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РЕЗУЛЬТАТИ ЛІНІЙНОЇ ОЦІНКИ ЗА МОЛОЧНИМ ТИПОМ   

У КОРІВ ЧОРНО-РЯБОЇ ПОРОДИ 

 

 Наведено особливості будови тіла корів-первісток внаслідок 

проведеної лінійної оцінки за типом  за двома системами – описовою  

9-бальною та 100-бальною шкалами у нащадків бугая Дербі 

1401803178. Кращі показники екстер’єру мають тварини ДПДГ 

“Радехівське”.  

Ключові слова: західний внутрішньопородний тип, лінійна 

оцінка корів за типом, екстер’єр, молочний тип.  

 

Одним із чинників, що мають вплив на продуктивні якості 

худоби, є форми будови тіла. Особливого значення екстер’єру 

надавали класики зоотехнічної науки при виведенні порід  і типів  
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сільськогосподарських тварин [7]. Сьогодні в країнах світу, де ведення 

тваринництва відбувається на належному рівні, використовують 

оцінку екстер’єру, яку запроваджено і в Україні.  Ряд учених, 

відзначаючи важливість вивчення тварин за зовнішньою будовою тіла, 

вказують, що на становлення  найпродуктивнішої породи світу – 

голштинської - мав вплив відбір за екстер’єром  [5].   

Гармонійна будова тіла у молочної корови, яка за зовнішнім 

виглядом наближається до модельної тварини, в Україні є актуальною 

проблемою у селекційній роботі щодо удосконалення стад. 

Обумовлено це тим, що науково-технічний прогрес передбачає  

розведення високопродуктивних особин, які виробляють більше 

продукції при найменших затратах. Метод оцінки екстер’єру – лінійна 

класифікація корів за типом, що відповідає рекомендаціям 

міжнародних стандартів  ICAR, є  заходом, який буде сприяти 

поліпшенню габітусу худоби. Сьогодні оцінку екстер’єру 

використовують як в Україні, так і в інших країнах світу з інтенсивним 

розвитоком скотарства, адже зовнішні форми будови тіла знаходяться 

у зв’язку з продуктивністю, довговічністю, оплатою корму, 

відтворною здатністю [1, 2, 4, 5, 8, 9]. 

Ми провели оцінку корів-первісток західної 

внутрішньопородної популяції української чорно-рябої породи за 

типом згідно з інструкцією [3] за двома системами оцінки: лінійним 

описом окремих ознак екстер’єру (9-бальна шкала) та оцінкою 

комплексних ознак за 100-бальною шкалою. Середня вираженість 
лінійних описових ознак оцінюється у п’ять балів, а біологічні 

відхилення у бік мінімального розвитку зменшуються до одного бала, 

а якщо розвиток ознаки наближається до максимального прояву – 9 

балів. Отримані результати опрацьовано за методом                             

М. А. Плохінського [6]. Результати вважали достовірними  при Р<0,05,  

P<0,01, P<0,001.  

        У ДПДГ “Оброшине” та ДПДГ “Радехівське” оцінені корови-

первістки – це практично всі нащадки бугая Дербі 1401803178 з лінії 

Елевейшна 1491007. Загальна картина екстер’єру у двох господарствах 

така: перевістки ДПДГ “Радехівське” мають середню та високу оцінку 

за висоту в крижах, у двох тварин вузькі груди (оцінка 3 бали), тулуб у 

них середньої глибини, однак трапляються тварини з прямим нахилом 

заду та гострим кутом ратиць (оцінка 3 бали), ширина заду оцінена у 5 

та 7 балів. Щодо оцінки молочної системи, то у тварин міцне 

прикріплення вимені, добре виражена центральна зв’язка, високий та 

середній рівень глибини вимені. Щодо розміщення дійок, то 

трапляється вада зближеності дійок.  
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            Гірша картина щодо оцінки екстер’єру в ДПДГ “Оброшине”, і 

найбільше вад відзначено при оцінці молочної системи. За 

оптимальної висоти в крижах 4 корови мають вузьку ширину грудей, 

тулуб глибокий та середньої глибини, за винятком 1 тварини, надмірну 

кутастість та недостатню кутастість виявлено у двох корів. За 

оптимальної ширини заду у оцінених корів у 6 тварин  є вади щодо 

нахилу заду. У 3 корів дуже пряма постава задніх кінцівок 

(слоновість). Щодо кута ратиць, у даному стаді теж трапляються 

тварини з гострим кутом. Щодо оцінки молочної системи, то тварини 

цього стада найбільше мають слабке та низьке  прикріплення 

передньої і задньої частнин вимені. Ще одна вада екстер’єру тварин, 

яка суттєво зменшила загальну оцінку за молочний тип, – розміщення 

передніх та задніх дійок. Трапляються тварини із проміжним 

розміщенням назовні та широко розміщеними передніми дійками, а у 6 

тварин – досить зближені задні дійки.   Однак серед оцінених корів у 

15 тварин середньо та добре виражена центральна зв’язка вимені, 

глибину вимені оцінено у 5 та 7 балів.  

           Детальніше результати лінійної оцінки у вказаних 

господарствах за типом наведено в таблиці.  Оцінка за показниками 

росту корів у ДПДГ “Радехівське” становить 5,8  бала, що є більше, 

ніж середній рівень. За цією ознакою вони вірогідно переважають 

ровесниць з ДПДГ “Оброшине”  на 1,1 бала (Р<0,001).  

 

Лінійний опис ознак екстер’єру корів-первісток дослідних 

господарств  (Мm), бали  

Показники “Радехівське” “Оброшине” 

У середньо-

му в госпо-

дарствах 

1 2 3 4 

Ріст 5,80,09*** 4,70,08 5,2 

Ширина грудей    5,50,10* 4,90,14 5,2 

Глибина тулуба    5,60,12 5,40,8 5,5 

Кутастість    5,00,08 5,00,9 5,0 

Нахил заду     4,80,13* 4,40,10 4,6 

Ширина заду    5,30,7 5,30,6 5,3 

Кут тазових 

кінцівок    4,70,6 3,60,12 4,1 

Постава тазових 

кінцівок    5,00,10 5,30,11 5,1 

Кут ратиць    4,50,11 4,40,11 4,4 
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1 2 3 4 

Переднє прикріп- 

лення вим’я   5,40,12** 3,90,09 4,1 

Заднє прикріп- 

лення вим’я     5,80,11* 3,60,8 4,7 

Центральна 

зв’язка     5,90,8 4,70,10 5,3 

Глибина вим’я     6,20,08 6,10,10 6,1 

Розміщення 

передніх дійок    5,40,13*** 4,10,12 4,7 

Розміщення 

задніх дійок      5,80,12 5,60,14 5,7 

Довжина дійок    5,20,12** 4,80,12 5,0 

 
Корови-первістки з ДПДГ “Радехівське” переважають своїх 

ровесниць за шириною грудей на 0,6 бала (P<0,5). 

Як відомо, високопродуктивна тварина має мати добре 

розвинутий травний тракт. Черево повинно бути глибоке, добре 

розвинене, не відвисле. Оцінені корови характеризуються дещо 

більшою, ніж середньою глибиною тулуба (5,6 і 5,4 бали). Кутастість 

(молочний тип) в обох господарствах оцінено в 5 балів. Нахил заду 

оцінюється збоку за умовно проведеною лінією на рівні верхніх точок 

маклака та сідничного горба. Оптимальним варіантом, що відповідає 5 

балам, є нахил 3–4 см. Значення його в тому, що положення заду 

значною мірою впливає на відтворну здатність корів. Крижі в оцінених  

тварин дещо опущені  в обох господарствах (4,8 і 4,4 бали). Важлива 

екстер’єрна ознака в системі лінійної оцінки молочної худоби – 

ширина заду. Корови обох господарств отримали однакову оцінку за 

цей показник – 5,5 бала, що свідчить про середній розвиток ознаки. 

Ознака, яка суттєво впливає на міцність кінцівок  і від якої залежить 

тривалість використання тварин у стаді, є величина кута, утворена 

скаковим суглобом  (кут тазових кінцівок). Мінімальний бал ставлять, 

якщо у тварин спостерігається слоновість. Якщо кінцівка сильно 

зігнута – це друга, теж  негативна ознака (шаблистість), за яку 

ставиться найбільний бал. У  наших дослідженнях в стаді ДПДГ 

“Радехівське” корови-первістки отримали  за кут тазових кінцівок 4,7 

бала.  У ДПДГ “Оброшине” в їх ровесниць спостерігали тенденцію  

(різниця невірогідна) до зниження оцінки за цю ознаку (3,6 бала).  При 

огляді ззаду тазові кінцівки в корів-первісток у стадах обох 

господарств є прямі,  широко і паралельно поставлені та оцінені у 5 і 
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5,3 бали. Кут ратиць оцінюється за протилежною шкалою – за гостру 

ратицю ставимо мінімальний бал, за тупий кут - максимальний. У 

наших дослідженнях середня величина кута ратиці становить 4,5 і 4,4 

бали, що дещо нижче від середньої оцінки, а це означає, що в даних 

стадах постановка ратиць більш гостра, ніж норма.  

Проаналізувавши такі ознаки, як прикріплення передніх і задніх  

долей вимені, розмір його борозни, а  також розміщення дійок і їх 

довжина, ми встановили неоднакові показники в господарствах. 

Оцінка первісток за величиною прикріплення передньої частини  

вимені свідчить про суттєву перевагу цієї ознаки у корів ДПДГ 

“Радехівське” – на 2,5 бала порівняно з первістками ДПДГ 

“Оброшине”. За міцністю прикріплення задньої частини вимені корови 

з ДПДГ “Радехівське” теж є кращими.  За цю ознаку вони отримали 5,8 

бала проти  3,6 бала у ровесниць з ДПДГ “Оброшине” (P<0,001). За 

ознакою центральної зв’язки корів-первісток  ДПДГ “Радехівське” 

оцінено у 5,9 бала,  ДПДГ “Оброшине” – 4,7 бала. Глибина вимені 

тварин обстежених господарств становила 6,2 та 6,1 бали. Це свідчить, 

що дно у піддослідних тварин знаходиться в середньому вище 

скакового суглоба на 15 см, що відповідає технологічним вимогам їх 

придатності до машинного доїння.    

За 100-бальною шкалою первістки ДПДГ “Радехівське” та 

ДПДГ “Оброшине” відповідно отримали  таку оцінку: за молочний тип 

80, 0 і 70,0; тулуб – 78,4 та  79,3; кінцівки – 79,0 та  76,9; вим’я – 82,8 і 

73,6 бала.  

Висновки 

1. За більшістю описових показників екстер’єру первістки 

ДПДГ “Радехівське” мають переваги перед ровесницями ДПДГ 

“Оброшине” (оцінка 5 балів).  

2. За лінійною класифікацією описових ознак екстер'єру оцінені 

тварини ДПДГ “Радехівське” вірогідно переважали ровесниць ДПДГ 

“Оброшине” за: показниками росту (на 1,1 бала, Р<0,001), шириною 

грудей (0,6 бала, Р<0,05), переднім та заднім прикріпленням вимені (на 

1,5 та 2,2 бала, Р<0,01 та Р<0,05). В них краще розміщення передніх 

дійок (різниця 1,3 бала, Р<0,001) та оптимальна (на рівні 6 см) довжина 

дійок (різниця між ровесницями 0,4 бала, Р<0,01). 

3. Вади, які трапляються серед оцінених тварин в обох 

господарствах і які слід виправити в подальшій племінній роботі, такі: 

дахоподібність крижів, тенденція до шаблистості кінцівок у тварин. У 

ДПДГ “Оброшине” слід звернути увагу на поліпшення молочної 

системи.  
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4. Загальна сума балів за комплексними ознаками типу така: 

80,0 (добре з плюсом в ДПДГ “Радехівське”) та 75,0 (добре в ДПДГ 

”Оброшине”).  
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