
МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВIСНИК
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я

Науковий журнал

Виходить 4 рази на рік
Видається з березня 1997 р.

Випуск 2 (72) 2013

Миколаїв
2013

http://visnyk.mnau.edu.ua/



Засновник і видавець: Миколаївський національний аграрний 
університет.
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №19669-9469ПР від 

11.01.2013.
Згідно з Постановою ВАК України від 14.04.2010 р. № 1-05/3

видання включено до переліку фахових видань.

Головний редактор: В.С. Шебанін, д.т.н., проф., чл.-кор. НААНУ

Заступники головного редактора:
 І.І. Червен, д.е.н, проф.
 В.І. Гавриш, д.е.н., проф.
 В.П. Клочан, к.е.н., доц.
 М.І. Гиль, д.с.-г.н., проф.
 В.В. Гамаюнова, д.с.-г.н., проф.

Вiдповiдальний секретар: Н.В. Потриваєва, к.е.н., доц.

Члени редакційної колегії:
Економічні науки: О.В. Шебаніна, д.е.н., проф.; Н.М. Сіренко, д.е.н., проф.; 
О.І. Котикова, д.е.н., проф.; Джулія Олбрайт, PhD, проф. (США); І.В. Гонча-
ренко, д.е.н., проф.; О.М. Вишневська, д.е.н., проф.; А.В. Ключник, д.е.н., 
доц.; О.Є. Новіков, д.е.н., доц.; О.В. Скрипнюк, д.ю.н., проф.; О.Д. Гудзин-
ський, д.е.н., проф.; О.Ю. Єрмаков, д.е.н., проф.; В.І. Топіха, д.е.н., проф.; 
В.М. Яценко, д.е.н., проф.; М.П. Сахацький, д.е.н., проф.; В.С. Дога, д.е.н., 
проф. (Молдова).
Технічні науки: Б.І. Бутаков, д.т.н., проф.; К.В. Дубовенко, д.т.н., проф.; 
К.М. Думенко, д.т.н., доц.; В.Д. Будак, д.т.н., проф.; С.I. Пастушенко, д.т.н., 
проф.; А.А. Ставинський, д.т.н., проф.; В.П. Лялякіна, д.т.н., проф. (Росія).
Сільськогосподарські науки: В.С. Топіха, д.с.-г.н., проф.; Т.В. Підпала, 
д.с.-г.н., проф.; Л.С. Патрєва, д.с.-г.н., проф.; В.П. Рибалко, д.с.-г.н., проф., 
академік НААН України; І.Ю. Горбатенко, д.б.н., проф.; І.М. Рожков, д.б.н., 
проф.; В.А. Захаров, д.с.-г.н., проф. (Росія); С.Г. Чорний, д.с.-г.н., проф.; 
М.О. Самойленко, д.с.-г.н., проф.; Л.К. Антипова, д.с.-г.н., доц.; В.І. Січ-
кар, д.б.н., проф.; А.О. Лимар, д.с.-г.н., проф.; А.П. Орлюк, д.б.н., проф.; 
В.Я. Щербаков, д.с.-г.н., проф.; Майкл Бьоме, проф. (Німеччина).

Адреса редакції, видавця та виготовлювача:
54020, Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9,

Миколаївський національний аграрний університет,
тел. 0 (512) 58-05-95, www.mnau.edu.ua

© Миколаївський національний
аграрний університет, 2013

Рекомендовано до друку вченою радою Миколаївського національ-
ного аграрного університету. Протокол № 8 від 23.04.2013 р.

Посилання на видання обов’язкові.
Точка зору редколегії не завжди збігається з позицією авторів.

http://visnyk.mnau.edu.ua/

http://www.mnau.edu.ua


137Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2013. – Вип. 2

УДК 581.41:636

ЕКСТЕР’ЄРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВАРИН 
РІЗНИХ ТИПІВ СТРЕСОСТІЙКОСТІ

О.К. Цхвітава, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет

Досліджено екстер’єрні особливості тварин української червоної 
молочної породи та встановлено їх зміну під впливом типу стресос-
тійкості за різних способів утримання. Висвітлено перспективи вико-
ристання окремих результатів для покращення технологічності корів.

Ключові слова: стресостійкість, екстер’єр, екстер’єрний профіль, 
проміри, індекси будови тіла, стандарт породи.

Постановка проблеми. Вченими встановлено вплив і 
залежність типів конституції від поведінкових особливостей 
великої рогатої худоби. На підставі попереднього визначення 
типів конституції тварин, в них за різної сили процесів збу-
дження і гальмування спостерігаються підпорядкованість 
характеру поведінки типу вищої нервової діяльності, який по-
значається насамперед на рухливості скелетно-м’язової систе-
ми [1, 2, 5, 6].

Постановка завдання. Дослідити екстер’єрні особливості 
тварин української червоної молочної породи на підставі ви-
значення типу стресостійкості за різних способів утримання.

Методика досліджень. Використано спеціальні та за-
гальноприйняті зоотехнічні методики.

Результати досліджень. За основними промірами 
екстер’єру (табл. 1) первістки стійкого типу прив’язного утри-
мання переважають первісток нестійкого типу за винятком 
проміру ширини грудей за лопатками та обхвату п’ястка. 
У цілому різниця між промірами є незначною. Первістки 
безприв’язно-боксового утримання характеризуються дещо 
вищими значеннями промірів висоти в холці, глибини і ши-
рини грудей.

© Цхвітава О.К., 2013
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Рис.1. Екстер’єрний профіль корів-первісток української червоної молочної 
породи різних типів стресостійкості за прив’язного утримання

Стійкий тип тварин за обох способів утримання має ве-
личини промірів близькі до врівноваженого типу в незначній 
мірі переважаючи його, а врівноважений переважає тварин 
стійкого типу прив’язного утримання за проміром обхвату 
грудей і безприв’язного – за косою довжиною тулуба і обхва-
том п’ястка.

Складений екстер’єрний профіль дозволяє співставити 
отримані величини промірів тварин різних типів стресостій-
кості в порівнянні із стандартом [3] української червоної мо-
лочної породи (рис. 1) та надає об’ємне уявлення про будову 
тіла в контексті породних, біологічних та поведінкових осо-
бливостей дослідних тварин.

Як зазначалося вище, з екстер’єрного профіля первісток 
прив’язного утримання спостерігаємо, що проміри тварин 
стійкого і врівноваженого типу є близькими за своїми значен-
нями, але якщо взяти до уваги величину стандарту породи, 
то окреслюється наступна послідовність. Всі три типи стресо-

http://visnyk.mnau.edu.ua/
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стійкості поступаються стандарту породи за проміром глиби-
ни грудей, ширини в маклаках та косою довжиною тулуба, 
при цьому стійкий і врівноважений типи мають відхилення в 
межах 1%, а нестійкий – від 2 до 12%. 

В умовах прив’язного і безприв’язно-боксового утримання 
тварини всіх типів переважають стандарт породи [4] за шири-
ною грудей в середньому на 17% (рис. 2).

Рис.2. Екстер’єрний профіль корів-первісток української червоної молочної 
породи різних типів стресостійкості за безприв’язного утримання

За індексами будови тіла тварини стійкого типу мали ви-
щий індекс довгоногості, що характерно для корів молочно-
го типу, а тварини врівноваженого типу стресостійкості мали 
вищі індекси формату, тазо-грудний та індекс компактності 
(табл. 2).

У той же час, за індексом формату первістки стійкого типу 
прив’язного утримання переважають первісток нестійкого, 
різниця вірогідна (Р>0,95). За іншими індексами вірогідної 
різниці не встановлено, хоча в корів безприв’язного утриман-
ня значення індексів вищі.

http://visnyk.mnau.edu.ua/
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Якщо 
брати до уваги той факт, що для розрахунку індексу формату, 
тазо-грудного індексу та індексу компактності використано 
проміри косої довжини тулуба, обхвату і ширини грудей за 
лопатками, висоти в холці, то можна припустити, що корови 
врівноваженого типу схильні до більшої живої маси на відміну 
від корів стійкого типу, в яких комбінація промірів, покла-
дених в основу індекса, дає протилежний результат. Про це 
свідчить той факт, що первістки стійкого типу стресостійкості 
за обох способів утримання мали вищий індекс довгоногості.
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