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У процесі дослідження використані загальноприйняті зоотехнічні методи (індивідуальний облік молочної продук-

тивності, відтворювальної здатності), лабораторні (визначення якісного складу молока), варіаційно-статистичний 
метод (регресійний аналіз). Матеріалом для дослідження були дані молочної продуктивності та відтворювальної здат-
ності корів двох поколінь голштинської породи німецької (n=362) та української (n=350) селекції. Порівняльним аналізом 
встановлено, що корови голштинської породи німецької селекції характеризувалися нижчими коефіцієнтами регресії 
ознак молочної продуктивності, за винятком вмісту білка в молоці, ніж тварини голштинської породи української селек-
ції. Разом з тим, спостерігаємо у них від’ємну регресійну залежність за вмістом жиру в молоці (bД/М = -0,182), що можна 
пояснити змінами, які відбуваються у процесі пристосування імпортованої худоби до нових технологічних умов експлуа-
тації.  У корів голштинської породи української селекції встановлено прямолінійну регресійну залежність ознак молочної 
продуктивності: надій за 305 днів лактації (bД/М = 0,274), кількість молочного жиру (bД/М = 0,279) і кількість молочного 
білка (bД/М = 0,258), кількість молочного жиру за лактацію (bД/М = 0,227) і за добу (bД/М = 0,295). Встановлено, що корови 
голштинської породи німецької селекції, не зважаючи на існування в дещо інших природно-кліматичних і кормових умовах, 
зберігають не лише високий рівень продуктивних ознак, а й відтворювальну здатність. За результатами регресійного 
аналізу встановлено наявність прямолінійної залежності як між селекційними ознаками, так і за окремими ознаками у 
споріднених групах тварин (дочки-матері). Це, в свою чергу, дозволило уточнити результативність селекції при форму-
ванні високопродуктивного стада голштинської породи, яке відбувається шляхом завезення маточного поголів’я і вико-
ристання бугаїв-поліпшувачів. Порівняльним аналізом коефіцієнтів регресії продуктивних ознак голштинських корів укра-
їнської селекції виявлено, що більше уваги надається підвищенню молочності у тварин і за рахунок цього відбувається 
збільшення кількості молочного жиру та білка у дочок, що походять від матерів різного рівня продуктивності. За ре-
зультатами регресійного аналізу встановили, що селекцію молочної худоби голштинської породи на підвищення білко-
вомолочності слід продовжувати, оскільки селекція на жирномолочність значно менше сприятиме збільшенню вмісту 
білка в молоці. 

Ключові слова: голштинська порода, продуктивні ознаки, рівень надою, регресія. 
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Селекція спрямовано діє на господарськи корисні 

ознаки сільськогосподарських тварин, зокрема молочної 
худоби. Завдяки методам та прийомам розведення, відбору 
та підбору створюються тварини бажаного генотипу, яким 
властиві характеристики придатності до використання в 
сучасних технологічних умовах. З часом вимоги до бажаного 
типу змінюються за кількістю і складом ознак селекції, вра-
ховується досягнутий рівень їх розвитку, соціально-
економічна необхідність та біологічна можливість їхнього 

поліпшення. Широкого використання набувають сучасні 
методи селекції для поліпшення місцевих та удосконалення 
новостворених порід великої рогатої худоби. Отже, в процесі 
селекції змінюється рівень прояву господарськи корисних 
ознак у тварин, а тому актуальним є дослідження залежності 
результативних ознак селекції у молочної худоби. 

В процесі селекції великої рогатої худоби виникає 
потреба визначення, наскільки в середньому змінюється 
величина однієї ознаки при зміні на одиницю міри іншої 
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ознаки і для цього використовують регресійний аналіз. Порів-
нюючи величини коефіцієнтів регресії визначають збільшення 
(або зменшення) середнього значення однієї ознаки відносно 
іншої [3].  

У результаті оцінки адаптаційних особливостей 
голштинів німецької селекції було встановлено за визначе-
ним коефіцієнтом регресії, що надій первісток збільшується 
на 275 кг молока із підвищенням загальної оцінки за екс-
тер’єрний тип на один бал [2]. Оцінюючи вплив матерів 
батьків на надій корів української червоної молочної породи 
шляхом виведення рівняння трифакторної регресійної зале-
жності, встановили, що зі збільшенням надою у матерів на 1 
кг молока надій у дочок підвищився на 60 кг [5]. 

Між варіюючими ознаками можуть мати місце не ли-
ше прямолінійні, а й криволінійні зв’язки [4]. Прикладом 
може бути шатроподібна форма лактаційної кривої, збіль-
шення молочної продуктивності при підвищенні живої маси, 
але до певної граничної величини [7].  

У тварин частіше проявляється криволінійна залеж-
ність між ознаками, тобто зі збільшенням однієї ознаки від-
бувається підвищення й іншої ознаки, яка з нею взаємоза-
лежна, але потім спостерігається її зменшення. Це певним 
чином відображає ті біологічні закономірності, які виникають 
під впливом селекції в популяціях великої рогатої худоби. 
Не виключенням є голштинська порода, яка істотно приско-
рює темпи підвищення молочної продуктивності корів, проте 
відрізняється деяким погіршенням відтворювальної здатнос-
ті [15, 5], що стало наслідком інтенсивної селекції за продук-
тивними ознаками. 

Встановлено кореляційну залежність та частку впли-
ву на молочну продуктивність корів живої маси в різні періо-
ди росту й розвитку телиць [14], визначено співвідносну 
мінливість між промірами, що формують індекси будови тіла 
та надоєм корів за лактацію [16]. 

Дослідженнями селекційних змін в популяції голшти-
нської породи за чотири суміжних генерації встановлено за 
показниками асиметрії та ексцесу, що має місце природній 
дизруптивний відбір в популяції, який супроводжується 
зниженням продуктивності тварин за менш сприятливих 
умов [13]. У результаті оцінки селекційної ситуації в стадах 
встановлено, що поліпшення господарськи корисних ознак у 
молочної худоби племінних стад Тернопільської області 
доцільно проводити у напрямку підвищення жирномолочно-
сті, живої маси, конституційної міцності тварин [17]. 

Наразі значна увага приділяється вирішенню про-
блеми довголіття молочної худоби, підвищення продуктив-
ного довголіття [8, 9, 10, 11], що розширює необхідність 
застосування кореляційного та регресійного аналізу для 
встановлення зв’язків між ознаками і, особливо тими, що 
характеризують продуктивні, відтворювальні, технологічні та 
адаптаційні властивості тварин. 

Мета дослідження. Оцінити залежність змін госпо-
дарськи корисних ознак у корів голштинської породи, що 
належать до популяцій німецької та української селекції. 
Зазначена мета виконувалася через такі завдання: визначи-
ти коефіцієнт прямолінійної регресії у корів голштинської 
породи різної селекції; встановити за коефіцієнтами регресії 
селекційні зміни у суміжних поколіннях; довести залежність 
продуктивності корів-дочок від рівня надою корів-матерів. 

Матеріали та методи досліджень. В умовах пле-
мінного заводу СТОВ «Промінь» Арбузинського району 

Миколаївської області виконувалися дослідження з встанов-
лення регресійної залежності господарськи корисних ознак у 
корів голштинської породи німецької та української селекції. 
Запроваджена технологія виробництва забезпечує комфор-
тність експлуатації молочної худоби і реалізацію генетично-
го потенціалу голштинської породи за умов безприв’язного 
боксового утримання, однотипної годівлі тварин повнораці-
онними моносумішами, доїнні корів на установці типу «Кару-
сель», яка розрахована на обслуговування 80 корів. Серед-
ній надій на одну корову в 2019 році становив 11906 кг мо-
лока, а в 2020 році – 12016 кг молока. Основою одержання 
високої молочної продуктивності корів є створення таких 
умов годівлі, при яких використання обмінної енергії та 
інших поживних речовин є максимальним. Для управління 
інформацією на молочному комплексі СТОВ «Промінь» 
використовується сукупність програмних інструментів, які й 
забезпечують рух інформаційного потоку відповідно до 
технологічних процесів з виробництва продукції молочного 
скотарства [18]. 

Матеріалом для дослідження були дані молочної про-
дуктивності та відтворювальної здатності корів двох поколінь 
голштинської породи німецької (n=362) та української (n=350) 
селекції. Корів-матерів і корів-дочок також розподілили на 

групи за рівнем надою згідно відхилення Х 0,67 σ. Розвиток 
ознак оцінювали за даними надою, вмісту жиру і білка в мо-
лоці, кількістю молочного жиру і білка, кількістю молочного 
жиру за добу [19, 7] як за 305 днів, так і за всі дні першої лак-
тації, за показниками відтворювальної здатності. Коефіцієнти 
лінійної регресії визначали, використовуючи регресійний 
аналіз [1, 7].  

Результати досліджень. Для виявлення особливос-
тей формування високої продуктивності в молочної худоби у 
відкритій популяції з використанням методів прямої та опо-
середкованої інтродукції генетичного матеріалу, визначили 
коефіцієнти регресії у піддослідних тварин голштинської 
породи німецької та української селекції (табл. 1). 

Порівняльним аналізом встановлено, що корови 
голштинської породи німецької селекції характеризуються 
нижчими коефіцієнтами регресії ознак молочної продуктив-
ності, за винятком вмісту білка в молоці, ніж тварини 
голштинської породи української селекції. Разом з тим, 
спостерігаємо у них від’ємну регресійну залежність за вміс-
том жиру в молоці (bД/М = -0,182), що можна пояснити зміна-
ми, які відбуваються у процесі пристосування імпортованої 
худоби до нових технологічних умов експлуатації.  

Для імпортованих корів голштинської породи канад-
ської селекції та їх дочок рівняння регресії сервіс-періоду на 
надій свідчило, що з його підвищенням на кожні 1000 кг 
тривалість сервіс-періоду подовжується на 7 днів, а збіль-
шення віку першого отелення на один місяць сприяло зрос-
танню надою на 75 кг молока [6]. 

У корів голштинської породи української селекції 
встановлено прямолінійну регресійну залежність ознак 
молочної продуктивності: надій за 305 днів лактації   (bД/М = 
0,274), кількість молочного жиру (bД/М = 0,279) і кількість 
молочного білка (bД/М = 0,258), кількість молочного жиру за 
лактацію (bД/М = 0,227) і за добу (bД/М = 0,295). Поряд із за-
значеним, мають місце і від’ємні регресійні залежності, 
зокрема це ознаки, що характеризують відтворювальну та 
адаптаційну здатність тварин, зокрема: тривалість сервіс-
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періоду (bД/М = -0,007 і -0,061), коефіцієнт відтворювальної 
здатності (bД/М = -0,040 і -0,086), а тривалість міжотельного 

періоду (bД/М = -0,076) та індекс адаптації (bД/М = -0,094). 

Таблиця 1 
Коефіцієнт регресії господарськи корисних ознак корів-первісток голштинської породи різної селекції 

Ознака 

Голштинська порода 

німецької селекції української селекції 

bД/М р bД/М р 

Тривалість лактації 0,011 0,894 -0,067 0,446 

Надій за всю лактацію 0,001 0,994 0,099 0,063 

Надій за 305 днів лактації 0,159 0,104 0,274 0,002 

Вміст жиру в молоці -0,182 0,033 0,001 0,998 

Кількість молочного жиру 0,079 0,400 0,279 0,005 

Вміст білка в молоці 0,134 0,081 0,016 0,912 

Кількість молочного білка 0,182 0,069 0,258 0,060 

Кількість молочного жиру за всю лактацію -0,021 0,799 0,227 0,039 

Кількість молочного жиру за добу 0,067 0,429 0,295 0,002 

Тривалість сервіс-періоду -0,007 0,937 -0,061 0,490 

Тривалість сухостійного періоду -0,023 0,608 0,103 0,103 

Тривалість МОП 0,004 0,960 -0,076 0,374 

Коефіцієнт відтворювальної здатності -0,040 0,722 -0,086 0,243 

Індекс адаптації 0,017 0,851 -0,094 0,128 
 

Отже, корови голштинської породи німецької селек-
ції, не зважаючи на існування в дещо інших природно-
кліматичних і кормових умовах, зберігають не лише високий 
рівень продуктивних ознак, а й відтворювальну здатність.  

За допомогою регресійного аналізу можна також ви-
значити результативність селекції, що здійснювалася в 
процесі формування високопродуктивного стада з молочної 
худоби голштинської породи різної селекції. Тому регресію 
визначали не лише за фенотиповими показниками у спорід-

нених груп тварин (дочки-матері), а й між ознаками у тварин 
двох суміжних поколінь.  

У господарстві СТОВ «Промінь» селекційно-племінна 
робота з худобою голштинської породи цілеспрямовано 
проводиться на підвищення молочності та білковомолочнос-
ті, оскільки це зумовлено сучасними вимогами молочного 
бізнесу. Зазначена особливість формування високопродук-
тивного стада знайшла своє обґрунтування даними регре-
сійного аналізу (табл. 2). 

Таблиця 2 
Коефіцієнт регресії продуктивних ознак корів-первісток двох поколінь 

Співвідносні ознаки 

Голштинська порода 

німецької селекції  української селекції 

Rх/у Ry/x Rх/у Ry/x 

 Матері (n=181) Матері (n=175) 

Надій - вміст жиру в молоці 671,4 0,000 1085,0 0,000 

Надій - кількість молочного жиру  22,1 0,037 24,0 0,038 

Надій - вміст білка в молоці 3195,0 0,000 1200,1 0,000 

Надій - кількість молочного білка 28,5 0,030 30,8 0,030 

Вміст жиру - вміст білка в молоці 0,102 0,024 0,450 0,078 

 Дочки(n=181) Дочки (n=175) 

Надій - вміст жиру в молоці 92,4 0,000 327,0 0,000 

Надій - кількість молочного жиру 23,2 0,040 20,5 0,040 

Надій - вміст білка в молоці 1623,8 0,000 865,9 0,000 

Надій - кількість молочного білка 29,7 0,030 28,5 0,030 

Вміст жиру - вміст білка в молоці 0,531 0,083 1,916 0,372 
 

Враховуючи важливість білковомолочності, проана-
лізували регресійну залежність між якісними ознаками. Так, 
із збільшенням вмісту білка в молоці на 1,0 % жирномолоч-
ність в середньому підвищується на 0,102 % у матерів і на 
0,531 % у дочок. І навпаки, зі збільшенням вмісту жиру в 
молоці на 1,0 % білковомолочність в середньому підвищу-
ється на 0,024 % у матерів і на 0,083 % у дочок. Порівнюючи 
величини коефіцієнтів регресії Rх/у і Ry/x встановили, що 
підвищення відсоткового вмісту білка значно менше, ніж 
жиру, при зміні поєднаного з ним компонента на одиницю. 
За результатом наведеного регресійного аналізу можна 
зробити заключення, що селекцію молочної худоби голшти-
нської породи на підвищення білковомолочності слід продо-
вжувати, оскільки селекція на жирномолочність значно мен-
ше сприятиме збільшенню вмісту білка в молоці. 

Аналогічна тенденція регресії проявляється й за де-
якими іншими ознаками молочної продуктивності. Порівню-
ючи величини коефіцієнтів регресії між надоєм і кількістю 
молочного жиру, надоєм і кількістю молочного білка, визна-
чили їх збільшення у матерів і дочок залежно від того, яка 
ознака є основною при відборі та підборі тварин. 

Загальновідомо, що перевагу в селекції молочної ху-
доби надають високопродуктивним коровам. При цьому 
виявлення регресійної залежності ознак у дочок і матерів, в 
групах розподілених за рівнем надою матерів, характеризує 
зумовленість продуктивності в їх потомків.  

На підставі визначених коефіцієнтів регресії у корів 
голштинської породи німецької селекції встановили, що 
величина зміни надою у дочок в групі «>9373» у меншій мірі 
залежить від материнської спадковості Ry/x = 0,004 і Rх/у = 
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0,027, ніж у тварин груп «<8553» і «8554-9372», у яких вели-
чини коефіцієнтів вищі і становлять: Ry/x = 0,127; Rх/у = 0,575 

і Ry/x = 0,018; Rх/у = 0,680 відповідно (табл. 3).  

Таблиця 3 
Коефіцієнт регресії продуктивних ознак дочок (х) та їх матерів (у), розподілених 

в групи за рівнем надою матерів (голштинська порода німецької селекції) 

Ознака 

Група за рівнем надою корів-матерів 

<8553 8554-9372 >9373 

Ry/x Rх/у Ry/x Rх/у Ry/x Rх/у 

Надій за 305 днів лактації 0,127 0,575 0,018 0,680 0,004 0,027 

Вміст жиру в молоці 0,073 0,111 0,158 0,307 0,021 0,074 

Кількість молочного жиру 0,066 0,277 0,018 0,201 0,021 0,074 

Вміст білка в молоці 0,173 0,147 0,046 0,034 0,307 0,400 

Кількість молочного білка 0,145 0,580 0,021 0,481 0,058 0,336 
 

Дана тенденція зберігається і є характерною для 
голштинської породи німецької селекції Проте, за білково-
молочністю виявлено іншу тенденцію, особливістю якої є 
вищі коефіцієнти регресії у тварин групи «>9373» порівняно 
з менш продуктивними – «<8553» і «8554-9372». Значення 
коефіцієнтів регресії вказують на те, що із підвищенням 
вмісту білка в молоці корів-матерів на 1,0 % вміст білка в 
молоці їхніх дочок в середньому збільшиться на 0,400 %. І 
навпаки, визначена регресія матерів за показниками дочок 
вказує на те, що для підвищення в середньому вмісту білка 
в молоці корів-дочок на 1,0 % у їхніх матерів це збільшення 
в середньому повинно становити 0,307 %. 

Аналогічно визначена регресія й для корів голштин-
ської породи української селекції. Встановлена прямолінійна 
регресійна залежність за досліджуваними ознаками у дочок 
та їх матерів. Коефіцієнти регресії між надоєм дочок і надо-

єм їх матерів (Rх/у) в усіх групах майже подібні: «<7129» – 
Rх/у = 0,500; «7130-8898» – Rх/у = 0,451 і «>8899» – Rх/у = 
0,381 (табл. 4). 

За іншими продуктивними ознаками, також спостері-
гаємо прямолінійну регресійну залежність, але величини 
коефіцієнтів регресії дещо менші, за винятком кількості 
молочного жиру («<7129» – Rх/у = 0,801 і «7130-8898» – Rх/у 
= 0,577) і кількості молочного білка («<7129» – Rх/у = 0,686; 
«7130-8898» – Rх/у = 0,433 і «>8899» – Rх/у = 0,386).  

Отже, у результаті порівняльного регресійного аналі-
зу продуктивних ознак голштинських корів української селе-
кції виявлено, що більше уваги надається підвищенню мо-
лочності тварин і за рахунок цього відбувається збільшення 
кількості молочного жиру та білка у дочок, отриманих від 
матерів різного рівня продуктивності. 

Таблиця 4 
Коефіцієнт регресії продуктивних ознак дочок (х) та їх матерів (у), розподілених  

в групи за рівнем надою матерів (голштинська порода української селекції) 

Ознака 

Група за рівнем надою корів-матерів 

<7129 7130-8898 >8899 

Ry/x Rх/у Ry/x Rх/у Ry/x Rх/у 

Надій за 305 днів лактації 0,058 0,500 0,070 0,451 0,059 0,381 

Вміст жиру в молоці 0,083 0,173 0,014 0,066 0,173 0,148 

Кількість молочного жиру 0,050 0,801 0,100 0,577 0,042 0,150 

Вміст білка в молоці 0,052 0,152 0,014 0,044 0,026 0,034 

Кількість молочного білка 0,077 0,686 0,059 0,433 0,051 0,386 
 

Висновки. За результатами досліджень встановле-
но, що корови голштинської породи німецької селекції, не 
зважаючи на існування в дещо інших природно-кліматичних і 
кормових умовах, зберігають не лише високий рівень проду-
ктивних ознак, а й відтворювальну здатність.  

За результатами регресійного аналізу встановлено 
наявність прямолінійної залежності як між селекційними 
ознаками, так і за окремими ознаками у споріднених групах 
тварин (дочки-матері). Це, в свою чергу, дозволило уточнити 
результативність селекції при формуванні високопродуктив-
ного стада голштинської породи, яке відбувається шляхом 
завезення маточного поголів’я і використання бугаїв-

поліпшувачів. 
Порівняльним регресійним аналізом продуктивних 

ознак голштинських корів української селекції виявлено, що 
більше уваги надається підвищенню молочності у тварин і 
за рахунок цього відбувається збільшення кількості молоч-
ного жиру та білка у дочок, що походять від матерів різного 
рівня продуктивності. 

За результатами регресійного аналізу встановили, 
що селекцію молочної худоби голштинської породи на під-
вищення білковомолочності слід продовжувати, оскільки 
селекція на жирномолочність значно менше сприятиме 
збільшенню вмісту білка в молоці. 
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Features of regression dependence of signs in cows of holstein breed of different selection 
It has been used general zootechnical methods (individual accounting of milk productivity, reproductive capacity), laboratory 

(determination of the quality of milk), variation-statistical method (regression analysis) during the research process. The material of 
the study was the data of milk productivity and reproductive capacity of cows of two generations of German Holstein breed (n = 362) 
and Ukrainian (n = 350) selection. The comparative analysis showed that the cows of the Holstein breed of German selection were 
characterized by lower regression coefficients of traits of milk productivity, except for the protein content in milk, than the animals of 
the Holstein breed of Ukrainian selection. At the same time, we observe a negative regression dependence on the fat content in milk 
(bD/M = -0.182), which can be explained by the changes that occur in the process of adaptation of imported cattle to new technologi-
cal conditions of operation. The cows of Holstein breed of Ukrainian selection set straight regression dependence of milk signs pro-
duction, yield during 305 days of lactation (bD/M = 0.274), the amount of milk fat (bD/M = 0.279) and the number of milk protein (bD/M = 
0.258 ), the amount of milk fat per lactation (bD/M = 0.227) and per day (bD/M = 0.295). It is established that cows of Holstein breed of 
German selection, despite existence in different natural-climatic and forage conditions, keep not only a high level of productive signs, 
but also reproductive ability. According to the results of regression analysis, the presence of a rectilinear dependance between both 
breeding signs and individual traits in related groups of animals (daughter-mother) has established. This, in turn, allowed clarifying 
the effectiveness of selection in the formation of a highly productive herd of Holstein breed, which occurs through the introduction of 
uterine livestock and the use of bulls-breeders. A comparative analysis of the regression coefficients of productive signs of Holstein 
cows of Ukrainian selection revealed that more attention is paid to increasing milk yield in animals and due to this there is an in-
crease in milk fat and protein in daughters which came from mothers of different productivity levels. According to the results of re-
gression analysis, it was found that the selection of Holstein dairy cattle in increasing protein milk yield should be continued, as 
selection for fat milk production will be much less conducive to increasing the protein content in milk. 
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