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За результатами аналітичних досліджень із вивчення екстер’єру і конституції корів си-
ментальської породи німецької селекції запропоновано два нові екстер’єрні індекси, які 
мають суттєвий зв’язок із рівнем молочної продуктивності і можуть бути використані в 
практиці селекції при відборі бажаного типу корів комбінованого напрямку продуктив-
ності.
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Вñòуп. Пост³йне прагнення науковц³в ³ селекц³онер³в-практик³в – це ство-
рення бажаного типу тварин високої плеì³нної ц³нност³, який би в найопти-

ìальн³шоìу, найрац³ональн³шоìу сп³вв³дношенн³ поєднував розвиток цих ос-
новних ознак ³ забезпечував би їхнє здоров’я та високорентабельне виробниц-
тво тваринницької продукц³ї при їхньоìу тривалоìу використанн³ в тих чи ³нших 
природних ³ господарських уìовах.

ö³й безсуìн³вно актуальн³й науков³й ³ практичн³й проблеì³, яка ìає свою 
тривалу ³стор³ю, присвячено багато ґрунтовних наукових досл³джень, проведе-
них у р³зних господарсько-виробничих уìовах розведення ìолочної худоби 
[1-6].

äля прогнозування потенц³йної ìолочної продуктивност³ кор³в б³льш³сть 
учених-селекц³онер³в надавали перевагу особливостяì їхнього екстер’єру, ви-
користовуючи при цьоìу л³н³йн³ проì³ри, ³ндекси т³лобудови та типи конституц³ї 
тварин [7–11].

òак, зокреìа, П. ì. êулєшов [7] запропонував вид³ляти внутр³шньопородн³ 
типи конституц³ї тварин (грубу, н³жну, щ³льну ³ пухку та їхн³ в³дпов³дн³ поєднан-
ня), а ì. Ф. Іванов [8] обґрунтував ³ доповнив цю класиф³кац³ю ще ì³цною кон-
ституц³єю.

Зг³дно ³ндексу, запропонованого ì. ì. Заì’ят³ниì [9], в кожноìу стад³ тва-
рин ìожна под³лити на два протилежн³ типи – широкот³лий (ейрисоìний) та 
вузькот³лий (лептосоìний), як³ були доповнен³ згодоì ³ проì³жниì типоì 
[10, 11].

ì. î. Шал³ìов [10] розробив екстер’єрно-конституц³ональний ³ндекс для 
тварин червоних пор³д великої рогатої худоби, зг³дно якого в ìолочноìу стад³ 
ìожна вид³ляти три внутр³шньопородн³ типи: ейриìорфний (31,1 %), транс-
гресивний (42,5 %) та лептоìорфний (26,4 %) з вказаниìи в³дсоткаìи до к³ль-
кост³ обстеженого погол³в’я. ìолочн³ корови бажаного типу (ейриìорфного ³ 
трансгресивного) переважали ровесниць лептоìорфного типу за надоєì по 
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перш³й лактац³ї на 11,9 ³ 10 %, друг³й – 10,8 
³ 7,3, трет³й ³ старше – 12,3 ³ 13,7 % при до-
стов³рн³й р³зниц³ (ð>0,95–0,99).

ä. ò. â³нничук [3] запропонував ориг³-
нальний критер³й оц³нки бажаного типу си-
ìентальських кор³в на основ³ сп³вв³дно-
шення живої ìаси їхнього т³ла та 
екстер’єрних проì³р³в. öей коеф³ц³єнт, як 
вважає автор, дозволяє робити висновок 
про особливост³ будови т³ла тварин ³ на-
пряìок їхнього обì³ну речовин. Проте, 
проведена наìи апробац³я на коровах чор-
но-рябої породи засв³дчила низьк³ показ-
ники його зв’язку з р³внеì ìолочної про-
дуктивност³ ³ виходоì ìолочного жиру.

Що стосується окреìих л³н³йних про-
ì³р³в, то зг³дно узагальнених досл³джень 
І. Іогансона [11] проведених ще у 1965 роц³ 
їхн³ коеф³ц³єнти кореляц³ї з ìолочною про-
дуктивн³стю кор³в сиìентальської ³ фр³зь-
кої пор³д ³ були достатн³ìи, але незначни-
ìи ³ коливались в ìежах 0,08–0,22.

âсе це св³дчить про те, що окреìо взят³ 
певн³ проì³ри будови т³ла не ìожуть бути 
вир³шальниìи при визначенн³ бажаного 
екстер’єрного типу тварин.

ìета наших досл³джень – удосконали-
ти ран³ше запропонован³, а також розро-
бити нов³ ефективн³ш³ ³ндекси будови т³ла 
тварин, як³ б ìали достатньо т³сний зв’язок 
³з р³внеì ìолочної продуктивност³ ³ ìогли 
бути використан³ в практиц³ селекц³ї для 
в³дбору кор³в-перв³сток ³з ìетою консол³-
дац³ї бажаного типу екстер’єру кор³в ìо-
лочного ³ коìб³нованого напряìку продук-
тивност³.

Ìàòåð³àëè ³ мåòодè 
äосл³дження проведен³ в плеìзавод³ 

«àгро ðег³он» êиївської област³ на погол³в’ї 
261 коровах-перв³стках коìб³нованого на-
пряìку продуктивност³ (сиìентальська 
порода н³ìецької селекц³ї).

Запропонован³ екстер’єрн³ ³ндекси ви-
ражаються в уìовних одиницях ³ вирахову-

ються за форìулаìи, як³ ìають такий виг-
ляд:

×ОВ ЖМВММІ=
ВХ+КДТ+ОГ

, де:

îâ – об’єì виìен³ (дì3); Жì – жива 
ìаса (кг); âõ – висота в холц³ (сì); êäò – 
коса довжина тулуба (сì); îã – обхват гру-
дей (сì);

×ОТВІ= ОВ ВХ
ОТ

, де:

îâ – об’єì виìен³ (дì3); âõ – висота в 
холц³ (сì); îò – об’єì тулуба (дì3).

åкстер’єр кор³в оц³нювали шляхоì 
взяття основних проì³р³в тулуба ³ виìен³ на 
2–3 ì³сяцях лактац³ї зг³дно ìетодики [1].

îб’єì виìен³ у кор³в розраховували 
зг³дно форìул³:

Vв = 3/4π × ê × ä/2 × Ш/2 × ã,
де π – константа П³фагора 3,14; ê – ко-

еф³ц³єнт (0,6); ä – довжина виìен³, сì; Ш – 
ширина виìен³, сì; ã – глибина виìен³, сì, 
а об’єì тулуба за власною ìетодикою зг³д-
но форìул³: 
Vт = π × [(îã+î×)/4π]2 × (êäòп+Пäòс)/2, дì3,

де π – константа П³фагора 3,14; îã – 
обхват грудей, сì; î× – обхват черева, сì;

êäòп – коса довжина тулуба палкою, 
сì; Пäòс – пряìа довжина тулуба стр³ч-
кою, сì.

рåзуëüòàòè òà обãовоðåííя 
ó процес³ досл³джень у високопродук-

тивноìу стад³ сиìентальської породи н³-
ìецької селекц³ї проведена апробац³я но-
востворених селекц³йних ³ндекс³в (îòâІ ³ 
âììІ), результати яких св³дчать про до-
сить ³стотну ефективн³сть їхнього застосу-
вання у селекц³ї тварин коìб³нованого на-
пряìку продуктивност³.

Як показують розрахунки, середнє 
 значення îòâІ для кор³в-перв³сток сиìен-
тальської породи становить 2,91 уì. оди-
ниць з коливанняìи в³д 0,52 до 8,05, а в³д-
пов³дне значення âììІ –14,51, з коли-
ванняìи в 4,0 до 29,8 уì. одиниць.
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Òàбëèця 1. êореляц³йн³ зв’язки ì³ж показникаìи îòâІ ³ âììІ з ìолочною продуктивн³стю сиìенталь-
ських кор³в-перв³сток

Пари ознак n г ± mr tг р
ОТВІ – надій, кг 261 +0,41±0,06 7,64 < 0,01
ОТВІ – молочний жир, кг 261 +0,28±0,06 6,14 < 0,01
ОТВІ – молочний білок, кг 261 +0,38±0,05 7,50 < 0,01
ВММІ – надій, кг 261 +0,44±0,05 7,8 < 0,01
ВММІ – молочний жир, кг 261 +0,41±0,09 7,1 < 0,01
ВММІ – молочний білок, кг 261 +0,43±0,08 7,7 < 0,01

Òàбëèця 2. Залежн³сть продуктивност³ сиìентальських кор³в-перв³сток в³д значень îòâІ ³ âììІ

Значення індексів, ум. од. n Надій молока, кг Молочний жир, кг Молочний білок, кг
ОТВІ

До 1,70 20 4549±239,8 186,5±10,7 153,5±7,8
1,71–2,30 64 5379±129,9 218,0±5,4 179,0±4,2
2,31–2,90 84 5964±102,2 242,9±3,4 199,6±3,5
2,91–3,50 55 6413±164,9 208,4±6,5 214,8±5,3
3,51 і більше 38 6220±186,6 252,6±7,4 206,6±6,1
Всього 261 5845±73,8 195,3±2,4 237±2,9

ВММІ
До 9,0 21 4388±200,3 180,2±2,0 147,4±6,7
9,01–11,0 28 5215±164,8 214,7±7,5 173,2±5,8
11,01–13,0 40 5546±158,0 228,5±6,7 185,7±5,2
13,01–15,0 66 6065±117,9 246,1±5,8 202,6±4,0
15,01–17,0 39 6157±177,9 246,2±6,8 206,7±5,7
17,01 і вище 67 6336±147,9 256,2±6,1 211,2±4,2
Всього 261 5845±73,0 237,0±2,90 195,3±2,40

Запропонован³ ³ндекси достатньо по-
зитивно корелюють з надоєì кор³в-перв³с-
ток та к³льк³стю ìолочного жиру та б³лка 
(табл. 1).

Значення îòâІ ìає досить суттєву по-
зитивну кореляц³ю з надоєì сиìентальсь-
ких перв³сток (r = 0,42±0,005) ³ поì³рну – з 
к³льк³стю ìолочного жиру (r = 0,35±0,017) 
³ б³лка (r = 0,38±0,051), що вказує на ìож-
лив³сть його використання в практичн³й се-
лекц³ї.

êоеф³ц³єнт кореляц³ї âììІ ³з даниìи 
показникаìи продуктивност³ перв³сток си-
ìентальської породи виявився також до-
статньо вагоìиì. За надоєì в³н становив 
0,44±0,05; ìолочниì жироì – 0,41±0,06 ³ 
ìолочниì б³лкоì – 0,43±0,05, що вказує 

на ìожлив³сть його використання, в першу 
чергу, при в³дбор³ сиìентальських кор³в по 
ìолочноìу жиру ³ б³лку в ìолоц³.

ó процес³ досл³джень визначено також 
пряìу (безпосередню) залежн³сть продук-
тивност³ перв³сток в³д динаì³ки основних 
значень îòâІ ³ âììІ. âони св³дчать про те, 
що ³з зростанняì даних екстер’єрних ³н-
декс³в у кор³в значно п³двищується як вели-
чина надоїв, так ³ вих³д ìолочного жиру ³ 
б³лка за лактац³ю (табл. 2). Із зб³льшенняì 
îòâІ на 0,60 або âììІ на 2,0 уì. одиниць у 
в³дпов³дних групах перв³сток спостер³гали 
тенденц³ю до зростання р³вня надою в се-
редньоìу на 390–420 кг, ìолочного жиру – 
15–17 кг, ìолочного б³лка – 10–13 кг та па-
раìетр³в екстер’єру (висоти в холц³, косої 
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довжини тулуба, об’єìу тулуба та виìен³, 
живої ìаси та ³нш³).

ðезультати ìоделювання впливу р³зних 
вар³ант³в добору кор³в-перв³сток за показ-
никаìи îòâІ ³ âììІ на динаì³ку їхньої ìо-
лочної продуктивност³ в стад³ св³дчать про 
ч³тку тенденц³ю зростання р³вня їхньої ìо-
лочної продуктивност³ при п³двищенн³ ³н-
тенсивност³ в³дбору за показникаìи 
екстер’єрних ³ндекс³в (табл. 3).

Вèñíовкè 
ðозроблено та апробовано в ìолочно-

ìу стад³ сиìентальської породи н³ìецької 
селекц³ї екстер’єрн³ ³ндекси (îòâІ ³ âììІ), 
як³ виражаються в уìовних одиницях ³ до-
статньо ³стотно корелюють з показникаìи 
ìолочної продуктивност³: за надоєì (кг) 
+0,42–0,44, ìолочниì жироì +0,35–0,41; 
ìолочниì б³лкоì +0,38–0,43. Запропоно-
ван³ ³ндекси (îòâІ ³ âììІ) ìожна застосо-
вувати в селекц³йн³й практиц³ при в³дбор³ 
кор³в-перв³сток сиìентальської породи за 
екстер’єроì.
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Òàбëèця 3. åфективн³сть добору перв³сток сиìентальської породи за значенняì у îòâІ ³ âììІ

Інтенсивність добору, % n Надій молока, кг Молочний жир, кг Молочний білок, кг
ОТВІ

100 261 5845±73,0 237,4±2,9 195,3±2,4
90 235 5979±72,5 242,4±2,9 199,7±2,4
80 209 6054±77,4 245,3±3,0 202,0±2,6
70 183 6142±79,9 249,1±3,2 205,1±2,7
60 157 6206±85,1 251,5±3,4 207,1±2,8
50 130 6339±96,3 252,9±3,8 208±3,2

ВММІ
100 261 5845±73 237,4±2,9 195,3±2,4
90 235 5481±73 242,0±2,9 199,7±2,4
80 209 6082±77 246,0±3,0 203,3±2,5
70 183 6177±80 249,0±3,2 206,3±2,6
60 157 6230±90 251,0±3,6 208,1±2,9
50 130 6258±102 253,0±4,1 209,2±3,4
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â результате аналитических исследований 
по изучению экстерьера и конституции коров 
сиììентальской породы неìецкой селекции 
предложены два новых экстерьерных индек-
са, которые иìеют существенную связь с уров-
неì ìолочной продуктивности и ìогут быть 
использованы в практической селекции при от-
боре желательного типа коров коìбинирован-
ного направления продуктивности.
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In the result of analytical researches on studying 
of German selection Simmental cow’s exterior 
and constitution there were proposed two new 
exterior indices, which have essential connection 
with wilk production level and can be used in 
practical selection at combined productivity 
direction cow’s desired type selection.
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