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ОЦІНКА ТИПУ КОНСТИТУЦІЇ КОРІВ-ПЕРВІСТОК 

ПОЛІСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ ЗА ЇХ РОЗВИТКОМ 

В УМОВАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ  

 

Встановлено ріст живої маси, лінійний розвиток, фізіологічні 

та біохімічні показники крові корів-первісток поліської м’ясної породи 

різних типів конституції, оцінених за фізіолого-селекційним індексом. 

Дослідження проводили на тваринах з низьким  

(100–105 од.) та високим (138–143 од.) його значенням. 

За живою масою, лінійним розвитком і біохімічними 

показниками крові корови-первістки дослідної групи до відлучення 

телят переважали контрольних аналогів на 8–10 %. 

Ключові слова: корови-первістки, жива маса, лінійні проміри, 

біохімічні показники крові, поліська м’ясна порода. 

 

Вступ. Поліську м’ясну породу створено у зоні Полісся шляхом 

складного відтворного схрещування чернігівського (ЧМ-1), 

придніпровського (ПМ-1) та знам’янського типів (ЗТ) [1, 5]. Осередок 

розведення породи – племзавод "Заповіт" [2, 3], однак у зоні Полісся є 

значна кількість дочірніх господарств, розташованих в основному у 

Житомирській, Рівненській і Львівській областях [4]. 

У поліській м’ясній породі, за даними М. В. Зубця та ін., 

створено лінії Іриса 559, Тонака 662, Каскадера 530, триває 

завершальна робота із затвердження ліній Омара 814, Лайнера 65 [3]. 

Щодо будови тіла, то тварини поліської м’ясної породи за 

екстер’єром наближаються до абердин-ангусів американської селекції: 

довгі, широкотілі, з великою головою і короткою шиєю, глибокою 

грудною кліткою, добре розвинутою задньою частиною тулуба,  

порівняно невисокими кінцівками, світлої масті. 

Поліську м’ясну породу характеризують такі показники: жива 

маса телят при народженні – 28–34 кг, бугайців при відбивці у 8  
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місяців – 260–303 кг, теличок – 240–280 кг, бугайців у 18 місяців – 

540–604 кг, телиць – 410–450 кг, корів-первісток – 460–525 кг, повно- 

вікових корів – 560–600 кг, зрілих бугаїв – 1055–1150 кг [6]. 

Показники м’ясної продуктивності поліської м’ясної породи 

такі: середньодобові прирости бугайців на відгодівлі – 1064–1250 г, 

маса туші у 18 місяців – 330–370 кг, вихід туші – 63–64 %, забійний 

вихід – 65 %, вміст кісток у туші – 14–15 %, якість м’яса – 4–5 балів, 

плодючість та легкість отелень – 4,5–5,0 балів, витрати кормів на 1 кг 

приросту живої маси – 6,0–7,5 кормових одниць, вихід телят на 100 

корів – 85–93 голови [1, 3, 33]. Одночасно з виведенням ліній 

проведено селекційну роботу із закладення родин [15–17]. 

Сьогодні поліська м’ясна порода нараховує понад 3000 голів 

маточного поголів’я, затверджено 5 ліній і 18 родин. Селекційно-

племінну роботу на сучасному етапі ведуть у напрямі прискореного 

генетичного поліпшення масиву популяції за такими параметрами, як 

висока плодючість, інтенсивні прирости живої маси, добра м’ясна 

кондиційність та якість м’яса, висока адаптаційна здатність тварин до 

природно-кліматичних і екологічних умов Карпатського регіону [19]. 

Матеріали і методи. Дослідження проводили у фермерському 

господарстві «Білак» Самбірського району Львівської області на 

коровах-первістках поліської м’ясної породи після першого отелення. 

У дослідній і контрольній групах було по 10 тварин. 

Тип конституції оцінювали за фізіолого-селекційним індексом 

[7, 11]. У контрольну групу увійшли корови-первістки з низьким його 

значенням (100–105 од.), а в дослідну – з високим 

(138–143 од.). Біохімічні показники крові корів-первісток 

досліджували за загальноприйнятими в біологічній практиці 

методиками [1, 6–10, 12]. 

Біометричний аналіз отриманого цифрового матеріалу 

здійснювали методом варіаційної статистики за М. О. Плохінським, 

враховуючи критерій Стьюдента [12]. Для оцінки достовірності 

отриманих результатів – середніх арифметичних величин (M), похибки 

середнього арифметичного (± m) та вірогідності різниць між 

досліджуваними середньоарифметичними величинами (Р) – було 

використано стандартні математично-статистичні програми, зокрема 

Microsoft Excel. Зміни вважали вірогідними за Р<0,05. 

Результати та обговорення. Родоначальники ліній поліської 

м’ясної породи (Ірис 559, Тонак 662, Каскадер 530) пройшли 

двоетапну оцінку за власною продуктивністю та якістю нащадків й 

отримали такі результати: 
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– Ірис 559: за власною продуктивністю – А–565–1030–8,6–54,0 – 

еліта-рекорд – 101,8; де А – скорочена назва лінії, 565 – жива маса 

тварини у 18 міс., 1030 – середньодобовий приріст, 8,6 – затрати 

кормів на 1 кг приросту, 54,0 – індекс забійного виходу. За якістю 

нащадків – Б–530–1070–8,5–52,3 – еліта-рекорд – 102,2 [3, 22, 29]; 

– Каскадер 530: за власною продуктивністю – А–520–995–8,9–

52,0 – еліта-рекорд; за якістю нащадків – Б–7–515–1008–8,5–52,3 – 

еліта-рекорд – 101,3 [2, 19, 21]; 

– Тонак 662: за власною продуктивністю – А–520–935–8,9–52,0 

– еліта-рекорд – 102,8 [1, 3, 18, 21]. 

Контрольний забій нащадків цих плідників показав, що у 15 

місяців вони мали забійний вихід на рівні 64 %, вихід туші – понад 

60 %, у 18 місяців – відповідно 65–66 та 62–63 %, що відповідає 

стандарту породи [6, 26, 34]. 

Кращі бугайці лінії Іриса 559 у віці 15 місяців мали середню 

живу масу 495 кг, середньодобові прирости (8–15 місяців) – 1196 г; 

для лінії Каскадера 530 показники відповідно становили 506 кг і 

1121 г, Тонака – 462 кг і 981 г [5, 18, 32]. 

Родоначальники створюваних ліній – Омар 814, Пакет 93, 

Лайнер 85 також пройшли двоетапну оцінку: Омар 814: за власною 

продуктивністю – А–545–1037–8,8–52,0 – еліта-рекорд, за якістю 

нащадків – Б–9–522–1025–8,6–52,0 – еліта-рекорд – 101,6 [7, 20, 25];  

Пакет 93: за власною продуктивністю – А–520–1015–8,6–52,0 – еліта-

рекорд, за якістю нащадків – Б–9–502–985–8,7–52,0 – еліта-рекорд [17, 

24, 28, 31]; Лайнер 65: за власною продуктивністю – А–525–1020–8,5–

52,0 – еліта-рекорд, за якістю нащадків Б–15–495–995–8,6–52,0 – еліта-

рекорд [2, 3, 30]. 

Контрольний забій нащадків Омара 814 показав, що вони в 15 

місяців мали забійний вихід 64 %, вихід туші – 61 %, у 18 місяців – 

відповідно 66 і 62 %, що відповідає параметрам стандарту поліської 

м’ясної породи [1, 27]. 

За результатами зважувань жива маса корів-первісток дослідної 

групи була вищою, ніж у контролі на 5,6 % (табл. 1). Слід відзначити, 

що тварини як контрольної, так і дослідної групи суттєво переважали 

стандарт породи – відповідно на 8,16 і 14,47 %. 
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1. Жива маса корів-первісток поліської м’ясної породи до 

відлучення телят (M ± m, n = 10), кг 

Показники 
Групи  ± до 

контролю контрольна дослідна 

Жива маса корів 

на 2–3 місяці лактації 505,11  1,10 529,11  1,55* +24,0 

Cтандарт породи за 

живою масою, І клас 450 450 – 

 до стандарту + 55,11 + 79,11 – 
Примітка: тут і далі * р<0,05. 

 

За висотою в холці корови-первістки дослідної групи 

переважали контрольних аналогів на 1,3 %,  за висотою в крижах – на 

2,6 % (табл. 2). Глибина грудей у них була вищою на 10,4 %, ширина 

грудей – на 4,4 %, коса довжина тулуба  – на 2,8 %, обхват грудей за 

лопатками – на 1,8 %, ширина в тазо-стегнових зчленуваннях і в 

клубах – відповідно на 3,5 і 3,2 % порівняно з контролем. 

 

2. Основні проміри статей тіла корів-первісток поліської м’ясної 

породи до відлучення телят (M ± m, n = 10), см 

Проміри 
Групи ± до 

контролю контрольна дослідна 

Висота в холці 125,8  0,11 129,5  0,13* +3,7 

Висота в крижах 132,8  0,14 136,4  0,17* +3,6 

Глибина грудей 63,4  0,20 66,3  0,21* +2,7 

Коса довжина тулуба 144,3  0,15 148,4  0,16* +4,1 

Ширина грудей  45,0  0,13 46,9  0,14 +1,9 

Ширина в тазо-

стегнових членуваннях 49,4  0,18 51,0  0,19* +1,6 

Ширина в клубах 46,9  0,20 50,1  0,22* +3,2 

Обхват грудей за 

лопатками 184,5  0,40 188,9  0,45* +4,4 

Обхват п’ястка 18,7  0,11 19,3  0,14 +0,6 

Напівобхват заду    

         вертикальний 162,0  0,99 174,8  1,05* +12,8 

         горизонтальний 109,5  0,66 115,8  0,77* +6,3 

 

За розвитком задньої частини тулуба (напівобхват заду 

вертикальний і горизонтальний) корови-первістки дослідної групи 



ISSN 0130-8521. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2018. Вип. 63 

192 

 

переважали контрольних аналогів відповідно на 1,6 і 5,75 %, за 

обхватом п’ястка – на 2,1 %.  

Отже, тварини з високим фізіолого-селекційним індексом оцінки 

типу конституції (дослідна група) мали вищу енергію росту, ніж 

аналоги з низьким значенням цього показника (контрольна група). 

Основні індекси будови тіла корів-первісток поліської м’ясної 

породи відповідали стандарту. Відзначено лише невелику різницю між 

коефіцієнтами розтягнутості, тазо-грудним, грудним, збитості, 

перерослості, костистості, довгоногості, яка не була вірогідною  

(табл. 3). У цілому як дослідні, так і контрольні тварини розвивалися 

гармонійно, передня та задня частини тулуба були пропорційними.  

 

3. Індекси будови тіла корів-первісток поліської м’ясної породи до 

відлучення телят (n = 10), % 

Індекси 
Групи ± до 

контролю контрольна дослідна 

Довгоногості  49,7 50,6 +0,9 

Розтягнутості 113,3 114,5 +1,2 

Тазо-грудний 92,8 95,1 +2,3 

Грудний  68,2 70,2 +2,0 

Збитості 127,3 127,4 +0,1 

Перерослості 104,1 105,2 +1,1 

Костистості 14,5 14,7 +0,2 

 

Важливим об’єктом дослідження інтер’єру худоби є 

морфологічний і біохімічний склад крові. Дослідженнями встановлено, 

що вміст еритроцитів у крові корів-первісток дослідної групи був 

вищим на 6,4 %, а гемоглобіну – на 7,5 %, ніж у  контрольних 

ровесниць  (табл. 4). 

Рівень білка в сироватці крові у дослідної групи був вищий на 

5,3 %, загальних і залишкових сульфгідрильних груп  – відповідно на 

7,4 і 1,1 %, загального, відновленого і окисленого глютатіону – на 4,8; 

3,8 і 8,3 %, ніж у контрольній. Активність ензимів переамінування в 

сироватці крові була також вищою у корів-первісток дослідної групи. 
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4. Біохімічні показники крові корів-первісток поліської м’ясної 

породи до відлучення телят (M  m, n = 10) 

Показники крові 
Групи  ± до 

контролю контрольна дослідна 

 Кількість еритроцитів, 10–12 л 6,43 ± 0,13 6,85 ± 0,09* +0,42 

 Вміст гемоглобіну, г/л 109,0 ± 1,5 118,0 ± 1,7* +9,0 

 Вміст загального білка, г/л 75,2 ± 0,8 86,9 ± 3,5* +11,7 

 Активність АСТ, од./л–3 34,18 ± 0,44 40,82 ± 0,29* +6,64 

 Активність АЛТ, од./л–3 23,17 ± 0,50 28,11 ± 1,24* +4,94 

 Вміст загальних SH-груп,  

 г–3/л цистеїну 611,7 ± 10,1 657,3 ± 8,8* +45,6 

 Вміст залишкових SH-груп,  

 г–3/л цистеїну 143,4 ± 4,0 160,8 ± 4,0* +17,4 

 Вміст загального глютатіону,     

 г–3/л 457,3 ± 4,2 480,9 ± 2,8* +23,6 

 Вміст відновленого    

 глютатіону, г–3/л 379,2 ± 2,6 393,7 ± 3,6* +14,2 

 Вміст окисленого 

 глютатіону, г–3/л 82,4 ± 3,2 94,8 ± 1,9 +12,4 

 Активність каталази, г–3 

 Н2O2/л 9,22 ± 0,13 9,78 ± 0,05* +0,56 

 

Окисно-відновні процеси в крові тварин дослідної групи також 

проходили на вищому рівні, про що свідчить активність каталази. 

Проаналізувавши отримані експериментальні дані щодо цього 

показника, бачимо, що корови-первістки дослідної групи переважали 

контрольних аналогів за активністю каталази на 8,1 %. 

Отже, за ростом маси тіла, лінійним розвитком, фізіологічними 

та біохімічними показниками крові тварини дослідної групи значно 

переважали контрольних аналогів. Це свідчить про те, що в організмі 

дослідних тварин обмінні процеси протікали інтенсивніше, що 

консеквентно відображалося і на показниках живої маси корів після 

відлучення телят (табл. 5). 

Слід відзначити, що жива маса дослідних тварин була на 5,8 % 

вищою, ніж у контрольних аналогів. Тварини як контрольної, так і 

дослідної групи суттєво переважали стандарт породи – відповідно на 

7,15 і 12,35 %. 
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5. Жива маса корів-первісток поліської м’ясної породи після 

відлучення телят (M  m, n = 10), кг 

Показники 

Групи ± до 

контро-

лю 
контрольна дослідна 

Жива маса корів на 7–8 

місяці лактації 482,68  2,41 513,11  2,78* + 30,43 

Cтандарт породи 

за живою масою, І клас 450 450 – 

 до стандарту + 32,68 + 63,11 – 

 

Таким чином, за основними фізіологічними та біохімічними 

показниками крові тварини дослідної групи значно переважали 

контрольних аналогів, що також позначилося на рості живої маси та 

лінійному розвитку корів-первісток. 

Висновки. За ростом маси тіла корови-первістки дослідної 

групи (високий фізіолого-селекційний індекс, 138–143 од.) переважали 

контрольних ровесниць (низьке значення індексу, 100–105 од.) у 

середньому на 8–12 %. 

Встановлено, що за основними промірами статей тіла (висотою 

в холці, висотою в крижах, глибиною грудей, косою довжиною тулуба, 

шириною грудей, шириною в тазо-стегнових членуваннях, шириною в 

клубах, обхватом грудей за лопатками, напівобхватом заду 

вертикальним та горизонтальним, обхватом п’ястка) перевага 

дослідних тварин була в межах 6–7 %, за фізіолого-біохімічними 

показниками – на рівні 9–11 %. 
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