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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВЕДЕННЯ ХУДОБИ 

ЗАХІДНОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ  

ЗА РІЗНИХ ВАРІАНТІВ СХРЕЩУВАННЯ 

 
Племінний підбір є одним з основних зоотехнічних методів 

поліпшення стад ВРХ. З його допомогою накопичуються і закріплюються у 
нащадках бажані ознаки. 
            Наведено результати міжлінійного підбору та кросу ліній у стаді корів 

західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної 
породи у ДП ДГ «Радехівське».  

Дослідженнями встановлено, що при міжлінійному підборі батьківсь-
ких пар найбільш вдалим було поєднання ліній Старбака 352790 ‒ Валіанта 
1650414. Серед інших поєднань (Валіанта 1650414 ‒ Елевейшна 1491007, Чіфа 
1427381 ‒ Валіанта 1650414, Чіфа 1427381 ‒ Старбака 352790, Чіфа 1427381 ‒ 
Елевейшна 1491007)  надій за I лактацію становив 5755 кг молока, або на 
29‒1982 кг та 0,4‒45,7 % більше, ніж у корів інших поєднань (Р<0,001). 

 Також добрі результати при міжлінійному підборі отримано від 

поєднання ліній Валіанта 1650414 ‒ Елевейшна 1491007. Нащадки від цього 
підбору в середньому мали продуктивність за I лактацію 5726 кг молока.  
Аналогічну картину спостерігали і за III лактацію. Найкращими показниками 
характеризувалися корови з поєднання Старбака 352790 ‒ Валіанта 1650414 – 
їх надій становив 6116 кг.  

Крос ліній Чіфа 1427381 ‒ Старбака 352790 був найменш ефективним. 
Тварини від цього підбору за I лактацію мали надій 3773 кг, або на 4,3‒34,5 % 
менше, ніж у ровесниць. 

             При внутрішньолінійному поєднанні підбір бугаїв лінії Елевейшин 
1491007 до маточного поголів’я Елевейшин 1491007 був найбільш 
ефективним. Середня продуктивність нащадків від цього поєднання становила 
за I лактацію 5300 кг молока, найменша продуктивність була у корів з 
поєднання Чіфа 1427381 ‒ Чіфа 1427381 ‒ 4262 кг молока. 

Також добрі показники отримано від поєднання Валіанта 1650414 ‒ 
Валіанта 1650414. Однак зі зростанням молочної продуктивності у корів 
досліджуваних ліній спостерігається погіршення основних показників 

відтворної здатності. Дослідження показали, що у телиць окремих ліній вік 

 
© Когут М. І.,  2020 

https://www.doi.org/
mailto:kohut_maria@ukr.net


ISSN 0130-8521. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2020. Вип. 68 (2) 

175 

 

 

першого осіменіння становив 19,0‒19,9 міс., вік першого отелення корів – 
29,0‒29,9 міс. Водночас вік першого осіменіння телиць, отриманих 
внутрішньолінійним підбором, становив 19,0‒19,9 міс., а у кросів ліній він 
коливався від 18,2 міс. між поєднанням ліній Старбака ‒ Валіанта до 19,5 міс. 
– між поєднанням Чіфа ‒ Валіанта.   

 Ключові слова: корови, лінія, кроси, внутрішньолінійне поєднання, 

надій, західний внутрішньопородний тип, молочна продуктивність, відтворна 
здатність. 
 

Maria Kohut 
Institute of Agriculture of Carpathian Region of NAAS  

Features of breeding western internal breed type of Ukrainian black-

motley dairy breed with different variants of crossing 
Pedigree selection is one of the main zootechnical methods of improving 

cattle herds. With its help the desirable signs accumulate and are fixed in 

descendants. 
The article presents the results of interlinear selection and cross lines in the 

herd of cows of the western intra-breed breed of Ukrainian black-motley dairy breed 
in SE EU "Radekhivske". 

Studies have shown that in the interlinear selection of parents' pairs the most 
successful was the combination of Starbuck lines 352790 ‒ Valiant 1650414. 
Among other combinations (Valiant 1650414 – Elevation 1491007, Chif 1427381 – 
Valiant 1650414, Chif 9191007 ‒ Starbuck 352790, Chif 1427381 – Elevation 

1491007)  milk yield per lactation was 5755 kg or 29‒1982 kg and 0.4‒45.7 % more 
than in cows of other combinations (Р<0,001). 

Also good results in interline selection were obtained from a combination of 
Valiant 1650414 – Elevation 1491007 lines. Descendants from this selection had an 
average productivity for I lactation 5726 kg of milk. A similar pattern is observed 
for III lactation. The best indicators were characterized by cows from the 
combination Starbuck 352790 – Valiant 1650414 ‒ their milk yield was 6116 kg. 

The cross of the Chif 1427381 – Starbuck 352790 lines was the least 

effective. Animals from this selection for I lactation had yield of 3773 kg, or 4.3-
34.5 % less than their peers. 

In an in-line combination, the selection of Elevation 1491007 bulls for the 
Elevation 1491007 breeding stock was the most efficient. The average productivity 
of offspring from this combination was 5300 kg of milk during I lactation, the 
lowest productivity was in cows from the combination Chif 1427381 – Chif 
1427381 ‒ 4262 kg of milk. 

 Also good results were obtained from the combination of Valiant 1650414 –

Valiant 1650414. However, with the increase in milk productivity in cows of the 
studied lines there is a deterioration of the main indicators of reproductive capacity 
Studies have also shown that in heifers of individual lines, the age of the first 
insemination was 19.0‒19.9 months, the age of the first calving of cows ‒ 29.0‒29.9 
months. The age of the first insemination of heifers obtained by intralinear selection 
was 19.0‒19.9 months, and in cross-lines it ranged from 18.2 months. between the 



ISSN 0130-8521. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2020. Вип. 68 (2) 

176 

 

combination of Starbuck ‒ Valiant lines up to 19.5 months ‒ between the 
combination of Chief ‒ Valiant. 

 Key words: cows, line, crosses, intra-linear connection, milk yield, western 
intra-breed type, milk productivity, reproductive capacity. 

 

 Вступ. Удосконалення племінних і продуктивних якостей 

худоби відбувається в основному за рахунок ефективності селекційної 

роботи, що проводиться в стадах. Для її поліпшення слід вивчати 

специфічні особливості ліній і ефективність їх поєднань, це дозволить 

визначати перспективи подальших методів селекції [1, 2, 4, 16, 19, 20].  
Важливим елементом при плануванні та проведенні селекцій-

но-племінної роботи є врахування генетичних особливостей стада, і в 

першу чергу його лінійної структури. Аналіз генеалогії досить часто 

не беруть до уваги в практичній селекції, хоча відомо, що при 

лінійному розведенні має місце специфічна поєднуваність батьківсь-

ких пар, яка може мати різну ефективність при застосуванні міжліній-

ного чи внутрішньолінійного підбору. Вітчизняні вчені опублікували 

ряд робіт, присвячених вивченню різних типів підбору [20‒25]. 

Племінний підбір є одним з основних зоотехнічних методів 

поліпшення стад ВРХ. З його допомогою накопичуються і 

закріплюються у нащадках бажані ознаки. Щоб вести цілеспрямований 

підбір, потрібно постійно аналізувати попередні родоводи і виявляти 
оптимальні варіанти поєднань [5‒9]. 

 При створенні західного внутрішньопородного типу 

української чорно-рябої молочної породи застосовували різні варіанти 

роботи з лініями, що сприяло формуванню високопродуктивних стад з 

консолідованою спадковістю [3, 30]. Слід відзначити також, що окремі 

варіанти лінійного підбору можуть мати неоднакову ефективність у 

різних стадах. Тому постійний моніторинг результатів застосування 

методів роботи з лініями має важливе значення при розробці 

перспективних планів селекційно-племінної роботи як із західним 

внутрішньопородним типом, так і з кожним конкретним стадом 

зокрема. Матеріали цієї статті та проаналізовані результати 
літературних джерел дозволяють стверджувати, що підбір як елемент 

класичної селекції є вирішальним моментом у вдосконаленні стад. 

Вдале поєднання тварин різних генотипів у міжлінійному та 

внутрішньолінійному підборах дозволяє підвищувати як кількісні, так 

і якісні показники молочної продуктивності та  вибирати найбільш 

ефективні з них для подальшого розведення [12‒15, 26‒29].  

Метою роботи було вивчити продуктивні якості корів, 

одержаних від внутрішньолінійного підбору і кросів ліній в ДП ДГ 

«Радехівське», і виявити серед них кращі варіанти.    
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Матеріали і методи. Дослідження проведено у ДП ДГ 
«Радехівське» Радехівського району Львівської області. З 

використанням карточок племінних корів (форма 2-мол) 

проаналізували родоводи та вивчили показники молочної 

продуктивності та окремі показники відтворної здатності у корів, 

отриманих від різних варіантів поєднання. Типи племінного підбору 

визначали за методикою Н. А. Кравченка [11], також використовували 

рекомендації щодо основних принципів підбору Інституту розведення 

і генетики тварин імені М. В. Зубця  [18]. Біометричний аналіз 

отриманих даних проводили за методикою М. О. Плохінського [17]. 

Результати та обговорення. Дослідженнями встановлено, що 

кращим поєднанням ліній при міжлінійному підборі є кроси ліній 
Старбака ‒ Валіанта та Валіанта ‒ Елевейшин. При 

внутрішньолінійному підборі найкращі результати отримано від дочок 

поєднання ліній Елевейшин ‒ Елевейшин (табл. 1, 2).  

        
1. Молочна продуктивність корів-первісток, отриманих за різних 
типів підбору (М±m) 

Підбір: 
лінія батька х лінія 

матері 

n Показники 
надій, кг % жиру молочний 

жир, кг 
Міжлінійний підбір 

Чіфа 1427381 ‒ 
Елевейшин 1491007 

 
60 

 
3942±138 

 
3,77±0,01 

 
148,6 

Чіфа 1427381 ‒ 
Старбака 352790 

 
65 

 
3773±137 

 
3,76±0,03 

 
141,8 

Чіфа  1427381 ‒ 
Валіанта 1650414 

 
18 

 
4120±157 

 
3,75±0,02 

 
154.5 

Валіанта 1650414 ‒ 
Елевейшин 1491007 

 
78 

 
5726±180 

 
3,77±0,01 

 
215,8 

Старбака 352790 ‒ 
Валіанта 1650414 

 
30 

 
5755±172*** 

 
3,77±0,04 

 
216,9 

Внутрішньолінійний підбір 
Чіфа 1427381 ‒ 
Чіфа 1427381 

 
22 

 
4262±161 

 
3,76±0,04 

 
160,2 

Валіанта 1650414 ‒ 

Валіанта 1650414 
 
28 

 
5100±160 

 
3,75±0,01 

 
191,2 

Елевейшин 491007 ‒ 
Елевейшин 1491007 

 
63 

 
5300±180*** 

 
3,77±0,02 

 
199,8 
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2. Молочна продуктивність повновікових корів, отриманих за 

різних типів підбору (М±m) 

Підбір: 

лінія батька х лінія 

матері 

n Показники 

надій, кг % жиру молочний 

жир, кг 

Міжлінійний підбір 

Чіфа 1427381 ‒ 

Елевейшин 1491007 

 

60 

 

4910±210 

 

3,78±0,04 

 

185,5 

Чіфа 1427381 ‒ 

Старбака 352790 

 

65 

 

4800±163 

 

3,76±0,03 

 

180,4 

Чіфа 1427381 ‒ 

Валіанта 1650414 

 

18 

 

5820±158 

 

3,76±0,03 

 

218,8 

Валіанта 1650414 ‒ 

Елевейшин 1491007 

 

78 

 

6170±200 

 

3,78±0,02 

 

233,2 

Старбака 352790 ‒ 

Валіанта 1650414 

 

30 

 

6116±117 

 

3,78±0,04 

 

231,2 

Внутрішньолінійний підбір 

Чіфа 1427381 ‒ 

Чіфа 1427381 

 

22 

 

5800±180 

 

3,77±0,03 
 

218,6 

Валіанта 1650414 ‒ 

Валіанта 1650414 

 

28 

 

5810±190 

 

3,76±0,01 

 

218,4 

Елевейшин 1491007 ‒ 

Елевейшин 1491007 

 

63 

 

6048±180 

 

3,78±0,01 

 

228,6 

 

При міжлінійному підборі за I лактацію найвищий надій мали 
тварини, отримані внаслідок кросу ліній Старбака х Валіанта. 

Продуктивність дочок, отриманих від поєднань генеалогічної лінії 

Чіфа, була найнижчою, хоч відповідала стандарту породи. Аналіз 

продуктивності дочок, отриманих від міжлінійного підбору, показав, 

що первістки кросу Старбака ‒ Валіанта переважали тварин решти 

груп за надоєм на 22,0‒1979 кг молока, або на 0,4‒45,7 % з вірогідною 

різницею р<0,001.  

При внутрішньолінійному підборі кращим надоєм 

характеризувалися первістки лінії Елевейшна. Їх перевага над 

ровесницями з лінії Валіанта становила 200 кг, або 3,9 %, а над лінією 

Чіфа – 1038 кг, або 24,3 % при P<0,001. Аналогічну картину 
спостерігали і за III лактацію. Повновікові корови з лінії Елевейшна 

переважали за надоєм ровесниць з лінії Валіанта на 238 кг, або 4,1 %, а 

з лінії Чіфа – на 248 кг, або 4,7 % при P<0,001. При міжлінійному 

підборі у корів кросу ліній Валіанта ‒ Елевейшин за повновікову 
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лактацію надій був вищим, ніж у їх ровесниць з інших поєднань на  
0,9‒54 кг, або 0,8‒28,5 %. 

Разом з тим за вмістом жиру в молоці первістки з лінії 

Елевейшна поступалися ровесницям з лінії Чіфа. Серед повновікових 

тварин корови з ліній Чіфа та Елевейшна мали однаковий вміст жиру в 

молоці. 

Ефективність використання молочної худоби залежить від її 

відтворної здатності. Із зростанням молочної продуктивності у корів 

досліджуваних ліній спостерігали погіршення цих показників (табл. 3).  

 

3. Показники відтворної здатності корів, отриманих за різних 

типів підбору (М±m) 

Підбір Вік телиць 
при 

першому 

осіменінні, 

міс. 

Вік 
першого 

отелу, міс. 

Сервіс-
період 

після 

першого 

отелу, діб 

Тривалість 
МОП 

 між 1 та 2 

отелення-

ми 

Коефіцієнт 
відтворної 

здатності 

Внутрішньолінійний підбір 

Чіфа ‒ Чіфа 19,3±0,34 29,5±0,40 127,5±0,60 410,0±0,26 0,92±0,72 

Валіанта ‒ 

Валіанта 19,9±0,34 29,9±0,67 143,0±0,61 425,0±0,70 0,89±0,76 

Елевейшна ‒ 

Елевейшна 19,0±0,22 29,0±0,78 123,9±0,98 405,6±0,92 0,93±0,54 

Міжлінійний підбір 

Чіфа – 

Елевейшна 18,7±0,86 28,8±0,87 132,8±0,81 415,0±0,28 0,91±0,56 

Чіфа – 

Старбака 19,2±0,32 29,2±0,63 117,6±0,93 401,7±0,38 0,94±0,32 

Чіфа – 

Валіанта 19,5±0,22 29,2±0,65 124,1±0,96 406,3±0,67 0,90±0,64 

Валіанта – 

Елевейшна 18,5±0,17 28,4±0,63 147,6±0,16 439,7±0,09 0,87±0,15 

Старбака – 

Валіанта 18,2±0,27 28,2±0,65 139,7±0,18 406,3±0,11 0,89±0,12 

 
Серед них важливим є вік тварин при першому осіменінні та 

отеленні.  Дослідження показали, що у телиць окремих ліній вік 

першого осіменіння в середньому становив 19,0‒19,9 міс., вік першого 

отелення корів – 29,0‒29,9 міс. Серед телиць, отриманих при 

міжлінійному спаровуванні, найнижчий вік першого осіменіння був у 

нащадків лінії Елевейшна, а у телиць, отриманих від кросів ліній, 
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найнижчим цей показник був у поєднанні Старбака ‒ Валіанта. Корови 
з лінії Елевейшна, отримані при міжлінійному підборі, мали найвищий 

показник КВЗ  ‒  0,93, у телиць, отриманих від кросів ліній, цей 

показник найвищим був у тварин поєднання Чіфа ‒ Старбака ‒ 0,94.      

У корів-первісток різних ліній сервіс-період коливався в 

межах 123,9‒143,0 доби. Найбільшу тривалість сервіс-періоду при 

міжлінійному підборі спостерігали у корів поєднання Валіанта –

Елевейшна, а найменшу  ‒ у корів поєднання  Чіфа ‒ Старбака. При 

внутрішньолінійному підборі найбільший сервіс-період був у корів з 

лінії Валіанта (143 доби) та найменший – з лінії Елевейшна  

(123,9 доби).  

Висновки  
1. Встановлено вплив типів підбору на молочну продуктивність 

та окремі показники відтворної здатності корів західного 

внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи. 

2. Рівень молочної продуктивності залежить від поєднання 

батьківських пар. При внутрішньолінійному підборі найбільші надої 

молока були у корів з поєднанням ліній  Елевейшин ‒ Елевейшин. 

Вони за I лактацію переважали тварин з інших поєднань на 3,9‒24,4 %, 

за III – на 4,1‒4,3 %. 

3. При міжлінійному підборі за I лактацію найвищі надої 

спостерігали у корів кросу Старбака ‒ Валіанта. За цим показником 

вони переважали корів інших поєднань на 0,5‒52,3 %. Серед 

повновікових тварин найкращі показники отримано від корів кросу 
Валіанта ‒ Елевейшна.  

             4.  При внутрішньолінійному підборі найбільші показники КВЗ 

були у корів з лінії Елевейшна. Вони переважають ровесниць з ліній 

Чіфа та Валіанта на 1,1‒4,5 %. У тварин, отриманих внаслідок кросів 

ліній, найкращі показники КВЗ були в поєднанні Чіфа ‒ Старбака.  
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