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Викладено матеріали досліджень лінійної оцінки типу тварин бурої швіцької та української 

бурої молочної порід на промисловому комплексі з виробництва молока. 

Встановлено значну варіабельність показників лінійної оцінки типу (ЛОТ) як у розрізі лак-

тацій корів, так і по загальній вибірці, коли значення стандартних відхилень коливаються від 0,565 

(постава дійок) до 1,084 (ступінь м'язистості). Виявлений вплив чинника “кількість лактацій” на 

показники ЛОТ: довжина тазу, кут скакального суглоба, довжина та ширина вимені, глибина вимені, 

довжина дійок, розташування передніх і задніх дійок. 

Доведено відмінності за рядом ознак ЛОТ між швіцькою та українською бурою молочною 

породами. Характерними для швіцької породи є: менший ступінь м’язистості; більша висота в кри-

жах та глибина тулуба; значніша довжина і ширина таза. Корови швіцької породи характери-

зуються більш “технологічними” формами як вимені в цілому, так і формою та розміщенням дійок. 

Фактор“порода” визначає висоту в крижах, глибину тулуба, довжину та ширину таза, особливості 

опірного апарату задніх кінцівок (“вертикаль”), довжину та ширину вимені, висоту кріплення вимені 

ззаду, центральну підтримуючу зв’язку, переднє прикріплення вимені, а також розміщення дійок. 

Встановлено, що ступінь м’язистості тварини позитивно корелює з шириною грудей (r = 

+0,306),  але має негативний зв'язок з добовим надоєм (r  = -0,259), надоєм за поточну лактацію (r = 

-0,207), що свідчить про особливості будови тіла тварини молочного типу. 

Ключові слова: корови, швіцька порода, українська бура молочна, екстер’єрний тип, лінійна 

оцінка, взаємозв’язок показників. 
 

При створенні та удосконаленні молочних порід у країнах з розвиненим молочним 

скотарством тип тілобудови поряд з молочною продуктивністю є головною селекційною 

ознакою. Вчені та практики встановили, що тип тілобудови має не тільки зв’язок з продук-

тивністю, але й з тривалістю продуктивного використання корів. Лінійна оцінка типу (ЛОТ) 

дає можливість більш правильно встановлювати відмінності між групами тварин (генотипа-

ми, бугаями та ін.). Всі оцінювані ознаки тілобудови є економічно важливими, оскільки вони 

пов’язані з ознаками молочної продуктивності корів. Однією з переваг методу є те, що при 

цьому не вказується на лінійний ріст тварини або розвиток ознаки,  порівняно з іншими, а 

вимірюється лише ступінь його розвитку.    

У молочному скотарстві вся система селекційно-племінної роботи базується на 

принципах управління на перспективу і загальновизнаних світових системах обліку й оцінки 

тварин. Однією з ланок у такій системі є оцінка корів за екстер’єрно-конституціональними 

особливостями [1–6]. 

Створення та удосконалення порід великої рогатої худоби у світі ґрунтується на 

досягненні бажаного екстер’єрного типу тварин. У 1922 р. перше уявлення про бажаний тип 

голштинської худоби мало місце у США, що суттєво прискорило процес селекції та розробку 

у 1929 р. системи бальної класифікації тварин за екстер’єрним типом [7, 8]. 

Методика лінійної оцінки типу була рекомендована Всесвітньою організацією із 

стандартизації, ідентифікації, обліку та оцінки сільськогосподарських тварин. Лінійну класи-

фікацію за типом будови тіла корів проводять згідно з вимогами міжнародної шкали ICAR на 

2–3 місяці лактації [9, 10]. Метод лінійної класифікації неодноразово зазнавав змін у зв’язку 

зі зміною ситуації в справі селекції. Остання редакція оновлення ICAR відбулася у 2006 р. 

Задля ідентифікації результатів та міжнародної гармонізації лінійної класифікації визначення 
__________________________________________ 
 

* Науковий керівник – доктор с.-х. наук, професор С. Г. Піщан (кафедра технології виробництва 

продукції тваринництва Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету).  
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ознак, стандартів і публікації результатів оцінки за процедурою перерахунку MACE (Multi-

trait Across Country Evaluation) згідно з вимогами Міжнародного комітету INTERBULL (Inter-

national Bull Evaluation Service) для більшості молочних порід приводиться відповідно до 

правил Світової голштинської федерації [11]. 

Лінійна система оцінки типу тілобудови – це зображення статей, засноване на описі 

окремих найбільш важливих екстер’єрних ознак, що мають функціональне значення і підда-

ються обліку. Лінійний метод оцінки екстер’єру дає можливість отримати об’єктивне уявлен-

ня про окремих тварин і стада в цілому, уможливлює зоотехнікам-селекціонерам вести кори-

гувальний підбір з метою усунення окремих недоліків екстер’єру корів і впливати на тип їх 

тілобудови [12, 13]. 

К. К. Аджибеков та І. М. Дунін вказують, що за результатами лінійного опису можна 

проводити коригувальний підбір. Недоліки окремих статей екстер’єру корови можна усунути 

за рахунок використання бугаїв, у яких спостерігається тенденція до протилежного напрям-

ку розвитку ознаки. Лінійна система опису екстер’єру тварин як допоміжного методу може 

бути застосована при розробці моделі тварин за типом тілобудови та морфології вимені [14].  

Мета досліджень – провести лінійну оцінку типу корів двох порід: швіцької та 

української бурої молочної  і встановити взаємозв’язок  між окремими статями. 
 

Матеріал та методи досліджень. Лінійну оцінку типу тварин та їх класифікацію 

за показниками екстер’єру проводили згідно з офіційними вимогами асоціації з розведення 

німецької бурої худоби (розробники Bayerisches Staatsministerium für Emährung, Landwir-

tschaft und Forsten (www.stmelf.bayem.de) in Zusammenarbeit mit der Bayerischen (www.lfe.bay- 

em.de) і швейцарської бурої худоби (Braunvieh Schweiz (www.Braunvieh. ch).  

Усього було оцінено 194 корови (2–4 лактації), з яких 160 голів – це тварини швіць-

кої породи і 34 голови української бурої молочної породи. Піддослідних тварини оцінювали 

з першої по п’яту лактації. При цьому враховувалися як здорові тварини, так і тварини з 

проблемами відтворення, захворюванням кінцівок, маститом, з порушенням обміну речовин.  

Особливості екстер᾽єру лактуючих тварин оцінювали у два етапи. На першому етапі 

здійснювали лінійний опис згідно з прийнятими вимогами та стандартами: М – ступінь роз-

витку м᾽язів; ВК – висота в крижах; ГТ – глибина тулуба (найглибше місце в області остан-

нього ребра);  ШГ – ширина грудей (вид спереду);  ВЛ – верхня лінія;  ДТ – довжина таза; 

ШТ – ширина таза (відстань між сідничними буграми); НТ – нахил таза; В – “вертикаль”; 

КСС – кут скакального суглоба; РСС – рельєфність скакального суглоба; ПС – путовий суг-

лоб; ВР – висота ратиць; ДВ – довжина вимені; ШВ – ширина вимені ззаду; ВКЗ – висота 

кріплення вимені ззаду (відстань між зовнішнім рівнем низу піхви і зовнішньої складки 

вимені); ЦПЗ – центральна зв’язка вимені.   

На другому етапі результати здійсненого опису формалізували у результуючу оцін-

ку, яку пов’язували зі станом здоров’я тварин. Для цього корів поділили на п’ять груп, де: 

перша група – здорові корови впродовж трьох лактацій, друга – тварини, які мали усклад-

нення з органами відтворення,  третя –  корови, у яких проблеми з кінцівками,  четверта – 

тварини із захворюваннями на мастит, п'ята група – корови з порушеним обміном речовин. 

Відповідно до цих груп тварин та стану їх здоров’я була проведена оцінка корелятивних 

зв’язків (r) між показниками ЛОТ. 

Увесь отриманий за результатами досліджень цифровий матеріал опрацьовували 

шляхом варіаційної статистики за методиками Є. К. Меркур’євої [15] з використанням стан-

дартного пакету прикладних статистичних програм „Microsoft Office Excel”. 
 

Результати досліджень. Проведеними дослідженнями встановлено значну варіа-

бельність показників ЛОТ як у розрізі лактацій корів, так і по загальній вибірці, коли зна-

чення стандартних відхилень коливались від 0,565 (постава дійок) до 1,084 (ступінь м᾽язис-

тості). На підставі спостережень можна відмітити динаміку змін (у ряді випадків у бік підви-

щення порівняно з попереднім значенням) показників ЛОТ зі збільшенням кількості лакта-

цій. Особливо ці зміни стосувались таких ознак, як довжина вимені, ширина вимені, довжина 
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дійок. При проведенні дисперсійного аналізу виявлено вплив чинника “кількість лактацій” 

на показники ЛОТ: довжина таза; кут скакального суглоба; довжина та ширина вимені; гли-

бина вимені; довжина дійок; розташування передніх і задніх дійок. 

Все це вказує на те, що при проведенні ЛОТ необхідно враховувати вік тварини для 

отримання об’єктивних даних за результатами бонітування. Величини одержаних змін мож-

на використовувати для коригування значень ЛОТ залежно від номера лактації тварини, коли 

була проведена оцінка. Принципи коригування для голштинської худоби були запропоновані 

ще у вісімдесятих роках ХХ ст. [16]. Емпіричним шляхом Tomas Lawlor запропонував систе-

му уточнюючих  коефіцієнтів для висотних і широтних пунктів залежно від номера лактації, 

коли здійснювалась оцінка. 

Встановлено відмінності за рядом ознак ЛОТ між швіцькою та українською бурою 

молочною породами. Так, характерними для швіцької породи порівняно з аналогами іншої 

породи були: менший ступінь м’язистості, більша висота в крижах і глибина тулуба, довжи-

на та ширина таза. Крім того, корови швіцької породи характеризувались більш “технологіч-

ними” формами як вимені в цілому, так і формою та розміщенням дійок. 

 На підставі дисперсійного аналізу виявлено суттєвий вплив фактора “порода” на 

висоту в крижах, глибину тулуба, довжину і ширину таза, особливості опірного апарату зад-

ніх кінцівок (“вертикаль”), довжину та ширину вимені, висоту кріплення вимені ззаду, цент-

ральну підтримуючу зв’язку, переднє прикріплення вимені, а також на розміщення дійок. 

При цьому дослідженнями доведено вплив чинника “порода” на ряд важливих технологічних 

ознак, до яких  зараховано показники стану вимені та дійок. 

Під час порівняння результатів лінійної оцінки типу для більшої зручності користу-

валися вертикальним графіком-профілем відхилень від середнього. Для цього загальне 

середнє значення показників ЛОТ по всій оцінюваній вибірці брали за 0, а відхилення певної 

оцінюваної групи від середнього виражали у відповідних одиницях відхилення. У проведе-

них дослідженнях оцінюваною групою були тварини швіцької та української бурої молочної 

породи корів (UB). Відхилення від середнього (позначено на графічній частині як 0) свідчать 

про основні особливості будови тіла тварин бурої молочної породи і не потребують деталь-

них коментарів. Найчастіше ці значення менші, ніж  загальногрупові показники оцінюваної 

вибірки (табл.). 
 

Приклад побудови графіка-профілю деяких оцінок типу для бурої породи корів (UB) 
 

Показник 

Середнє  

значення 
UB ± 

до 

серед-

нього 

Відхилення від середнього 

        -1       -0,5         0         +0,5      +1 

      
 по 

вибірці 

по 

UB 

Ширина грудей 5,73 5,68 -0,05        

Глибина тулуба 6,76 6,21 -0,55       

Вертикаль 5,98 5,65 -0,33        

Кут скакального суглоба  5,37 5,32 -0,05        

Путовий суглоб 4,23 4,26 +0,03        

Довжина вимені 5,75 5,29 -0,46       

Ширина вимені 6,61 5,79 -0,82       

Висота кріплення ззаду 5,1 4,50 -0,60       

Глибина вимені 4,70 4,53 -0,17        
 

Основне призначення лінійного опису й проведення класифікації тварин за типом – 

це визначення, а  в  подальшому здійснення  відбору і  добору  тварин  для  поліпшення  важ- 

ливих технологічних ознак, які  зумовлюють  стан  здоров’я та відтворення. На наш погляд, 

для успішного ведення роботи в умовах високотехнологічного підприємства з виробництва 
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молока найважливішим є здоров’я тварин та здатність їх до відтворення. Тому необхідно 

було віднайти компроміс між оптимальними значеннями продуктивності, відтворення і 

здоров’я корів.  Для вирішення цього завдання ми поділили тварин на п’ять груп, де перша 

група – це корови, які не мали проблем зі здоров’ям упродовж трьох лактацій, а до чотирьох 

інших груп ввійшли тварини з ускладненнями органів відтворення, кінцівок, у них відмі-

чалося захворювання на мастит та порушення обміну речовин. За наявності двох або навіть 

трьох проблем зі здоров’ям упродовж лактації, корів зараховували до проблемної групи  за 

першим захворюванням, наразі – на мастит. 

Із загальної вибірки для проведення аналізу (n = 194) 75 корів (39 %) не мали проб-

лем зі здоров’ям, у 55 корів (28 %) були порушення відтворення, у 31 корови (16 %) відмі-

чались захворювання вимені, у 20 корів (10 %) спостерігалося порушення обміну речовин, 13 

корів (7 %)  були з ламінітами. Середній надій підконтрольної вибірки тварин за попередню 

лактацію становив 9269 кг молока, мінімальний – 9188 кг  був у тварин з групи “здорові”, а 

максимальний – 9733 кг –  у корів із проблемами на мастит.  
 

Код, 

 назва, 

опис ознаки 

Оцінка, балів Стан здоров’я корів 

1 5 9 
відтво-

рення 

здо- 

рові  

кін-

цівки 

мас-

тит 

обмін 

речо-

вин 

 

М – ступінь 

розвитку 

м’язів 
 

дуже 

слабка 

 
середня 

 
висока 

4,35 4,80 4,62 5,03 4,35 

ЦПЗ – 

центральна 

підтри-

муюча 

зв᾽язка 

 
не 

виражена 

 
 

середня 

 
дуже 

сильно 

виражена 

6,40 6,21 7,00 5,39 6,25 

ГВ – 

глибина 

вимені 

 
дуже 

глибока 

 
 

середня 

 
дуже 

висока 

4,93 4,73 5,31 4,29 4,15 

ПРД – 

переднє 

розташу-

вання дійок 

 
розстав-

лені 

 
посере-

дині 

 
 

зближені 

4,60 4,65 4,69 4,19 4,20 

ПДЗ – 

постава 

дійок ззаду 

 
сильно 

назовні 

 
верти-

кально 

 
сильно 

всереди-

ну 

4,96 5,07 5,08 4,81 4,70 

 

Рис. Візуальна характеристика показників типу залежно від  стану здоров’я корів 

 і результатів такої оцінки. 
 

На підставі досліджень встановлено більшу вірогідність виникнення проблем зі здо-

ров’ям саме у високопродуктивних тварин, що опосередковано свідчить про високу напру-

женість роботи імунної системи організму. При цьому застосування дисперсійного підходу 

було нагальною необхідністю для визначення певних закономірностей щодо залежності 

стану здоров’я і лінійного типу тварин. Стан здоров’я корів пов’язаний з показниками ліній-

ної оцінки типу, з такими як: ступінь м’язистості; стан центральної підтримуючої зв’язки; 
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глибина вимені; переднє розміщення дійок і їх постави ззаду (див. рис.). 

Усього було виявлено корелятивний зв’язок між 31 ознаками, з яких 25 – належать 

до категорії показників лінійної оцінки типу (ЛОТ). Загальна вибірка становила 189 пар 

корелюючих ознак. Коефіцієнт кореляції свідчить про взаємозв’язок між ознаками, або як зі 

зміною одного показника змінювався інший. Певні висновки зроблені нами тільки за озна-

ками, де коефіцієнт кореляції має вірогідне значення. Проведений аналіз дав можливість  

з'ясувати, що ступінь м’язистості тварини позитивно корелює з шириною грудей (r = +0,306), 

але  має негативний  зв'язок  з  добовим надоєм (r  = -0,259), надоєм за поточну лактацію (r = 

-0,207), що свідчить про особливості будови тіла тварини молочного типу. 

У проведених дослідженнях відмічено позитивний зв’язок між форматними показ-

никами таза і деякими лінійними ознаками. Так, значення довжини таза позитивно корелює з 

висотою в крижах (r = +0,462), глибиною тулуба (r = +0,272) і шириною тулуба (r = +0,339). 

Оцінка зв’язку між функціональними групами стану вимені та дійок свідчить про 

його наявність між  довжиною вимені й добовим надоєм (r = +0,185), надоєм за поточну 

лактацію (r = +0,210), довжиною вимені та глибиною тулуба (r = +0,298), а також шириною 

вимені (r  = +0,567). 

Дослідженнями встановлено зв'язок між параметрами вимені та дійок. Так, стан 

переднього кріплення вимені пов᾽язаний  з особливостями розташування  передніх дійок (r = 

+0,385) і задніх – (r = +0,309). Крім того, відмічено залежність між особливостями розташу-

вання передніх та задніх дійок (r = +0,406). 

Висновки та перспективи подальших досліджень  

Проведена оцінка взаємозв’язків виявила функціональний вплив між продуктивними 

ознаками та ознаками лінійної оцінки типу корів, що необхідно використовувати для прогно-

зу їх змін у часі у разі експлуатації тварин в умовах високотехнологічного промислового 

комплексу з виробництва молока. 
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   Перекрестова А. В. Линейная оценка типа животных на высокотехнологическом пред-

приятии по производству молока. Зерновые культуры. 2017. Т 1. № 1. С.  370–377. 
ТОВ “МПК”Єкатеринославский”,  ул. Рабкоровская, д. 121, г. Днепр, Днепропетровский район, 

Украина,  49082,  e-mail: anna0884mpk@gmail.com 
 

Ключевые слова: коровы, швицкая порода, украинская бурая молочная, экстерьерный тип, 

линейная оценка, взаимосвязь показателей. 

Изложены материалы исследований линейной оценки типа животных бурой швицкой и 

украинской бурой молочной пород на промышленном комплексе по производству молока.   

Установлено, значительную вариабельность оценок ЛОТ как в разрезе лактаций коров, так и 

по общей выборке, когда значения стандартных отклонений колеблются от 0,565 (постановка сосков) 

до 1,084 (степень мускулистости).  Выявлено влияние фактора “количество лактаций” на показатели 

ЛОТ: длина таза, угол скакательного сустава, длина и ширина вымени, глубина вымени, длина сос-

ков, переднего и заднего расположения сосков. 
Доказаны различия по ряду признаков ЛОТ между швицкой и украинской бурой молочной 

породами. Характерными признаками для швицкой породы являются: меньшая степень мышечной 
массы;  большая высота в крестце и глубина туловища;  большая длина и ширина таза.  Коровы шви-
кой породы характеризуются более “технологическими” формами как вымени в целом, так и по 
форме и размещения сосков. Фактор “порода” определяет высоту в крестце, глубину туловища, дли-
ну и ширину таза, особенности опорного аппарата задних конечностей (‟вертикаль”), длину и 
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ширину вымени, высоту крепления вымени сзади, центральную поддерживающую фасцию, 
переднее при-крепление вымени, а также особенности размещения сосков. 

Установлено, что степень мышечной массы животных положительно коррелирует с шири-

ной  груди (r = +0,306)  и отрицательно – с суточным удоем (r = -0,259),  удоем  по  текущей  лактации 

(r = -0,207), что свидетельствует об особенностях строения животных молочного типа.   
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Perekrestova  A. V. Linear estimation of   animal type on the high-technological enterprise of 

milk production. Grain Crops, 2017, 1 (2), 370–377. 
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Keywords: cows, Schwyz breed, Swiss breed, Ukrainian brown dairy breed, exterior type, linear 

estimation, interrelation of indicators. 

The linear estimation of the type of animals according to the exterior indicators has been carried out 

in accordance with the official requirements of the association for the breeding of German brown cattle. In 

total were evaluated 194 cows on 2–4 months of lactation, of which 160 heads are Schwyz breed animals and 

34 heads of Ukrainian brown breed. Experimental animals are evaluated from the first to the fifth lactation. 

At the same time, were taken into account healthy and animals with reproductive problems, limb disease, 

mastitis, and also metabolic disorders.  

It is established that there is a significant variation in the estimates of the linear estimation of the 

type of animals during both lactation of cows and in the total sample, when the values of standard deviations 

ranging from 0,565 to 1,084. In the vast majority of observations, the dynamics of changes in the direction of 

increase from the previous value of indicators of linear estimation of the type of animals with an increase in 

the number of lactation is noted. Particularly these changes relate to such features as the length of the udder, 

the width of the udder, the length of the udder nipples. The influence of the factor “the number of lactations” 

on the indices of linear estimation of the type of animals was revealed: pelvis length, angle of hock joint, 

udder length and width, the depth of the udder, length nipples of udder, anterior and posterior position of 

udder nipples. 

Were established differences on a number of signs of linear estimation of the type animals between 

Schwyz breed and Ukrainian brown dairy breed. Thus, typical for Schwyz animals in comparison with 

analogues of another breed were: a lesser degree of muscle mass; high altitude in the sacrum and depth of the 

torso; higher length and width of the pelvis. In addition, Swiss breed cows were characterized by more 

"technological" shapes like udder in general, and in shape and placement of the nipples.  

Revealed significant influence of the factor "the breed", which is determines the height in the 

sacrum, the depth of the torso, the length and width of the pelvis, features of the support apparatus of the 

hind limbs (“vertical”), the length and width of the udder, height of fastening of udder from behind, the 

central supporting fascia, the front attachment of the udder, and placing the nipples of the udder. 

The main purpose of the linear description and classification of animals by type is the definition, and 

in the future the selection of animals to improve the important technological features that determine the state 

of health and reproduction function. Of the total sample (n = 194), 75 cows (39 %) had no health problems, 

55 cows (28 %) had reproductive disorders, 31 cows (16 %) – had udder diseases, 20 cows (10 %) – were a 

metabolic disorder and 13 cows (7 %) – with laminitis. The average milk yield of a controlled sample of 

animals of the previous lactation amounted to 9269 kg of milk, the minimum milk yield of 9188 kg were 

noted in the animals of the group “healthy”, and the maximum – 9733 kg in cows with problems of mastitis. 

In studies, was found more probability of having health problems in high-production animals, which 

indirectly confirms the high tension of the organism immune system.  

Was detected the correlation between 31 features, of which 25 – are considered as a category of 

indicators of linear estimation of animal type. The degree of muscle mass of the animals positively correlates 

with the width of the sternum (r = +0,306) and negatively with the daily milk yield (r = -0,259), milk yield 

according to the current lactation (r = -0,207), which indicates the features of the structure of dairy animals. 

At the same time, the length of the pelvis positively correlates with the height in the sacrum (r = +0,462), the 

trunk depth (r = +0,272) and the width of the torso (r = +0,339). 

Evaluation of the relationship between the functional groups of the udder and nipple status is 

indicative of the relationship between the length of the udder and daily milk yield (r = +0,185), the current 

lactation (r = +0,210), the length of the udder and the depth of the torso (r = + 0,298), and udder width (r = 

+0,567). 
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Thus, the evaluation of interactions revealed a functional effect between the productive features and 

the signs of a linear estimate of the type of cows that should be used to predict their changes of time of 

exploitation at a high-technological industrial complex of milk production. 

 

 

 

 


