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ЗМІНИ РОСТУ БУГАЙЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ
ПОРОДИ ПІД ВПЛИВОМ ТРИВАЛОСТІ ЛАКТАЦІЇ КОРІВ-МАТЕРІВ
Викладено результати досліджень впливу тривалості лактації корів-матерів на
інтенсивність росту бугайців української червоної молочної породи у період від народження і
до 18 місяців. Встановлено, що бугайці, народжені коровами з оптимальною тривалістю
лактаційного періоду при народженні та в різні періоди їх вирощування до 18-місячного віку
переважають бугайців від матерів з вкороченою та подовженою лактацією.
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Серед інших факторів, які певним чином зумовлюють онтогенетичний розвиток
тварин можна назвати й такий, як тривалість лактаційної діяльності корів. Не викликає
сумніву той факт, що у неонатальний період під впливом спадковості та стану материнського
організму формуються особливості будови тіла тварини, її фізіологічні функції та потенційні
можливості продуктивності. Слід врахувати, що під час розвитку плода корова лактує і
збільшується загальна напруженість тварини [1].
Секреторна функція молочної залози тісно пов’язана з діяльністю всього організму,
особливо нервовою і травною системами, органами кровообігу і залозами внутрішньої
секреції. Лактація супроводжується інтенсивним обміном речовин і вимагає великого
напруження всіх фізіологічних функцій організму корови [1]. Тому тривалість лактування, під
час якого й відбувається ембріональний розвиток бичка може впливати на його ріст і розвиток
в постембріональний період.
На ріст і розвиток тварин в ембріональний і постембріональний періоди суттєво
впливають так звані материнські ефекти, від яких значно залежить мінливість, яка обумовлена
зовнішніми факторами. Напруженість фізіологічних процесів у корів пов’язана з лактаційною
діяльністю, тривалістю сервіс-, сухостійного- і міжотельного періодів. Однак вказані фактори
не впливають на генотип, але в значній мірі можуть визначати норму реакції особини за
відповідних умов у фенотиповому прояві й особливо в період раннього онтогенезу [2].
Тривалість лактаційної діяльності корів, поряд з іншими факторами, впливає на
онтогенетичний розвиток тварин. У неонатальний період під впливом спадковості та стану
материнського організму формуються особливості будови тіла тварини, її фізіологічні функції
та потенційні можливості продуктивності. Слід врахувати, що під час розвитку плода корова
лактує і тим самим збільшується загальна напруженість тварини.
Таким чином, тривалість лактування, під час якого й відбувається ембріональний
розвиток бичка може впливати на його ріст і розвиток в постембріональний період.
Методика досліджень. Дослідження проводились на базі племзаводу "Зоря"
Херсонської області. Нами було поставлено завдання визначити зміни росту молодняку
великої рогатої худоби залежно від тривалості сервіс-періоду корів-матерів. Для цього
сформували групу бугайців української червоної молочної породи (n = 108), яких розподілили
за генотипом: з урахуванням материнської спадковості виділили групи тварин – англеризована
червона степова, поліпшена голштинами (АЧС+Г) в кількості 66 голів і англерська порода, яка
схрещувалася з голштинами (А+Г) – 42 голови. За батьківською спадковістю бугайців
розподілили на три групи згідно частки спадковості голштинської породи, а саме: <50%Г
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(n=25), 50-75%Г (n=54), >75%Г (n=29).
Всі тварини знаходились в подібних умовах годівлі та утримання. Порівняльну
оцінку показників росту і розвитку бичків у ранньому онтогенезі здійснювали за даними живої
маси, яку визначали за результатами їх зважувань, та параметрами росту [3].
Біометричну обробку отриманих даних досліджень проводили методом варіаційної
статистики за методикою М.О.Плохінського [4].
Результати досліджень. За даними живої маси бугайців при народженні та в різні
періоди їх вирощування встановлено деяку перевагу тварин, народжених коровами з
оптимальною тривалістю лактаційного періоду.
Особливості формування м’ясної продуктивності у бугайців української червоної
молочної породи під впливом тривалості лактації їх матерів визначені з врахуванням
материнської та батьківської спадковості (табл. 1).
Встановлено, що перевагу за живою масою у віці 18 міс. мали бугайці, які походили
від англерських корів з подовженою лактацією. Різниця склала 30,0 кг (P>0,999) порівняно з
бугайцями від англеризованих червоних степових корів-матерів аналогічної тривалості
лактації.
Дещо інша тенденція виявлена в зміні живої маси молодняку протягом його
вирощування з врахуванням батьківської спадковості. Так, в період раннього онтогенезу (від
народження і до 3-місячного віку) перевагу за живою масою мали бугайці генотипу 50-75% Г,
матерями яких були корови з короткою тривалістю лактаційного періоду. У віці 6, 9 і 12
місяців вищою живою масою характеризувалися бугайці генотипу <50% Г, матері яких мали
подовжену лактацію. І у віці 15 і 18 місяців за живою масою переважали бугайці генотипу
>75% Г, які походили від матерів з оптимальною тривалістю лактації.
Встановлено відмінності за інтенсивністю росту бугайців, які відрізняються за
материнською та батьківською спадковістю і походять від корів з різною тривалістю
лактаційного періоду (табл. 2).
Вищою інтенсивністю росту в період від народження і до 6-місячного віку
характеризуються бугайці від англерських корів з подовженою лактацією.
В наступні вікові періоди, за винятком періоду 6-9 міс., кращими за середньодобовими
приростами були тварини, матерями яких є англерські корови з оптимальною тривалістю лактації.
І лише в період 6-9 міс. найвищим середньодобовим приростом відрізняються бугайці від
англерських корів-матерів, але з короткою тривалістю лактаційного періоду.
Аналогічну тенденцію за інтенсивністю росту встановлено й з врахуванням батьківської
спадковості. Перевагу за середньодобовими приростами встановлено у бугайців генотипу <50%Г,
матері яких мали подовжену лактацію, але лише в період вирощування від народження і до 3місячного віку. Вищою інтенсивністю росту в період 9-12 міс. характеризуються бугайці генотипу
>75%Г, матері яких мали довгий лактаційний період. І в останні періоди вирощування (12-15 міс. і
15-18 міс.) за інтенсивністю росту переважали бугайці аналогічного генотипу (>75%Г), але матері
яких відрізнялись оптимальною тривалістю лактації.
Отже, виявлено деякі відмінності ростових змін під впливом тривалості лактаційного
періоду і походження бугайців.
Попередньо встановлена закономірність щодо зумовленості інтенсивності формування
живої маси та напруги росту молодняку під впливом дії паратипового фактору і спадковості
підтверджується і наступними даними. За інтенсивністю формування живої маси, а отже і
напругою росту в період 0-3-6 міс. перевагу мають бугайці від англерських корів з подовженою
лактацією.
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В наступні два періоди перевага аналогічно за обома параметрами була у бугайців,
що походять від англерських матерів, але з короткою лактацією. І в періоди 9-12-15 міс. і 1215-18 міс. кращими за інтенсивністю формування живої маси і напругою росту були бугайці
від англерських корів-матерів, але з подовженою тривалістю лактації.
За індексом рівномірності росту майже в усі вікові періоди мали перевагу бугайці від
матерів з короткою тривалістю лактації, але спочатку (період 0-3-6 міс.), це були тварини,
одержані від англеризованих червоних степових корів, а в наступні періоди (3-6-9 міс., 6-9-12
міс. і 9-12-15міс.) – бугайці від англерських корів. І в останні періоди (9-12-15міс. і 12-1518міс.) вищим індексом рівномірності росту характеризуються бугайці від англерських корів,
у яких тривалість лактації оптимальна.
Щодо батьківської спадковості та впливу паратипового фактору «тривалість лактації»
на інтенсивність формування живої маси і напруженість росту, то проявляється аналогічна
закономірність. Так, високим показникам індексу ∆t характерні й більші значення індексу
напруги росту. І навпаки, меншим показникам індексу ∆t відповідають і нижчі значення
індексу Ін. Так, в період 6-9-12 міс. вищою інтенсивністю формування живої маси
характеризуються бугайці генотипу 50-75%Г, матері яких мають оптимальну тривалість
лактації. Тоді, як бугайці від матерів аналогічної тривалості лактації, але генотипів <50%Г і
>70%Г відрізнялися меншою інтенсивністю формування живої маси і відповідно нижчими
показниками індексів напруги росту.
Аналогічна тенденція встановлена і в наступні періоди, а саме 9-12-15 міс. і 12-15-18
міс. у тварин генотипу <50%Г від корів з короткою лактацією і бугайців генотипу >75%Г від
корів з оптимальною та подовженою тривалістю лактації.
Висновки. Тривалість лактації корів-матерів впливає на інтенсивність росту бугайців
української червоної молочної породи у період від народження до 18 місяців.
Бугайці, народжені коровами з оптимальною тривалістю лактаційного періоду при
народженні та в різні періоди їх вирощування до 18-місячного віку переважають бугайців від
матерів з вкороченою та подовженою лактацією.
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Summary
Change of growth of bull-calves of the Ukrainian red suckling breed depending on
duration of lactation of cows- mothers / Strіkha L.O.
The results of researches of influencing of duration of lactation of cows- mothers are
expounded on intensity of growth of bull-calves of the Ukrainian red suckling breed in a period from
birth and to 18 months. It is set that bull, born cows with optimum duration of lactation period at birth
and in other periods of their growing and to 18 months bull prevail from матерей with shortened and
by a prolonged lactation.
Keywords:bull, duration of lactation, intensity of growth.
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