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СПОРІДНЕНЕ РОЗВЕДЕННЯ ЧЕРВОНОЇ СТЕПОВОЇ ХУДОБИ
При застосуванні спо
при розведенні молочної
Дослідженнями
по
вивченню
типів
інбри
рідненого розведення для
худоби в зоотехнічній
дингу,
які
застосовували
при
селекції
чер
п о л іп ш е н н я М ОЛОЧНОЇ ху
літературі наведено не
воної степової худоби встановлено, що
доби не менш важливим
достатньо. А тим більше
кращим варіантом по розвитку поєднаних
І визначення якості бать
таких, де б розглядалася
функцій у тварин є посилюючий через ба
тька інбридинг.
к ів , а також типу спарю
погодженість
розвитку
в а н н я , при якому вони
селекційних і адаптивних
о д е р ж а н і. Інбредність батька і матері або їх
ознак.
обох часто чинить значний вплив на племін
Вплив різних типів інбридингу на проду
ну цінність пробанда. Причому домінування
ктивні та пристосувальні ознаки тварин чер
інбредного батька або матері може прояви воної степової породи вивчили на прикладі
тися і у випадку, якщо потомок має родинні
племінних стад ДПЗ “Малинівка” Донецької,
зв'язки § з іншим родоначальником. Тому
ПОК “Зоря” і КСП “Лідія” Херсонської об
характер успадкування ознак і племінні яко ластей. Матеріалом послужили дані корів за
сті потомка певною мірою залежать від того,
І лактацію - надій, вміст жиру в молоці, пе
який метод підбору і тип парування викори
ріод між першим та другим отеленням, три
стовувався при одержанні батьків.
валість лактації.
У великої рогатої худоби основний вплив
Типи інбридингу визначали по класифі
на різницю в продуктивності корів чинить не
кації, запропонованої Н.С. Колишкіною і
ступінь спорідненості, а тип інбридингу (1).
Є.І. Бібіковою (3).
"г^
Багаторазовий інбридинг на кількох предків
Виявлення продуктивних і пристосу
більш ефективний, ніж одноразовий інбри вальних властивостей у тварин, одержаних
динг на одного предка. Більшість плідників
від спорідненого спарювання, оцінювали по
від такого спорідненого спарування оцінені,
методиці поєднаних ознак, розробленої О.П.
як поліпшувачі, а корови мали рівень проду Полковніковою (4). За продуктивну ознаку
ктивності, подібний їх предкам або переви брали рівень молочності “А” = вихід молоч
ного жиру за І лактацію : кількість днів лак
щували його, особливо по жирномолочності.
тації. За поєднану функцію з рівнем молоч
Бугаї, одержані методом кросу ліній і без
ності визначили показник кофіцієнт відтво
наявності в родоводі матері і батька спіль
них цінних предків, в більшості випадків ви рної здатності (КВЗ = 365 днів року : дні між
першим та другим отеленням), який знач
явились нейтральними або погіршувачами,
ною мірою характеризує адаптивні власти
незважаючи на те, що рівень продуктивності
вості організму. їх відхилення від оптимуму
їх жіночих предків і дочок чоловічих особин
по молочності (середня величина “А” у корів
висока (5).
В племінних стадах, крім простого оди материнського покоління) та відтворювальночного інбридингу, використовується і ній здатності (КВЗ рівний 1,0) розподілило
множинний інбридинг на одного і того ж корів у групи: 1-1, 1-2, 2-1,2-2.
Аналіз рівнів виявлення молочності “А” і
спільного предка, що дозволяє більшою мі
рою сконцентрувати спадковість цінних ро відтворювальної здатності (КВЗ) показав рі
доначальників і продовжувачів ліній. Особ зну питому вагу інбредних корів у групах 21, 1-1, 1-2, 2-2 (див.). Встановлено, що стру
ливо важливу роль множинний інбридинг
відіграє при створенні заводських типів, стад ктура дивергенції по групам із різним спо
племінних заводів (2). Проте даних стосовно лученням напрямків їх відхилень від опти
муму по “А” і ВЗ залежить від типу інбри
результатів використання типів родинного
спарювання та їх подальшого застосування дингу. Це вказує на те, що виявлення рівня
№ 4 • 2000 ВІСНИК Полтавського державного сільськогосподарського інституту
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ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ТА ТВАРИННИЦТВО

Зміна структури дивергенції інбредних корів, одержаних при ЩІ
_________________ родинного спарювання, %___________
Кіль-_________ Питома вага корів у_________ Різниця Ш
кість
групах________ компонентах____
Ц
І |корів|2-1 11-1 11-2 12-2 (1-1)+ (1-2) |(1-1)+ (2-1)1 П -іи 7 Г^
ДПЗ "Малинівка
'Я
Простий
Перемінний через матір
Перемінний через батька
Посилюючий через матір
Посилюючий через
батька
Закріплюючий
Комплексний
Середнє
Аутбредні
_

Типи інбридингу

______ Простий______
Перемінний через батька
Посилюючий через матір
Посилюючий через
батька
Закріплюючий
Комплексний
Середнє
Аутбредні
Простий
Аутбредні А
'Д - дочки, М - матері

продуктивності і пристосованості до умов
середовища у інбредних тварин змінюється
під впливом застосованого типу споріднено
го спарювання.
У більшості випадків при різних типах
інбридингу питома вага корів із плюсвідхиленнями в групових компонентах по
молочності (1-1)+(1-2) і відтворювальній
здатності -(1-1)+(2-1) перевищує 50%. Це
характерно
для
стад
племзаводу
“Малинівка” і ПОК “Зоря”. Але при деяких
типах інбридингу спостерігається зниження
розвитку продуктивних ознак. Питома вага
інбредних первісток, одержаних при комп
лексному родинному спарюванні, в гру
повому компоненті (1 -!)+(!-2) менша 50%
(ДПЗ “Малинівка”) і нижча в порівнянні з
іншими типами інбридингу (ПОК “Зоря”).
Інбредні тварини відрізняються і по про
явленню адаптивних властивостей. В стаді
племзаводу “Малинівка” корови від перем ін н п го тя посилю ю чого чепеч батька
66
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родинного спарювання характеризуються
більшою питомою вагою їх в груповому
компоненті (1-1)+(2-1), а в ПОК “Зоря"при посилюючому через батька та комплек
сному. В наведених випадках покращенні
пристосувальних властивостей у тварин від
булося під впливом інбредних бугаївбатьків, що вказує на можливість викорис
тання таких плідників для покращення відт
ворних функцій у тварин.
Слід відмітити, що при деяких типах інб
ридингу спостерігається зниження плодючо
сті. Незначні порушення відтворювальної
здатності у інбредних корів прослідкую ть#
в стаді ДПЗ “Малинівка” при простому Ц
закріплюючому типах спорідненого спа|Щ
вання. їх питома вага по відтворній здатним
ті в груповому компоненті (1-1)~К2-1) ЭДД
відно склала 60 і 64%, щ о на 8% меншеі.
порівнянні з матерями.
в■
Аналогічну тенденцію сп остер ігаєм о ся
сталі ПОК “З оря ” а ж §Ж§ Ш

М Щ ДдЦ

>ко господарського Інституту № 4 • 2000

1 ниХ від перемінного через батька і поси
дючому через матір типу родинного спа
ю в а н н я , в груповому компоненті по відтвооювальній здатності (1-1)+(2-1) відповідно
к л а л а 50 і 63%. В порівнянні з матерями їх
с т а л о менше відповідно на 24 і 12%.
При визначенні впливу типів інбридингу
І якість тварин важливо знати, які із них
мають передумови до поєднання генетично
обумовлених підвищених показників МОЛОЧ
НОЇ та відтворювальної здатності у нащадків.
Дослідженнями встановлено, що така тенде
нція характерна для типів інбридингу: пере
мінний через матір і посилюючий через ба
тька (ДПЗ “Малинівка”), простий посилюю-

чий через батька, закріплюючий і комплекс
ний (ПОК “Зоря”).
На підставі даних аналізу структури ди
вергенції корів відмічаємо, що якість нащад
ків значною мірою залежить від типу інбри
дингу, який використовують для їх одер
жання. Інбредні тварини по розвитку проду
ктивних і адаптивних властивостей не
поступаються аутбредним. Серед визначе
них типів родинного спарювання кращим по
розвитку поєднаних функцій у тварин є по
силюючий через батька інбридинг. Дію цьо
го фактора, який обумовлює спадкові особ
ливості тварин, слід враховувати при розве
денні молочної худоби.
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