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У статті наведено показники відтворної здатності в корів-первісток 
західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, 
отриманих у результаті різних варіантів підбору ‒ внутрішньолінійного та кросів 

ліній. Низка дослідників відзначає, що в стадах голштинізованої худоби поряд з 
істотним збільшенням молочної продуктивності виникають проблеми з 
відтворенням. Це стосується й української чорно-рябої молочної породи, 
створеної шляхом використання генофонду голштинофризької породи для 
покращення місцевої чорно-рябої худоби. 

Аналіз результатів використання різних варіантів підбору при 
розведенні за лініями дає змогу визначити найбільш ефективні поєднання. 
Застосування тих, що мають суттєвий вплив на покращення продуктивності та 

відтворної здатності корів, є актуальним і має перспективи при плануванні 
роботи з удосконалення західного внутрішньопородного типу української 
чорно-рябої породи. Дослідження здійснено в стаді ДП ДГ «Радехівське» 
Радехівського району Львівської області. Встановлено, що при застосуванні 
внутрішньолінійного підбору суттєвих відмінностей за показниками 
відтворної здатності між коровами-первістками ліній Елевейшин 1491007, 
Валіанта 1650414 і Чіфа 1427381 немає. Сервіс-період між першим та другим 
отеленнями переважав оптимальний рівень у корів усіх трьох груп і коливався 
від 123,9 до 143,0 дня. Оптимальним у межах біологічної норми був лише 

сухостійний період (57,2–58,8 дня). Міжотельний період та показник, що від 
нього залежить, – коефіцієнт відтворної здатності переважали оптимальні 
параметри.  

При міжлінійному підборі аналізували такі кроси ліній: Чіфа 1427381 – 
Елевейшин 1491007, Чіфа 1427381 – Старбака 352790, Чіфа 1427381 – 
Валіанта 1650414, Валіанта 1650414 – Елевейшин 1491007, Старбака 352790 – 
Валіанта 1650414. Вік першого отелення в кросу ліній Чіфа 1427381 – Валіанта 
1650414 був найменшим і становив 18,7 міс. Найвищим серед тварин 

аналізованих поєднань цей показник був у поєднанні Валіанта 1650414 – 
Елевейшин – 20,9 міс. Середні показники сервіс-періоду становили від 
117,6 дня в кросу Старбака 352790 – Валіанта 1650414 до 147,6 дня в кросу 
Чіфа 1427381 – Старбака 352790. 
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Найнижча тривалість тільності (281,4 дня) була в корів із поєднання 

Валіанта 1650414 – Елевейшин 1491007. У корів від міжлінійного поєднання 
Старбака 352790 – Валіанта 1650414 тривалість тільності була найвищою на 
відміну від решти груп і становила 284,1 дня.  

Як при внутрішньолінійному, так і при міжлінійному поєднаннях 
сухостійний період був у межах біологічної норми (50–60 днів). При цьому у 
тварин різних кросів він коливався від 56,8 до 65,9 дня.  

Оптимальна тривалість міжотельного періоду – 365 днів. У нашому 
дослідженні міжотельний період між першим і другим отеленнями становив 

від 401,7 у кросу ліній Старбака 352790 – Валіанта 1650414 до 439,7 дня у 
кросу Чіфа 1427381 – Старбака 352790. Коефіцієнт відтворної здатності між 
першим і другим отеленнями в корів різних кросів – 0,83–0,91 дня. 

Ключові слова: корови-первістки, лінія, кроси ліній, підбір, відтворна 
здатність. 
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Reproductive ability of first-born heifers obtained with different linear 

selection options 
The article presents the reproductive performance of first-born heifers of the 

western intra-breed type of Ukrainian black-spotted dairy breed, obtained as a result 
of different selection options – intraline and cross lines. A number of researchers 
note that in herds of Holsteinized cattle, along with a significant increase in milk 
productivity, there are problems with reproduction. This also applies to the 

Ukrainian black-spotted dairy breed, created by using the gene pool of the Holstein-
Friesian breed to improve the local black-spotted cattle. The analysis of results of 
use of various options of selection at cultivation on lines gives the chance to define 
the most effective combinations. The use of those that have a significant impact on 
improving the productivity and reproductive capacity of cows is relevant and has 
prospects for planning work to improve the western intra-breed type of Ukrainian 
black-spotted breed. 

The study was conducted on the herd of SE EF "Radekhivske" in Radekhiv 

district of Lviv region. It is established that when applying the in-line selection of 
significant differences in terms of reproducibility between the first-born heifers of 
the Elevation 1491007, Valiant 1650414 and Chief 1427381 lines do not exist. 
Regarding the service period between the first and second calves, it prevailed in the 
optimal level in cows of all three groups and ranged from 123.9 to 143.0 days. Only 
the dry period (57.2–58.8 days) was optimal within the biological norm. The inter-
calving period and the indicator that depends on it – the coefficient of 
reproducibility – dominated the optimal parameters. 

The following crosses of lines were analyzed in the interlinear selection: 

Chief 1427381 – Elevation 1491007, Chief 1427381 – Starbuck 352790, 
Chief 1427381 – Valiant 1650414, Valiant 1650414 – Elevation 1491007, 
Starbuck 3527904 – Valiant 1650414. The age of the first birth in the cross of the 
Chief 1427381 – Valiant 1650414 lines was the smallest – 18.7 months. The highest 
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this indicator was in the combination of Valiant 1650414 – Elevation – 20.9 months. 

The average indicators of the service period ranged from 117.6 days in the cross of 
Starbuck 352790 – Valiant 1650414 to 147.6 days in the cross of Chief 1427381 – 
Starbuck 352790. 

The lowest duration of pregnancy (281.4 days) was in cows from the 
combination of Valiant 1650414 – Elevation 1491007. In cows from the interlinear 
combination Starbuck 352790 – Valiant 1650414 the duration of pregnancy was the 
highest in contrast to other groups – 284.1 day. 

Both in intralinear and interlinear combinations, the dry period was within 

the biological norm (50–60 days). In animals of different crosses, it ranged from 
56.8 to 65.9 days. 

It is known that the optimal duration of the inter-calving period is 365 days. 
In our study, the interval between the first and second calvings ranged from 401.7 in 
the cross of Starbuck 352790 – Valiant 1650414 lines to 439.7 days in the cross of 
Chief 1427381 – Starbuck 352790. The reproductive capacity between the first and 
second calves in cows of different crosses was 0.83-0.91 days. 

Key words: firstborn cows, line, line crosses, selection, reproductive ability. 
  

Вступ. Розроблена вченими й практиками зоотехнічної науки та 
узагальнена М. А. Кравченком теорія племінного підбору як 

класичний метод племінної справи має важливе значення для 

ефективного ведення селекційної роботи [11, 15, 16, 19, 29‒31]. 

Племінний підбір є одним з основних зоотехнічних методів 

покращення стад великої рогатої худоби. З його допомогою 

накопичуються й закріплюються в нащадках бажані ознаки [4, 5, 8]. 

Підбір впливає не тільки на молочну продуктивність, а й на інші 

важливі селекційні ознаки, серед яких і відтворна здатність [17, 18, 20–

22, 24‒26, 28]. Відтворна здатність характеризує ступінь 

пристосованості стада до певних виробничо-технологічних умов, що 

важливо враховувати при індивідуальному оцінюванні до наступного 
добору цінних тварин [1‒3, 6, 7, 9, 10, 13, 23, 39‒41]. Основна мета 

розведення – це отримання від тварин доброї продуктивності при 

невеликих затратах. Із збільшенням продуктивності відразу виникає 

проблема з відтворювальними якостями корів. Загалом тваринниками-

практиками підмічено, що використання бугаїв голштинської породи 

на масиві популяції чорно-рябої породи спричинило погіршення 

відтворних функцій у корів, зокрема їх сервіс-періоду. Тому методи 

підбору мають суттєве значення при плануванні роботи зі стадами 

худоби з метою покращення їх відтворювальних якостей.  

При створенні західного внутрішньопородного типу української 

чорно-рябої молочної породи застосовували варіанти міжлінійного та 

внутрішньолінійного підбору, які мали різну ефективність. Метою 
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роботи було вивчити відтворну здатність корів-первісток стада 

української чорно-рябої молочної породи при внутрішньолінійному 

підборі та міжлінійних кросах. 

Матеріали і методи. Дослідження проведено в  

ДП ДГ «Радехівське» Радехівського району Львівської області. З 

використанням карточок племінних корів (форма 2-мол) 

проаналізували родоводи та вивчили окремі показники відтворної 

здатності в корів-первісток, отриманих від різних варіантів поєднання. 

Типи племінного підбору визначали за методикою М. А. Кравченка 

[14], відтворну здатність тварин – за віком першого осіменіння й 
отелення, тривалістю фізіологічних періодів (сервіс-, сухостійного та 

міжотельного (МОП), тільності та лактації).  

Біометричний аналіз отриманих даних проводили за методикою 

М. О. Плохінського [27]. 

Результати та обговорення. Відтворна здатність корів ‒ 

важлива складова селекційної роботи. Результати наших досліджень 

щодо показників відтворної здатності первісток, отриманих при 

внутрішньолінійному підборі, наведено в таблиці 1.  
 

1. Показники відтворної здатності первісток, отриманих при 
внутрішньолінійному підборі (М±m) 

Показник 

Лінії 

Чіфа 1427381 
(n=32) 

Валіанта 
1650414 
(n=37) 

Елевейшин 
1491007 (n=42) 

Вік першого осіменіння 
телиць, міс. 

19,4 ± 0,38 19,8 ± 0,28 19,0 ± 0,36 

Вік першого отелення, міс. 29,5 ± 0,49 29,9 ± 0,36 29,0 ± 0,66 

Тривалість тільності після 
першого отелення, діб 

282,5 ± 0,89 282,1 ± 0,66 281,7 ± 0,57 

Сервіс-період між першим 
та другим отеленнями, діб 127,5 ± 8,53 143,0 ± 8,89 123,9 ± 8,25 

Сухостійний період перед 
другим отеленням, діб 58,5 ± 1,05 58,8 ± 1,13 57,2 ± 1,50 

МОП між першим та другим  
отеленнями, діб 

410,0 ± 9,07 425,0 ± 9,13 405,6 ± 9,56 

Коефіцієнт відтворної 
здатності за МОП 

між першим та другим 
отеленнями 

0,92 ± 0,06 0,89 ± 0,04 0,93 ± 0,02 
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При відтворенні стад важливе значення має вік першого 

осіменіння телиць, який залежить від багатьох факторів, у першу чергу 

від інтенсивності вирощування ремонтних телиць та їх 

пристосованості до конкретних природно-кліматичних і господарських 

умов. Оптимальним віком першого парування для чорно-рябої худоби 

вважається 16‒18 міс. Отримані нами дані свідчать про те, що в умовах 

ДП ДГ «Радехівське» парування ремонтних телиць відбувалося в дещо 

пізніші терміни, вік першого парування телиць, отриманих при 

внутрішньолінійному підборі, був у межах 19,0–19,8 міс. Суттєвих 

відмінностей між тваринами піддослідних груп за цим показником, а 
отже, і за віком першого отелення, не спостерігалося. Тривалість 

першої вагітності була в межах фізіологічних показників, визначених 

для цього виду тварин. Більш істотні відмінності виявлено за 

тривалістю сервіс-періоду між першим і другим отеленнями. Найбільш 

тривалий сервіс-період спостерігався в первісток від 

внутрішньолінійного підбору лінії Валіанта 1650414. Він становив 143 

доби і був довшим, ніж у ровесниць лінії Чіфа 1427381 та 

Елевейшин 1491007, відповідно, на 15,5 та 19,1 доби. Однак зазначені 

відмінності перебувають у межах статистичної помилки.   

За тривалістю сухостійного періоду суттєвої різниці між 

тваринами окремих ліній не виявлено. Цей показник був наближеним 
до оптимального значення в корів усіх трьох ліній. 

Важливим показником, що визначає ефективність молочного 

скотарства, є міжотельний період. В ідеалі він має становити 365 днів, 

тобто кожного року корова повинна розтелитися. За нашими 

результатами, подовжений сервіс-період негативно позначився на 

МОП. Цей показник перевищував оптимальне значення в нащадків 

усіх трьох ліній на 40‒60 діб і мав найвищі значення в корів із лінії 

Валіанта 1650414.  

Показники відтворної здатності корів-первісток, отриманих у 

результаті кросів різних ліній, наведено в таблиці 2. Встановлено, що 

ремонтні телиці, отримані при міжлінійному підборі, за віком першого 

осіменіння суттєво не відрізнялися від ровесниць, отриманих при 
внутрішньолінійному підборі. Це може бути свідченням 

переважаючого впливу на цей показник паратипових факторів, у 

першу чергу умов вирощування. Однак було виявлено певні 

відмінності між тваринами, отриманими від різних поєднань ліній, які 

проявляються у вигляді тенденції і не є статистично вірогідними. 

Телиці, отримані від спаровування бугаїв лінії Чіфа 1427381 з 

коровами ліній Старбака 352790 і Валіанта 1650414, були спаровані в 
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більш ранньому віці (вік першого парування, відповідно, 18,9 і 18,7 

доби), ніж телиці, матері яких належали до лінії Елевейшин 1491007, а 

батьки до ліній Чіфа 1427381 і Валіанта 1650414. Вік першого 

парування в останніх становив, відповідно, 19,8 і 20,9 дня. Вік першого 

отелення був найпізнішим у первісток кросу ліній Валіанта 1650414 × 

Елевейшин 1491007. Цей показник був статистично вірогідно більшим 

(Р≤0,05), ніж у первісток, отриманих при внутрішньолінійному підборі 

в лінії Елевейшин 1491007 та від кросу ♂Чіфа 1427381 ×  

♀Старбака 352790. Сервіс-період між першим і другим отеленнями 

був найбільш тривалим у корів від поєднання ♂Чіфа 1427381 × 
♀Старбака 352790, а найкоротшим – у первісток від поєднання 

♂Старбака 352790 × ♀Валіанта 1650414. Вказана різниця є 

статистично вірогідною Р≤0,05. Тривалість сухостійного періоду між 

першим і другим отеленнями була найбільшою в нащадків від 

спаровування бугаїв лінії Старбака 352790 з коровами лінії  

Валіанта 1650414. Різниці за цим показником з коровами, що походять 

від досліджуваних варіантів внутрішньолінійного підбору та кросів 

ліній ♂Чіфа 1427381 × ♀Старбака 352790, ♂Чіфа 1427381 ×  

♀Валіанта 1650414 і ♂Валіанта1650414 × ♀Елевейшин 1491007, 

статистично вірогідні, Р≤0,001. Міжотельний період між першим і 

другим отеленнями був найдовшим у корів від кросу ліній  
♂Чіфа 1427381 × ♀Старбака. Він був тривалішим, ніж у корів усіх 

інших досліджуваних варіантів міжлінійного підбору, на 24,7–38,0 

дня, а корів ліній Чіфа 1427381 та Елевейшин 1491007 від 

внітрішньолінійного підбору – на 29,7 і 34,1 дня. Всі різниці за цим 

показником статистично вірогідні Р≤0,05–0,001.  

Отримані в наших дослідженнях дані про більшу тривалість 

сервіс- та міжотельного періодів збігаються з результатами інших 

авторів, які повідомляють, що таке явище характерне для 

голштинізованої худоби, особливо для високопродуктивних корів. В 

окремих дослідженнях встановлено, що корови з тривалістю сервіс-

періоду в межах 120 днів вирізняються найвищою молочною 

продуктивністю порівняно з більш коротким чи тривалішим сервіс-
періодом [11, 12, 23, 32‒35, 36‒38].   
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Висновки: 

1. Встановлено вплив типів підбору на окремі показники 

відтворної здатності корів західного внутрішньопородного типу 

української чорно-рябої молочної породи. Узагальнений показник 

відтворної здатності у корів, отриманих у результаті 

внутрішньолінійного поєднання, був найбільший у ліній 

Елевейшин 1491007 та Чіфа 1427381 – 0,93 та 0,92%. Цей показник 

серед кросів ліній був найвищим у нащадків поєднання ♂Чіфа 1427381 

× ♀Елевейшин 1491007 та ♂Старбака 352790 × ♀Валіанта 1650414 – 

0,91 та 0,90%. 
2. У ремонтних телиць, отриманих від внутрішньолінійного 

підбору, вік першого осіменіння був 19,0–19,8 міс. Між другим та 

третім отеленнями тривалість сухостійного періоду була оптимальною 

і становила 57,2–58,8 дня. 

3. Серед тварин, отриманих при міжлінійному підборі, 

найшвидше осіменені ремонтні телиці з кросу Чіфа 1427381 – Валіанта 

1650414 (18,7 міс.). 
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