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ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ-ПЕРВІСТОК СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ 

КОМБІНОВАНОЇ (МОЛОЧНО-М'ЯСНОЇ) ПОРОДИ  

ЗАЛЕЖНО ВІД ПОХОДЖЕННЯ ЗА БАТЬКОМ 

 

 У науково-господарському досліді, проведеному на коровах-

первістках симентальської комбінованої (молочно-м’ясної) породи, 

дочках різних бугаїв, вивчено молочну продуктивність та екстер’єр. 

Встановлено, що найбільший надій молока одержано від 

корів-первісток, які походять від бугая Імаго 9727 (лінія Редада 

711620016,77). Різниця за першу лактацію становить 206 кг (або     

4,7 %) порівняно з дочками бугая Обрія 938 (лінія Стрейфа 120081,78).  

 За промірами будови тіла також вищими показниками 

відзначалися дочки  бугая Імаго 9727. 

Ключові слова: розведення, симентальська порода, лінія, 

молочна продуктивність, лактація, корови-первістки. 
 

Вступ. Як свідчать результати попередніх досліджень ряду 

авторів, нарощування продуктивності молочної худоби істотно 

залежить від якісного добору, оцінки та інтенсивного використання 

бугаїв-плідників за племінною цінністю як за молочною 

продуктивністю, так і за екстер’єрним типом [2, 17, 23]. 

Правильний підбір бугая для відтворення стада є важливим і 

відповідальним заходом, адже спадковість плідників у генетичному 

поліпшенні порід надзвичайно велика, особливо на сучасному етапі 

селекції [1, 5, 7, 18]. Встановлено, що відносний вплив бугаїв-

плідників на господарсько корисні ознаки корів сягає 90–98 %. Тому 

при створенні високопродуктивних стад доцільно використовувати 

бугаїв, дочки яких характеризуються високою молочною 

продуктивністю, скороспілістю та відповідають параметрам будови  
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тіла [19, 22, 24, 30]. 

Метою роботи було дослідження молочної продуктивності та 

будови тіла корів-первісток, напівсестер за батьком, симентальської 

комбінованої (молочно-м’ясної) породи в умовах Карпатського 

регіону. 

Матеріали і методи. Дослідження виконано в умовах 

племрепродуктора «Літинське» Дрогобицького району Львівської 

області. Об’єктом досліджень слугували корови-первістки 

симентальської породи молочно-м’ясного напряму продуктивності 

(n=45), які походять від двох бугаїв, зокрема: Імаго 9727 (лінія Редада 

711620016,77) німецької селекції та Обрія 938 (лінія Стрейфа 

120081,78) австрійської селекції. 

Коровам-первісткам у першій половині лактації згодовували 

1,9–2,1 корм. од. з вмістом у кожній з них по 100 г перетравного 

протеїну на 100 кг живої маси. В другій половині лактації загальний 

рівень годівлі корів-первісток був дещо нижчий і становив 1,7– 

1,9 корм. од. на 100 кг живої маси та по 90 г перетравного протеїну на 

1 корм. од. 

Молочну продуктивність корів визначали за 305 діб лактації 

методом контрольних доїнь, вміст жиру в молоці – методом Гербера. 
Екстер’єр вивчали шляхом взяття основних промірів у корів-первісток 

на 2⌐3 місяці лактації, оцінку здійснювали за загальноприйнятими 

методиками, які використовують у зоотехнічній практиці [9, 14, 15, 

16].   
Біометричний аналіз отриманих даних проводили за 

методикою М. О. Плохінського з використанням програмного 

забезпечення Microsoft Excel [21].   
Результати та обговорення. У племрепродукторі 

«Літинське» Дрогобицького району Львівської області проводиться 

чистопородне розведення великої рогатої худоби симентальської 

породи з оцінкою бугаїв-плідників за якістю нащадків для 

ефективного їх використання в селекційному процесі. 

Для поліпшення генеалогічної структури стада відібраних 

корів та телиць парувального віку осіменяли чистопородними 

елітними бугаями Імаго 9727 німецької селекції та Обрієм 938 

австрійської селекції (табл. 1). 
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За даними оцінки молочної продуктивності, 80 % корів-

первісток господарства мали надій більше 4000 кг молока. У стаді 

налічується 6 корів-первісток із продуктивністю більше 5000 кг 

молока. У генеалогічній структурі стада найбільшу частку від 

загальної кількості корів-первісток (78 %) представляють дочки бугая 

Імаго 9727, дочки бугая Обрія 938 – 22 %. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що на формування 

і прояв ознак молочної продуктивності корів помітний вплив мали їх 

батьки та належність до лінії. Аналіз отриманих даних свідчить, що 

вищою молочною продуктивністю характеризуються дочки бугая 

Імаго 9727. Так, надій корів-первісток становив 4392 кг молока     

(табл. 2). У корів-первісток порівнюваної групи означений показник 

був меншим на 206 кг, або 4,7 % (дочки Обрія 938) при Р<0,05.   

Вміст жиру в молоці за досліджуваними групами коливався в 

межах 3,9–4,0 %.   

Встановлено міжгрупову різницю за живою масою корів-

первісток різного походження. Найвищий її показник був у дочок 

бугая Імаго 9727 (464 кг). Жива маса всіх досліджених корів-первісток 

відповідає стандарту породи. 

У селекційно-племінній роботі з великою рогатою худобою 

чільне місце займає оцінка і добір тварин за зовнішніми формами,  

пропорціями будови тіла. Це зумовлено встановленим у практичній 

селекції та багатьох дослідженнях зв’язком між особливостями 

екстер’єру тварин та їхніми господарсько корисними ознаками, 

міцністю, технологічністю і тривалістю продуктивного використання 

[6, 13, 25, 29]. 

Сучасний етап селекції молочної худоби всього світу 

ґрунтується на поглибленій оцінці тварин бажаного типу [20, 4, 26, 27, 

28].  

Більшість вчених зазначають, що високопродуктивні корови, 

як правило, масивні, об’ємні тварини, мають виражений тип, 

розвинену молочну залозу і на 10–15 % вищу за середні показники 

стада живу масу [3, 8, 10, 11, 12]. 
Вивчено будову тіла корів-первісток, які походили від різних 

бугаїв-плідників та належали до різних ліній. Було встановлено, що за 

більшістю досліджуваних промірів дочки бугая Імаго 9727 

високодостовірно переважали аналогів, які походили від бугая      

Обрія 938. Так, різниця за висотою в холці становила 7,1 см при 

Р<0,001, за глибино грудей – 3,0 см  (Р<0,001), за обхватом грудей – 

8,5 см (Р<0,001) (табл. 3). 
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У цілому за показниками будови тіла піддослідні тварини 

відповідали цільовим параметрам ознак екстер’єру бажаного типу. Усі 

корови-первістки досліджуваного господарства мають міцну, щільну 

конституцію, що свідчить про їх високу молочну продуктивність.  

 

3. Проміри будови тіла корів-первісток симентальської породи, см 

 

Проміри 

Кличка і інвентарний номер бугая 

Імаго 9727 

(n = 35) 

 

Сv, % 

Обрій 938 

(n = 10) 

 

Сv, % 

Висота в холці 132,7 ± 0,79 3,5 125,6 ± 1,75 4,4 

Глибина грудей 68,7 ± 0,21 4,4 65,7 ± 0,13 3,2 

Ширина грудей 40,1 ± 0,45 6,7 40,8 ± 1,22 9,4 

Коса довжина тулуба 169,7 ± 1,38 5,2 166,0 ± 1,54 3,3 

Обхват грудей 182,1 ± 1,01 3,4 173,6 ± 2,74 5,0 

Обхват п’ястка  19,0 ± 0,16 4,9 18,2 ± 0,20 3,5 

 

Висновки. Встановлено, що надій корів симентальської 

комбінованої (молочно-м’ясної) породи залежить від походження за 

батьком. У ТзОВ «Літинське» за першу лактацію більший надій 

молока одержано від дочок бугая Імаго 9727 (лінія Редада 

711620016,77). Так, надій корів-первісток становив 4392 кг молока, що 

на 4,7 % більше від їх ровесниць бугая Обрія 938 (лінія Стрейфа 

120081,78).   

Найвищу живу масу мали корови-первістки, дочки бугая  

Імаго 9727, яка становить 464 кг.  

За промірами будови тіла (висота в холці, глибина грудей, 

обхват грудей) встановлено високодостовірну перевагу дочок        

Імаго 9727 над ровесницями, дочками бугая Обрія 938, що засвідчує 

доцільність ведення селекції у цьому напрямі.  
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