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Провідне місце в селекції тварин молочної худоби посідає молочна продуктивність. Оскільки 
під вищення продуктивності може супроводжуватися послабленням конституції та природного опо
ру організму проти захворювань, подальше удосконалення порід неможливе без глибоких знань їх біоло
гічних особливостей, що характеризують резистентність тварин.

Дослідження проведені на коровахпервістках української чорнорябої молочної породи у ТзОВ 
«Молочні ріки» Сокальського району Львівської області.

Тварини української чорнорябої молочної породи в західному регіоні України мають високий 
ге нетичний потенціал, про що свідчить продуктивність первісток. Так, середня величина надою 
корівпервісток становила 6032 кг із вмістом жиру в молоці 3,73 %, а вихід молочного жиру склав 
225,0 кг. У тварин української чорнорябої молочної породи протягом лактації виявлені деякі зміни 
за показниками гуморальної та клітинної ланок імунітету. На другому місяці лактаційного періоду, 
по рівняно з п’ятим та восьмим місяцями, фагоцитарна активність нейтрофілів була меншою на 
2,91 % (Р<0,01) та 2,05 % (Р<0,05), фагоцитарне число — на 0,38 (Р<0,001) та 0,27 у. од. (Р<0,01), 
бак терицидна активність сироватки крові — на 3,17 (Р<0,001) та 2,42 % (Р<0,01), кількість 
Тлімфоцитів — на 2,13 (Р<0,001) та 1,02 % (Р<0,05). Аналогічно змінювалася лізоцимна активність 
си роватки крові, фагоцитарний індекс і кількість Влімфоцитів, однак ці зміни були невірогідними. 
За гальна оцінка природної резистентності за морфологічними і біохімічними показниками крові та 
показниками гуморальної і клітинної ланок імунітету у первісток залежно від періоду лактації бу ла 
в межах 61–64 бали, що вважається нормальним рівнем. Коефіцієнт кореляції між величиною на дою, 
виходом молочного жиру та загальною оцінкою природної резистентності протягом лактації був 
позитивним, а між вмістом жиру в молоці та загальною оцінкою природної резистентності — ко ли
вався від негативного до позитивного значення.

Ключові слова: ПОРОДА, КОРОВИ, МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПРИРОДНА 
РЕ ЗИС ТЕНТНІСТЬ, КОЕФІЦІЄНТ КОРЕЛЯЦІЇ
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Milk yield takes the leading role in animal breeding of dairy cattle. Since increased productivity may 
be accompanied by a weakening of the body composition and natural body resistance against diseases further 
improvement of breeds is not possible without deep knowledge of their biological features that characterize 
the resistance of animals.

The research was conducted on cowfirstborn Ukrainian black and white dairy cattle in LLC “Milk 
River” Sokal department of Lviv region.

Animals of Ukrainian black and white dairy cattle in western Ukraine have high genetic potential, as 
evidenced by the performance of firstborn. Thus, the average value of milk yield of cows firstborn was 6032 kg 
of milk fat 3,73 %, and the yield of milk fat was 225,0 kg. Animals of Ukrainian black and white dairy cattle 
revealed some differences in humoral and cellular immunity links during lactation. After 2 months of lactation 
period, compared with 5 and 8 months, phagocytic activity of neutrophils was reduced to 2,91 % (P<0,01) 
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and 2,05 % (P<0,05), phagocytic number — 0,38 (P<0,001) and 0,27 in. units. (P<0,01), serum bactericidal 
activity — to 3,17 % (P<0,001) and 2,42 % (P<0,01), the number of Tlymphocytes — to 2,13 % (P<0,001) and 
1,02 % (P<0,05). Lysozyme activity of blood serum, phagocytic index and the number of Blymphocytes varied 
similarly; however, these changes were unlikely. Overall natural resistance morphological and biochemical 
parameters of blood, humoral and cellular immunity in parts firstborn according to lactation ranged 61–64 
points which is considered a normal level. The correlation between the value of milk yield, milk fat yield and 
overall assessment of natural resistance during lactation was positive, and the correlation between the fat 
content in milk and overall assessment of natural resistance ranged from negative to positive values.

Keywords: BREED, COWS, MILK PRODUCTION, NATURAL RESISTANCE, THE COR
RELATION COEFFICIENT
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Ведущее место в селекции животных молочного скота занимает молочная продуктивность. 
По скольку повышение продуктивности может сопровождаться ослаблением конституции и естест
вен ного сопротивления организма против заболеваний, дальнейшее совершенствование пород не
возмож но без глубоких знаний их биологических особенностей, характеризирующих резистентность 
жи вотных.

Исследования проведены на коровах украинской чернопестрой молочной породы в ООО «Мо
лоч ные реки» Сокальского района Львовской области.

Животные украинской чернопестрой молочной породы в западном регионе Украины имеют 
вы сокий генетический потенциал, о чем свидетельствует продуктивность первотелок. Так, средняя 
ве личина удоя коровпервотелок составила 6032 кг с содержанием жира в молоке 3,73 %, а выход мо
лочного жира составил 225,0 кг. В животных украинской чернопестрой молочной породы в те че ние 
лактации выявлены некоторые различия по показателям гуморального и клеточного звеньев имму
нитета. На втором месяце лактационного периода, по сравнению с пятым и восьмым месяцами, фаго
ци тарная активность нейтрофилов была меньше на 2,91 % (Р<0,01) и 2,05 % (Р<0,05), фагоцитарное 
чис ло — на 0,38 (Р<0,001) и 0,27 у. ед. (Р<0,01), бактерицидная активность сыворотки крови — на 
3,17 % (Р<0,001) и 2,42 % (Р<0,01), количество Тлимфоцитов — на 2,13 % (Р<0,001) и 1,02 % (Р<0,05). 
Аналогично менялась лизоцимная активность сыворотки крови, фагоцитарный индекс и ко ли чество 
Влимфоцитов, однако эти изменения были недостоверными. Общая оценка естественной ре зис тент
ности по морфологическим и биохимическим показателями крови и показателям клеточного и гумо
раль ного звеньев иммунитета у первотелок в зависимости от периода лактации находилась в пределах 
61–64 баллов, что считается нормальным уровнем. Коэффициент корреляции между величиной удоя, 
вы ходом молочного жира и общей оценкой естественной резистентности в течение лактации имел 
по ложительное значение, а между содержанием жира в молоке и общей оценкой естественной резис
тентности колебался от отрицательного к положительному значению.

Ключевые слова: ПОРОДА, КОРОВЫ, МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ, ЕС ТЕСТВЕН
НАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ, КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ

Селекційна робота з наявними ма си
вами великої рогатої худоби в Україні спря
мована на підвищення їх генетичного по тен
ціалу. Вирішення цієї проблеми залежить від 
знання стану порід, творчого та своєчасного 

використання досягнень селекційної науки. 
Українська чорноряба молочна порода як біо
логічна система перебуває у безперервній мін
ливості і тому потребує ретельної оцінки її 
ге не тичних можливостей в конкретних умо
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вах існування. Для забезпечення стійкого ге
не тичного прогресу селекційну роботу з кож
ною породою необхідно проводити у вза є
мо зв’язку на загальнопородному та зо наль
ному рівнях.

Практикою світового та вітчизняного 
ско  тарства доведено, що прибутковість мо лоч
ної худоби пов’язана з її продуктивністю. Ви
правданим є розведення таких порід, у яких 
загальний економічний ефект до ся гається за 
рахунок високої молочної про дук тивності. 
У зв’язку з цим такі якості тварин, як кіль
кість і якість надоєного молока, опла та кор му 
продукцією, скороспілість, технологіч ність, 
міцність конституції, стійкість до за хво рю
вань, були і надалі залишаються важ ливими 
селекційними ознаками [1–3].

Провідне місце в селекції тварин молоч
ної худоби займає молочна продуктив ність. 
Решта селекційних ознак або зв’язані, або 
не обхідні для отримання молочної продукції 
з найменшими затратами упро довж як най дов
шого терміну їхнього викорис тан ня, забезпе
чу ючи при цьому міцне здоров’я, високу від
тво рювальну функцію та стійкість до не спри
ятливих умов зовнішніх факторів [4–6].

Таким чином, молочна продуктивність 
є основною господарсько корисною і селек
цій ною ознакою великої рогатої худоби мо
лоч них порід. Вся зоотехнічна робота спря
мована на одержання від корів цього на пря
му продуктивності якомога більшої кіль кос
ті високоякісного молока.

Подальше удосконалення порід не
мож ливе без глибоких знань їх біологічних 
особ ливостей, що характеризують резис тент
ність тварин, оскільки підвищення про дук
тивності може супроводжуватися послаблен
ням конституції та природного опо ру ор га
нізму проти захворювань. При род на ре зис
тентність характеризується комп лексом ге
ма тологічних (морфологічних, біохімічних, 
імунологічних) та фізіологічних показників. 
Вона має генетичну природу, проте її рівень 
буває різним і залежить від породи, ві ку і фі
зіологічного стану тварин, пори ро ку, го дів
лі, умов утримання та інших фак торів [7]. 
У селекційній роботі важливе зна чення має 
визначення рівня природної ре зис тент нос

ті тварин, яких розводять у різ них ре гі о нах 
[8–10]. Можливість і перс пектив ність під
вищення стійкості тварин до захво рю вань 
селекційногенетичними мето дами підтвер
джу ється цілою низкою робіт [8, 11].

Природна резистентність тварин до не
спе цифічних факторів навколишнього сере до
вища має полігенний характер детер мі нова
ності, тому необхідно враховувати су купність 
показників, які характеризують за хис ну сис
те му організму [12].

Мета роботи — дослідити молочну про
дуктивність та природну резистентність пер віс
ток української чорнорябої молочної породи.

Матеріали і методи

Дослідження провели на коровах
пер вістках української чорнорябої молочної 
по ро ди в ТзОВ «Молочні ріки» Сокальського 
району Львівської області. Оцінку молочної 
про дуктивності здійснювали на основі про
ве дених щомісячно контрольних надоїв.

Показники природної резистентності 
пер вісток оцінювали на 2, 5 та 8 місяцях лак
таційного періоду. Бактерицидну актив ність 
сироватки крові визначали фотонефело мет
рич ним кюветним методом, лізоцимну — 
не фе ло метричним методом, фагоцитарну ак
тивність нейтрофілів, фагоцитарний індекс — 
за методикою В. С. Гостева [13], кількість 
Т і Влімфоцитів — за методикою M. Jondal 
et. al. [14]. Загальний бал природної резис
тент ності розраховували за шкалою, запро
по нованою В. Є. Чумаченком та ін. [7]. За
гальний бал природної резистентності в ме
жах 50–80 балів оцінюється як нор мальний 
рівень резистентності, 19–30 — як низький.

Результати й обговорення

Тварини української чорнорябої мо
лочної породи в західному регіоні України ма
ють високий генетичний потенціал, про що 
свідчить продуктивність первісток (Табл. 1). 
Так, середня величина надою корівпервіс
ток становила 6032±126,2 кг з вміс том жиру 
в молоці 3,73±0,017 %, а вихід молочного 
жи ру склав 225,0±4,84 кг.
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Аналіз молочної продуктивності по 
місяцях лактації показує, що величина на
дою та вихід молочного жиру з першого до 
дру гого місяця зросли на 120 кг (Р<0,001) та 
3,3 кг (Р<0,001), а в подальшому з кожним мі
сяцем ці показники знижувалися — з дру го го 
до десятого місяця вони знизилися на 432 кг 
(Р<0,001) та 13,4 кг (Р<0,001) від повідно.

Таблиця 1
Динаміка молочної продуктивності корів-первісток

Місяць 
лактації n

Показник
надій, кг вміст жиру, % молочний жир, кг

M±m Cv M±m Cv M±m Cv
1 73 661±14,3 18,4 3,66±0,017 3,9 24,2±0,53 18,8
2 73 781±15,9 17,4 3,52±0,017 4,2 27,5±0,58 18,1
3 73 755±17,1 19,4 3,57±0,017 4,0 27,0±0,63 20,0
4 73 698±15,4 18,9 3,65±0,017 3,9 25,5±0,58 19,4
5 73 665±15,0 19,3 3,71±0,018 4,1 24,7±0,55 19,0
6 73 594±12,8 18,4 3,77±0,019 4,4 22,4±0,49 18,7
7 73 557±12,7 19,5 3,84±0,019 4,3 21,4±0,49 19,7
8 73 510±11,4 19,0 3,89±0,020 4,4 19,8±0,45 19,5
9 73 462±13,1 24,1 3,96±0,022 4,7 18,3±0,53 24,5
10 72 349±18,7 45,3 4,06±0,028 5,9 14,2±0,75 45,0

За лактацію 73 6032±126,2 17,9 3,73±0,017 4,0 225,0±4,84 18,4

Аналізуючи жирномолочність корів 
у розрізі місяців лактації нами встановлено, 

що з першого до другого місяця цей показ
ник знизився на 0,14 % (Р<0,001), а в по даль
шому з кожним місяцем лактації вміст жиру 
в молоці зростав і з другого до десятого мі
ся ця цей показник збільшився на 0,54 % 
(Р<0,001).

У корівпервісток української чорно
рябої молочної породи у ході лактації вияв
ле ні деякі відмінності за показниками гумо
ральної ланки імунітету (Табл. 2).

Таблиця 2 
Показники гуморальної ланки імунітету корів-первісток, M±m, n=36

Показник Місяць лактації
2 5 8

Фагоцитарна активність, % 54,41±0,69 57,32±0,64 56,46±0,53
Фагоцитарний індекс, у. од. 9,09±0,18 9,29±0,14 9,21±0,10
Фагоцитарне число, у. од. 4,92±0,07 5,30±0,05 5,19±0,04
Лізоцимна активність, % 23,24±0,48 24,30±0,48 24,24±0,42
Бактерицидна активність, % 65,08±0,63 68,25±0,54 67,50±0,51

На другому місяці лактації фаго цитар
на активність нейтрофілів, фагоцитарне число 
та бактерицидна активність сироватки крові 
бу ли меншими порівняно з п’ятим місяцем 
на 2,91 % (Р<0,01), 0,38 % (Р<0,001) і 3,17 % 
(Р<0,001), порівняно з восьмим мі сяцем — на 
2,05 % (Р<0,05), 0,27 у. од. (Р<0,01) і 2,42 % 
відповідно (Р<0,01). На во сь мому місяці лак
тації, по рів няно з п’ятим мі сяцем, згадані 

по казники були невірогідно нижчими. Лізо
цимна активність си ро ватки крові та фаго ци
тар ний індекс під час лактації змінювалися 
невірогідно.

У корівпервісток впродовж лактації 
за показниками клітинної ланки імунітету 
та кож виявлені деякі відмінності (Табл. 3). 
Так, кількість Тлімфоцитів на другому місяці 
лак тації була меншою порівняно з п’ятим мі
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сяцем на 2,13 % (Р<0,001), порівняно з вось
мим місяцем — на 1,02 % (Р<0,05). На п’я
тому місяці лактації цей показник був ви
щим порівняно з восьмим місяцем на 1,1 % 
(Р<0,05). Аналогічна картина виявлена і за 
Тхелперами. Так, кількість Тхелперів на 
другому місяці лактації була меншою по рів
няно з п’ятим місяцем на 2,14 % (Р<0,001), 
порівняно з восьмим місяцем — на 0,95 % 

(Р<0,01). На п’ятому місяці лакта ції цей по
казник був вищим порівняно з восьмим мі
сяцем на 1,19 % (Р<0,01). Тактив ні лім фо
цити та Тсупресори у ході лактації зміню
ва лися невірогідно. Кіль кість Влімфоцитів 
змі нювалася, як і кількість Тлім фоцитів, 
од нак ці зміни бу ли невірогід ни ми. Співвід
но шення Тлімфо ци тів та Влімфоци тів про
тягом лак тації було майже на одно му рівні.

Таблиця 3 
Показники клітинної ланки імунітету корів-первісток, M±m, n=36

Показник Місяць лактації
2 5 8

Влімфоцити, % 18,68±0,35 19,38±0,28 18,87±0,24
Тлімфоцити, % 45,49±0,30 47,62±0,42 46,51±0,33
Тактивні, % 26,46±0,32 26,62±0,36 26,22±0,33
Тхелпери, % 28,05±0,17 30,19±0,32 29,00±0,22
Тсупресори, % 17,44±0,19 17,43±0,24 17,51±0,26
Тлімфоцити/Влімфоцитів 2,47±0,05 2,48±0,04 2,47±0,03
Імунорегуляторний індекс 1,61±0,02 1,74±0,03 1,66±0,03

Імунорегуляторний індекс до середини 
лактації зростав, а до кінця лактації — знижу
вався. Однак вірогідна різниця за цим показ
ником була виявлена лише між другим та п’я  
тим місяцем лактації і становила 0,13 (Р<0,001).

Стан природної резистентності ор га
нізму тварини в цілому доповнюють по каз
ники лейкоцитарної формули крові. У корів 
первісток української чорнорябої молочної 
породи в ході лактації виявле ні деякі від мін
ності за показниками лейко ци тарної фор
мули (Табл. 4). Кількість еозинофілів змен
шувалася, з другого до п’ятого місяця лактації 
цей показник зни зив ся на 0,97 % (Р<0,001), 

з п’ятого до вось мого — на 0,14 %, а з другого 
до восьмо го — на 1,11 % (Р<0,001). Кількість 
паличко ядерних нейтрофілів і лімфоцитів 
з дру гого до п’ятого місяця лактації зросла 
на 0,97 % (Р<0,01) і 4,32 (Р<0,001), а з п’ято го 
до восьмого — знизилася на 1,34 % (Р<0,001) 
і 2,05 % (Р<0,01) відповідно. Кіль кість сегмен
тоядерних нейтрофілів і моно  цитів з друго
го до п’ятого місяця лактації знизилася на 
3,54 % (Р<0,001) і 0,86 % (Р<0,01), а з п’ято
го до восьмого — збільши ла ся на 2,48 % 
(Р<0,001) і 1,11 % (Р<0,001) від по від но. Кіль 
 кість базофілів у ході лакта ції змі ню ва лася 
невірогідно.

Таблиця 4
Лейкоцитарна формула крові корів-первісток, %, M±m, n=36

Показник
Місяць лактації

2 5 8
Базофіли 0,49±0,08 0,57±0,08 0,51±0,08
Еозинофіли 5,00±0,21 4,03±0,17 3,89±0,17
Нейтрофіли: паличкоядерні 4,08±0,23 5,05±0,17 3,71±0,20

сегментоядерні 29,38±0,40 25,84±0,29 28,32±0,29
Лімфоцити 56,16±0,52 60,48±0,46 58,43±0,42
Моноцити 4,89±0,20 4,03±0,18 5,14±0,19
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Таблиця 5
Коефіцієнт кореляції між загальною оцінкою природної резистентності 

і молочною продуктивністю первісток, r, n=36

Поєднання показників Місяць лактації
2 5 8

Загальна оцінка природної резистентності — надій 0,279 0,228 0,007
Загальна оцінка природної резистентності — вміст жиру 0,154 –0,119 0,091
Загальна оцінка природної резистентності –вихід молочного жиру 0,300 0,198 0,029

Між загальною оцінкою природної 
ре зистентності та величиною надою коефі
ці єнт кореляції був позитивним, хоча невіро
гідним (Табл. 5). Така ж картина спо сте рі
галася і за коефіцієнтом кореляції між за
галь ною оцінкою природної резис тент ності 
та виходом молочного жиру. Між загальною 
оцін кою природної резис тент нос ті і вмістом 
жиру в молоці на другому та восьмому міся
цях лактації виявлений пози тив ний зв’язок, 
а на п’ятому місяці лакта ції — негативний.

Позитивні коефіцієнти кореляції між 
загальною оцінкою природної резис тентнос
ті та величиною надою і виходом мо лочного 
жиру, а також коливання коефіцієнта ко ре
ляції від негативного до позитивного значен
ня між загальною оцінкою природної ре зис
тентності і вмістом жиру в молоці вказу ють 
на наявність у стаді тварин, у яких зі збіль
шенням продуктивності показники природної 
резистентності не знижуються. Та ким чи ном, 
подальший селекційний процес до ціль но бу
ло б спрямувати на відбір тварин з ба жаним 
поєднанням продуктивності та при родної ре
зис тентності.

Висновки

1. Тварини української чорнорябої 
молочної породи в західному регіоні України 

мають високий генетичний потенціал, про 
що свідчить продуктивність первісток.

2. Комплексна оцінка природної ре
зистентності за морфологічними і біо хіміч
ними показниками крові та показ ни ками 
гуморальної і клітинної ланок імунітету по
ка зала, що первістки залежно від періоду 
лак тації мали загальну оцінку 61–64 бали, що 
вва жається нормальним рівнем. Коефіцієнт 
ко реляції між величиною надою, виходом 
молоч ного жиру і загальною оцінкою при
род ної резистентності в ході лактації мав по
зитивне значення, а між вмістом жиру в мо
ло ці і загальною оцінкою природної резис
тентності — коливався від негативного до 
по зитивного значення.

Перспективи подальших досліджень. 
У подальшому планується дослідити залеж
ність молочної продуктивності первісток від 
їх живої маси в період вирощування.
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