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Наведено результати досліджень показників довічної 

продуктивності імпортної голштинської худоби різного походження і 

її нащадків в умовах промислового комплексу. Встановлено достовірні 

відмінності за проявом продуктивних якостей, коефіцієнтом 

спадковості та взаємозв’язком між господарсько корисними 

ознаками в корів залежно від попереднього екогенезу, що свідчить про 

можливість проведення ефективної селекційної роботи зі стадом 

вітчизняної генерації. 
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Вступ. Багаторічне використання корів набуває особливого 

значення при веденні селекційно-племінної роботи, оскільки 

тривалість господарського використання тісно пов’язана з темпами 

ремонту стада, а відтак і з інтенсивністю підбору [5, 18, 22, 27, 30, 32]. 

Передчасне вибракування корів не тільки скорочує племінні ресурси 

порід, а й завдає економічної шкоди галузі в цілому, оскільки витрати 

на вирощування високопродуктивних корів починають окуповуватися 

лише після третього отелення [2, 9, 21–24]. Це обумовлює актуальність 

проведення досліджень щодо пошуку ефективних генетико-

селекційних методів подовження тривалості господарського 

використання тварин [6, 10, 11, 17, 26, 29, 31]. 

Останніми десятиліттями в Україну завозять багато худоби 

голштинської породи з країн Західної Європи, яка проявляє різну 

продуктивність в умовах промислової технології [4, 16, 20]. Ряд 

учених [1, 8, 13, 15, 17–19] вивчав продуктивні якості вітчизняних 

нащадків порівняно з імпортованими матерями. Проте в умовах  
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жаркого клімату степової зони України таких досліджень, на наш 

погляд, проведено недостатньо. Тому ми дослідили продуктивні 

можливості тварин цієї породи різного екогенезу, що є актуальним для 

вказаного регіону. 

Матеріали і методи. Роботу проведено спільно із зоотехніком-

селекціонером ПрАТ «Агро-Союз» Г. К. Новокшоновою на поголів’ї 

імпортних тварин голштинської породи і отриманих від них нащадків 

у системі обліку «Орсек». Експлуатація корів відбувалася в умовах 

високотехнологічного промислового молочного комплексу, який є 

модельним господарством з розведення тварин голштинської породи 

[3]. З числа корів із закінченою лактацією методом випадкової вибірки 

[12] було відібрано 148 імпортних корів (данської селекції – 52, 

німецької – 47 і угорської – 49 голів). Від них отримано корів-дочок, з 

яких сформовано групу тварин першої генерації: данського екогенезу 

– 23, німецького – 29 і угорського – 28 голів. Для всіх тварин 

враховували такі показники: довічні надій, вихід молочного жиру і 

білка, середній вміст жиру і білка, продуктивне довголіття (в 

лактаціях). Біометричну обробку даних здійснювали за Н. А. Пло-

хінським [14] із допомогою програмного забезпечення MS Excel з 

використанням вбудованих статистичних функцій. Достовірність 

різниці середніх показників визначали за критерієм Стьюдента. 

Результати та обговорення. Продуктивне довголіття корів є 

досить складною інтегральною ознакою, яка визначається як 

генетичними, так і паратиповими факторами. Складність селекції за 

ознакою довголіття полягає в тому, що оцінка за фактичними 

показниками цих ознак можлива лише після вибуття корів зі стада, а, 

отже, з селекційного процесу. 

Встановлено, що в умовах промислової технології виробництва 

молока у корів першої генерації порівняно з імпортними тваринами 

значно зменшився термін продуктивного використання. Так, середня 

довічна тривалість лактаційного періоду в нащадків першого 

покоління скоротилася на 394 доби – з 1441 до 1047 діб (td=3,6 або 

P≥0,999). При цьому довічний надій у нащадків імпортних тварин 

виявився достовірно нижчим на 7167 кг або на 20,9 %, зменшившись із 

34 245 до 27 078 кг (td=2,6 або P≥0,99). Як наслідок, у корів першої 

генерації вихід молочного жиру і білка виявився меншим на 23,0 

(td=3,3 або P≥0,999) і 24,1 % (td=4,8 або P≥0,999) – відповідно з 1624 

до 866 і з 952 до 723 кг. При цьому зменшився також вміст жиру й 

білка в молоці – на 0,1 %. Однак різниця за цим показником виявилася 

статистично недостовірною (td=0,9...1,4; P<0,95). У цілому тривалість 

продуктивного використання нащадків голштинської породи 
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європейської селекції в умовах промислового комплексу скоротилася 

на одну лактацію (td=5,6 або P≥0,999) і становила в середньому  

2,6 лактації, від них було недоотримане одне теля (td=4,3 або P≥0,999). 

Ми виявили істотні відмінності за величиною довічної 

продуктивності залежно від походження тварин (табл. 1). Зокрема за 

величиною довічного надою імпортні корови данського походження 

перевершували середній показник у стаді на 1336 кг або на 3,9 %. За 

кількістю молочного жиру і білка ця перевага становила відповідно 

73,4 і 60,7 кг або 6,5 і 9,5 %, а за вмістом цих компонентів у молоці – 

на 0,1 %. 

 

1. Показники довічної продуктивності корів голштинської породи 

різного походження 

Група n 

Показники довічної продуктивності 

надій, т 

вихід 

молочно-

го жиру, т 

вихід 

молочно-

го білка, т 

середній вміст за 

всі лактації, % 

жиру білка 

Данська селекція 

Імпорт  52 35,6±2,62 1,2±0,08 1,0±0,07 3,4±0,07 2,9±0,06 

І генерація 23 24,0±2,77 0,9±0,11 0,7±0,09 3,6±0,09 3,1±0,08 

Німецька селекція 

Імпорт  47 31,3±2,07 1,0±0,07 0,8±0,06 3,3±0,07 3,3±0,13 

І генерація 29 23,6±2,50 0,7±0,07 0,6±0,06 2,7±0,06 2,7±0,08 

Угорська селекція 

Імпорт  49 35,7±2,16 1,1±0,08 1,0±0,06 3,2±0,07 2,8±0,06 

І генерація 28 33,2±3,43 1,0±0,11 0,8±0,09 2,9±0,09 2,5±0,08 

Середнє у стаді 

Імпорт  148 34,2±1,33 1,1±0,04 0,9±0,03 3,3±0,04 2,8±0,03 

І генерація 80 27,1±2,41 0,9±0,07 0,7±0,05 3,2±0,05 2,7±0,05 

 

Однак в умовах промислової технології виробництва молока в 

корів першої вітчизняної генерації данської селекції лактаційний 

період скоротився на 514 діб або на 34,7 % (td=3,4 або P≥0,999), а 

тривалість продуктивного використання цих тварин зменшилася на  

0,9 лактацій або на 26,5 % (td=2,4 або P≥0,99). За величиною довічного 

надою корови першої генерації поступалися імпортним на 11 556 кг 

або 32,5 % (td=3,0; P≥0,999), а за виходом молочного жиру і білка –

відповідно на 26,8 (td=2,3; P≥0,95) і 26,5 % (td=2,3; P≥0,95) або на 321 і 

268 кг. При цьому середній вміст цих компонентів у молоці 

збільшувався (на 0,2 %), проте різниця виявилася статистично 
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недостовірною (td = 1,55...1,94; P<0,95). Внаслідок скорочення 

термінів продуктивного використання від нащадків імпортних тварин 

данської селекції на промисловому комплексі було недоотримане одне 

теля. В цілому, незважаючи на більш низький довічний надій корів 

першої генерації порівняно з середньою його величиною у стаді (на 

3052 кг або 11,3 %), тварини данського походження виявилися більш 

жирно- і білковомолочними, перевищуючи середні значення у стаді 

відповідно на 10 (1,2 %) і 22 кг (3,0 %). За середнім вмістом жиру і 

білка в молоці за всі лактації перевага становила 0,1 %. Різниця була 

статистично недостовірною. 

Корови німецької селекції за величиною довічного надою 

поступалися середньому показнику у стаді імпортних тварин на  

2969 кг або 8,7 %. У них вихід молочного жиру і білка впродовж 

продуктивного використання виявився нижчим за середні показники у 

стаді відповідно на 85 і 81 кг або 7,6 і 11,3 %. Лактаційний період був 

коротший на 47 діб (3,3 %), а кількість лактацій і отриманих телят 

виявилася меншою на 0,2 і 0,1. У тварин першої генерації німецької 

селекції також відзначено істотне зменшення терміну продуктивного 

використання, що проявилося в достовірному скороченні лактаційного 

періоду на 436 діб або 31,3 % (td=3,3; P≥0,99). Довічний надій у них 

був нижчим на 7725 кг або 24,7 % (td=2,3; P≥0,95), кількість молочного 

жиру зменшилася на 295 кг або 28,4 % (td=2,9; P≥0,99), а білка – 

відповідно на 229 кг або 27,2 % (td=2,6; P≥0,99). При цьому їх вміст у 

молоці не змінився. Термін продуктивного використання скоротився 

на 1 лактацію (td=3,5 або P≥0,999), а кількість недоотриманих телят 

становила 1 гол. (td=2,6 або P≥0,99). 

Корови угорської селекції за величиною довічного надою 

перевищували середній показник у стаді імпортних тварин на 1429 кг 

(4,2 %). Від них упродовж продуктивного використання було 

отримано більше молочного жиру і білка відповідно на 4,1 і 39,4 кг або 

0,4 і 4,1 %. Однак вміст жиру виявився нижчим на 0,1 %. При цьому 

тривалість їх експлуатації перевищувала середнє значення у стаді на 

0,2 лактації, а кількість отриманого приплоду – на 0,3 теля. Тварини 

першої генерації угорського походження, незважаючи на чітку 

тенденцію в скороченні термінів продуктивного довголіття порівняно з 

імпортними коровами, зберегли високу продуктивність в умовах 

промислової технології виробництва молока. За величиною довічного 

надою вони поступалися імпортному стаду на 2435 кг (6,2 %), за 

кількістю молочного жиру і білка – на 145 і 174 кг або 12,9 і 17,6 %. 

Середній вміст жиру і білка в молоці в них зменшився однаково – на 

0,3 (td=1,91; P<0,95) і 0,3 % (td=6,2; P≥0,999). При цьому різниця між 
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оцінюваними показниками, за винятком останнього, виявилася 

недостовірною. В цілому лактаційний період у нащадків першої 

генерації скоротився на 246 діб (17,1 %), а тривалість продуктивного 

довголіття – на 0,9 лактації або 23,7 % (td=2,9; P≥0,99). Від них на 

промисловому комплексі від кожної корови недоотримали по 0,8 телят 

(td=2,2 або P≥0,95). 

Однак серед корів голштинської породи саме нащадки 

угорського походження першої генерації виявилися більш 

пристосованими до умов промислового комплексу, вирізняючись 

відносно високим продуктивним довголіттям. Лактаційний період у 

них був довшим на 228 і 238 діб, ніж у тварин данського і німецького 

екогенезу. Вони за величиною довічного надою мали перевагу над 

коровами данської та німецької селекції на 9213 і 9688 кг або 38,3 і 

41,1 %. За виходом молочного жиру перевага становила 106 і 239 кг 

або 12,2 і 32,1 %, а молочного білка – відповідно на 72 і 202 кг або на 

9,7 і 32,9 %. За тривалістю продуктивного використання перевага над 

тваринами данського і німецького походження на користь угорських 

корів становила 0,4 і 0,5 лактації. Від них було отримано на 0,6 теляти 

більше. При цьому різниця між оцінюваними показниками виявилася 

достовірною лише щодо величини довічного надою між коровами 

угорського та німецького екогенезу (td=2,28 або P≥0,95). 

При використанні корів на промисловому комплексі в умовах 

поточно-цехової технології виробництва молока важливе значення має 

однорідність груп тварин за окремими господарсько корисними 

ознаками, яку можна оцінити за величиною коефіцієнта варіації (Cv), 

який за довічним надоєм тварин мав значну величину, що вказує на 

високу мінливість цієї ознаки в стаді. При цьому імпортні тварини 

виявилися більш консолідованими за величиною цієї ознаки, ніж їхні 

нащадки, поступаючись їм на 32,1 % (табл. 2). 

Більш однорідними виявилися імпортні корови й за кількістю 

молочного жиру і білка, поступаючись тваринам першої генерації на 

21,1 і 23,1 %, а за середнім вмістом білка за всі лактації – на 3,1 %. 

Однак за вмістом жиру в молоці мінливість у імпортних тварин 

виявилася вищою, ніж у корів першої генерації на 3,9 %. 

У тварин данської селекції значення коефіцієнта варіації були 

вищими за середні показники у стаді (за величиною довічного надою – 

на 5,5 %, а за кількістю жиру і білка – відповідно на 4,5 і 3,9 %). При 

цьому за вмістом жиру і білка в молоці вони виявилися більш 

консолідованими, маючи менші значення коефіцієнта варіації (на 1,3 і 

1,8 %). У нащадків данських корів ступінь мінливості за величиною 

довічного надою зростав на 1,5 %, а за кількістю жиру і білка – 
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відповідно на 8,7 і 8,2 %. При цьому за вказаними компонентами у 

молоці тварини першої генерації виявилися більш консолідованими, 

поступаючись імпортним коровам за величиною Cv на 2,8 і 3,3 %. 

 

2. Мінливість (Cv) показників довічної продуктивності корів 

голштинської породи різного походження, % 

Група n 

Показники довічної продуктивності 

надій 

вихід 

молочно-

го жиру 

вихід 

молочно-

го білка 

середній вміст 

за всі лактації 

жиру білка 

Данська селекція 

Імпорт  52 52,6 50,7 47,7 15,1 14,7 

І генерація 23 54,1 59,4 55,9 12,3 11,4 

Німецька селекція 

Імпорт  47 44,8 46,9 47,5 14,7 14,7 

І генерація 29 56,1 50,5 54,3 20,6 16,6 

Угорська селекція 

Імпорт  49 42,0 46,4 43,6 16,0 15,4 

І генерація 28 53,6 56,8 56,1 16,8 16,8 

Середнє у стаді 

Імпорт  148 47,1 46,2 43,8 16,4 12,9 

І генерація 80 79,2 67,3 66,9 12,1 16,0 

 

Коефіцієнт варіації показників довічного надою, виходу 

молочного жиру і білка в тварин першої генерації німецького 

походження збільшився і перевершував оцінювані ознаки імпортних 

тварин відповідно на 11,3; 3,6 і 6,8 %. Мінливість вмісту жиру і білка в 

молоці зросла на 5,9 і 1,9 %. 

Коефіцієнт варіації показників довічного надою, виходу 

молочного жиру і білка в тварин угорського походження першої 

генерації збільшувався і перевершував оцінювані ознаки імпортних 

тварин відповідно на 11,6; 10,4 і 12,5 %, за вмістом жиру і білка – на 

0,8 і 1,4 %. 

Слід зазначити, що незалежно від походження в корів першої 

генерації ступінь мінливості продуктивних якостей зріс порівняно з 

імпортними тваринами, які виявилися більш консолідованими 

внаслідок відбору за екстер’єром і племінними якостями в країнах-

експортерах. 

Важливе значення при розведенні імпортних тварин має 

вивчення спадковості господарсько корисних ознак у отриманих від 
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них нащадків. Ми оцінили продуктивні якості і спадковість окремих 

господарсько корисних ознак у завезених тварин і їх нащадків у парах 

«матері-дочки». Встановлено, що за продуктивністю корови-дочки 

першої генерації в умовах промислового комплексу істотно 

поступалися імпортним матерям: за величиною довічного надою – на 

9711 кг або 26,4 % (td=3,7; P≥0,999); довічного виходу молочного 

жиру – на 351 кг або 28,8 % (td=4,1; P≥0,999); довічного виходу 

молочного білка – на 294 кг або 28,9 % (td=4,2; P≥0,999). При цьому 

також спостерігали тенденцію до зменшення середнього вмісту в 

молоці жиру і білка – на 0,1 % (td=0,9; P <0,95). 

Незважаючи на загальну тенденцію щодо зменшення показників 

довічної продуктивності в голштинської худоби, ми виявили суттєві 

внутрішньопородні (екогенетичні) відмінності за окремими ознаками. 

Зокрема у корів-дочок першої генерації данського і німецького 

походження величина довічного надою порівняно з імпортними 

матерями виявилася нижчою відповідно на 14 405 і 11 075 кг або 37,5 

(td=2,7; P≥0,99) і 32,0 % (td=3,0; P≥0,99). Довічний вихід молочного 

жиру в тварин данської та німецької селекції скоротився на 434 і  

420 кг або 33,1 (td=2,5; P≥0,95) і 36,1 % (td=3,5; P≥0,999). За виходом 

молочного білка вони поступалися своїм матерям відповідно на 343 і 

325 кг або на 31,5 (td=2,5; P≥0,95) і 34,6 % (td=3,2; P≥0,99). При цьому 

в корів-дочок данського походження вміст у молоці жиру і білка 

збільшувався на 0,1 і 0,2 %. У корів-дочок німецького екогенезу 

середній вміст жиру в молоці за всі лактації зменшився на 0,1 %, а 

вміст молочного білка залишився незмінним. Відмінності між цими 

показниками виявилися статистично недостовірними (P<0,95). 

У тварин першої генерації угорського походження спостерігали 

лише тенденцію щодо зменшення показників довічної продуктивності 

– надою на 4442 кг або 11,8 % (td=0,9; P<0,95), виходу молочного 

жиру і білка – відповідно на 210 і 222 кг або 17,6 (td=1,3; P <0,95) і  

21,4 % (td=1,7; P<0,95). Середній вміст жиру в молоці зменшився на 

0,2 % (td=1,4; P<0,95), а молочного білка – достовірно на 0,3 % (td=2,3; 

P≥0,95). При цьому нащадки угорського походження мали перевагу 

над коровами першої генерації данського і німецького екогенезу за 

довічним надоєм – на 38,3 (td=2,1; P≥0,95) і 41,1 % (td=2,3; P≥0,95), 

виходом молочного жиру – на 12,2 (td=0,7; P<0,95) і 32,1 % (td=1,8; 

P<0,95), виходом молочного білка – на 9,7 (td=0,6; P<0,95) і 32,9 % 

(td=1,9; P<0,95). Однак більш жирно- і білковомолочними виявилися 

нащадки данської селекції. Вони за середнім вмістом жиру за всі 

лактації перевищували тварин німецької та угорської селекції на 0,3 
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(td=2,3; P≥0,95) і 0,7 % (td=2,3; P≥0,95), а молочного білка – відповідно 

на 0,4 (td=2,3; P≥0,95) і 0,6 % (td=2,3; P≥0,95). 

Вважають, що в селекції молочної худоби ознаки, пов’язані з 

показниками довголіття, характеризуються низькою спадковістю, хоча 

ряд вчених [18] не сумнівається щодо їх суворої спадкової 

обумовленості. За даними досліджень багатьох авторів [25], ступінь 

різноманітності успадкування тривалості життя становив 0,01–0,36 

залежно від породи і методу дослідження. Окремі вчені повідомляють 

[28], що спадковість тривалості життя корів голштинської породи 

варіювала від 0,05 до 0,07. У тварин Чехії цей показник становив від 

0,03 до 0,05 [33]. Є дані, де коефіцієнт спадковості продуктивного 

довголіття становить від 0,03 до 0,18, і в більшості випадків не 

перевищує 0,11–0,15 %. У канадської молочної худоби він варіює в 

межах 0,09...0,14. У голштинських корів німецької селекції в умовах 

Єгипту успадкування довічного надою, кількості жиру і його вмісту в 

молоці було вищим і становило h2 = 0,23...0,24. Результати, які 

отримали болгарські вчені [7], свідчать про помірно високі значення 

коефіцієнта спадковості довічної продуктивності в корів голштино-

фризької породи (h2=0,45...0,61). Ретроспективний аналіз [19] щодо 

вивчення продуктивного довголіття на поголів’ї тварин української 

чорно- і червоно-рябої молочних порід показав значні рівні 

успадкування довічного надою (0,31 і 0,44 %) і виходу молочного 

жиру (0,33 і 0,46 %). 

Враховуючи той факт, що спадковість завжди проявляється в 

конкретних умовах середовища, вкрай важливим є визначення цього 

дуже важливого параметра популяційної генетики безпосередньо в 

господарстві. Однофакторний дисперсійний аналіз показав, що 

спадковість господарсько корисних ознак у дочок імпортних корів 

виявилася досить низькою. Середній показник коефіцієнта спадковості 

в корів першої генерації у стаді становив: за величиною довічного 

надою – 0,09, довічного виходу молочного жиру і білка – 0,11, за 

середнім вмістом жиру і білка за всі лактації – лише 0,005. При цьому 

ми виявили відмінності в спадковості цих показників залежно від 

походження корів-матерів (табл. 3). Так, корови-дочки першої 

генерації німецького і данського походження мали порівняно 

найвищий коефіцієнт спадковості (h2) довічного надою (0,17 і 0,18), 

довічного виходу молочного жиру (0,23 і 0,15) і довічного виходу 

молочного білка – відповідно 0,19 і 0,15. При цьому середній вміст 

жиру і білка в молоці характеризувався дуже низьким показником 

(h2=0,05...0,0001). 
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3. Коефіцієнт спадковості довічних показників продуктивності 

корів голштинської породи різного походження 

Ознаки і показники 

Параметри однофакторного 

дисперсійного аналізу 


2

х
 F P 

Данська селекція 

Довічний надій, кг 17,98 7,91 ≥0,99 

Довічний вихід молочного жиру, кг 15,23 6,70 ≥0,95 

Середній вміст жиру за всі лактації, % 0,54 0,23 <0,95 

Довічний вихід молочного білка, кг 15,10 6,65 ≥0,95 

Середній вміст білка за всі лактації, % 4,95 2,18 <0,95 

Німецька селекція 

Довічний надій, кг 16,88 9,45 ≥0,99 

Довічний вихід молочного жиру, кг 23,03 12,89 ≥0,999 

Середній вміст жиру за всі лактації, % 0,49 0,28 <0,95 

Довічний вихід молочного білка, кг 19,07 10,68 ≥0,99 

Середній вміст білка за всі лактації, % 0,046 0,025 <0,95 

Угорська селекція 

Довічний надій, кг 1,66 0,90 <0,95 

Довічний вихід молочного жиру, кг 3,27 1,76 <0,95 

Середній вміст жиру за всі лактації, % 3,52 1,90 <0,95 

Довічний вихід молочного білка, кг 5,43 2,93 <0,95 

Середній вміст білка за всі лактації, % 10,49 5,67 ≥0,95 

 

Слід зазначити, що корови-дочки угорського походження мали 

дуже низький показник спадковості всіх господарсько корисних ознак 

(h2=0,02...0,05), за винятком середнього вмісту білка за всі лактації, 

коефіцієнт спадковості в яких за цією ознакою становив 0,11 (P ≥ 0,95). 

У селекційно-племінній роботі зі стадом особливий інтерес 

представляє оцінка взаємозв’язку між господарсько корисними 

ознаками тварин. Як у імпортних тварин, так і їх нащадків встановлено 

високий позитивний зв’язок між довічними показниками молочної 

продуктивності. Зокрема в імпортних тварин між величиною надою і 

виходом молочного жиру і білка коефіцієнт лінійної кореляції 

становив r=+0,94...+0,95 (P≥0,999). При цьому між величиною 

довічного надою і вмістом молочного жиру і білка спостерігали слабку 

негативну кореляцію – відповідно r = -0,06 і r = -0,13. 
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У корів першої генерації позитивний зв’язок між довічними 

надоєм і виходом молочного білка виявився менш тісним, ніж у 

імпортного поголів’я (на r = +0,01). Ступінь зв’язку між довічним 

надоєм і виходом молочного жиру залишився незмінним. Негативна 

кореляція між надоєм і вмістом у молоці жиру і білка у корів першої 

генерації збільшилася до r = -0,14 і r = -0,21 (P≥0,95). 

Незважаючи на високу позитивну кореляцію між окремими 

довічними господарсько корисними ознаками в голштинських корів 

першої генерації, в межах породи виявлено істотні відмінності за 

міцністю їх зв’язку. Зокрема позитивний зв’язок між довічним надоєм 

і виходом молочного жиру і білка виявився найвищим у тварин 

данського походження (r=+0,98); він порівняно з імпортними матерями 

зріс на r=+ 0,04...+0,05 (табл. 4). 

 

4. Кореляційний зв’язок (r) між господарсько корисними ознаками 

в корів голштинської породи 

Ознака 

Коефіцієнт 

кореляції, r 

Достовірність 

взаємозв’язку 

М m td P 

1 2 3 4 5 

Данська селекція 

Довічний надій – вихід 

молочного жиру 

0,93 0,018 51,5 ≥0,999 

0,98 0,042 23,2 ≥0,999 

Довічний надій – середній 

вміст жиру за всі лактації 

-0,14 0,136 -1,0 <0,95 

0,30 0,208 0,2 <0,95 

Довічний надій – вихід 

молочного білка 

0,94 0,017 56,0 ≥0,999 

0,98 0,045 21,6 ≥0,999 

Довічний надій – середній 

вміст білка за всі лактації 

-0,30 0,126 -2,4 ≥0,95 

-0,02 0,218 0,2 <0,95 

Німецька селекція 

Довічний надій – вихід 

молочного жиру 

0,95 0,013 71,0 ≥0,999 

0,92 0,077 11,9 ≥0,999 

Довічний надій – середній 

вміст жиру за всі лактації 

0,01 0,146 0,05 <0,95 

-0,31 0,183 0,4 <0,95 

Довічний надій – вихід 

молочного білка 

0,96 0,012 81,5 ≥0,999 

0,93 0,070 13,3 ≥0,999 

Довічний надій – середній 

вміст білка за всі лактації 

0,04 0,146 0,25 <0,95 

-0,30 0,184 0,40 <0,95 
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1 2 3 4 5 

Угорська селекція 

Довічний надій – вихід 

молочного жиру 

0,94 0,016 57,9 ≥0,999 

0,96 0,057 16,8 ≥0,999 

Довічний надій – середній 

вміст жиру за всі лактації 

-0,01 0,143 -0,09 <0,95 

0,07 0,196 0,3 <0,95 

Довічний надій – вихід 

молочного білка 

0,95 0,013 70,7 ≥0,999 

0,96 0,057 16,9 ≥0,999 

Довічний надій – середній 

вміст білка за всі лактації 

-0,15 0,140 -1,04 <0,95 

-0,05 0,196 0,3 <0,95 
Примітка. Чисельник – імпорт, знаменник – перша генерація. 

 

У свою чергу величина коефіцієнта кореляції між оцінюваними 

господарсько корисними ознаками в корів першої генерації німецького 

походження порівняно з імпортними матерями зменшувалася (r = 

+0,01...+0,06), що свідчить про ослаблення зв’язку між ними. Так, 

тварини, отримані від корів німецької селекції, поступалися середнім 

показникам у стаді в міцності позитивного кореляційного зв’язку між 

довічним надоєм і виходом жиру (r = +0,02) і білка (r = +0,01). 

Ступінь позитивного взаємозв’язку між усіма господарсько 

корисними ознаками у нащадків угорського екогенезу в умовах 

інтенсивної експлуатації зростав. 

Слід відзначити, що в тварин першої генерації німецького 

походження негативний взаємозв’язок між величиною довічного 

надою і вмістом жиру і білка в молоці порівняно з імпортними 

коровами зростав – до r = -0,30...-0,31. У нащадків угорського 

походження він був дуже низьким (r = -0,05...+0,07), тоді як у корів 

першої генерації данського походження між величиною довічного 

надою і вмістом жиру кореляція виявилася позитивною (r = +0,30), а 

між ознаками «надій – вміст білка» зменшилася до r = -0,02. 

Висновки 

 1. У досліджуваному стаді коефіцієнт варіації продуктивних 

показників чистопородних корів голштинської породи має достатній 

рівень для проведення ефективної селекційної роботи. 

2. Отримані коефіцієнти спадковості (h2) ознак довічної 

продуктивності в голштинської худоби дають підставу вважати, що 

відбір за цими ознаками позитивно позначиться на прогресі в 

молочному скотарстві. 

3. Високі фенотипові і генотипові коефіцієнти кореляції між 

тривалістю продуктивного життя та іншими господарсько корисними 
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ознаками показують, що селекція будь-якої з цих ознак буде мати 

позитивний вплив на інші ознаки. 

4. Для підвищення генетичного потенціалу продуктивності 

тварин голштинської породи вітчизняної генерації в селекційній роботі 

слід продовжувати використовувати імпортне маточне поголів’я і 

виробників. 
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