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The research was conducted on cattle of Black-and-White breed (Holstein and Ukrainian Black-and-White
dairy breed) at LLC “Veleten” Glukhiv district of Sumy region (n = 1956) and PJSC “Breeding Plant
“Stepnoy” of Kamyansko-Dniprovsk district of Zaporizhzhia region (n = 1981). Based on retrospective data
analysis (“Uniform-Agri” – program of dairy herd management) for the period from 2004 to 2017 it was
studied the live weight of cows in growing period (newborns, 6, 12; 18 months, at first insemination and after
the first calving), body measurements of heifers (height at shoulders, chest depth, chest width, chest girth
behind the shoulder blades, oblique body length, width of hips, wrist girth) and traits of reproducibility (age at
first insemination, age at first calving, duration of service period, insemination index, fertility index) and milk
productivity of cows (milk yields for 305 days, fat and protein content in milk for the first, second and third
lactation). Based on our previously obtained data by correlation analysis method it was studied the relative
variability of phenotypic traits and indicators of dairy productivity of cows. It is established that the
connections of live weight of cows during their rearing with traits of milk productivity were multidirectional
and ranged from slightly improbable to moderately significant values. At the same time, in both farms, the most
significant highly probable connection was noted between the live weight of animals at the age of 12 months
and the milk yield of first-borns that indicates the possibility of selecting heifers at the specified age to provide
them future high milk productivity. There was significant variability of the relationship between body
measurements and the amount of milk yield of cows for the first, second and third lactation. However, cows of
both farms, had direct connection, but a bit weaker in animals at PJSC “Breeding Plant “Stepnoy”. Positive
correlation coefficients between indicators of exterior and milk yields of cows give reasons to claim the
efficiency of indirect selection of heifers by body measurements. Rational management of dairy farming and
high profits depend a lot on knowledge of regularities of correlative variability of productive traits of cows and
indicators of reproductive capacity. It is established that the connections between the traits of milk productivity
and reproductive capacity of animals were different and ranged from weak to medium and from reliable to
improbable. The most significant highly reliable, however, with negative correlation coefficients were observed
between milk yield of cows for all studied lactations and their age at the first insemination and the first calving.
Key words: cows, correlative variability, dairy productivity, live weight, body measurements, reproductive capacity.

Співвідносна мінливість фенотипових ознак та показників молочної
продуктивності корів
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Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2021, vol. 23, no 95

101

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2021, т 23, № 95
1

Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
3
Dairy Global Experts (ТОВ “Дейрі Глобал Експертс”), м. Умань, Україна
4
Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський, Україна
2

Дослідження проведені на чорно-рябій худобі (голштинська та українська чорно-ряба молочна породи) ТОВ “Велетень” Глухівського району Сумської області (n = 1956) та ПАТ “Племзавод “Стєпной” Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області (n =
1981). У піддослідних корів на основі ретроспективного аналізу даних за період з 2004 по 2017 рр. (програма управління молочним
стадом “Юніформ-Агрі”) вивчали живу масу корів у період вирощування (новонароджені, 6, 12; 18 місяців, при першому осіменінні та
після першого отелення), проміри тіла корів-первісток (висота в холці, глибина грудей, ширина грудей, обхват грудей за лопатками,
коса довжина тулуба, ширина в маклаках, обхват п’ястка) і ознаки відтворювальної здатності (вік при першому осіменінні, вік при
першому отеленні, тривалість сервіс-періоду, індекс осіменіння, індекс плодючості) та молочної продуктивності корів (надій за
305 днів, вміст жиру і білка в молоці за першу, другу і третю лактації). На основі одержаних нами раніше даних методом кореляційного аналізу вивчали співвідносну мінливість фенотипових ознак та показників молочної продуктивності корів. Встановлено, що
зв’язки живої маси корів у період їх вирощування з ознаками молочної продуктивності мали різноспрямований характер і коливалися
від незначного невірогідного до середнього достовірного значень. При цьому в обох господарствах найсуттєвіший високовірогідний
зв’язок було виявлено між живою масою тварин у віці 12 місяців та надоєм первісток, що свідчить про можливість добору телиць у
зазначеному віці для забезпечення їхньої майбутньої високої молочної продуктивності. Спостерігалася істотна варіабельність
зв’язку між промірами тіла та величиною надою корів за першу, другу та третю лактації. Втім, у корів обох господарств цей зв’язок
був прямим, проте дещо слабший у тварин ПАТ “Племзавод “Стєпной”. Додатні коефіцієнти кореляції між показниками екстер’єру
та надоєм корів дають підстави стверджувати про ефективність непрямого добору первісток за промірами тіла. Важливим для
раціонального ведення молочного скотарства й одержання високих прибутків є знання закономірностей співвідносної мінливості
продуктивних ознак корів та показників відтворювальної здатності. Встановлено, що зв’язки між ознаками молочної продуктивності та репродуктивної здатності тварин були різновекторними і коливалися від слабких до середніх та від достовірних до невірогідних. Найсуттєвіші високодостовірні, проте від’ємні коефіцієнти кореляції спостерігалися між надоєм корів за всі досліджувані
лактації та їх віком при першому осіменінні й першому отеленні.
Ключові слова: корови, співвідносна мінливість, молочна продуктивність, жива маса, проміри тіла, відтворювальна
здатність.

Вступ
Зв’язки між селекційними ознаками тварин цікавлять як практиків, так і вчених, оскільки вони пов’язані
між собою певним співвідношенням і змінюються
внаслідок постійного добору людиною чи природою.
Результати досліджень науковців співвідносної мінливості дають можливість встановити напрям селекції та
добору тварин за окремими ознаками, що забезпечить
покращення екстер’єру і підвищення продуктивності
худоби вітчизняних порід (Bardash, 2019; Poslavska et
al., 2016a; Voitenko et al., 2019; Skoromna et al., 2020). За
даними А. П. Кругляка, Т. О. Кругляк (Krugliak &
Krugliak, 2019), зв’язки між промірами тіла і ознаками
молочної продуктивності тварин змінюються у процесі
їх удосконалення та певною мірою визначаються напрямом і рівнем їхньої продуктивності. О. В. Бойко та
ін. (Boyko et al., 2015) встановлено існування позитивної кореляції та високу достовірність за оцінкою сполучної мінливості корів “промір тіла–надій” у віці
першої лактації, що забезпечить ведення ефективної
селекції молочної худоби в цьому напрямку. Дослідження співвідносної мінливості групових та описових
ознак екстер’єру з надоєм підтверджують наукові праці
Л. М. Хмельничого та його учнів (Khmelnychyi, 2018;
Karpenko, 2020; Khmelnychyi & Khmelnychyi, 2021), які
свідчать про можливість і доцільність одночасної селекції за продуктивністю та типом, що також дозволить
отримати не лише конституціонально міцних і здорових тварин, а й високопродуктивних за надоєм.
Одним з найважливіших елементів племінної роботи, спрямованої на поліпшення будь-якої породи, є
правильне вирощування молодняку. Генетично запрограмована продуктивність може бути реалізована

лише за сприятливих умов вирощування, догляду та
використання тварин. Інтенсивність росту телиць
залежить також від генотипових чинників, а також
тісно пов’язана з рівнем молочної продуктивності
(Laduka et al., 2010; Romanenko et al., 2010; Poslavska
et al., 2016b; Fedorovych et al, 2016). Багатьма вченими
(Gil et al., 2018; Polupan & Siriak, 2019, Ferenz et al.,
2018; Han et al., 2021) доведено, що між інтенсивністю
росту телиць та їхньою майбутньою молочною продуктивністю існує кореляційна залежність.
Однією з важливих господарськи корисних ознак
корів є відтворювальна здатність, яка значною мірою
визначає їхні продуктивні якості (Fedorovych et al.,
2014; Fedorovych et al., 2017; Kochuk-Yashchenko et
al., 2018; Shulyar, 2019).
Ряд дослідників засвідчують, що якщо між двома
селекційними ознаками сполучна мінливість додатна,
то ефективність селекції сільськогосподарських тварин істотно зростає, позаяк за високого ступеня кореляції між двома ознаками добір за однією з них сприяє збільшенню іншої, пов’язаної з нею (Rudyk &
Oleshko, 2010; Stavetska & Dynko, 2016).
Метою досліджень було вивчення співвідносної
мінливості ознак живої маси корів у період вирощування, промірів тіла корів-первісток, відтворювальної
здатності та молочної продуктивності корів.
Матеріал і методи досліджень
Дослідження проведені на чорно-рябій худобі
(голштинська та українська чорно-ряба молочна породи)
ТОВ “Велетень” Глухівського району Сумської області
(n = 1956) та ПАТ “Племзавод “Стєпной” Кам’янськоДніпровського району Запорізької області (n = 1981).
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Утримання корів в обох господарствах безприв’язнобоксове. Годівлю тварин проводили за раціонами, які
забезпечували основні елементи живлення за існуючими
нормами (Pervov & Smekalov, 2007). У ТОВ “Велетень”
доїння корів проводиться у доїльних залах типу “Ялинка” фірми GEA Farm Technologies, 2 х 14 гол. зі швидким виходом, а у ПАТ “Племзавод “Стєпной” – типу
“Паралель” фірми DeLavel, 2 х 20 гол.
У підконтрольних корів на основі ретроспективного
аналізу даних за період з 2004 по 2017 рр. (програма
управління молочним стадом “Юніформ-Агрі”) в попередніх дослідженнях було вивчено живу масу корів у
період вирощування (новонароджені, 6, 12; 18 місяців,
при першому осіменінні та після першого отелення)
(Fyl et al., 2019b), проміри тіла у період першої лактації
(висота в холці, глибина грудей, ширина грудей, обхват
грудей за лопатками, коса довжина тулуба, ширина в
маклаках, обхват п’ястка) (Fedorovych et al., 2019c),
ознаки відтворювальної здатності (вік при першому
осіменінні, вік при першому отеленні, тривалість сервіс-періоду, індекс осіменіння, індекс плодючості) (Fyl

et al., 2018a; Fedorovych et al., 2019b; Fedorovych et al.,
2019f; Fyl, 2019b) та молочну продуктивність (надій за
305 днів, вміст жиру і білка в молоці за першу, другу і
третю лактації) (Fyl et al., 2018b; Fedorovych et al.,
2019a; Fedorovych et al., 2019d; Fedorovych et al., 2019e;
Fyl, 2019a; Fyl et al., 2019a; Fyl et al., 2019c).
На основі одержаних нами раніше даних методом
кореляційного аналізу вивчали співвідносну мінливість фенотипових ознак та показників молочної продуктивності корів.
Обчислення здійснювали методами математичної
статистики з використанням програмного пакету
“STATISTICA 6.1”.
Результати та їх обговорення
Результати наших досліджень свідчать, що зв’язки
живої маси корів у період їх вирощування з ознаками
молочної продуктивності носили різнонаправлений
характер і коливалися від незначного невірогідного до
середнього достовірного значень (табл. 1).

Таблиця 1
Зв’язок живої маси корів у період вирощування з ознаками їхньої подальшої молочної продуктивності, r ± mr
Жива маса
Лактварин,
тація
місяці
новонароджені
6
12
18
при першому
осіменінні
після
першого
отелення

І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ

n
1956
1324
769
1956
1324
769
1956
1324
769
1956
1324
769
1956
1324
769
1956
1324
769

Коефіцієнти кореляції живої маси корів у період їх вирощування з:
вмістом жиру в вмістом білка n
надоєм
молоці
в молоці
ТОВ “Велетень”
0,10 ± 0,009*** -0,01 ± 0,000 -0,02 ± 0,000 1981
0,07 ± 0,004** 0,05 ± 0,003 -0,06 ± 0,003* 1123
0,02 ± 0,000
0,05 ± 0,002
0,01 ± 0,000
560
0,22 ± 0,050*** -0,07 ± 0,005** -0,05 ± 0,002* 1981
0,17 ± 0,030*** -0,02 ± 0,000 -0,02 ± 0,001 1123
0,09 ± 0,008** -0,00 ± 0,000 -0,01 ± 0,000 560
0,38 ± 0,14*** -0,14 ± 0,020*** -0,07 ± 0,006*** 1981
0,29 ± 0,088*** -0,10 ± 0,010*** -0,02 ± 0,000 1123
0,00 ± 0,000
560
0,15 ± 0,021*** 0,05 ± 0,002
0,24 ± 0,059*** -0,07 ± 0,005** -0,05 ± 0,003* 1981
0,0 ± 0,000 1123
0,20 ± 0,040*** -0,06 ± 0,004*
0,125 ± 0,016*** 0,01 ± 0,000
-0,02 ± 0,000 560
-0,39 ± 0,150*** 0,129 ± 0,017*** 0,06 ± 0,004** 1981
-0,27 ± 0,073*** 0,07 ± 0,005** 0,04 ± 0,002 1123
0,00 ± 0,000
560
-0,14 ± 0,021*** -0,04 ± 0,001
-0,33 ± 0109*** 0,127 ± 0,016*** 0,06 ± 0003** 1981
-0,30 ± 0,092*** 0,06 ± 0,004* 0,07 ± 0,005** 1123
0,06 ± 0,004
560
-0,19 ± 0,037*** 0,01 ± 0,000

При цьому найсуттєвіші додатні і високовірогідні
зв’язки спостерігалися між живою масою тварин ТОВ
“Велетень” у 6-, 12- і 18-місячному віці та надоєм:
залежно від лактації та віку вони коливалися від 0,09
до 0,38. Обернена кореляція була виявлена між живою масою при першому осіменінні й після першого
отелення та надоєм і вона, залежно від лактації, перебувала відповідно в межах -0,14–-0,39 та -0,19– -0,33
за високодостовірного рівня. Найслабше, проте здебільшого вірогідно, надій корелював з живою масою
новонароджених тварин.
У ПАТ “Племзавод “Стєпной” співвідносна мінливість живої маси тварин у 6, 12 і 18 місяців та надою за першу-третю лактації коливалася від 0,09 до
0,45 і майже у всіх випадках була високовірогідною.

Коефіцієнти кореляції живої маси корів у
період їх вирощування з:
вмістом жиру в вмістом білка
надоєм
молоці
в молоці
ПАТ “Племзавод “Стєпной””
0,19 ± 0,036*** 0,02 ± 0,000 -0,03 ± 0,001
0,12 ± 0,014*** -0,03 ± 0,001 0,02 ± 0,000
0,01 ± 0,000
0,06 ± 0,003 -0,03 ± 0,001
0,29 ± 0,084*** -0,03 ± 0,001 -0,07 ± 0,006***
0,18 ± 0,034*** -0,06 ± 0,004* -0,07 ± 0,006**
0,13 ± 0,016** 0,05 ± 0,003 -0,02 ± 0,001
0,45 ± 0,206*** -0,05 ± 0,002* -0,07 ± 0,006***
0,34 ± 0,118*** -0,04 ± 0,002 -0,08 ± 0,007**
0,17 ± 0,030*** 0,04 ± 0,001 -0,01 ± 0,000
0,35 ± 0,124*** -0,04 ± 0,001 -0,04 ± 0,002
0,21 ± 0,045*** -0,05 ± 0,003 -0,06 ± 0,003
0,09 ± 0,008*
0,01 ± 0,000
-0,4 ± 0,002
-0,36 ± 0,127*** 0,04 ± 0,001 0,07 ± 0,005***
-0,31 ± 0,093*** 0,02 ± 0,000 0,05 ± 0,002
-0,12 ± 0,014** -0,09 ± 0,009* -0,06 ± 0,003
-0,20 ± 0,041*** -0,00 ± 0,000 0,04 ± 0,002
-0,26 ± 0,067*** -0,02 ± 0,001 0,05 ± 0,002
-0,13 ± 0,017** -0,10 ± 0,011** -0,07 ± 0,006

Жива маса новонароджених тварин також високодостовірно корелювала з надоєм за першу і другу лактації, проте з надоєм за третю лактацію зв’язок був
майже відсутній. Коефіцієнти кореляції між живою
масою при першому осіменінні й після першого отелення та надоєм за досліджувані лактації були
від’ємними вірогідними (Р < 0,01–0,001) і перебували
відповідно в межах -0,12– -0,36 та -0,13– -0,26.
Втім, варто зазначити, що в обох господарствах
найсуттєвіший високовірогідний зв’язок було виявлено між живою масою тварин у віці 12 місяців та надоєм первісток, що свідчить про можливість добору
телиць у зазначеному віці для забезпечення їхньої
майбутньої високої молочної продуктивності. Водночас між вмістом жиру й білка в молоці та живою ма-
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сою корів у період їх вирощування виявлені різноспрямовані слабкої сили зв’язки, причому в більшості
випадків вони були недостовірними.
У сучасній практичній селекції молочної худоби за
екстер’єром мають цінність насамперед ті проміри
тіла, які безпосередньо або в комплексі позитивно
впливають на продуктивність тварин. Пошук зв’язків
між екстер’єром і продуктивністю тварин зумовлений
не лише необхідністю вести селекцію на поліпшення
будови тіла, а й на пошуки окремих ознак селекції, за
якими можна опосередковано підвищувати їхню продуктивність (Laduka et al., 2010).
Нами встановлена істотна варіабельність зв’язку
між промірами тіла та величиною надою корів за

першу, другу та третю лактації (табл. 2). У ТОВ “Велетень” виявлено прямий зв’язок промірів тіла первісток з надоєм і різноспрямований – з вмістом жиру й
білка в молоці. Зі ступенем достовірності (Р < 0,05–
0,001) надій корів за досліджувані лактації корелював
з промірами обхвату грудей за лопатками (r = 0,26–
0,37), косої довжини тулуба (r = 0,19–0,26) та ширини
в маклаках (r = 0,18–0,28). У ПАТ “Племзавод “Стєпной” співвідносна мінливість промірів тіла та надою
корів у більшості випадків відрізнялася істотно меншим рівнем в межах досліджуваних лактацій, ніж у
тварин ТОВ “Велетень”.

Таблиця 2
Зв’язок промірів тіла корів-первісток з ознаками їхньої подальшої молочної продуктивності, r ± mr
Назва
Лакпроміру тація
І
ІІ
ІІІ
І
Глибина
ІІ
грудей
ІІІ
І
Ширина
ІІ
грудей
ІІІ
Обхват
І
грудей за ІІ
лопатками ІІІ
Коса
І
довжина
ІІ
тулуба
ІІІ
І
Ширина в
ІІ
маклаках
ІІІ
І
Обхват
ІІ
п’ястка
ІІІ
Висота в
холці

n
302
237
122
302
237
122
302
237
122
302
237
122
302
237
122
302
237
122
302
237
122

Коефіцієнти кореляції промірів тіла корів з:
вмістом жиру в вмістом білка
надоєм
молоці
в молоці
ТОВ “Велетень”
0,13 ± 0,017*
0,02 ± 0,006
-0,01 ± 0,000
0,17 ± 0,027** 0,09 ± 0,009
0,01 ± 0,000
0,11 ± 0,012
-0,19 ± 0,037* -0,04 ± 0,002
0,06 ± 0,004
0,01 ± 0,000
0,01 ± 0,000
0,08 ± 0,006
0,07 ± 0,004
0,14 ± 0,020*
0,02 ± 0,000
-0,22 ± 0,049** -0,16 ± 0,024
0,10 ± 0,010
0,16 ± 0,026** 0,03 ± 0,001
0,10 ± 0,009
0,16 ± 0,024* 0,11 ± 0,012
0,13 ± 0,017
-0,03 ± 0,001 -0,04 ± 0,002
0,26 ± 0,068*** 0,03 ± 0,001
0,01 ± 0,000
0,37 ± 0,138*** 0,14 ± 0,021* 0,10 ± 0,010
-0,19 ± 0,037*
0,28 ± 0,076** 0,02 ± 0,000
0,20 ± 0,039*** 0,02 ± 0,000
0,03 ± 0,001
0,11 ± 0,012
0,26 ± 0,067*** 0,03 ± 0,001
0,19 ± 0,035*
-0,12 ± 0,015 -0,18 ± 0,032*
0,04 ± 0,002
0,19 ± 0,038*** 0,09 ± 0,008
0,18 ± 0,032** 0,07 ± 0,005
0,12 ± 0,016
0,28 ± 0,078** -0,12 ± 0,014 -0,03 ± 0,001
0,00 ± 0,000
0,01 ± 0,000
0,04 ± 0,002
0,10 ± 0,010
-0,04 ± 0,002
0,06 ± 0,004
0,03 ± 0,001
-0,03 ± 0,001
0,03 ± 0,001

При цьому порівняно вищий і достовірний зв’язок
(Р < 0,05–0,001) надою встановлено з промірами ширини
грудей за першу й другу лактації (r = 0,15 та r = 0,18),
ширини в маклаках за ці ж лактації (r = 0,14 та r = 0,23),
обхвату грудей за лопатками за першу лактацію
(r = 0,14) та косої довжини тулуба й обхвату п’ястка за
другу лактації (r = 0,23 та r = 0,21 відповідно).
Між промірами тіла та вмістом жиру й білка в молоці зв’язок був слабким і різнонаправленим, що вказує на те, що ці ознаки молочної продуктивності більшою мірою детермінуються середовищними та
генетичними чинниками.
Для забезпечення високих надоїв важливим є
знання закономірностей зв’язку ознак молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів, що
дає можливість раціонально вести молочне скотарст-

n
284
149
84
284
149
84
284
149
84
284
149
84
284
149
84
284
149
84
284
149
84

Коефіцієнти кореляції промірів тіла корів з:
вмістом жиру вмістом білка
надоєм
в молоці
в молоці
ПАТ “Племзавод “Стєпной””
0,04 ± 0,001 0,04 ± 0,002 -0,05 ± 0,003
0,05 ± 0,002 0,05 ± 0,002
0,03 ± 0,001
0,08 ± 0,007 -0,03 ± 0,001
0,03 ± 0,001
0,07 ± 0,004 0,11 ± 0,011 -0,11 ± 0,012
0,12 ± 0,015 -0,08 ± 0,007 -0,01 ± 0,000
0,15 ± 0,023 -0,10 ± 0,011 -0,05 ± 0,006
0,15 ± 0,022** 0,05 ± 0,003
0,06 ± 0,004
0,18 ± 0,032* 0,01 ± 0,000
0,08 ± 0,007
0,12 ± 0,013 0,10 ± 0,009
0,01 ± 0,000
0,14 ± 0,019* -0,02 ± 0,000
0,06 ± 0,003
0,12 ± 0,015 -0,15 ± 0,024 -0,06 ± 0,004
0,16 ± 0,024 -0,08 ± 0,007
0,08 ± 0,007
0,17 ± 0,005* -0,10 ± 0,009 -0,09 ± 0,008
0,23 ± 0,055** -0,04 ± 0,002
0,01 ± 0,000
0,14 ± 0,021* -0,12 ± 0,013
0,05 ± 0,003
0,14 ± 0,019* 0,00 ± 0,000
0,01 ± 0,000
0,23 ± 0,051** -0,02 ± 0,001
0,09 ± 0,008
0,16 ± 0,024 0,03 ± 0,001 -0,08 ± 0,006
0,01 ± 0,000 0,01 ± 0,000
0,03 ± 0,001
0,01 ± 0,000
0,21 ± 0,044** -0,02 ± 0,001
0,01 ± 0,001 0,04 ± 0,001 -0,04 ± 0,001

во й отримувати господарством максимально можливі
прибутки.
Встановлено, що найбільш суттєві високовірогідні, проте обернені зв’язки в стадах ТОВ “Велетень” та
ПАТ “Племзавод “Стєпной” (табл. 3) спостерігалися
між надоєм корів за досліджувані лактації та віком
при першому осіменінні (r = -0,22– -0,37 та r = -0,16–
-0,33 відповідно) й першому отеленні (r = -0,23– -0,37
та r = -0,16– -0,32). Значно менші, але додатні й майже
в усіх випадках достовірні (Р < 0,05–0,001) коефіцієнти кореляції виявлені між надоєм та тривалістю сервіс-періоду, індексом осіменіння й індексом плодючості корів. Фенотипова кореляція між досліджуваними
ознаками відтворювальної здатності тварин та вмістом жиру й білка в молоці була ще меншою і різною
за спрямованістю з коливаннями від достовірного до
невірогідного рівня.
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Таблиця 3
Співвідносна мінливість ознак відтворювальної здатності та молочної продуктивності корів, r ± mr
Коефіцієнти кореляції ознак відтворювальної
Ознака
здатності з:
відтворюЛаквальної
n
вмістом жиру вмістом білка n
тація
надоєм
здатності
в молоці
в молоці
тварин
ТОВ “Велетень”
Вік при
І 1956 -0,37 ± 0,139*** 0,07 ± 0,005** 0,140 ± 0,019*** 1981
ІІ 1324 -0,33 ± 0,112*** 0,06 ± 0,004* 0,08 ± 0,007** 1123
першому
осіменінні ІІІ 769 -0,22 ± 0,046*** 0,05 ± 0,003
0,00 ± 0,000
560
Вік при
І 1956 -0,37 ± 0,139*** 0,07 ± 0,005** 0,139 ± 0,019*** 1981
ІІ 1324 -0,34 ± 0,117*** 0,06 ± 0,004* 0,08 ± 0,007** 1123
першому
0,00 ± 0,000
560
ІІІ 769 -0,23 ± 0,053*** 0,05 ± 0,003
отеленні
Тривалість І 1739 0,08 ± 0,006*** -0,03 ± 0,001 -0,02 ± 0,000 1726
сервісІІ 1087 0,06 ± 0,004* -0,01 ± 0,000 -0,04 ± 0,002 926
ІІІ 593 0,10 ± 0,010** -0,2 ± 0,000 -0,06 ± 0,003 478
періоду
І 1739 0,06 ± 0,003* -0,02 ± 0,000 -0,02 ± 0,000 1726
Індекс
ІІ 1087 0,03 ± 0,001
-0,2 ± 0,001 -0,04 ± 0,002 926
осіменіння
ІІІ 593 0,09 ± 0,008* -0,05 ± 0,002 -0,05 ± 0,002 478
І 1739 0,19 ± 0,034*** -0,02 ± 0,000 -0,07 ± 0,004** 1726
Індекс
ІІ 1087 0,18 ± 0,034*** -0,04 ± 0,002
0,00 ± 0,000
926
плодючості
ІІІ 593 0,02 ± 0,000
-0,04 ± 0,001
0,03 ± 0,000 478

Висновки
1. В обох господарствах найсуттєвіший високовірогідний зв’язок було виявлено між живою масою
тварин у віці 12 місяців та надоєм первісток, що свідчить про можливість добору телиць у зазначеному
віці для забезпечення їхньої майбутньої високої молочної продуктивності, а додатні коефіцієнти кореляції між показниками екстер’єру та надоєм корів дають
підстави стверджувати про ефективність непрямого
добору первісток за промірами тіла.
2. Зв’язки між ознаками молочної продуктивності
та репродуктивної здатності тварин були різновекторними і коливалися від слабких до середніх та від
достовірних до невірогідних. Найсуттєвіші високодостовірні, проте від’ємні коефіцієнти кореляції спостерігалися між надоєм корів за всі досліджувані лактації
та їхнім віком при першому осіменінні й першому
отеленні.
Перспективи подальших досліджень. У подальшому буде вивчено молочну продуктивність корів за
внутрішньолінійного розведення та кросів ліній.
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