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Наведені результати дослідження з вивчення сили впливу провідних  спадкових  чинників (умов-

на кровність бугая-плідника голштинської породи, племінна цінність батька, генотип батька, лінія 

батька і матері) на лінійні ознаки корів-первісток української чорно-рябої молочної породи в умовах 

стада  приватного підприємства “Буринське” Підліснівського відділення Сумського району.  

Оцінка екстер'єрного типу корів-первісток проводилася за методикою лінійної класифікації у 

віці 2–4 місяці після отелення за двома системами: 9-бальною – з лінійним описом 18 статей ексте-

р'єру і 100-бальною – з урахуванням чотирьох комплексів селекційних ознак, які характеризують: 

вираженість молочного типу, розвиток тулуба, стан кінцівок і морфологічні якості вимені. 

Силу впливу генотипових чинників на лінійні ознаки екстер’єру вивчали методом однофак-

торного дисперсійного аналізу на підставі співвідношення факторіальної дисперсії до загальної. За 

результатами досліджень  коефіцієнти сили впливу в загальній фенотиповій мінливості за окремими  

лінійними ознаками – високі і достовірні. Встановлено, що групові ознаки екстер’єру детермінують-

ся племінною цінністю батька на 24,7–34,4 %, а фінальна оцінка типу – на 49,5 %. Відповідно на 

такому  ж  рівні  встановлена  сила  впливу  на групові  лінійні  ознаки  генотипу  батька  (23,3–31,9  

і  47,4 %) та лінії батька (24,1–34,5 і 47,7 %).  

 За результатами досліджень обґрунтована доцільність моніторингу підконтрольних стад за 

екстер’єром і можливість виявлення та використання характерних для тварин закономірностей 

розвитку лінійних ознак типу залежно від впливу генотипових факторів у селекційному процесі фор-

мування заводського стада. 

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, екстер’єр, сила впливу, племінна цін-

ність, генотип, лінія.  
 

Поряд з кореляційним та регресійним 

аналізами при вивченні причинно-наслід-

кових зв'язків між явищами особливо цінним 

виявився метод дисперсійного аналізу, який 

був розроблений англійським математиком і 

біологом Р. Е. Фішером та оприлюднений у 

1925 р. Зараз його широко застосовують при 

обробці результатів науково-дослідних робіт 

з сільськогосподарськими тваринами та рос-

линами [18]. 

Головне призначення дисперсійного 

аналізу – це розподіл загальної варіативності 

ознаки на часткову мінливість, що виникає у 

особин популяції під впливом  різних чинни-

ків. У процесі аналізу встановлюють частку 

мінливості, зумовлену кожним фактором, що 

враховується у дослідженні, і викликану су-

місною дією цих факторів, а також частку 

мінливості, яка є результатом дії багатьох не 

врахованих у досліді  чинників, що  являють 

собою так звану випадкову, або залишкову 

мінливість ознаки. 

Закономірно, що біологічні властивості 

живих організмів і рівень розвитку відселек-

тованих ознак тварин  великою мірою зале-

жать від  спадкових  факторів і оточуючого 

середовища [13]. Проте для практичної се-

лекції мають цінність ті спадкові  ознаки, які 

істотно впливають на реалізацію генетично-

го потенціалу тварин. Тому  важливо  окремо 

визначати ступінь впливу кожного зі спадко-

вих чинників у загальній мінливості, взятих 

для дослідження господарсько-корисних оз-

нак.  Спираючись на  дисперсійний  аналіз, ми 

одержуємо математичний  вираз мінливості, 

зумовленої дією врахованих у досліді факто-
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рів, та визначаємо статистичну достовірність 

частки впливу досліджуваних чинників. 

Відомо, що серед групи генетичних 

факторів певний вплив на мінливість госпо-

дарсько-корисних ознак корів здійснюють: 

належність до породи [4, 16, 20], умовна 

кровність за поліпшуючими породами [17, 

20, 21], належність до лінії, родини, поход-

ження за батьком і матір’ю [5, 11, 15–17, 23, 

24] та інші чинники.  

Мета  дослідження –  з'ясування впли-

ву окремих генетичних чинників на розвиток 

лінійних ознак екстер’єру української чорно-

рябої молочної породи, оскільки ефектив-

ність селекційного удосконалення порід і 

стад молочної худоби можлива лише за умов 

урахування і постійного моніторингу скла-

дових генетичної варіанси на кожному етапі 

їхнього розвитку. 

Матеріали і методи дослідження. 
Матеріалом для досліджень слугувала селек-

ційна інформація з лінійної класифікації ко-

рів-первісток підприємства компанії “Укр-

лендфармінг” ПП “Буринське” Підліснів-

ського відділення Сумського району. Оцінку 

екстер'єрного типу корів-первісток проводи-

ли за методикою лінійної класифікації [19] у 

віці 2–4 місяці після отелення за двома сис-

темами: 9-бальною – з лінійним описом 18 

статей екстер'єру і 100-бальною – з ураху-

ванням чотирьох комплексів селекційних 

ознак, які характеризують: вираженість мо-

лочного типу, розвиток тулуба, стан кінцівок 

і морфологічні якості вимені. Кожен екс-

тер’єрний комплекс оцінювався незалежно.  

Загальну оцінку (ЗО) тварини здійсню-

вали за формулою: 
   

 

ЗО = (МТ х 0,15) + (Т х 0,20) + (К х 0,25) + (В х 0,40),  
 

де:  МТ  – молочний тип  (15 %), тулуб (Т) – 20 %,            

кінцівки (К) – 25 % , вим’я (В) – 40 %.  
 

Силу впливу 2
x генотипових чинників 

на лінійні ознаки екстер’єру виявляли мето-

дом однофакторного дисперсійного  аналізу 

на основі співвідношення факторіальної ди-

сперсії до загальної [10] за формулою: 
 

y

x
x

C

C
2 ,  

 

де:  Сх – факторіальна дисперсія;   

      Cy – загальна дисперсія. 

Достовірність сили впливу оцінювали 

спираючись на критерії Фішера: перший  

(
1 

P<0,05), другий  (
2 

P<0,01) і третій (
3 

P< 

0,001) пороги ймовірності. 

Результати дослідження. У процесі 

розведення української чорно-рябої молочної 

породи тривалий час використовували буга-

їв-плідників різного походження – від віт-

чизняних з різною умовною часткою кров-

ності  голштинської породи, до чистопород-

них плідників голштинської породи різної 

світової селекції. Крім того, бугаї-плідники 

відрізнялися за племінною цінністю і вико-

ристовувалися на помісному поголів’ї корів 

зі значним генотиповим різноманіттям, що 

накопичувалося у результаті безсистемного 

підбору. Враховуючи існуючу ситуацію в 

селекції, визначення ступеня впливу кожно-

го зі спадкових чинників у загальній мінли-

вості лінійних ознак має науково-практичне 

значення (табл.)  

Про те, що умовна частка кровності 

плідників голштинської породи позитивно 

впливає на розвиток лінійних ознак екс-

тер’єру корів молочних порід відомо із дос-

ліджень багатьох  вчених  [6–9, 12, 14]. У 

наших дослідженнях сила впливу умовної 

кровності бугаїв голштинської породи у за-

гальній частці фенотипової мінливості ліній-

них ознак  варіювала від 19,4 до 30,1 %. Не-

зважаючи на те, що вплив цього фактора не 

підтверджується статистичною достовірніс-

тю, разом з тим враховувати його у селек-

ційній роботі зі стадом  варто.  

Внаслідок  інтенсивного добору бугаїв-

плідників та використання найкращих у від-

творенні, їхня роль у селекційному процесі 

удосконалення молочних стад переважаюча. 

Доведено, що частка впливу бугаїв-плідників 

щодо генетичного поліпшення популяції до-  

сягає 85–95 % [2, 20]. Враховуючи цей чин-

ник, сила впливу племінної цінності батька 

на розвиток лінійних ознак екстер’єру має 

бути чи не найбільшою. За даними дослід-

жень, наведених у таблиці,  коефіцієнти сили 

впливу в загальній фенотиповій мінливості 

за окремими лінійними ознаками – високі та 

достовірні. У першу чергу, це стосується 

групових ознак екстер’єру, розвиток яких 

детермінується племінною цінністю батька 

на 24,7–34,4 %, а фінальна оцінка типу – на 

49,5 %.  
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Сила впливу провідних спадкових чинників на розвиток лінійних ознак корів-первісток (n = 293) 
 

Екстер’єрний показник 

Вплив організованого фактора ( 2
xη ):

 

умовна кровність 
бугая-плідника  

голштинської породи 

племінна 
цінність  
батька 

гено-
тип  

батька 

лінія 
батька 

лінія 
матері 

Комплексні ознаки:  

                               молочний тип 0,202 0,333
3 

0,308
3 

0,315
3 

0,074 
                               тулуб 0,265 0,247

3 
0,233

3 
0,241

3 
0,052 

                               кінцівки 0,244 0,256
3 

0,244
3 

0,257
3 

0,084 

                               вим’я 0,277 0,344
3 

0,319
3 

0,345
3 

0,062 

Фінальна оцінка 0,246 0,495
3 

0,474
3 

0,477
3 

0,055 

Описові ознаки:  

      висота  0,262 0,185
3
 0,125

3 
0,118

3 
0,052 

      ширина грудей 0,214 0,064 0,019 0,058 0,066 

      глибина тулуба 0,256 0,244
3
 0,222

3 
0,231

3 
0,074 

      кутастість 0,213 0,385
3 

0,374
3 

0,367
3 

0,054 

      нахил заду 0,222 0,032 0,017 0,019 0,059 

      ширина заду 0,234 0,233
3 

0,223
3 

0,234
3 

0,052 

      кут тазових кінцівок 0,214 0,021 0,016 0,017 0,077 

      постава тазових кінцівок 0,255 0,237
3 

0,232
3 

0,244
3 

0,056 

      кут ратиць 0,194 0,055 0,062
3 

0,051
1 

0,087 

      переднє прикріплення вимені 0,289 0,259
3 

0,204
3 

0,242
3 

0,088 

       заднє прикріплення вимені 0,301 0,236
3 

0,194
3 

0,155
3 

0,083 
      центральна зв’язка 0,258 0,174

3 
0,177

3 
0,153

3 
0,041 

      глибина вимені 0,241 0,136
3 

0,104
3 

0,108
3 

0,058 

      розташування передніх дійок 0,231 0,049 0,039
1 

0,031 0,069 

      розташування задніх дійок 0,243 0,052 0,041
1 

0,033 0,087 

      довжина дійок 0,214 0,119
3 

0,125
3 

0,079
3 

0,074 

      переміщення (хода) 0,233 0,162
3 

0,139
3 

0,136
3 

0,048 

      вгодованість 0,237 0,087
1 

0,067
3 

0,071
2 

0,056 
 

  
1
 Р < 0,05;   

2
 Р < 0,01;   

3
 Р < 0,001. 

 

До описових статей, для яких коефіці-

єнт сили впливу племінної цінності батька за 

критерієм достовірності Фішера становить 

Р<0,001, належать: висота і глибина тулуба, 

кутастість, ширина заду, постава тазових 

кінцівок, переднє та заднє прикріплення ви-

мені, центральна зв’язка, глибина вимені, 

довжина дійок та переміщення. 

Важливими є ознаки, які несуть певне 

функціональне навантаження і які визнача-

ють легкий перебіг отелення (нахил заду), 

тривалість продуктивного використання (кут 

скакального суглоба і ратиць), пристосова-

ність до кожної автоматизованої системи 

доїння (розташування передніх та задніх ді-

йок) [3], однак їх  коефіцієнтами сили впливу 

племінної цінності бугаїв-плідників низькі. 

Одержані коефіцієнти сили впливу ге-

нотипу батька на лінійні ознаки майже тако-

го ж рівня, як і його племінна цінність. Оскі-

льки у даному випадку організований фактор 

– це чистопородні голштинські та помісні 

бугаї-плідники вітчизняної селекції, позитив-

на роль спадковості  перших у поліпшенні 

екстер’єрного типу корів простежується. 

Необхідність лінійного розведення, як 

одного із ефективних методів розведення в 

системі селекції молочної худоби, можна 

обґрунтувати одержаними достовірними ве-

личинами коефіцієнтів сили впливу лінії ба-

тька на лінійні ознаки потомства ( 2
x = 

0,017–0,477), які прирівнюються до коефіці-

єнтів сили впливу племінної цінності ( 2
x = 

0,021–0,495) та генотипу ( 2
x = 0,016–0,474) 

батька. Вплив належності корів до материн-

ської лінії на надій виявився незначним і 

недостовірним ( 2
x = 0,041–0,087). 

 Висновок 
За результатами досліджень обґрунто-

вана доцільність моніторингу підконтроль-

них стад за екстер’єром, виявленням і вико-
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ристанням характерних для тварин законо-

мірностей прояву лінійних ознак типу зале-

жно від впливу генотипових факторів у се-

лекційному процесі формування заводського 

стада. 
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УДК 636.2.034.06.082.4 (477) 

Хмельничий Л. М., Хмельничий С. Л., Карпенко Б. Н. Влияние ведущих наследственных факторов 
на развитие линейных признаков коров-первотелок украинской черно-пестрой молочной породы.  
Зерновые культуры. 2021. Т. 5. № 1. С. 161–166. 
Сумской национальный аграрный университет, ул. Герасима Кондратьева, 160, г. Сумы, 40021, Украина 

 

Изложены результаты исследования силы влияния ведущих наследственных факторов (ус-
ловная кровность быка-производителя голштинской породы, племенная ценность отца, генотип 
отца, линия отца и линия матери) на проявление линейных признаков коров-первотелок украинской 
черно-пестрой молочной породы в условиях стада частного предприятия "Буринское" Подлисновско-
го отделения Сумского района.  
            Оценка экстерьерного типа коров-первотелок проводилась по методике линейной классифи-
кации в возрасте 2–4 месяца после отела по двум системам:  9-балльной  –  с линейным  описанием 
18 статей экстерьера и 100-балльной – с учетом четырех комплексов селекционных признаков, ха-
рактеризующих: выраженность молочного типа, развитие туловища, состояние конечностей и 
морфологические качества вымени. 

Силу воздействия генотипических факторов на линейные признаки экстерьера изучали ме-
тодом однофакторного дисперсионного  анализа на основании соотношения факториальной диспер-
сии к общей. По результатам исследований коэффициенты силы влияния в общей фенотипической 
изменчивости по отдельным линейным признакам – высокие и достоверные. Установлено, что груп-
повые признаки экстерьера детерминируются племенной ценностью отца на 24,7–34,4 %, а финаль-
ная оценка типа – на 49,5 %. Соответственно на таком же уровне установлена сила влияния на 
групповые линейные признаки генотипа отца (23,3–31,9 и 47,4 %) и линии отца (24,1–34,5 и 47,7 %). 

По результатам исследований обоснована целесообразность мониторинга  подконтрольных 
стад по экстерьеру и возможность выявления и использования характерных для животных законо-
мерностей развития линейных признаков типа в зависимости от влияния генотипических факторов 
в селекционном процессе формирования заводского стада. 

Ключевые слова: украинская черно-пестрая молочная порода, экстерьер, сила влияния, пле-
менная ценность, генотип, линия. 
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lopment of linear traits of first-calf cows of the Ukrainian Black-and-White Dairy breed.  

Grain Crops. 2021. 5 (1). 161–166. 
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The research results about intensity of influence by leading hereditary factors (conditional pedigree 

of Holstein stud bull, pedigree value of the father, genotype of the father, line of father and mother) on the 

development of linear traits of first-calf cows of Ukrainian Black and White Dairy breed in the conditions of 

the herd of a Private Enterprise "Burynske" of Pidlisnivka branch of Sumy district. 

The assessment of the conformation type of first-calf cows at 2–4 months after calving according to 

the linear classification method was carried out by two systems: 1) linear description of 18 conformation 

traits according to 9-point scale; and 2) 100-point scale for classification by four complexes of breeding traits 

which characterized: dairy type, trunk development, state of legs and morphological qualities of udder. 

The influence of genotypic factors on the linear features of the conformation was studied by one-way 

analysis of variance based on the ratio of factorial variance to total. According to the research results, the 

influence coefficients in the total phenotypic variability for individual linear traits are high and reliable. It 

was found that the group traits of the conformation are determined by the pedigree value of the father by 

24.7–34.4 %, and the final type assessment is determined by 49.5 %. Accordingly, the intensity of influence 

on the linear group traits of the father's genotype (23.3–31.9 and 47.4 %) and the father's line (24.1–34.5 and 

47.7 %) was established at the same level.  

Based on the research results, the monitoring expediency of controlled herds by the conformation, 

and the identification and use of development patterns of the linear type traits of the animals, depending on 

the genotypic factors in the breeding process of the commercial herd formation were substantiated. 

Key words: Ukrainian Black-and-White Dairy breed, conformation, power of influence, breeding 

value, genotype, line. 

 


