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ОЦІНКА П РОЦЕСУ ПОРОДНОГО ПЕРЕТВОРЕВЯ*
| В ПОПУЛЯЦІЇ ЧЕРВОНОЇ СТЕПОВОЇ х у д о б и
Підпала Т.В., Тимофіїв М.М .
М иколаївський державний аграрний університет, Миколаїв,

Викладені результати досліджень щодо використання
рівень молочності „А " і коефіцієнт відтворювальної здатності
оцінки породотворного процесу в популяції червоної степової Щ
Ключові слова: порода, ознака, селекція, тип, продуктшниШШ
рогата худоба
Вступ. У роботі з сільськогосподарськими тваринами під
контролем ПОВИННО бути виявлення результатів породотворного
пов’язане із залученням для розведення різноманітних поліпшуючих
відмова від порід вітчизняної селекції й одержання на цій основі
кількості помісей [3].

Враховуючи
важливість
проблеми
створення
новак’
сформульовані наукові підходи щодо оцінки порід та типів щІШ Ш л«
м’ясної худоби, які ґрунтуються на аналізі раніше загальяебІІіі^
методик і сучасних тенденцій розвитку тваринництва [2].
Покращення середніх показників продуктивності популяції
розширює біологічну норму, а звідси й здатність до відтворенні,
удосконалення породи продуктивність і пристосованість складають ЯЯИ|
систему розвитку. Збільшення вимог до продуктивності тварин,
досягають межі природного навантаження на біологічну ланку виробшнт.
з переходом на новий рівень господарювання стає сумісним з царюю
життєздатності більшої частини популяції. Одночасно закладакга>е* аи&і
межі генетичної мінливості майбутніх поколінь [7].
Впродовж останніх 40 років червону степову породу поліішуШЦІі)
напрямі
підвищення
молочної
продуктивності,
жіфНомадкРШйті
пристосованості до машинного доїння, покращення типу методом сидадаон
відтворювального схрещування її з англерською, червоною |
|
червоно-рябою голштинською породами [1].
Інтенсивні методи селекції обумовили певні еволюційні зміни
продуктивних і пристосувальних властивостей червоної степової хуяФ*
вивчення яких сприятиме її подальшому прогресивному розвитку»
Матеріал і методи. Наші дослідження проведені в племінних «Й#®
червоної степової породи південних областей України.
послужили дані молочної продуктивності корів-первісток, які були
бугаїв-плідників червоної степової, англерської, червової датської,
рябої голштинської порід та їх помісей.
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Ім ЛН АВМ ш е н і С .З Гжицького ____________
Том 7(Ns2) Частина З
if * часі
с оцінки процесу породного перетворення дотримувалися робочої

—^пягаючої в тому, що коли в організмі пристосованість до
Його середовища йде шляхом змін співвідношень в інтенсивності
JA
Л
іНаіН
кч
м у
і резистентності, то в популяціях великої рогатої худоби ш
‘-абої зображ аю ться в середніх величинах молочності (,Л ” І середня
лііі"1
молочного жиру за період першої лактації') і відтворювальній
P f i (КВЗ) корів. Використовуючи поєднання відхилень в бік плюс (І) і
r w 2 ) в‘д огттимуму за Даними показниками ( по „А” від середньої
г '1 ни в поколіннях матерів, а по КВЗ від 1,0), диференціювали корів
■ го покоління на чотири групи: 1-1, 1-2, 2-І, 2-2 і за Тх складом
Г * сотках) визначали результати процесу породного перетворення.
V 8 ання напрямків відхилень від 50-ти в бік плюс (+) і мінус (-) відсотка
Г0?,« v компонентах груп (1-1)+(1-2) і (1-1 >+-(2-1) характеризує
Хтивості стану покоління, стада, популяції в цілому на тому чи іншому
І і ЙОГОр°звихку [4,5,6].

/ йЙ ?;,

дослідж ень. Контроль за перетворенням червоної степової
„оди здійснювався в племінних стадах через визначення зміни структури
Іхідного і наступних поколіннях корів.
рІ В л а с т и в о с т і кожної популяції або її особливості визначаються
^етичною структурою, яка залежить від процесів, що в ній відбуваються.
І|[іев 1926 році у праці „Про деякі моменти еволюційного процесу з точки
зорусучасної генетики” С.С.Четвериков вперше показав значення вивчення
зроцесів, що проходять у популяціях. Зміни, що відбуваються в племінних
стадах, породі під впливом селекції торкаються не тільки продуктивних
йяак, а й пристосувальних властивостей [8].
Узагальнюючим показником молочної продуктивності є кількість
».точного жиру за добу „А”. Його величина залежить від рівня надою,
шісту жиру в молоці й тривалості лактаційного періоду. На підставі
триманих даних відзначаємо збільшення цього показника зі зміною
поколінь у кожному з досліджуваних стад (табл. 1).
У процесі селекції посилюється розвиток тієї чи іншої господарсько*
йрисної ознаки у тварин. При цьому порушуються взаємозв’язки, що
«робились в природі внаслідок переважно стабілізуючого відбору,
'лворюсться нова система організму, на фоні якого проходить здійснюваний
®учний відбір. В силу дії дестабілізації в організмів з ’являються нові
йастивості (в поведінці, продуктивності, розмноженні).
Про це свідчить зміна показника відтворювальної здатності (КВЗ) у
*°Рів в трьох поколінь племінних стад. Аналіз величини КВЗ в трьох
боліннях корів показав, що відбулося його зменшення у дочірньому
болінні кожного стада. На нашу думку, це сталося під впливом
І:ІІенсивної селекції па багатомолочність і використання при цьому
р е зу л ь т а т и
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голштннських та червоних датських плідників. Підвищення п ролуп ^
у дочок викликало зниження відтворювальних функцій.
значенням КВЗ
__
Динаміка продуктивних й адаптивних властивостей
корів червоної степової худоби
характеризуються корови дочірнього ПОКОЛІННЯ В племінному СТй,
колективного сільськоіх)сподарського підприємства ,Л ідія”.
Результативність процесу породного перетворення в ПОПуЛЯ!)
червоної степової худоби встановили на підставі аналізу ріва* врод
поєднаних ознак молочності „А” і відтворювальної здатності (КВЗ). Згідно ,
наведеними табличними даними, виявлено, що частка корів у групах різним сполученням напрямків їх відхилення від оптимальнего іа
поєднаними ознаками змінюється під впливом не тільки застосовано:
методу розведення, а й умов середовища.
В кожному з досліджуваних стад використовувалося і чвстооорід1к
розведення, і схрещування, проте зміни якості поколінь корів різні. Так, врн
невідповідності умов середовища розведенню створених генотипів переваг',
над продуктивними ознаками тварин мають адаптивні властивості тобто
частка корів з плюс - відхиленнями за молочністю в групових коодріїйях
(1-1)+(1-2) менше 50%, а за відтворювальною здатністю (1-1)+(2-1) більше
50% (ДПЗ”Малинівка”) або навпаки, коли краще розвиваються продуктові
якості, ніж адаптивні й частка корів за плюс - відхиленнями за молочністю в
груповому компоненті (1-1)+(1-2) більше 50%, а за відтвораовашиж
здатністю у груповому компоненті (1-1)+(2-1) менше 50% (КСГГЛідія”
Відносним балансом розвитку поєднаних ознак характеризується шняенне
стадо ПОК”Зоря”. Протягом ряду поколінь зберігається високі рівень
продуктивності тварин з оптимальною їх пристосованістю. ЧасШ коріь
з нлюс-відхиленнями за молочністю в груповому компоненті (1-1 НІ "-І
більше 50%, а за відтворювальною здатністю у груповому комшжек
(1-1)+(2-1) більше 50% тільки в матерів та матерів матерів. У дойвк вен
показник становить 49%, що вказує на наявність факторів, які іюрушую^
адаптивні властивості тварин у процесі породного перетворення воауяшв;

Порода, мсггод розведення
худоби

Червона степова,
чистопорідне і
схрещувана» з плідниками
аягдерської, червоно!
датською та червоно-рябої
гояштннської порід

Табітил \
Кількість
Коефіцієнт
Частка корів у групах, \ Відхилення більше 50% у \
молочного
відтворю%
1
компонентах
і
жиру за
вальної
добу „А”,
здатності
2-1
2-2
1-1 1-2
(1-1)+(1-2) (1-1)+ (2-і)
кг
(КВЗ)
Держплемзавод „Малинівка”

Поко
ління
корів

п

д

330

0,57±0,007

0,98±0,007

34

23

14

29

-13

+7

М

442

0,54±0,006

1,01 ±0,006

37

32

13

18

-5

+19

ММ

442

0,54±0,005

1,00±0,006

34

31

14

21

-5

+15

+0,03**

-0,02*

0

-8

0

+8

-8

-8

д -м м

Приватно орендний колектив „Зоря”
0,62±0,005

0,97±0,007

22

27

м

988

0,56±0,003

1,02±0,004

19

45

28 1 23
24
12 1

ММ

988

0,52±0,003

1,02±0,004

30

31

19

д -м м

д

+0,10***
+9
-4
-8
-0,05***
«
Колективне сільськогосподарське підприємство ,гЛідія”
3«
27
0,93±0,007
17
20
0,50^0,004
572

м

596

0,50*0,004

0,95±0,006

8

31

49

ММ

596

0,41 ±0,004

0,99*0,006

28

24

21

+0,09***

-0,06***

-11

-4

-6

д -м м

Примтс* *Р>0,95, **Р>0,99. ***Р>0,999

+5

1

+19

1

12
+9 1

-1

О
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д

1

*

1

-3

1

+14

1

+11

/
І

+30
-2

І

1

-ІУ

І

І

-и

І

-V

^

Наужовиіі вісник ,1 НА В \ f імені С З /снсинькоїо

-і* .

Ви щ Ц ^Я Н

Висновки. На основі про велених досліджень та
результатів можна зробити такі висновки:
1.3а рівнем прояву поєднаних функцій молочної
•удатності у тварин визначені перетворювальні ггроцеси,
популяції червоної степової хулоби.
2.Сутність процесу породного перетворення полягає в
змінах генофонду породи.
3.Н а
хід процесу перетворення впливають
поліїшгуючої породи та умови ювнішнього середовища.
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