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ТВАРИННИЦТВО, КОРМОВИРОБНИЦТВО
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ СЕЛЕКЦІЙНО-ПЛЕМІННОЇ РОБОТИ З
ЧЕРВОНОЮ СТЕПОВОЮ ПОРОДОЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Т.В.ПІДПАЛА - д.с.-г.н., Миколаївський ДА У

степова порода, створена двохсотрічною селекцією,
відрізняється витривалістю та пристосованістю до жаркого і засуш
ливого клімату, добре використовує бідну рослинність південних сте
пів України. Проте для тварин цієї породи характерні невисока проду
ктивність, малорозвинена мускулатура, недостатня придатність до
машинного доїння та наявність ряду екстер’єрних недоліків [1].
Тривалий час селекція червоної степової породи здійснювалась
методом чистопородного розведення. У період всезростаючого попиту
населення на продукцію скотарства для поліпшення червоної степової
худоби широкого застосування набув метод схрещування. Використо
вуючи світовий генофонд, досягають зміни властивостей тварин у ба
жаному напряму за більш короткий період племінної роботи.
Удосконалення червоної степової худоби здійснювалось мето
дом схрещування її з англерською, червоною датською та голштинською породами.
Результати міжпородного розведення показали, що помісі, ма
ючи комбіновану мінливість, сильніше, ніж чистопородні тварини ре
агують на умови зовнішнього середовища. Тому вивчення продукти
вних властивостей з урахуванням пристосувальних можливостей
тварин є актуальним питанням.
Дослідження з вивчення впливу методів селекції на виявлення
продуктивних і пристосувальних властивостей провели у племінних
стадах червоної степової худоби на півдні України. Для характерис
тики фенотипу корів трьох поколінь використали узагальнюючі пока
зники: середньодобова кількість молочного жиру (кг) за першу лак
тацію “А" та коефіцієнт відтворювальної здатності (КВЗ). Результа
тивність методів селекції оцінювали за співвідношенням рівнів фенотипового прояву цих життєво важливих функцій, визначеним за
методикою поєднаних ознак (О.П.Полковникова, 1997).
У процесі селекції під впливом застосованих методів посила
ються розвиток продуктивних ознак у тварин. При цьому порушу
ються взаємозв’язки, що раніше склалися у популяції: створюється
нова система, на фоні якої відбувається здійснюваний селекціоне
ром штучний цілеспрямований відбір. Але, в силу дії дестабілізую
чого відбору, у тварин виникають нові властивості у продуктивності
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Порівняльний аналіз продуктивних ознак у корів трьох поколінь
племінних стад показав їх зміну залежно від застосованих методів
селекції. Найбільш високим рівнем молочності характеризується до.
чірнє покоління в стаді племзаводу “Зоря” Херсонської області, де
англеризоване маточне поголів’я схрещували з червоно-рябими го-

лштинськими бугаями. У цьому стаді тривалий час проводилась се.
лекція червоної степової породи на підвищення жирномолочності за
одночасного збільшення і надою. З цією метою використовувались
для схрещування плідники англерської породи. Було досягнуто по
зитивних результатів. За поголів’ям 1200 корів середній надій склав
5012 кг молока жирністю 3,96 %. Зміна напряму селекції (викорис
тання червоно-рябих голштинів) в бік підвищення надою і створення
високо молочних тварин обумовило значне збільшення молочної
продуктивності у корів дочірнього покоління. Різниця вірогідна і за
надоєм молока склала + 985 кг (Р >0,999). Слід відзначити, щ0
схрещування червоної степової худоби з голштинами обумовило
зниження вмісту жиру в молоці лише за одне покоління на 0,17 % (р
>0,999).
Отже, тривале цілеспрямоване використання англерських плід
ників для поліпшення якостей червоної степової породи сприяє під
вищенню молочної продуктивності й особливо жирномолочності, не
порушуючи при цьому відтворювальних властивостей у тварин. У
стаді племзаводу “Зоря” середній надій на корову за 20-річний пе
ріод збільшився на 1461 кг, а жирномолочність - на 0,24 %. Високий
розвиток продуктивних ознак узгоджується з оптимальною пристосо
ваністю тварин до умов середовища і зберігається протягом ряду
поколінь.
Аналогічні результати використання англерських і червоно-рябих голштинських плідників для поліпшення червоної степової ху
доби встановлено у стаді племзаводу “Малинівка”. Проте зміни по
казників продуктивності дещо нижчі.
Схрещування червоних степових корів із червоними датськими
бугаями (КСП “Лідія”) також сприяло підвищенню рівня продуктивно
сті у помісних тварин. У дочірньому поколінні величина надою збі
льшилась на 555 кг, а вміст жиру в молоці на 0,39 % порівняно з ма
терями матерів.
У селекційно-племінній роботі з молочною худобою важливим
елементом є відтворення тварин. Систематичне одержання при
плоду забезпечує розмноження і використання цінних генотипів. Крім
того, добра плодючість створює передумови для лактаційної функції
корови і тим самим збільшує тривалість племінного використання
тварин. Враховуючи взаємозв’язок продуктивних і репродуктивних
властивостей, були проаналізовані показники відгворювальноі здат
ності корів кожного покоління.
Аналіз величини КВЗ трьох поколінь корів племінних стад пока112
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зав їх зменшення в кожному дочірньому поколінні. Вважаємо, що це

відбулося під впливом інтенсивної селекції на високу молочну про
дуктивність у результаті поліпшення червоної степової худоби мето
дом схрещування з червоними датськими та червоно-рябими голштинськими плідниками. Підвищення рівня продуктивності у дочок ви
кликало у них зниження плодючості. Найбільший вплив на зміну відтворювальних функцій у нащадків чинять бугаї-плідники червоної
датської породи.
Відзначаючи особливості впливу поліпшуючих порід на госпо
дарсько корисні ознаки покращеного поголів’я червоної степової ху
доби, вважаємо, що вони обумовлені властивостями, які характерні
для самих поліпшуючих порід. Це ствердження обґрунтоване ре
зультатами вивчення продуктивності і адаптивної спроможності у
тварин англерської, червоної датської і голштинської порід у стадахрепродукторах. Найбільші відхилення від норми встановлено у корів
червоної датської породи (МОП = 406 - 429 днів, індекс осіменіння
2,2 - 2,8). Тому, створюючи методами селекції нові генотипи, слід
вивчати не тільки їх продуктивні, а й пристосувальні властивості.
Аналіз зміни групової структури за рівнями вияву поєднаних
ознак молочності “А” і відтворювальної здатності (КВЗ) показав різну
питому вагу корів трьох поколінь у групах 2-1, 1-1, 1-2, 2-2. Встанов
лено, що структура розподілу корів у групах з різним сполученням
напрямків їх відхилення від оптимального за поєднаними ознаками
змінюється під впливом застосованого методу селекції.
У стаді племзаводу “Малинівка” умови середовища не зовсім від
повідають розведенню створених генотипів. У тварин краще роз
виваються пристосувальні ознаки, ніж продуктивні. І навпаки. Інтен
сивна селекція на продуктивність (схрещування червоної степової ху
доби з червоними датськими плідниками) обумовила значне збі
льшення кількості корів материнського покоління з плюс-відхиленнями
за молочністю. їх питома вага у груповому компоненті (1-1) + (1-2)
склала 80 %, але це одночасно викликало погіршення у корів відтворювальних функцій (КСП “Лідія”). Стадо племзаводу “Зоря” характери
зується високим розвитком продуктивних і пристосувальних властиво
стей, зберігаючи цю особливість протягом ряду поколінь.
Особливості у формуванні адаптацій до умов середовища, го
ловним чином, виникають у нащадків під впливом індивідуальних
якостей бугаїв-плідників. На підставі матеріалів оцінки бугаїв за які
стю нащадків встановили, що у дочок поліпшуються ті функції, висо
кий розвиток яких характерний для їх бугаїв-батьків. Ця тенденція
зберігається незалежно від породи плідників.
Перетворення цінних спадкових властивостей плідників у гру
пові і прискорення селекції здійснюється із використанням лінійного
розведення і його крайньої форми - інбридингу.
Споріднене розведення є одним із найважливіших породотвор113
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них факторів у період широкого застосування схрещ у»^
ного поголів’я із плідниками поліпшуючих порід. В с та ІЯ Ь І
переважаючий вплив на консолідацію селекційних Щ ІВ н Щ
мірний інбридинг. А використання у селекційному процесі | Я І
тварин, і особливо бугаїв-плідників, обумовлює кращий'йШ
продуктивності й ад аптивної спроможності у нащадків.
Р°3Ч
На сучасном у етапі розведення червоної степової породі
рені жирномолочнии
і голштинізований тип і завершует
■
,
Ш Ч„
рення української червоної молочної породи.
*
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЖИВОЇ МАСИ КУРЕЙ
ЗА МОДИФІКОВАНОЮ МОДЕЛЛЮ Т.К. БРЩЖЕСА
Н.П.ПОНОМ АРЕНКО - к.с.-г.н., НАУ
В икористання м атем атичних моделей росту надає можливісіь
встановити загал ьні те нд е нц ії вікових змін, характерних для того чи
інш ого о б ’єкта, а та ко ж отрим ати ряд параметрів, які визначають
осо б л ивості ф орм ування рівня живої маси в певні періоди розвитку
(М ина М .В ., Клевезаль Г.А., 1976; Федоров В.И., 1 9 7 3 ). Крім того
вибір м оделі, яка здатна адекватно його описати, дозволяє виявити
вл астивості цього процесу в залежності від генотипових і середовищ них ф акторів.
Саме ці особливості математичних моделей росту е підставою
д ля їх використання для прогнозування рівня живої маси. Дослідни
ками пропонуються і перевіряються різні моделі (Мина М.В., Клеве
заль Г.А., 1976; НакиісИі А., 1991; ЫусН V., ТісЬу Р., 1989), і встановлено
значну відповідність ряду математичних функцій фактичним показни
кам кривої росту курей, що підтверджує доцільність робіт з перевірки
застосування певних математичних моделей для визначення майбут
ньої продуктивності за відомими значеннями за початковий періодви
рощ ування. Виходячи з цих передумов, нами досліджена можливість
та визначена прогностична цінність використання модифікованої мо
д елі Т.К. Бріджеса для прогнозування росту курей кросу “Прогрес за
показниками живої маси за перші місяці вирощування.
М одиф ікація моделі Т.К. Бріджеса являє собою рівняння:
Ж = № / ( 1-е -аЬ),
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