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ВІДТВОРНА ЗДАТНІСТЬ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ  

ТА КОРІВ-ПЕРВІСТОК СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ 

ПРИКАРПАТТЯ РІЗНИХ ЛІНІЙ  

 

Наведено результати досліджень відтворної здатності 

ремонтних телиць та первісток трьох ліній симентальської породи - 

Ромулюса 929189864.75, Хоррора 809707945.79 та Редада 

711620016.77 в умовах племрепродуктора «Пчани-Денькович» 

Жидачівського району Львівської області. Встановлено, що на 

показники відтворної здатності впливає лінійна приналежність 

тварин. Вік отелення ремонтних телиць був у межах 28–30 місяців, 

індекс осіменіння – 1,63–1,71 од. Найвищою заплідненістю від першого 

осіменіння характеризувалися ремонтні телиці з лінії Ромулюса 

929189864.75 (69,06 %). Сервіс-період у корів-первісток становив 

96,8–130,4 доби, індекс осіменіння – 1,78–2,25 од.  

Ключові слова: симентальська порода, лінія, відтворна 

здатність, сервіс-період, індекс осіменіння. 
 

Вступ. Вищі надої від корів молочного напряму продуктивності 

можна отримати за умови щорічного отелення. Тому відтворення 

худоби є важливим чинником поруч з іншими факторами, які суттєво 

впливають на  інтенсифікацію молочного скотарства. Від відтворної 

функції корів у стаді залежать не лише інтенсивність розмноження 

тварин, а й реалізація задатків їхньої продуктивності [1⌐9]. На думку  
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багатьох вчених, ефективність галузі молочного скотарства тісно 

пов’язана з інтенсивністю відтворення стада. Відтворення та щорічні 

отелення є основними факторами, які стимулюють лактацію, а 

одержаний приплід дає можливість вести розширене відтворення стада 

та збільшити виробництво молока, що дозволяє підвищувати 

економічну ефективність [10⌐17]. Відтворна здатність також є однією 

з основних породних ознак, вивчення якої має велике практичне 

значення для складання селекційних програм, а в багатьох випадках 

вона визначає продуктивність тварин і рентабельність галузі 

молочного скотарства [19⌐30]. 

Племінна робота ґрунтується на принципах великомасштабної 

селекції, ефективність якої значною мірою залежить від лінійного 

розведення порід, що забезпечує збереження, вдосконалення бажаних 

якостей певної породи, створення і підтримку її структури. Разом з тим 

тварини, відбирані для племінних цілей, повинні мати не тільки високі 

племінні якості, але і добру відтворну здатність, яка визначає рівень 

продуктивності худоби. Тому метою наших досліджень було вивчити 

відтворну здатність корів симентальської породи різних ліній. 

Матеріали і методи. Дослідження проводили у 

племрепродукторі з розведення симентальської худоби – ФГ «Пчани-

Денькович» Жидачівського району Львівської області. Умови 

утримання корів у стаді – круглорічне прив'язне. Годівля знаходиться 

на рівні забезпечення  50–60 ц к. од. на корову в рік. 

Відтворну здатність ремонтних телиць та корів-первісток 

залежно від їх приналежності до ліній  оцінювали, враховуючи живу 

масу ремонтних телиць при осіменінні, вік їх отелення, індекс 

осіменіння (кількість осіменінь, потрібних для запліднення), заплід-

неність від першого осіменіння (відношення кількості тільних тварин 

від першого осіменіння до кількості корів у стаді), сервіс-період, 

сухостійний та міжотельний період, життєздатність новонародженого 

молодняку (виживання телят до 10 діб після їх народження). 

Коефіцієнт відтворної здатності (КВЗ) визначали за  формулою:   365      

                                                                                                МОП. 

При проведенні досліджень використовували матеріали 

первинного зоотехнічного та племінного обліку. Статистичний аналіз 

отриманих даних проведено за методикою М. О. Плохінського  [18]. 

Результати та обговорення. Отримані результати досліджень 

свідчать, що відтворна здатність корів симентальської породи 

залежить від їх лінійної приналежності (табл. 1). Встановлено, що 

перше осіменіння ремонтних телиць у господарстві проводили у віці 
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19⌐21 місяці. З віку першого осіменіння починається їх виробниче 

використання. Важливе значення має також жива маса телиць при 

осіменінні. Від цього показника залежить запліднюваність ремонтних 

телиць. Вона має становити 70 % від маси повновікових корів.  Жива 

маса піддослідних телиць відповідала стандарту породи та навіть 

перевищувала його (на 10⌐15 %) і у наших дослідженнях становила 

410⌐425 кг. Встановлено, що найбільшу живу масу при першому 

осіменінні мають ремонтні телиці - нащадки з лінії Ромулюса  (в 

середньому 425 кг), що більше, ніж у тварин з лінії Хоррора на 15 кг 

або 3,6 % та на 5,0 кг (1,2 %) – ніж у телиць з лінії Редада. 

Відомо, що оптимальний вік при першому отеленні за умов 

правильного вирощування тварин для скороспілих порід (чорно-ряба, 

айрширська, джерсейська, анлерська, червона датська) – 24⌐25 міс., 

для пізньоспілих комбінованого напряму продуктивності – 27⌐29 міс.  

У наших дослідженнях вік першого отелення у нетелей був 

оптимальний для симентальської породи молочно-м’ясного напряму 

продуктивності – 29⌐30 міс. При цьому тварини з лінії Хоррора 

поступалися за цим показником ровесницям з лінії Ромулюса на  

1,0 міс.,  а з лінії Редада – на  0,5 міс.   

В оцінці заплідненості важливе значення має індекс осіменіння, 

що показує кратність осіменіння тварин, потрібну для їх запліднення. 

Цей показник найвищим був у телиць з лінії Редада – 1,7 ± 0,09 од. За 

цим показником тварини з двох інших ліній поступалися на 0,08 та 

0,03 од. Найвищий відсоток заплідненості від першого осіменіння 

мали телиці з лінії Ромулюса – 69,06 %,  що більше, ніж у ровесниць з 

ліній Хоррора  та Редада, відповідно на 1,36 та 2,06 %. 

           Тривалість тільності у ремонтних телиць різних ліній становила 

287⌐292 доби, у корів-первісток – 285 діб. Однак цей показник може 

коливатися залежно від різних чинників. Найбільша тривалість 

тільності корів-первісток була у нащадків з лінії  Хоррора – 293,4 

доби, що більше, ніж у ровесниць з лінії Ромулюса на 2,5 доби та з 

лінії Редада ⌐ на 3,6 доби.  

         Встановлено, що найвищий коефіцієнт відтворної здатності 

мають нащадки з лінії Редада – 0,79 %, що більше, ніж у ровесниць з 

ліній Ромулюса та Хоррора на 0,4 %. Корови-первістки за індексом 

осіменіння мали значну перевагу щодо нетелей. Показники 

заплідненості та індекс осіменіння у корів першої лактації були 

найвищими у корів-первісток з лінії Ромулюса. Так, за індексом 

осіменіння корови цієї лінії переважали ровесниць з ліній Хоррора та 

Редада  відповідно на 15,0 і 0,47 %. У корів-первісток заплідненість від 
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першого осіменіння порівняно з ремонтними телицями була вищою і 

коливалася від 70,8  (лінія Хоррора) до 72,3 % (лінія Ромулюса), тобто 

нижчим показником відзначалися тварини лінії Хоррора.  

 

1. Відтворна здатність корів-первісток різних ліній  (М ± m) 

 

Показники 

 

Лінії 

Ромулюса 

929189864.75 

Хоррора 

809706945.79 

Редада 

711620016.77 

                                                 Ремонтні телиці 

Жива маса при 

осіменінні, кг 425 ± 8 410 ± 10 420 ± 6 

Вік отелення, міс. 29,8 ± 0,90 28,8 ± 0,80 29,3 ±  0,85 

Індекс 

осіменіння, од. 

 

1,68 ± 0,09 

 

1,63 ± 0,09 

 

1,71 ± 0,09 

Заплідненість від 

першого 

осіменіння, % 

 

 

69,06 

 

 

67,7 

 

 

67,0 

Тривалість 

тільності, діб 

 

289 

 

290 

 

293 

Сухостійний 

період, діб 

 

63 

 

62 

 

60 

Корови-первістки 

Тривалість, діб:    

тільності 290,9 ± 2,0 293,4 ± 2,2 289,8 ± 2,4 

сервіс-періоду  130,4 ± 12,3 126,6 ± 11,0 96,8 ± 12,7 

сухостійного 

періоду 62,3 ± 2,80 64,2 ± 2,03 72,3 ± 3,04 

міжотельного 

періоду (між 1 і 

2 отеленнями) 

 

 

483,6 ± 11,90 

 

 

484,2 ± 12,12 

 

 

458,9 ± 11,65 

КВЗ 0,75 ± 0,08 0,75 ± 0,04 0,79 ± 0,09 

Індекс 

осіменіння, % 2,25 ± 0,18 2,10 ± 0,21 1,78 ± 0,19 

Заплідненість від 

першого 

осіменіння, % 

 

 

72,3 

 

 

70,8 

 

 

71,6 

Життєздатність 

новонародженого 

молодняку, % 

 

 

0,03 

 

 

100 

 

 

100 
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За заплідненістю від першого осіменіння тварини з лінії 

Ромулюса переважали ровесниць з лінії Хоррора на 1,5, а з лінії Редада 

– на 0,7 %. 

Однією з основних ознак, що характеризують стан відтворення 

корів, є сервіс-період. Від його тривалості залежать лактаційний 

період та отримання  приплоду. У корів-первісток різних ліній 

тривалість сервіс- і міжотельного періодів перевищувала оптимальні 

параметри. Найнижчими ці показники були у первісток лінії Редада,  а 

найвищими – у тварин лінії Хоррора. За тривалістю сервіс-періоду 

корови лінії Ромулюса та Хоррора переважали ровесниць з лініїї  

Редада відповідно на 3,8 і 33,6 доби. Сухостійний період у 

піддослідних тварин був у межах зоотехнічної норми (60 діб), за 

винятком нащадків з лінії Редада, у яких він становив 72,3 доби. 

Життєздатність народжених  телят від корів-первісток з лінії Хоррора 

та Редада становила 100 %, а у тварин з лінії Ромулюса з різних 

причин загинуло 4 телят. 

           Також ми визначали процес перебігу отелення у корів-первісток 

(табл. 2).  Встановлено, що отелення проходили в основному легко, без 

ускладнень. Невеликий відсоток становили тварини, яким була 

потрібна допомога при отеленні. Серед корів-первісток з лінії 

Ромулюса (n = 118)  кількість тварин, що потребувала при отеленні 

допомоги ветеринарного лікаря, становила 2,5 %, з лінії Хоррора (n = 

147 гол.) – 4,1, з лінії Редада  (n = 128 ) – 2,3 %. Важке отелення було у 

2,0 % тварин із 147 оцінених з лінії Хоррора та 1,6 % із 128 оцінених з 

лінії Редада.   

  

2. Ступінь важкості отелень у корів-первісток 

Перебіг 

отелення 

Лінії 

Ромулюса Хоррора Редада 

гол. % гол. % гол. % 

Без ускладнення 115 97,5 138 93,9 123 96,1 

Надано 

рододопомогу, без 

ускладнень 

 

3 

 

2,5 

 

6 

 

4,1 

 

3 

 

2,3 

З ускладненням 

(важке) 

 

- 
 

- 

 

3 

 

2,0 

 

2 

 

1,6 

Жива маса телят 

при народженні, кг 

 

36 

 

38 

 

38 

Всього оцінено 

корів, гол. 118 147 128 
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Висновки  

1. Встановлено, що жива маса ремонтних телиць при першому 

осіменінні перевищувала стандарт породи на 10⌐15 % та була вищою у 

тварин з лінії Ромулюса на 1,2 та 3,6 % порівняно з тваринами ліній 

Редада та Хоррора. 

2. Найвищою була заплідненість у ремонтних телиць з лінії 

Ромулюса та становила 69,06 %, що більше на 1,36 та 2,06 %, ніж у 

ровесниць з лінії Хоррора та Редада. 

3. У корів-первісток симентальської породи тривалість сервіс- і 

міжотельного періодів перевищувала оптимальні параметри. 

Найнижчими ці показники були у первісток лінії Редада (96,8 діб), а 

найвищими – у тварин лінії Хоррора (130,4 доби). Заплідненість від 

першого осіменіння була вищою у корів-первісток з лінії Ромулюса та 

становила 72,3 %, а життєздатність молодняку була вищою у корів з 

ліній  Хоррора та Редада порівняно з лінією Ромулюса.  
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