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Постановка проблеми. Сучасний розвиток 
аграрного сектора можливий лише через реалі-
зацію значного потенціалу українського села 
шляхом впровадження прогресивних сучасних 
технологій, рівень яких відповідає світовим  
стандартам. Особливо актуальним є нині питан-
ня технологічного переозброєння тваринництва 
України. Пошук технологічних рішень модерні-
зації тваринницької галузі країни має базуватися 
на ретельному критичному аналізі досягнень 
людства у цій області [3]. 
З-поміж заходів, що сприяють підвищенню 

продуктивності молочних стад, суттєве значення 
має вирощування корів-первісток бажаного типу 
і рівня продуктивності. 
Різні умови годівлі при вирощуванні молод-

няку можуть впливати на процеси росту і розви-
тку тварин, будову тіла, характер обміну речо-
вин, формування майбутньої молочної продук-
тивності. Як інтенсивний, так і низький рівень 
годівлі ремонтних телиць може позначитися на 
молочній продуктивності вирощених корів [10]. 
При веденні молочного скотарства необхідно 

передбачити таку інтенсивність росту телиць, аби 
в усі вікові періоди вони за живою масою відпові-
дали  вимогам стандарту класу еліта-рекорд. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Розвиток молочного скотарства – важлива складо-

ва економічного і соціального стану народного 
господарства держави [9]. 
Для регулювання процесів розвитку сільського-

сподарських тварин необхідно передусім опанува-
ти закономірність морфофункціонального росту та 
специфічних властивостей організму на кожному 
періоді, етапі, стадії. Рівномірність й інтенсивність 
росту зазвичай оцінюють за впливом їх на живу 
масу і продуктивність тварин [4-5]. Для виявлення 
закономірностей росту Ю.В. Свечиним [6-7] за-
пропоновано індекс формування організму тварин 
за різницею показників їх росту в суміжні (2, 4 і 6 
місяців) вікові періоди вирощування. 
Значні селекційні досягнення у тваринництві 

розвинених країн світу зумовлені централізацією 
селекційного процесу поліпшення порід на базі 
створення автоматизованих інформаційних систем 
із широким використанням обчислювальної техні-
ки, залученням сучасних стандартизованих мето-
дів вірогідної оцінки тварин за фено- і генотипом, 
розробки і реалізації оптимізованих селекційних 
програм за принципом великомасштабної селекції. 
Генетично запрограмована продуктивність 

може бути реалізована лише за сприятливих 
умов вирощування, догляду та використання 
тварин. Встановлено, що інтенсивність росту 
телиць різних генотипів тісно пов’язана з рівнем 
молочної продуктивності. Зниження інтенсивно-
сті вирощування телиць у період від 18 місяців і 
до першого отелення не дає можливості твари-
нам повністю реалізувати свій генетичний поте-
нціал та молочної продуктивності [8]. 
Інтенсифікація скотарства пов’язана з безпе-

рервним підвищенням економічної ефективності 
за рахунок впровадження прогресивних техно-
логій. Вирощування ремонтного молодняку по-
винно максимально сприяти формуванню висо-
ких продуктивних якостей тварин і бути еконо-
мічно вигідним [1]. 
Мета досліджень та методика її проведення. 

Мета досліджень полягає у з’ясуванні особливос-
тей формування первісток із рівнем молочної про-
дуктивності понад 5000 кг молока. Дослідження 

За  результатами оцінки залежності рівня молоч-
ної продуктивності виявлена чітка закономірність 
між надоєм молока від корів-первісток і віком їх 
першого отелення. Найвищим він був у телиць, 
яких осіменили у віці 17-18 місяців (отелення у 25-
27 місяців). Ці тварини, за даними промірів, мали 
правильну будову тіла, добре розвинену грудну 

клітку, міцний кістяк. На основі проведених аналі-
зів стає можливим підвищити ефективність по-
кращання стада за рахунок правильної організації 
цілеспрямованого вирощування ремонтного молод-

няку в різні вікові періоди. 
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1. Залежність молочної продуктивності корів-первісток  від віку першого отелення 
Вік першого  
отелення, міс. 

Кількість 
тварин, гол. 

Середній надій  
на 1 гол., кг 

Вміст жиру  
в молоці, % 

Кількість  
молочного жиру, кг

25-27 20 5909,8 3,82 225,7 
28-30 43 5603,8 3,7 207,3 
31-33 22 5634,1 3,7 208,5 
34-36 15 5609,8 3,72 208,7 

2. Зміна живої маси високопродуктивних корів-первісток за період вирощування 

Вік ,міс. Кількість тварин,  
гол. 

Жива маса, 
М ± m, кг Сv Коефіцієнт варіації 

(%) 
При народженні 72 34,0±0,34 8,6 12,1 

6 72 172,1±1,43 7,1 10,0 
12 72 291,2±2,09 6,1 8,7 
18 72 398,2±2,46 5,3 7,6 

3. Кореляційна оцінка високопродуктивних корів-первісток у різні періоди вирощування 

Вік, міс. Жива маса, М ± m, кг Надій за 305 днів  
М ± m, кг 

Коефіцієнт кореляції 
(%) 

При народженні 34,0±0,34 5688,8±27,2 0,001 
6 172,1±1,43 5688,8±27,2 0,149 

12 291,2±2,09 5688,8±27,2 0,142 
18 398,2±2,46 5688,8±27,2 0,201 

 
проводилися на племінному заводі на базі держав-
ного підприємства «Дослідне господарство «Степ-
не» Полтавського інституту АПВ імені М.І. Вави-
лова з коровами первістками з розведення україн-
ської чорно-рябої молочної породи великої рогатої 
худоби. 
Формування молочних якостей тварин базу-

ється на реалізації генетичної основи в процесі 
вирощування, через що вирощування молодняку 
є продовженням відбору, – і добра половина ху-
доби проходить через «руки виховання». 
При вивченні цього питання були взяті 100 

голів корів-первісток із надоєм 5000 кг і більше 
молока за 305 днів першої лактації, при двохра-
зовому доїнні. В дослідженні використано коре-
ляційний аналіз, завдяки якому оцінюється не 
тільки наявність і направленість, але й ступінь 
зв’язку між оцінюваними ознаками. 
Результати досліджень. Як свідчать отримані 

результати досліджень, телиці, вирощені в оп-
тимальних умовах годівлі та догляду, раніше 
запліднюються і теляться, що дає змогу в ранній 
строк визначити їх молочну продуктивність і 
зробити оцінку господарсько-племінного при-
значення тварин. Рівень продуктивності корів 
залежить від віку першого отелення (табл. 1). 
Найвищим він був у телиць, яких осіменили у 
віці 17-18 місяців (отелення у 25-27 місяців). Ці 
тварини, за даними промірів, мали правильну 

будову тіла, добре розвинену грудну клітку, мі-
цний кістяк. Усе це відповідає вимогам, які став-
ляться до худоби молочного напряму продукти-
вності. 
Із аналізу даних таблиці 2 виходить, що рівень 

варіації живої маси знаходиться в межах 7,64-
12,12% із чітко вираженою віковою мінливістю в 
бік меншого значення. Так, коефіцієнт мінливос-
ті з віком у високопродуктивних корів- первісток 
при їх вирощуванні має тенденцію до зменшен-
ня. Якщо при народженні ремонтних телиць цей 
показник становив 8,6, то при досягненні ними 
18-місячного віку – 5,3. 
Результати проведених досліджень показують 

залежність між рівнем молочної продуктивності 
корів-первісток та інтенсивністю росту і розвит-
ку ремонтних телиць (табл. 3). Коефіцієнт коре-
ляції варіює від нульового значення (жива маса 
при народженні) до достовірного позитивного 
значення порядку 0,201 (жива маса у 18 місяців). 
Висновки. На основі проведених досліджень 

можна зробити такі висновки: 
Надої від корів-первісток та вміст жиру в молоці 

підвищується при досягненні ними живої маси у 
18-місячному віці (понад 380 кг), що є оптималь-
ним показником розвитку та одержання першого 
приплоду в 25-27-місячному віці. Такі первістки 
краще розвинені й мають значно вищу молочну 
продуктивність. Це свідчить про те, що лише здо-
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ровий, добре розвинений організм здатний до на-
пруженої лактаційної діяльності. Отже, для отри-
мання високих і стабільних надоїв молока важливе 
місце надається контролю за живою масою та вго-
дованістю ремонтних телиць. 
Проведені оцінки мінливості живої маси корів 

при їх народженні, а також у 6-, 12- і 18-
місячному віці показали, що в основному варіа-
ційному ряді відмічається нормальний розподіл 
частот, який свідчить про складну залежність 
цієї ознаки від значного числа спадкових і не-
спадкових факторів. 
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