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У статті проведено аналіз лінійної структури гурту української чорно-рябої породи 
підприємства ДП ДГ «Асканійське» за даними обліку племінного підприємства. Згідно з 
даними племінного обліку середня продуктивність у 2016–2018 роки коливалась у межах 
7 000–7 280 кг при вмісту жиру в молоці на рівні 3,02%. Лінія Дж. Бесна 5694028588.94 
(найменша за чисельністю) з’явилась у підприємстві 2017 року, коли було отримано 
8 голів, у 2018 році було отримано понад 177 голів молодняку. Лінія Елегант 148551.66, 
ще не оцінена за продуктивністю, у 2018 році до гурту передано 10 голів продуктив-
ність. До структури гурта підприємства тривалий час входять лінії Белла 1667366.74, 
Чіф 1427381.62, Сітейшн Рф 267150.60, Елевейшин 1491007.65, середній рівень продук-
тивності яких поступається середньому за підприємством, за винятком лінії Елевейшин 
1491007.65. Загалом за дослідний період мінімальний рівень продуктивних ознак мають лі-
нії Старбак 352790.79 та Чіф 1427381.62. Достовірна різниця за середньої за гуртом ста-
новить 24% та 7,6% (**Р<0,01) відповідно. За період спостереження (2016–2018 роки) 
відбулися зміни лінійного складу. До гурту були введені лінії Старбака 352790.79, Дж. Бес-
на 5694028588.94, Елегант 148551.66. Корови лінії Старбака 352790.79 у 2017 році 
достовірно на 24% (**Р<0,01) поступалися середньому за гуртом, частка первісток 
у лінії становила 50%, що впливає на загальну характеристику лінії. У 2018 році про-
дуктивність зросла на 25% (1 380 кг), що підтверджує перспективність вказаної лінії. 
Чисельність продуктивних корів лінії Дж. Бесна 5694028588.94 за роки дослідження не 
перевищує 5 голів, продуктивність первісток недостовірно перевищує середню за стадом 
на 4,5% (300 кг). Раніше до гурту були включені лінії Аннас Адеми 30587 та К. Франса 
32366, продуктивність первісток за якими відповідає стандарту породи.
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Papakina N.S., Hryshko V.V. The genealogical structure of the herd of Ukrainian black-
pocked cattle of the Askaniye enterprise

The article analyzes the linear structure of the group of Ukrainian black-pocked breed of 
the Askaniye enterprise. The analysis is performed according to the accounting of the breeding 
enterprise. The herd’s productivity in the period 2016–2018 ranged from 7 000–7 280 kg, with 
a fat content in milk at the level of 3.02%, according to breeding records. The line J. Besna 
5694028588.94 appeared at the enterprise in 2017 – 8 goals, in 2018 More than 177 young 
animals were obtained, the smallest in number. Elegant line 148551.66, in 2018 10 goals were 
transferred to the group whose performance has not yet been evaluated by completed lactation. 
The structure of the herd of the enterprise of the Bella line 1667366.74, Chief 1427381.62, Sit-
uation Russia 267150.60, Elevation 1491007.65 is a long time. The productivity of these lines 
Bella 1667366.74, Chief 1427381.62, Situation Russia 267150.60 is inferior to the average for 
the enterprise. The minimum indicators are the Starbuck lines 352790.79 and Chief 1427381.62, 
over a period of three years. A significant difference with the group average is 24% and 7.6% 
(**P<0.01), respectively. Changes in the linear composition occurred during the observation pe-
riod: 2016–2018. Starbuck 352790.79, J. Besna 5694028588.94, Elegant 148551.66 lines were 
introduced into the group. Starbuck cows 352790.79 in 2017 were significantly 24% (**P<0.01) 
lower than the average for the group. The mass fraction of cows of the first lactation in the line 
was 50%, which accordingly affects the overall characteristics of the line. In 2018, productivity 
increased by 25% (1 380 kg), which confirms the promise of this line. The number of lactating 
cows of the J. Besna line 5694028588.94 over the years of research does not exceed 5 goals, the 
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productivity of the cows of the first lactation is not significant exceeds the average for the herd 
by 4.5% (300 kg). Earlier, Annas Adem 30587 and K.Fransa 32366 lines were included in the 
groups, the productivity of which the first-born of which corresponds to the breed standard.

Key words: livestock, livestock, milk yield, breed, line, standard.

Постановка проблеми. Виробництво продуктів харчування тваринного похо-
дження є завданням агропромислового комплексу країни. Згідно з оцінкою фахів-
ців [1] у 1990 році на душу населення було вироблено 84 кг м’яса в забійній вазі й 
472 кг молока. Підвищення молочної продуктивності корів у 1980–1990 роках на 
648 кг зумовлене імпортом в Україну значної частини високомолочних голштинів 
зі США, Канади, Західної Європи, покращенням генетичного потенціалу корів 
наявних порід та деяким поліпшенням кормової бази.

В Україні вже є низка господарств, що одержують від фуражної корови 
7 000–9 000 кг молока й мають середньодобові прирости молодняку 1 000–1 500 г. 
Останніми роками у господарствах України використовувалося 36 порід, зокрема 
18 молочного, 7 молочно-м’ясного, 11 м’ясного напрямів продуктивності.

Для забезпечення сталої високої продуктивності галузі потрібно насамперед 
удосконалити племінні й продуктивні якості порід великої рогатої худоби, вивести 
нові високопродуктивні лінії та гібридів для промислової технології [2–7].

Серед селекційних центрів із розведення худоби Херсонської області розгля-
нуто Державне підприємство дослідне господарство «Асканійське» Каховського 
району Херсонської області.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження Н.І. Абрамової зі 
співавторами наводить дані щодо генеалогічної структури чорно-рябої породи 
за десятиліття. Основним висновком роботи є звуженість ліній у племінних 
господарствах до 3–4 у зв’язку з інтенсивним використанням бугаїв голштин-
ської породи та формальністю ліній, родоначальник яких перебуває на відстані 
9–12 поколінь [8; 9].

Н.С. Фураєва та Є.А. Звєрєва [10] також простежують тенденцію до погли-
нання спадковості ярославської породи голштинськими бугаями, завдяки чому 
знижується маточне поголів’я перспективних ліній місцевої аборигенної породи. 
Автори зауважують, що 1,4% маточного поголів’я у племінних і 2,5% товарних не 
мають генеалогічного походження.

Диференціація породи на структурні підрозділи висвітлені в працях провід-
них вчених, які займаються вдосконаленням селекційних ознак вітчизняних порід 
великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності [8; 11–13].

Постановка завдання. Мета статті полягає в оцінюванні за даними обліку 
племінного підприємства ДП ДГ «Асканійське» лінійної структури дійного гурту 
підприємства української чорно-рябої породи, особливостей їх молочної продук-
тивності. Фактичний матеріал було отримано за даними первинного обліку про-
дуктивності, оцінено традиційними біометричними методами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з даними племінного 
обліку середня продуктивність за ДП ДГ «Асканійське» у дослідний період коли-
валась у межах 7 000–7 280 кг при вмісту жиру в молоці на рівні 3,02%. Господар-
ство реалізує молоко, яке за якістю відповідає І сорту. Дійне стадо господарства 
має чітку лінійну структуру (табл. 1). За період спостереження (2016–2018 роки) 
відбулися зміни лінійного складу. До гурту були введені лінії Старбака 352790.79, 
Дж. Бесна 5694028588.94, Елегант 148551.66, продуктивні ознаки яких в умовах 
підприємства ще оцінюються. Так, корови лінії Старбака 352790.79 у 2017 році 
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достовірно на 24% (**Р<0,01) поступалися середньому за гуртом, частка первісток 
у лінії становила 50%, що впливає на загальну характеристику лінії. У 2018 році 
продуктивність зросла на 25% (1 380 кг), що підтверджує перспективність вказа-
ної лінії.

Чисельність продуктивних корів лінії Дж. Бесна 5694028588.94 за роки дослі-
дження не перевищує 5 голів, продуктивність первісток недостовірно перевищує 
середню за стадом на 4,5% (300 кг).

Таблиця 1
Структура гурту української чорно-рябої молочної породи

Лінія Рік

В
сь

ог
о,

 г
ол

. За віковими 
групами, гол.

Середні показники  
продуктивності

ко
ро

ви

пе
рв

іс
тк

и

те
ли

ці надій за 305 
днів, кг % жиру молочний 

жир, кг

Старбак 
352790.79

2016 453 – – 453 – – –
2017 660 76 75 584 5 595±1 200** 3,02±0,314 169±31,3*
2018 571 196 155 375 6 975±1 420 3,02±0,297 210±41,6

Дж. Бесна 
5694028588.94

2016 – – – – – – –
2017 7 4 1 3 6 902±1 635 3,03±0,343 209±39,7
2018 180 3 1 177 6 719±1 286 3,03±0,286 204±38,6

Аннас  
Адеми 30587

2016 234 124 123 110 6 693±1 302 3,02±0,452 202±38,5
2017 204 180 92 24 6 452±1 223 3,02±0,368 195±37,7
2018 158 144 14 14 6 405±1 194 3,02±0,304 193±35,4

Елевейшин 
1491007.65

2016 169 132 2 37 6 583±1 097 3,02±0,403 198±37,9
2017 114 79 – 35 6 617±1 264 3,03±0,351 200±40,1
2018 157 49 15 108 6 647±1 173 3,02±0,375 201±38,2

Сітейшн Рф 
267150.60

2016 89 64 24 25 7 380±1 682 3,02±0,378 223±41,6
2017 68 62 15 6 7 416±1 463 3,02±0,394 224±40,9
2018 58 52 3 6 7 281±1 194 3,03±0,411 221±39,2

К. Франса 
32366

2016 86 86 51 – 6 480±1 263* 3,02±0,396 196±36,7
2017 64 64 2 – 6 407±1 196* 3,02±0,288 164±33,4
2018 41 41 – – 6 398±1 153* 3,02±0,344 194±42,3

Елегант 
148551.66

2016 38 – - 38 – – –
2017 48 – – 48 – – –
2018 38 5 5 33 – – –

Чіф 
1427381.62

2016 87 76 1 11 6 215±1 206* 3,02±0,418 188±47,6
2017 49 43 3 6 6 042±1 132** 3,02±0,369 183±38,1
2018 27 27 6 - 6 262±1 206* 3,03±0,422 193±39,6

Белл 
1667366.74

2016 43 42 5 1 6 609±1 234 3,03±0,489 200±42,2
2017 25 25 1 – 6 682±1 267 3,02±0,567 202±48,3
2018 20 20 – – 6 684±1 186 3,03±0,631 203±47,2

Примітка: *Р<0,05; **Р<0,01.
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Введена до стаду лінія Елегант не може бути охарактеризована за кінцевою 
продуктивністю. Раніше до гурту були включені лінії Аннас Адеми 30587 та 
К. Франса 32366, продуктивність первісток за якими відповідає стандарту породи.

До структури гурта підприємства тривалий час входять лінії Белла 1667366.74, 
Чіф 1427381.62, Сітейшн Рф 267150.60, Елевейшин 1491007.65. Середній рівень 
їх продуктивності поступається середньому за підприємством, за винятком лінії 
Елевейшин 1491007.65.

Загалом за дослідний період мінімальний рівень продуктивних ознак мають 
лінії Старбак 352790.79 та Чіф 1427381.62. Достовірна різниця за середньої за гур-
том становить 24% та 7,6% (**Р<0,01) відповідно.

Зміни у чисельній структурі поголів’я племінного підприємства ДП ДГ «Аска-
нійське» з розведення української чорно-рябої молочної худоби пояснюються 
проведеною селекційною роботою на підвищення молочної продуктивності. 
Частка лінії Белла 1667366.74, Чіф 1427381.62, Сітейшн Рф 267150.60, Елевейшин 
1491007.65 змінилась, адже молодняк перших трьох ліній виключається з підприєм-
ства, а чисельність лінії Елевейшин 1491007.65 зазнає значних змін (частка дорос-
лого поголів’я скоротилась до 30%, а частка телиць зросла втричі). Це визначається 
потенціалом продуктивності, адже на час ретроспективного аналізу молочна про-
дуктивність недостовірно поступалася середньому показнику за господарством.

Поступове виключення з дійного гурту одних ліній узгоджується зі введенням 
інших. Це лінії Старбака 352790.79, Дж. Бесна 5694028588.94, Елегант 148551.66. 
Так у 2016 році отримано 450 голів телиць, після оцінювання яких до гурту вклю-
чили 155 голів у 2017 році та ще понад 150 голів у 2018 році.

Лінія Дж.Бесна 5694028588.94 (найменша за чисельністю) з’явилась у підпри-
ємстві 2017 року, коли було отримано 8 голів, у 2018 році було отримано понад 
177 голів молодняку.

Лінія Елегант 148551.66 ще не оцінена за продуктивністю. У 2018 році до 
гурту передано 10 голів, продуктивність яких ще не була оцінена за завершеною 
лактацією.

Висновки і пропозиції. До структури стада української чорно-рябої молочної 
породи ДП ДГ «Асканійське» входить понад 8 ліній. Лінії Белла 1667366.74, Чіф 
1427381.62, Сітейшн Рф 267150.60, Елевейшин 1491007.65 утримуються в госпо-
дарстві досить довго, а показники їх продуктивності або наближені до середнього 
значення за підприємством, або достовірно менші на 24% та 7,6% (**Р<0,01).  
Скорочення чисельності вказаних ліній відбувається узгоджено зі введенням 
нових, а саме Старбака 352790.79, Дж. Бесна 5694028588.94, Елегант 148551.66. 
Продуктивні ознаки корів підприємства будуть оцінені в наступному році.
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