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ПОРІВНЯЛЬНА  ОЦІНКА  МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК ВИМЕНІ  

КОРІВ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ КОМБІНОВАНОЇ ПОРОДИ 

 

Наведено результати науково-господарського досліду щодо 

вивчення морфологічних ознак вимені корів-первісток симентальської 

комбінованої породи різних ліній у двох господарствах-

племрепродукторах – «Літинське» Дрогобицького та «Пчани-

Денькович» Жидачівського районів Львівської області. Встановлено, 

що піддослідні тварини в основному характеризуються   

середньорозвинутим вименем з переважною більшістю чашоподібної 

та округлої форм. Певною мірою на розміри вимені і дійок здійснюють 

вплив бугаї-плідники. При оцінці вимені і дійок корів встановлено, що 

вони за промірами відповідають встановленим вимогам.    

 Ключові слова: симентальська комбінована порода, лінія, 

селекція, форма вимені, морфологічні ознаки. 

 

Вступ. У сучасних умовах інтенсивного ведення скотарства та 

впровадження у виробництво прогресивних технологій вимоги до 

продуктивних якостей тварин значно підвищилися. У молочному 

скотарстві важливою екстер’єрною ознакою корів, від якої залежить 

продуктивність, є вим’я, його придатність до машинного доїння [5]. За 

сучасної технології виробництва молока до вимені ставлять такі 

вимоги: воно має бути симетричне, довге, широке, глибоке, злегка 

розділене на частки з боків, дно горизонтальне. Центральна зв’язка 

добре виражена, вим’я вигідно розміщене над скаковим суглобом. 

Структура вимені м’яка, еластична, добре спадаюча після доїння. 

Дійки однакового розміру, помірної довжини і діаметра, циліндричної, 

злегка конічної форми, вертикально розміщені в центрі кожної чверті 

при вигляді збоку і злегка зміщені всередину при вигляді ззаду. 

Молочні вени довгі, добре виражені. Серед технологічних ознак 

вимені корів молочних порід важливими є показники, які 

характеризують його функціональні властивості, а саме інтенсивність  
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молоковіддачі, яка забезпечує інтенсивне та швидке видалення із нього 

молока, та саме цим обумовлює ефективність машинного доїння корів 

[1–4]. Вважають задовільною швидкість молоковіддачі, якщо в 

середньому за 1 хв одержують не менше 1 кг молока. Показник 1,2– 

1,5 кг/хв оцінюють як добрий, а 1,8–2,0 кг/хв і більше – як відмінний. 

Значна частина цих ознак корелює з молочною продуктивністю. Бали 

за оцінку вимені в лінійній оцінці за тип є найвищими.  У загальній 

оцінці корів молочних порід за типом на оцінку вимені припадає 40 %, 

комбінованих -  35 % [10].  Тобто оцінка корів за вименем має важливе 

значення, на сьогодні є чимало досліджень з цього питання [6–8, 11, 

13, 15, 28–31]. Враховуючи твердження вітчизняних вчених про те, що 

морфологічні ознаки вимені  успадковуються як зі сторони матері, так 

і батька, мають значний вплив на процес машинного доїння, ми 

ставили завдання вивчити морфологічні ознаки вимені у поширеної на 

Прикарпатті симентальської комбінованої породи.  

На сьогодні у Львівській області розведенням сименталів 

займаються у двох господарствах-племрепродукторах  - 

«Літинському» Дрогобицького та «Пчани-Денькович» Жидачівського 

районів, крім того, вона поширена в індивідуальних селянських 

господарствах вказаних районів. Генеалогічна структура згаданих стад 

складається, основним чином, із нащадків ліній Ромулюса 

929189864.75, Хоррора 809706945.79, Редада 711620016.77 та Стрейфа 

92927644. Бугаї цих ліній були завезені в Україну з Німеччини і 

характеризуються добрими племінними якостями. Продуктивність 

матерів бугаїв, яких використовують сьогодні у парувальній мережі, 

становила 7963–9460 кг молока з вмістом жиру у ньому 3,5–3,9 %. 

 Матеріали і методи. Дослідження проведено у згаданих  вище 

стадах з розведення симентальської худоби -  племрепродукторах ФГ 

«Пчани-Денькович» Жидачівського та ТзОВ «Літинське» 

Дрогобицького районів Львівської області.  Морфологічні ознаки 

вим’я корів-первісток оцінювали на 2–3 міс. лактації після отелення, за 

1,5–1 годину до доїння, візуально та вимірюванням згідно  з 

методикою [14]. У піддослідних тварин визначали такі проміри: 

обхват, ширину, довжину вимені, довжину передніх і задніх дійок, 

відстань від дна вимені до землі. Форму вимені оцінювали візуально, 

при цьому вади і дефекти екстер’єру враховували відповідно до 

рекомендацій, наведених в  «Інструкції з ведення племінного обліку в 

молочному і молочно-м’ясному скотарстві» [10]. При проведенні 

досліджень також враховували рівень годівлі піддослідних тварин. В 

обидвох господарствах застосовують однотипний силосно-сінажний 
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рівень годівлі без випасання з використанням стандартних 

комбікормів для різновікових груп тварин [9]. Рівень забезпечення 

кормами становив 50–65 ц к.од. на 1 гол. в рік. Статистичний аналіз 

результатів досліджень проводили за допомогою комп’ютерної 

програми Excel.  

Результати та обговорення. Одним із головних критеріїв 

пристосованості корів до використання на механізованих фермах є їх 

придатність до машинного доїння, яка залежить від форми вимені, 

його прикріплення до тулуба, розміщення за висотою, рівномірності 

розвитку часток, розміру і розташування дійок, швидкості доїння. 

Доведено, що форма і окремі властивості вимені мають високий 

ступінь генетичної детермінації, вони залежать від належності тварин 

до порід, ліній, нащадків бугаїв-плідників [15–25]. Трапляються 

твердження, що навіть у кращих за молочною продуктивністю стадах 

20–30 % корів непридатні до машинного доїння [12].  

Важливими показниками, які характеризують якість вимені, є 

його форма і розміри. У наших дослідженнях за формою вимені 

поголів’я корів розділяється таким чином (табл. 1). 

 

1. Характеристика корів-первісток різних господарств за формою 

вимені  

Кличка і № бугая, 

лінія 

n Розподіл дочок за формою вимені, % 

ванно-

подібна 

чашо-

подібна 

округла козяча 

ФГ «Пчани-Денькович» 

Рошелле 936647732 

(Ромулюса)   50 20,0 30,0 38,0 12,0 

Вікхт 932375771 

(Хоррора) 60 13,3 20,0 61,7 5,0 

Імаго 937169727 

(Редада) 89 6,7 18,0 75,3 - 

ТзОВ «Літинське» 

Імаго 937169727 

(Редада) 30 13,4 26,6 60 - 

Обрій 93 (Стрейфа) 32 9,4 46,9 43,7 - 

Дінгоб 7431414 

(Диригента) 36 5,5 27,8 66,7 - 

Вікхт 932375771 

(Хоррора) 32 31,2 31,2 37,6 - 
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Із даних таблиці видно, що корови племрепродукторів «Пчани-

Денькович» та «Літинське» характеризуються в основному двома 

формами вимені – чашоподібною і округлою. Тварин з ванноподібною 

(найбільш бажаною) формою вимені є найменша кількість в обох 

господарствах. При цьому найбільшу кількість серед оцінених 

первісток у ФГ «Пчани-Денькович» із бажаними формами вимені 

(ванно- та чашоподібною) становлять дочки бугая Рошелле 936647732. 

Серед нащадків бугая Імаго 937169727 виявлено всього 24,7 % корів з 

ванно- та чашоподібними формами вимені. Також за період оцінки 

серед 12,0 % первісток з лінії Ромулюса (нащадки бугая Рошелле 

936647732) та 5,0 % з лінії Хоррора (нащадки бугая Вікхта 932375771), 

що належать ФГ «Пчани-Денькович», виявлено  корів із козячою 

формою вимені (селекційний брак). Таких корів в плем’ядро не буде 

включено. Корів із такою суттєвою вадою екстер’єру в  

племрепродукторі «Літинське» не було. Це можна пояснити тим, що 

стадо «Пчани-Денькович» менш відселекціоноване за формою вимені. 

Це господарство новостворене, і відбір за формами і розвитком вимені 

ще не проводили. У ТзОВ «Літинське» найбільша кількість корів з 

ванноподібною формою вимені була у нащадків Вікхта 932375771 –  

32 гол.  

           При оцінці вимені корів за промірами звертали увагу і на 

основні вади, які описані в «Інструкції з ведення племінного обліку в 

молочному і молочно-м’ясному скотарстві» [10].  

Загалом дослідження за промірами показали, що корови-

первістки племрепродукторів «Пчани-Денькович» і «Літинське» 

характеризуються середньорозвинутим вименем (табл. 2).  Певною 

мірою на розміри вимені і дійок здійснюють вплив бугаї-плідники. 

Найбільшими промірами довжини, ширини та глибини вимені 

характеризуються дочки бугая Імаго 937169727 (ТзОВ «Літинське).   

Так, довжина вимені у первісток - дочок  бугая Імаго 937169727  

(племрепродуктор «Літинське») становила 35,6 см, що на 1,5 см, або    

4,4 % більше, ніж у ровесниць – дочок  Вікхта  932375771 та на  0,5 см,  

ніж Дінгоба 7431414. За шириною вимені дочки бугая Дінгоба 7431414 

мають перевагу на 0,6 та 0,4 см порівняно з нащадками Вікхта 

932375771 та Імаго 937169727. Глибина вимені була вищою у дочок 

Імаго 937169727, що більше, ніж у  дочок Дінгоба 7431414 на 1,3 см, 

або 6,2 %,  та 0,8 см, або  4,2 % – у дочок  Вікхта 932375771.  
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          Довжина передніх дійок практично однакова у нащадків Імаго 

937169727 та Вікхта 932375771 – відповідно 6,3 і 6,2 см, а у дочок 

бугая Дінгоба 7431414 показники цієї ознаки становили в середньому 

5,7 см, що менше, ніж у дочок згаданих вище бугаїв на 0,6 та 0,5 см.  

Довжина задніх дійок  однакова у нащадків Імаго 937169727 та Вікхта 

932375771 – 6,5 см, що більше, ніж  у дочок Дінгоба 7431414 на 0,9 см, 

або 20,4 %. Щодо діаметра дійок, то найтонші передні дійки у 

нащадків  Вікхта 932375771 – 2,0 см. За діаметром передніх дійок  

дочки бугая Дінгоба 7431414 переважають ровесниць – дочок Вікхта 

932375771 на 0,5 см, а Імаго 937169727 – на 0,2 см.  Діаметр  задніх 

дійок більший у дочок  Імаго 937169727 порівняно з аналогами на     

0,2 см. 

Важливе значення має і відстань між дійками. Достатньою слід 

вважати відстань між передніми дійками, яка має становити 10–20 см, 

між задніми – 6–12, між передніми і задніми – 7–12 см [14]. У наших 

дослідженнях встановлено, що у дочок Імаго 937169727         

найбільша відстань як між передніми, так і задніми дійками. Таким 

чином, показники середньої відстані між дійками відповідають 

мінімальним вимогам, що встановлені до промірів при оцінці вим’я і 

дійок. 

           Дуже важливою технологічною ознакою є відстань від дна 

вимені до землі, яка в нормі  має становити 45–50 см. Відстань від дна 

вимені до землі однакова у нащадків Дінгоба 7431414 та Вікхта 

932375771 – 58,4 см,  що більше, ніж у дочок  Імаго 937169727 на       

3,5 см, або 6,4 %. 

           Проміри  вимені у корів  ФГ «Пчани-Денькович» менші, ніж у 

корів з ТзОВ «Літинське». У вказаному господарстві оцінене поголів’я  

представляли нащадки таких бугаїв – Рошелле 936647732, Вікхта 

932375771 та Імаго  937169727.  Дочки бугая Рошелле 936647732 

переважали дочок  Імаго 937169727 за довжиною вимені на 1,6 см та 

на 0,7 см  - дочок Вікхта 932375771. Ширина вимені у нащадків 

Рошелле 936647732 і Вікхта 932375771 практично однакова. За цим 

показником вони переважають дочок Імаго 937169727 на 0,8 см.  

Глибина вимені найвища у дочок бугая Рошелле 936647732. Вони 

переважають дочок бугаїв Вікхта 932375771 і Імаго 937169727 на 1,0 

та 0,7 см.  За довжиною  передніх дійок  дочки бугая Вікхта  932375771 

переважають на 0,5 та 0,6 см та 0,4 і 0,7 см – задніх  дочок бугаїв  

Рошелле 936647732 і Імаго 937169727. Діаметр дійок відповідає 

оптимальним параметрам, що наведені в Інструкції з бонітування  (2– 

3 см). За відстанню між передніми дійками дочки бугая Імаго 
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937169727 переважають дочок Вікхта  932375771 і Рошелле 936647732 

на 1,3 і 1,9 см. Відстань між задніми дійками однакова у нащадків 

Вікхта  932375771 і Імаго 937169727,  а у тварин, що походять від 

бугая Рошелле 93664732, ця відстань на 0,4 см більша. Відстань між 

передніми і задніми дійками найбільша у дочок Імаго 937169727      

(8,8 см), що більше, ніж у нащадків Вікхта 932375771 і Рошелле 

936647732 на 0,2 і 0,4 см. Показник відстані від дна вимені до землі 

відповідає параметрам у дочок усіх трьох бугаїв. 

          Висновки. Корови-первістки племрепродукторів «Пчани-

Денькович» та «Літинське» характеризуються в основному двома 

формами вимені – чашоподібною і округлою. За розвитком вим’я  

корів в обох господарствах можна охарактеризувати як 

середньорозвинене. 
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