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Постановка проблеми. Успіх роботи в молочному скотарстві
залежить від правильного вибору порід до розведення і схрещуван
ня та їх комбінативної здатності. Лише породи відселекціоновані і
перевірені на поєднання можуть в результаті схрещування переда
вати свої цінні якості нащадкам. Поєднання порід - це відповідність
генофонду однієї породи генофонду іншої [1]. Під час схрещування
крім правильного вибору батьківської і материнської г.орід важливе
значення мають племінні якості бугаїв-плідників [2,3].
Стан вивчення проблеми. Актуальність питання про вплив
бугаїв - плідників на молочну продуктивність корів особливого зна
чення набуло у період інтенсивного породоутворення, яке триває
понад 20 років. Оцінка та використання бугаїв - лідерів є одним із
найвагоміших важелів у сучасній селекції.
Завдання і м етодика до слідж ен ь. Метою досліджень було
встановлення ефективності удосконалення червоної степової худо
би шляхом використання бугаїв голштинської породи та встановлен
ня закономірностей формування молочної продуктивності у тварин
проміжних генотипів. Формування голштинізованого типу худоби за
умов різних варіантів схрещування з метою підвищення молочної
продуктивності. Для досягнення поставленої мети в задачі входило
встановити:
- генетичні фактори, які обумовлюють формування молочної
продуктивності у корів, як за умов чистопородного розведення так і
схрещуванні;
- параметри молочної продуктивності чистопородних і помісних первісток у залежності від рівня продуктивності їх матерів
Результати дослідж ень. Дослідженнями встановлено, що мо
лочна продуктивність і жирномолочність чистопорідних помісей знач
но відрізнялася залежно від походження з батьківського боку. Вплив
індивідуальних особливостей бугаїв-плідників очевидний із результа
тів чистопорідного розведення та схрещування червоних степових
корів з чистопорідними бугаями червоної степової та голштинської
порід. У середньому чистопорідні та дочки з часткою крові V* за по
ліпшуючою породою мали надій 3595,4 кг з вмістом жиру в молоці
3.62 %, молочного жиру 138,9 кг за 305 днів лактації. Кращі результа
ти одержані від корів-дочок бугаїв Мирного і Смілого, надій який пе
ревершував середні показники на 232,9 і 186 кг, загальну кількість
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молочного жиру на 7,5 і 5,0 кг відповідно. Дочки бугаїв
мали показники нижчі ніж в середньому в даній групі у і
403,4; 253,1; 379.2 і 127,1 кг відповідно, а загальну юлысЬпи ^
го жиру нижчу від середніх показників мали дочки бугаїв
19,5; Тайфуну - на 20,6; Вітру на 17,2 і Консула на 4,9 кг.
Середній надій корів з часткою крові 14 та % за г а ї
породою за першу лактацію становив 4072,7 кг вміст жиру
3,76 % , загальна кількість молочного жиру 153,05 кг Від
Хассо одержано в середньому 4222,9 кг молока, що на 15§
від середнього показника. Б угаї Станко, Триго, Флам і Сеул
чок, що мали надій також вище середнього показника
Ервіна мали низький надій і вм іст жиру в молоці, що на 327
0,04 % нижче від середнього показника в групі ггаІіЩ Й
(табл. 1).
Таблиця 1 —П родуктивність корів-первісток дочок
бугаїв голш тинської породи
Продуктивність за І
надій,
вміст жиру,
Кіл-ть ДІИНИХ ДНІВ
Кличка бугая
кг
І% Н І
дочок
X±S*
Станко 3666
40
386,2t71,5
4137,0±93,9
Ервін 8815
23
294,8±8,9 3745,0±118,9
Флам 1734282
326,6t35,7
4609,4±47,8
Хассо 2141
37
334,2±9,7 4222,9±113,0
Сеул 1715628
340,0±0
5856,0±0,00
Триго 8817
22
302,2t8,1
4172,2±120,6
Моби 260
11
353,6±20,9 4105,1 ±197,2
Егон 392953
10 334,4±15,8 4037,9±176,3 3,81 ±0,09 В
Райзе
283,5±5,4 3710,0±206,1 3,92±0,10
2472984
Риджес
315,6±16,1 4009,8±187,8 3,64±0,04
1726749

3111

і

Молочна продуктивність помісних корів відрізнялася ми*»»
від походження за їх батьками за умов однакової продукішір^ш
матерів У р езультаті використання голштинських бугаїв на
рідному поголів’ї червоної степової породи та на помісях Я Щ И І
покоління одержано різні показники.
Напівкровні дочки бугая Станко переважали P0®ecм^ J j ^
Ервіна) за надоєм на 547 кг (Р < 0,001) і молочним жиром н іі
< 0,01) та невірогідно за вмістом молочного жиру в мола# Ц
Використання цих бугаїв на напівкрівних тварин дало
зультати. Так дочки бугая Станко перевершували своїх
надоєм лише на 154 кг і молочним жиром на 6,3 кг І
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том жиру в молоці (3,79% ). Різниця у продуктивності дочок другого
покоління невірогідна.
Порівняння дочок бугаїв Станко і Ервіна незалежно від їх кров-*
носп показало: перші переважали своїх ровесниць за надоєм на 392
кг (Р < 0,001) І за кількістю молочного жиру на 16 кг (Р < 0,01). Щодо
жирності вони поступалися другим на 0,04.
Отже, успіх розведення залежить від вдалих відбору і підбору
догідників. Це пов'язано з більш жорсткою селекціею бугаїв за проду
ктивними ознаками матерів, різноманітною перпотентністю і впливом
Взаємодії ‘ генотип-середовище" на формування фенотипу нащадків
Висновки. 1. У високопродуктивних племінних стадах картина
адитивної спадковості складається із різних відхилень від середньої
величини ознаки до одного із батьків
2. Незважаючи на те , що матері батьків знаходяться в родоводі
на один ряд нижче від про банда у порівнянні з матерями, а як на
слідок теоретично передаю ть не 50 % . а пише 25 % генетичної ін
формації, сила їх впливу на продуктивні ознаки внучок достатньо
висока і в окремих підборах значно перевершуе вплив матерів.
Перспектива подальших досліджень. Подальші дослідження
будуть спрямовані на удосконалення методів оцінки бугаїв - плідни
ків за якістю нащадків та виявлення бугаїв - лідерів, особливо у ме
жах популяції української червоної молочної породи.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ :

І . Дехтярев П А Эффективность различных приемов вводного скрещивания крас
ного степного скота с актерами Херсон. 1985. Дис. канд. с - х наук. 168 с.
2 Бесараб О.П.. Гиль МЛ., Мельник О.А Ефективність різних варіантів
схрещування червоної степової породи в умовах племзаводу Миколаївської
ДСГДС //Таврійський науковий вісник. Херсон 1998. - №5. - С 66-69.
3. Буркат В П. Теорія методології практики селекції. К.: М
БМТ'. 2001. - 376 с

УД К: 636.52 /58.034.082

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОСТУ ПТИЦІ КРОСУ “ПРОГРЕС"
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КЛАСІВ РОЗПОДІЛУ ЗА ЖИВОЮ МАСОЮ
М.В. С У РЖ Е Н К О - К.С.-Г. ви, доцент,
Т.М . С У Р Ж ЕН К О - здобувач, Херсонський ДА У

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку птахівни
цтва важливого значення набуває розробка критеріїв оцінки племін
ної цінності ^собин в ранньому віці [1]. Тому останнім часом інтенси
вно розробляються прийоми оцінки і відбору ремонтного молодняку,
виходячи з інтенсивності формоутворюючих процесів в ранньому
онтогенезі, а також адаптивних норм в популяціях особин, які відно49
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