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Ш ан овн і к о л еги !
Т>орогі д р у зі!
Ви тримаєте в руках номер журналу, присвячений 75-річчп І !
снування зооінженерного факультету Полтавської державної
Ш
академії.
ааРаРног
Його історія значною мірою віддзеркалила X X століття: він
чував наукове осмислення проблем зоотехнії складного періоду по | Пв
ви країни в передвоєнні роки. Його викладачі та вихованці брали участ'
боях та турботах тилу під час Великої Вітчизняної війни, вживали суспі
льні, наукові та виробничі заходи у період повоєнного будівництва Єд'
ний серед споріднених факультетів вищих навчальних закладів, він, про
тягом усіх 75 років, забезпечував становлення та розвиток пріоритет
ної національної галузі аграрного сектора України - свинарства.

Ш

Враховуючи це, готуючись до 75-річчя факультету, ми відкрили
пам’ятник свині - одвічній годувальниці нашого народу, який буде вічним
нагадуванням і пам’яттю про цю благородну місію викладачів факуль
тету, співробітників та вихованців факультету.
Цей напрямок діяльності зооінженерного факультету відповідає і су
часним нашим устремлінням. Сподіваюсь, що сильний колектив професіоналів-однодумців, який успадкував славнозвісні традиції попередників,
безумовно, збереже і примножить їх.
Факультет буде зростати, неодмінно з’являться удосконалені педа
гогічні технології та наукові розробки, а серед його випускників - нові Ге
рої України, міністри, академіки, доктори й кандидати наук.
Адже нашому зоофаку є чим пишатися. І про це красномовно свід
чать публікації цього випуску журналу. Приємно, що серед їх авторів не
тільки викладачі та аспіранти нашого ВНЗ, а і його численні вихованці.
Як бачимо, випускники зооінженерного факультету Полтавської
державної аграрної академії гідно нестимуть і надалі естафету своїх
учителів, що дух професіоналізму та гідності не згасне в них.
75 років - це невеликий вік у контексті рубежу століть і тисячоліть,
тому в колективу зоофаку є майбутнє для подальшої творчої роботи і
вагомих здобутків. Бо немає вищого призначення, ніж служіння народові
України.

75 років

В. М. Писаренко,
Іредактор журналу, доктор сільськогосподарських наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України
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ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ТА ТВАРИННИЦТВО
удКбЗб. 2.082.
«2002

П ідпала Т. В д о к т о р сільськогосподарських наук,
Миколаївський державний аграрний університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІНІЙНОГО РОЗВЕДЕННЯ
ЧЕРВОНОЇ СТЕПОВОЇ ХУДОБИ
молочності “А” і відтворю»
Викладені результати та оцінка ефективно
Одним із засобів, що обувальної здатності (КВЗ) по
сті лінійного розведення червоної степової
Н
зміну генетичного
казав різну ефективність
худоби в племінних стадах
іц іа л у поколінь тварин,
розведення по лініях в кож
Р озведенн я за лініями, яке
ному із досліджуваних стад (то б і /).
' вусться на внутрішньолінійному та міжлінійному
В держплемзаводі "Малинівка” застосування внут*Н
|5орі їх результативність значною мірою залежить
рішньолінійного підбору при розведенні по лініях
Специфічної племінної цінності ліній та споріднесприяло покрашенню селекційних ознак у тварин.
міхгруп*
£ воробйов та П. Сороковой (1981 р.) про дифеПитома вага дочок у групі “1-1”, яка об'єднує корів із
високими показниками молочності та відтворюваньн ц і а и і ю ліній судили по групах крові. Вони встано
ної здатності, більша в порівнянні з їх матерями на
дои, шо спадкові фактори розподілилися більш
9 %. Це свідчить про те, що застосований селекцій
рівномірно в різних споріднених групах тварин,
ний метод обумовив збільшення числа тварин, які
р е зу л ь т а т о м цього було часте кросування ліній (2).
поєднують високий рівень продуктивності із оптима
Аналогічну думку висловлюють В. Т. Назаренко (З
льними відтворювальними функціями. 1 навпаки: при
-5), В. Б. Блізніченко та О. П. Бесараб (1), вказуючи,
міжлінійному розведенні спостерігається зменшення
шо постійне застосування в племінних стадах кросів
кількості корів із таким розвитком поєднаних ознак.
ліній веде до втрати ними властивості комплементарПитома вага дочок у групі “1-1” дешо менша, ніж
ності. В той час як племінні господарства повинні
матерів.
створювати лінії із характерними специфічними геВ племінному стаді ПОК “Зоря” спостерігається
нотиповими особливостями по рівню розви-ку окре
інша тенденція. Позитивні результати одержані як
мих господарчо-корисних ознак, які в подальшому
при внутрішньолінійному, так і міжлінійному підборі.
могли б давати добрий селективний комбінативний
Питома вага дочок у групі “ 1-1” відповідно склала 45
ефектпри кросах у товарних стадах.
і 47 %, шо, в порівнянні з їх матерями, більше на 9 і
Визначення загальної і специфічної комбінативної
24 %. Крім того, що особливо важливо, із підви
здатності ліній червоної степової худоби та спорідне
щенням продуктивності у тварин не відбувається
нихгруп англерської і червоної датської порід прове
зниження плодючості.
дено в держплемзаводі “Малинівка” Донецької, ПОК
Застосування лінійного розведення при селекції чер
“Зоря” і КСП “Лідія” Херсонської областей. Викори
воної степової худоби в племінному стаді КСП “Лідія”
стовували родоводи 1432 корів та їх дані по молочній
спряло підвищенню молочності, але при цьому спосте
продуктивності за 1 лактацію - надій, жир, дні лакта
рігається деяке зниження відтворювальних функцій у
ції дати першого та другого отелень.
корів. Про це свідчить питома вага дочок у групі “1-2”, в
Ефективність лінійного розведення оцінювали за
яку входять корови із високими показниками продукти
особливостями фу пової структури корів за методи
вності, але низькою плодючістю. В порівнянні із мате
коюпоєднаних ознак (6).
рями, їх збільшилось на 23 % при внутрішньолінійному
Аналіз особливостей групової структури материн
і на 24 % при міжлінійному підборі
ського і дочірнього поколінь за рівнем прояву у корів
а н н і

Різниця дочки| матері у компо
компонентах, %
нентах, %
(Ы Н і а -і)+ 1 (1-1>+ (Ь1)+ 1
(1-2)
(2-1)
(1-2) 1 (2-1) 1

Питома вага дочок у
Господарство

Кіль
кість
корів

-----.---І—__
І— ДОЗ “Малинівка”
---- ПОК “Зоря”
1----- КСП “Лілія”

122
324
51

■
—ЙПЗ “Малинівка'*
К---- ПОК “Зоря”
1----- КСП “Лідія”

193
477
265

групах, %
2-1

1-1

1-2

2-2

Внутрішньолінійний підбір
17
13
39
31
24
12
45
19
57
10
23
10
Міжлінійний підбір
24
15
19
42
24
12
47
17
42
13
36
9

52
69
80

70
64
33

+10
+9
+19

+3
+6
-14

39
71
78

66
64
45

-4
+24
+38

+2
+3
-8
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г
Господарство

Кіль
кість
корів

1

Зміни ( ±)
питомій вазі ко
рів з плюс - від
хиленнями віл
оптимуму
А
КВЗ

при заміні поколінь, % по
сумі відхилень
від норми в
групах струк
тури поколінь

рівнях

АЦП* інтенси.
8Н0СТІ

А

КВЗ

ДПЗ “Малинівка”
ПОК “Зоря”
КСП “Лідія”

122
324
51

+9,8
+9,6
+19,6

+2,4
+5,7
-13,8

+4,9
+18,0
+42,2

+3,8
+3,7
+9,3

0
+1,0
-3,2

0
0
0,34

Н
С
В

ДПЗ “Малинівка”
ПОК “Зоря”
КСП “Лідія”

193
477
265

-4,0
+23,5
+37,0

+2,0
+2,5
-8,3

+6
+20,6
+35,6

-2,0
+9,0
+20,8
Н

0
0
-5,2

0
0
0,26

Н І
С і

о

Порівняльний аналіз питомої ваги дочок в групо
вих компонентах по молочності (1-1)+(1-2) та відтворювальній здатності (1-1)+(2-І) відображає ті ж зако
номірності лінійного розведення в кожному із стад,
що й структура дивергенції по групах. В ДПЗ
“Малинівка” внутрішньолінійний підбір сприяє по
ліпшенню поєднаних ознак "А" та КВЗ. Питома
вага дочок у групових компонентах (1-1) + (1-2) і
(1-1)+ (2-1) більше 50 %, а також перевищує мате
ринські показники. При міжлінійному підборі відбу
вається зниження продуктивності у тварин, але збері
гається нормальна плодючість.
Аналогічне підтвердження виявлених результатів
лінійного розведення спостерігаємо і в стадах ПОК
“Зоря” і КСП “Лідія”.
Дані структури дивергенції поколінь корів та їх
відхилень від оптимуму і норми використали для ви
значення результатів перетворюючого процесу ліній
ного розведення. Нашими дослідженнями встановле-

■■

в

но, що внутрішньо- і міжлінійний підбір вкеш "
племінних стад за такими показниками, як
ність процесу та економічність змін в поед*
мали певні відмінності (табл. 2). Кращі р | Я
одержані при внутрішньо- та міжлінійному
стаді ПОК “Зоря”, а при міжлінійному - в стад^
“Лідія”. Це підтверджує виявлені нами законом^
ті використання лінійного розведення при селе ч
червоної степової худоби в кожному із дослідам?
них господарств.
Таким чином, викладене дозволяє н ам зробитита’
висновки: цілеспрямоване використання Щ й
розведення при селекції молочної худоби ефективно
впливає на поліпшення господарчо-корисних ознаку
тварин. Тому розведення по лініях в племінних ста.
дах може і повинне залишатися одним із найважли
віших елементів в загальній системі племінної роботи
з молочною худобою.
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