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Проведено порівняльне оцінювання корів української чорно-рябої мо-
лочної породи рихлого–щільного та ніжного–грубого типів конституції. До-
сліджено динаміку їх живої маси впродовж періоду вирощування, екстер’єр, 
молочну продуктивність і відтворну здатність. 

Телиці щільного типу конституції порівняно з рихлим типом характери-
зувались вищою живою масою (на 5,4–47,9 кг) у віці 3; 6; 9; 12; 15 і 18 міся-
ців та за першого осіменіння. Телиці ніжного типу конституції переважали 
за живою масою ровесниць грубого типу у всі вікові періоди (на 2,0–24,4 кг).  
Середньодобовий приріст телиць щільного типу в середньому становив  
665 г (+93 г порівняно з рихлим типом, Р < 0,01), телиць ніжного типу –  
624 г (+24 г порівняно з грубим типом).

Більш крупними були первістки рихлого типу конституції порівняно із 
ровесницями щільного типу. Їх перевага за промірами тулуба була достовір-
ною (Р < 0,05–0,001). Різниця за промірами тіла первісток ніжного і грубого 
типів конституції була менш вираженою. Корови ніжного типу були вищими 
(Р < 0,001), із глибшими грудьми (Р < 0,05) і більшою навскісною довжи-
ною тулуба. Корови грубого типу конституції характеризувались ширшими 
грудьми за останнім ребром (Р < 0,05) і більшим обхватом п’ястка (Р < 0,01).

Вища молочна продуктивність характерна для корів щільного і ніжного 
типів конституції. За надоєм за 305 діб перевага первісток щільного типу 
порівняно із рихлим типом становила 117 кг, кількістю молочного жиру – 
6,2 кг, молочного білка – 4,2 кг, масовою часткою жиру і білка в молоці – 0,02 
і 0,01 % відповідно. Між типами конституції ніжний–грубий різниця за на-
доєм була 340 кг, кількістю молочного жиру і білка – 12,1 і 10,5 кг відповід-
но, за масовою часткою жиру та білка в молоці різниці не було.

Кращі показники відтворної здатності спостерігали у корів рихлого 
типу (тривалість сервіс-періоду – 157 діб, вихід телят на 100 корів – 85,5 
голів) та грубого типу конституції (145 діб і 85,9 голів, відповідно), тобто у 
корів тих типів, які характеризувались нижчою молочною продуктивністю. 

Врахування характерних особливостей корів різних типів конституції 
дає змогу оптимізувати селекційний процес у конкретному стаді та скерову-
вати відбір і підбір у необхідному напрямі.

Ключові слова: корови, українська чорно-ряба молочна порода, тип 
конституції, жива маса, проміри тіла, молочна продуктивність, відтворна 
здатність.
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Нині селекція молочної худоби не 
обмежується лише ознаками власне молочної 
продуктивності. До селекційного процесу на-
лежать відтворна здатність [1, 2], екстер’єрний 
тип [3, 4, 5], стійкість тварин до захворювань 
[6, 7], довговічність [8, 9, 10] та ін. Метою робо-

ти є отримання здорових, високопродуктивних 
корів із доброю відтворною здатністю, які три-
валий час використовуються у стаді, що сприяє 
зниженню собівартості виробництва молока.

Тип конституції та екстер’єр тварин є 
функціональними ознаками та належать до 
селекційних індексів у багатьох країнах світу.  
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Їх частка в індексах коливається від 17 до 40 % 
[11, 12, 13]. Якщо екстер’єрному типу молоч-
них корів селекціонери приділяють значну ува-
гу, то конституцію молочної худоби останнім 
часом вивчають недостатньо. Оскільки тварини 
бажаного типу конституції характеризують-
ся міцним здоров’ям, тип конституції побічно 
впливає на молочну продуктивність і відтворну 
здатність корів, вони довше використовуються 
у стаді та мають вищу довічну продуктивність 
[14, 15], тому диференціація корів за типами 
конституції та виявлення бажаних типів спри-
ятиме більш об’єктивному та інформативному 
оцінюванню молочної худоби  [16, 17, 18].

У літературних джерелах описано низку ме-
тодів диференціації тварин за типами консти-
туції. Одним із найбільш популярних є метод, 
в основі якого співвідношення тканин і орга-
нів. Із застосуванням цього методу Е. А. Бог- 
данов [19] розподіляв корів за будовою тіла на 
типи першої, другої і третьої черги. Ці типи 
визначали належність великої рогатої худоби 
до молочного, молочно-м’ясного або м’ясного 
напрямів продуктивності. П. Н. Кулешов [20] 
вивчав співвідношення шкіри, підшкірної жи-
рової тканини, а також кісткової, сполучної і 
м’язової тканин та органів у овець вовнового, 
молочного і м’ясного напрямів продуктивнос-
ті. Він виділив чотири типи конституції – щіль-
ний, рихлий, грубий і ніжний. М. Ф. Иванов 
[21] додав міцний тип конституції, який є най-
більш бажаним для сільськогосподарських 
тварин. Однак на практиці більшість тварин 
мають проміжний або змішаний тип конститу-
ції, тому виділяють ніжний щільний, ніжний 
рихлий, грубий щільний і грубий рихлий типи 
конституції.

За співвідношенням тканин і органів тип 
конституції тварин визначається візуально, 
що є досить суб’єктивним методом і залежить 
від кваліфікації бонітера. Н. Н. Колесник [22] 
доповнив візуальне оцінювання типів консти-
туції обчисленням індексів тіла. З індексом 
масивності тварин розподіляють на рихлий і 
щільний типи, костистості – грубий і ніжний, 
за індексами широкогрудості і широкозадості  
– на вузькотілий і широкотілий типи консти-
туції.

Порівняльне оцінювання корів різних ти-
пів конституції за господарсько корисними 
ознаками дає змогу виявити бажаний тип. У 
літературних джерелах зустрічаються різні 
твердження щодо переваги тварин певного 
типу конституції за господарсько корисними 
ознаками. Деякі дослідники наполягають на 
перевазі корів щільного типу конституції [23, 
24], інші – на перевазі рихлого типу [25]. По-

рівняння господарсько корисних ознак корів 
ніжного і грубого типів за останні роки не зу-
стрічаються.

Про перевагу корів щільного типу кон-
ституції порівняно з рихлим наголошують  
М. С. Пелехатий із співавт. [23], В. І. Ковальчук 
[26], Л. М. Піддубна і Д. М. Гунтік [24]. По-
відомляється, що високопродуктивні корови 
характеризуються міцним кістяком, високою 
щільністю тіла, об’ємними грудною та черев-
ною порожнинами тіла [24]. Корови україн-
ських чорно-рябої і червоно-рябої молочних 
порід щільного типу конституції переважа-
ли за живою масою, екстер’єром і молочною 
продуктивністю [23], вони були кращими за 
розвитком вимені – перевага за обхватом, дов-
жиною і шириною вимені, глибиною задньої 
частки, довжиною і діаметром передніх дійок 
була достовірною (Р < 0,001) [26].

Метою дослідження було вивчення осо-
бливостей господарсько корисних ознак корів 
української чорно-рябої молочної породи за-
лежно від типу конституції.

Матеріал і методи дослідження. До-
слідження проводили на коровах-первістках 
української чорно-рябої молочної породи у  
ТОВ «СВК ім. Щорса» Білоцерківського райо-
ну Київської області. За методикою Н. Н. Ко-
лесника [22] проведено диференціацію корів 
на рихлий і щільний (за індексом масивності) 
та ніжний і грубий (за індексом костистості) 
типи конституції.

Індекси будови тіла обчислено через спів-
відношення відповідних промірів тіла [27]:

                                                                          
 (1)

                                                                           (2)

Розподіл первісток на типи конституції 
здійснено на основі нормованих відхилень – 
це відхилення величини індексу певної твари-
ни від середнього його значення у конкретно-
му стаді, яке виражається у частках середнього 
квадратичного відхилення. У середньому ін-
декс масивності для корів рихлого типу кон-
ституції становив 140,7 %, щільного – 135,4 %; 
індекс костистості – 13,2 % для ніжного типу і 
14,2 % для корів грубого типу конституції.

Інтенсивність вирощування ремонтних те-
лиць оцінювали за живою масою новонарод-
жених та у віці 3, 6, 9, 12, 15, 18 місяців і за 
першого осіменіння. Екстер’єр корів різних 
типів конституції оцінено за промірами тіла: 
висота в холці, обхват, ширина і глибина гру-
дей за лопатками, ширина і глибина грудей 
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за останнім ребром, довжина грудного відді-
лу, ширина заду в клубах і сідничних горбах, 
навскісна довжина тулуба, обхват п’ястка [27]. 
Молочну продуктивність первісток оцінено 
за кількістю дійних діб, надоєм за 305 діб і за 
всю лактацію, масовою часткою жиру і білка в 
молоці, кількістю молочного жиру і молочно-
го білка та надоєм у розрахунку на одну добу 
лактації. Відтворну здатність було вивчено за 
віком і живою масою за першого осіменіння та 
отелення, тривалістю сервіс- і міжотельного 
періодів, індексом осіменіння, виходом телят 
на 100 корів, індексом плодючості Й. Дохи [27] 
та коефіцієнтом відтворної здатності.

                       (3),

де ИП – індекс плодючості; 
      К – вік корови за першого отелення, місяців; 
      і – міжотельний період, місяців.

                     (4),

де КВЗ – коефіцієнт відтворної здатності; 
     365 – діб у році; 
     МОП – міжотельний період, діб.

Цифровий матеріал опрацьовано методами 
варіаційної статистики з використанням про-
грамного пакета Microsoft Excel. Результати 
досліджень вважали статистично достовірни-
ми за Р≤0,05 (*), Р≤0,01 (**), Р≤0,001 (***).

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. До господарсько корисних ознак молочної 
худоби належать ріст і розвиток, екстер’єрний 
тип корів, молочна продуктивність, відтворна 
здатність, тривалість продуктивного викори-
стання тощо. Жива маса ремонтних телиць 
впродовж періоду вирощування є підґрунтям 
подальшої продуктивності, здоров’я, тривало-
сті життя корів.

Аналіз результатів дослідження довів від-
мінності за живою масою телиць української 
чорно-рябої молочної породи залежно від типу 
конституції (табл. 1).

За індексом масивності за живою масою 
впродовж періоду вирощування переважали 
телиці щільного типу конституції порівняно з 
рихлим типом, за винятком живої маси ново-
народжених. Новонароджені телиці рихлого 
типу мали живу масу вищу на 2,2 кг (Р < 0,01). 
У 3, 6, 9, 12, 15 і 18-місячному віці і за пер-
шого осіменіння вищу живу масу спостеріга-
ли у телиць щільного типу конституції – на 
5,4; 10,9; 18,9 (Р < 0,05); 28,8 (Р < 0,05); 37,2  
(Р < 0,01); 47,9 (Р < 0,001) і 42,4 кг (Р < 0,001) 
відповідно.

За індексом костистості перевагою за жи-
вою масою у всі досліджені вікові періоди 
характеризувались телиці ніжного типу кон-
ституції порівняно із грубим. За народження 
їх перевага становила 2,0 кг (Р < 0,01), у віці  
3 місяці – 3,2 кг, 6 міс. – 8,0 кг, 9 міс. – 11,8 кг,  
12 міс. – 13,7 кг, 15 міс. – 13,9 кг, 18 місяців –  
15,2 кг, за першого осіменіння – 24,4 кг (Р < 0,05).

Отже, вищу живу масу впродовж періоду 
вирощування спостерігали у телиць щільного 
і ніжного типів конституції. Телиці цих типів 
характеризувались вищими середньодобовими 
приростами від народження до віку 18 міся-
ців. Зокрема, середньодобовий приріст телиць 
щільного типу у середньому становив 665 г, 
що на 93 г вище (Р < 0,01) порівняно з рихлим. 
Середньодобовий приріст телиць ніжного типу 
конституції у середньому був 624 г, що на 24 г 
більше порівняно з грубим типом.

Якщо вищою живою масою впродовж пе-
ріоду вирощування характеризувалися телиці 
щільного типу конституції, то більші проміри 
тіла мали первістки рихлого типу (табл. 2).

Таблиця 1 – Жива маса ремонтних телиць різних типів конституції, x±S.E.

Вік, місяців

Тип конституції

за індексом масивності за індексом костистості
рихлий
(n=57)

щільний
(n=44)

ніжний
(n=57)

грубий
(n=44)

Новонароджені 36,0±0,34** 33,8±0,56 35,9±0,42** 33,9±0,47
3 80,1±1,81 85,5±1,93 83,9±1,85 80,7±1,93
6 137,6±4,24 148,5±4,78 145,9±4,75 137,9±3,98
9 194,4±6,40 213,3±6,29* 207,9±6,79 196,1±5,81
12 250,6±8,30 279,4±7,67* 269,3±8,55 255,6±7,77
15 301,1±9,58 338,3±8,16** 323,6±9,61 309,7±9,03
18 344,9±9,83 392,8±8,65*** 372,7±10,58 357,5±8,78
За першого 
осіменіння 313,0±5,94 355,4±8,44*** 342,4±7,58* 318,0±7,09

Примітка: Р порівняно із найнижчим значенням у межах індексу.
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Перевага первісток рихлого типу за висо-
тою в холці у середньому становила 1,2 см, об-
хватом грудей – 8,9 см (Р < 0,001), шириною 
і глибиною грудей за лопатками – 3,2 см (Р < 
0,001) і 2,0 см (Р < 0,05) відповідно, шириною 
і глибиною грудей за останнім ребром – 3,1 см  
(Р < 0,01) і 2,6 см (Р < 0,001), довжиною груд-
ного відділу – 2,1 см (Р < 0,05), навскісною дов-
жиною тулуба – 2,5 см, шириною заду в клубах 
і сідничних горбах – 0,8 см в обох випадках, за 
обхватом п’ястка – 0,3 см.

Первістки ніжного і грубого типів консти-
туції характеризувались менш вираженими 
відмінностями за промірами тіла. Корови ніж-
ного типу порівняно з грубим були вищими на 
4,9 см (Р < 0,001), із глибшими грудьми за ло-
патками – 1,7 см (Р < 0,05) та довшим тулубом 
(навскісна довжина тулуба більша на 1,3 см). 
Для корів грубого типу конституції характерна 
достовірно більша ширина грудей за останнім 
ребром на 2,1 см (Р < 0,05) і обхват п’ястка – на 
0,7 см (Р < 0,01).

Молочна продуктивність корів є важливою 
ознакою відбору, яка тісно пов’язана з еконо-
мічною ефективністю виробництва молока 
[28]. Водночас з іншими чинниками на рівень 
молочної продуктивності впливає тип консти-
туції, оскільки корови бажаного типу консти-
туції є більш високопродуктивними і стійкими 
до захворювань [29]. Під час дослідження було 
виявлено деякі відмінності за ознаками молоч-
ної продуктивності первісток залежно від типу 
конституції (табл. 3).

За індексом масивності вищий надій за  
305 діб (+117 кг) і всю лактацію (+697 кг), ви-
хід молочного жиру (+6,2 кг) і молочного білка 
(+4,2 кг), масову частка жиру і білка в молоці 
(+0,02 і +0,01 % відповідно) отримано від корів 
щільного типу конституці порівняно з рихлим. 
За індексом костистості перевагою за надоєм 
за 305 діб і всю лактацію (+340 і 907 кг відпо-
відно), виходом молочного жиру (+12,1 кг) і 
молочного білка (+10,5 кг) характеризувались 
корови ніжного типу конституції порівняно 

Таблиця 2 – Проміри тіла первісток різних типів конституції, x±S.E.

Проміри, см

Типи конституції
за індексом масивності за індексом костистості

рихлий
(n=57)

щільний
(n=44)

ніжний
(n=57)

грубий
(n=44)

Висота в холці 137,8± 0,79 136,6±0,77 139,4± 0,69*** 134,5± 0,73
Обхват грудей 193,9± 1,18*** 185,0±1,14 190,6±1,23 189,3 ± 1,45
Ширина грудей за лопатками 45,1± 0,42*** 41,9±0,39 43,5±0,48 43,9 ±0,44
Глибина грудей за лопатками 73,4± 0,54* 71,4±0,47 73,3±0,56* 71,6± 0,46
Ширина грудей
(за останнім ребром) 57,9±0,68** 54,8±0,74 55,6±0,73 57,7± 0,70*

Глибина грудей (за останнім 
ребром) 76,7± 0,44*** 74,1±0,45 75,9±0,52 75,2± 0,41

Довжина грудного відділу 104,7± 0,66* 102,6±0,56 104,1±0,67 103,3± 0,59
Ширина заду в клубах 53,1± 0,35 52,3±0,47 53,0±0,37 52,5± 0,45
Ширина заду в сідничних 
горбах 31,7± 0,65 30,9±0,71 31,8±0,82 30,9± 0,28

Навскісна довжина тулуба 146,5± 0,96 144,0±0,88 146,0±1,00 144,7± 0,86
Обхват п’ястка 18,8± 0,13 18,5±  0,15 19,4±0,07 19,1± 0,19**

Примітка: Р порівняно із найнижчим значенням у межах індексу.

Таблиця 3 – Молочна продуктивність первісток різних типів конституції , x±S.E.

Показники

Тип конституції
за індексом масивності за індексом костистості

рихлий
(n=49)

щільний
(n=40)

ніжний
(n=48)

грубий
(n=41)

Дійних діб 375±15,3 398±18,7 404±16,8 364±16,3

Надій, кг за 305 діб 7103±226,5 7220±195,7 7304±212,4 6964±217,5
за лактацію 8629±531,9 9326±537,6 9360±517,4 8453±554,9

Молочний жир 
за 305 діб

% 3,49±0,007 3,51±0,008 3,50±0,007 3,50±0,008
кг 247,5±5,65 253,7±4,53 255,8±5,10 243,7±5,24

Молочний білок 
за 305 діб

% 3,10±0,003 3,11±0,003 3,11±0,003 3,11±0,003
кг 220,3±3,91 224,5±3,02 226,8±3,50 216,3±3,65

Надій у розрахунку на одну добу лактації, кг 23,0±0,82 23,4±0,50 23,1±0,72 23,2±0,70
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з грубим. За масовою часткою жиру і білка в 
молоці відмінностей між коровами зазначених 
типів встановлено не було.

Тривалість лактації первісток у дослідже-
ному стаді становила в середньому 385 діб. 
Після розподілу корів на типи конституції 
було встановлено, що меншу кількість дійних 
діб мали корови рихлого (375 діб) і грубого  
(364 доби) типів, що на 23 і 40 діб відповідно 
менше порівняно із ровесниями щільного і ніж-
ного типів. Отже, корови із довшою тривалістю 
лактації характеризувалися вищим надоєм, ви-
ходом молочного жиру і молочного білка. Більш 
об’єктивно ефективність виробництва молока 
характеризує надій у розрахунку на одну добу 
лактації, який коливався в межах 23,0–23,4 кг 
залежно від типу конституції корів. Різниця за 
величиною надою на одну добу лактації корів 
рихлого–щільного типів становила 0,4 кг із пе-
ревагою щільного типу, ніжного–грубого типів 
– 0,1 кг із перевагою ніжного типу.

Встановлено, що сила впливу типу консти-
туції корів на ознаки молочної продуктивності 
залежить від дослідженої ознаки. Найменше 
тип конституції впливав на масову чатку жиру 
і білка в молоці (η2

x = 2,1–4,3 %), дещо більше 
– на надій за 305 діб (η2

x = 13,0–18,3 %), най-
більше – на вихід молочного жиру і молочного 
білка (η2

x = 16,3–23,6 %).
Оскільки телиці щільного типу конституції 

за індексом масивності характеризувались ви-
щою інтенсивністю росту у період вирощуван-
ня, вони раніше досягли живої маси, необхід-
ної для першого парування – у 16,3 місяця, що 
на 1,0 місяць раніше порівняно з ровесницями 
рихлого типу (табл. 4).

Вік першого отелення первісток щільного 
типу становив 25,6 місяця (на 2,3 місяця раніше 
(Р < 0,05), ніж у корів рихлого типу). За живою 
масою за першого осіменіння перевага телиць 
щільного типу становила 41,7 кг (Р < 0,001), за 

першого отелення – 28,7 кг (Р < 0,001). За ін-
дексом костистості подібної тенденції не спо-
терігали. Вищою інтенсивністю росту характе-
ризувались телиці ніжного типу конституції: їх 
перевага за живою масою за першого осіменін-
ня становила 24,3 кг (Р < 0,05), за першого оте-
лення – 2,7 кг. Однак більш ранній вік першого 
осіменіння і першого отелення мали тварини 
грубого типу – 16,4 і 26,4 місяця, відповідно, 
що на 0,8 і 0,9 місяця раніше порівняно з ніж-
ним типом.

Встановлено, що краща відтворна здатність 
характерна для первісток рихлого і грубого 
типів конституції. У корів рихлого типу по-
рівняно зі щільним була коротшою тривалість 
сервіс- і міжотельного періодів (-21 і -24 доби, 
відповідно), вищий вихід телят на 100 корів 
(+5,5 голів), індекс плодючості (+1,7) і коефі-
цієнт відтворної здатності (+4,7). Сервіс-пе-
ріод корів грубого типу порівняно з ніжним 
коротший на 39 діб, міжотельний період – на 
32 доби, вихід телят на 100 корів вищий на  
5,9 голів, індекс плодючості – 2,9 (Р < 0,01),  
коефіцієнт відтворної здатності – на 5,9.

До загальної характеристики корів різних 
типів конституції, крім живої маси впродовж 
періоду вирощування, промірів тіла, ознак мо-
лочної продуктивності та відтворної здатності 
первісток, належать проміри вимені і лінійна 
оцінка екстер’єру (табл. 5).

Встановлено, що корови щільного типу кон-
ституції (за індексом масивності) мали вищу 
живу масу та інтенсивність росту, більш ранній 
вік першого отелення і вищий рівень молоч-
ної продуктивності порівняно з ровесницями 
рихлого типу. Корови рихлого типу були більш 
крупними, з вищим рівнем відтворної здатності. 
Корови ніжного типу мали перевагу за ростом, 
розвитком і молочною продуктивністю, посту-
паючись ровесницям грубого типу конституції 
лише за відтворною здатністю.

Таблиця 4 – Відтворна здатність первісток різних типів конституції, x±S.E.

Показник

Тип конституції
за індексом масивності за індексом костистості

рихлий
(n=49)

щільний
(n=40)

ніжний
(n=48)

грубий
(n=41)

За першого 
осіменіння

вік, місяців 17,3±0,68 16,3±0,53 17,2±0,67 16,4±0,62
жива маса, кг 311,0±6,28 352,7±8,90*** 341,0±8,39* 316,7±7,11

За першого 
отелення

вік, місяців 27,9±0,73 25,6±0,52* 27,3±0,66 26,4±0,69
жива маса, кг 464,3±4,95 493,0±5,68*** 478,4±5,43 475,7±6,00

Сервіс-період, діб 157±14,7 178±17,8 184±16,4 145±15,1
Міжотельний період, діб 432±14,5 456±17,7 457±16,3 425±15,8
Індекс осіменіння первісток 2,1±0,23 2,1±0,24 2,1±0,21 2,0±0,26
Вихід телят на 100 корів, голів 85,5±2,48 80,0±2,76 80,0±2,59 85,9±2,54
Індекс плодючості 43,8±0,73 45,5±0,52 42,7±0,66 45,6±0,69**
КВЗ 84,7±2,60 80,0±2,90 80,0±2,67 85,9±2,75

Примітка: КВЗ – коефіцієнт відтворної здатності; Р порівняно з найнижчим значенням у межах індексу.
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Спрямоване вирощування ремонтних те-
лиць – важливий елемент виробництва моло-
ка. Оптимальним середньодобовим приростом 
телиць від народження до першого парування  
О. В. Тулипова и соавт. [30] називають не ниж-
че 500 г. K. Serjsen [31] and K. S. Storli et al [32] 
оптимальним приростом у віці 10–15 місяців 
вважають 830 г. У дослідженнях середньодо-
бовий приріст телиць української чорно-рябої 
молочної породи залежно від типу конституції 
варіював від 572 до 665 г. Вищий середньо-
добовий приріст від народження до першого 
парування характерний для телиць щільного 
типу – 665 г (+93 г порівняно з рихлим) та 
ніжного типу конституції (+24 г порівняно з 
грубим).

Р. О. Кобзарь [33], В. М. Пришедько зі спі-
вавт. [34], D. L. Van De Stroet et al. [35] ствер-
джують, що інтенсивність росту ремонтних те-
личок і молочна продуктивність корів додатно 
корелюють з їх живою масою за народження. 
У дослідженнях результати були неоднознач-
ними. Зокрема, новонароджені телиці рихлого 
типу конституції переважали за живою масою 
ровесниць щільного типу на 2,2 кг (Р < 0,01), 
водночас поступаючись їм за живою масою у 
18-місячному віці на 47,9 кг (Р < 0,001) та за 
першого осіменіння – на 42,4 кг (Р < 0,001). Ре-
монтні телиці ніжного типу конституції пере-
важали за живою масою новонароджених ро-

весниць грубого типу на 2,0 кг (Р < 0,01), у віці 
18 місяців – 15,2 кг, за першого осіменіння – на  
24,4 кг (Р < 0,05).

М. С. Пелехатий зі співавт. [23] повідом-
ляють про достовірну (Р < 0,001 у всіх випад-
ках) перевагу корів українських чорно-рябої і 
червоно-рябої молочних порід щільного типу 
конституції за живою масою, промірами тіла 
(висота в холці, навскісна довжина тулуба, 
обхват грудей за лопатками) і молочною про-
дуктивністю (надій за 305 діб, кількість мо-
лочного жиру і молочного білка). Про пере-
вагу корів щільного типу конституції також 
зазначається у дослідженні Л. М. Піддубної 
та Д. М. Гунтіка [24].

У дослідженні отримано інші результати: за 
промірами тіла переважали первістки рихлого 
типу конституції. Їх перевага за обхватом гру-
дей, шириною і глибиною грудей за лопатками 
і за останнім ребром та за довжиною грудно-
го відділу була достовірною (Р < 0,05…0,001). 
Первістки щільного типу конституції мали 
вищу живу масу та її прирости, надій, вихід 
молочного жиру і молочного білка. Зокрема, 
їх перевага за надоєм за 305 діб і за всю лакта-
цію становила 117 і 697 кг відповідно, виходом 
молочного жиру – 6,2 кг, молочного білка –  
4,2 кг. Порівняльний аналіз показників молоч-
ної продуктивності корів ніжного і грубого 
типів конституції у літературних джерелах за 

Таблиця 5 – Характеристика первісток різних типів конституції

Показник
Тип конституції

за індексом масивності за індексом костистості
рихлий щільний ніжний грубий

Жива маса, кг + +
Прирости живої маси1 + +
Проміри тіла, см + відмінності незначні
Проміри вимені, см + відмінності незначні
Лінійна оцінка +2 +3

Дійних діб + +

Надій, кг

за 305 діб + +
за всю лактацію + +
у розрахунку на одну 
добу лактації

відмінності незначні відмінності незначні

Молочний жир
% відмінності незначні відмінності незначні
кг + +

Молочний білок
% відмінності незначні відмінності незначні
кг + +

Вік першого отелення, місяців +4 +
Сервіс-період, діб +5 +
Вихід телят на 100 корів, голів + +

Примітка: перевага за господарсько корисною ознакою корів певного типу конституції позначена знаком «+»; 
1 – абсолютний, середньодобовий і відносний прирости; 2 – корови рихлого типу порівняно зі щільним вищого росту, 
із більш розвиненою грудною клітиною і кращою поставою тазових кінцівок; 3 – корови ніжного типу вищого росту із 
більшою шириною заду; 4 – більш ранній вік першого отелення; 5 – найкоротша тривалість сервіс-періоду.
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останні десятиріччя не зустрічається. У дослі-
дженні вищий надій за 305 діб і всю лактацію 
(+340 і 907 кг відповідно), вихід молочного 
жиру (+12,1 кг) і молочного білка (+10,5 кг) 
мали корови ніжного типу конституції порів-
няно з грубим типом, однак поступались за 
величиною надою у розрахунку на одну добу 
лактації на 0,1 кг.

Ряд дослідників вважають оптимальним 
віком першого отелення молочних корів не 
старше 24 місяців за живої маси за першого 
отелення приблизно 85 % живої маси повно-
вікових корів [32, 36, 37]. У дослідженні се-
редній вік першого отелення первісток був 
дещо вищим за рекомендований – 26,9 місяця, 
а жива маса нижчою – 477 кг (81 % від живої 
маси повновікових корів). Достовірно нижчий 
вік (-2,3 місяця, Р < 0,05) і вищу живу масу за 
першого отелення (+28,7 кг, Р < 0,001) мали 
корови щільного типу конституції порівняно 
з рихлим. Різниця за віком і живою масою за 
першого отелення первісток ніжного і рихлого 
типів конституції була незначною – 0,9 місяця і 
2,7 кг відповідно.

Висновки. Диференціація корів за типами 
конституції дає змогу виявити особливості їх 
росту, екстер’єру, молочної продуктивності, 
відтворної здатності, і на основі отриманих 
результатів оптимізувати селекційну роботу 
у стаді. Встановлено, що інтенсивність росту 
телиць від народження до 18-місячного віку, 
проміри тіла, молочна продуктивність і від-
творна здатність певною мірою залежать від 
типу конституції. Вища жива маса та її приро-
сти характерні для телиць щільного і ніжного 
типів. Більш крупними були первістки рихло-
го типу конституції порівняно зі щільним, для 
яких характерні насамперед більші проміри 
грудей і тулуба (Р < 0,05–0,001). Корови ніжно-
го типу конституції переважали за висотою у 
холці (Р < 0,001) і глибиною грудей (Р < 0,05), 
грубого типу – за шириною грудей (Р < 0,05) і 
обхватом п’ястка (Р < 0,01). Вищий рівень мо-
лочної продуктивності характерний для корів 
щільного та ніжного типів, а кращу відтворну 
здатність спостерігали у корів рихлого і грубо-
го типів конституції.
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Характеристика хозяйственно полезных призна-
ков коров в зависимости от типа конституции

Дынько Ю. П., Ставецкая Р. В., Бабенко Е. И., 
Старостенко И. С., Клопенко Н. И.

Проведена сравнительная оценка коров украинской 
черно-пестрой молочной породы рыхлого–плотного и 
нежного–грубого типов конституции. Исследована дина-
мика их живой массы в течение периода выращивания, 
экстерьер, молочная продуктивность и воспроизводи-
тельная способность.

Телки плотного типа конституции по сравнению 
с рыхлым типом характеризовались более высокой жи-
вой массой (на 5,4–47,9 кг) в возрасте 3; 6; 9; 12; 15 и  
18 месяцев и при первом осеменении. Телки нежного типа 
конституции превосходили по живой массе ровесниц 
грубого типа во все возрастные периоды (на 2,0–24,4 кг).  
Среднесуточный прирост телок плотного типа в среднем 
составлял 665 г (+93 г по сравнению с рыхлым типом,  
Р <0,01), телок нежного типа – 624 г (+24 г по сравнению 
с грубым типом).

Более крупными были первотелки рыхлого типа кон-
ституции по сравнению с ровесницами плотного типа. Их 
преимущество по промерам туловища было достоверным 
(Р <0,05–0,001). Разница по промерам тела первотелок 
нежного и грубого типов конституции была менее выра-
женной. Коровы нежного типа были выше (Р <0,001), с 
глубокой грудью (Р <0,05) и большей косой длиной ту-
ловища. Коровы грубого типа конституции характери-
зовались более широкой грудью за последним ребром  
(Р <0,05) и большим охватом пясти (Р <0,01).

По молочной продуктивности более высокие по-
казатели характерны для коров плотного и нежного ти-
пов конституции. По удою за 305 суток преимущество 
первотелок плотного типа по сравнению с рыхлым ти-
пом составляло 117 кг, по количеству молочного жира –  
6,2 кг, молочного белка – 4,2 кг, массовой доле жира и 
белка в молоке – 0,02 и 0,01 % соответственно. Между 
типами конституции нежный–грубый разница по удою 
составляла 340 кг, количеству молочного жира и белка – 
12,1 и 10,5 кг соответственно, по массовой доле жира и 
белка в молоке разницы не было.

Лучшие показатели воспроизводительной способно-
сти наблюдались у коров рыхлого типа (продолжитель-
ность сервис-периода – 157 суток, выход телят на 100 ко-
ров – 85,5 голов) и грубого типа конституции (145 суток 
и 85,9 голов, соответственно), то есть у коров тех типов, 
которые характеризовались более низкой  молочной про-
дуктивностью.

Учет характерных особенностей коров разных типов 
конституции позволяет оптимизировать селекционный 
процесс в конкретном стаде, корректирует отбор и под-
бор в необходимом направлении.

Ключевые слова: коровы, украинская черно-пе-
страя молочная порода, тип конституции, живая масса, 
промеры тела, молочная продуктивность, воспроизводи-
тельная способность.

Characteristics of economically important traits of 
cows depending on their body built

Dynko Yu., Stavetska R., Babenko O., Starostenko I., 
Klopenko N.

A comparative evaluation of Ukrainian Black-and-White 
Dairy cows of friable and dense, delicate and rough body 
built have been carried out. The dynamics of their live weight 
during the growing period, exterior, milk productivity and 
reproductive ability were investigated.

Heifers with dense body built compared to the animals 
with friable body built were characterized by higher live 
weight at the age of 3; 6; 9; 12; 15 and 18 months and at the 
first insemination by 5,4-47,9 kg. Heifers with delicate body 
bult compared to the cows of the same age with rough body 
built were dominated by a live weight during growing period 
by 2,0-24,4 kg. The average daily gain of heifers with dense 
body built was 665 g (+93 g compared to friable body bullt, P 
<0,01), average daily gain of heifers with delicate body bult 
was 624 g (+24 g compared to rough body built).

The primiparous cows with friable body built had larger 
sizes than cows of the same age with dense body built. At the 
withers they were higher by 1,2 cm, they had an advantage in 
chest girth – 8,9 cm (P < 0,001), chest width and chest depth 
behind the shoulder – 3,2 cm (P < 0,001) and 2,0 cm (P < 0,05), 
respectively, chest width and chest depth behind the last rib – 
3,1 cm (P < 0,01) and 2,6 cm (P < 0,001), chest length – 2,1 
cm (P < 0,05 ). The primiparous cows with delicate and rough 
body built were characterized by less marked differences in 
body measurements. Cows with delicate body bult compared 
to the cows with rough body built were taller by 4,9 cm (P < 
0,001), with deeper chest behind the shoulder –1,7 cm (P < 
0,05) and with longer body (oblique body length  was more 
on 1,3 cm). Cows with rough body built had significantly 
larger chest width behind the last rib – by 2,1 cm (P < 0,05) 
and metacarpus girth – by 0,7 cm (P < 0,01).

Higher milk productivity has been observed in cows 
with dense and delicate body built. The primiparous cows 
with dense body built had higher 305-d milk yield on 117 kg, 
milk fat yield –on 6,2 kg, milk protein yield – on 4,2 kg, fat 
content and protein content in milk – on 0,02% and 0,01%, 
respectively. Between cows with delicate and rough body 
built difference in milk yield was 340 kg, milk fat yield and 
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milk protein – 12,1 kg and 10,5 kg, respectively,fat content 
and protein content in milk had no differences.

Better reproductive ability has been observed in cows 
with friable body built (open days – 157, calf crop percent 
– 85,5%) and rough body built (145 days and 85,9%, 
respectively), it meant in cows with body built, that had lower 
milk productivity.

Taking into account the characteristics of cows with 
different body built makes it possible to optimize the selection 
process in a particular herd and directing the selection in the 
desired direction.

Key words: cows, Ukrainian Black-and-White Dairy 
breed, body built, live weight, body measurements, milk 
productivity, reproduction ability.
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