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Стан вирощування ремонтного молодняку великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності завжди цікавив фахівців тваринницької галузі. Це в першу чергу було пов’язане з тим, що при оптимальних умовах формується
фенотип тварин, який наближується до генетичного потенціалу молочної продуктивності. В умовах сучасних відносин
на рину це має велике значення для одержання продукції високої якості з мінімальними витратами і меншою собівартістю. Тому метою статті було дослідити у порівнянні особливості росту тварин двох основних порід, які розводяться в
Україні, а також встановити особливості формування екстер’єру та молочного типу у ремонтних телиць в різні вікові
періоди. Дослідження проводились в умовах ПОСП (приватне орендне сільськогосподарське підприємство) «Хлібороб»
Ічнянського району Чернігівської області. Був зроблений порівняльний аналіз стану вирощування ремонтного молодняку
української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід, шляхом аналізу живої маси від народження до 18 місяців, та
взяттям основних промірів з подальшим розрахунком індексів будови тіла. Суттєвої різниці між тваринами обох порід за
показниками росту не виявлено. Так при народженні і в 3 місяці різниця взагалі була відсутня. У 6 місяців вона склала 3,1
кг на користь телиць української червоно-рябої молочної породи, а у віці 6 місяців ми спостерігали деяке перевищення
вже тварин української чорно-рябої молочної породи на 3,3 кг. Це перевищення просліджувалось у подальшому, і вже у 18
місяців становило 8,1 кг, але як і у попередніх періодах воно було невірогідне. Добові прирости за цей період складали від
народження до 3 – х місяців 779,4 та 778,3 г., відповідно по українській чорно-рябій молочні та українській червоно-рябій
молочній, від 3 до 6 місяців 818,6 та 853,1 г, від народження до 6 місяців 799,0 та 815,7 г, від 6 до 12 місяців 807,3 та 771,9
г, від народження до 9, 12 та до 18 місяців 808,8 і 801,1 та 792,1 і 782,9 г та 751,9 і 736,9 г. У всі вікові періоди вірогідної
різниці між породами не виявлено. Коефіцієнт повторюваності живої маси при народженні з живою масою в 3 місяці у
тварин української чорно-рябої молочної складав + 0,138, у 6 місяців + 0,134, у 12 місяців + 0,104, у 18 місяців + 0,105. При
цьому в перших двох періодах він був вірогідний (Р> 0,95), то за останні періоди невірогідним. Показники промірів та індексів будови тіла також вказували на те, що тварини обох порід добре розвинені, мають чітко виражений ухил в бік формування тварин молочного типу.
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Створення високопродуктивного молочного стада в ного молока. Тому останнім часом в більшості господарств з
значній мірі залежить від системи і технологічних особливо- розвиненим молочним скотарством просліджується чітка
стей вирощування ремонтного молодняку. Інтенсивність тенденція проведення першого осіменіння як можна раніше
росту тварин в значній мірі визначає його живу масу у доро- при досягненні живої маси 360 кг у віці 14-15 місяців і отрислому вигляді, а також розвиток основних органів, від фор- мання від таких тварин додаткових прибутків від 15 до 25%
мування яких залежить майбутня жива маса. Вона у свою [6, 8, 12].
чергу впливає на прояв генетичного потенціалу молочної
Таким чином питання росту і розвитку тварин мають
продуктивність [1, 3, 5].
велике значення при формуванні молочного типу і продукУ кожному господарстві існує специфічна система тивності, так як вони тісно пов’язані між собою. Оцінка твавирощування ремонтного молодняку, яка притаманна лише рин за зовнішнім виглядом простий, але достатньо ефектиданому господарству. Це пов’язано в першу чергу з особли- вний метод оцінки господарсько-корисних ознак молочної
востями утримання та вирощування в різні вікові періоди і худоби. Це в першу чергу пов’язано з переводом галузі на
годівлею молодняку від народження і до моменту заплід- сучасні промислові технології. Тільки тварини з міцною
нення та отелення.
конституцією і певними показниками екстер’єру можуть
Процес росту і розвитку ремонтного молодняку про- володіти кріпким здоров’ям, здатним протягом достатньо
тягом всього періоду вирощування обумовлюється впливом тривалого часу володіти високою продуктивністю, відтворюдії багатьох факторів, як генотипового походження так і вальними властивостями і тривалим продуктивним довголітфакторів зовнішнього середовища [2, 4].
тям [7, 9, 10].
Вік першого осіменіння залежить в першу чергу від
Оцінка екстер’єру корів за промірами у селекційноприростів живої маси в різні вікові періоди. У більшості гос- племінній роботі має важливе значення, оскільки завдяки їй
подарств значні проблеми при вирощуванні виникають після можна отримати об’єктивний цифровий вираз розвитку
закінчення молочного періоду, що дуже складно надолужити найважливіших частин тіла тварини у будь-який період її
у наступні періоди. Кожен місяць затримки в осіменінні приз- життя, провести порівняльний аналіз як у межах окремих
водить до збільшення собівартості вирощування нетелі на тварин, так і різних селекційних груп, стад, ліній та внутріш5-7 %. Це в свою чергу суттєво впливає на ефективність ньопородних типів. Основні методи морфологічних досліведення галузі молочного скотарстві і собівартість отрима- джень росту тварин передбачають облік живої маси та лі80
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нійних розмірів [9, 11].
Виходячи з вищенаведеного метою статті було дослідити у порівнянні особливості росту тварин двох основних
порід, які розводяться в Україні в умовах одного господарства, а також встановити особливості формування молочного
типу у ремонтних телиць в різні вікові періоди.
Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводились у ПОСП (приватне орендне сільськогосподарське
підприємство) «Хдібороб» Ічнянського району Чернігівської
області. При загально високому зоотехнічному рівні. Так
продуктивність за 2020 рік склала понад 8856 кг на фуражну
корову і добовими приростами в межах 750 г. Об’єктом
досліджень були ремонтні телички української чорно-рябої
та червоно-рябої молочних порід (2017-2018 років народження).
Вивчення особливостей росту і екстер’єру проводили
класичними зоотехнічними методиками шляхом контрольних
зважувань в різні вікові періоди від народження до 18 місяців і взяття промірів (за Е.Я. Борисенко 1966, Н.А. Кравченко
1963) з подальшим розрахунком добових та відносних приростів, взяття промірів та розрахунком індексів будови тіла.
Біометричну обробку результатів проводили за загальноприйнятою методикою (Плохинського М.О., 1969 р.),
Результати досліджень. Відомо, що ріст та розвиток тісно пов’язані між собою і в різні вікові періоди окремі
органи і тканини мають неоднакові показники напруженості
росту. В першу чергу страждають ті, які в цей період повинні
більш інтенсивно розвиватись. Тому одним із головних завдань вирощування ремонтного молодняку - це забезпечення постійно стабільного рівня, при якому тварини в найкоро-

тші терміни могли досягнути фізіологічної зрілості.
Динаміка зміни живої маси у ремонтних телиць української чорно-рябої та червоно-рябої молочної представлена у таблиці 1. Отримані дані свідчать, що показники живої
маси в різні вікові періоди у дослідних тварин відповідали
стандартам згідно (Інструкції бонітування великої рогатої
худоби молочних і молочно-м’ясних порід, 2003р.). За всіма
врахованими періодами ми спостерігали перевищення живої
маси над стандартами породи. Так у віці 6 місяців воно
склало 7,8 та 5,9 кг, у 12 місяців 39,2 та 31,9 кг і у 18 місяців
60,6 та 47,0 кг, відповідно у тварин української чорно-рябої
та червоно-рябої молочних порід. Наведені показники свідчать про те, що в господарстві дуже серйозне ставлення до
умов вирощування ремонтного молодняку. Але також слід
відмітити, що стандарти, які на сьогодні існують не в повній
мірі відповідають сучасним вимогам.
Суттєвої різниці між тваринами обох порід за показниками росту не виявлено. Так при народженні і в 3 місяці
різниця взагалі була відсутня. У 6 місяців вона склала 3,1 кг
на користь телиць української червоно-рябої молочної породи. У віці 6 місяців ми спостерігали деяке перевищення
вже тварин української чорно-рябої молочної породи на 3,3
кг. Воно просліджувалось і у подальшому, і вже у 18 місяців
становило 8,1 кг, але як і попередніх періодах воно було
невірогідне.
Коефіцієнт мінливості у дослідних тварин знаходився
в межах від 11,3 % до 18,1 % по українській чорно-рябій
молочній і від 11,6 до 13,7 % по українській червоно-рябій
молочній. Найнижча спостерігалась у тварин при народженні, а найбільша в 6 місяців по обох групах.
Таблиця 1
Показники росту телиць різних порід в умовах ПОСП «Хлібороб», кг, M±m

Порода

Українська чорноряба молочна
Cv, %
Українська червоноряба молочна
Cv,

n

213
126

Вік, міс
при народжені

3 міс.

6 міс.

9 міс

12 міс.

18 міс.

34,1±0,25

104,2±0,88

177,8±1,50

252,5±1,8

323,2±2,56

440,1±3,23

11,3

13,2

18,1

13,2

12,3

15,2

34,1±0,32

104,1±1,07

180,9±1,90

250,4±2,1

319,9±3,24

432,0±5,26

11,6

12,9

13,7

12,5

12,7

11,9

Найбільш інтенсивним ростом характеризувалися
тварини в перші вікові періоди від народження до 12 місяців.
Добові прирости за цей період складали від народження до
3 – х місяців 779,4 та 778,3 г., відповідно по українській
чорно-рябій та українській червоно-рябій молочній, від 3 до
6 місяців 818,6 та 853,1 г, від народження до 6 місяців 799,0
та 815,7 г, від 6 до 12 місяців 807,3 та 771,9 г, від народження до 9, 12 та до 18 місяців 808,8 і 801,1 та 792,1 і 782,9 г та
751,9 і 736,9 г. У всі вікові періоди вірогідної різниці між
породами не виявлено.
Особливості росту ремонтних телиць забезпечили
відносний приріст живої маси від народження до 3 – х місяців 100,6 та 101,3 %, відповідно по українській чорно-рябій
та червоно-рябій молочній, від 3 до 6 місяців – 49,9 та 53,9
% від 6 до 12 місяців – 62,1 та 55,5 %, від народження до 6
місяців – 135,5 та 136,6 %, від народження 9 місяців 152,2 та
152,0 % від народження до 12 місяців – 161,8 та 161,5 %, від
народження до 18 місяців – 171,2 та 170,7 %.
Слід сказати, що ріст тварин обох порід був достатньо динамічним, відповідав сучасним вимогам для одерВісник Сумського національного аграрного університету
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жання дорослих тварин з живою масою 650 – 700 кг.
Жива маса при народженні мала незначний вплив на
показники росту телиць в інші вікові періоди, але між породами були суттєві розбіжності. Так коефіцієнт повторюваності живої маси при народженні з живою масою в 3 місяці у
тварин української чорно-рябої молочної складав + 0,138, у
6 місяців + 0,134, у 12 місяців + 0,104, у 18 місяців + 0,105±.
При цьому в перших двох періодах він був вірогідний (Р>
0.95), то за останні періоди невірогідним. Найбільший коефіцієнт спостерігався за період від 3 до 6 місяців + 0,470 (Р>
0.999), та від 6 до 12 місяців + 0,288 (Р> 0.999).
Взаємозв’язок живої маси в різні періоди у тварин
української червоно-рябої молочної породи був дещо вищим
і у всі періоди вірогідним. Так від народження до 3 місяців +
0,284 (Р> 0.99), до 6 місяців + 0,190 (Р> 0.95), до 12 місяців
+ 0,203 (Р> 0.99), до 18 місяців + 0,198 (Р> 0.95). Як і у попередній групі найбільший коефіцієнт повторюваності за період від 3 до 6 місяців + 0,511 (Р> 0.999), та від 6 до 12 місяців
+ 0,287 (Р> 0.99).

81

Таблиця 2
Показники інтенсивності росту телиць різних порід, М±m
Порода
Показники,
вік

0-3
3-6
0-6
0-9
6-12
0-12
0-18

УЧРМ, n = 213

± УЧРМ до УЧеРМ

УЧеРМ. N = 126

добовий
приріст, г

відносний,
приріст, %

коефіцієнт
повторюваності,
r±mr

779.4± 9.8
818.6± 14.8
799.0± 8.2
808,8± 10,1
807.3± 15.1
792.1± 7.0
751,9± 6,8

100,6± 1,7
49.9± 1.1
135,5± 2.1
152,2± 2,4
62.1± 1.4
161,8± 2.3
171,2 ±2,4

0.138± 0,067
0.470± 0,053
0.134± 0,067
0,128± 0,064
0.288± 0,062
0.104± 0,067
0,105± 0,068

добовий
приріст, г

відносний,
приріст, %

778.3± 11.4
853.1± 19.0
815.7± 10.9
801,1± 12,7
771.9± 18.2
782.9± 8.8
736,9± 8,0

101,3± 2,1
53,9± 1.3
136,6± 2,5
152,0± 2,8
55,5± 1,8
161,5± 2,6
170,7 ± 2,9

Про генетичні можливості розвитку екстер’єру тварин
української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід
достатньою мірою вказують показники промірів оцінених
телиць в різні вікові періоди від народження до 18 місяців
(таблиця 3).
За висотою в холці – ознаку, яка характеризує загальний розвиток тулуба тварин можна віднести до добре
розвинених в усі вікові періоди. Показники даного проміру
вказують на те, що більш інтенсивний ріст відбувався в
перші періоди життя, а далі дещо сповільнювався. Так у
телиць української чорно-рябої молочної породи з 3 до 6
місяців промір збільшився на 12,1 см з 6 до 9 місяців на 11,0
кг а з 9 до 12 місяців на 3,0 см, а з 12 до 18 місяців на 5,5 см.
Тобто за останні 9 місяців в середньому ріст збільшувався в
середньому в межах 1,0 см за місяць.
Подібна ситуація просліджується і у телиць української червоно-рябої молочної породи. Так з 3 до 6 місяців
висота збільшилась на 11,7 см, з 6 до 9 місяців на 10,2 см,
то з 9 до 12 місяців на 3,4 см і з 12 до 18 місяців на 5.0 см.
За глибиною грудей збільшення у тварин української
чорно-рябої молочної породи від 3 до 6 місяців на 12,4 кг
(29,3 %), з 6 до 9 місяців – 5,8 см (10,6 %), з 9 до 12 місяців –
4,1 см (6,8 %) і з 12 до 18 місяців 4,3 см (6,7 %). По червонорябій ці показники становили 12,4 кг (28,9 %), 4,6 см (8,3 %),
5,3 см (8,8 %) та 3,8 см (5,8 %).
Найбільш інтенсивно тварини розвивались в ширину,
на що вказують проміри ширина грудей та ширина в маклаках. Так ширина грудей з 3 до 18 місяців збільшилась на
20,8 см (97,6 %), ширина в маклаках на 21,1 см (91,7 %) по
українській чорно-рябій молочній і на 20,3 см (94,4 %) та
20,7 см (88,8 %) по українській червоно-рябій молочній. За

коефіцієнт
добовий
повторюваності,
приріст, г
r±mr

0.284± 0,082
0.511± 0,066
0.190± 0,086
0,196± 0,088
0.287± 0,082
0.203± 0,085
0,198± 0,086

+1.1
-34.5
-16.7
-7,7
+35.4
+9.2
+15,0

відносний,
приріст, %

коефіцієнт
повторюваності

+0.4
+0.2
-9.2
-0,2
+5
+11
+23,7

-0.146
-0.041
-0.056
-0,092
+0.001
-0.099
-0,093

періодами це становило з 3 до 6 місяців 11,0 та 9,8 см, з 6
до 9 місяців 3,5 та 3,5 см, з 9 до 12 місяців 3,5 та 4,2 см і з
12 до 18 місяців 2,8 та 3,6 см по українській чорно-рябій
молочній і 10,7 та 9,7 см і 4,0 та 4,2 см і 2,8 та 3,0 см і 2,9 та
3,8 см, відповідно.
Проміжне значення за інтенсивністю розвитку між
висотними і широтними промірами займають довжина тулуба і обхват грудей. Саме від їх розвитку в першу чергу залежить жива маса тварини. Так навскісна довжина тулуба
збільшилась з 97,6 см у 3-х місячному віці до 146,2 см у 18
місяців, що становить 48,6 см (49,8 %) і обхват грудей з
110,6 до 182,1 см – 71,5 см (64,6 %) по українській чорнорябій молочній і з 97,0 до 145,8 см - 48,8 см (50,3 %) навскісна довжина тулуба і з 111,4 до 181,1 см – 69,7 см (62,5 %),
відповідно по українській червоно-рябій молочній. По періодам це становило за довжиною від 3 до 6 місяців 17,7 см,
від 6 до 9 – 6,2 см, від 9 до 12 – 7,6 см і від 12 до 18 – 17,1
см, за обхватом - 20,4, 14,3, 9,7 і 27,1 см, по українській
чорно-рябій молочній і 18,4, 6,3, 7,8 та 16,3 см за довжиною і
21,7, 11,6, 10,8 та 25,6 см, відповідно по українській червоно-рябій молочній.
Вивчення окремих промірів тіла не дає повної можливості оцінити загальний гармонійний розвиток, тому нами
були розраховані основні індекси будови тіла (таблиця 4).
Були вивчені шість індексів будови тіла. Вони дають певне
уявлення про пропорційність розвитку окремих статей,
дозволяють встановити морфологічні особливості формування типу тварин в онтогенезі, інтенсивно використовуються для оцінці тварин в загальній структурі селекційноплемінної роботи з молочною худобою.
Таблиця 3

Формування типу будови тіла телиць різних молочних порід, М±m
Показники,
вік, міс

n

висота в холці

3
6
9
12
18

213
213
213
213
213

97,9± 0,4
110,0± 0,4
121,0± 0,2
124,0± 0,2
129,5± 0,2

3
6
9
12
18

126
126
126
126
126

98,8± 0,5
110,5± 0,4
120,7± 0,3
124,1± 0,2
129,1± 0,2
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глибина грудей ширина грудей

Проміри тіла, см
ширина в маклаках навскісна довжина тулуба обхват грудей

українська чорно-ряба молочна, n = 213
42,3± 0,2
21,3± 0,1
23,0± 0,1
54,7± 0,2
32,3± 0,2
32,8± 0,2
60,5± 0,2
35,8± 0,1
36,3± 0,1
64,6± 0,2
39,3± 0,2
40,5± 0,2
68,9± 0,2
42,1± 0,2
44,1± 0,2
українська червоно-ряба молочна, n = 126
42,9± 0,3
21,5± 0,2
23,3± 0,2
55,3± 0,3
32,2± 0,3
33,0± 0,2
59,9± 0,3
36,1± 0,2
37,2± 0,2
65,2± 0,3
38,9± 0,2
40,2± 0,3
69,0± 0,3
41,8± 0,2
44,0± 0,3

обхват п’ястка

97,6± 0,2
115,3± 0,3
121,5± 0,2
129,1± 0,2
146,2± 0,2

110,6± 0,4
131,0± 0,4
145,3± 0,4
155,0± 0,4
182,1± 0,4

11,13± 0,11
13,57± 0,07
16,03± 0,07
17,60± 0,08
18,11± 0,08

97,0± 0,2
115,4± 0,5
121,7± 0,3
129,5± 0,2
145,8± 0,2

111,4± 0,5
133,1± 0,5
144,7± 0,2
155,5± 0,5
181,1± 0,5

11,90± 0,13
13,60± 0,08
16,02± 0,09
17,72± 0,10
18,09± 0,10

Вісник Сумського національного аграрного університету
Серія «Тваринництво», випуск 1 (44), 2021

Таблиця 4
Індекси будови тіла телиць різних молочних порід, М±m
Показники, вік,
міс

n

Індекси, %
довгоногості

3
6
9
12
18

213
213
213
213
213

56,5±0,1
50,2±0,2
50,0±0,2
48,0±0,2
46,8± 0,2

3
6
9
12
18

126
126
126
126
126

56,3±0,1
49,8±0,3
50,3±0,2
47,5±0,2
46,6±0,2

розтягнутості

грудний

українська чорно-ряба молочна,
99,7±0,4
50,3±0,2
104,8±0,4
59,2±0,4
100,5±0,2
59,0±0,3
104,1±0,2
61,1±0,3
112,9±0,2
61,1±0,3
українська червоно-ряба молочна
98,8±0,5
50,2±0,3
104,3±0,5
58,3±0,5
101,0±0,3
60,0±0,4
104,3±0,2
59,8±0,4
112,9±0,2
60,6±0,3

Відомо, що в ембріональний період у худоби більш
інтенсивно розвиваються кінцівки, а в постембріональний
осьовий скелет, тому при нормальному розвитку телиць з
віком індекс довгоногості повинен зменшуватись. Це чітко
просліджується по обох породах, з 56,5 до 46,8 % та з 56,3
до 46,6 % відповідно по українській чорно-рябій та червонорябій молочній породі. Така величина індексу найбільш
притаманна молочній худобі і у подальшому до завершення
росту тварини вона повинна ще зменшитись.
Співвідношення довжини тулуба до висоти у холці
визначає індекс розтягнутості, який з віком у телиць збільшувавсяся з 98,8 до 112,9 %. Це ще раз підтверджує, що
після народження тварини більш інтенсивно розвиваються у
довжину ніж у висоту.
Тазо-грудний індекс вказує на співвідношення ширини грудей до маклаків. Найбільший показник цього індексу
просліджувався у телиць в 6 та 9 місяців, але у подальшому
при формуванні молочної корови він повинен зменшуватись.
Грудний індекс був найменший у телиць в 3 місяці, у
подальші вікові періоди він знаходився практично на одному
рівні.

збитості

костистості

тазо-грудний

113,7±0,4
113,0±0,4
119,2±0,4
119,9±0,3
124,6±0,3

11,39±0,11
12,37±0,07
13,25±0,06
14,19±0,06
13,98±0,06

92,7±0,5
98,5±0,7
98,8±0,4
97,1± 0,5
95,5±0,4

115,2±0,5
115,0±0,5
119,3±0,5
120,9±0,4
124,2±0,4

12,06±0,12
12,34±0,08
13,29±0,08
14,28±0,08
14,01±0,07

92,4±0,7
97,7±0,9
97,3±0,5
96,8±0,7
95,0±0,6

Індекс збитості є показником добре розвинутої тварини, оскільки він вираховується за співвідношенням обхвату грудей до навскісної довжини тулуба. У наших дослідженнях цей індекс дещо відрізняється віковою мінливістю,
з віком він збільшувався, але його стан свідчить про хороші
показники розвитку телиць у всі вікові періоди по обох породам.
Висновки. Ріст та розвиток ремонтних телиць обох
порід був достатньо динамічним, він відповідає сучасним
вимогам за інтенсивністю вирощування та добовими приростами.
Між значеннями живої маси в різні вікові періоди існують не високі позитивні достовірні кореляційні зв’язки.
Вони вищі у телиць української червоно-рябої молочної
породи
Рівень розвитку промірів і індексів будови тіла ремонтних телиць української чорно-рябої та червоно-рябої
молочної породи в різні вікові періоди свідчать, що в процесі росту просліджується позитивна динаміка формування
екстер’єру тварин в напрямку молочного типу.
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Rubtsov Ihor Alexandrovich, PhD of Agricultural Sciences, Docent, Sumy National Agrarian University (Sumy, Ukraine)
Comparative assessment of heifers of Ukrainian Black-and-White and Red-and-White dairy breeds by growth,
measurements and live weight gain in Chernihiv region
The state of breeding repair young cattle of dairy productivity has always been of interest to livestock specialists. This was
primarily due to the fact that under optimal conditions, the phenotype of animals was formed, which approached the genetic potential
of milk productivity. In today's market relations, this is of great importance for obtaining high quality products with minimal costs and
lower costs. Therefore, the aim of the article was to compare the growth characteristics of animals of the two main breeds bred in
Ukraine, as well as to establish the features of the formation of the exterior and milk type in repair heifers at different ages. The
research was conducted in the conditions of PLAE (private leased agricultural enterprise) "Hliborob" of Ichnia district of Chernihiv
region. A comparative analysis of the state of growing repair young stock of Ukrainian black-and-white and red-and-white dairy
breeds was carried out by analyzing the live weight from birth to 18 months, and taking basic measurements with subsequent calculation of body structure indices. No significant difference between animals of both breeds in terms of growth was found. So at birth
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and at 3 months there was no difference at all. At 6 months, she weighed 3.1 kg in favor of heifers of the Ukrainian red-and-white
dairy breed. At the age of 6 months, we observed some excess of the animals of the Ukrainian black-and-white dairy breed by 3.3
kg. This excess was observed in the future, and already at 18 months was 8.1 kg, but as in previous periods, it was incredible. Daily
gains for this period ranged from birth to 3 months 779.4 and 778.3 g, respectively, for Ukrainian black-and-white milk and Ukrainian
red-and-white milk, from 3 to 6 months 818.6 and 853.1 g , from birth to 6 months 799.0 and 815.7 g, from 6 to 12 months 807.3 and
771.9 g, from birth to 9, 12 and up to 18 months 808.8 and 801.1 and 792.1 and 782.9 g and 751.9 and 736.9 g. In all age periods,
no significant difference between breeds was found. The recurrence rate of live weight at birth with live weight at 3 months in Ukrainian black-and-white dairy animals was + 0.138, at 6 months +0.134, at 12 months +0.104, at 18 months +0.105. In the first two periods it was probable (P> 0.95), then in recent periods it is improbable. Indicators of measurements and body structure indices also
indicated that animals of both breeds are well developed, have a clear bias towards the formation of dairy animals.
Key words: Ukrainian Black-and-White dairy, Ukrainian Red-and-White dairy, measurements, indices, conformation.
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