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Узагальнено результати досліджень вітчизняних та зарубіж-
них авторів проблемних питань оцінювання корів молочних порід 
за ознаками тривалості господарського використання та довічної 
продуктивності. Дослідники повідомляють, що ознаки продук-
тивного довголіття корів значною мірою залежать від спадкових 
(умовної кровності за поліпшувальною породою за схрещування, 
внутрішньолінійного та міжлінійного підборів, лінійного розведен-
ня, ступеня інбридингу, сили впливу племінної цінності предків) 
та паратипових (віку першого отелення, співвідносної мінливості 
між лінійними ознаками та довголіттям) чинників. Здебільшого 
зростання частки спадковості за вбирного схрещування призводить 
до зменшення тривалості продуктивного використання та показни-
ків довічної продуктивності корів. За вивчення популяційно-гене-
тичних параметрів автори підтверджують низький рівень успад-
ковуваності ознак довголіття, що не сприяє ефективній селекції 
за ознаками тривалості продуктивного використання та довічної 
продуктивності. Аналіз результатів наведених досліджень підтвер-
див, що лінійні ознаки екстер’єрного типу тварин молочної худоби 
можуть бути використані як ранні непрямі предиктори довголіття. 
Цей висновок ґрунтується на високій успадковуваності лінійних 
ознак і позитивних кореляціях між ними та тривалістю продуктив-
ного життя.

Ключові слова: предиктори, довічна продуктивність, молочна 
худоба, лінія, екстер’єрний тип, успадковуваність, кореляція.
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Постановка проблеми та аналіз останніх Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень.досліджень. Спеціалізовані молочні породи  Спеціалізовані молочні породи 
всього світу потерпають від зниження показ-всього світу потерпають від зниження показ-
ників тривалості життя та продуктивного ви-ників тривалості життя та продуктивного ви-
користання корів. Ю.П. Полупан [18] вважає, користання корів. Ю.П. Полупан [18] вважає, 
що підвищення продуктивних та поліпшення що підвищення продуктивних та поліпшення 
технологічних якостей тварин часто супрово-технологічних якостей тварин часто супрово-
джується підвищеною вибагливістю до умов джується підвищеною вибагливістю до умов 
вирощування, годівлі, утримання і унаслідок, вирощування, годівлі, утримання і унаслідок, 
призводить до зниження ознак продуктивного призводить до зниження ознак продуктивного 
довголіття. Крім того, це зумовлено природним довголіття. Крім того, це зумовлено природним 
антагонізмом, зворотною співвідносною мін-антагонізмом, зворотною співвідносною мін-
ливістю між молочною продуктивністю і три-ливістю між молочною продуктивністю і три-
валістю господарського використання.валістю господарського використання.

За інтенсифікації тваринництва, особливо За інтенсифікації тваринництва, особливо 
за масового запровадження промислових тех-за масового запровадження промислових тех-
нологій утримання, тварини позбавлені тісно-нологій утримання, тварини позбавлені тісно-
го зв’язку з природним середовищем. Вони не го зв’язку з природним середовищем. Вони не 
випасаються, не отримують мікроелементів випасаються, не отримують мікроелементів 
безпосередньо з ґрунту, не піддаються соняч-безпосередньо з ґрунту, не піддаються соняч-
ній інсоляції, позбавлені руху, знаходяться під ній інсоляції, позбавлені руху, знаходяться під 
впливом додаткових стресів від скупченості та впливом додаткових стресів від скупченості та 
роботи механізмів тощо. роботи механізмів тощо. 

Продуктивне довголіття корів є складною Продуктивне довголіття корів є складною 
ознакою, яка визначається низкою як генетич-ознакою, яка визначається низкою як генетич-
них чинників, так і середовищних. Аналізуючи них чинників, так і середовищних. Аналізуючи 
ознаки довголіття великої рогатої худоби, авто-ознаки довголіття великої рогатої худоби, авто-
ри [39, 46] вважають, що вони контролюються ри [39, 46] вважають, що вони контролюються 
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переважно показниками молочної продуктив-переважно показниками молочної продуктив-
ності, екстер’єрного типу, відтворних якостей ності, екстер’єрного типу, відтворних якостей 
та здоров’я.та здоров’я.

Раціонально розклавши ці чинники на скла-Раціонально розклавши ці чинники на скла-
дові, за умови високої та достовірної оцінки їх дові, за умови високої та достовірної оцінки їх 
впливу, ця обставина дає змогу селекціонерам впливу, ця обставина дає змогу селекціонерам 
цілеспрямовано впливати на прояв тих чи ін-цілеспрямовано впливати на прояв тих чи ін-
ших ознак довголіття. ших ознак довголіття. Метою дослідження єМетою дослідження є  
узагальнення наукових досліджень у напрямі узагальнення наукових досліджень у напрямі 
вивчення ознак продуктивного довголіття, та вивчення ознак продуктивного довголіття, та 
визначення можливих предикторів, які дають визначення можливих предикторів, які дають 
змогу на ранніх етапах лактування проводити змогу на ранніх етапах лактування проводити 
добір тварин за цими ознаками.добір тварин за цими ознаками.

Матеріал і методи дослідження.Матеріал і методи дослідження. Проа- Проа-
налізовано наукові дослідження вітчизняних налізовано наукові дослідження вітчизняних 
та зарубіжних авторів, які вивчали показники та зарубіжних авторів, які вивчали показники 
тривалості використання і довічної продуктив-тривалості використання і довічної продуктив-
ності корів молочних порід залежно від впливу  ності корів молочних порід залежно від впливу  
генотипових та паратипових чинників на їх генотипових та паратипових чинників на їх 
розвиток.розвиток.

Результати дослідження та обговорення. Результати дослідження та обговорення. 
Оскільки масові дослідження ознак довголіття Оскільки масові дослідження ознак довголіття 
корів молочних порід найбільше проводять за корів молочних порід найбільше проводять за 
кордоном, вони використовують різні методи кордоном, вони використовують різні методи 
визначення та термінологію цих ознак. Часто визначення та термінологію цих ознак. Часто 
ці терміни використовують як взаємозамінні, ці терміни використовують як взаємозамінні, 
ускладнюючи їх розуміння під час перекладу ускладнюючи їх розуміння під час перекладу 
українською мовою. У зв’язку з цим доцільно українською мовою. У зв’язку з цим доцільно 
уніфікувати терміни ознак довголіття, або роз-уніфікувати терміни ознак довголіття, або роз-
крити їх значення, хоча зрозуміти окреме ви-крити їх значення, хоча зрозуміти окреме ви-
значення можна лише у контексті публікації. значення можна лише у контексті публікації. 

Продуктивне життяПродуктивне життя ( (productive lifeproductive life) – ) – 
кількість діб від першого отелення до вибраку-кількість діб від першого отелення до вибраку-
вання (вибуття) [60]. вання (вибуття) [60]. Тривалість продуктивно-Тривалість продуктивно-
го життяго життя ( (Length of productive lifeLength of productive life) – кількість ) – кількість 
діб від першого отелення до вибракування діб від першого отелення до вибракування 
[31], кількість завершених лактацій [72]. [31], кількість завершених лактацій [72]. Функ-Функ-
ціональне продуктивне життяціональне продуктивне життя ( (functional functional 
productive lifeproductive life) – здатність корови уникати ви-) – здатність корови уникати ви-
бракування з мимовільних причин, таких як бракування з мимовільних причин, таких як 
безпліддя або хвороба [70]. безпліддя або хвороба [70]. Життя стадаЖиття стада  
((herd lifeherd life) має декілька значень – це кількість ) має декілька значень – це кількість 
діб від першого отелення до вибракування [30], діб від першого отелення до вибракування [30], 
тривалість часу, упродовж якого окремі корови тривалість часу, упродовж якого окремі корови 
залишаються в стадах після першого отелення залишаються в стадах після першого отелення 
[44] або доживають до наступної лактації [48], [44] або доживають до наступної лактації [48], 
та кількість діб від народження до вибраку-та кількість діб від народження до вибраку-
вання або смерті [75]. вання або смерті [75]. Функціональна довговіч-Функціональна довговіч-
ністьність ( (functional longevityfunctional longevity) – здатність корови ) – здатність корови 
уникати мимовільного вибракування, або коли уникати мимовільного вибракування, або коли 
вибракування не корелює з її власною про-вибракування не корелює з її власною про-
дуктивністю [66], здатність корів відкладати дуктивністю [66], здатність корів відкладати 
мимовільне вибракування через безпліддя або мимовільне вибракування через безпліддя або 
хвороби [67]. хвороби [67]. Кількість використаних дійних Кількість використаних дійних 
діб за життядіб за життя ( (milking lifemilking life) – кількість діб від ) – кількість діб від 
першого отелення до вибракування або смер-першого отелення до вибракування або смер-
ті, за винятком усіх сухостійних періодів [75].  ті, за винятком усіх сухостійних періодів [75].  

Стійкість Стійкість ((stayabilitystayability) – імовірність того, що ) – імовірність того, що 
корова залишається у стаді достатньо часу, корова залишається у стаді достатньо часу, 
щоб виростити певну кількість телят, які опла-щоб виростити певну кількість телят, які опла-
чують витрати на її розвиток та утримання  чують витрати на її розвиток та утримання  
[33]. [33]. Мимовільне вибракуванняМимовільне вибракування – означає, що  – означає, що 
корів вибраковували через хворобу, травму, корів вибраковували через хворобу, травму, 
безпліддя або смерть [73]. безпліддя або смерть [73]. Добровільне вибра-Добровільне вибра-
кування кування дійних корів – через низьку продук-дійних корів – через низьку продук-
тивність або надлишок корів до потреби стада, тивність або надлишок корів до потреби стада, 
коли тварини здорові, а фермер має повну сво-коли тварини здорові, а фермер має повну сво-
боду вибору, яких корів вилучати зі стада [65].боду вибору, яких корів вилучати зі стада [65].

За різними даними в країнах з розвинутим За різними даними в країнах з розвинутим 
продуктивним молочним скотарством середня продуктивним молочним скотарством середня 
продуктивність життя корів становить 3–4,5 продуктивність життя корів становить 3–4,5 
років [36, 51, 54]. Вважається [45], що макси-років [36, 51, 54]. Вважається [45], що макси-
мальне річне виробництво молока припадає на мальне річне виробництво молока припадає на 
період п’ятої лактації, а найвищий річний при-період п’ятої лактації, а найвищий річний при-
буток, зазвичай отримують за шосту лактацію. буток, зазвичай отримують за шосту лактацію. 

Щодо чистокровних голштинських стад, Щодо чистокровних голштинських стад, 
багаторічні дослідження доводять, що найбіль-багаторічні дослідження доводять, що найбіль-
шу продуктивність корів отримують за другу шу продуктивність корів отримують за другу 
лактацію, а потім, якщо тварини виживають, лактацію, а потім, якщо тварини виживають, 
вона зменшується [43].вона зменшується [43].

На думку авторів [56, 62], дійних корів з На думку авторів [56, 62], дійних корів з 
економічних міркувань слід використовувати економічних міркувань слід використовувати 
упродовж 6–7 лактацій. За їх тривалого вико-упродовж 6–7 лактацій. За їх тривалого вико-
ристання додатковим джерелом доходу, ок-ристання додатковим джерелом доходу, ок-
рім виробництва молока, може бути продаж рім виробництва молока, може бути продаж 
залишкових ремонтних телиць, які не вико-залишкових ремонтних телиць, які не вико-
ристовуються для відновлення стада у таких ристовуються для відновлення стада у таких 
господарствах [49]. Тривалість продуктивного господарствах [49]. Тривалість продуктивного 
життя корови також є визначальним чинником життя корови також є визначальним чинником 
її продуктивності упродовж усього життя. Ви-її продуктивності упродовж усього життя. Ви-
бракувані зарано тварини не досягають піку бракувані зарано тварини не досягають піку 
продуктивності, який припадає на період 3–5 продуктивності, який припадає на період 3–5 
лактацій [37, 49]. Серед поголів’я голштин-лактацій [37, 49]. Серед поголів’я голштин-
ської породи України в окремих стадах трива-ської породи України в окремих стадах трива-
лість продуктивного використання становить у лість продуктивного використання становить у 
середньому 2,4–4,3 лактації [8, 9].середньому 2,4–4,3 лактації [8, 9].

Отже, довічна продуктивність корів є най-Отже, довічна продуктивність корів є най-
важливішою виробничою ознакою і належить важливішою виробничою ознакою і належить 
до селекційних індексів, розроблених у бага-до селекційних індексів, розроблених у бага-
тьох країнах [58, 68]. Це один з основних чин-тьох країнах [58, 68]. Це один з основних чин-
ників, що впливає на рентабельність молочно-ників, що впливає на рентабельність молочно-
го скотарства та тваринництва.го скотарства та тваринництва.

Так, із 1990-х років довголіття було вклю-Так, із 1990-х років довголіття було вклю-
чено в загальний індекс добору в багатьох кра-чено в загальний індекс добору в багатьох кра-
їнах світу системи Interbull [57]. Наприклад, їнах світу системи Interbull [57]. Наприклад, 
додавши 5–14 % питомої ваги продуктивного додавши 5–14 % питомої ваги продуктивного 
життя (зокрема ознаку повної тривалості жит-життя (зокрема ознаку повної тривалості жит-
тя) в індекс добору, довголіття голштинів США тя) в індекс добору, довголіття голштинів США 
почало поліпшуватися. почало поліпшуватися. 

Однак ознаки довголіття, оцінені за показ-Однак ознаки довголіття, оцінені за показ-
никами тривалості життя, доступні лише після никами тривалості життя, доступні лише після 
того, як тварина була вибракувана або мертва, того, як тварина була вибракувана або мертва, 
отже реакція добору за ознаками довголіття отже реакція добору за ознаками довголіття 
була сповільнена балансом між довгим інтер-була сповільнена балансом між довгим інтер-
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валом генерації великої рогатої худоби – п’ять валом генерації великої рогатої худоби – п’ять 
років (збір ознак у великому масштабі) та низь-років (збір ознак у великому масштабі) та низь-
кою точністю добору (доступністю даних). кою точністю добору (доступністю даних). 
Молекулярні основи довголіття не повністю Молекулярні основи довголіття не повністю 
зрозумілі, хоча деякі гени починають асоцію-зрозумілі, хоча деякі гени починають асоцію-
ватися з характеристикою довголіття [35].ватися з характеристикою довголіття [35].

Основна причина ускладнення або немож-Основна причина ускладнення або немож-
ливості селекції за ознаками довголіття, щодо ливості селекції за ознаками довголіття, щодо 
життя та продуктивного використання полягає життя та продуктивного використання полягає 
у низькому ступені їх успадковуваності. Так, за у низькому ступені їх успадковуваності. Так, за 
даними авторів [47] рівень мінливості успадко-даними авторів [47] рівень мінливості успадко-
вуваності тривалості життя варіював у межах вуваності тривалості життя варіював у межах 
0,01–0,36 залежно від методу дослідження та 0,01–0,36 залежно від методу дослідження та 
оцінюваної породи. Інші джерела повідомили, оцінюваної породи. Інші джерела повідомили, 
що успадковуваність тривалості життя корів що успадковуваність тривалості життя корів 
голштинської породи варіювала від 0,05 до голштинської породи варіювала від 0,05 до 
0,07 [50]; у тварин симентальської породи Че-0,07 [50]; у тварин симентальської породи Че-
хії коефіцієнти успадковуваності перебували у хії коефіцієнти успадковуваності перебували у 
межах від 0,04 до 0,05 [74], а чеської голштин-межах від 0,04 до 0,05 [74], а чеської голштин-
ської – від 0,03 до 0,05 [73].ської – від 0,03 до 0,05 [73].

Ця популяційно-генетична закономірність Ця популяційно-генетична закономірність 
підтверджується узагальненням Forabosco et підтверджується узагальненням Forabosco et 
al. [40] низки літературних джерел з дослі-al. [40] низки літературних джерел з дослі-
джень корів бурої швіцької, гернзейської, го-джень корів бурої швіцької, гернзейської, го-
лштинської, джерсейської, червоної молочної лштинської, джерсейської, червоної молочної 
та симентальської порід із 19 країн (123833 го-та симентальської порід із 19 країн (123833 го-
лови). Вони для розрахунку міжнародної оцін-лови). Вони для розрахунку міжнародної оцін-
ки племінної цінності ознак довголіття навели ки племінної цінності ознак довголіття навели 
ступені успадковуваності тривалості життя, ступені успадковуваності тривалості життя, 
які були достатньо низькими і становили у ме-які були достатньо низькими і становили у ме-
жах 0,016–0,166.жах 0,016–0,166.

У зв’язку з низькою успадковуваністю ознак У зв’язку з низькою успадковуваністю ознак 
довголіття у світовій науці йде пошук предик-довголіття у світовій науці йде пошук предик-
торів цих ознак, завдяки яким буде можливість торів цих ознак, завдяки яким буде можливість 
добирати корів на ранніх стадіях лактування. добирати корів на ранніх стадіях лактування. 
Atkins et al. [29] наголошують, що основним Atkins et al. [29] наголошують, що основним 
напрямом системи лінійної класифікації була напрямом системи лінійної класифікації була 
загальна оцінка молочної худоби. Фермери загальна оцінка молочної худоби. Фермери 
значну увагу приділяли окремим тваринам та значну увагу приділяли окремим тваринам та 
їх прямим потомкам, ґрунтуючись та тому, що їх прямим потомкам, ґрунтуючись та тому, що 
члени цієї родини отримали фінальну оцінку члени цієї родини отримали фінальну оцінку 
«Добре з плюсом», «Дуже добре» чи «Відмін-«Добре з плюсом», «Дуже добре» чи «Відмін-
но». Нині класифікаційний акцент роблять но». Нині класифікаційний акцент роблять 
на детальній оцінці окремих функціональних на детальній оцінці окремих функціональних 
ознак – підхід, визнаний власниками великих ознак – підхід, визнаний власниками великих 
стад як ефективний інструмент прогнозування стад як ефективний інструмент прогнозування 
тривалості життя. Система лінійної класифі-тривалості життя. Система лінійної класифі-
кації краще відповідає потребам комерційних кації краще відповідає потребам комерційних 
молочних стад, надаючи детальну та надійну молочних стад, надаючи детальну та надійну 
оцінку за окремими функціональними ознака-оцінку за окремими функціональними ознака-
ми, які можуть бути використані як інструмент ми, які можуть бути використані як інструмент 
удосконалення стада для підвищення довголіт-удосконалення стада для підвищення довголіт-
тя та здатності корови до максимального вира-тя та здатності корови до максимального вира-
ження її генетичного продуктивного та репро-ження її генетичного продуктивного та репро-
дуктивного потенціалу.дуктивного потенціалу.

Попри мінливість успадковуваності ліній-Попри мінливість успадковуваності ліній-
них функціональних ознак, під час вивчення них функціональних ознак, під час вивчення 

кращих корів за минуле століття очевидний кращих корів за минуле століття очевидний 
генетичний та фенотиповий прогрес, особливо генетичний та фенотиповий прогрес, особливо 
щодо будови вимені та молочного типу [29].щодо будови вимені та молочного типу [29].

Нині багато дослідників переконані, що Нині багато дослідників переконані, що 
ознаки екстер’єрного типу можуть бути пре-ознаки екстер’єрного типу можуть бути пре-
дикторами довголіття [34, 38, 41, 50, 55, 65]. дикторами довголіття [34, 38, 41, 50, 55, 65]. 
Чому предикторами довголіття корів молочних Чому предикторами довголіття корів молочних 
порід вибрано лінійні ознаки типу? Передусім порід вибрано лінійні ознаки типу? Передусім 
вони вирізняються набагато вищим успадку-вони вирізняються набагато вищим успадку-
ванням, визначаються у ранньому віці (2–4-й ванням, визначаються у ранньому віці (2–4-й 
місяці першої лактації), та помірно, а деякі місяці першої лактації), та помірно, а деякі 
(особливо важливі у селекційному аспекті – (особливо важливі у селекційному аспекті – 
функціональні) тісно корелюють з ознаками функціональні) тісно корелюють з ознаками 
довголіття. Отже, оцінених за типом корів-пер-довголіття. Отже, оцінених за типом корів-пер-
вісток у ранньому віці із передбачуваною по-вісток у ранньому віці із передбачуваною по-
ганою функціональною довговічністю, яку ганою функціональною довговічністю, яку 
прогнозують дефектні особливості екстер’єру, прогнозують дефектні особливості екстер’єру, 
можна вибракувати із стада значно раніше, що можна вибракувати із стада значно раніше, що 
заощаджує витрати на подальше утримання заощаджує витрати на подальше утримання 
тварин, які в іншому разі будуть вибракувані тварин, які в іншому разі будуть вибракувані 
набагато пізніше.набагато пізніше.

Успадковуваність лінійних ознак типу до-Успадковуваність лінійних ознак типу до-
сліджують в усьому світі на різних породах, а сліджують в усьому світі на різних породах, а 
також, зокрема українських молочних. Попри також, зокрема українських молочних. Попри 
помірні та високі, а загалом достатні для ефек-помірні та високі, а загалом достатні для ефек-
тивного добору, коефіцієнти успадковуваності тивного добору, коефіцієнти успадковуваності 
лінійних ознак вирізняються істотною мінли-лінійних ознак вирізняються істотною мінли-
вістю. Успадковуваність завжди проявляється вістю. Успадковуваність завжди проявляється 
в конкретних умовах середовища і залежить в конкретних умовах середовища і залежить 
від мінливості оцінюваної ознаки. Селекція від мінливості оцінюваної ознаки. Селекція 
за ознаками з високим коефіцієнтом успадко-за ознаками з високим коефіцієнтом успадко-
вуваності буде ефективною навіть за масового вуваності буде ефективною навіть за масового 
добору, тимчасом за низького – необхідний ін-добору, тимчасом за низького – необхідний ін-
дивідуальний підбір.дивідуальний підбір.

Повідомляється [52], щоб підвищити точ-Повідомляється [52], щоб підвищити точ-
ність прогнозів виживання потомства голштин-ність прогнозів виживання потомства голштин-
ської та джерсейської порід, додано важливі ської та джерсейської порід, додано важливі 
предикторні ознаки у багатоваріантній моделі предикторні ознаки у багатоваріантній моделі 
оцінювання (зокрема показники молочності, оцінювання (зокрема показники молочності, 
плодючості та ознаки екстер’єрного типу). Зав-плодючості та ознаки екстер’єрного типу). Зав-
дяки цьому точність прогнозів щодо виживан-дяки цьому точність прогнозів щодо виживан-
ня зросла на 0,05 для голштинів (з 0,54 до 0,59) ня зросла на 0,05 для голштинів (з 0,54 до 0,59) 
і для джерсеїв (з 0,48 до 0,53). і для джерсеїв (з 0,48 до 0,53). 

Результати лінійної класифікації бурої Результати лінійної класифікації бурої 
худоби [34] підтвердили, що лінійні ознаки худоби [34] підтвердили, що лінійні ознаки 
екстер’єрного типу тварин можуть бути вико-екстер’єрного типу тварин можуть бути вико-
ристані як прогностичні чинники для визна-ристані як прогностичні чинники для визна-
чення тривалості довголіття. Насамперед цей чення тривалості довголіття. Насамперед цей 
висновок ґрунтується на високій успадковува-висновок ґрунтується на високій успадковува-
ності ознак будови тіла (0,6–0,8) та ознак лі-ності ознак будови тіла (0,6–0,8) та ознак лі-
нійного типу, які становили від 0,3 до 0,5 для нійного типу, які становили від 0,3 до 0,5 для 
голштинської, бурої швіцької та червоно-рябої голштинської, бурої швіцької та червоно-рябої 
порід Швейцарії. Крім того, коефіцієнти коре-порід Швейцарії. Крім того, коефіцієнти коре-
ляції між промірами висоти, глибини тулуба, ляції між промірами висоти, глибини тулуба, 
обхвату грудей та ширини крижів та надоєм за обхвату грудей та ширини крижів та надоєм за 
305 діб першої лактації відповідно становили: 305 діб першої лактації відповідно становили: 
0,29; 0,17; 0,56 та 0,33. Наступні дослідники 0,29; 0,17; 0,56 та 0,33. Наступні дослідники 
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типу корів бурої швіцької породи [42] встано-типу корів бурої швіцької породи [42] встано-
вили найсильнішу генетичну кореляцією між вили найсильнішу генетичну кореляцією між 
лінійними ознаками: переднім прикріпленням лінійними ознаками: переднім прикріпленням 
вимені, переміщенням і загальною оцінкою та вимені, переміщенням і загальною оцінкою та 
продуктивним життям, яка становила відповід-продуктивним життям, яка становила відповід-
но 0,44; 0,50 та 0,57.но 0,44; 0,50 та 0,57.

На тривалість використання корів бурої На тривалість використання корів бурої 
швіцької породи впливають помірні генетичні швіцької породи впливають помірні генетичні 
кореляції між продуктивним життям та поста-кореляції між продуктивним життям та поста-
вою задніх кінцівок (r = 0,35) і кутом ратиць  вою задніх кінцівок (r = 0,35) і кутом ратиць  
(r = 0,25) [71].(r = 0,25) [71].

За лінійною оцінкою південноафриканських За лінійною оцінкою південноафриканських 
джерсейських корів за коефіцієнтів успадкову-джерсейських корів за коефіцієнтів успадкову-
ваності лінійних ознак у межах 0,04–0,27 вста-ваності лінійних ознак у межах 0,04–0,27 вста-
новлено значні помірні та сильні позитивні ге-новлено значні помірні та сильні позитивні ге-
нетичні кореляції між більшістю ознак вимені нетичні кореляції між більшістю ознак вимені 
та функціональним життям стада [38], які ста-та функціональним життям стада [38], які ста-
новили від 0,23 до 0,63 за прикріпленням пе-новили від 0,23 до 0,63 за прикріпленням пе-
редньої частини, 0,28–0,54 – висотою прикріп-редньої частини, 0,28–0,54 – висотою прикріп-
лення задніх часток, 0,17–0,36 – центральною лення задніх часток, 0,17–0,36 – центральною 
зв’язкою та 0,10–0,49 – глибиною вимені.зв’язкою та 0,10–0,49 – глибиною вимені.

Автори [41] за дослідженнями мексикан-Автори [41] за дослідженнями мексикан-
ських голштинів пропонують включити п’ять ських голштинів пропонують включити п’ять 
лінійних ознак (ширина грудей, довжина ді-лінійних ознак (ширина грудей, довжина ді-
йок, центральна зв'язка, текстура та глибина йок, центральна зв'язка, текстура та глибина 
вимені), які позитивно корелювали з тривалі-вимені), які позитивно корелювали з тривалі-
стю продуктивного життя як непрямі предик-стю продуктивного життя як непрямі предик-
тори довголіття.тори довголіття.

Під час дослідження генетичних параме-Під час дослідження генетичних параме-
трів італійських корів бурої швіцької породи трів італійських корів бурої швіцької породи 
авторами [61] за низького рівня успадковува-авторами [61] за низького рівня успадковува-
ності функціонального довголіття (hності функціонального довголіття (h22=0,06) та =0,06) та 
достатніх за більшістю лінійних ознак: висоти достатніх за більшістю лінійних ознак: висоти 
(h(h22=0,36), глибини тулуба (h=0,36), глибини тулуба (h22=0,25), кутастості =0,25), кутастості 
(h(h22=0,31), нахилу крижів (h=0,31), нахилу крижів (h22=0,22), глибини =0,22), глибини 
вимені (hвимені (h22=0,26), прикріплення передніх час-=0,26), прикріплення передніх час-
ток вимені (hток вимені (h22=0,17) встановлено істотну мін-=0,17) встановлено істотну мін-
ливість коефіцієнтів генетичної кореляції між ливість коефіцієнтів генетичної кореляції між 
лінійними ознаками та функціональним довго-лінійними ознаками та функціональним довго-
літтям, яка становила від сильної позитивної літтям, яка становила від сильної позитивної 
із глибиною вимені (0,42±0,10) до від’ємної із із глибиною вимені (0,42±0,10) до від’ємної із 
поставою задніх кінцівок (-0,56±0,10).поставою задніх кінцівок (-0,56±0,10).

Оцінено успадковуваність лінійних ознак Оцінено успадковуваність лінійних ознак 
типу корів-первісток українських червоно-ря-типу корів-первісток українських червоно-ря-
бої (УЧеР) та чорно-рябої (УЧР) молочних по-бої (УЧеР) та чорно-рябої (УЧР) молочних по-
рід [55]. Оцінювали корів за груповими озна-рід [55]. Оцінювали корів за груповими озна-
ками 100-бальної шкали: молочний тип, тулуб, ками 100-бальної шкали: молочний тип, тулуб, 
кінцівки, вим’я і фінальна оцінка. Враховували кінцівки, вим’я і фінальна оцінка. Враховували 
18 окремих описових ознак за 9-ти бальною 18 окремих описових ознак за 9-ти бальною 
шкалою. Достатній ступінь генетичної детермі-шкалою. Достатній ступінь генетичної детермі-
нації групових та більшості описових лінійних нації групових та більшості описових лінійних 
ознак корів УЧеР (hознак корів УЧеР (h22=0,288-0,426 та h=0,288-0,426 та h22=0,161-=0,161-
0,422) і УЧР (h0,422) і УЧР (h22=0,262-0,453 та h=0,262-0,453 та h22=0,128-0,434) =0,128-0,434) 
свідчить про доцільність та ефективність ма-свідчить про доцільність та ефективність ма-
сової селекції молочної худоби за екстер’єром.сової селекції молочної худоби за екстер’єром.

Проведено аналіз зв’язків між ознаками Проведено аналіз зв’язків між ознаками 
екстер’єру та ефективністю тривалості про-екстер’єру та ефективністю тривалості про-

дуктивного життя корів голштинської породи дуктивного життя корів голштинської породи 
Польщі [63]. Довічна продуктивність найбіль-Польщі [63]. Довічна продуктивність найбіль-
ше була пов’язана із ознаками, які характеризу-ше була пов’язана із ознаками, які характеризу-
ють фінальну оцінку (r=0,22), потім молочний ють фінальну оцінку (r=0,22), потім молочний 
тип, ратиці та ноги (r=0,13), а також описові тип, ратиці та ноги (r=0,13), а також описові 
ознаки, такі як ширина вимені та кутастість ознаки, такі як ширина вимені та кутастість 
(r=0,14), глибина (r=0,14) та переднє прикріп-(r=0,14), глибина (r=0,14) та переднє прикріп-
лення вимені (r=0,10).лення вимені (r=0,10).

Отримані коефіцієнти кореляції між про-Отримані коефіцієнти кореляції між про-
дуктивним життям і лінійними ознаками типу дуктивним життям і лінійними ознаками типу 
голштинських корів Чехословаччини знахо-голштинських корів Чехословаччини знахо-
дилися в діапазоні від -0,061 до 0,165 [69]. дилися в діапазоні від -0,061 до 0,165 [69]. 
Від’ємні коефіцієнти кореляції було виявлено Від’ємні коефіцієнти кореляції було виявлено 
для нахилу крижів (r=-0,061), постави задніх для нахилу крижів (r=-0,061), постави задніх 
ніг (r=-0,075), глибини вимені (r=-0,021) і дов-ніг (r=-0,075), глибини вимені (r=-0,021) і дов-
жини дійок (r=-0,058). жини дійок (r=-0,058). 

За результатами досліджень [26] стада За результатами досліджень [26] стада 
приватного підприємства “Буринське” Під-приватного підприємства “Буринське” Під-
ліснівського відділення Сумського району з ліснівського відділення Сумського району з 
вивчення залежності тривалості життя корів вивчення залежності тривалості життя корів 
української чорно-рябої молочної (УЧРМ) та української чорно-рябої молочної (УЧРМ) та 
голштинської (Г) порід від рівня оцінки ліній-голштинської (Г) порід від рівня оцінки ліній-
них ознак, які характеризують морфологічні них ознак, які характеризують морфологічні 
властивості вимені, встановлено достовірну властивості вимені, встановлено достовірну 
різницю між коровами, оціненими за ознакою різницю між коровами, оціненими за ознакою 
прикріплення передніх часток вимені в 1 та 9 прикріплення передніх часток вимені в 1 та 9 
балів, що становила 841 (УЧРМ; Р<0,001) та балів, що становила 841 (УЧРМ; Р<0,001) та 
810 (Г; Р<0,001) діб. Порівняння тривалості 810 (Г; Р<0,001) діб. Порівняння тривалості 
життя корів між породами, залежно від оцінки, життя корів між породами, залежно від оцінки, 
було на користь корів голштинської породи з було на користь корів голштинської породи з 
мінливістю у межах 43–159 діб за недостовір-мінливістю у межах 43–159 діб за недостовір-
ної різниці. ної різниці. 

Різниця між найнижчою та найвищою оцін-Різниця між найнижчою та найвищою оцін-
ками за ознаку висоти заднього прикріплення ками за ознаку висоти заднього прикріплення 
вимені у корів дослідних порід становила 740 вимені у корів дослідних порід становила 740 
(УЧРМ; Р<0,001) та 810 (Г; Р<0,001) діб. Коро-(УЧРМ; Р<0,001) та 810 (Г; Р<0,001) діб. Коро-
ви з оцінкою за розвиток центральної зв’язки ви з оцінкою за розвиток центральної зв’язки 
вимені нижчою за 1–3 бали живуть, відповідно вимені нижчою за 1–3 бали живуть, відповідно 
до оцінюваних порід, від 2089 до 2401 (УЧРМ) до оцінюваних порід, від 2089 до 2401 (УЧРМ) 
та від 2154 до 2468 (Г) діб. Тварини з оцінкою та від 2154 до 2468 (Г) діб. Тварини з оцінкою 
9 балів обох порід вирізняються найвищою 9 балів обох порід вирізняються найвищою 
тривалістю життя – 2663 доби (УЧРМ), посту-тривалістю життя – 2663 доби (УЧРМ), посту-
паючись коровам з найнижчою оцінкою на 754 паючись коровам з найнижчою оцінкою на 754 
(Р<0,001) та 2803 доби (Г) з достовірним пере-(Р<0,001) та 2803 доби (Г) з достовірним пере-
вищенням на 649 діб (Р<0,001). вищенням на 649 діб (Р<0,001). 

Різниця між середньою тривалістю життя Різниця між середньою тривалістю життя 
корів з оцінками 9 балів та 1 бал за глибину ви-корів з оцінками 9 балів та 1 бал за глибину ви-
мені становить у корів української чорно-рябої мені становить у корів української чорно-рябої 
молочної породи 739 діб (Р<0,001), голштин-молочної породи 739 діб (Р<0,001), голштин-
ської – 832 доби (Р<0,001). Тривалість життя ської – 832 доби (Р<0,001). Тривалість життя 
корів обох порід у стаді залежно від оцінки за корів обох порід у стаді залежно від оцінки за 
розташування передніх дійок характеризуєть-розташування передніх дійок характеризуєть-
ся незначною криволінійною мінливістю. Це ся незначною криволінійною мінливістю. Це 
означає, що найдовше живуть у стаді корови означає, що найдовше живуть у стаді корови 
обох порід із середньою оцінкою 7 балів. На-обох порід із середньою оцінкою 7 балів. На-
далі спостерігаються відхилення з недосто-далі спостерігаються відхилення з недосто-
вірною різницею у бік зменшення тривалості вірною різницею у бік зменшення тривалості 
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життя з оцінками 8–9 та 6–5 балів з перевагою життя з оцінками 8–9 та 6–5 балів з перевагою 
корів голштинської породи. Істотне зниження корів голштинської породи. Істотне зниження 
показника тривалості життя корів починається показника тривалості життя корів починається 
з оцінками за цю ознаку від 4 до 1 балу. Оцін-з оцінками за цю ознаку від 4 до 1 балу. Оцін-
ка співвідносної мінливості довжини передніх ка співвідносної мінливості довжини передніх 
дійок з тривалістю життя корів контрольних дійок з тривалістю життя корів контрольних 
порід свідчить про те, що довше функціональ-порід свідчить про те, що довше функціональ-
не життя було у корів з середньою оцінкою 5 не життя було у корів з середньою оцінкою 5 
балів, що дорівнює їх довжині на рівні 5 см.балів, що дорівнює їх довжині на рівні 5 см.

Дослідження [7] тривалості життя корів Дослідження [7] тривалості життя корів 
молочної худоби залежно від оцінки лінійних молочної худоби залежно від оцінки лінійних 
ознак екстер’єрного типу. Оцінено за мето-ознак екстер’єрного типу. Оцінено за мето-
дикою лінійної класифікації корів-первісток дикою лінійної класифікації корів-первісток 
українських червоно-рябої (УЧеР) та чор-українських червоно-рябої (УЧеР) та чор-
но-рябої (УЧР) молочних порід у стаді племін-но-рябої (УЧР) молочних порід у стаді племін-
ного заводу АФ “Маяк” Золотоніського району ного заводу АФ “Маяк” Золотоніського району 
Черкаської області. Досліджували описові оз-Черкаської області. Досліджували описові оз-
наки екстер’єру, які характеризують загальну наки екстер’єру, які характеризують загальну 
будову тіла: ширину грудей, глибину тулуба, будову тіла: ширину грудей, глибину тулуба, 
кутастість, вгодованість, положення і ширину кутастість, вгодованість, положення і ширину 
заду. За даними досліджень встановлено спів-заду. За даними досліджень встановлено спів-
відносну мінливість бальної оцінки описових відносну мінливість бальної оцінки описових 
ознак типу і тривалістю життя корів. Ступінь ознак типу і тривалістю життя корів. Ступінь 
мінливості зв’язку між оцінкою цих ознак та мінливості зв’язку між оцінкою цих ознак та 
тривалістю життя тварин залежав від конкрет-тривалістю життя тварин залежав від конкрет-
ної статі будови тіла. Результати оцінювання ної статі будови тіла. Результати оцінювання 
впливу ширини грудей на тривалість життя ко-впливу ширини грудей на тривалість життя ко-
рів довели криволінійну залежність між цими рів довели криволінійну залежність між цими 
ознаками, яка притаманна обом породам. Тва-ознаками, яка притаманна обом породам. Тва-
рини з оцінкою за ознаку ширини грудей 3–5 рини з оцінкою за ознаку ширини грудей 3–5 
балів вирізнялися вищою тривалістю життя з балів вирізнялися вищою тривалістю життя з 
мінливістю 2452–2505 діб для корів УЧеР та мінливістю 2452–2505 діб для корів УЧеР та 
2412–2525 діб для УЧР порід. Із зростанням 2412–2525 діб для УЧР порід. Із зростанням 
оцінки від середньої величини 5 балів термін оцінки від середньої величини 5 балів термін 
тривалості життя корів зменшувався від 2321 тривалості життя корів зменшувався від 2321 
і 2282 (6 балів) до 2041 і 1981 доби (9 балів) і 2282 (6 балів) до 2041 і 1981 доби (9 балів) 
відповідно. Порівняння груп тварин з оцінкою відповідно. Порівняння груп тварин з оцінкою 
5 балів із групами, що отримали оцінку 6–9 5 балів із групами, що отримали оцінку 6–9 
балів, виявило достовірну різницю на користь балів, виявило достовірну різницю на користь 
перших, яка і становила у межах двох порід від перших, яка і становила у межах двох порід від 
184 до 544 діб (Р<0,05-0,001). За даними дослі-184 до 544 діб (Р<0,05-0,001). За даними дослі-
дження лінійної ознаки «глибина тулуба», най-дження лінійної ознаки «глибина тулуба», най-
більша тривалість життя притаманна тваринам більша тривалість життя притаманна тваринам 
з розвитком статі 7–9 балів за недостовірної з розвитком статі 7–9 балів за недостовірної 
переваги корів УЧР, з найвищими показниками переваги корів УЧР, з найвищими показниками 
обох порід 2525 і 2569 діб та оцінкою 7 балів. обох порід 2525 і 2569 діб та оцінкою 7 балів. 
Різниця за середньою тривалістю життя між Різниця за середньою тривалістю життя між 
коровами, оціненими у 7 балів порівняно з гру-коровами, оціненими у 7 балів порівняно з гру-
пами тварин з оцінкою в 1 бал, становить 523 пами тварин з оцінкою в 1 бал, становить 523 
і 464 доби (Р<0,01) відповідно. За даними до-і 464 доби (Р<0,01) відповідно. За даними до-
сліджень корови УЧеР та УЧР молочних порід сліджень корови УЧеР та УЧР молочних порід 
з надмірною кутастістю і найдовшим терміном з надмірною кутастістю і найдовшим терміном 
життя (2544 і 2508 діб) оцінюються вищим ба-життя (2544 і 2508 діб) оцінюються вищим ба-
лом, який знижується із зменшенням оцінки лом, який знижується із зменшенням оцінки 
за цю ознаку. Тварини обох порід з бажаним за цю ознаку. Тварини обох порід з бажаним 
розвитком цієї ознаки, оціненої у 9 балів, пере-розвитком цієї ознаки, оціненої у 9 балів, пере-
важали тварин з оцінкою у 8–1 бал на 41–689 важали тварин з оцінкою у 8–1 бал на 41–689 

діб від недостовірної різниці до високодосто-діб від недостовірної різниці до високодосто-
вірної (Р<0,001). Тварини з оптимальною оцін-вірної (Р<0,001). Тварини з оптимальною оцін-
кою статі «положення заду» 5 балів вирізняли-кою статі «положення заду» 5 балів вирізняли-
ся найвищою тривалістю життя – 2517 (УЧеР) ся найвищою тривалістю життя – 2517 (УЧеР) 
та 2534 (УЧР) доби, тимчасом із підвищенням та 2534 (УЧР) доби, тимчасом із підвищенням 
та зниженням оцінки за що ознаку кількість та зниженням оцінки за що ознаку кількість 
діб життя корів зменшувалася. Корови з най-діб життя корів зменшувалася. Корови з най-
вищою оцінкою за розвиток ознаки ширини у вищою оцінкою за розвиток ознаки ширини у 
сідничних горбах 9 балів використовувалися сідничних горбах 9 балів використовувалися 
на 462 (УЧеР) та 549 (УЧР) діб довше порів-на 462 (УЧеР) та 549 (УЧР) діб довше порів-
няно з тваринами з оцінкою в 1 бал (Р<0,01). няно з тваринами з оцінкою в 1 бал (Р<0,01). 
Серед поголів’я дослідних порід найбільша Серед поголів’я дослідних порід найбільша 
кількість корів (n=56 і 99) оцінена у 6 балів, на-кількість корів (n=56 і 99) оцінена у 6 балів, на-
ступна (n=88 і 60) – 7 балів. Загалом більшість ступна (n=88 і 60) – 7 балів. Загалом більшість 
корів (n=189 і 198), або 75,6 і 76,4 % знаходять-корів (n=189 і 198), або 75,6 і 76,4 % знаходять-
ся за розвитком цієї ознаки вище середнього ся за розвитком цієї ознаки вище середнього 
показника, тобто характеризуються достатньо показника, тобто характеризуються достатньо 
широким задом. Найвища середня тривалість широким задом. Найвища середня тривалість 
життя тварин з оцінкою за вгодованість у 5 ба-життя тварин з оцінкою за вгодованість у 5 ба-
лів становить у середньому 2523 та 2514 діб лів становить у середньому 2523 та 2514 діб 
відповідно. Достатня тривалість життя корів з відповідно. Достатня тривалість життя корів з 
оцінками в 1–6 балів з мінливістю 2276–2448 оцінками в 1–6 балів з мінливістю 2276–2448 
(УЧеР) та 2387–2448 (УЧР) діб знаходиться у (УЧеР) та 2387–2448 (УЧР) діб знаходиться у 
межах недостовірної різниці 172 і 61 доба. Іс-межах недостовірної різниці 172 і 61 доба. Іс-
тотне зменшення тривалості життя спостеріга-тотне зменшення тривалості життя спостеріга-
ється у корів з оцінкою 8–9 балів.ється у корів з оцінкою 8–9 балів.

За дослідженнями екстер’єрного типу ко-За дослідженнями екстер’єрного типу ко-
рів-первісток української чорно-рябої молоч-рів-первісток української чорно-рябої молоч-
ної породи (n=1387) у провідних селекційних ної породи (n=1387) у провідних селекційних 
стадах Черкаського та Сумського регіонів стадах Черкаського та Сумського регіонів 
України [53] встановлено рівень коефіцієнтів України [53] встановлено рівень коефіцієнтів 
успадковуваності групових ознак, який засвід-успадковуваності групових ознак, який засвід-
чив про можливість ефективної селекції корів чив про можливість ефективної селекції корів 
за молочним типом (hза молочним типом (h22=0,408), розвитком ту-=0,408), розвитком ту-
луба (hлуба (h22=0,384), морфологічними ознаками ви-=0,384), морфологічними ознаками ви-
мені (hмені (h22=0,417) та за фінальною оцінкою типу =0,417) та за фінальною оцінкою типу 
(h(h22=0,512). Коефіцієнти успадковуваності опи-=0,512). Коефіцієнти успадковуваності опи-
сових ознак істотно варіювали з мінливістю сових ознак істотно варіювали з мінливістю 
– від 0,106 (кут ратиць) до 0,477 (кутастість). – від 0,106 (кут ратиць) до 0,477 (кутастість). 
Щодо тривалості життя, продуктивного вико-Щодо тривалості життя, продуктивного вико-
ристання та кількості використаних лактацій ристання та кількості використаних лактацій 
корови з оцінкою “Дуже добре” переважали корови з оцінкою “Дуже добре” переважали 
ровесниць з нижчими показниками “Добре з ровесниць з нижчими показниками “Добре з 
плюсом”, “Добре” та “Задовільно” з досить плюсом”, “Добре” та “Задовільно” з досить 
значною різницею – на 527–1429; 526–1423 значною різницею – на 527–1429; 526–1423 
та 451–1180 діб (Р<0,001) відповідно. За до-та 451–1180 діб (Р<0,001) відповідно. За до-
вічним надоєм та молочним жиром перевага вічним надоєм та молочним жиром перевага 
становила 10050–26012 та 373,1–941,2 кг від-становила 10050–26012 та 373,1–941,2 кг від-
повідно (Р<0,001).повідно (Р<0,001).

Встановлено [25] достовірний вплив лі-Встановлено [25] достовірний вплив лі-
нійних ознак вимені корів української бурої нійних ознак вимені корів української бурої 
молочної породи провідних господарств Сум-молочної породи провідних господарств Сум-
ської області на тривалість життя. Кожна із ської області на тривалість життя. Кожна із 
оцінюваних лінійних ознак впливала на трива-оцінюваних лінійних ознак впливала на трива-
лість життя корів з різною мінливістю оцінок у лість життя корів з різною мінливістю оцінок у 
межах конкретної статі. За оцінкою переднього межах конкретної статі. За оцінкою переднього 
прикріплення вимені різниця між коровами, прикріплення вимені різниця між коровами, 
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оціненими в 1 (2133 діб) та 8 (2787 діб) балів, оціненими в 1 (2133 діб) та 8 (2787 діб) балів, 
становила 654 доби (Р<0,001). Різниця між низь-становила 654 доби (Р<0,001). Різниця між низь-
кою оцінкою за ознаку висоти прикріплення  кою оцінкою за ознаку висоти прикріплення  
вимені ззаду (1 бал; 2188 діб) та найвищою (9 вимені ззаду (1 бал; 2188 діб) та найвищою (9 
балів; 2798 діб) становила 610 діб (Р<0,001). балів; 2798 діб) становила 610 діб (Р<0,001). 
Тварини (17,3 %) з оцінкою за стан централь-Тварини (17,3 %) з оцінкою за стан централь-
ної зв’язки вимені нижчою від середньої (1–4 ної зв’язки вимені нижчою від середньої (1–4 
бали) використовувалися від 2436 до 2156 діб, бали) використовувалися від 2436 до 2156 діб, 
тимчасом корови з найвищою оцінкою 9 балів тимчасом корови з найвищою оцінкою 9 балів 
вирізнялися довговічністю – 2786 діб, перева-вирізнялися довговічністю – 2786 діб, перева-
жаючи корів з оцінками 1–4 бали на 350–630 жаючи корів з оцінками 1–4 бали на 350–630 
діб (Р<0,001). У корів, вим’я яких розташоване діб (Р<0,001). У корів, вим’я яких розташоване 
найвище відносно скакального суглоба (2804 найвище відносно скакального суглоба (2804 
доби), з оцінкою 8 балів, різниця за тривалістю доби), з оцінкою 8 балів, різниця за тривалістю 
життя порівняно з тваринами із максимально життя порівняно з тваринами із максимально 
опущеним вим’ям (2207 діб), становила 597 опущеним вим’ям (2207 діб), становила 597 
діб (Р<0,001). Корови з оцінкою за розташу-діб (Р<0,001). Корови з оцінкою за розташу-
вання передніх дійок 5 балів, прожили довше вання передніх дійок 5 балів, прожили довше 
на 156–484 доби (Р<0,001) порівняно з корова-на 156–484 доби (Р<0,001) порівняно з корова-
ми, у яких оцінка становила від 4 до 1 балу.ми, у яких оцінка становила від 4 до 1 балу.

Хоча генофонд голштинської породи при-Хоча генофонд голштинської породи при-
скорює темпи нарощування молочної продук-скорює темпи нарощування молочної продук-
тивності корів в усьому світі (голштинізація тивності корів в усьому світі (голштинізація 
дає змогу збільшити середній надій на корову дає змогу збільшити середній надій на корову 
більш як на 100 кг за рік [21]), існує зворот-більш як на 100 кг за рік [21]), існує зворот-
ний бік цього процесу, оскільки зі збільшенням ний бік цього процесу, оскільки зі збільшенням 
кровності за голштином у корів істотно зни-кровності за голштином у корів істотно зни-
жуються показники відтворної здатності [13], жуються показники відтворної здатності [13], 
тривалості використання [23] та довічної про-тривалості використання [23] та довічної про-
дуктивності [36].дуктивності [36].

Отже, варто враховувати сучасний стан се-Отже, варто враховувати сучасний стан се-
лекційної роботи зі створеними українськими лекційної роботи зі створеними українськими 
молочними породами, що не дає змоги вико-молочними породами, що не дає змоги вико-
ристовувати метод відтворного схрещування ристовувати метод відтворного схрещування 
за відсутності бугаїв вітчизняної селекції. Під за відсутності бугаїв вітчизняної селекції. Під 
час застосування у підборі поглинального ва-час застосування у підборі поглинального ва-
ріанта за методом відкритої популяції важливо ріанта за методом відкритої популяції важливо 
проаналізувати світовий та вітчизняний досвід проаналізувати світовий та вітчизняний досвід 
з визначення впливу на показники продуктив-з визначення впливу на показники продуктив-
ного довголіття рівня спадковості генофонду ного довголіття рівня спадковості генофонду 
голштинської породи [21].голштинської породи [21].

Повідомляється [59], що під час досліджен-Повідомляється [59], що під час досліджен-
ня довічного надою чорно-рябих корів Сербії, ня довічного надою чорно-рябих корів Сербії, 
які удосконалювались генофондом голштин-які удосконалювались генофондом голштин-
ської породи, встановлено вплив спадковості ської породи, встановлено вплив спадковості 
голштина на довічний надій. Середній довіч-голштина на довічний надій. Середній довіч-
ний надій молока у стаді становив 25002,66 кг. ний надій молока у стаді становив 25002,66 кг. 
За оцінкою корів помісних генотипів середні За оцінкою корів помісних генотипів середні 
значення продуктивності молока упродовж значення продуктивності молока упродовж 
життя варіювали від 27061,37 (<58 % HF) і життя варіювали від 27061,37 (<58 % HF) і 
24761,26 (58–73 % HF) до 23185,36 кг (>73 % 24761,26 (58–73 % HF) до 23185,36 кг (>73 % 
HF). Визначені відмінності за довічною про-HF). Визначені відмінності за довічною про-
дуктивністю молока тварин зумовлені істот-дуктивністю молока тварин зумовлені істот-
ним (p≤0,01) впливом бугаїв – батьків корів та ним (p≤0,01) впливом бугаїв – батьків корів та 
року вибракування; значним впливом спадко-року вибракування; значним впливом спадко-
вості голштина (p≤0,05), тимчасом вплив при-вості голштина (p≤0,05), тимчасом вплив при-
чини вибракування був незначущим (p>0,05). чини вибракування був незначущим (p>0,05). 

Загалом результати цих досліджень довели, що Загалом результати цих досліджень довели, що 
з нарощуванням кровності голштина довічний з нарощуванням кровності голштина довічний 
надій зменшувався.надій зменшувався.

Авторами [14] досліджено вплив геноти-Авторами [14] досліджено вплив геноти-
пу корів на показники господарського вико-пу корів на показники господарського вико-
ристання за вбирного схрещування. У стаді ристання за вбирного схрещування. У стаді 
ТОВ АФ «Глушки» за досліджений період ТОВ АФ «Глушки» за досліджений період 
корови української чорно-рябої молочної по-корови української чорно-рябої молочної по-
роди (УЧРМ) із часткою умовної кровності за роди (УЧРМ) із часткою умовної кровності за 
голштином 75,0–87,4 % перевершували тварин голштином 75,0–87,4 % перевершували тварин 
голштинської породи за показником тривалості голштинської породи за показником тривалості 
життя у стаді на 292 доби (P<0,001), тривалості життя у стаді на 292 доби (P<0,001), тривалості 
продуктивного використання – на 0,32 лактації продуктивного використання – на 0,32 лактації 
(P<0,05), надоєм у розрахунку на добу життя (P<0,05), надоєм у розрахунку на добу життя 
– 0,6 кг, коефіцієнтом господарського викори-– 0,6 кг, коефіцієнтом господарського викори-
стання (КГВ) – 0,05 (P<0,001). Перевага над стання (КГВ) – 0,05 (P<0,001). Перевага над 
тваринами УЧРМ із часткою спадковості за тваринами УЧРМ із часткою спадковості за 
голштинською породою 87,5–99,9 % за показ-голштинською породою 87,5–99,9 % за показ-
никами тривалості життя становила 143 доби, никами тривалості життя становила 143 доби, 
тривалості продуктивного використання – 0,13 тривалості продуктивного використання – 0,13 
лактації, надоєм у розрахунку на добу життя лактації, надоєм у розрахунку на добу життя 
–0,3 кг, КГВ – 0,03. У стаді ТОВ АФ «Матю-–0,3 кг, КГВ – 0,03. У стаді ТОВ АФ «Матю-
ші» найвищу тривалість продуктивного вико-ші» найвищу тривалість продуктивного вико-
ристання також встановлено у тварин УЧРМ ристання також встановлено у тварин УЧРМ 
із часткою спадковості за голштинською поро-із часткою спадковості за голштинською поро-
дою 75,0–87,4 %. Корови цієї групи мали пе-дою 75,0–87,4 %. Корови цієї групи мали пе-
ревагу над коровами голштинської породи за ревагу над коровами голштинської породи за 
показниками тривалості життя у стаді на 382 показниками тривалості життя у стаді на 382 
доби (P<0,001), тривалості продуктивного ви-доби (P<0,001), тривалості продуктивного ви-
користання – на 0,73 лактації (P<0,001), надою користання – на 0,73 лактації (P<0,001), надою 
у розрахунку на добу життя – 1,5 кг (P<0,001), у розрахунку на добу життя – 1,5 кг (P<0,001), 
КГВ – 0,07 (P<0,001), та мали перевагу над КГВ – 0,07 (P<0,001), та мали перевагу над 
коровами УЧРМ із часткою спадковості за го-коровами УЧРМ із часткою спадковості за го-
лштинською породою 87,5–99,9 % на 242 доби, лштинською породою 87,5–99,9 % на 242 доби, 
0,19 лактації, 0,5 кг та 0,02, відповідно.0,19 лактації, 0,5 кг та 0,02, відповідно.

У стаді АФ «Маяк» Золотоніського райо-У стаді АФ «Маяк» Золотоніського райо-
ну Черкаської області проведено дослідження ну Черкаської області проведено дослідження 
п’яти груп корів – помісних генотипів україн-п’яти груп корів – помісних генотипів україн-
ської червоно-рябої молочної породи з града-ської червоно-рябої молочної породи з града-
цією 12,5 % умовної кровності за голштином цією 12,5 % умовної кровності за голштином 
(I – 37,5–50,0; II – 50,1–62,5; III – 62,6–75,0; (I – 37,5–50,0; II – 50,1–62,5; III – 62,6–75,0; 
IV – 75,1–7,5; V – 87,6–100,0) для вивчення IV – 75,1–7,5; V – 87,6–100,0) для вивчення 
впливу спадковості голштинської породи на впливу спадковості голштинської породи на 
показники тривалості життя, господарського показники тривалості життя, господарського 
використання та довічної продуктивності корів використання та довічної продуктивності корів 
[24]. Результати досліджень засвідчили, що у [24]. Результати досліджень засвідчили, що у 
висококровних помісних тварин IV та V груп висококровних помісних тварин IV та V груп 
з надоєм за першу лактацію 5222 і 5677 кг мо-з надоєм за першу лактацію 5222 і 5677 кг мо-
лока кількість використаних лактацій зменши-лока кількість використаних лактацій зменши-
лася до 2,5 і 1,9, тимчасом у тварин І–ІІІ груп, лася до 2,5 і 1,9, тимчасом у тварин І–ІІІ груп, 
з надоєм первісток 4871–4894 кг, тривалість з надоєм первісток 4871–4894 кг, тривалість 
використаних лактацій становила 3,6–5,0. За використаних лактацій становила 3,6–5,0. За 
довічною молочною продуктивністю також довічною молочною продуктивністю також 
перевага була у помісних тварин із умовною перевага була у помісних тварин із умовною 
кровністю голштина 50,1–62,5 %. Якщо поміс-кровністю голштина 50,1–62,5 %. Якщо поміс-
ні генотипи I та III груп поступалися за надоєм ні генотипи I та III груп поступалися за надоєм 
тваринам II лише на 5571 та 5848 кг (Р<0,05 і тваринам II лише на 5571 та 5848 кг (Р<0,05 і 
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0,01), то висококровні генотипи Ⅳ та Ⅴ груп – 0,01), то висококровні генотипи Ⅳ та Ⅴ груп – 
на 11813 та 14021 кг (Р<0,001), або у 1,7 і 2,0 на 11813 та 14021 кг (Р<0,001), або у 1,7 і 2,0 
раза. Загалом корови з найвищою кровністю за раза. Загалом корови з найвищою кровністю за 
голштинською породою (87,6–100,0 %) з надо-голштинською породою (87,6–100,0 %) з надо-
єм первісток за 305 діб 5677 кг та на 1 добу єм первісток за 305 діб 5677 кг та на 1 добу 
господарського використання 14,0 кг молока господарського використання 14,0 кг молока 
перевищували решту груп помісних генотипів перевищували решту груп помісних генотипів 
з достовірною різницею відповідно 455–806 з достовірною різницею відповідно 455–806 
(Р<0,001) та 0,8–2,5 (Р<0,01-0,001) кг молока, (Р<0,001) та 0,8–2,5 (Р<0,01-0,001) кг молока, 
що доводить позитивний вплив спадковості го-що доводить позитивний вплив спадковості го-
лштинської породи на ці ознаки. лштинської породи на ці ознаки. 

Оцінкою окремих груп помісних корів Оцінкою окремих груп помісних корів 
різних генотипів стада ПСП “Пісківське” Ба-різних генотипів стада ПСП “Пісківське” Ба-
хмацького району Чернігівської області за хмацького району Чернігівської області за 
показниками тривалості господарського вико-показниками тривалості господарського вико-
ристання встановлено, що ці ознаки зазнають ристання встановлено, що ці ознаки зазнають 
достовірного впливу умовної частки кровності достовірного впливу умовної частки кровності 
голштинської породи [27]. За збільшення у по-голштинської породи [27]. За збільшення у по-
місних тварин умовної частки спадковості го-місних тварин умовної частки спадковості го-
лштина відповідно зменшувався термін їх гос-лштина відповідно зменшувався термін їх гос-
подарського використання. Найдовше у стаді подарського використання. Найдовше у стаді 
використовувалися помісні тварини зі спадко-використовувалися помісні тварини зі спадко-
вістю голштина 25,0 %, отримані на перших вістю голштина 25,0 %, отримані на перших 
етапах створення породи у результаті зворот-етапах створення породи у результаті зворот-
ного схрещування, та помісі зі спадковістю ного схрещування, та помісі зі спадковістю 
батьківської породи до 50,0 %. Надалі у тварин батьківської породи до 50,0 %. Надалі у тварин 
«кінцевих генотипів» з кровністю 62,5–87,5 «кінцевих генотипів» з кровністю 62,5–87,5 
% спостерігалося істотне зменшення трива-% спостерігалося істотне зменшення трива-
лості господарського використання. Водночас лості господарського використання. Водночас 
висококровні тварини з умовною кровністю висококровні тварини з умовною кровністю 
голштина 75,0 та 87,5 % поступалися групам голштина 75,0 та 87,5 % поступалися групам 
помісних корів зі спадковістю 25,0 та 50,0 % з помісних корів зі спадковістю 25,0 та 50,0 % з 
достовірною різницею відповідно на 590 і 633 достовірною різницею відповідно на 590 і 633 
(Р<0,001) та 432 і 475 (Р<0,001) діб.(Р<0,001) та 432 і 475 (Р<0,001) діб.

Оцінка корів вітчизняних молочних порід Оцінка корів вітчизняних молочних порід 
за ознаками продуктивного використання та за ознаками продуктивного використання та 
довічної продуктивності засвідчила й пози-довічної продуктивності засвідчила й пози-
тивні тенденції щодо їх зростання. Повідом-тивні тенденції щодо їх зростання. Повідом-
ляється [6], що в ДПДГ «Асканійське» Кахов-ляється [6], що в ДПДГ «Асканійське» Кахов-
ського району Херсонської області на поголів’ї ського району Херсонської області на поголів’ї 
тварин південного внутрішньопородного типу тварин південного внутрішньопородного типу 
української чорно-рябої молочної породи спо-української чорно-рябої молочної породи спо-
стерігалося підвищення тривалості продуктив-стерігалося підвищення тривалості продуктив-
ного використання та довічної продуктивності ного використання та довічної продуктивності 
корів. Якщо у 2006 році ці показники знаходи-корів. Якщо у 2006 році ці показники знаходи-
лися на рівні 2,16 лактації та 9658,1 кг молока, лися на рівні 2,16 лактації та 9658,1 кг молока, 
то у 2009 році – 3,72 лактації та 19283,2 кг. то у 2009 році – 3,72 лактації та 19283,2 кг. 

Подібна ситуація виявлена підчас дослі-Подібна ситуація виявлена підчас дослі-
дження корів внутрішньопородного жирно-дження корів внутрішньопородного жирно-
молочного типу української червоної молоч-молочного типу української червоної молоч-
ної породи, коли нарощування спадковості за ної породи, коли нарощування спадковості за 
англерською і червоною данською породами англерською і червоною данською породами 
сприяло не лише прямопропорційному під-сприяло не лише прямопропорційному під-
вищенню термінів господарського та продук-вищенню термінів господарського та продук-
тивного життя, й збільшенню рівня довічної тивного життя, й збільшенню рівня довічної 
продуктивності як за надоєм, так і молочним продуктивності як за надоєм, так і молочним 
жиром [11]. Тривалість господарського вико-жиром [11]. Тривалість господарського вико-

ристання у корів з кровністю 75 % і більше ристання у корів з кровністю 75 % і більше 
зросла до 1578 проти 1351 доби корів з кров-зросла до 1578 проти 1351 доби корів з кров-
ністю поліпшувальної породи до 25,0 %, а до-ністю поліпшувальної породи до 25,0 %, а до-
вічний надій зріс із 10190 до 15190 кг. Щодо вічний надій зріс із 10190 до 15190 кг. Щодо 
корів голштинізованого внутрішньопородного корів голштинізованого внутрішньопородного 
молочного типу цієї самої породи, то за дани-молочного типу цієї самої породи, то за дани-
ми цих самих досліджень підвищення умовної ми цих самих досліджень підвищення умовної 
частки спадковості голштинської породи зу-частки спадковості голштинської породи зу-
мовлювало зменшення терміну господарського мовлювало зменшення терміну господарського 
використання із 1807 до 1710 діб, заразом з тим використання із 1807 до 1710 діб, заразом з тим 
довічний надій зріс від 15882 до 17215 кг.довічний надій зріс від 15882 до 17215 кг.

Наведено результати дослідження три-Наведено результати дослідження три-
валості господарського використання та до-валості господарського використання та до-
вічної продуктивності корів різних генотипів вічної продуктивності корів різних генотипів 
української чорно-рябої молочної породи [5]. української чорно-рябої молочної породи [5]. 
Встановлено, що на показники господарсько-Встановлено, що на показники господарсько-
го використання корів української чорно-рябої го використання корів української чорно-рябої 
молочної породи значний вплив мала частка молочної породи значний вплив мала частка 
спадковості голштинської. Найвищу трива-спадковості голштинської. Найвищу трива-
лість господарського використання (1874,1 лість господарського використання (1874,1 
доби), довічну продуктивність (довічний на-доби), довічну продуктивність (довічний на-
дій та кількість молочного жиру – 33669,6 та дій та кількість молочного жиру – 33669,6 та 
1249,1 кг), надою за 1 добу лактації (20,1 кг), 1249,1 кг), надою за 1 добу лактації (20,1 кг), 
господарського використання (18,0 кг) ) та господарського використання (18,0 кг) ) та 
життя (11,7 кг) відзначали у корів з часткою життя (11,7 кг) відзначали у корів з часткою 
спадковості голштинської породи 87,5 %. З спадковості голштинської породи 87,5 %. З 
підвищенням частки спадковості голштин-підвищенням частки спадковості голштин-
ської породи в генотипі корів української чор-ської породи в генотипі корів української чор-
но-рябої молочної тривалість господарського но-рябої молочної тривалість господарського 
використання та довічна продуктивність зни-використання та довічна продуктивність зни-
жуються. Найбільший та високодостовірний жуються. Найбільший та високодостовірний 
вплив генотип мав на надій молока на 1 добу вплив генотип мав на надій молока на 1 добу 
лактації (28,31 %) та на 1 добу господарського лактації (28,31 %) та на 1 добу господарського 
використання (27,06 %), середній вміст жиру використання (27,06 %), середній вміст жиру 
за всіма лактаціями(18,77 %) та тривалість ви-за всіма лактаціями(18,77 %) та тривалість ви-
рощування (11,23 %)рощування (11,23 %)

Під час вивчення тривалості продуктивно-Під час вивчення тривалості продуктивно-
го використання і довічної продуктивності го-го використання і довічної продуктивності го-
лштинізованих корів стада племінного заводу лштинізованих корів стада племінного заводу 
ПСП “Пісківське” Бахмацького району Чер-ПСП “Пісківське” Бахмацького району Чер-
нігівської області встановлено, що ці ознаки нігівської області встановлено, що ці ознаки 
зазнають закономірного впливу умовної част-зазнають закономірного впливу умовної част-
ки спадковості голштинської породи [22]. У ки спадковості голштинської породи [22]. У 
межах генотипів було сформовано шість груп межах генотипів було сформовано шість груп 
помісних тварин з урахуванням умовної кров-помісних тварин з урахуванням умовної кров-
ності за голштином: I група 1/4-кровні; ІІ група  ності за голштином: I група 1/4-кровні; ІІ група  
–3/8; ІІІ  – 1/2; ІV –5/8; V –3/4 та VІ –7/8-кровні. –3/8; ІІІ  – 1/2; ІV –5/8; V –3/4 та VІ –7/8-кровні. 
Найдовше у стаді використовувалися помісні Найдовше у стаді використовувалися помісні 
корови з кровністю голштина 25,0 %, отримані корови з кровністю голштина 25,0 %, отримані 
на першому  етапі  створення  породи  у  ре-на першому  етапі  створення  породи  у  ре-
зультаті зворотного схрещування, та помісі зі зультаті зворотного схрещування, та помісі зі 
спадковістю батьківської породи до 50,0 %. спадковістю батьківської породи до 50,0 %. 
Надалі у тварин кінцевих генотипів з кровні-Надалі у тварин кінцевих генотипів з кровні-
стю 62,5–87,5 % спостерігалося зменшення стю 62,5–87,5 % спостерігалося зменшення 
тривалості господарського використання. Так, тривалості господарського використання. Так, 
висококровні тварини з умовною кровністю висококровні тварини з умовною кровністю 
голштина 75,0 % (2074 доби) та 87,5 % (2031 голштина 75,0 % (2074 доби) та 87,5 % (2031 
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доба) поступалися групам помісних корів зі доба) поступалися групам помісних корів зі 
спадковістю 25,0 та 50,0 % з достовірною різ-спадковістю 25,0 та 50,0 % з достовірною різ-
ницею відповідно на 590 і 633 (Р<0,001) та 432 ницею відповідно на 590 і 633 (Р<0,001) та 432 
і 475 (Р<0,001) діб. Найвищий довічний надій і 475 (Р<0,001) діб. Найвищий довічний надій 
було отримано від групи корів з умовною част-було отримано від групи корів з умовною част-
кою крові голштина 7/8 (28434 кг) з перевищен-кою крові голштина 7/8 (28434 кг) з перевищен-
ням груп корів решти генотипів на 1250–3260 ням груп корів решти генотипів на 1250–3260 
кг молока з достовірною різницею порівняно кг молока з достовірною різницею порівняно 
з помісними генотипами 1/4 (Р<0,001), 3/8 з помісними генотипами 1/4 (Р<0,001), 3/8 
(Р<0,001), 1/2 (Р<0,01) і 5/8 (Р<0,05).(Р<0,001), 1/2 (Р<0,01) і 5/8 (Р<0,05).

За дослідження корів української чор-За дослідження корів української чор-
но-рябої молочної породи помісних генотипів но-рябої молочної породи помісних генотипів 
племзаводу «Бортничі» встановлено стійку до-племзаводу «Бортничі» встановлено стійку до-
стовірну закономірність зростання середнього стовірну закономірність зростання середнього 
надою на 1 добу лактування із збільшенням надою на 1 добу лактування із збільшенням 
умовної кровності за голштинською породою умовної кровності за голштинською породою 
з 14,16 (12,5 % Г) до 16,81 кг (93,75 % Г), що з 14,16 (12,5 % Г) до 16,81 кг (93,75 % Г), що 
свідчить про близький до адитивного характер свідчить про близький до адитивного характер 
успадкування молочної продуктивності під успадкування молочної продуктивності під 
час схрещування. Спостерігалося адекватне час схрещування. Спостерігалося адекватне 
зростання довічного надою від 17199 (12,5 % зростання довічного надою від 17199 (12,5 % 
Г) до 22093 кг (93,75 % Г) за майже незмінної Г) до 22093 кг (93,75 % Г) за майже незмінної 
кількості використаних лактацій – 3,21 та 3,18 кількості використаних лактацій – 3,21 та 3,18 
відповідно [19].відповідно [19].

Аналіз впливу на продуктивне довголіття Аналіз впливу на продуктивне довголіття 
та показники довічної продуктивності чинни-та показники довічної продуктивності чинни-
ка «лінійна належність» серед вибулих тва-ка «лінійна належність» серед вибулих тва-
рин у СВК «Прогрес-Вертелишки» дав змогу рин у СВК «Прогрес-Вертелишки» дав змогу 
встановити суттєві відмінності у тривалості встановити суттєві відмінності у тривалості 
господарського використання корів різної лі-господарського використання корів різної лі-
нійної належності [15]. Найбільшим терміном нійної належності [15]. Найбільшим терміном 
продуктивного довголіття, а також найвищим продуктивного довголіття, а також найвищим 
надоєм та вмістом молочного жиру вирізняли-надоєм та вмістом молочного жиру вирізняли-
ся корови лінії Пабст Говернера 882933 – 8,43 ся корови лінії Пабст Говернера 882933 – 8,43 
лактації, 51535,58 кг молока та 1914,03 кг мо-лактації, 51535,58 кг молока та 1914,03 кг мо-
лочного жиру. За даними досліджень встанов-лочного жиру. За даними досліджень встанов-
лено, що схрещування чорно-рябої худоби з го-лено, що схрещування чорно-рябої худоби з го-
лштинською породою позитивно впливало на лштинською породою позитивно впливало на 
продуктивне довголіття тварин, однак за умо-продуктивне довголіття тварин, однак за умо-
ви, що кровність за поліпшувальною породою ви, що кровність за поліпшувальною породою 
не перевищувала 25 %. Низькокровні помісі за не перевищувала 25 %. Низькокровні помісі за 
голштинською породою перевищували тварин голштинською породою перевищували тварин 
інших груп за тривалістю терміну господар-інших груп за тривалістю терміну господар-
ського використання на 0,21–0,76 лактації.ського використання на 0,21–0,76 лактації.

Встановлено [16] найбільший вплив ге-Встановлено [16] найбільший вплив ге-
нетичних чинників на термін продуктивного нетичних чинників на термін продуктивного 
використання корів білоруської чорно-рябої використання корів білоруської чорно-рябої 
породи за чинником «лінійна належність» породи за чинником «лінійна належність» 
(h(h22=10,3 %), а з паратипових – «надій за першу =10,3 %), а з паратипових – «надій за першу 
лактацію» (hлактацію» (h22=11,78 %).=11,78 %).

У базовому племінному господарстві Сум-У базовому племінному господарстві Сум-
ського регіону, проведено дослідження груп ського регіону, проведено дослідження груп 
корів різних генотипів української бурої  мо-корів різних генотипів української бурої  мо-
лочної породи для вивчення впливу генотипо-лочної породи для вивчення впливу генотипо-
вих чинників на показники тривалості життя, вих чинників на показники тривалості життя, 
господарського використання та довічної про-господарського використання та довічної про-
дуктивності корів [20]. Найкращими за по-дуктивності корів [20]. Найкращими за по-

казниками тривалості життя, господарського казниками тривалості життя, господарського 
використання та коефіцієнта господарського використання та коефіцієнта господарського 
використання виявилися помісні генотипи гру-використання виявилися помісні генотипи гру-
пи тварин з умовною кровністю швіцької по-пи тварин з умовною кровністю швіцької по-
роди до 50 %. За показниками довічного надою роди до 50 %. За показниками довічного надою 
(10660 кг) та виходу молочного жиру (361 кг) (10660 кг) та виходу молочного жиру (361 кг) 
і надою на 1 добу життя (4,8) виявилися тва-і надою на 1 добу життя (4,8) виявилися тва-
рини з умовною спадковістю швіцької породи рини з умовною спадковістю швіцької породи 
від 75,1 до 87,5 %. Тривалість життя тварин за від 75,1 до 87,5 %. Тривалість життя тварин за 
різного походження за батьком знаходилася в різного походження за батьком знаходилася в 
межах 1314–2358 діб; тривалість господар-межах 1314–2358 діб; тривалість господар-
ського використання – 463–1196 діб; коефіці-ського використання – 463–1196 діб; коефіці-
єнт господарського використання – 32,7–47,4; єнт господарського використання – 32,7–47,4; 
довічна молочна продуктивність – 4004–12405 довічна молочна продуктивність – 4004–12405 
кг; кількість молочного жиру 138,5–442,2 кг; кг; кількість молочного жиру 138,5–442,2 кг; 
надій на 1 добу життя – 2,4–5,3; надій на 1 добу надій на 1 добу життя – 2,4–5,3; надій на 1 добу 
господарського використання – 6,9–13,0. Ви-господарського використання – 6,9–13,0. Ви-
сока умовна кровність швіцької породи у гос-сока умовна кровність швіцької породи у гос-
подарстві  негативно вплинула на показники подарстві  негативно вплинула на показники 
тривалості використання та довічної продук-тривалості використання та довічної продук-
тивності корів. тивності корів. 

На показники довголіття впливають й інші На показники довголіття впливають й інші 
генетичні чинники. Наприклад, авторами [1] генетичні чинники. Наприклад, авторами [1] 
встановлено, що надій матерів, матерів мате-встановлено, що надій матерів, матерів мате-
рів і матерів батьків за першу і кращу лакта-рів і матерів батьків за першу і кращу лакта-
цію більше впливав на надій нащадків, ніж на цію більше впливав на надій нащадків, ніж на 
їх продуктивне довголіття. Висока продуктив-їх продуктивне довголіття. Висока продуктив-
ність жіночих предків здебільшого призводи-ність жіночих предків здебільшого призводи-
ла до зменшення тривалості продуктивного ла до зменшення тривалості продуктивного 
використання і лактування дочок та онучок, використання і лактування дочок та онучок, 
зниження їх довічної продуктивності та перед-зниження їх довічної продуктивності та перед-
часного вибуття зі стада. Зв’язок між надоєм часного вибуття зі стада. Зв’язок між надоєм 
жіночих предків і показниками продуктивно-жіночих предків і показниками продуктивно-
го довголіття їх нащадків був слабким і пере-го довголіття їх нащадків був слабким і пере-
важно прямолінійно зворотним. Серед тварин важно прямолінійно зворотним. Серед тварин 
досліджуваних порід високі коефіцієнти ко-досліджуваних порід високі коефіцієнти ко-
реляції були відзначені між надоями матерів реляції були відзначені між надоями матерів 
за першу і кращу лактацію та надоями за ці за першу і кращу лактацію та надоями за ці 
лактації у їх дочок (r=0,131–260). Сила впливу лактації у їх дочок (r=0,131–260). Сила впливу 
надою матерів за першу та кращу лактації на надою матерів за першу та кращу лактації на 
показники продуктивного довголіття нащадків показники продуктивного довголіття нащадків 
становила 67,6–94,1, надою матерів матерів за становила 67,6–94,1, надою матерів матерів за 
першу та кращу лактації – 61,4–88,6 та надою першу та кращу лактації – 61,4–88,6 та надою 
матерів батьків за кращу лактацію – 1–70,2 %. матерів батьків за кращу лактацію – 1–70,2 %. 
Рівень надою матерів і матерів матерів за пер-Рівень надою матерів і матерів матерів за пер-
шу лактацію мав більший вплив на показни-шу лактацію мав більший вплив на показни-
ки продуктивного довголіття нащадків, ніж їх ки продуктивного довголіття нащадків, ніж їх 
удій за кращу лактацію.удій за кращу лактацію.

Наведено [3] результати досліджень щодо Наведено [3] результати досліджень щодо 
залежності показників тривалості та ефектив-залежності показників тривалості та ефектив-
ності довічного використання корів голштин-ності довічного використання корів голштин-
ської породи від селекційних індексів їх мате-ської породи від селекційних індексів їх мате-
рів, батьків, матерів матерів, батьків матерів, рів, батьків, матерів матерів, батьків матерів, 
матерів батьків і батьків батьків. Встановлено, матерів батьків і батьків батьків. Встановлено, 
що коефіцієнти кореляції між селекційними що коефіцієнти кореляції між селекційними 
індексами зазначених вище предків та тривалі-індексами зазначених вище предків та тривалі-
стю життя, продуктивного використання, лак-стю життя, продуктивного використання, лак-
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тування, кількістю лактацій за життя, довічною тування, кількістю лактацій за життя, довічною 
продуктивністю дослідних корів були різні за продуктивністю дослідних корів були різні за 
напрямом і здебільшого слабкі. Найбільший напрямом і здебільшого слабкі. Найбільший 
вплив на показники тривалості та ефективнос-вплив на показники тривалості та ефективнос-
ті довічного використання тварин мали селек-ті довічного використання тварин мали селек-
ційні індекси їх матерів матерів (2,5–60,7 %). ційні індекси їх матерів матерів (2,5–60,7 %). 
Селекційні індекси всіх досліджуваних пред-Селекційні індекси всіх досліджуваних пред-
ків найбільше впливали на тривалість госпо-ків найбільше впливали на тривалість госпо-
дарського використання потомків (32,5–60,7 дарського використання потомків (32,5–60,7 
%), кількість їх лактацій за життя (21,9–40,4 %) %), кількість їх лактацій за життя (21,9–40,4 %) 
та на довічний надій (15,1–28,3 %).та на довічний надій (15,1–28,3 %).

За даними досліджень тривалості та ефек-За даними досліджень тривалості та ефек-
тивності продуктивного довголіття корів різ-тивності продуктивного довголіття корів різ-
них ліній прикарпатського внутрішньопород-них ліній прикарпатського внутрішньопород-
ного типу української червоно-рябої молочної ного типу української червоно-рябої молочної 
породи у ПСП “Мамаївське ” Кіцманського породи у ПСП “Мамаївське ” Кіцманського 
району Чернівецької області було встановле-району Чернівецької області було встановле-
но, що тривалість господарського використан-но, що тривалість господарського використан-
ня корів у стаді залежно від лінії знаходилася ня корів у стаді залежно від лінії знаходилася 
в межах 3,1–6,5 лактації [12]. За тривалістю в межах 3,1–6,5 лактації [12]. За тривалістю 
життя (3294 доби), продуктивного використан-життя (3294 доби), продуктивного використан-
ня (2454 доби), лактування (1954 доби), довіч-ня (2454 доби), лактування (1954 доби), довіч-
ними надоями (37444 кг), довічною кількістю ними надоями (37444 кг), довічною кількістю 
молочного жиру (1394 кг), кількістю лактацій молочного жиру (1394 кг), кількістю лактацій 
за життя (6,5 лактації) та коефіцієнтом госпо-за життя (6,5 лактації) та коефіцієнтом госпо-
дарського використання (0,74) кращими були дарського використання (0,74) кращими були 
тварини, які належали до лінії П. Астронавта тварини, які належали до лінії П. Астронавта 
1458744. Сила впливу лінійної належності ко-1458744. Сила впливу лінійної належності ко-
рів на тривалість та ефективність їх продук-рів на тривалість та ефективність їх продук-
тивного використання залежно від показника тивного використання залежно від показника 
знаходилася в межах 4,26–31,17 %. Коефіці-знаходилася в межах 4,26–31,17 %. Коефіці-
єнти успадковуваності тривалості життя, про-єнти успадковуваності тривалості життя, про-
дуктивного використання і лактування та кіль-дуктивного використання і лактування та кіль-
кості лактацій за життя, розраховані методом кості лактацій за життя, розраховані методом 
«мати–дочка», становили відповідно 15,8; 22,0; «мати–дочка», становили відповідно 15,8; 22,0; 
21,4 та 19,1 %. За довічним надоєм, довічною 21,4 та 19,1 %. За довічним надоєм, довічною 
кількістю молочного жиру та середнім довіч-кількістю молочного жиру та середнім довіч-
ним вмістом жиру в молоці спостерігався най-ним вмістом жиру в молоці спостерігався най-
нижчий рівень успадковуваності – відповідно нижчий рівень успадковуваності – відповідно 
6,3; 7,5 та 10,1 % . Виявлено, що дочки, матері 6,3; 7,5 та 10,1 % . Виявлено, що дочки, матері 
яких упродовж тривалого часу зберігали висо-яких упродовж тривалого часу зберігали висо-
ку продуктивність і довго експлуатувалися, та-ку продуктивність і довго експлуатувалися, та-
кож мали потенційні можливості до тривалого кож мали потенційні можливості до тривалого 
продуктивного використання.продуктивного використання.

Повідомляється [2] про дослідження впли-Повідомляється [2] про дослідження впли-
ву різної лінійної належності корів голштин-ву різної лінійної належності корів голштин-
ської породи на тривалість та ефективність їх ської породи на тривалість та ефективність їх 
довічної продуктивності. Наведено дані щодо довічної продуктивності. Наведено дані щодо 
оптимальних варіантів міжлінійного та вну-оптимальних варіантів міжлінійного та вну-
трішньолінійного підбору батьківських пар. трішньолінійного підбору батьківських пар. 
Найбільш вдалим виявилося поєднання, коли Найбільш вдалим виявилося поєднання, коли 
матері належали до лінії Белла, а батьки – до лі-матері належали до лінії Белла, а батьки – до лі-
нії Елевейшна. Невдалими виявилися всі кроси нії Елевейшна. Невдалими виявилися всі кроси 
ліній, коли мати належала до лінії Адема. За ліній, коли мати належала до лінії Адема. За 
внутрішньолінійного підбору батьківських пар внутрішньолінійного підбору батьківських пар 
кращими за показниками  тривалості та ефек-кращими за показниками  тривалості та ефек-
тивності довічного використання виявилися тивності довічного використання виявилися 

тварини, батько і мати яких належали до лінії тварини, батько і мати яких належали до лінії 
Елевейшна. Встановлено, що на досліджувані Елевейшна. Встановлено, що на досліджувані 
показники тривалості та ефективності довіч-показники тривалості та ефективності довіч-
ного використання тварин впливало походжен-ного використання тварин впливало походжен-
ня за батьком – 51,6–55,2 %. Сила впливу лінії ня за батьком – 51,6–55,2 %. Сила впливу лінії 
батька залежно від показника знаходилася у батька залежно від показника знаходилася у 
межах 16,5–19,0 %, лінії матері – у 10,3–11,4 межах 16,5–19,0 %, лінії матері – у 10,3–11,4 
%.%.

Наведено результати досліджень корів Наведено результати досліджень корів 
української червоно-рябої молочної породи української червоно-рябої молочної породи 
за ознаками тривалості господарського вико-за ознаками тривалості господарського вико-
ристання та довічної продуктивності у межах ристання та довічної продуктивності у межах 
оцінювання генеалогічних формувань у стаді оцінювання генеалогічних формувань у стаді 
підприємства ТОВ «Млинівський комплекс» підприємства ТОВ «Млинівський комплекс» 
Роменської філії Сумської області [28]. Вивча-Роменської філії Сумської області [28]. Вивча-
ли спадковий вплив генеалогічних формувань ли спадковий вплив генеалогічних формувань 
на показники довголіття за внутрішньолінійно-на показники довголіття за внутрішньолінійно-
го підбору та в окремих варіантах міжлінійно-го підбору та в окремих варіантах міжлінійно-
го схрещування. За результатами оцінювання го схрещування. За результатами оцінювання 
потомства корів, одержаних за внутрішньолі-потомства корів, одержаних за внутрішньолі-
нійного підбору п’яти генеалогічних форму-нійного підбору п’яти генеалогічних форму-
вань контрольного стада, встановлено досто-вань контрольного стада, встановлено досто-
вірний вплив спадковості ліній на показники вірний вплив спадковості ліній на показники 
довічної продуктивності. Так, за оцінкою оз-довічної продуктивності. Так, за оцінкою оз-
наки тривалості господарського використання наки тривалості господарського використання 
перша позиція належала потомству корів відо-перша позиція належала потомству корів відо-
мої у голштинській та українській червоно-ря-мої у голштинській та українській червоно-ря-
бій молочній породі заводської лінії Хеневе бій молочній породі заводської лінії Хеневе 
1629391 з довічним надоєм 32474±814,3 кг, яке 1629391 з довічним надоєм 32474±814,3 кг, яке 
на підтвердження свого спадкового впливу з на підтвердження свого спадкового впливу з 
достовірною різницею на 259–487 діб (Р<0,05-достовірною різницею на 259–487 діб (Р<0,05-
0,001) переважало потомство решти ліній. 0,001) переважало потомство решти ліній. 
Першу позицію за довічним надоєм зайняли Першу позицію за довічним надоєм зайняли 
корови, що належали заводській лінії Інгансе корови, що належали заводській лінії Інгансе 
(32859 кг), які з достовірною різницею пере-(32859 кг), які з достовірною різницею пере-
важали потомство решти оцінюваних ліній з важали потомство решти оцінюваних ліній з 
різницею від 8204 (Р<0,001; лінія Валіанта) різницею від 8204 (Р<0,001; лінія Валіанта) 
до 12615 (Р<0,001; лінія Р.Совріна). Дочірнє до 12615 (Р<0,001; лінія Р.Совріна). Дочірнє 
потомство лінії Хеневе 1629391 вирізнялося потомство лінії Хеневе 1629391 вирізнялося 
найвищою тривалістю використаних лактацій найвищою тривалістю використаних лактацій 
(5,3) з переважанням потомства чотирьох ліній (5,3) з переважанням потомства чотирьох ліній 
(Інгансе, Р. Сітейшна, Р. Совріна, Валіанта) на (Інгансе, Р. Сітейшна, Р. Совріна, Валіанта) на 
0,7–1,5 лактації. Виявлені в окремих варіан-0,7–1,5 лактації. Виявлені в окремих варіан-
тах внутрішньолінійного і міжлінійного під-тах внутрішньолінійного і міжлінійного під-
бору вдалі та невдалі поєднання свідчать про бору вдалі та невдалі поєднання свідчать про 
необхідність проведення у заводських стадах необхідність проведення у заводських стадах 
системного оцінювання за підбору бугаїв-плід-системного оцінювання за підбору бугаїв-плід-
ників відповідних генеалогічних формувань. ників відповідних генеалогічних формувань. 
Повторне застосування найбільш ефективних Повторне застосування найбільш ефективних 
варіантів та відмова від невдалих сприятиме варіантів та відмова від невдалих сприятиме 
нарощуванню генетичного потенціалу продук-нарощуванню генетичного потенціалу продук-
тивності молочної худоби.тивності молочної худоби.

Авторами [32] повідомлено, що схрещу-Авторами [32] повідомлено, що схрещу-
вання покращує тривалість життя молочної вання покращує тривалість життя молочної 
худоби в різних країнах світу. Так, за оцінкою худоби в різних країнах світу. Так, за оцінкою 
генетичних параметрів довголіття за схрещу-генетичних параметрів довголіття за схрещу-
вання данської голштинської та данської чер-вання данської голштинської та данської чер-
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воної з джерсейською породою встановлено воної з джерсейською породою встановлено 
сприятливі ефекти гетерозису, які довели, що сприятливі ефекти гетерозису, які довели, що 
схрещування є ефективним інструментом для схрещування є ефективним інструментом для 
підвищення тривалості життя данської молоч-підвищення тривалості життя данської молоч-
ної худоби.ної худоби.

Існує багато досліджень з вивчення впливу Існує багато досліджень з вивчення впливу 
паратипових чинників на показники довголіття паратипових чинників на показники довголіття 
корів молочної худоби. корів молочної худоби. 

Польські дослідники [64] вивчали вплив Польські дослідники [64] вивчали вплив 
віку голштинів за першого отелення на мо-віку голштинів за першого отелення на мо-
лочність першого лактаційного періоду, три-лочність першого лактаційного періоду, три-
валість виробництва молока та тривалість валість виробництва молока та тривалість 
життя молочних корів. За віком першого оте-життя молочних корів. За віком першого оте-
лення (тривалість періоду вирощування) корів лення (тривалість періоду вирощування) корів 
групували наступним чином: ≤22, 22,1–24,0, групували наступним чином: ≤22, 22,1–24,0, 
24,1–26,0, 26,1–28,0, 28,1–30,0, 30,1–32,0 та > 24,1–26,0, 26,1–28,0, 28,1–30,0, 30,1–32,0 та > 
32 місяці. Враховуючи надій першого лактаці-32 місяці. Враховуючи надій першого лактаці-
йного періоду, виробництво молока упродовж йного періоду, виробництво молока упродовж 
усього життя та тривалість життя, рекоменду-усього життя та тривалість життя, рекоменду-
ється перше отелення корів у віці від 22,1 до ється перше отелення корів у віці від 22,1 до 
26,0 місяців. Це підтверджується приблизно на 26,0 місяців. Це підтверджується приблизно на 
24 % вищим виробництвом молока упродовж 24 % вищим виробництвом молока упродовж 
усього життя порівняно з іншими отелення-усього життя порівняно з іншими отелення-
ми (P<0,01). Пізнє перше отелення (особливо ми (P<0,01). Пізнє перше отелення (особливо 
за 28 місяців) спричиняє значне зниження на-за 28 місяців) спричиняє значне зниження на-
доїв молока першого лактаційного періоду та доїв молока першого лактаційного періоду та 
упродовж усього терміну виробництва молока, упродовж усього терміну виробництва молока, 
зменшує період продуктивності, кількість оте-зменшує період продуктивності, кількість оте-
лень та збільшує інтенсивність вибракування.лень та збільшує інтенсивність вибракування.

Різний ступінь впливу досліджуваного ге-Різний ступінь впливу досліджуваного ге-
нетичного чинника на мінливість досліджува-нетичного чинника на мінливість досліджува-
них ознак може бути зумовлений виявленими них ознак може бути зумовлений виявленими 
закономірностями співвідносної мінливості закономірностями співвідносної мінливості 
[17]. Встановлено, що за молодшого віку пер-[17]. Встановлено, що за молодшого віку пер-
шого отелення (вища інтенсивність росту до шого отелення (вища інтенсивність росту до 
півторарічного віку) спостерігається тенденція півторарічного віку) спостерігається тенденція 
до триваліших періодів господарського вико-до триваліших періодів господарського вико-
ристання (r=-13,5±1,98 %, P<0,001) і лактуван-ристання (r=-13,5±1,98 %, P<0,001) і лактуван-
ня (r=-11,9±1,98 %, P<0,001), однак зменшення ня (r=-11,9±1,98 %, P<0,001), однак зменшення 
тривалості життя (r=7,5±1,99 %, P<0,001). Якщо тривалості життя (r=7,5±1,99 %, P<0,001). Якщо 
надій на 1 добу життя прямо пропорційно і тіс-надій на 1 добу життя прямо пропорційно і тіс-
но корелює з його тривалістю (r=62,0±1,56 %, но корелює з його тривалістю (r=62,0±1,56 %, 
P<0,001), то зв’язок надою на 1 добу лактуван-P<0,001), то зв’язок надою на 1 добу лактуван-
ня з його довічною тривалістю знижується до ня з його довічною тривалістю знижується до 
недостовірного рівня (r=3,2±1,99 %, P=0,107), недостовірного рівня (r=3,2±1,99 %, P=0,107), 
а співвідносна мінливість середнього надою а співвідносна мінливість середнього надою 
на добу господарського використання з трива-на добу господарського використання з трива-
лістю цього періоду набуває навіть зворотно-лістю цього періоду набуває навіть зворотно-
го напряму (r=-8,4±1,99 %, P<0,001). Низьким го напряму (r=-8,4±1,99 %, P<0,001). Низьким 
виявився і кореляційний зв’язок середнього виявився і кореляційний зв’язок середнього 
довічного вмісту жиру в молоці з тривалі-довічного вмісту жиру в молоці з тривалі-
стю періодів життя (r=8,4±1,99 %, P<0,001), стю періодів життя (r=8,4±1,99 %, P<0,001), 
господарського використання (r=7,8±1,99 %, господарського використання (r=7,8±1,99 %, 
P<0,001) і лактування (r=7,3±1,99 %, P<0,001).P<0,001) і лактування (r=7,3±1,99 %, P<0,001).

Досліджено показники тривалості та ефек-Досліджено показники тривалості та ефек-
тивності довічного використання корів го-тивності довічного використання корів го-
лштинської, української чорно-рябої та чер-лштинської, української чорно-рябої та чер-

воно-рябої молочних порід, одержаних від воно-рябої молочних порід, одержаних від 
неспорідненого та різних ступенів споріднено-неспорідненого та різних ступенів споріднено-
го спаровування [4], за яких встановлено, що го спаровування [4], за яких встановлено, що 
серед контрольного поголів’я досліджуваних серед контрольного поголів’я досліджуваних 
порід більшу кількість корів було одержано порід більшу кількість корів було одержано 
методом аутбридингу. Серед інбредних тварин методом аутбридингу. Серед інбредних тварин 
більшу кількість було одержано за віддалених більшу кількість було одержано за віддалених 
та помірних ступенів. Водночас інбредні тва-та помірних ступенів. Водночас інбредні тва-
рини характеризувалися вищими показниками рини характеризувалися вищими показниками 
продуктивного довголіття порівняно з аутбред-продуктивного довголіття порівняно з аутбред-
ними. За більшістю оцінених показників кра-ними. За більшістю оцінених показників кра-
щими виявилися корови, одержані за близь-щими виявилися корови, одержані за близь-
кого та помірного інбридингу. За величини кого та помірного інбридингу. За величини 
коефіцієнта інбридингу менше за 0,78 та понад коефіцієнта інбридингу менше за 0,78 та понад 
12,5 % спостерігалося суттєве погіршення як 12,5 % спостерігалося суттєве погіршення як 
тривалості продуктивного використання корів, тривалості продуктивного використання корів, 
так і їх довічних надоїв. Інбредна депресія була так і їх довічних надоїв. Інбредна депресія була 
виявлена лише у тварин голштинської породи, виявлена лише у тварин голштинської породи, 
які були одержані за допомогою тісного інбри-які були одержані за допомогою тісного інбри-
дингу. На це вказує суттєве зниження більшо-дингу. На це вказує суттєве зниження більшо-
сті показників їх продуктивного довголіття. У сті показників їх продуктивного довголіття. У 
корів української чорно-рябої та червоно-рябої корів української чорно-рябої та червоно-рябої 
молочних порід, які були одержані тісним ін-молочних порід, які були одержані тісним ін-
бридингом, показники тривалості та ефектив-бридингом, показники тривалості та ефектив-
ності довічного використання, навпаки,  збіль-ності довічного використання, навпаки,  збіль-
шувалися порівняно з аутбредними тваринами.шувалися порівняно з аутбредними тваринами.

Досліджено [10] вплив різних ступенів Досліджено [10] вплив різних ступенів 
спорідненого парування на прояв ознак про-спорідненого парування на прояв ознак про-
дуктивного довголіття у корів української чер-дуктивного довголіття у корів української чер-
воної молочної породи в умовах ВАТ «Племза-воної молочної породи в умовах ВАТ «Племза-
вод «Малинівка» Донецької області. Доведено вод «Малинівка» Донецької області. Доведено 
високу ефективність помірного інбридингу з високу ефективність помірного інбридингу з 
коефіцієнтом гомозиготності тварин Fкоефіцієнтом гомозиготності тварин Fxx=6,25 % =6,25 % 
порівняно з аутбредними однолітками і твари-порівняно з аутбредними однолітками і твари-
нами з більш тісними ступенями спорідненого нами з більш тісними ступенями спорідненого 
парування за тривалістю господарського і про-парування за тривалістю господарського і про-
дуктивного використання корів. Так, за трива-дуктивного використання корів. Так, за трива-
лістю господарського використання, кількістю лістю господарського використання, кількістю 
використаних лактацій, довічним надоєм та 1 використаних лактацій, довічним надоєм та 1 
добу господарського використання у тварин із добу господарського використання у тварин із 
коефіцієнтом гомозиготності (помірним інбри-коефіцієнтом гомозиготності (помірним інбри-
дингом) Fдингом) Fxx=6,25 % середні показники перера-=6,25 % середні показники перера-
хованих ознак відповідно становили: 1529 діб, хованих ознак відповідно становили: 1529 діб, 
4,29 лактації, 19492 та 12,7 кг. Тимчасом у ко-4,29 лактації, 19492 та 12,7 кг. Тимчасом у ко-
рів з близьким (Fрів з близьким (Fxx=12,5 %) та тісним (F=12,5 %) та тісним (Fxx=25 %) =25 %) 
інбридингом вони були відповідно меншими і інбридингом вони були відповідно меншими і 
становили: 1145 і 1135 діб, 3,38 і 3,09 лактації, становили: 1145 і 1135 діб, 3,38 і 3,09 лактації, 
11513 і 11458 та 10,1 і 10,0 кг молока.11513 і 11458 та 10,1 і 10,0 кг молока.

Висновки. Висновки. Ознаки довголіття корів молоч-Ознаки довголіття корів молоч-
ної худоби є важливими селекційними та еко-ної худоби є важливими селекційними та еко-
номічними показниками, які залежать як від номічними показниками, які залежать як від 
генотипових, так і паратипових чинників. Че-генотипових, так і паратипових чинників. Че-
рез низьку успадковуваність ознак довголіття рез низьку успадковуваність ознак довголіття 
селекційний процес з їх поліпшення не може селекційний процес з їх поліпшення не може 
бути ефективним. бути ефективним. 

Із нарощуванням спадковості голштинської Із нарощуванням спадковості голштинської 
породи збільшуються показники молочної про-породи збільшуються показники молочної про-
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дуктивності корів, однак знижуються показни-дуктивності корів, однак знижуються показни-
ки тривалості використання.ки тривалості використання.

Аналіз результатів досліджень підтвердив, Аналіз результатів досліджень підтвердив, 
що лінійні ознаки екстер’єрного типу тварин що лінійні ознаки екстер’єрного типу тварин 
молочної худоби можуть бути використані як молочної худоби можуть бути використані як 
ранні непрямі предиктори довголіття. Цей ви-ранні непрямі предиктори довголіття. Цей ви-
сновок ґрунтується на високій успадковувано-сновок ґрунтується на високій успадковувано-
сті лінійних ознак та позитивних кореляціях сті лінійних ознак та позитивних кореляціях 
між ними та тривалістю продуктивного життя.між ними та тривалістю продуктивного життя.
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The results of researches of domestic and foreign The results of researches of domestic and foreign 

authors were summarized in the aspect of studying the authors were summarized in the aspect of studying the 
problematic issues concerning the evaluation of dairy problematic issues concerning the evaluation of dairy 
cows on the traits of duration economic use and life-cows on the traits of duration economic use and life-
time productivity. The researchers reported that pro-time productivity. The researchers reported that pro-
ductive longevity traits of cows largely depended on ductive longevity traits of cows largely depended on 
hereditary (conditional bloodliness by the improving hereditary (conditional bloodliness by the improving 
breed when crossing, intralinear and interlinear se-breed when crossing, intralinear and interlinear se-
lection, linear breeding, the degree of inbreeding, the lection, linear breeding, the degree of inbreeding, the 
strength of influence breeding value of ancestors) and strength of influence breeding value of ancestors) and 
paratypical (age at the first calving, correlative vari-paratypical (age at the first calving, correlative vari-
ability between linear traits and longevity) factors.In ability between linear traits and longevity) factors.In 
most cases, an increase the share of heredity due to most cases, an increase the share of heredity due to 
absorption crossing led to reduction in the duration absorption crossing led to reduction in the duration 
of productive use and lifetime productivity of cows.of productive use and lifetime productivity of cows.
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When studying population genetic parameters, the When studying population genetic parameters, the 
authors of many studies confirmed the low level of authors of many studies confirmed the low level of 
heritability of longevity traits, which did not contrib-heritability of longevity traits, which did not contrib-
ute to effective selection based on the duration of pro-ute to effective selection based on the duration of pro-
ductive use and lifetime productivity. Analysis of the ductive use and lifetime productivity. Analysis of the 
results of these studies confirmed that linear traits of results of these studies confirmed that linear traits of 
the conformation type of dairy animals can be used as the conformation type of dairy animals can be used as 

early indirect predictors of longevity. This conclusion early indirect predictors of longevity. This conclusion 
was based on the high heritability of linear traits and was based on the high heritability of linear traits and 
existence of positive correlations between them and existence of positive correlations between them and 
duration of productive life.duration of productive life.

Key words:Key words: predictors, lifetime productivity,  predictors, lifetime productivity, 
dairy cattle, line, conformation type, heritability, cor-dairy cattle, line, conformation type, heritability, cor-
relationrelation..
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