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муку, к утреннему кормлению и на 2-м часе после ее начала уменьшалось 
содержание неэтерифицированных форм жирных кислот. Изменения содер-
жания неэтерифицированных форм жирных кислот в рубцовой жидкости 
коров независимо от времени после начала кормления наблюдались за счет 
насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. 
Скармливание коровам вместе с зеленой массой злаково-бобового пастбища 
и комбикормом оксидов металлов и особенно цеолитовой муки увеличивало 
среднесуточные удои. Одновременно в молоке коров, которым скармливали 
цеолитовую муку, возрастало содержание белка, жира и лактозы.

Ключевые слова: коровы, содержимое рубца, цеолит, жирные кислоты, 
неэтирифицированные жирные кислоты (НЖК), полиненасыщенные 
жирные кислоты (ПЖК)
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growth and deVelopment of white heifers 
Ukrainian roCk and its effeCt on milk 

prodUCtion of Cows firstborn
Annotation. The results of the study of the growth and development of white 

heifers Ukrainian breed of cattle under 18 months old and using indicators weighted 
growth, measurements of the sexes, indices of body structure to characterize the exte-
rior features of experimental animals are presented in this article . Assessment of the 
impact on the formation of milk production in cows firstborn indicators of growth 
and development was carried out.

We have established a positive correlation between body weight calves at birth 
and at 6-, 12-, 18- and months of old with yields and the number of milk fat in the 
first lactation; positive correlation between milk yield and body weight at 12 months 
of old (r = 0,663); positive correlative relationships oblique body length of first calf 
heifers with yields and the number of milk fat (r = 0,63 and 0,68 when P is < 0,01). 
Also we have established a negative correlation between indicators of milk produc-
tion and the height at the withers (r = 0,66 and 0,60; P < 0,01 and P < 0,05); average 
positive relationship between the size of the average milk yield and milk fat number 
of indices stretch (r = 0,68 and r = 0,73 when P is < 0,01) and P < 0,001) and teleost 
(r = 0,68 and r = 0 69 at P < 0,01); and average negative correlation between the 
index overrun index and indicators of milk production (r = 0,58 and r = 0,64 at  
P < 0,05 when P is < 0,01).

Keywords: weighing growth measurements, indexes, exterior, correlation, milk 
yield, heifers, Ukrainian Whitehead
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ріст і роЗвиток телиць української 
білоголової породи та Його вплив на Молочну 

продуктивність корів-первісток
Наведені результати вивчення росту і розвитку телиць української 

білоголової породи великої рогатої худоби до 18-місячного віку та викорис-
тання показників вагового росту, промірів статей, індексів будови тіла для 
характеристики особливостей екстер’єру піддослідних тварин, а також 
проведено оцінку їх впливу на формування молочної продуктивності у корів-
первісток.

Ключові слова: ваговий ріст, проміри, індекси, екстер’єр, кореляція, мо-
лочна продуктивність, телиці, українська білоголова 

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Голов ним 
завданням молочного скотарства є підвищення продуктивності 
тварин з одночасним зменшенням затрат праці на виробництво 
продукції. Підвищення продуктивності корів багато в чому зале-
жить від знання стану порід, закономірностей прояву генотипу 
тварин, його взаємозв’язку із зовнішнім середовищем та від 
правильності і своєчасності застосування досягнень селекційної 
науки [1].

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми. У селекційній практиці 
молочного скотарства значна увага приділяється оцінці та добору 
худоби за зовнішніми формами і пропорціями будови тіла. Це 
зумовлено встановленим у багатьох дослідженнях зв’язком між 
екстер’єрно-конституційними характеристиками тварин та 
їхньою продуктивністю і тривалістю господарського викорис-
тання. Тобто, спостерігається певний зв’язок між формою і функ-
цією, екстер’єром як детермінуючим чинником функціональної 
надійності організму тварин – цілісної біологічної системи та 
результуючою головною господарсько корисною ознакою їхньої 
продуктивності [3, 5].

Зв’язок зовнішніх форм тварин зі здоров’ям та їх продуктив-
ністю давно використовується людиною при розведенні тварин 
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різних порід. Організм розглядається як складний анатомо-
фізіоло гічний комплекс, усі частини якого взаємопов’язані й 
взаємообумовлені [6]. 

Саме тому важливого значення у зоотехнії надається 
екстер’єру тварин або зовнішній будові їх тіла за окремими 
статями. За екстер’єром можна визначити продуктивність або 
належність до породи. Велика рогата худоба молочних порід 
характеризується чітко вираженими екстер’єрними особли-
востями. Тут зв’язок між екстер’єром і продуктивністю досить 
чітко виражений, оскільки молочна продуктивність худоби 
знаходиться у прямій залежності від екстер’єру та конституції 
корів.

Матеріал і методика. Вивчення впливу показників росту і 
розвитку на формування молочної продуктивності у первісток 
білоголової української породи проведені за матеріалами зоотех-
нічного та племінного обліку ТОВ “Подільський господар” на 
85 головах корів-первісток, при цьому використовували загаль-
ноприйняті в зоотехнії методи.

За показниками живої маси у різні вікові періоди визначали 
абсолютний, середньодобовий і відносний прирости. 

Лінійний ріст тварин вивчали методом вимірювання тварин 
згідно методики Чижика І.А. [7]. 

За матеріалами зоотехнічного і племінного обліку у корів-
первісток аналізували такі показники: надій молока за лактацію 
(кг), вміст жиру в молоці (%), кількість молочного жиру (кг), 
живу масу (кг). 

Коефіцієнт молочності визначали за формулою, запропоно-
ваною Н.П. Погрібною, Б.А. Багрієм: 

КМ = (Х × 100) / ЖМ,

де КМ – коефіцієнт молочності;
Х – середній надій молока стандартної жирності (кг);
ЖМ – середня жива маса корів (кг).
Результати досліджень всіх селекційних ознак опрацьовано 

статистично за методикою, описаною Г.Ф. Лакіним [4] з допо-
могою програмного забезпечення MS Excel з використанням 
вбудованих статистичних функцій. 
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виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, рівень 

молочної продуктивності тварин визначається генетичним 
потенціалом та чинниками навколишнього середовища, в якому 
реалізується спадковий потенціал. У свою чергу потенціал 
молочності корови проявляється тільки тоді, коли для тварини 
вже з ембріонального періоду створені умови для задоволення 
всіх фізіологічних потреб, господарсько корисні ознаки розвива-
ються в оптимальних умовах.

За результатами досліджень встановлено, що молочна продук-
тивність корів-первісток дослідного стада (табл. 1) знаходиться 
на досить високому рівні (4364,6 кг молока за 305 днів лактації, 
вміст жиру – 3,65%), а показник живої маси є дещо низьким 
(433 кг).

Таблиця 1
показники молочної продуктивність  

та жива маса корів-первісток

Надій, кг Вміст жиру, 
%

Молочний 
жир, кг Жива маса, кг

Коефіцієнт 
молочності, 

кг

М+m СV, % М+m СV, % М+m СV, % М+m СV, %
906,294364,6+

216,1 15,7 3,65+
0,05 4,53 151,6+

5,68 11,85 432,9+
2,07 1,52

Одним із важливих показників росту і розвитку організму, 
що враховуються в селекційній роботі, є жива маса як показник 
інтенсивності вирощування.

Нами була досліджено вплив показників живої маси у різні 
вікові періоди, а також абсолютного, середньодобового та віднос-
ного приростів на рівень молочної продуктивності у первісток і 
встановлено позитивний взаємозв’язок між живою масою телиць 
при народженні, а також у 6-, 12- і 18-місячному віці з надоєм та 
кількістю молочного жиру за першу лактацію, але в межах віро-
гідного (Р < 0,01) спостерігалась кореляція лише між надоєм та 
живою масою у 12-місячному віці (r = 0,663) (табл. 2). 

Таким чином, у даному стаді за живою масою у 12-місячному 
віці можна орієнтуватись на майбутній надій. 
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Таблиця 2
Зв’язок інтенсивності росту та живої маси   

з подальшою молочною продуктивністю корів-первісток

Корельована ознака

Зв'язок з показниками молочної 
продуктивності 

надій кількість молоч-
ного жиру

r±mr tr r±mr tr

Жива маса при народжені 0,069±0,32 0,219 0,005±0,32 0,015
Жива маса в 6 місяців 0,435±0,26 1,697 0,464±0,25 1,871
Жива маса в 12 місяців 0,663±0,18 3,746 0,270±0,29 0,920
Жива маса в 18 місяців 0,281±0,29 0,964 0,176±0,31 0,573
Абсолютний приріст від народження 
до 18-місячного віку 0,27±0,29 0,90 0,21±0,30 0,70

Абсолютний приріст від народження 
до 12-місячного віку 0,53±0,23 2,33 0,54±0,22 2,41

Абсолютний приріст від народження 
до 6-місячного віку 0,39±0,27 1,43 0,48±0,24 1,96

Середньодобовий приріст  
від народження до 18-місячного віку 0,27±0,29 0,90 0,21±0,30 0,70

Середньодобовий приріст  
від народження до 12-місячного віку 0,53±0,23 2,33 0,54±0,22 2,41

Середньодобовий приріст  
від народження до 6-місячного віку 0,39±0,27 1,43 0,48±0,24 1,96

Середньодобовий приріст  
від 6- до 12-місячного віку 0,27±0,29 0,92 0,22±0,30 0,72

Середньодобовий приріст  
від 12- до18-місячного віку -0,15±0,31 -0,49 -0,20±0,30 -0,65

Відносний приріст від народження  
до 18-місчячного віку 0,05±0,32 0,16 0,07±0,31 0,22

Відносний приріст від народження  
до 12-місячного віку 0,15±0,31 0,48 0,19±0,31 0,62

Відносний приріст від народження  
до 6-місячного віку 0,14±0,31 0,44 0,22±0,30 0,72

Відносний приріст від 6- до 12-місяч-
ного віку 0,05±0,32 0,15 -0,02±0,32 -0,05

Відносний приріст від 12- до 18-мі-
сячного віку -0,22±0,30 -0,74 -0,27±0,29 -0,90

У більшості випадків також виявлена пряма залежність вели-
чини приростів на молочну продуктивність. Так, із вірогідністю 
на рівні Р < 0,05 з надоєм та кількістю молочного жиру позитивно 
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корелюють абсолютний і середньодобовий прирости від народ-
ження до 12-місячного віку (r = 0,53 і r = 0,54). У той же час 
спостерігалась від’ємна не вірогідна кореляція між величиною 
середньодобових і відносних приростів у телиць у віці від 12 до 
18 місяців з показниками молочної продуктивності, а також між 
кількістю молочного жиру та величиною відносного приросту у 
віці від 6 до 12 місяців.

Молочну продуктивність значною мірою можна передбачити 
за типом конституції, вираженістю і розвитком окремих частин 
тіла, ознак молочності.

У сучасній практичній селекції молочної худоби за екстер’єром 
мають цінність у першу чергу ті статі будови тіла, які безпосе-
редньо 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, але й на пошуки окремих ознак селекції, за якими 
можна опосередковано підвищувати їхню продуктивність. 

За результатами досліджень встановлено позитивні корелятивні 
зв’язки косої довжини тулуба корів-первісток з надоєм та кількістю 
молочного жиру (r = 0,63 та 0,68 при Р < 0,01), а також від’ємна 
кореляція між показниками молочної продуктивності та висотою в 
холці (r = 0,66 і 0,60; Р < 0,01 і Р < 0,05). Більшість інших промірів 
тілобудови у первісток білоголової української породи корелюють з 
молочною продуктивністю позитивно, але не вірогідно (табл. 3). 

Таблиця 3
показники промірів будови тіла та їх зв’язок  
з молочною продуктивністю корів-первісток

Проміри, см
Показники

Зв'язок з показниками молочної 
продуктивності 

надій кількість мо-
лочного жиру

М+m СV, % r±mr tr r±mr tr
Висота в холці 125,5±0,09 0,24 -0,66±0,18 -3,75 -0,60±0,20 -2,94
Глибина грудей 65,6±0,11 0,51 0,07±0,31 0,21 0,09±0,31 0,28
Ширина грудей 42,0±0,64 4,82 0,18±0,31 0,60 0,26±0,29 0,90
Коса довжина тулуба 152,5±1,10 2,29 0,63±0,19 3,27 0,68±0,17 4,07
Обхват грудей  
за лопатками 180,1±0,39 0,68 0,01±0,32 0,02 -0,02±0,32 -0,07
Обхват п’ястка 17,6±0,04 0,76 0,49±0,24 2,06 0,52±0,23 2,24
Ширина в маклоках 49,3±0,07 0,44 0,24±0,30 0,82 0,23±0,30 0,77
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Слід відмітити, що одні проміри не дають повної характе-
ристики будови тіла корів. Тому для більш глибокого вивчення 
екстер’єру і конституції, а також їх зв’язку з молочною продук-
тивністю, нами обчислено ряд індексів будови тіла, які наведено 
в таблиці 4.

Таблиця 4
показники індексів будови тіла та їх зв’язок  
з молочною продуктивністю корів-первісток

Показники індексів, %

Зв'язок з показниками молочної 
продуктивності 

надій кількість мо-
лочного жиру

Високоногості
М+m СV, % r±mr tr r±mr tr

47,7±0,11 0,70 -0,30±0,29 -1,03 -0,29±0,29 -1,00
Розтягнутості (фор-
мату) 121,6±0,90 2,35 0,68±0,17 3,95 0,73±0,15 4,86

Костистості 14,1±0,03 0,78 0,68±0,17 4,04 0,69±0,17 4,11
Збитості 118,1±0,90 2,41 -0,58±0,21 -2,72 -0,64±0,19 -3,38
Тазогрудний 85,2±1,22 4,53 0,17±0,31 0,57 0,26±0,29 0,88
Масивності 143,6±0,35 0,77 0,21±0,30 0,69 0,16±0,31 0,53
Ейрисомії-лептосомії 304,4±2,05 2,13 0,12±0,31 0,37 0,07±0,31 0,23
Масометричний  
коефіцієнт 94,5±0,33 1,11 -0,06±0,32 -0,18 -0,05±0,32 -0,15

Про гармонійність формування будови тіла та його росту і 
розвитку, особливо у довжину, свідчить індекс розтягнутості 
або формату. Тазогрудний індекс свідчить про добрий розвиток 
грудей у ширину. Індекс збитості є відмінним показником 
масивності корів у пропорційно гармонійному співвідношенні 
глибини та довжини тулуба. Про добрий розвиток тулуба тварин 
молочної худоби свідчать показники індексу масивності. Індекс 
костистості дорівнює 14,1%, що цілком співпадає зі встановле-
ними показниками для молочних порід.

Дані таблиці 4 також свідчать про те, що існує прямий середній 
зв’язок між величиною надою і кількістю молочного жиру з індек-
сами розтягнутості (r = 0,68 і r = 0,73 при Р < 0,01 і Р < 0,001) та 
костистості (r = 0,68 і r = 0,69 при Р < 0,01). Зв’язок між індексом 
збитості та показниками молочної продуктивності також 
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середній, але негативний (r = 0,58 і r = 0,64 при Р < 0,05 і Р < 0,01).  
Негативно корелюють показники молочної продуктивності 
первісток з індексом високоногості та масометричним коефіці-
єнтом, але цей зв’язок слабкий і статистично не вірогідний. 

Взаємозв’язок інших індексів тілобудови з надоєм та кіль-
кістю молочного жиру у первісток білоголової української 
породи знаходились в межах слабкого рівня кореляції та були 
статистично невірогідні.

висновки. Вивчивши показники росту телиць української 
білоголової породи, було встановлено, що між живою масою 
телиць у віці 12 місяців спостерігалась позитивна кореляція 
з надоєм (r = 0,663). Існує прямий середній зв‘язок між вели-
чиною надою і кількістю молочного жиру з індексами розтягну-
тості (r = 0,68 і r = 0,73 при Р < 0,01 і Р < 0,001) та костистості 
(r = 0,68 і r = 0,69 при Р < 0,01). Зв’язок між індексом збитості та 
показниками молочної продуктивності також середній, але нега-
тивний (r = 0,58 і r = 0,64 при Р < 0,05 і Р < 0,01). Негативно коре-
люють показники молочної продуктивності первісток з індексом 
високоногості та масометричним коефіцієнтом, але цей зв’язок 
слабкий і статистично не вірогідний. 
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Аннотация. Приведены результаты изучения роста и развития телок 
украинской белоголовой породы крупного рогатого скота к возрасту 18 меся-
цев и использования показателей живого веса, измерений статей, индексов 
телосложения для оценки особенностей экстерьера подопытных животных, 
кроме того проведена оценка их влияния на формирование молочной продук-
тивности у коров-первотелок. Установлено положительную взаимосвязь 
между живой массой телок при рождении и в возрасте 6, 12, 18 месяцев с удо-
ем и количеством молочного жира за первую лактацию в пределах Р < 0,01. 
Установлено корреляционную связь между надоем и живой массой в возрасте 
12 месяцев (r = 0,663), также связь косой длины туловища первотелок с 
надоем и количеством молочного жира (r = 0,63 и 0,68 при Р < 0,01), а также 
негативная корреляция между показателями молочной продуктивности и 
высотой в холке (r = 0,66 и 0,60; Р < 0,01 и Р < 0,05). Установлено прямую 
зависимость между величиной удоя, количеством молочного жира и индек-
сом растянутости (r = 0,68 и r = 0,73 при Р < 0,01 и Р < 0,001) и костисто-
сти (r = 0,68 и r = 0,69 при Р < 0,01). Взаимосвязь между индексом сбитости 
и показателем молочной продуктивности тоже средняя, но негативная  
(r = 0,58 и r = 0,64 при Р < 0,05 и Р < 0,01).

Ключевые слова: весовой рост, промеры, индексы, экстерьер, корреля-
ция, молочная продуктивность, телки, украинская белоголовая.
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gUinea fowl – organiC poUltry
Annotation. Guinea fowl breeding is perspective poultry industry, highly profit-

able, thanks to good adaptations guinea fowl (Numida meleagris) to different cli-
matic conditions. Grow guinea fowl profitably in that they differ from other poultry 
stronger health. Guinea fowl easy to grow, the special conditions for its cultivation is 
required – will suit the usual premises. 
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