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Анотація. Проведена оцінка морфологічних та функціональних показників 

вимені корів-первісток червоної степової породи, отриманих при 

чистопородному розведенні та поліпшенні англерською породою. Встановлено 

відповідність досліджуваних ознак  вимогам машинного доїння та виявлено 

позитивні кореляційні зв'язки між морфофункціональними показниками вимені 

та рівнем надою корів.  
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Abstract. The evaluation of morphological and functional parameters of first-

calf heifer udder of Red Steppe breed, obtained in pure breeding and improvement 

Angler breed is presented. Studied traits found matching the requirements of machine 

milking and found a positive correlation between morphofunctional parameters of the 

udder and the level of milk yield of cows. 
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На півдні України, у результаті інтенсивного породотворного процесу, 

значно скоротилося поголів'я чистопородних тварин червоної степової породи, 

які характеризуються доброю пристосованістю до місцевих умов, міцною 

конституцією та тривалістю господарського використання. Враховуючи це, на 

сьогодні, актуальним є проведення досліджень сучасного стану червоної 

степової худоби з метою збереження генофонду цієї унікальної породи. 

Важливою екстер’єрною ознакою молочної худоби є вим’я, тому як за його 

морфологічними та функціональними ознаками визначають придатність корів 

до машинного доїння. Необхідність оцінки та відбору корів за формою і 

властивостями вимені обумовлено також тим, що ці ознаки мають позитивний 

зв'язок з величиною надоїв та добре успадковуються нащадками [1, 2, 3, 4, 5, 6].  

Метою наших досліджень було вивчення морфологічних та 

функціональних властивостей вимені корів-первісток червоної степової породи 

сучасного стада. 

При оцінці вимені особливу увагу звертають на його розвиток. Воно має 

бути великим за об’ємом (обхват якого перевищує 110–120 см) [7], пропорційно 

сформованим, ванно- або чашоподібної форми, дно розміщене на достатній 

відстані від землі, передня частина щільно прилягає до черева, а задня високо 

та міцно прикріплена з чітко вираженою, глибокою борозною підтримувальної 

зв’язки, дійки розташовані посередині часток вим’я на оптимальній відстані, 

циліндричної форми, бажаної довжини та товщини, спрямовані вертикально 

вниз [1]. 

Корови сучасного стада червоної степової породи ПСП «Приморський» 

характеризуються добре розвиненим вим’ям, чашоподібної та округлої форми. 

Обхват вимені у досліджуванних тварин обох груп складає 117,4–119,5 см. Інші 

проміри вимені у чистопородних первісток червоної степової породи 

складають: довжина – 31,7 см; ширина – 28,8 см; глибина – 25,3 см, а у тварин 



поліпшених англерською породою, відповідно на 1,6; 0,3 та 2,1 см (Р>0,999) 

більше.    

Для пристосованості корів до машинного доїння велике значення мають 

довжина, діаметр дійок та їх розташування. Небажаними вважаються дійки 

надто товсті (діаметр більше 3,2 см), тонкі (діаметр менше 1,8 см), довгі 

(більше 9 см) та короткі (менше 4 см).  У оцінених первісток різних генотипів, 

довжина передніх дійок варіює у межах 5,51–5,80 см, задніх – 4,20–4,23 см, 

діаметр передніх та задніх дійок – 2,3–2,5 см. Відстань між передніми дійками – 

13,9–14,6 см, між задніми – 8,4–9,6 см, а між передніми та задніми – 7,4–7,9 см, 

що відповідає параметрам відбору тварин для машинного доїння.  

Відстань від дна вимені до землі вважається одним з важливих показників 

при оцінці молочної залози, тому як добре прикріплене вим’я менше 

травмується та більш придатне до машинного доїння. У чистопородних корів-

первісток червоної степової породи та тварин з різною часткою спадковості за 

англерськой породою цей показник на рівні 59,1–60,1 см, що також відповідає 

вимогам (не менше 45–50 см).  

В цілому, досліджуванні первістки червоної степової породи при 

чистопородному розведенні та поліпшенні англерською породою 

характеризуються достатньо добрим розвитком морфологічних ознак вимені, 

що задовольняє вимоги машинного доїння.  

Серед технологічних ознак вимені корів молочних порід важливими є 

показники, які характеризують його функціональні властивості, а саме – 

інтенсивність молоковіддачі, яка забезпечує інтенсивне та швидке видалення із 

нього молока, та саме цим обумовлює ефективність машинного доїння корів [8, 

9].  

Вважається задовільною швидкість молоковіддачі, якщо в середньому за 

1 хв одержують не менше 1 кг молока. Показник 1,2–1,5 кг/хв оцінюється як 

добрий, а 1,8–2,0 кг/хв і більше – як відмінний [9, 10]. 



У корів-первісток червоної степової породи різних генотипів, при разовому 

надої 6,10–6,50 кг та тривалості доїння від 3,32 до 3,86 хв, інтенсивність доїння 

складає від 1,68 до 1,86 кг/хв, без достовірної різниці між групами.  

Аналіз рівня молочної продуктивності показав, що у досліджуваних тварин 

середні показники надою за першу лактацію склали 3314 кг, з жирністю молока 

– 3,90 %, та виходом молочного жиру – 129,3 кг, які перевищують показники 

стандарту породи (надій – на 414 кг, вміст жиру – на 0,20 %, вихід молочного 

жиру – на 22,3 кг).  

Для визначення зв’язку між морфофункціональними показниками вимені та 

рівнем надою за першу лактацію розрахували коефіцієнти кореляції (r), які 

засвідчують наявність позитивного зв’язку між даними показниками, що вказує 

на важливість і доцільність селекції молочної худоби за екстер’єрними ознаками 

вимені, оскільки відбір тварин з бажаними показниками молочної залози 

сприятиме одночасному підвищенню їхньої молочної продуктивності [11].    

У чистопородних первісток встановлено достовірний зв'язок надою з 

шириною (0,57 при Р>0,95), глибиною (0,60, при Р>0,95) вимені та тривалістю 

доїння (0,60 при Р>0,95 ), а у тварин покращених англерською породою – з 

шириною (0,30 при Р>0,95), обхватом (0,34 при Р>0,99) вимені, разовим надоєм 

(0,65 при Р>0,999), тривалістю (0,42 при Р>0,999) та інтенсивністю (0,32 при 

Р>0,95) доїння. Кореляційний зв'язок між іншими показниками позитивний, але 

не достовірний.    

Таким чином, корови-первістки генофондового стада червоної степової 

породи (чистопородні та поліпшенні англерською породою) за морфологічними 

та функціональними властивостями вимені відповідають вимогам машинного 

доїння, що є бажаним при інтенсивних технологіях виробництва молока. 

Встановлені позитивні та достовірні кореляційні зв’язки показників 

ширини, глибини та обхвату вимені з рівнем надою (Р>0,95; Р>0,99) вказують 

на доцільність добору первісток за промірами молочної залози.  
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