованих факторів) свідчать про доцільність 

проведення оцінки дії окремих факторів на ознаку "кількість молочного   жиру" 
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в лактацію за інтенсивністю формування у І і ІІ лактації (29,10% та 29,10% при 

р<0,01, див. табл. 3.22). Також, спотерігався суміжний вплив організованих 

факторів за рівномірністю росту в ІІІ лактацію. 

При узагальненні наведеного аналізу можна зробити висновок, що 

організовані фактори чиніть вплив на показники кількості молочного жиру усіх 

трьох лактацій, зокрема значущим він виявився за показником інтенсивності 

росту досліджуваного періоду. 

Крім того, спостерігався значно більший вплив взаємодії факторів на 

ознаку "вмісту жиру в молоці" за лактацію (показник поєднання експоненційної 

і кінетичної швидкості росту). За результатами дисперсійного аналізу ознаки 

"надій" дія організованих факторів (швидкий та повільний тип формування і 

поєднання констант експоненційної та кінетичної швидкості росту) найбільш 

більш вірогідним він був за показником інтенсивності формування всі три 

лактації (25,9% при р<0,05 та 35,5% при р<0,01). Також, виявлено високий і 

вірогідний вплив на надій індексу напруги росту (42,84% при р<0,001). 

За типом формування вірогідний вплив спостерігався лише в другу 

лактацію (7,9% при р<0,05, табл. 3.23). В інші періоди молочна продуктивність 

від решти показників залежала незначно і показники були невірогідними. 

За поєднанням показників експоненційної та кінетичної швидкості росту 

спостерігався значно більший вплив. Але вірогідними вони виявилися за 

інтенсивністю формування в ІІ та ІІІ лактації (20,9% при р<0,01 та 14,4% при 

р<0,05) та індексом напруження росту (25,0% при р<0,001), індексом 

рівномірності росту (12,28% при р≤0,05). Відносно дії двох факторів, то 

вірогідний вплив встановлено за показником інтенсивності росту (12,5% при 

р<0,05) та за індексом напруження росту (15,25% при р<0,01). За іншими 

показниками вплив був досить незначним та невірогідним (табл. 3.23). 

Таким чином, доцільно оцінювати тварин за величиною експоненційної  

та кінетичної швидкості росту в розрізі показника інтенсивності формування 

для прогнозування їх подальшої продуктивності. Більш того – інформативним 

виявилось саме використання двофакторного дисперсійного аналізу, в якому 
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додатково до груп за інтенсивністю росту було виявлено вплив поєднання 

тварин за кінетичною та експоненційною швидкістю росту за типами: «- -», 

«+ -», «- +». Найбільш високий вплив на мінливість молочної продуктивності 

встановлено за показником інтенсивності формування, причому він характерен 

у весь досліджуваний період. 

Таблиця 3.23 

Вплив формоутворюючих процесів на надій у I-III лактації 
 

Фактор і 
частка 

впливу, 
вірогідність 

Параметр формоутворюючих процесів за лактацію 
першу (n = 50) другу (n = 50) третю (n = 50) 

t Ін Ір t Ін Ір t Ін Ір 

А ή 2 
х 3,2 0,06 4,36 7,9 2,58 0,4 0,02 0,13 0,29 
F 1,89 0,03 2,07 5,15*

 1,94 0,21 0,01 0,06 0,15 

В ή 2 
х 10,20 2,83 3,59 20,90 25,00 12,28 14,40 5,50 10,57 
F 3,01 0,73 0,85 6,79**

 9,40***
 3,30*

 3,80*
 1,28 2,69 

АВ ή 2 
х 12,5 12,00 0,46 6,70 15,25 7,35 2,1 6,25 4,55 
F 3,71*

 3,10 0,11 2,17 5,74**
 1,98 0,55 1,45 1,16 

Сх 
ή 2 

х 25,90 14,89 7,49 35,50 42,83 20,03 16,52 11,88 15,41 
F 3,1*

 1,54 0,71 4,62**
 6,44***

 2,15 1,74 1,11 1,57 
 
 

3.8. Розподіл корів на класи залежно від їх живої маси у 2, 6, 12 

місяців та характеристика продуктивності тварин 

 

Вивченням впливу розподілу ремонтного молодняку за мірними ознаками 

нами встановлено оптимальні класи за показниками живої маси молодняку у 

віці 2, 6 і 12 місяців. 

Розподіл тварин на класи за живою масою наведено в табл. 3.24. 

Формування тварин у ці гупи за живою масою в 2, 6, 12-ти місячному віці 

дозволив виявити особливості формування тварин української червоної 

молочної породи і виявити оптимальний клас М+, які перевищували стандарт 

породи в 2, 6, 12 місяців відповідно є на 5,9…5,8…17,6%, а М0-варіант в 12- 

місячному віці – на 6,8%. 
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Таблиця 3.24 

Розподіл корів на класи залежно від живої маси в 2, 6, 12 місяців 
 

Клас n lim, кг σ, кг Cv, % X  S   , кг 
X 

2 місяці 
М- 14 49 і менше 2,89 6,53 44±0,7 
М0 24 50 – 64 4,18 7,28 57±0,9 
М+ 12 65 і вище 6,41 8,88 72±1,8 

6 місяців 
М- 13 132 і менше 11,20 9,20 121±3,2 
М0 25 133 – 156 7,73 5,26 147±1,6 
М+ 12 157 і вище 6,27 3,81 164±1,9 

12 місяців 
М- 13 248 і менше 13,42 5,76 233±3,9 
М0 25 249 – 281 9,40 3,52 267±1,9 
М+ 12 282 і вище 9,84 3,34 294±3,0 

 
 

Оцінювання молочної продуктивності корів (табл. 3.25), які попередньо 

розподілилися до різних класів за живою масою дозволило виявити ряд 

відмінностей. Перш за все, розподіл на класи в 2-х місячному віці сприяв 

виділенню групи М+, який вірогідно перевищувала групу М- в І лактацію на 586 

кг молока (р<0,05), а в порівнянні з групою М0 різниця (282 кг) була 

невірогідною. Але в наступні вікові періоди – ІІ і ІІІ лактації різниця між 

класами розподілу несуттєва. 

При розподілу в 6 і 12 місяців (за живою масою ремонтних телиць) 
спостерігається тенденція збільшення молочної продуктивності їх коровами, 

починаючи з другої лактації в групі класу М-. Але вірогідну різницю 

встановлено лише по ІІ лактації між групами М-  і М+, яка складала за надоєм 

+668 кг (р<0,05), у той час як за кількістю молочного жиру – 19,0 кг, проте вона 

невірогідна. Таким чином, проведені дослідження вказують на позитивний 

вплив класу М+ при розподілі у віці 2-х місяців і зворотній зв’язок молочної 

продуктивності – в 6 і 12 місяців. 

Одержані результати дають можливість застосування показника росту за 

живою масою в 2-х місячному віці як одного з критеріїв прогнозу 

продуктивності в ранньому постнатальному онтогенезі. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Молочна продуктивність корів різних класів розподілу за живою масою в 2, 6, 12 місяців 
Таблиця 3.25 

 
 

X  S 
X 

 
 
 

Клас  n 
 

молочного 
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 Ознака молочної продуктивності за лактацію   

першу другу  третю 
   

надій, кг вміст жиру 
в молоці, % 

кількість 
молочного 
жиру, кг 

 
надій, кг вміст жиру 

в молоці, % 

кількість 
молочного 
жиру, кг 

 
надій, кг вміст жиру 

в молоці, % 

кількість 
 

жиру, кг 
     2 місяці     

М- 14 3745±141,0 3,73±0,080 141,0±6,73 4174±227,0 3,60±0,060 148,9±6,79 4227±190,0 3,70±0,070 156,4±7,39 
М0    24 4049±167,0 3,87±0,060 157,4±6,90 4374±177,0 3,76±0,060 164,2±6,61 4224±207,0 3,63±0,050 155,0±8,04 
М+    12 4331±179,0 3,85±0,060 167,8±9,44 4371±158,0 3,71±0,080 161,9±5,97 4232±271,0 3,72±0,110 156,5±9,69 

     6 м ісяців     

М- 13 3963±221,0 3,75±0,070 151,0±9,87 4548±220,0 3,60±0,070 162,8±7,39 4427±303,0 3,67±0,070 165,9±12,27 
М0    25 3939±142,0 3,87±0,070 153,4±6,52 4196±150,0 3,73±0,050 156,6±5,95 4181±172,0 3,64±0,060 151,8±6,19 
М+    12 4299±186,0 3,80±0,060 163,9±8,33 4320±249,0 3,76±0,090 161,3±8,35 4104±233,0 3,74±0,100 153,1±8,56 

    12 місяців     

М- 13 4032±180,0 3,76±0,100 155,2±9,45 4529±248,0 3,65±0,090 165,0±9,21 4502±277,0 3,61±0,070 166,4±11,70 
М0        25 4104±133,0 3,85±3,840 158,4±5,83 4426±143,0 3,69±0,050 162,9±5,58 4204±174,0 3,65±0,070 153,1±6,38 
М+        12 3881±266,0 3,84±0,090 148,9±11,04 3861±197,0 3,81±0,070 146,0±5,86 3976±248,0 3,79±0,060 149,9±8,73 
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3.9. Молочна продуктивність корів різних класів розподілу за 

живою масою і лінійними промірами 

 
Останнім часом в селекційній роботі з породами, типами, лініями 

тварин значна увага надається визначенню адитивної норми окремих груп 

особин в популяції, що відносяться до класів: мінус- (М-), модального (М0) та 

плюс-варіант  (М+).  В.П.  Коваленко  [96]  вважає,  що  розподіл  тварин     на 

вказані групи створює передумови для існування консолідованих родинних 

стад з метою одержання в потомстві цінних поєднань господарськи корисних 

ознак. 

Даний підхід, також, дозволяє виявити найбільш адаптовані класи до 

конкретних умов середовища. Розподіл на класи тварин і птиці за мірними 

ознаками зазвичай здійснюється виходячи з середніх значень ознаки та 

величини нормованого відхилення від неї (в частках стандартного відхилення 

– σ) конкретної особини. Але якщо враховується дві і більше селекційних 

ознак, такий підхід не вдається реалізувати через їх різні розмірності в 

чисельному виразі. Тому, одним із прийомів є використання пробіт- 

трансформації ознак. 

Нами встановлено суттєві відмінності з величини живої маси корів 

класів М– і М+ класів  (р<0,05, табл. 3.26). 

Максимальні показники молочної продуктивності мали тварини М+- 

варіант (5328,5±252,6 кг, різниця з класом М– вірогідна – р<0,05). За 

кількістю молочного жиру тварини класів М0 і М+ були близькі  за 
отриманими показниками (відповідно 194,8±5,5 і 204,6±9,6 кг). Це вказує   на 

доцільність використання в подальшому тварин класу М0, оскільки в 
розрахунку на 100 кг живої маси вони мали більший надій (1039,8 кг проти 

1001,6 у класі М+). 

У підсумку, на підставі проведених досліджень слід зробити висновок 

про доцільність використання в дослідному стаді переважно тварин 

модального класу і М+-варіант, бо це буде сприяти значному збільшенню 
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молочної продуктивності – худоба характеризується вищими значення надою 

та кількості молочного жиру, а на 100 кг живої маси такі корови продукують 

більше 1000 кг молока. 

Таблиця 3.26 

Молочна продуктивність корів різних класів розподілу за 
 

мірними ознаками, X  S 
X 

 

Кл
ас

 
ро

зп
од

іл
у  

n 

Сумар- 
ний 

пробіт 
(Р) 

 
Жива 

маса, кг 

Ознака молочної продуктивності Індекс 
молоч- 
ності, 

кг 

 
надій, кг 

вміст 
жиру в 

молоці, % 

кількість 
молочного 
жиру, кг 

М– 33 4,31±0,18 440,0±7,04 4339,8±137,8 3,95±0,200 171,0±5,4 986,3 
М0 41 4,95±0,22 476,8±6,33 4949,6±151,3 3,95±0,170 194,8±5,5 1039,8 
М+ 26 5,94±0,30 532,3±8,33 5328,5±252,6 3,84±0,110 204,6±9,6 1001,6 

В 
се

ре
дн

ьо
му

  
 

100 

 
 

5,0±0,67 

 
 

478,9±5,42 

 
 

4857,2±10,72 

 
 

3,9±0,170 

 
 

189,8±4,0 

 
 

1016,1 

 
 

Матеріали досліджень цього  підрозділу  опубліковано  у  науковій 

праці [107]. 

 

3.10. Використання ентропійного аналізу в оцінці молочної 

продуктивності худоби різної інтенсивності формування 

організму 

 

Процес формування молочних стад пов’язаний з вирощуванням 

молодняку, який в силу дії власних спадкових програм має дещо відмінні 

особливості   щодо   темпів   формування   їх   організму.   Періодичність  фаз 

«росту» і «спокою», ступінь інтенсивності у фазі збільшення кількісних змін 

та якісних перетворень молодого організму телички та цей вплив на наступну 

молочну продуктивність до цього часу оцінювалося в культурному 

тваринництві, зокрема в молочному скотарстві з використанням відомих 

параметрів  середнього  квадратичного  відхилення  та  коефіцієнту   варіації. 
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Зрозуміло, за таких реалій оцінити стан організованості феногенетичних 

систем, що контролюють процес формування організму і у подальшому 

впливають на характер молочної продуктивності не представляється 

можливим. Тому нами було використано нову методику інформаційно- 

статистичного аналізу [122], яка в останні роки все активніше 

використовується у різних науках [42, 77, 78, 104, 142, 178, 179] і залучається 

у популяційну генетику і селекційний процес у сільськогосподарському 

тваринництві [44, 45, 51, 54, 59, 141, 143, 150]. Підставою тому властивості 

біокібернетики – висока точність, розгляд біологічних об’єктів з точки зору 

самоорганізованих систем, можливість моделювання ситуаційних процесів й 

явищ, інше. 

Разом із тим, в галузі молочного скотарства пояснень ентропії та 

організованості спадкових програм, що детермінують процеси росту і далі – 

молочної продуктивності організмів фінального етапу консолідації типу в 

породі у такому контексті нами не було знайдено, а тому і стало завданням  

на прикладі порівняння двох груп тварин з різною фактичною інтенсивністю 

їх росту. 

На основі проведених досліджень встановлено, що за характером змін 

живої маси в період від народження до 18-ти місячного віку (табл. 3.27) 

представлені системи в цілому є складними-стохастичними (R від 0,024 до 

0,088 біт) з найвищою абсолютною організованістю тварин повільного типу 

інтенсивності формування організму у віці шести місяців (О = 0,293 біт). 

Характерним є те, що середні значення відносної ентропії та 

абсолютної організованості живої маси телиць ЖЧМ породи, відповідно 

більше та менше, ніж у дослідних групах від народження до річного віку, але 

у віці 18 міс. – навпаки. Худоба швидкого типу росту і розвитку мала вищі 

значення ентропії у віці 4, 6 та 18 місяців від народження (відповідно 

Н=3,113±0,057 … 3,109±0,104 … 3,159±0,093 біт). 



 

 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 3.27 

ЕІА  мінливості живої маси корів ЖЧМ, біт 
Тип  

інтенсивності 
формування 

організму 

 
n 

Параметр ентропійно-інформаційного аналізу ознаки Вірогідність різниці 
 

H±SEH 

 
Hmax 

 
O 

 
R 

 
A 

 
d±Sd 

 
td 

2 місяці 
Швидкий 25 3,063±0,119 3,322 0,258 0,078 0,263 -0,150±0,131 1,15 
Повільний 25 3,243±0,064 0,079 0,024 0,088 0,030±0,084 0,36 
В середньому 50 3,213±0,054 0,109 0,033 0,117 × × 

4 місяці 
Швидкий 25 3,113±0,057 3,322 0,209 0,063 -0,418 -0,140±0,071 1,97 
Повільний 25 3,049±0,080 0,273 0,082 -0,350 -0,204±0,090 2,27*

 

В середньому 50 3,253±0,042 0,069 0,021 0,079 × × 
6 місяців 

Швидкий 25 3,109±0,104 3,322 0,213 0,064 0,231 -0,084±0,117 0,72 
Повільний 25 3,029±0,086 0,293 0,088 -0,333 -0,164±0,102 1,61 
В середньому 50 3,193±0,054 0,128 0,039 0,169 × × 

12 місяців 
Швидкий 25 3,079±0,109 3,322 0,243 0,073 0,273 -0,116±0,123 0,94 
Повільний 25 3,109±0,104 0,213 0,064 0,231 -0,086±0,119 0,72 
В середньому 50 3,195±0,058 0,127 0,038 0,136 × × 

18 місяців 
Швидкий 25 3,159±0,093 3,322 0,163 0,049 0,173 0,043±0,116 0,37 
Повільний 25 3,133±0,046 0,189 0,057 -0,435 0,017±0,083 0,20 
В середньому 50 3,116±0,069 0,206 0,062 0,256 × × 
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Проведення ентропійного аналізу за молочною продуктивностю цих 

тварин дозволило встановити (табл. 3.28), що лише за феногенетичними 

комплексами, що контролюють вміст жиру в молоці корови повільного типу 

формування у першу лактацію та обох типів у другу характеризувалися 

складними-квазідетерміноовним системами (О = 0,112…0,107 і 0,102 біт), 

тимчасом за рештою ознак у період усіх трьох лактацій встановлено тип їх 

детермінації – складний-стохастичний. 

Варто відзначити, що в групі тварин швидкого типу інтенсивності 

формування організму була і найвища відносна ентропія в ознаках молочної 

продуктивності у першу та другу лактації, але у третю та вищу ця 

особливість, навпаки, вже стала притаманною особинам повільного росту і 

розвитку. 

Особливістю всього дослідження ступеня організованості систем 

контролю основних ознак селекції виявилося і те, що як за відносними, так і 

за абсолютними параметрами дослідні групи мали вищі значення, ніж такі у 

контролі, що засвідчує диференціацію як в межах всієї породи, так і в 

порівнянні між дослідними групами. 

Слід зазначити, що протягом оцінених лактацій в цілому для породи 

коливання  значень  відносної  ентропії  та  організованості  ознак  «надій» та 

«вмісту жиру в молоці» носили антиспрямований характер. Це може ще раз 

слугувати підтвердженням того, що ці феногенетичні системи зумовлені 

різними полігенними комплексами, але які певним чином пов’язані. 

Під час оцінки і проведення селекційно-технологічного процесу в 

останні 10-15 років стали приділяти певну увагу визначенню залежності між 

інтенсивністю і характером формування організму майбутньої корови у 

період її вирощування та наступною молочною продуктивністю із 

визначенням тенденцій співвідносної залежності між названими, важливими 

для технолога етапами онтогенезу корів молочного стада. А тому це і стало 

елементом наших наступних досліджень на прикладі порівняння двох груп 

тварин з різною фактичною інтенсивністю їх росту. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 3.28 

ЕІА молочної продуктивності корів ЖЧМ різної інтенсивності формування організму, біт 
Тип інтенсивності 

формування 
організму 

 
n 

Параметр ентропійно-інформаційного аналізу ознаки Вірогідність різниці 

H±SEH Hmax O R A d±Sd td 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Перша лактація 

Надій, кг 
Швидкий 25 3,113±0,098 3,322 0,209 0,063 0,246 -0,135±0,108 1,25 
Повільний 25 3,095±0,110 0,227 0,068 0,241 -0,153±0,119 1,29 
В середньому 50 3,248±0,046 0,074 0,022 0,075 × × 

Вміст жиру в молоці, % 
Швидкий 25 3,017±0,130 3,322 0,305 0,092 0,307 -0,186±0,141 0,32 
Повільний 25 2,949±0,101 0,373 0,112 -0,233 -0,254±0,115 2,21*

 

В середньому 50 3,203±0,054 0,119 0,036 0,138 × × 
Кількість молочного жиру, кг 

Швидкий 25 3,193±0,080 3,322 0,129 0,039 0,146 0,002±0,101 0,02 
Повільний 25 2,948±0,116 0,374 0,113 -0,282 -0,243±0,131 1,85 
В середньому 50 3,191±0,061 0,131 0,039 0,134 × × 

Друга лактація 
Надій, кг 

Швидкий 25 3,243±0,064 3,322 0,079 0,024 0,088 -0,030±0,073 0,41 
Повільний 25 3,003±0,097 0,319 0,096 -0,318 -0,270±0,103 2,62*

 

В середньому 50 3,273±0,036 0,048 0,015 0,052 × × 
Вміст жиру в молоці, % 

Швидкий 25 2,965±0,102 3,322 0,357 0,107 -0,265 -0,226±0,117 1,93 
Повільний 25 2,984±0,097 0,337 0,102 -0,282 -0,207±0,113 1,83 
В середньому 50 3,191±0,058 0,131 0,039 0,143 × × 

Кількість молочного жиру, кг 
Швидкий 25 3,129±0,099 3,322 0,193 0,058 0,214 -0,026±0,119 0,22 
Повільний 25 3,003±0,097 0,319 0,096 -0,318 -0,152±0,117 1,30 
В середньому 50 3,155±0,066 0,167 0,050 0,180 × × 92 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Продовж. табл. 3.28 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Третя лактація 
Надій, кг 

Швидкий 25 2,992±0,096 3,322 0,329 0,099 -0,293 -0,201±0,109 1,84 
Повільний 25 3,113±0,057 0,209 0,063 -0,418 -0,080±0,077 1,04 
В середньому 50 3,193±0,052 0,129 0,039 0,175 × × 

Вміст жиру в молоці, % 
Швидкий 25 3,033±0,123 3,322 0,289 0,087 0,305 -0,202±0,133 0,52 
Повільний 25 3,143±0,093 0,178 0,054 0,205 -0,092±0,106 0,87 
В середньому 50 3,235±0,050 0,086 0,026 0,084 × × 

Кількість молочного жиру, кг 
Швидкий 25 3,029±0,086 3,322 0,293 0,088 -0,333 -0,234±0,095 2,46*

 

Повільний 25 3,113±0,110 0,209 0,063 0,205 -0,150±0,117 1,28 
В середньому 50 3,263±0,040 0,059 0,018 0,062 × × 

Вища лактація 
Надій, кг 

Швидкий 25 3,143±0,093 3,322 0,178 0,054 0,205 -0,120±0,101 1,19 
Повільний 25 3,213±0,072 0,109 0,033 0,129 -0,050±0,082 0,61 
В середньому 50 3,263±0,040 0,059 0,018 0,062 × × 

Вміст жиру в молоці, % 
Швидкий 25 3,083±0,114 3,322 0,239 0,072 0,246 -0,096±0,127 0,76 
Повільний 25 3,143±0,105 0,178 0,054 0,163 -0,036±0,119 0,30 
В середньому 50 3,179±0,056 0,143 0,043 0,186 × × 

Кількість молочного жиру, кг 
Швидкий 25 2,949±0,101 3,322 0,373 0,112 -0,233 -0,309±0,109 2,83**

 

Повільний 25 2,898±0,123 0,424 0,128 -0,223 -0,360±0,129 2,79**
 

В середньому 50 3,258±0,040 0,064 0,019 0,075 × × 
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На основі проведених досліджень встановлено, що худоба швидкого 

типу формування організму (табл. 3.29) мала порівняно найменші значення 

мінливості живої маси за період після двох місяців від народження до 18 міс. 

(Cv = 20,4%...11,5…9,3…7,5…7,3%), за винятком тварин у віці 2-х місяців. 

Але варто відмітити, що ступінь організації системи цієї ознаки була 

одночасно меншою (О = 0,258 біт …0,209…0,213…0,243…0,163 біт), 

порівняно з аналогами повільного типу і також за винятком віку двох місяців. 

Отже, це можливо пояснити тим, що якщо і є потенціал до активного росту в 

цих тварин, то навряд чи ця полігенна система є стійкою, навіть якщо її 

мінливість є фактично меншою. Варто зазначити, що з віком рівень 

мінливості живої маси в обох піддослідних групах жирномолочного типу 

української червоної молочної породи зменшувався, коли сама ентропія цієї 

системи була відносно незмінною. 

Наступний аналіз основних ознак селекції в корів груп швидкого та 

повільного типу інтенсивності формування організму встановив, що вищу 

продуктивність за кількістю надоєного молока і його жирністю мають 

особини повільного типу росту (табл. 3.30). Проте ступінь мінливості ознак в 

них не завжди є більш вираженою, чи навпаки. Разом із тим, ступінь 

максимальної організованості систем ознак у першу та другу лактації був 

вищим тоді, коли сама ознака мала найвищий фенотиповий прояв, тимчасом 

як у третю і вищу лактації такої аналогії немає. Характерно, що у першу і 

другу лактаціє ентропія ознак молочної продуктивності вища у корів 

швидкого типу формування організму, в той час як у третю і вищу – 

ровесниць повільного типу. 

Порівняльний аналіз показника мінливості ознак молочної 

продуктивності (надій, жирність молока) та рівня їх ентропії дозволив нам 

встановити відсутність такої взаємної залежності від віку худоби (в 

лактаціях). Отже, корови жирномолочного типу української червоної 

молочної породи повільного типу формування організму мають вищу 

молочну продуктивність. Ступінь мінливості живої маси з віком у тварин 

обох типів зменшується, проте як 



Таблиця 3.29 
 

Оцінка мінливості живої маси тварин ЖЧМ 
Тип інтенсивності 

формування 
організму 

 
n 

Параметр ознаки згідно методик 
     варіаційної статистики, кг ентропійно-інформаційного аналізу, біт 
X  S 

X Cv,% d±Sd td H±SEH O d±Sd td 

2 місяці 
Швидкий 25 55,8±2,27 20,4 -1,5±2,75 0,54 3,063±0,119 0,258 -0,150±0,131 1,15 
Повільний 25 58,7±2,15 18,3 1,4±2,66 0,53 3,243±0,064 0,079 0,030±0,084 0,36 
В середньому 50 57,3±1,56 19,3 × × 3,213±0,054 0,109 × × 

4 місяці 
Швидкий 25 105,5±2,43 11,5 5,5±3,17 1,74 3,113±0,057 0,209 -0,140±0,071 1,97 
Повільний 25 94,5±2,91 15,4 -5,5±3,55 1,55 3,049±0,080 0,273 -0,204±0,090 2,27*

 

В середньому 50 100,0±2,04 14,4 × × 3,253±0,042 0,069 × × 
6 місяців 

Швидкий 25 149,0±2,77 9,3 4,6±3,73 1,23 3,109±0,104 0,213 -0,084±0,117 0,72 
Повільний 25 139,8±4,02 14,4 -4,6±4,73 0,97 3,029±0,086 0,293 -0,164±0,102 1,61 
В середньому 50 144,4±2,50 12,3 × × 3,193±0,054 0,128 × × 

12 місяців 
Швидкий 25 270,4±4,07 7,5 5,6±5,34 1,05 3,079±0,109 0,243 -0,116±0,123 0,94 
Повільний 25 259,1±5,44 10,5 -5,7±6,45 0,88 3,109±0,104 0,213 -0,086±0,119 0,72 
В середньому 50 264,8±3,46 9,2 × × 3,195±0,058 0,127 × × 

18 місяців 
Швидкий 25 366,0±5,37 7,3 5,6±6,89 0,81 3,159±0,093 0,163 0,043±0,116 0,37 
Повільний 25 354,7±6,67 9,4 -5,7±7,94 0,72 3,133±0,046 0,189 0,017±0,083 0,20 
В середньому 50 360,4±4,31 8,5 × × 3,116±0,069 0,206 × × 
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Таблиця 3.30 
 

Оцінка мінливості ознак молочної продуктивності корів ЖЧМ 
Тип інтенсивності 

формування 
організму 

 
n 

Параметр ознаки за різних методик 
     варіаційної статистики, кг ентропійно-інформаційного аналізу, біт 
X  S 

X 
Cv,% d±Sd td H±SEH O d±Sd td 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Перша лактація 

Надій, кг 
Швидкий 25 4014±141 17,5 -18±174,0 0,10 3,113±0,098 0,209 -0,135±0,108 1,25 
Повільний 25 4049±150 18,5 17±181,4 0,09 3,095±0,110 0,227 -0,153±0,119 1,29 
В середньому 50 4032±102 17,9 × × 3,248±0,046 0,074 × × 

Вміст жиру в молоці, % 
Швидкий 25 3,80±0,07 8,8 -0,02±0,081 0,25 3,017±0,130 0,305 -0,186±0,141 0,32 
Повільний 25 3,84±0,05 6,2 0,02±0,064 0,31 2,949±0,101 0,373 -0,254±0,115 2,21*

 

В середньому 50 3,82±0,04 7,5 × × 3,203±0,054 0,119 × × 
Кількість молочного жиру, кг 

Швидкий 25 154±6,5 21,0 -1±8,0 0,13 3,193±0,080 0,129 0,002±0,101 0,02 
Повільний 25 157±6,6 21,0 2±8,0 0,25 2,948±0,116 0,374 -0,243±0,131 1,85 
В середньому 50 155±4,6 20,8 × × 3,191±0,061 0,131 × × 

Друга лактація 
Надій, кг 

Швидкий 25 4194±171 20,3 -123±203,9 0,60 3,243±0,064 0,079 -0,030±0,073 0,41 
Повільний 25 4441±142 16,0 124±180,2 0,69 3,003±0,097 0,319 -0,270±0,103 2,62*

 

В середньому 50 4317±111 18,2 × × 3,273±0,036 0,048 × × 
Вміст жиру в молоці, % 

Швидкий 25 3,65±0,05 7,2 -0,06±0,064 0,94 2,965±0,102 0,357 -0,226±0,117 1,93 
Повільний 25 3,77±0,06 7,7 0,06±0,072 0,83 2,984±0,097 0,337 -0,207±0,113 1,83 
В середньому 50 3,71±0,04 7,6 × × 3,191±0,058 0,131 × × 

Кількість молочного жиру, кг 
Швидкий 25 152±5,2 17,2 -7±6,6 1,06 3,129±0,099 0,193 -0,026±0,119 0,22 
Повільний 25 167±5,8 17,4 8±7,0 1,14 3,003±0,097 0,319 -0,152±0,117 1,30 
В середньому 50 159±4,0 17,8 × × 3,155±0,066 0,167 × × 96 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Продовж. табл. 3.30 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Третя лактація 
Надій, кг 

Швидкий 25 4218±183 21,7 -9±223,3 0,04 2,992±0,096 0,329 -0,201±0,109 1,84 
Повільний 25 4236±182 21,5 9±222,5 0,04 3,113±0,057 0,209 -0,080±0,077 1,04 
В середньому 50 4227±128 21,4 × × 3,193±0,052 0,129 × × 

Вміст жиру в молоці, % 
Швидкий 25 3,62±0,06 8,2 -0,05±0,072 0,69 3,033±0,123 0,289 -0,202±0,133 0,52 
Повільний 25 3,73±0,06 7,7 0,06±0,072 0,83 3,143±0,093 0,178 -0,092±0,106 0,87 
В середньому 50 3,67±0,04 8,0 × × 3,235±0,050 0,086 × × 

Кількість молочного жиру, кг 
Швидкий 25 153±6,9 22,7 -4±8,6 0,47 3,029±0,086 0,293 -0,234±0,095 2,46*

 

Повільний 25 161±7,7 24,0 4±9,3 0,43 3,113±0,110 0,209 -0,150±0,117 1,28 
В середньому 50 157±5,2 23,3 × × 3,263±0,040 0,059 × × 

Вища лактація 
Надій, кг 

Швидкий 25 4610±153 16,6 -112±182,2 0,61 3,143±0,093 0,178 -0,120±0,101 1,19 
Повільний 25 4835±126 13,0 113±160,2 0,71 3,213±0,072 0,109 -0,050±0,082 0,61 
В середньому 50 4722±99 14,9 × × 3,263±0,040 0,059 × × 

Вміст жиру в молоці, % 
Швидкий 25 3,80±0,06 8,3 0,00±0,072 0,00 3,083±0,114 0,239 -0,096±0,127 0,76 
Повільний 25 3,79±0,06 7,4 -0,01±0,072 0,14 3,143±0,105 0,178 -0,036±0,119 0,30 
В середньому 50 3,80±0,04 7,8 × × 3,179±0,056 0,143 × × 

Кількість молочного жиру, кг 
Швидкий 25 175±5,5 15,8 -5±6,8 0,74 2,949±0,101 0,373 -0,309±0,109 2,83**

 

Повільний 25 185±5,8 15,7 5±7,0 0,71 2,898±0,123 0,424 -0,360±0,129 2,79**
 

В середньому 50 180±4,0 15,9 × × 3,258±0,040 0,064 × × 
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рівень ентропії або організованості цієї ознаки, рівно як і ознак молочної 

продуктивності у оцінених етапах онтогенезу є відносно незмінними. 

Це, якраз, і засвідчує більшу інформативність методики ЕІА для 

оцінювання полігенно зумовлених ознак великої рогатої худоби. Напевно, 

фактична ступінь вираженості значень Н та О можуть  бути  доказом 

специфічно встановленої та незмінної організованості полігенів (як результат 

комбінативної мінливості), а зміна прояву самих ознак у власному онтогенезі 

тварин – це є ефект експресії полігенів та їх взаємодії з паратиповими  

впливами. 

Матеріали досліджень цього підрозділу  опубліковано  у  наукових  

працях [53, 54]. 

 

3.11. Економічна ефективність використання результатів 

досліджень молочної продуктивності в ранньому онтогенезі 

корів 

 

Для господарського визначення результатів досліджень нами проведено 

розрахунок економічної ефективності впровадження наведених вище оцінок 

корів за три досліджені лактації. Для розрахунку була взята реалізаційна ціна за 

1 л молока на рівні 2,75 грн., а молоко в корів усіх груп дослідження було 

приведено до базисної жирності – 3,40% (табл. 3.31). 

Як свідчать дані, наведені у табл. 3.31, економічно високо ефективно 

використовувати оцінку тварин за типом формування в розрізі всіх формуючих 

факторів. Особливо висока ефективність спостерігалась за показником 

інтенсивності формування за всі три досліджені лактації. Високу ефективність 

виявлено, також, за індексом напруги росту у другу лактацію (870,03 грн.) та за 

індексом рівномірності росту – у першу лактацію (765,48 грн.). 
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Таблиця 3.31 

Економічна перевага використання тварин повільного типу формування 

до швидкого, оцінених в ранньому постнатальному онтогенезі 

Формуючий організм 
фактор (за його 

індексом) 

Вартість додатково одержаної продукції (грн./гол.) 
за порядкову лактацію 

першу другу третю 
Індекс інтенсивності 
формування (∆t) 

662,47 1154,77 340,50 

Індекс напруги росту 
(Ін) 

179,50 870,03 321,42 

Індекс рівномірності 
росту (Ір) 

765,48 177,85 193,99 

 
 

Розрахунок економічної ефективності виконаних матеріалів досліджень  

за онтогенетичною зміною параметрів лактаційних кривих на підставі моделі   

Т. Бріджеса (табл. 3.32) на предмет їх зв’язку з рівнем надоїв корів переконливо 

свідчить, що корови швидкого типу інтенсивності формування в усі оцінені 

лактації забезпечать одержання додаткової продукції на 53,89…940,34 грн., ніж 

їх ровесниці повільного типу. Хоча слід відзначити, що з віком ця перевага 

слабшає, а тому й зменшується кількість додатково одержанї продукції, якої 

менше по відношенню до початкового продуктивного періоду в 9,7 рази. 

Таблиця 3.32 

Економічна перевага корів швидкого типу формування лактаційних 

кривих до повільного, оцінених з використанням моделі Т.Бріджеса 
 

Тип інтенсивності 

формування лактації 

Вартість додатково одержаної продукції 

(грн./гол.) за порядкову лактацію 

першу другу третю 

Швидкий до повільного 523,51 940,34 53,89 
 
 

Разом із тим, вивчення особливостей залежності молочної продуктивності 

тварин  від  співвідношення  констант їх  кривої  лактації  (табл.  3.33) доводить 
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перевагу корів швидкого типу інтенсивності росту надоїв над групою 

повільного типу у першу і другу лактації в усіх поєднаннях, але в третю – лише 

при одночасно низьких значеннях кінетичної та експоненційної констант (91,20 

грн./гол). Важливим є те, що вищі значення додатково одержаної продукції 

забезпечуються у першу лактацію від корів швидкого типу на порівняння до 

ровесниць повільного при співвідношенні констант їх кривої лактації типу «- -» 

(на 59,94% або 5051,37 грн./гол) та у другу – у варіанті «- +» (на 24,75% або 

2126,10 грн./гол). Тим часом у третю лактацію особини швидкого типу 

інтенсивності росту, які мали співвідношення констант типів «- +» та «+ -» на 

470,01грн. – 313,78 грн. в розрахунку на одну голову поступались ровесницям 

повільного типу інтенсивності формування організму. Це засвідчує 

обов’язковість і економічну доцільність встановлення значення типів  

поєднання констант Т. Бріджеса за кожну лактацію худоби, оскільки реально 

розкриває сутність процесу формування місячних надоїв, їх зумовленість. 

Таблиця 3.33 

Економічна ефективність використання тварин різного типу 

формування організму з врахуванням оцінки співвідношення 

констант кривої їх лактації 
 

Тип інтенсивності 

росту і його показники 

Вартість додатково одержаної продукції (грн./гол.) 

за лактацію 

першу другу третю 

Швидкий до повільного 

«- (α) - (κ)» 
5051,37 89,21 91,20 

«- (α) + (κ)» 152,62 2126,10 -470,01 

«+ (α) - (κ)» 189,62 682,39 -313,78 
 
 

Використання ж методики розподілу корів жирномолочного типу 

української червоної молочної породи за мірними ознаками будови тіла й 

живою масою на підставі пробіт-методики, що являє собою прийом оцінювання 
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ефекту стабілізуючого відбору, забезпечить економічні переваги від особин М+- 

класу в межах 921,51 грн./гол і дещо менше – 368,84 грн./гол від корів 

модальної групи, оскільки в них на порівняння до середніх значень вибірки 

фактично утворюється відповідно на 8,02…3,21% вищий надій за лактацію 

(табл. 3.34). 

Таблиця 3.34 

Економічна ефективність виробництва молока від корів різних класів 

розподілу за мірними ознаками 

 
 
 

Клас 

 
 

Вихід 
молоч- 

ного 
жиру, кг 

 
Надій мо- 
лока в пе- 
рерахунк

у на    
базисну 

жирність 
(3,4%), кг 

 
Вартість 

надою молока 
від 1 корови в 

середніх 
реалізац. цінах 

2009 р., грн. 

Кількість додат- 
ково одержаного 
молока (3,4%) по 
відношенню до 

середніх значень 
вибірки 

Вартість 
додатково (недо-) 

одержаного 
молока базисної 

жирності по 
відношенню до 

середніх значень 
вибірки (на 1 ко- 

рову), грн. 
кг % 

М- 171,0 5042 13865,50 -529 -9,50 -1091,57 

М0 194,8 5750 15812,50 179 3,21 368,84 

М+ 204,6 6018 16549,50 447 8,02 921,51 
В серед- 
ньому 189,8 5571 15320,25 × × × 

 
 

Таким чином, запроваджені нами прийоми підвищення молочої 

продуктивності корів жирномолочного типу української червоної молочної 

породи етапі фінальної його консолідації через оцінювання закономірностей їх 

формування ще телицями мають економічну доцільність та можуть бути 

використані у господарствах агропромислового комплексу країни, де 

представлена галузь молочного скотарства має подібний період племінної 

роботи з худобою. 
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
 

На сучасному етапі в селекції молочної худоби великого значення набула 

інтегрована оцінка продуктивності з урахуванням ряду ознак. Адже,  

однобічний відбір за однією ознакою не дає відповідного ефекту. Поряд з цим, 

селекція за багатьма ознаками одночасно сповільнює процес поліпшення та 

удосконалення кожної з них. Наявність додатних та від’ємних кореляцій між 

основними ознаками продуктивності є перешкодою для відбору та чим більшу 

їх кількість включено у програму селекції – тим важче спрогнозувати  

результат. 

Безсумнівно, що в наших дослідженнях вірогідний вплив інтенсивності 

росту спостерігається як для початкового періоду (до 6 міс.), так і в наступні 

вікові періоди. Таким чином, достовірний вплив за інтенсивністю формування 

спостерігається: за живою масою у 2-х місячному віці, за індексом напруги 

росту – у 4-х місячному віці, в той час як за індексом рівномірності росту – у 6, 

12 і 18 місяців. Цей показник найінформативніший і тісно пов’язаний з живою 

масою у заключний період росту [91, 95], що, власне, не вдалося встановити 

іншим дослідникам [50, 83, 97, 181, 183, 187]. 

Доведено, що тваринам з відносно більшою, порівняно з іншими групами 

швидкістю росту, притаманні високі показники інтенсивності формування і є 

найбільш оптимальними для них. Треба раціонально вести прогноз для тварин 

за оптимальним рівнем запропонованих індексів, що сприятиме підвищенню 

рівня молочної продуктивності. Так, використання індексів напруги і 

рівномірності росту дає можливість розширити методичні підходи до вивчення 

закономірностей росту тварин і використовувати їх як додаткові ознаки  

селекції [88, 89, 91, 95]. 

У процесі досліджень нами було вивчено показники швидкості росту 

ремонтних  телиць  різних  генотипів  та  їх  зв’язок  з  наступною      молочною 
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продуктивністю тварин. Також враховано, що індекси швидкості росту мають 

зворотній зв’язок з інтенсивністю формування, тобто більші значення індексів 

свідчать про меншу інтенсивність росту в заключний період вирощування. 

Таким чином, на інтенсивність формування крім напруги і рівномірності росту 

(за значеннями відповідних індексів) впливає, також, і генотип (породність) 

тварин [108]. Це в своїх роботах також встановили й інші вчені [50, 70, 137, 

125]. 

Доведено, що матері корів повільного типу спаду росту мали вищі 

показники молочної продуктивності (за надоєм та кількістю молочного жиру) 

порівняно з тваринами швидкого типу. Так, вони переважали протягом трьох 

оцінених лактацій за величиною надою та кількістю молочного жиру. Кращими 

були матері корів повільного типу. Отримані дані дозволяють вважати, що 

відбір від високопродуктивних матерів дочок з повільним типом спаду росту 

сприятиме отриманню особин з високою молочною продуктивністю первісток. 

Звідси виходить, що на величину молочної продуктивності тварин впливає не 

тільки тип формування, а і спадковість бугаїв, які використовуються 

плідниками та їх поєднюваність з матерями дочок [108], що відрізняє ці 

дослідження від попередніх [148]. 

У результаті проведених досліджень встановлено високу ефективність 

використання моделі Т. Бріджеса [216] і нових показників рівномірності і 

напруги лактації для прогнозування молочної продуктивності корів [32]. Тобто, 

аналіз параметрів лактаційної кривої піддослідних корів, визначеної за  

моделлю Т. Бріджеса вказує, що прямий зв’язок з величиною надою за лактацію 

має кінетична швидкість росту та індекс інтенсивності формування. Отже, на 

відміну від традиційних індексів визначення сталості лактації [35, 117], що 

використовуються, застосування моделі Т. Бріджеса і сучасних прийомів її 

оцінки за інтенсивністю, рівномірністю і напругою росту надоїв забезпечує 

більш високий і надійний прогноз майбутньої продуктивності тварин. Тому це 

необхідно враховувати при виборі методів оцінки кривих лактації корів [90]. 
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Важливого значення на сучасному етапі досліджень в галузі селекції 

молочного скотарства набуває розробка прийомів прогнозування молочної 

продуктивності [28, 38, 49, 119, 120], виходячи з їх показників за початковий 

період (2-3 місяці лактації). Для поглибленого вивчення цього нами 

використано оцінки інтенсивності формування, напруги й інтенсивності росту 

відносно ознак молочної продуктивності. Було проведено перетворення 

лактаційних кривих, що мають параболічну залежність в логістичну криву, 

аналогічну росту тварин. Таке перетворення дозволяє використати параметри 

інтенсивності формування, напруги і рівномірності росту для оцінки 

лактаційних кривих. 

Нині значна увага надається вивченню особливостей лактаційних кривих 

корів різних порід та генотипів. Це зумовлено тим, що лактаційна крива 

визначає ряд нових показників, що характеризують інтенсивність процесу 

нарощування і спаду лактаційної діяльності. Тому важливого значення набуває 

використання ряду математичних моделей для визначення параметрів кривих 

лактації [189]. Зазвичай для опису кривих лактації, несучості використовують 

параболічні  криві  типу  моделі   І.   Мак-Міллана   і   Д.   Мак-Неллі,   інколи 

Т. Бріджеса, Ф. Річардса та часто – П. Вуда [110]. 

Перші дві за  даними  В.  П.  Коваленка,  С.  Ю.  Болілої  та  ін.  [97]  та  

М. І. Гиль [49] лише достатньо точно описують динаміку лактації, але не дають 

можливості  здійснення  її  прогнозування.  Саме   тому  в   окремих   роботах 

(Н. В. Степаненко [190], М. І. Гиль [56]) доведено доцільність використання 

моделі Т. Бріджеса, за якою традиційно ведуть опис і прогнозування живої 

маси, лінійних показників тварин. Але, якщо щомісячні або щодекадні надої 

виразити як суму накопичених значень, то утворюється можливість 

перетворити дані у вигляді кривої росту (логістичної кривої). З цією метою 

нами визначено показники кінетичної та експоненційної швидкості 

нарощування лактації залежно від інтенсивності їх формування за перші три 

місяця лактації. 
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У результаті проведеної роботи доведено раціональність використання 

індексів інтенсивності формування і напруги росту для прогнозування  

молочної продуктивності корів виходячи з даних на початковий період лактації, 

при цьому перевагу мали групи тварин повільного типу з меншим спадом 

величини надою [87, 90]. 

Визначення параметрів лактаційної кривої може розглядатись як  

введення нових додаткових критеріїв у племінній справі, оскільки вони 

характеризують ступінь нарощування і спаду кривої. До них відносяться 

константи кінетичної і експоненційної швидкості росту, інтенсивності 

формування і рівномірності напруження лактаційної діяльності. 

У результаті проведених досліджень [86] вдалося встановити достатньо 

ефективне використання параметрів інтенсивності нарощування і спаду 

лактаційної кривої, виходячи з даних за початковий період продуктивності, що 

дає додаткові критерії для оцінки особливостей кривих лактацій в залежності 

від спадкових та паратипових факторів. 

За індексом рівномірності росту практично не спостерігалось впливу на 

вихід молочного жиру корів ЖЧМ української червоної молочної породи. Слід 

відзначити, що вплив інтенсивності формування як за надоєм, так і за кількістю 

молочного жиру був найвищим за третю лактацію. Таким чином, отримані дані 

вказують на певну залежність молочної продуктивності від показників 

інтенсивності росту [86]. Тому їх доцільно враховувати в практичній роботі. 

Двофакторним дисперсійним аналізом виявлено впливу типів 

формування, експоненційної і кінетичної швидкостей росту за I-III лактації, 

формуючих факторів на надій та кількість молочного жиру. За його 

результатами виявлено незначний та недостовірний вплив типу формування 

тварин у ранньому онтогенезі за всіма формуючими факторами у I-III лактації. 

Отримані дані свідчать про доцільність проведення оцінки впливу окремих 

організованих факторів за інтенсивністю формування у першу і другу лактації 

на ознаку "кількість молочного жиру" за лактацію. Поряд з цим спотерігався 
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суміжний вплив організованих факторів за рівномірністю росту в третю 

лактацію. 

Систематизувавши проведений аналіз можна зробити висновок, що 

організовані фактори мали досить значний вплив на показники кількості 

молочного жиру за всі три лактації, особливо значним він виявився за 

показником інтенсивності росту. Також, спостерігався значно більший вплив 

взаємодій факторів на ознаку "вмісту жиру в молоці" за лактацію (показник 

поєднання експоненційної і кінетичної швидкості росту). 

Оцінювання залежності надою за результатами дисперсійного аналізу 

встановило вплив організованих факторів (швидкий та повільний тип 

формування і поєднання констант експоненційної і кінетичної швидкості 

росту), і найбільш вірогідним він був за показником інтенсивності формування 

за всі три оцінені лактації. Виявлено високий і вірогідний вплив на надій 

індексу напруги росту [87, 91]. Таким чином, доцільно оцінювати тварин за 

величиною експоненційної і кінетичної швидкості росту в розрізі показника 

інтенсивності формування для прогнозування їх подальшої продуктивності. 

Для дослідження впливу розподілу ремонтного молодняку за мірними 

ознаками нами вивчено оптимальні класи за показниками живої маси 

молодняку у віці 2, 6 і 12 місяців. Оцінювання молочної продуктивності корів 

різних класів їх розподілу телицями за цією ознако дозволило виявити ряд 

відмінностей. Перш за все, розподіл на класи в 2-х місячному віці сприяв 

виділенню групи М+, яка імовірно перевищувала групу М-, а в порівнянні з 

групою М0 різниця була невірогідною. Але в наступні вікові періоди – другу і 

третю лактації різниця між класами розподілу незначна. При розподілі в 6 і 12 

місяців спостерігається тенденція збільшення молочної продуктивності, 

починаючи з другої лактації корів в групі класу М- (за живою масою ремонтних 

телиць). Так, вірогідну різницю встановлено лише за ІІ лактацію між групами 

М- і М+, але вона невірогідна. Отже, проведені дослідження вказують на 

позитивний вплив класу М+  при розподілі у віці 2-х місяців і зворотній   зв’язок 
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молочної продуктивності в 6 і 12 місяців [216]. Отже, вперше розпочаті на 

худобі молочного напрямку продуктивності такі дослідження [47, 50] одержали 

своє продовження. 

На підставі отриманих нами результатів виникає можливість 

застосування показника росту за живою масою у 2-х місячному віці як одного з 

критеріїв прогнозу продуктивності у ранньому постнатальному онтогенезі. 

Ведення селекції з породами, типами, лініями тварин вимагає від фахівця 

значної уваги щодо визначенню адитивної норми окремих груп особин в 

популяції, які, наприклад, відносяться до класів мінус (М-), модального (М0)  та 
плюс-варіант   (М+).   Це   найбільш   поширена   практика   спроб   відокремити 

специфічні за продуктивністю групи. 

У свій час В. П. Коваленко [92] вважав, що розподіл тварин на вказані 

класи створює передумови для існування консолідованих родинних стад з 

метою одержання в потомстві цінних поєднань господарськи корисних ознак. 

Певним чином можливо допустити, що така методика також дозволяє виявити і 

найбільш адаптовані класи до конкретних умов середовища. 

Практично проведеня розподілення на класи тварин і птиці за мірними 

ознаками здійснюють виходячи із середніх значень ознаки та величини 

нормованого відхилення від неї (в частках стандартного відхилення – σ) 

конкретної особини. Але якщо враховується дві і більше селекційних ознак, 

такий підхід не варто застосовувати в цей спосіб через різні розмірності цих 

ознак в чисельному виразі. Тому одним із прийомів є використання пробіт- 

методика перетворення [132]. 

На підставі проведених досліджень [107] слід зробити висновок про 

доцільність використання в дослідному стаді тварин ЖЧМ української червоної 

молочної породи модального класу і М+- варіант, оскільки це сприятиме 

значному збільшенню молочної продуктивності. 

Формування молочних стад – процес, який має високу залежність від 

характеру  вирощування  молодняку.  Цим  тваринам  властиві  власні  спадкові 
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програм, що мають, зрозуміло, дещо відмінні особливості щодо темпів 

формування їх організму. Тож періодичність фаз «росту» і «спокою», ступінь їх 

інтенсивності у період вирощування телички та цей вплив на наступну молочну 

продуктивність до цього часу оцінювалося в культурному тваринництві, 

зокрема в молочному скотарстві з використанням відомих параметрів 

середнього квадратичного відхилення та коефіцієнту варіації [139]. В такому 

випадку очевидно складно оцінити стан організованості  феногенетичних 

систем [12, 179, 205], що контролюють процес формування організму і в 

подальшому впливають на характер молочної продуктивності [122]. Тому, нами 

було використано нову методику інформаційно-статистичного аналізу  [143], 

яка в останні роки все активніше використовується у різних науках [3, 77, 78, 

178, 205] і залучається у популяційну генетику та селекційний процес у 

сільськогосподарському тваринництві [94, 142, 143, 145, 196]. 

Під час оцінки і проведення селекційно-технологічного процесу в останні 

роки стали приділяти певну увагу визначенню залежності між інтенсивністю і 

характером формування організму майбутньої корови у період її вирощування 

та наступною молочною продуктивністю із визначенням тенденцій 

співвідносної залежності між названими, важливими для технолога етапами 

онтогенезу корів молочного стада [100]. А тому це і стало метою наших 

наступних досліджень на прикладі порівняння двох груп тварин з різною 

фактичною інтенсивністю їх росту. 

Варто відзначити, що в групі тварин швидкого типу інтенсивності 

формування організму була і найвища відносна ентропія в ознаках молочної 

продуктивності у І-ІІ лактації, але у ІІІ та вищу ця особливість навпаки вже 

стала притаманною особинам повільного росту і розвитку. 

На основі проведених досліджень встановлено, що худоба швидкого типу 

формування організму мала порівняно найменшу ступінь мінливості живої  

маси за період від двох місяців від народження до вісімнадцяти, за винятком 

тварин у віці двох місяців. Але варто відмітити, що ступінь організації  системи 
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цієї ознаки була одночасно меншою порівняно з аналогами повільного типу і 

також за винятком віку вдва місяці. Отже, це можливо пояснити тим, що якщо і 

є потенціал до активного росту у цих тварин, то навряд чи ця полігенна система 

є стійкою, навіть якщо її мінливість є фактично меншою. 

Варто зазначити, що із віком рівень мінливості живої маси в обох 

піддослідних групах жирномолочного типу української червоної молочної 

породи зменшувався, коли сама ентропія цієї системи була відносно незмінною. 

Порівняльний аналіз ступеня мінливості ознак молочної продуктивності 

та рівня їх ентропії дозволив нам встановити відсутність такої взаємної 

залежності від віку худоби (в лактаціях). Тобто, саме те, чого не було 

встановлено раніше [44, 45, 51, 54, 59, 94, 130, 142]. 

Отже, корови жирномолочного типу української червоної молочної 

породи повільного типу формування організму мають вищу молочну 

продуктивність. Ступінь мінливості живої маси з віком у тварин обох типів 

зменшується, проте як рівень ентропії або організованості цієї ознаки, так само 

як і ознак молочної продуктивності на певних етапах онтогенезу є відносно 

незмінними. 

Для визначення рентабельності досліджень нами було проведено 

розрахунок економічної ефективності впровадження оцінок корів за три 

лактації. Економічно вигідно використовувати оцінку тварин за типом 

формування в розрізі всіх формуючих факторів. Особливо висока ефективність 

спостерігалась за показником інтенсивності формування за всі три лактації. 

Високу ефективність доведено, також, за індексом напруги росту у другу 

лактацію та за індексом рівномірності росту – у першу. Розрахунок економічної 

ефективності виконаних матеріалів досліджень за онтогенетичною зміною 

параметрів лактаційних кривих моделі Т. Бріджесана предмет їх зв’язку з  

рівнем надоїв корів переконливо свідчить, що корови швидкого типу 

інтенсивності формування в усі оцінені лактації забезпечать додатковою 

продукцією на 53,89…940,34 грн. більше за ровесниць повільного типу. 
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Разом із тим, вивчення особливостей залежності молочної 

продуктивності тварин від співвідношення констант їх кривої лактації  

доводить перевагу корів швидкого типу інтенсивності росту надоїв над групою 

повільного типу в першу і другу лактації в усіх поєднаннях, але в третю – лише 

при одночасно низьких значеннях кінетичної та експоненційної констант. 

Важливим є те, що вищі значення додатково отриманої продукції одержано у 

першу лактацію від корів швидкого типу на порівняння до ровесниць 

повільного при співвідношенні констант їх кривої лактації типу «- -» та у другу 

– у варіанті «- +». Тим часом, у третю лактацію особини швидкого типу 

інтенсивності росту, які мали співвідношення констант типів «- +» та «+ -» на 

470,01 грн. – 313,78 грн. в розрахунку на одну голову поступались ровесницям 

повільного типу інтенсивності формування організму. 

Використання розподілу корів жирномолочного типу української 

червоної молочної породи за мірними ознаками будови тіла і живою масою на 

підставі пробіт-методики забезпечить економічний ефект від особин М+-класу в 

межах 921,51 грн./гол і дещо менше – 368,84 грн./гол від корів М0-класу, 

оскільки в них на порівняння до середніх значень вибірки фактично 

утворюється відповідно на 8,02…3,21% вищий надій за лактацію. 

Тож, впровадження нової, удосконаленої системи оцінювання худоби 

молочного напряму продуктиності та інтеграція отриманих даних до 

поліфакторних селекційних індексів племінної цінності дозволить поліпшити в 

Україні якість селекційної роботи і в перспективі вийти на рівень країн з 

розвиненим молочним скотарством. Адже досвід зарубіжних господарств 

свідчить, що використання більш інформативних селекційних індексів у 

племінній справі дає позитивні результати росту продуктивності популяцій 

молочної худоби. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Тварини з повільним типом росту, маючи меншу ступінь мінливості 

цих параметрів в ранньому постнатальному онтогенезі характеризуються 

вищими показниками живої маси порівняно з ровесницями, які швидко 

формуються. Впливи інтенсивності та рівномірності (особливо в заключний 

період) росту на живу масу є вірогідними і спостерігаються як для початкового 

періоду (до 6 міс.), так і в наступні вікові періоди. Разом із тим, значення дії 

факторів, що вивчаються, знаходяться в межах 0,07-22,55% (р<0,05-0,001), що 

може свідчити про неадитивний тип їх спадкового зумовлення. 

2. Ведення відбору корів жирномолочного внутрішньопородного типу 

української червоної молочної породи у I і II лактації за показниками напруги і 

рівномірності росту з їх меншими значеннями (відповідно 2,7±0,15 та 

5,36±0,12) забезпечує вищі рівні їх фактичної продуктивності (р<0,05). 

Найбільш оптимальними є високі показники інтенсивності формування 

(0,58±0,01), притаманні тваринам з відносно більшою, порівняно з іншими 

групами, швидкістю росту. А тому відбір тварин за оптимальним рівнем 

запропонованих індексів, забезпечить підвищення рівня молочної 

продуктивності. 

3. Матері корів-дочок групи повільного типу спаду росту мали вищі 

показники молочної продуктивності (за надоєм та кількістю молочного жиру) 

порівняно з тваринами швидкого типу. Відбір же дочок з повільним типом 

спаду росту від високопродуктивних матерів буде сприяти отриманню особин з 

високою молочною продуктивністю первісток і старше. 

Також, на величину молочної продуктивності дочок впливає не тільки тип 

формування, а і спадковість бугаїв та їх поєднюваність з матерями. Між 

коровами-напівсибсами за бугаєм Дозором 376 ОНН-1070 швидкого і 

повільного типів інтенсивності формування у другу лактацію встановлена 

різниця за надоєм складала 456 кг і 20,1 кг – за молочним жиром (р<0,05). 
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4. Встановлено високу ефективність використання моделі Т. Бріджеса 

для опису та прогнозування процесу росту і молочної продуктивності корів. 

Висока кореляція кінетичної швидкості росту моделі, показників рівномірності  

і напруги нарощування лактації (відповідно +0,604…+0,852…+0,902) з рівнем 

надою корів за першу – третю лактації вказує, що дані параметри визначають 

загальнобіологічну закономірність, відповідно якої інтенсивніше нарощування 

кривої лактації забезпечує загалом і більш високу молочну продуктивність за 

весь період лактації. 

5. За інтенсивністю формування і напругою росту тварин вищий 

рівень надою за всі три лактації (відповідно 4167±139,0; 4455±141,0;  

4475±168,0 кг; 4174±151,0; 4509±146,0; 4434±166,0 кг) спостерігається у корів 

групи повільного типу (р<0,001). 

6. Встановлено, що за перші три лактації значення співвідношення 

кінетичного (1,884…1,859…1,803) і експоненційного (0,052…0,053…0,083) 

параметрів росту щомісячних  надоїв  молока  за  умови  використання  моделі 

Т. Бріджеса характерні для тварин швидкого типу формування, які продукують 

меншу кількість молока (3896±146,9…4179±170,9…3970±183,2 кг). А тому 

бажаною є висока експоненційна швидкість росту при дещо зниженій 

кінетичній. 

7. Нижча інтенсивність нарощування лактації в поєднанні з її меншим 

спадом сприяє вищій молочній продуктивності (І - 5354±231,8 кг за р<0,001,   ІІ 

– 5016±186,6 та ІІІ – 4834±283,9 кг молока) худоби жирномолочного 

внутрішньопородного типу української червоної молочної породи, яку 

оцінюють і перегруповують у групу швидкого типу за характером її 

інтенсивності формування організму. При використанні індексу напруги росту 

вищу молочну продуктивність мають тварини уповільненого типу розвитку 

організму з контрастними значеннями характеру нарощування і спаду лактації, 

а в особин швидкого типу – із низькими темпами змін щомісячних надоїв корів. 

Використання індексу рівномірності росту в якості фактора формування груп 
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худоби також може забезпечити високі надої молока (4371±452,0 – 5146±272,3 

кг), але у корів, які мають низький тип як нарощування, так і спаду лактації. 

8. Організовані фактори – експоненційна і кінетична швидкості росту 

щомісячних надоїв мають досить відчутний (12,40-17,40% за р<0,05 – р<0,01) 

вплив на кількість молочного жиру за всі три лактації. Особливо значущою  (ήх
2

 

= 7,80-12,50%) є і залежність цієї ознаки від інтенсивності та напруження росту 

(р<0,05 – р<0,01). Але вплив взаємодій факторів на ознаку «вмісту жиру в 

молоці» спостерігався відчутно більший, тимчасом як надій знаходився на рівні 

2,58-7,90% (р>0,05 – р<0,01) та 2,83-25,00% (р>0,05 – р<0,001) під контролем 

експоненційної й кінетичної швидкості росту щомісячних надоїв та фаторів 

формоутворюючих процесів, відповідно. 

Більш інформативним виявилось використання двофакторного 

дисперсійного аналізу, в якому додатково до груп за інтенсивністю росту було 

виявлено вплив поєднання тварин за кінетичною та експоненційною швидкістю 

росту за типами – «- -», «+ -», «- +». 

9. Встановлено позитивний вплив на рівень живої маси і наступних 

надоїв особин класу М+ при розподілі телиць у віці 2-х місяців і зворотний 

зв’язок молочної продуктивності з цим переформуванням в 6 і 12 місяців 

(р>0,05 – р<0,05). Але особини модального класу, також, характеризуються 

високою здатністю до продукції молока, оскільки їх індекс молочності є 

найвищим – 1039,8 кг проти  1001,6 у класі М+ та 986,3 кг – М--варіант. 

10. Тваринам швидкого і повільного типу інтенсивності формування 

організму властива відмінність значень відносної ентропії і організації живої 

маси в період їх росту і розвитку, а у продуктивний період – надою та вмісту 

жиру в молоці, що має вікову періодичність та значно відрізняється від 

загальнопородних характеристик. Більша ступінь організованості вмісту жиру в 

молоці, у порівнянні до інших ознак дослідження у худоби обох типів 

інтенсивності формування організму є результатом впливу меншої  чисельності 
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структурних генів, що формують ознаку, а тому і відносною простотою їх 

самоорганізації. 

11. Ступінь мінливості живої маси з віком у тварин обох типів – 

повільного та швидкого зменшується (Cv = 19,3→8,5%), проте як рівень ентропії 

(H±SEH = 3,116±0,069 – 3,253±0,042 біт) або організованості цієї ознаки, рівно  

як і ознак молочної продуктивності у оцінених етапах онтогенезу є відносно 

незмінними. Це пояснює більшу інформативність методики ЕІА  для 

оцінювання полігенно зумовлених ознак великої рогатої худоби. Разом із тим, 

ступінь вираження значень Н та О можуть бути доказом специфічно 

встановленої і незмінної організованості полігенів (як результат комбінативної 

мінливості), а зміна прояву самих ознак у власному онтогенезі тварин – це є 

ефект експресії полігенів та їх взаємодії з паратиповими впливами. 

12. Висока економічна ефективність впровадження прийомів 

підвищення молочної продуктивності спостерігалась за показником 

інтенсивності формування за всі дослідні лактації (662,47…1154,77…340,50 

грн./гол), коли за індексом напруги росту – у другу (870,03 грн.) та за індексом 

рівномірності росту – у першу лактацію (765,48 грн.). Прогнозування же 

молочної продуктивності корів, на підставі оцінки живої маси з використанням 

моделі Т. Бріджеса, забезпечує у корів швидкого типу інтенсивності 

формування в усі оцінені лактації додаткову продукцію на 53,89…940,34 грн. 

більше за ровесниць  повільного  типу,  а  розподіл корів  жирномолочного типу 

української червоної молочної породи, на підставі пробіт-аналізу, забезпечив 

економічний ефект від особин М+-класу в межах 921,51 грн./гол. і дещо   менше 

– 368,84 грн./гол від корів М0-класу. 

13. У підприємствах племінного і товарного виробничого спрямування 

галузі молочного скотарства здійснювати формування високопродуктивних  

стад молочної худоби жирномолочного типу української червоної молочної 

породи   ремонтними   телицями   з   повільним   типом   росту   в   їх  ранньому 
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постнатальному онтогенезі із врахуванням виявлених оптимальних значень 

індексів їх інтенсивності формування, напруги та рівномірності росту. 

14. У племінних господарствах по розведенню жирномолочного 

внутрішньопородного типу української червоної молочної худоби 

застосовувати комплексний підхід з оцінювання щомісячних надоїв та 

характеру лактаційної кривої шляхом використанням високоінформативних 

параметрів моделі Т. Бріджеса та індексів рівномірності і напруги нарощування 

лактації. 

15. Застосовувати відбір особин модального класу та плюс-варіант для 

створення стада молочної худоби жирномолочного типу української червоної 

молочної з високими продуктивними показниками, проводити їх оцінювання за 

живою масою та лінійними промірами у ранньому віці на підставі пробіт- 

аналізу. 
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