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ІНТЕНСИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ КРОСБРЕДНИХ ТЕЛИЦЬ  
ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УТРИМАННЯ 

Використання кросбридингу, як елемента поліп-
шення молочної худоби у комерційних стадах вплину-
ло на ріст і розвиток телиць першого покоління у 
порівнянні з чистопородними аналогами. Телиці укра-
їнської чорно-рябої молочної породи характеризува-
лися більш високими показниками живої маси порів-
няно з швіцькими помісями, тоді як телиці отримані 
в результаті схрещування монбельярдської породи з 
українською червоно-рябою молочною породою, на-
впаки відзначались більшою живою масою, порівняно 
з червоно-рябими аналогами. За індексами, що хара-
ктеризують інтенсивність їх росту та розвитку 
телиці української чорно-рябої молочної породи мали 
вищі показники порівняно з помісними аналогами. В 
дослідженнях проведених на помісних телицях украї-
нської червоно-рябої молочної та монбельярдської 
породах встановлено, що вони за показниками хара-
ктеру росту переважали червоно-рябих аналогів. 

Ключові слова: кросбридинг, жива маса, при-
рости, швидкість росту, технології утримання. 

Постановка проблеми. Голштинізована худоба 
разом з багатьма позитивними ознаками має і низку 
проблем пов’язаних зі зниженням рівня відтворен-
ня, продуктивного довголіття, якості продукції [3, 
18]. Одним із методів поліпшення вказаних ознак 
молочної худоби в товарних стадах є кросбридинг 
[4, 14]. Він являє собою систему міжпородного 
схрещування, за якої у потомства можна очікувати 
вищі показники окремих кількісних ознак, ніж у 
батьків за рахунок їхньої гетерозиготності за бага-
тьма генами [5]. У США серед поліпшувальних по-
рід для голштинів найбільш розповсюдженими є 
джерсейська, швіцька, айрширська та монбельярд-
ська, а в країнах Європейського Союзу та Сканди-
навії також шведська, норвезька та датська червоні 
породи [5, 10, 11, 17].  
Аналіз основних досліджень і публікацій, 

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Дослідженнями зарубіжних вчених встановлено, 
що у кросбредних тварин першого покоління 
значно поліпшились такі функціональні ознаки, 
як продуктивне довголіття, якісний склад моло-
ка, показники відтворення [12, 13]. При цьому на 

9,4 % зменшились витрати на ветеринарні пре-
парати, тривалість сервіс-періоду скоротилась на 
26 днів та на 26 % збільшилась тривалість про-
дуктивного використання [15, 16]. Тому застосу-
вання даного селекційного прийому було б ко-
рисним і на вітчизняних комерційних фермах, де 
використовуються українські молочні породи. 
Основними показниками розвитку молодняку 

за умов різних технологій експлуатації є інтен-
сивність їх росту та жива маса за період вирощу-
вання [8]. Відомо, що в процесі росту та розвит-
ку тварин інтенсивність обмінних процесів з ві-
ком зменшується, що зумовлено біологічними 
особливостями організму [1]. Існують думки, що 
жива маса не повною мірою відображає інтенси-
вність росту тварин за віком [9]. Найважливішим 
показником, за величиною якого можна характе-
ризувати інтенсивність росту тварин, є серед-
ньодобовий приріст живої маси. 
Мета досліджень полягала в аналізі динаміки 

живої маси, середньодобових приростів та інте-
нсивності росту кросбредних телиць порівняно з 
чистопородними аналогами за різних технологій 
утримання. 
Завданням дослідження було вивчити вплив 

кросбридингу, як елементу поліпшення комер-
ційних стад на показники росту телиць отрима-
них від вітчизняних порід. 
Матеріал і методи досліджень. Дослідження 

проводили у СТОВ ОП «Михайлівське» с. Михай-
лівка (49°11ґ52ґґ пн. ш., 28°43ґ29ґґ сх. д.) Вінниць-
кого району Вінницької області на телицях україн-
ської чорно-рябої молочної породи та помісях пер-
шого покоління отриманих в результаті схрещуван-
ня зі швіцькою породою та у ТОВ «Азорель» 
с. Мухівці (48°57ґ01ґґ пн. ш., 28°47ґ09ґґ сх. д.) Не-
мирівського району Вінницької області на телицях 
української червоно-рябої молочної породи та помі-
сях першого покоління отриманих у разі схрещу-
вання української червоно-рябої молочної з монбе-
льярдською породою. У СТОВ «Михайлівське» 
застосовується прив’язно-стійлова система утри-
мання в зимовий та безприв’язна з утриманням на 
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вигульно-кормових майданчиках у весняно-осінній 
періоди. У ТОВ «Азорель» застосовується без-
прив’язне утримання з використанням глибокої  
довгонезмінюваної підстилки. В обох господарст-
вах було сформовано по дві групи чистопородних 
та помісних телиць-аналогів з чисельністю 25 
(СТОВ «Михайлівське») та 20 (ТОВ «Азорель») 
голів у кожній. В обох господарствах застосову-
ється однотипна цілорічна годівля корів повно-
раціонними кормосумішами. Дослідження про-
водили від народження до 18-місячного віку. 
Упродовж досліджень реєстрували живу масу за 
народження і щомісячно, середньодобові приро-
сти, індекси що характеризують ріст і розвиток 
тварин. Спад відносної швидкості росту ремонтних 
телиць та індекс спаду енергії росту визначали за 
методикою Ю. К. Свечина та Л. И. Дунаєва [6]. По-
казники інтенсивності росту тварин – за методика-
ми Ю. К. Свечина [7] та В. П. Коваленко [2]. 
Результати досліджень. У результаті проведе-

них досліджень встановлено, що у всі вікові періоди 
вирощування телиці української чорно-рябої моло-
чної породи характеризувалися вищими показника-
ми живої маси порівняно зі швіцькими помісями і у 
18-місячному віці різниця становила 14,34 кг, тоді 
як телиці отримані в результаті схрещування мон-
бельярдської породи з українською червоно-рябою 
молочною породою навпаки відзначались більшою 
живою масою порівняно з червоно-рябими анало-

гами, а у 18-місячному віці їхня жива маса перева-
жала на  15,23 кг (табл. 1). 
Важливим показником, що характеризує ріст 

телиць, є кратність збільшення їх живої маси 
(табл. 2). Встановлено, що попри найнижчу живу 
масу за народження та у всі вікові періоди помісні 
телиці української чорно-рябої молочної та шві-
цької порід мали найвищий показник кратності 
збільшення живої маси – у 12,72 разів (або на 
367,24 кг), тоді як у чистопородних аналогів жива 
маса збільшилась у 12,23 разів (або на 379,16 кг). 
Помісні телиці монбельярдської та української 
червоно-рябої молочної серед досліджуваних по-
рід  мали найвищу живу масу за народження, але 
при цьому кратність збільшення їхньої живої маси 
була найнижчою – у 12,15 разів (або на 406,15 кг). 
Щодо телиць української червоно-рябої молочної 
породи, то у них цей показник збільшився у 12,47 
разів (або на 398,08 кг). Найвищі середньодобові 
прирости серед тварин усіх порід були у період 
від народження до 6-місячного віку (табл. 3).  
У подальшому, аж до 18-місячного віку цей по-
казник поступово знижувався. Найбільшими се-
редньодобові прирости за весь період вирощу-
вання були у помісей української червоно-рябої 
молочної породи та монбельярдської – 752,19 г, 
а найменшими у помісей української чорно-
рябої молочної породи зі швіцами – 681,09 г. 

1. Жива маса телиць досліджуваних порід, кг 

Вікові періоди, місяців Порода за народження 6 12 18 
Українська чорно-ряба 

молочна 33,76±0,37 198,19±4,22 307,81±4,64 412,92±5,08 

Помісі української чорно-
рябої молочної та швіцької 31,34±0,72** 186,49±3,71* 296,38±4,52 398,58±5,74 

Українська червоно-ряба 
молочна 34,26±0,53 204,27±4,86 316,51±5,27 427,34±4,86 

Помісі української черво-
но-рябої молочної та  
монбельярдської 

36,42±0,37** 212,31±3,58 328,16±4,73 442,57±5,19* 

Примітка: * – Р<0,05; ** – Р<0,01 порівняно з українськими чорно- та червоно-рябими молочними породами.  

2. Кратність збільшення живої маси телиць, разів 

Вікові періоди, місяців Порода 6 12 18 
Українська чорно-ряба молочна 5,88±0,02 9,69±0,03 12,97±0,05 

Помісі української чорно-рябої мо-
лочної та швіцької 5,94±0,02* 9,45±0,02*** 12,71±0,04*** 

Українська червоно-ряба молочна 5,95±0,03 9,23±0,06 12,47±0,04 
Помісі української червоно-рябої 
молочної та монбельярдської 5,82±0,02*** 9,01±0,07* 12,15±0,05*** 

Примітка: * – Р<0,05; *** – Р<0,001 порівняно з українськими чорно- та червоно-рябими молочними породами.  
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3. Середньодобові прирости телиць у період вирощування, г 

Вікові періоди, місяців Порода 0–6 6–12 12–18 0–18 
Українська чорно-ряба 

молочна 913,22±2,14 607,54±1,73 581,94±2,03 702,37±1,74 

Помісі української чорно-
рябої молочної та  

швіцької 
861,95±1,72*** 610,57±1,58 570,35±1,84*** 681,09±2,06***

Українська червоно-ряба 
молочна 

 
944,47±2,83 

 
622,84±1,84 

 
615,26±2,31 

 
727,90±2,26 

Помісі української  
червоно-рябої молочної 
та монбельярдської 

977,08±2,26*** 642,74±2,09*** 634,08±2,12*** 752,19±3,32***

Примітка: *** – Р<0,001 порівняно з українськими чорно- та червоно-рябими молочними породами.  

4. Відносна швидкість росту телиць, % 

Вікові періоди, місяців Порода 0–6 6–12 12–18 0–18 
Українська чорно-ряба молочна 141,77±0,26 43,30±0,19 29,17±0,18 169,76±0,14 
Помісі української чорно-рябої  

молочної та швіцької 142,44±0,20* 48,07±0,16*** 29,38±0,17 171,04±0,16***

Українська червоно-ряба молочна 142,53±0,34 43,12±0,20 30,01±0,19 170,31±0,20 
Помісі української червоно-рябої 
молочної та монбельярдської 141,43±0,28* 42,87±0,28 29,46±0,26 169,52±0,33 

Примітка: * – Р<0,05; *** – Р<0,001 порівняно з українською чорно-рябою молочною породою.  

5. Індекси, що характеризують ріст телиць 
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Українська чорно-ряба молочна 0,980 0,090 0,378 1,485 99,21± 
1,64 

112,58±
0,86 

Помісі української чорно-рябої 
молочної та швіцької 0,933 0,079 0,376 1,401 92,34± 

1,56** 
111,70±

0,42 

Українська червоно-ряба молочна 0,991 0,092 0,388 1,538 101,12± 
1,32 

112,72±
0,73 

Помісі української червоно-рябої 
молочної та монбельярдської 0,995 0,099 0,401 1,594 102,37± 

1,58 
111,84±

0,93 
Примітка: ** – Р<0,01 порівняно з українською чорно-рябою молочною породою.  

 
Найвища відносна швидкість росту живої ма-

си в усіх групах піддослідних тварин спостеріга-
лася у період від народження до 6 місяців 
141,43–142,53 % (табл. 4). З віком теличок цей 
показник зменшувався, і найнижчим він був у 
період від 12- до 18-місячного віку 29,17–
30,01 %.  
З метою оцінки закономірностей росту телиць 

нами вивчено індекси, що характеризують інтен-
сивність їх росту (табл. 5). Встановлено, що те-
лиці української чорно-рябої молочної породи 

мали більш високі показники за всіма індексами 
порівняно з телицями швіцьких помісей. Зокре-
ма за індексом інтенсивності спаду росту вони 
переважали помісних тварин на 0,88 %, що вка-
зує на дещо вищу інтенсивність формування в 
ранньому онтогенезі. В іншому досліді показни-
ки характеру росту телиць помісей української 
червоно-рябої молочної породи та монбельярд-
ської переважали червоно-рябих аналогів за всі-
ма показниками, крім індексу спаду енергії рос-
ту (< на 2,60 %).  
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Висновки: 
1. Встановлено, що використання кросбридин-

гу, як елемента поліпшення комерційних стад 
по-різному вплинуло на ріст і розвиток телиць 
першого покоління у порівнянні з чистопород-
ними аналогами. Чистопородні телиці українсь-
кої чорно-рябої молочної породи характеризува-
лися більш високими показниками живої маси 
порівняно зі швіцькими помісями, тоді як телиці, 
отримані в результаті схрещування монбельярдів 

з українською червоно-рябою молочною, навпа-
ки відзначались більшою живою масою порівня-
но з чистопородними червоно-рябими аналога-
ми.  

2. Найвищі середньодобові прирости та відпо-
відно і відносна швидкість росту у період від 
народження до 6-, 12- та 18-місячного віку були 
у телиць помісей української червоно-рябої мо-
лочної з монбельярдською породою.  
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