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Молочная продуктивность кобыл
Н.П. Пащенко
В работе рассматриваются вопросы питательной ценности молокопродуп®
молока кобыл: свежего молока и кумыса. Описаны некоторые анаю/
морфологические особенности процесса молокоотдачи у кобыл, дана характеристик
молочной продуктивности кобыл.
Dayre production horses
N. Paschenko
In work the questions of nutritional value dairy produce from mare's milk ar
considered: fresh milk and kumiss. Some anatomo-morphological features of processing
at mare are described, the characteristic of mare dairy efficiency is given.
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ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ
ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ
РОГАТОЇ ХУДОБИ
Викладено результати та ефективність застосування різних
вдосконаленні червоної степової худоби.

методів селекції при

Нині у породоперетворювальний процес залучено багато порід сільсько
господарських тварин, у тому числі і молочної худоби. Впровадження інтен
сивних методів селекції сприяло створенню нових типів, порід великої рога
тої худоби, які відрізняються значно вищими показниками господарсько ко
рисних ознак, ніж вихідні породи.
В результаті багаторічної дії інтенсивних факторів селекції, застосованих
людиною для поліпшення якостей порід молочної худоби, створені такі генні
асоціації в популяціях, розведенню яких не завжди відповідають умовинав
колишнього середовища. Тобто, виникає розрив між вимогами нових гено
типів, умовами середовища і ступенем їх задоволення.
Прискорення процесу перетворень в умовах, що не відповідають розве
денню створених генотипів, одночасно веде до підвищення тиску природно
го добору. В цьому випадку явище взаємодії "генотип-середовище" ігнорує
ться, що, на думку М.З., Басовського [1], завдає істотних збитків. Тому, лю
дина, будучи основним чинником, який змінює властивості сільськогоспо
дарських тварин у бажаному для неї напрямі, повинна виконувати ролі
керуючого фактора в перетворенні популяцій, стад худоби не частково, і

іювиіспо.
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прения конкурентоспроможних порід худоби слід проводити з урахуне ли1це продуктивних особливостей поліпшеного поголів’я, а й адап^спроможності тварин.
,
" Матеріал і методи. Визначення дії породоперетворювальних факторів
кціїна продуктивні і пристосувальні якості тварин проведено в племінсЄЛстадах червоної степової породи ДПЗ "Малинівка" Донецької, ПОК "Зо■і КСП"Лідія" Херсонської областей. Матеріалом послужили дані за пер^ л ак тац ію (надій, вміст жиру в молоці, дні лактації, період між першим та
другим отеленням) у корів трьох суміжних поколінь.
результативність методів селекції оцінювали за даними структури дивергенції
корів у груші; 1 - 1 ,1 -2 , 2 -1 , 2 -2 , визначеної за методикою поєднаних ознак [2].
Згідно з нею продуктивні ознаки характеризував рівень молочності "А" (кількість
м о л о ч н о г о жиру за добу, кг), а пристосувальні властивості - показник відтворної
з д атн о с ті (КВЗ). Співвідношення рівнів їх фенотишчного проявлення відносно
оптимуму відображає якість кожної особини, а відсоток корів у групі від загаль
ного поголів’я корів покоління - структуру покоління. За оптимум рівня МОЛОЧ
НОСТІ взяли середню величину А у корів кожного материнського покоління, а
рівня проявлення здатності до відтворення - КВЗ, рівний 1 ,0.
Результати досліджень. За матеріалами досліджень встановили, що се
лекція, а тим більше інтенсивна, викликає зрушення генів і генотипів у попу
ляції. У племінних стадах використання при розведенні червоної степової
худоби такого методу, як міжпорідне схрещування привело до значної генної
перебудови, порушивши тим самим установлені зв’язки між поєднаними
функціями: продуктивністю та пристосованістю, до умов середовища.
Аналіз рівнів проявлення поєднаних ознак молочності "А" і відтворної
здатності (КВЗ) виявив різну питому вагу корів у групах 2-1, 1-1,
1-2,2-2. Структура дивергенції поколінь корів по групах з різним сполучен
нямнапрямів їх відхилення від оптимуму по А і КВЗ змінюється під впливом
застосованого методу селекції, і насамперед міжпорідного схрещування. В
кожному із досліджуваних стад використовувалося і чистопорідне розведен
няі схрещування, але їх результати різні.
Тривале цілеспрямоване використання англерських плідників для поліп
шення якостей червоної степової породи сприяє підвищенню молочної про
дуктивності і особливо жирномолочності, не порушуючи при цьому відтвор
них функцій у тварин. У стаді приватно-орендного кооперативу "Зоря" се
редній надій на корову за 20-річний період (1970-1990 рр.) збільшився на
1461 кг, а жирномолочність - 0,24 %. Високий розвиток продуктивних ознак
5оптимальною пристосованістю тварин до умов середовища зберігався про
тягом ряду поколінь, і
Своєрідна зміна розвитку поєднаних ознак, виражених через структуру
димршіїиї, відбувається у червоної степової худоби при застосуванні для
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схрещування плідників червоної датської породи. Інтенсивна Ш
продуктивність зумовила значне збільшення питомої ваги корів ма
кого покоління з плюс-відхиленнями за молочністю у груповому ком
(1-1)+(1-2). 80 % корів стада КСП "Лідія" характеризується високим*108^
продуктивності. Лише за одне покоління надій у корів підвищивсяна
а вміст жиру в молоці - на 0,28 %. Однак, різке збільшення молочної ппп
тивності викликало у них погіршення відтворних функцій. ПитомавапГ
з плюс-відхиленнями по ВЗ у груповому компоненті (1—1)+(2—
1) менше50^
і становить 39 %. Це підтверджує закономірність, що селекція на ви
продуктивність викликає зміну репродуктивних функцій у корів, які значно'
мірою відображають взаємодію "генотип - середовище". Подальшаселе
у тому ж напрямі призвела до зниження і продуктивних і пристосуваль
властивостей у корів дочірнього покоління. їх питома вага у груповиххоц
понентах за молочністю (1-1)+(1-2) і відтворною здатністю (1-1)+(2-і)М
еі
ше 50 % і становить, відповідно, 47 і 37 %. Тому селекція червоної степово
худоби на високу продуктивність із використанням плідників червоної дат
ської породи має здійснюватися з урахуванням адаптивної спроможності
тварин з новими генотипними характеристиками.
Значне підвищення молочності у тварин встановлено при схрещуванні
червоної степової худоби з голпгганами. У корів з 1/2 часткою крові за поліп
шуючою породою надій збільшився порівняно з їхніми матерями на 1023ц
(ДПЗ "Малинівка") і 1446 кг (ПОК "Зоря") при Р>0,999. Проте, у помісей
простежується тенденція до зниження вмісту жиру в молоці, відповідно, ва
0,05 % (Р<0,95) і 0,29 % (Р>0,999).
Породоперетворювальне схрещування впливає на продуктивні і репродук
тивні якості помісних тварин, змінюючи їх розвиток. У корів з 1/2нашою
крові за поліпшуючою (голштинською червоно-рябою) породою проявлещ
підвищеного рівня продуктивності сумісне з оптимальною плодючістю,р
тома вага корів-дочок з плюс-відхиленнями у групових компонентахзамо
лочністю (1-1)+(1-2) і відтворною здатністю (1-1)+(2-1) більше 50%
.Про
те, порівняно з матерями у них простежується тенденція до деякогозшданя репродуктивних функцій, а отже і послаблення пристосованості доумов
навколишнього середовища.
Таким чином, схрещування червоної степової худоби з плідникамианліерської породи сприяє підвищенню її генетичного потенціалу, не порушуючивідтворних функцій, а використання червоних датських і голштинських червоно-рібю
бугаїв викликає перебудову спадковості, змінюючи при цьому співвідношенні
рівнів фенотипічного проявлення молочності і відтворної здатності у тваринфункцій, які відображають міру їх адаптації до навколишнього середовища.
Відзначаючи особливості впливу поліпшуючих порід на якістьпокрашу
мого поголів’я червоної степової худоби, вважаємо, що вони зумовленіи*-

І
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які характерні для самих поліпшуючих порід. Це твердження об| узване результатами вивчення продуктивності і адаптивної спроможносу тварин англерської, червоної датської і голштинської порід у стадах^иродукторах. Найбільші відхиленням відтворних функцій від норми вста
новлено у корів червоної датської породи (МОП=406-429 днів, індекс осімегіян* 2,2-2,8). У голштинів зі зміною умов існування також відбулося деяке
погіршення відтворної здатності, кількість осіменінь на одне запліднення
! дорівнювала 2,0; середня тривалість сервіс-періоду становила 81 день. Тому,
використовуючи плідників поліпшуючих порід з метою вдосконалення ВІТ
ЧИЗНЯНИХ порід худоби, в тому числі і червоної степової, слід ураховувати
^ небажані властивості, які можуть бути успадковані помісними тварина
миі проявлятися в них у вигляді послаблення пристосованості до умов нав
колишнього середовища.
Особливості у формуванні адаптацій до умов середовища, головним чином,
в и н и каю ть у потомків під впливом індивідуальних якостей бугаїв-гагідників. На
підставі матеріалів оцінки бугаїв за якістю потомства встановили, що у дочок
патішпуються ті функції, високий розвиток яких характерний для їхніх бугаївбатьків. Ця тенденція зберігається незалежно від породи плідників.
Результати оцінки показали, що бугаїв-полішпувачів за молочністю і від
творною здатністю у розрізі порід і порідних груп було: червоної степової 30%, англерської і 67 %, червоної датської - 20 %, голштинської червонорябої - 43 %, червоної степової + англерської - 30 %.
Перетворення цінних спадкових властивостей плідників у групові і при
скорення селекції здійснюється із використанням лінійного розведення. На
шими дослідженнями встановлено, що тривале цілеспрямоване застосування
внутрішньолінійного добору сприяє створенню тварин зі стійкою спадковіс
тю, які сполучають у собі високу продуктивність із оптимальною адаптивністю(ПОК "Зоря"). На результативність внутрішньолінійного розведення нега
тивно впливає велика кількість структурних елементів у стаді та їх часта
зміна. Кроси ліній і споріднених груп зумовили підвищення продуктивності у
корів стада КСП "Лідія", але одночасно погіршили у них відтворні функції.
Питома вага корів-дочок з плюс-відхиленнями за відтворною здатністю у
груповому компоненті (1-1)+(2-1) менше 50 %. Крім того, корів-дочок, які
мають порушені репродуктивні функції і складають групи 1-2 і 2-2, більше
порівняно з матерями.
У племінних стадах слід неодмінно підтримувати і розмножувати перспек
тивні лінії шляхом внутрішньолінійного добору для одержання бугаїв-плідників
із консолідованою спадковістю, а кроси ліній використовувати для пошуку най
більшвдалих комбінацій та для виявлення родоначальників нових ліній.
Одним із найважливіших породоутворювальних факторів у період широ
кого застосування схрещування маточного поголів’я із бугаями поліпшую^остями,
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чих порід є інбридинг. Вивчення результатів спорідненого і неспорідненог
спаровування помісей червона степова + англерська в стаді ПОК "Зоря" Ц
казало, що інбридинг не лише утримує спадковість визначених предків, І
посилює її прояв у потомства і протидіє інбредній депресії. Переважаю^
вплив на консолідацію селекційних ознак (надій, вміст жиру в молоці) у ^
томків чинить помірний інбридинг (Рх=0,78-3,11 %).
Тривале цілеспрямоване споріднене розведення сприяє закріплену
спадковості, не порушуючи відтворних функцій, крім ЩІЛЬНОГО інбридингу
навпаки, деякою мірою нормалізує співвідношення продуктивності та щ!
дючості у інбредних тварин. Структура дивергенції корів з плюг.
відхиленнями за молочністю та відтворною здатністю у групових компонєй
тах (1-1)+(1-2) і (1-1)+(2-1) більше 50 %, що вказує на погодженість розвит
ку продуктивних і репродуктивних властивостей у потомків, одержаних від
спорідненого спаровування. А використання у селекційному процесі інбред
них тварин і особливо бугаїв-плідників зумовлює кращий розвиток продук
тивності та адаптивної спроможності у потомства.
Визначивши дію основних породоперетворювальних факторів селекції на
зміну продуктивного і адаптивного потенціалу червоної степової худоби
вважаємо, що створення конкурентоспроможних порід молочної худоби мас
здійснюватися з урахуванням не лише продуктивних, а й пристосувальних
властивостей.
Висновки. На сучасному етапі розведення червоної степової худоби і за
вершення роботи щодо створення червоної молочної породи основний перебудовчий вплив на селекційні ознаки будуть справляти бугаї-плідники. Пере
дусім, це мають бути англерські бугаї, серед яких виявлено більше плідниківполіпшувачів за молочністю і відтворною функцією. В окремих стадах мож
ливе застосування бугаїв голштинської червоно-рябої породи, але вони ма
ють бути першої категорії за якістю генотипу, тобто ті плідники, які поліп
шують як продуктивні, так і репродуктивні властивості. Червоних датських
бугаїв слід використовувати для отримання помісей першого покоління, ав
межах індивідуального добору можна одержувати і друге покоління.
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ВПЛИВ УМОВ УТРИМАННЯ НА ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ
ЕНЕРГІЇ У МОЛОДНЯКУ АБЕРДИН-АНГУСЬКОЇ ХУДОБИ
У проведених дослідженнях вивчали вплив різних умов утримання молодняку
абердин-ангуської породи на використання ними енергії поживних речовин раціонів.
Встановлено, що утримання молодняку м'ясної худоби у приміщеннях, захищених
відвітру, при низьких температурах повітря за умови оптимальних параметрів мікро
клімату сприяє ефективному використанню поживних речовин при збереженні висо
кої продуктивності.

У період становлення галузі м‘ясного скотарства однією з важливих про
блем є забезпечення їх приміщеннями. В дослідженнях [1] встановлено, що у
результаті необмеженої рухливості при утриманні на відкритих ділянках, на
свіжому повітрі рівень інтенсивності обмінних процесів в організмі підвищу
ється, поліпшується легенева вентиляція [2] порівняно з тваринами, що
утримуються у приміщенні. Відомо також, що у жуйних тварин [3] при пере
ході від середніх температур до більш низьких обмін речовин та енергії за
лишається постійним або навіть знижується. Тому в конкретних кормових
умовах важливо визначити, як впливають погодні умови утримання м‘ясних
тварин на особливості обміну та використання енергії їхнім організмом.
Метою досліджень було вивчення впливу низьких температур та вітряних
погодних умов на використання енергії поживних речовин тваринами
м‘ясних порід.
Матеріал і методика. Дослід проводили на трьох групах бичків абердинангуської породи протягом зимово-стійлового періоду 1998-1999 рр. за за
гальноприйнятими методиками. Для цього відібрали тварин віком 12 місяців
лсииою масою 260-285 кг. У підготовчий період тварини всіх груп утримува
лися безирив‘язно в капітальному приміщенні. В обліковий період тварини
ш ггрош ю'і групи залишалися тут же, другої - у приміщенні, захищеному
Щніїру, і ірг/і (,ої на вигульному майданчику без навісів. При цьому середня
температура поніїря ні обліковий період у приміщенні, де утримувалися тва103

Маньковський А.Я., Гончаренко І.В . Економічне обгрунтування
переробки яловичини в умовах ринкових відносин........................................ 82
Пацеля О.А. Розподіл білка казеїну у молоці корів за місяцями року......90
Пащенко Н .П . Молочна продуктивність кобил........................................ 93
Підпала Т.В. Шляхи створення конкурентоспроможної червоної
молочної породи великої рогатої худоби........................................................98
Повозніков М .Г., Цвігун А.Т., Блюсюк С.М . Вплив умов утримання
на особливості обміну енергії у молодняку абердин-ангуської худоби........103
Погорелов О .С., Антоненко С.Ф ., Маменко О .М . Вплив живої
маси теличок при народженні на їхню майбутню продуктивність.............. 106
Приліпко Т .М ., Дьяченко JI.C. Продуктивність телят і обмін селену
при різному вмісті його у раціоні.....................................................................112
Розпутній О .І. Оцінка вмісту кислоторозчинних форм важких металів
у цеоліті............................................................................................................... 116
Рудик І.А ., Кудлай І.М ., Ставецька Р.В., Бабенко О .І. Молочна
продуктивність і тривалість продуктивного використання корів української
чорно-рябої та червоно-рябої порід.................................................................. 121
Соболева С.В. Ефективність використання борошна із яблучних
вичавок у комбікормі для ремонтного молодняку свиней............................ 125
Федоров В .П ., Дріпа А .Н ., Бала В .І., Буш трук М .В . Ваговози на
племконефермах Черкащини і Житомирщини.............. ................................129
Фесенко В.Ф. Продуктивність свиней залежно від згодовування
поліакриламіду та мінерально-вітамінних добавок........................................ 132
Херсонець Л .К . Лінійна оцінка типу бугаїв української червоно-рябої
молочної породи........................................................... ......................................138
Хом’я к О .А ., Ківа М .С . Вплив генотипу і середовища на рівень
продуктивності корів української червоно-рябої молочної худоби в ДПЗ
“Шамрашський”....................................... ........................................................... 141
Б ІО Л О Г ІЧ Н І О СНО ВИ
ВЕДЕННЯ ТВ А РИ Н Н И Ц ТВ А
Н ікітенко А .М . Філософські та наукові аспекти використання дії
фізичних полів у біології.................................................................................... 146
Павленко А .П ., Н ікітенко А .М ., Корецький С .Л ., Литвинов В.М.
Захист людини від негативного впливу персональних комп’ютерів, теле
візорів та іншої електронної техніки.................................................................150
Сілін Д .С . Вплив місцевої дарсонвалізації на офтальмотонус т в а р и н ... 154
С качко В .І., Куценок В .А., Дубровка Ф .Ф . Концепція технічного
забезпечення інформаційно-хвильової терапії................................................ 157
С качко В .І., М ілю тіна К .Л ., Горбань А.Є. Застосування апарата
"Політон" у лікуванні наркозалежності............................................................ 162
190

Наукове видання
Реєстраційне свідоцтво КВ №2581

Вісник
Білоцерківського державного
аграрного університету
Збірник наукових праць

Випуск 12

Редактор С.О. Заїка
Комп 'ютерна верстка - С.І. Сидоренко

ідлно до складання 12.06.2000. Підписано до друку 5.07.2000.
Формат 60x84 1/16. Ум. др. арк. 11,5. Зам. 612 - 150.
Релакідійно-гашірафічний сектор відділу НТІІІ БДАУ.
09) 17, Піті Церкия, Соборна площа, 8/1, тол. 3-І 1-01.

