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молодняку до відбору (однорічні барани для продажу і ярки).
У цілому зменшення показників вмісту поту в руні і відношен
ня піт:жир забезпечує формування більш світлого кольору жиропо
ту вовни. Спадкові закономірності такого механізму формування з
онтогенезі якісних властивостей вовнового покриву таврійських
мериносів сприяють успіху селекції та поєднанню у овець білого і
світлого кольору жиропоту вовни з невисоким вмістом поту в руні і
невеликим відношенням піт:жир. Про те переконливо свідчать по
казники цих ознак у баранів-плідників стада таврійських мериносів
племзаводу “Червоний чабан”.
Висновки. Середні показники вмісту поту у вовні і відношення
піт:жир у таврійських мериносів з білим жиропотом знаходяться
відповідно в межах від 6,9 до 12,1% і від 0,34 до 0,78, світлим - від
7,3 до 13,4% і від 0,42 до 0,85, кремовим - від 9,9 до 15,0% і від
0.53.до 1,0.

Література:
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Дубинин А.Н. Пожелтение шерсти и химические свойства шерсти тон
корунных овец в процессе роста и хранения // Сельскохозяйственная
биология-1991 .-№4.-С.100-105.
2. Игнатов Г.Л. Светлые тона жиропота у тонкорунных овец более
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5. Стапай П.В., Макар Г.А., Король В.І. Попередження і ліквідація
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СПОРІДНЕНОГО РОЗВЕДЕННЯ
"
МОЛ О ЧНОЇ ХУДОБИ
Т.В.ШДПАЛА —д.с.-г.н., доцент, Кримський ДАУ

Багатьма дослідниками зібрано великий матеріал про дію ін
бридингу на продуктивність, життєздатність, плодючість, міцність
тварин. Наведено чимало фактів, які свідчать як про позитивні, так
і негативні його наслідки. Родинне парування як засіб племінної
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роботи дуже давно використовується у тваринництві, Ш
самого початку (XIX ст.) були помічені деякі небажані рЄзу1Ю
(зниження плодючості, послаблення конституції). Проте, ||§В |
ЮЧИ на ЯВНІСТЬ несприятливої Д ІЇ, інбридинг широко BHKOtwjii
вався багатьма спеціалістами-селекціонерами.
Із літературних джерел відомо, що в більшості випадків і
тивні наслідки дає помірний інбридинг. Тварини, одержані 1 Н
такого родинного парування краще передають нащадкам й Л І
їм ознаки. Це відбувається тому, що їх спадковість більш Й Я
дована і, за вдалим висловленням Є.А.Новикова [1], "спадів
якби спрямовується в бажане русло".
Нині інбридинг є одним із важливих породоперетворю
факторів. Але слід визначити вплив спорідненого розведені
тільки на окремі ознаки продуктивності, а й на формування
тивних властивостей у тварин, і особливо одержаних | р |
схрещування, тобто виявляти загальні можливості перетворю?*
%
д ії інбридингу при зміні поколінь.
Матеріал і методи. Дослідження з визначення ефектив
інбридингу проводили в племінних стадах червоної степової nor*
ди ДПЗ "Малинівка" Донецької, ПОК "Зоря" і КСП "Лідія" Херсона
кої областей. Матеріалом були родоводи 2026 корів та дані їх [J
дуктивності за І лактацію.
Ступінь інбридингу вираховували за методикою Пуша та щ
поружа, а коефіцієнт (Fx) за формулою С.Райта, у м одиф Ц
Д.А.Кисловського [2].
Ефективність спорідненого розведення визначили за методи
кою поєднаних ознак [3], згідно якої продуктивність виражали pit
нем молочності "А" (кількість молочного жиру за добу, кг), а при
стосованість - КВЗ (коефіцієнт відтворювальної здатності). Оцінім
зали результативність інбридингу та його окремих степенів зі
структурою дивергенції корів у групах 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, за коеф
цієнтом адаптивної цінності прогресу (АЦП) та за рівнем інтенда
ності і економічності перетворюючого процесу.
Р езультати та обговорення. Нашими дослідженнями всі
мовлено, що в стадах за відносно однакових і оптимальних щ
середовища інбридинг по-різному впливає на селекційний процр
(таб л . 1).
Дані свідчать, що за інтенсивністю та економічністю змін і?
заміні поколінь корів різні ступені інбридингу відрізняються міжй
бою. Але знаходить підтвердження те, що кращі наслідки дає*
бридинг в помірних його ступенях. При позитивних змінах рів
молочності "А" корів у них не відбувається зниження репродукт»
них функцій (КВЗ), які відображають адаптивні властивості тварі*

іІ
■
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Таблиця 1 - Ефективність різних ступенів інбридінгу

Щільний
Близький

Помірний
Віддалений
Разом
Аутбредні

12,5-25,0
3,12-12,49
0,78-3,11
0,20-0,77

3
57
87
21
168
274

Щільний
Близький
Помірний
Віддалений
Разом
[Аутбредні

12,5-25,0 24
3,12-12,49 113
0,78-3,11 188
0,20-0,77 119
444
544

Щільний
Близький
Помірний
Віддалений
Разом
Аутбредні

12,5-25,0
3,12-12,49
0,78-3,11
0,20-0,77

2
20
1
36
59
537

І економічності |

| інтенсивності

Ступінь
інбридінгу

Зміни (±) при заміні поколінь, % за
Рівні
ьпитомою ва сумою
£ І В Н Я ми
гою корів 3
відхи
плюс - від лень від
хиленнями норми в
А квз
від оптимуму групах
структури
А
квз
поколінь
ДПЗ "Малинівка"
+34,0 -33,0
-50,0
+5,6 -13,1 2,3 і в. н.
+22,8 +5,3
+8,0
+5,8 +2,0
н. в.
0
+6,9 +15,0
+30,0
+5,8 +1,9
0
с. в.
-23,8
0
-31,0
-3,5 -1,0 0,28 с. н.
+8,9 +8,9
+18,0
+3,8 +1,0
0
с. в.
+0,1
+0,2
-3,6
-1,9 -1,0 0,53 Н. н.
ПОК "Зоря"
+29,2 +8,3
+25,0 +11,5 +2,9
0
С. в.
+8,0
+5,3
+3,7 +3,0
Н. в.
+15,6
0
+14,4 +2,6
+26,6
+5,4 +1,0
0
С. в.
+10,1 -4,1
+10,6
+1,8 -2,0 1,11 Н. н.
+12,4 +1,6
+20,1
0
0
с. в.
+5,5
0
Н. в.
+23,2 +2,5
+11,4 +10,0 о
КСП "Л ідія"
Адаптивна цінніс
прогресу

Кількість корів

і

І

І

І---------- — -------- 1

Перетворюючий процес середньої інтенсивності за продуктивністю
поєднується із високою адаптивною цінністю прогресу (АЦП) за
молочністю корів у стадах ДПЗ "Малинівка" і ПОК "Зоря", що вказує
на ефективність використання помірного інбридингу при селекції.
До того ж кращі результати в цих стадах одержані при споріднено
му розведенні, а в КСП "Лідія" при аутбридинзі.

+30,0

-25,0

+40,0

+19,5 -22,4

1,14

в. н.

+13,8
+18,6
+36,9

-8.4
-13,5
-12,1

+27,6
+37,1
+45,0

+4,5 -1,1
+9,3 -3,2
+21,Є -4,0

0,24
0,34
0,18

с. с.
в. н.
в. с.

Примітка: В - високий, С - середній, Н - низький

Ефективність типів інбридингу в кожному із досліджуваних
стад також різна (табл. 2). Одержані результаті свідчать, що більш
інтенсивно перетворюючий процес за молочністю йде при викори
станні інбредних бугаїв-плідників (ДПЗ "Малинівка").
Інбридинг, який застосовується для одержання плідників, не
зменшує продуктивність їх дочок, що стверджує можливість його
використання для отримання бугаїв [4]. Плідники, які походять від
родинного парування, характеризуються більш високими племін51
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ним якостями [5].

У стаді ПОК "Зоря" ефективним виявився простий
який сприяє підвищенню продуктивності корів при збереженій
нормальної плодючості. Рівні перетворюючого процесу, відпоВЩ
~ середній за молочністю і високий за економічністю змін, які Ч
буваються в стаді під впливом спорідненого розведення. І
І навпаки: високі темпи збільшення молочності у корів супрА
джуються зниженням рівня їх відтворювальних функцій (КСП "Лід»
При високій інтенсивності змін перетворюючого процесу спостер*
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ється низька його економічність, тобто у тварин слабко формуються
адаптивні властивості, до умов навколишнього середовища.
В исновки.
На формування властивостей нащадків певною мірою впли
ває тип парування, що зумовлює їх генотипові особливості.
Найоптимальнішим є перетворюючий процес за продуктивніс
тю і адаптивністю, і відбувається він при помірному інбридинзі
Знання особливостей перетворювань при різних ступенях і ти
пах інбридингу має практичне значення, оскільки дозволяє корек
тувати напрям селекції з метою скорочення часу формування но
вих адаптивних властивостей у тварин із новими генотиповими ха
рактеристиками.
Література:
І
Новиков Е.А. Чистопородное разведение крупного рогатого скота. М.: Колос, 1962. - С.278-293.
2. Кисловский Д.А. Проблемы породы и ее улучшение. - М.: Колос, 1965.
I С.277-300.
3. Пат. №15061А Украина М кл.5 А01К 67/100. Способ оценки качеств
быка-производителя / А.П. Полковникова. - Опубл. 25.01.97. Бюл.№4.
4 Эрнст Л.К., Цалитис A.A. Крупномасштабная селекция в скотоводстве.
-М .: Колос, 1 9 82 .-23 7 с.
5. Барышникова К В., Тарасевич Л.Ф., Захарова М.В. Инбридинг при
совершенствовании симменталов // Зоотехния. - 1993 - №3. С. 5-6.

УДК 636.52/58.034.082

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИЙОМІВ ВІДБОРУ
РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ В ПТАХІВНИЦТВІ
Шї

М.В.СУРЖЕНКО —к.с.-г.н., Херсонський ДАУ

Одним із важливих факторів підвищення галузі птахівництва є
розробка прийомів відбору і вирощування ремонтного молодняку.
Виходячи з сучасних теоретичних уявлень, найбільш доцільним є
використання прийомів стабілізуючого відбору для формування рівновагових угрупувань (Бородай В П., 1999; Боліла С.Ю., 1996).
Поряд з цим важливого значення набуває використання нових під
ходів які пов’язані з особливостями тіло будови птиці і обґрунтову
ють вибір нових селекційних ознак, пов’язаних з такими важливими
показниками як жива маса і несучість птиці. З цією метою нами за
пропоновано вести відбір птиці ремонтного стада яєчних курей за
53
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