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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ОНТОГЕНЕЗУ  

РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ  

ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ  

 
У статті наведено результати досліджень динаміки живої маси 

піддослідних ремонтних теличок з урахуванням їх лінійної належності у 
ДП ДГ «Радехівське» та у ДП ДГ «Оброшино», їх екстер’єру та життєздатності 
новонародженого молодняка. А саме – дані росту й розвитку ремонтних 
теличок – дочок бугаїв Дербі 1401803187 (лінія Елевейшна), Севаша 
4600031573 (лінія Старбака), Стерлінга 1427381 (лінія Елевейшна), відповідно, 
в господарствах «Радехівське» Радехівського та «Оброшино» 
Пустомитівського районів Львівської області. Результатами численних 

експериментів доведено, що на ріст і розвиток молодняка великої рогатої 
худоби в постембріональний період за нормальних умов годівлі й утримання 
впливає як породний фактор, так і належність до лінії. Тому метою досліджень 
було виявити закономірності змін вагового росту та лінійних параметрів 
ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи у віковій динаміці 
від народження до досягнення ними 9-місячного віку з урахуванням їх лінійної 
належності та розробити заходи з відбору молодняка для ремонту стад.  

Встановлено, що ремонтні телиці української чорно-рябої молочної 
породи і в ДП ДГ «Радехівське», і в ДП ДГ «Оброшино» характеризуються 

високою оптимальною інтенсивністю росту, їх жива маса відповідає стандарту  
породи. Від народження до 9-місячного віку ремонтні телиці ліній Елевейшна 
та Старбака мають середньодобові прирости 719–723 г. У всі досліджувані 
періоди спостерігається тенденція більшої живої маси в дочок бугая Дербі 
1401803187 (лінія Елевейшна, ДП ДГ «Радехівське») та в нащадків бугая 
Стерлінга 1427381 (лінія Елевейшна, ДП ДГ «Оброшино»). У ремонтних 
телиць – дочок бугая Дербі 1401803187 (лінія Елевейшна,  
ДП ДГ «Радехівське») більші проміри висоти в холці у віці 6 місяців та крижах 

у віці 9 місяців, відповідно, на 3,4 та 2,0 см, також у них більший промір 
ширини грудей у віці 9 місяців (на 2,6 см) та обхват грудей за лопатками (на 
1,9 см), ніж у дочок бугая Севаша 4600031573. За висотними промірами 
ремонтні телиці – нащадки бугая Стерлінга 1427381 (лінія Елевейшна,  
ДП ДГ «Оброшино») переважали ровесниць – дочок бугая Севаша 4600031573 
(лінія Старбака).  
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Features of the process of ontogenesis of repair heifers of Ukrainian 

black-spotted dairy breed 
The article presents the results of studies of the live weight dynamics of 

experimental repair heifers, taking into account their linear affiliation in SE EF 

Radekhivske and SE EF Obroshyno, their exterior and viability of newborn young. 
Namely data on the growth and development of repair heifers – daughters of bulls 
Derby 1401803187 (Elevation line), Sevash 4600031573 (Starbuck line), Sterling 
1427381 (Elevation line) respectively in the farms "Radekhivske" of Radekhiv and 
"Obroshino" of Pustomyty district in Lviv region. The results of numerous 
experiments have shown that the growth and development of young cattle in the 
post-embryonic period under normal conditions of feeding and keeping is influenced 
by both the breed factor and belonging to the line. Therefore, the goal of the research 
was to establish the regularities of changes in weight growth and linear parameters 

of repair heifers of Ukrainian black-spotted dairy breed in the age dynamics from 
birth to 9 months of age, taking into account their linear affiliation and to develop 
measures for selection of young calves with the aim of herd repair. 

It is established that repair heifers of Ukrainian black-spotted dairy breed 
both in SE EFs of "Radekhivske" and "Obroshyno" are characterized by high 
optimal growth intensity, their live weight corresponds to the breed standard. From 
birth to 9 months of age the repair heifers of the Elevation and Starbuck lines have 
an average daily gain of 719–723 g. The repair heifers – daughters of the bull Derby 

1401803187 (Elevation line, SE EF "Radekhivske") have larger measurements of 
height in the withers at the age of 6 months and buttocks at the age of 9 months 
respectively by 3.4 and 2.0 cm, they also have a larger width of the chest at the age 
of 9 months (by 2.6 cm) and the girth of the breasts behind the shoulder blades 
(1.9 cm) than the daughters of the bull Sevash 4600031573. According to height 
measurements repair heifers – descendants of the bull Sterling 1427381 (Elevation 
line, SE EF "Obroshyno") were dominated by peers – daughters of the bull Sevash 
4600031573 (Starbuck line). 

Key words: repair heifers, Ukrainian black-spotted breed, line, live weight, 
measurements, ontogenesis. 

 

Вступ. Рівень молочної продуктивності закладається в період 

онтогенезу тварин, в процесі їх росту і розвитку. Ознаки, що 
характеризують молочну продуктивність, формуються під впливом 

генотипу. Генотип тварини при цьому визначає норму її реакції на 

умови зовнішнього середовища [2, 4, 15]. Знання закономірностей 

росту й розвитку дає змогу здійснювати направлене вирощування 

молодняка [26]. У молодняка жива маса слугує показником росту й 



ISSN 0130-8521. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2021. Вип. 69 (1) 

209 

 

розвитку організму та є фактором, що визначає продуктивні якості 

тварин [6, 27]. Інтенсивність росту й розвитку – цінна властивість 

худоби [14, 22, 30]. Багато дослідників відмічають вплив доброго 

розвитку тварин на їх продуктивні та племінні якості в майбутньому 

[1, 3, 17, 24, 28]. У процесі розвитку кожна тварина набуває властивої 

їй індивідуальності, що виражається особливостями її конституції, 

продуктивності, екстер’єру [7, 10, 21]. Результатами численних 

експериментів доведено, що на ріст і розвиток молодняка великої 

рогатої худоби в постембріональний період за нормальних умов 

годівлі й утримання впливає як породний фактор, так і належність до 
лінії [5, 13, 18, 23]. 

Метою досліджень було виявити закономірності змін вагового 

росту та лінійних параметрів ремонтних телиць української чорно-

рябої молочної породи у віковій динаміці від народження до 

досягнення ними 9-місячного віку з урахуванням їх лінійної 

належності та розробити заходи з відбору молодняка для ремонту стад 

[9, 25, 29]. Об’єктом досліджень були ремонтні телички української 

чорно-рябої молочної породи у двох господарствах –  

ДП ДГ «Радехівське» Радехівського та ДП ДГ «Оброшине» 

Пустомитівського районів Львівської області від їх народження до 

досягнення 9-місячного віку. 
У результаті нашої роботи наведено дані росту й розвитку 

ремонтних теличок – дочок бугаїв Дербі 1401803187 (лінія 

Елевейшна), Севаша 4600031573 (лінія Старбака), Стерлінга 1427381 

(лінія Елевейшна), відповідно, у господарствах «Радехівське» 

Радехівського та «Оброшино» Пустомитівського районів Львівської 

області, що дають змогу зрозуміти й правильно вибрати телиць для 

ремонту стад, а саме – використати того батька, нащадки якого 

інтенсивніше ростуть і мають кращі показники росту.  

Матеріали і методи. Основний метод – експериментальний 

шляхом проведення науково-господарського досліду. При 

опрацюванні результатів досліджень використовували зоотехнічні та 

статистичні методи. Дослідження проводили на ремонтних телицях 
різних ліній української чорно-рябої молочної породи у  

двох господарствах – ДП ДГ «Радехівське» Радехівського та  

ДП ДГ «Оброшино» Пустомитівського районів Львівської області від 

їх народження до досягнення ними віку 9 місяців. Під час проведення 

досліджень вивчали динаміку живої маси ремонтних телиць – 

нащадків різних ліній та бугаїв за результатами їх зважування при 

народженні, у віці 3, 6 та 9 місяців. На основі зважування визначено 
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середньодобові прирости піддослідного молодняка. Екстер’єрні 

особливості вивчено за промірами будови тіла, на їх основі визначено 

індекси будови тіла. Також при проведенні досліджень враховували 

результати бонітування піддослідного молодняка згідно з інструкцією 

з бонітування [11, 16]. Вивчали життєздатність піддослідного 

молодняка за виживанням телят до 10-денного віку та його збереження 

до 6-місячного віку відповідно до зоотехнічних записів. Біометричне 

оброблення одержаних даних було проведено методом варіаційної 

статистики за методикою М. А. Плохінського [19].  

Результати та обговорення. Динаміку змін живої маси 
піддослідних ремонтних теличок з урахуванням їх лінійної належності 

в ДП ДГ «Радехівське» наведено в таблиці 1.  

При народженні ремонтні телички обох груп мали досить 

високу живу масу, яка характерна для української чорно-рябої 

молочної породи. Однак нами встановлено неоднакову живу масу в 

дочок різних бугаїв. Так, вірогідна перевага при народженні була у 

тварин – дочок бугая Дербі 1401803187 (на 1,2 кг, або 3%, Р<0,05).  

 

1. Зміна живої маси піддослідних ремонтних теличок різних ліній 

з віком, кг (М±m) 

Вік, міс. 

Бугаї, лінія 

Дербі 1401803187 

(Елевейшна), n=41 

Севаш 4600031573 

(Старбака), n=15 

При народженні 36,6 ± 0,4 35,4 ± 0,2 

3 107,0 ± 0,6 106,7 ± 2,5 

6 174,6 ± 1,4 170,1 ± 5,0 

9 237,8 ± 2,8 234,7 ± 2,4 

 
Така закономірність збереглася і в наступні вікові періоди. 

Встановлено, що в усі вікові періоди в ремонтних теличок – дочок 

обох бугаїв були оптимальні середньодобові прирости (табл. 2). 

Однак в усі вікові періоди перевагу мали дочки бугая Дербі 

1401803187. Так, у віковий період від 3 до 6 місяців телички – дочки 

бугая Дербі 1401803187 за середньодобовими приростами переважали 

ровесниць на 13 г, або 1,8%. У віковому періоді 6–9 місяців їх 

середньодобові прирости були практично однакові з дочками бугая 

Севаша 4600031573 – 719 та 723 г.  

Аналогічна тенденція спостерігалася і в період від народження 

до 6-місячного віку. У цей віковий період телички I групи переважали 

за середньодобовими приростами тварин II групи лише на 11 г. У 
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віковому періоді від народження до 9-місячного віку перевага дочок 

Дербі 1401803187 становила 8 г (742 г середньодобових приростів 

проти 735 г). Отже, найвищі середньодобові прирости телички обох 

піддослідних груп мали у віці від народження до 3 місяців (796–785 г), 

хоча достовірної різниці між групами не виявлено. 

 

2. Середньодобові прирости ремонтних теличок за віковими 

періодами (М±m) 

Показник 

Вікові періоди, міс. 

0–3 3–6 6–9 0–6 0–9 

Дочки бугая Дербі 1401803187, n=41 

Середньо-

добовий 

приріст, г 

796±12,5 729±12,8 725±13,0 761±13,9 742±8,0 

Дочки бугая Севаша 4600031573, n=15 

Середньо-
добовий 

приріст, г 

785±14,0 715±14,0 721±15,0 752±14,0 735±14,0 

 

Загалом за період вирощування від народження до 9-місячного 

віку найбільш високі середньодобові прирости отримано від дочок 

бугая Дербі 1401803187 – 742 г. 

Ми не спостерігали падежу молодняка як до 10-денного віку, 

так і надалі при його вирощуванні до 6-місячного віку. Життєздатність 

новонародженого молодняка до 10-денного віку та його збереженість 

до 6-місячного віку в нащадків обох бугаїв становила 100%. 

Ріст і розвиток – поняття взаємопов’язані. У процесі росту й 

розвитку тварина набуває не тільки властивих їй породних і видових 
ознак, а й особливостей конституції, екстер’єру й продуктивності. 

Враховуючи це, було вивчено зміни основних промірів тілобудови для 

характеристики росту осьового й периферійного скелетів піддослідних 

тварин під час їх бонітування – у 6- та 9-місячному віці. Генотип по-

різному вплинув на розвиток окремих статей у теличок української 

чорно-рябої молочної породи. У ДП ДГ «Радехівське» телички обох 

груп мали більші висотні проміри та проміри довжини тіла. У 6-

місячному віці висота в холці була більшою в теличок  – дочок бугая 

Дербі 1401803187. За цим показником вони переважали аналогів – 

дочок Севаша 4600031573 на 4,0% (Р<0,01), у 9 місяців ця 

закономірність зберігалася, але вірогідної різниці за висотою в холці 

не виявлено. 
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Така закономірність залишалася за показниками промірів 

висоти в крижах та довжини тулуба. Ремонтні телички – дочки бугая 

Дербі 1401803187 у віці 6 місяців мали висоту в крижах 104,5 см, що 

на 2,0% більше, ніж у дочок бугая Севаша 4600031573. У 9-місячному 

віці виявлено достовірну різницю за цим показником, дочки бугая 

Дербі 1401803187 переважали теличок бугая Севаша 4600031573 на 

2 см (2%, Р<0,05). За довжиною тулуба дочки бугая Дербі 1401803187 

у віці 6–9 місяців переважали ровесниць – дочок бугая Севаша 

4600031573 на 1,1–2 см. За показниками глибини тулубу ремонтні 

телички бугая Дербі 1401803187 у віці 6 та 9 місяців незначно 
переважали дочок бугая Севаша 4600031573 – на 0,2 см. У 9 місяців 

встановлено достовірну різницю за показниками ширини грудей у 

дочок бугая Дербі 1401803187 порівняно з дочками бугая Севаша 

4600031573. Цей показник був більший на 2,6 см (8%, Р<0,001). 

Різниці за показниками глибини грудей та ширини в клубах не 

виявлено. 

Проміри, які відображають об’єм тіла і розвиток кістяка 

піддослідних тварин, свідчать, що обхват грудей за лопатками у віці 6 

місяців був практично однаковим у теличок обох груп. У віці 9 місяців 

встановлено більший обхват грудей за лопатками в дочок бугая Дербі 

1401803187 на 2,0 см (Р<0,05) порівняно з теличками бугая Севаша 
4600031573. Про міцність кістяка свідчить обхват п’ястка. Цей промір 

у 6-місячному віці у піддослідних теличок обох груп практично не 

відрізнявся. Однак у віці 9 місяців у нащадків бугая Севаша 

4600031573 обхват п’ястка був більшим на 0,4 см (різниця не 

вірогідна). 

Зміни показників промірів тулуба ремонтних теличок свідчать 

про зниження енергії лінійного росту з віком тварин. Проте спад 

інтенсивності росту окремих показників будови тіла відбувався не 

завжди поступово, а хвилеподібно з підвищенням та пониженням у 

деякі вікові періоди, що свідчить про неоднакову швидкість росту в 

постембріональний період окремих статей тіла тварин. 

У результаті різної інтенсивності росту теличок одні проміри 
тіла в них були більші, інші – менші, що відповідає біологічному 

закону про нерівномірний розвиток органів і тканин у тварин, які 

ростуть. 

Виявлено, що висота в холці, висота в крижах, довжина тулуба, 

ширина грудей, обхват грудей були вищими в дочок Дербі 1401803187 

на 1–2,5%, а глибина грудей, ширина в клубах та обхват п’ястка у них 

нижчі, ніж у дочок Севаша 4600031573, на 0,7–2,1%. 
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Встановлено, що в ДП ДГ «Оброшино» жива маса теличок 

відповідала стандарту породи. При народженні в нащадків бугая 

Стерлінга 1427381 перевага за живою масою над дочками бугая 

Севаша 4600031573 була незначною (на 0,9 кг). У 3-місячному віці 

вона становила 1,1 кг. У 6- та 9-місячному віці дочки бугая Стерлінга 

1427381 переважали за живою масою ровесниць, відповідно, на 2,8 та 

3,0 кг. Динаміку зміни живої маси в піддослідних ремонтних теличок 

ДП ДГ «Оброшино» наведено в таблиці 3. 

 
3. Зміна живої маси піддослідних ремонтних теличок різних ліній 

з віком, кг (М±m) 

Вік, міс. 

Бугаї, лінія 

Стерлінг 1427381 

(Елевейшна), n=44 

Севаш 4600031573 

(Старбака), n=30 

При народженні 35,4 ± 0,3 35,4 ± 0,2 

3 107,5 ± 0,8 106,7 ± 2,5 

6 172,8 ± 1,2 170,1 ± 4,2 

9 231,4 ± 2,8 228,4 ± 2,3 

 

Отже, у дочок бугая Стерлінга 1427381 виявлено перевагу за 

живою масою в усі вікові періоди, однак вона не була статистично 

вірогідною. Середньодобові прирости піддослідних теличок 

найбільшими були у віковому періоді від народження до 3-місячного 

віку, надалі вони закономірно знижувалися, але відповідали вимогам 

до приростів для худоби молочного напряму продуктивності і за 

середньодобовими приростами в усі вікові періоди переважали 

ровесниць, однак вірогідної різниці не встановлено. Телички – 

нащадки бугая Стерлінга 1427381 як у 6-місячному віці, так і у віці 9 
місяців мали більші проміри висоти й довжини тіла. У 6-місячному 

віці висота в холці була більшою в теличок – нащадків бугая Стерлінга 

1427381. За цим показником вони переважали аналогів – дочок Севаша 

4600031573 на 2,6 см (2,5%, Р<0,001), у 9 місяців ця закономірність 

також збереглася. Телички, отримані від бугая Стерлінга 1427381, 

переважали ровесниць на 1,3 см, або 1,3%, однак вірогідної різниці не 

встановлено. За довжиною тулуба дочки бугая Стерлінга 1427381 в 6 

та 9 місяців вірогідно переважали ровесниць – дочок бугая Севаша 

4600031573 на 1,1–3,0 см (Р<0,001). 

За показниками промірів висоти в крижах та довжини тулуба 

спостерігається аналогічна закономірність. Телички бугая Стерлінга 
1427381 мали у віці 6 місяців висоту в крижах 101,6 см, що на 2,2 см, 
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або 2,6%, більше, ніж у дочок Севаша 4600031573 (Р<0,001). У 9-

місячному віці також встановлено достовірну перевагу за цим 

показником у дочок бугая Стерлінга 1427381 (на 2 см, 1,9%, Р<0,05). 

За показниками глибини та ширини тіла ремонтні телички бугая 

Стерлінга 1427381 переважали аналогів – дочок бугая Севаша 

4600031573. Однак статистично вірогідною різниця була лише у віці 9 

місяців за показниками промірів ширини грудей (Р<0,001). Аналіз 

результатів свідчить, що обхват грудей за лопатками у віці 6 місяців 

був більшим у дочок бугая Стерлінга 1427381 на 1,5 см (1,3%), у 9 

місяців – на 0,9 см, однак вірогідної різниці не виявлено. За промірами 
обхвату п’ястка спостерігалася тенденція до збільшення цих промірів у 

дочок Стерлінга 1427381. 

Висновки. Ремонтні телиці української чорно-рябої молочної 

породи як у ДП ДГ «Радехівське», так і у ДП ДГ «Оброшино» 

характеризуються високою оптимальною інтенсивністю росту, їх жива 

маса відповідає стандарту породи. Від народження до 9-місячного віку 

ремонтні телиці ліній Старбака та Елевейшна мають середньодобові 

прирости 719–723 г. У всі досліджувані періоди спостерігалася 

тенденція більшої живої маси в дочок бугая Дербі 1401803187 (лінія 

Елевейшна, ДП ДГ «Радехівське») та в нащадків бугая Стерлінга 

1427381 (лінія Елевейшна, ДП ДГ «Оброшино»). 
У ремонтних телиць – дочок бугая Дербі 1401803187 (лінія 

Елевейшна, ДП ДГ «Радехівське») більші проміри висоти в холці у віці 

6 місяців та крижах у віці 9 місяців, відповідно, на 3,4 та 2,0 см, також 

у них більший промір ширини грудей у віці 9 місяців (на 2,6 см) та 

обхват грудей за лопатками (на 1,9 см), ніж у дочок бугая Севаша 

4600031573. У дочок бугая Дербі 1401803187 (ДП ДГ «Радехівське») у 

віці 6 місяців більші тазо-грудний та грудний індекси (на 7 та 3%), ніж 

у дочок Севаша 4600031573, та в 9 місяців – індекси розтягнутості, 

тазо-грудний і грудний (на 5–10%).  

За висотними промірами ремонтні телиці – нащадки бугая 

Стерлінга 1427381 (лінія Елевейшна, ДП ДГ «Оброшино») переважали 

ровесниць – дочок бугая Севаша 4600031573 (лінія Старбака): у 6 
місяців – за висотою в холці та крижах, відповідно, на 2,2 та 2,6 см, а в 

9 місяців – за висотою в крижах на 2,0 см. За промірами довжини 

тулуба дочки бугая Стерлінга 1427381 у віці 6 та 9 місяців переважали 

дочок бугая Севаша 4600031573, відповідно, на 2,1 та 3,0 см.  
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