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Встановлено позитивний вплив голштинської породи на живу масу та показники молочної продуктивності корів-

первісток, що свідчить про генетичну зумовленість та можливість селекції за цими показниками. За вбирного схре-

щування та підвищення умовної кровності за голштинською породою спостерігається тенденція до зростання вели-

чини надою, кількості молочного жиру і молочного білка та індексу молочності. Перевага первісток із умовною кров-

ністю за голштинською породою 100 % над ровесницями з умовною кровністю 75,0−87,4 % за надоєм за 305 днів 

лактації у середньому становила 440 кг, кількістю молочного жиру – 17 кг, молочного білка – 13 кг. За результатами власних 

досліджень встановлено, що первістки з умовною кровністю 100 % мали вищу живу масу порівняно із ровесницями з 

умовною кровністю  75,0–87,4 %  та 87,5–99,9 %. У стаді ТОВ АФ «Глушки» ця перевага становила 58 кг (Р<0,001) та 

22 кг; ТОВ АФ «Матюші» – 47 кг (Р<0,05) та 20 кг; ТОВ «Сухоліське» – 48 кг (Р<0,01) та 8 кг, відповідно. Сила 

впливу умовної кровності за голштинською породою залежить від дослідженого показника та стада. Найбільший 

вплив на живу масу, надій, масову частку жиру та білка виявлено у стаді ТОВ «Сухоліське». 

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, голштинська порода, вбирне схрещування, молочна 

продуктивність, жива маса.. 

 

Постановка проблеми. У сучасному молочному скотарстві кількість ознак, за котрими 

проводиться відбір, поступово збільшується, проте, головне місце у селекції молочної худоби 

займають показники молочної продуктивності. У селекційній роботі з породою важливе зна-

чення має використання високопродуктивних корів. Особливу цінність у селекції мають твари-

ни, які підтримують високу молочну продуктивність протягом усього періоду господарського 

використання, що свідчить про високий генетичний потенціал породи [2, 8]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями ряду вчених [5, 7, 9, 10] встано-

влено, що із підвищенням умовної кровності за голштинською породою молочна продуктив-

ність корів зростає.  

Щербатий З. Є. із співавт. [6] відмічають найвищий рівень молочної продуктивності у корів 

української чорно-рябої молочної породи із умовною кровністю за голштинською породою 

71–75 %. Подальше зростання частки спадковості супроводжується зниженням надою. Найдо-

вша тривалість як першої, так і третьої лактацій була у групі тварин, які мали 76 % і більше 

умовної кровності голштинської породи. 

Ряд авторів наголошують на тому, що позитивний вплив на надій має зростання умовної 

кровності за голштинською породою більше 75 % [ 3, 4]. 

Дідківський В. повідомляє [1], що підвищення умовної кровності за голштинською породою 

в генотипі молочних порід супроводжується зростанням не лише молочної продуктивності ко-

рів, але й живої маси. 

Тому метою наших досліджень було вивчення впливу умовної кровності за голштинською 

породою на живу масу та показники молочної продуктивності корів-первісток української чор-

но-рябої молочної породи. 

Матеріал і методика досліджень. Дослідження проведено у племінних стадах ТОВ АФ «Ма-

тюші», ТОВ «Сухоліське» та племрепродуктора ТОВ АФ «Глушки» Білоцерківського району Київ-

ської області на основі даних зоотехнічного і племінного обліку.  

Залежно від умовної кровності за голштинською породою первістки були розділені на три 

групи: 75,0–87,4 %, 87,5–99,9 % і 100 %. 

Молочну продуктивність корів вивчено за величиною надою за 305 днів або за укорочену 

(не менше 240 днів) лактацію, масовою часткою жиру і білка в молоці, кількістю молочного 

жиру і молочного білка.  
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Для вивчення молочної продуктивності корів-первісток, залежно від живої маси,  їх було розді-

лено на три групи: до 500 кг, 501–550 кг, 551 кг і вище. 

Індекс молочності розраховано за формулою: 

 

ІМ=НЛ×Ж÷4÷ЖМ, 

 

де ІМ – індекс молочності; НЛ – надій за 305 днів першої лактації, кг; Ж – масова частка жиру в молоці, %; ЖМ – 

жива маса корови, ц. 

Для створення бази даних та статистичного аналізу результатів досліджень використовува-

ли програми Microsoft Excel, Statistica 8.0. 

Результати досліджень та їх обговорення. Вивчення ступеня прояву рівня молочної про-

дуктивності корів за вбирного схрещування показало, що збільшення умовної кровності за го-

лштинською породою супроводжується зростанням величини надою, кількості молочного жиру 

та білка (табл. 1). 

У племрепродукторі ТОВ АФ «Глушки» корови з умовною кровністю за голштинською по-

родою 100 % мали перевагу за надоєм на 927 кг (Р<0,05), масовою часткою жиру в молоці – на 

0,16 % (Р<0,001), кількістю молочного жиру – 42 кг (Р<0,01) та молочного білка – на 27 кг 

(Р<0,05) порівняно із ровесницями з умовною кровністю 75,0–87,4 %, а також переважали ро-

весниць з умовною кровністю 87,5–99,9 % за надоєм на 87 кг, кількістю молочного жиру – 3 кг, 

молочного білка – 2 кг. 

У стаді ТОВ АФ «Матюші» корови з умовною кровністю 100 % переважали за надоєм на 

148 кг, кількістю молочного білка – 4 кг ровесниць з умовною кровністю 75,0–87,4 %. Над ро-

весницями з умовною кровністю 87,5–99,9 % первістки з умовною кровністю 100 % мали пере-

вагу за надоєм на 56 кг, кількістю молочного білка – 2 кг, однак різниця за дослідженими пока-

зниками виявилась невірогідною. 

Така ж тенденція спостерігається у ТОВ «Сухоліське», де первістки з умовною кровністю 

100 % мали перевагу за надоєм на 243 кг, кількістю молочного жиру – 8 кг, молочного білка – 

на 9 кг над ровесницями з умовною кровністю 75,0–87,4 %; над ровесницями з умовною кров-

ністю 87,5–99,9 % перевага за надоєм становила 48 кг, кількістю молочного жиру – 1 кг, моло-

чного білка – 1 кг, різниця за всіма показниками невірогідна. 

Важливою селекційною та господарсько-економічною ознакою є жива маса корів, яка певною 

мірою пов’язана з рівнем молочної продуктивності. Значення селекційної ознаки «жива маса» у 

молочному скотарстві ґрунтується на наявності додатної кореляції між її величиною та надоєм.  

За результатами власних досліджень встановлено, що первістки з умовною кровністю 100 % 

мали вищу живу масу порівняно із ровесницями з умовною кровністю  75,0–87,4 %  та 87,5– 

99,9 % (табл. 2).  

 
Таблиця 1 – Молочна продуктивність корів-первісток за вбирного схрещування 

Умовна 

кровність 

за голш-

тинською 

породою, 

% 

Ко-

рів, 

го-

лів 

Молочна продуктивність за 305 днів або вкорочену лактацію 

надій, кг 
масова частка 

 жиру, % 

молочний 

жир, кг 

масова частка  

білка, % 

молочний 

білок, кг 

X  ± m Cv, % X  ± m 
Cv, 

% X  ± m 
Cv, 

% X  ± m 
Cv, 

% X  ± m 
Cv, 

% 

ТОВ АФ «Глушки» 

75,0–87,4 15 6395±273,6 16,1 3,24±0,018 2,3 207±9,5 15,7 2,90±0,011 1,7 185±8,1 16,2 

87,5–99,9 34 7235±257,2* 20,7 3,40±0,010*** 2,9 246±8,2** 19,1 2,90±0,014 1,8 210±7,2* 19,7 

100 31 7322±208,9* 15,9 3,40±0,023*** 3,5 249±6,4** 13,8 2,90±0,012 2,6 212±5,7* 14,8 

ТОВ АФ «Матюші» 

75,0–87,4 6 6903±260,4 8,4 3,49±0,054 3,4 242±11,1 10,2 3,01±0,023 1,7 208±8,6 9,2 

87,5–99,9 60 6995±135,0 15,1 3,46±0,011 1,8 244±5,1 15,9 3,01±0,007 1,5 210±4,3 15,6 

100 38 7051±164,3 14,2 3,44±0,015 3,4 242±5,9 14,3 3,01±0,010 1,6 212±5,1 14,6 

ТОВ «Сухоліське» 

75,0–87,4 25 4755±125,5 12,6 3,67±0,017 3,1 173±4,7 13,1 3,01±0,008 1,6 142±4,2 14,7 
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87,5–99,9 122 4950±75,1 16,8 3,66±0,006 3,1 180±2,5 15,3 3,01±0,004 1,6 150±2,3 17,1 

100 70 4998±96,2 16,1 3,65±0,012 3,4 181±3,1 14,3 3,01±0,009 1,6 151±2,8 15,8 

Примітка: Р порівняно із умовною кровністю 75,0–87,4 %. 

 

 
Таблиця 2 – Жива маса корів-первісток за вбирного схрещування 

Господарство 

Умовна кровність за голштинською породою, % 

75,0–87,4 87,5–99,9 100 

корів,  

голів X  ± m 
корів, 

голів X  ± m 
корів, 

голів X  ± m 

ТОВ АФ «Глушки» 49 505±11,4 34 541±8,5* 31 563±9,5*** 

ТОВ АФ «Матюші» 66 538±14,6 60 565±12,1 38 585±13,6* 

ТОВ «Сухоліське» 147 480±9,8 122 520±8,2** 70 528±11,8** 

Примітка: Р порівняно із умовною кровністю 75,0–87,4 %. 

 

У стаді ТОВ АФ «Глушки» корови з умовною кровністю за голштинською породою 100 % 

мали вищу живу масу на 58 кг (Р<0,001) порівняно з тваринами з умовною кровністю 75,0– 

87,4 % та на 22 кг вищу порівняно із ровесницями з умовною кровністю 87,5–99,9 %. У стаді        

ТОВ АФ «Матюші» ця перевага становила 47 кг (Р<0,05) та 20 кг, у стаді ТОВ «Сухоліське» – 

48 кг (Р<0,01) та 8 кг, відповідно. 

У результаті власних досліджень встановлено зв’язок молочної продуктивності корів-

первісток з їх живою масою. Найвища молочна продуктивність у трьох стадах була у корів-

первісток з живою масою 551 кг і вище (табл. 3).   

У племрепродукторі ТОВ АФ «Глушки» надій первісток, незалежно від умовної кровності, зро-

стає зі збільшенням живої маси. Так, корови з умовною кровністю 75,0–87,4 % живою масою 551 кг 

і вище  характеризуються вищими показниками надою на 226 кг, масової частки жиру в молоці – 

0,1 %, індексу молочності – на 27 кг порівняно із коровами, які мали живу масу до 500 кг. Корови 

з умовною кровністю 87,5–99,9 % та живою масою 551–600 кг теж мали вищі показники надою на 

176 кг, індексу молочності – на 46 кг порівняно із коровами, живою масою до 500 кг. 

Подібна тенденція спостерігалася у групі корів з умовною кровністю 100 % із живою масою 

551 кг і вище, які переважали ровесниць із живою масою до 500 кг за надоєм на 285 кг, масо-

вою часткою жиру в молоці – 0,1 %, індексом молочності – на 50 кг. 

У стаді ТОВ АФ «Матюші» корови з умовною кровністю 75,0–87,4 %, живою масою 501–

550 кг мали вищий показник надою на 196 кг, індексу молочності – 14 кг порівняно із первіст-

ками, живою масою до 500 кг. Корови з умовною кровністю 87,5–99,9 % та живою масою 

551 кг і вище мали перевагу за надоєм на 161 кг, масовою часткою жиру в молоці – 0,1 %, інде-

ксом молочності – 24 кг порівняно із ровесницями, живою масою до 500 кг. Корови з умовною 

кровністю 100 % живою масою 551 кг і вище переважали корів, живою масою до 500 кг, за на-

доєм на 159 кг, масовою часткою жиру в молоці – 0,1 %, індексом молочності – на 5 кг. 

 

Таблиця 3 – Молочна продуктивність первісток за вбирного схрещування залежно від живої маси, X  ± m 

Госпо-

дарство 
Жива маса, кг Корів, голів Надій, кг Масова частка жиру, % 

Індекс молочності, 

кг 

Т
О

В
 А

Ф
 «

Г
л
у

ш
к
и

»
 

75,0–87,4 % 

до 500 3 6332±630,4 3,3±0,04 1026±26,8 

501–550 7 6451±424,5 3,4±0,03 1020±35,3 

551 і вище  5 6558±285,1 3,4±0,03 1053±22,4 

87,5–99,9 % 

до 500 4 6735±520,5 3,4±0,02 1050±27,5 

501–550 13 6847±245,0 3,4±0,03 1064±42,7 

551 і вище  17 6911±210,0 3,4±0,02 1096±37,4 

100 % 

до 500 6 7089±161,7 3,4±0,04 1172±38,7 

501–550 13 7280±373,5 3,4±0,03 1189±56,1 
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551 і вище  12 7374±356,4 3,5±0,02 1222±48,1 

Т
О

В
  

А
Ф

 «
М

ат
ю

ш
і»

 

75,0–87,4 % 

до 500 3 6434±441,3 3,4±0,04 1268±65,2 

501–550 3 6630±545,0 3,4±0,04 1282±40,3 

551 і вище – – – – 

87,5–99,9 % 

до 500 20 6866±182,9 3,4±0,01 1439±36,3 

501–550 29 6941±213,2 3,4±0,01 1309±41,4 

551 і вище 11 7027±280,9 3,5±0,01 1463±52,7 

100 % 

до 500 16 6965±178,8 3,4±0,01 1550±65,8 

501–550 16 7076±264,7 3,4±0,1 1459±44,3 

551 і вище  6 7124±116,1 3,5±0,04 1555±76 

Т
О

В
  

«
С

у
х

о
л
іс

ь
к
е»

 

75,0–87,4 % 

до 500 7 4475±381,3 3,5±0,04 1019±97,7 

501–550 13 4567±178,2 3,5±0,03 1023±70,7 

551 і вище  5 4662±210,6 3,6±0,04 1062±77,8 

87,5–99,9 % 

до 500 66 4745±101,6 3,5±0,01 1032±26,3 

501–550 36 4755±130,1 3,6±0,02 1019±51,2 

551 і вище 20 4879±190,4 3,6±1,02 1116±84,8 

100 % 

до 500 22 4849±158,3 3,6±0,03 1052±32,5 

501–550 37 4916±141,2 3,6±0,02 1086±51,6 

551 і вище 11 4988±310,8 3,6±0,04 1137±119,1 

 

У стаді ТОВ «Сухоліське» для корів з умовною кровністю 75,0–87,4 %, живою масою 551 кг 

і вище характерний вищий надій на 187 кг, масова частка жиру в молоці –  0,1 %, індекс молочно-

сті – на 43 кг порівняно із коровами, які мали живу масу до 500 кг. Корови з умовною кровністю 

87,5–99,9 % та живою масою 551 кг і вище також мали вищі показники надою на 134 кг, масової 

частки жиру в молоці – 0,1 %, індексу молочності – на 84 кг порівняно із коровами, живою масою 

до 500 кг. Така ж тенденція спостерігалася у групі корів з умовною кровністю 100 %, живою масою 

551 кг і вище, які переважали корів із живою масою до 500 кг за надоєм на 139 кг, індексом молоч-

ності – на 85 кг. 

Для визначення рівня детермінованості живої маси та показників молочної продуктивності 

впливом умовної кровності за голштинською породою було проведено однофакторний диспер-

сійний аналіз (табл. 4).  

Згідно із результатами дисперсійного аналізу, сила впливу умовної кровності за голштинською 

породою залежить від дослідженого показника та стада. Найбільший вплив на живу масу, надій, 

масову частку жиру та білка виявлено у стаді ТОВ «Сухоліське», найменший вплив на живу масу, 

масову частку білка та кількість молочного білка – у ТОВ АФ «Глушки»; найменший вплив на на-

дій, масову частку жиру та кількість молочного жиру – у ТОВ АФ «Матюші». 

 
Таблиця 4 – Вплив умовної кровності за голштинською породою на живу масу та показники молочної продук-

тивності первісток 

Показник 

Господарства 

Число 

градацій 

ТОВ АФ 

«Глушки» 

 (n=80) 
Число 

градацій 

ТОВ АФ 

«Матюші» 

(n=104) 
Число 

градацій 

ТОВ «Сухолі-

ське» (n=217) 

η2
х, % F η2

х, % F η2
х, % F 

Жива маса, кг 4 9,3 0,6 4 15,8 1,1 5 20,2* 5,4 

Надій за 305 днів або 

вкорочену лактацію, кг 
4 29,8 2,4 4 17,3 1,2 5 37,9* 10,4 

Масова частка жиру, % 4 10,8 0,7 4 9,8 0,6 5 27,2 3,0 

Молочний жир, кг 4 12,7 0,8 4 12,3 0,8 4 8,0 0,5 

Масова частка білка, % 3 18,9 0,3 3 53,5 3,4 3 41,0** 8,7 

Молочний білок, кг 4 9,4 0,6 4 41,6 3,5 4 36,9 1,8 
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Примітка: Р порівняно із умовною кровністю 75,0–87,4 %. 

 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, у результаті власних досліджень 

встановлено позитивний вплив голштинської породи на величину надою, кількість молочного жиру 

і молочного білка та показника індексу молочності. Вищу живу масу мали первістки з умовною 

кровністю за голштинською породою 100 % порівняно із ровесницями з умовною кровністю за го-

лштинською породою 75,0–87,4 % та 87,5–99,9 %. Встановлено вплив умовної кровності за голш-

тинською породою на живу масу та показники молочної продуктивності корів-первісток, що свід-

чить про генетичну зумовленість та можливість селекції за цими показниками. 
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Влияние поглотительного скрещивания на продуктивность и живую массу коров украинской черно-

пестрой молочной породы 

Н. И. Клопенко, E. И. Бабенко 

Установлено положительное влияние голштинской породы на живую массу и показатели молочной продуктив-

ности коров-первотелок, что свидетельствует о генетической обусловленности и возможности селекции по этим 

показателям. При поглотительном скрещивании и повышении условной кровности по голштинской породе наблюда-

ется тенденция к росту величины удоя, количества молочного жира и молочного белка и индекса молочности. Преи-

мущество коров-первотелок с условной кровностью по голштинской породе 100 % над сверстницами с условной 

кровностью 75,0–87,4 % по удою за 305 дней лактации в среднем составляла 440 кг, количеству молочного жира – 

17 кг, молочного белка – 13 кг.   

По результатам собственных исследований установлено, что первотелки с условной кровностью 100 % имели 

высшую живую массу по сравнению с ровесницами с условной кровностью 75,0–87,4 % и 87,5–99,9 %. В стаде 

ООО АФ «Глушки» это преимущество составляло 58 кг (Р<0,001) и 22 кг; ООО АФ «Матюши» – 47 кг (Р<0,05) и 

20 кг; ООО «Сухолесское» – 48 кг (Р<0,01) и 8 кг, соответственно. Сила влияния условной кровности по голшти-

нской породе на молочную продуктивность и живую массу зависит от исследованного показателя и стада. Наибо-

лее существенное влияние на живую массу, удой, массовую часть жира и белка обнаружено в стаде ООО «Сухо-

лесское». 

Ключевые слова: украинская черно-пестрая молочная порода, голштинская порода, поглотительное скрещива-

ние, молочная продуктивность, живая масса. 

 

 

Influence of absorbing crossing on milk production and live weight of Ukrainian Black andWhite dairy 

cows 

N. Klopenko O. Babenko 

The research was conducted in breeding herds of Ukrainian Black and White dairy breed at the LLC AF “Matiushi”, 

LLC “Sukholiske” and LLC AF “Glushky” in Bila Tserkva District, Kyiv Region. The research was based on dates of zoo-

technical and pedigree records. Depending on Holstein inheritance there were formed three groups of heifers: Ukrainian 

Black and White dairy breed (UBWD) with Holstein inheritance of 75.0−87.4 %, UBWD with Holstein inheritance of 

87.5−99.9 % and Holstein breed (100 %). 

It was established that increasing of Holstein breed cognation provides higher level of milk yield, amount of milk fat and 

protein. In the herd LLC AF “Glushky” UBWD cows with Holstein inheritance 100 % had an advantage over UBWD cows 

with Holstein inheritance 75.0−87.4 % on milk yield by 927 kg (P<0.05), mass fraction of fat – by 0.16 % (P<0,001), amount 

of milk fat – 42 kg (P<0.01) and milk protein – 27 kg (P<0,05) and they dominated over the UBWD cows with Holstein inher-

itance 87.5−99.9 % on milk yield by 87 kg, amount of milk fat – 3 kg, milk protein – 2 kg. 

In the herd LLC AF “Matiushi” cows with Holstein inheritance of 100 % were dominated over the cows with Holstein in-

heritance of 75.0−87.4 % on milk yield by148 kg, amount of milk protein –4 kg. They had an advantage over heifers with 

Holstein inheritance of 87.5−99.9 % on milk yield by56 kg, amount of milk protein –2 kg but the differences for the re-

searched parameters were improbable. The same trend was observed in LLC “Suholiske”. 

An important breeding and economic feature of cows is live weight, which is related to the level of milk production. 

Definition of breeding feature of “live weight” for dairy cattle is based on the presence of positive correlation between the 

live weight and milk yield. In the herd LLC AF “Glushky” UBWD cows with Holstein inheritance of 100 % had higher live 

weight on 58 kg (P<0,001) compared to cows with Holstein inheritance of 75.0−87.4 % and 22 kg higher compared to cows 

with Holstein inheritance of 87.5−99.9 %. In the herd LLC AF “Matiushi” this advantage was 47 kg (P<0.05) and 20 kg, in 

the herd LLC “Suholiske”– 48 kg (P<0.01) and 8 kg, respectively. 

As a result of own research there was found the relation between milk production of firstborn with their live weight. In 

three herds higher milk production was found in heifers with live weight 551 kg or more. In the herd LLC AF “Glushky” 

milk yield of heifers increase as well as live weight regardless of Holstein inheritance. Thus, cows with Holstein inheritance 

share of 75.0−87.4 % and live weight 551 kg or more are characterized by higher milk yield on 226 kg, mass fraction of fat – 

0.1 %, milking index – on 27 kg compared to cows with live weight 500 kg and less. Cows with Holstein inheritance of 

87.5−99.9 % and live weight 551–600 kg also had higher milk yield on 176 kg, milking index – on 46 kg compared to cows 

with live weight 500 kg and less. 

In the herd LLC AF “Matiushi” cows with Holstein inheritance of 75.0−87.4 % and live weight 551–600 kg had a 

higher milk yield on 196 kg, milking index– 14 kg compared to the heifers with live weight 500 kg and less. Cows 

with Holstein inheritance of 75.0−87.4 % and live weight 551 kg or more had an advantage by milk yield o n 161 kg, 

mass fraction of fat – 0.1 %, milking index – 24 kg compared to cows with live weight 500 kg and less. Cows with 

Holstein inheritance of 100 % and live weight 551 kg or more were dominated over the cows with live weight 500 kg 

and less by milk yield on 159 kg, mass fraction of fat – 0.1 %, milking index – on 5 kg. The same trend was observed 

in LLC “Suholiske”. 

According to the results of variance analysis, the power of influence of Holstein inheritance depends on the re-

searching parameters and herds. The largest influence on live weight, milk yield, mass fraction of fat and protein was 

found in the herd LLC “Suholiske”; the least impact on live weight, mass fraction of protein and amount of milk pr o-

tein– in the herd LLC AF “Glushky”; the least impact on milk yield, mass fraction of fat and amount of milk fat – in 

the herd LLC AF “Matiushi”. 

Thus, as a result of own research there was found a positive effect of absorbing crossbreeding Ukrainian Black and 

White dairy breed with Holstein breed on milk yield, amount of milk fat, milk protein and milking index. Higher live weight 
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had heifers with Holstein inheritance of 100 % compared to the cows with Holstein inheritance of 75.0−87.4 % and 87.5–

99.9 %. 

Key words: Ukrainian Black and White dairy breed, Holstein breed, absorbing crossbreeding, milk production, live 

weight, milking index, heifers. 
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