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ПОРОДОТВОРНИЙ ПРОЦ ЕС ТА ІНБРИДИНГ
У М ОЛО ЧНО М У СКОТАРСТВІ
Викладено результати використання інбридингу при створенні
раінської червоної молочної породи. Виявлено, що тварини, втрияшщ ^
родинного парування, характеризуються достатньо високим рШШф| |
дуктивності та нормальними відтворювальними якостями. За Р&Щ
ком цих ознак інбредні корови не поступаються аутбредним р ш гіШР*
Порода, селекція, інбридинг, ознака, кором
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На сучасн ом у етапі ведення молочного скотарства доцільність
використання інбридингу неухильно зростає. Актуальність цього
методу селекції набуває особливого значення, шо пояснюється
необхідністю консолідації спадковості новостворених порід вели
кої рогатої худоби. Поєднання спорідненого розведення з жорст
ким відбором сприяє виведенню препотентних тварин, які здатні
стійко передавати підвищений розвиток господарськи корисних
ознак нашадками [5]. Для уникнення прояву інбридинг-депресії
підбір під час планування споріднених спарювань слід проводити
під контролем груп крові, вибираючи найбільш гетерогенні пари
зі ступенем антигенної схожості менше 0,200 [3].
Теоретичні й практичні основи інбридингу викладено в бага
тьох наукових працях учених. На їхню думку, в практиці удоско
налення молочної худоби найбільш широкого застосування набув
помірний ступінь інбридингу. Але є низка нез'ясованих, а також
суперечливих питань спорідненого розведення, що уповільнює
темп селекції порід молочної худоби. Враховуючи підвищення
вимог до племінних якостей тварин, стійкості їхньої спадковості,
необхідним є подальше вивчення інбридингу як найбільш ефек
тивного методу створення консолідованої спадковості при виве
денні нових типів та порід великої рогатої худоби.
Матеріал і методика досліджень. Визначення впливу спорі
дненого розведення на продуктивні та адаптивні властивості
тварин жирномолочного типу української червоної молочної
породи проводили в племзаводах південних областей України.
Матеріалом слугували дані молочної продуктивності корів за
першу лактацію та їх відтворювальна здатність.
Для з'ясування впливу спорідненого розведення на селекційні
ознаки молочної худоби проведено аналіз родоводів корів двох
суміжних поколінь та бугаїв-батьків. Ступінь інбридингу визнача
ли за методом Пуша і ІІІапоружа, а коефіцієнт інбридингу (Fx) —
за формулою С. Райта в модифікації Д.А. Кисловського [2].
Прояв продуктивних і пристосувальних властивостей у тва
рин, одержаних при різних ступенях інбридингу та аутбридингу,
визначали за методикою поєднаних ознак [4]. Середній рівень
розвитку ознак та їхню вірогідність обчислювали методом варі
аційної статистики шляхом комп’ютерної обробки згідно з про
грамами MS OFFICE 97 EXCEL (1).
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Результати досліджень. Аналіз походження 1430 корів
племзаводів, які є базовими щодо створення жирномолочнс^аЩ
типу і червоної молочної породи, показав, щ о значна частинатйгіІЖ
рин отримана від спорідненого розведення. Частка інбрещ аЙ Г
корів у стаді племзаводів “Зоря” і “ М алинівка’' відповідно Щ яЯВД
вить 44,9 і 38.0% (табл. 1).
1. Характеристика продуктивності інбредних у різному ступені
та аутбредних корів
Кількість Продуктивність дочок ± дочки -- мате» 1
надій, кг 1 жир, % надій, кг 1 жирД і
гол. %
ш гтіА;^
Племзавод “Зоря”(п = 988)
12,50-25.0 24 2.4 3842±111,0 4,23±0,07
-187
1
4124±82,2
4,16±0,04
113
11,5
3,12-12,49
-62
+<Ш ■
0,78-3,11 188 19,0 4212±66,5 4,21 ±0,03
+25
АЩ і
■
0,20-0,77 119 12,0 4238±80,4 4,13+0,03 + 130
+0,06 1
444 44,9 4182±42,4 4,18±0,02
+21
+0,14**І
544 55,1 4118±35.4 4,09±0,01 +285** +0,14*»!
Племзавод “Малинівка |
12,50-25,0 3 0,6 4402±655,5 3,84±0,16
+859
-0,09 :
3,12-12,49 57 12.9 4339± 145,3 3,78±0,03
+42
+0,07 '
+54
0,78-3,11 87 19,7 4227± 109,7 3,81 ±0,03
+0,08 1
*4
*

Ступінь
інбридингу

ма

Щільний
Близький
Помірний
Віддале
ний
Разом
Аугбредні
Щільний
Близький
Помірний
Віддале
ний
Разом
Аутбредні

0,20-0,77

II

—---------

21 4,8 4247±204,3 3,74±0,06
168 38,0 4214±84,1 3,79±0,02
247 62у0 4157±65,9 3,83±0,01

*Р > 0,95; **Р > 0,999.

-480
-20
-140

+0,97 і
+0.07*
+0,08**!

Я Я

Для закріплення ознак у потомстві найчастіше використову
вався інбридинг близьких, помірних та віддалених ступенів за де
якої перевага помірного інбридингу. Із загального числа інбред
них корів шляхом пом ірного інбридингу в племзаводах
відповідно отримано: “Зоря” — 42,2% і “Малинівка4 — 51л8&
Згідно з даними у племінній роботі з досліджуваними стадами ддй
консолідації ознак у тварин рідко застосовувався щільний інбри
динг або кровозмішування. Його, головним чином, використову
вали при закладанні нових ліній, а тому тварин, отриманих аш

щільного інбридингу в стадах, незначна кількість і становить
відповідно 5,4 і 1,8%.
Порівняльний аналіз продуктивних якостей інбредних і аугбредних корів-ровесниць показав, що тварини, отримані від ро
динного парування, характеризуються достатньо високим рівнем
молочності. За однакових умов годівлі й утримання інбредні
первістки за величиною надою не поступаються аутбредним ро
весницям, а навіть переважають їх, але ця різниця незначна і
відповідно становить 64 і 57 кг.
Доведено вірогідну перевагу' за вмістом жиру в молоці у корів,
отриманих від спорідненого розведення в стаді племзаводу “Зо
ря". У них жирномолочність порівняно з аутбредними виша на
0,09% (Р > 0,999). Протилежний результат маємо у стаді племзаводу “Малинівка”. Виявлено зниження вмісту жиру в молоці у
інбредних первісток порівняно з аутбредними ровесницями на
0.04% (Р> 0,90)..
Вважаємо, що різний вплив спорідненого розведення на се
лекційні ознаки зумовлено загальним напрямом селекції в кожно
му із племінних стад. Тривалий час у плем заводі “Зоря” поліпшен
ня червоної степової худоби проводилося в напрямку підвищення
жирномолочності тварин за одночасного збільшення у них молоч
ності шляхом схрещування з плідниками англерської породи. У
стаді племзаводу “Малинівка” у процесі вдосконалення червоної
степової худоби більше уваги звертали на зростання молочності
тварин і перевагу віддавали її схрещуванню з плідниками червоної
датської породи. Таким чином, спрямованість інбридингу в стадах
була дешо відмінною. У племзаводі “Зоря” консолідуюча дія
інбридингу була спрямована на закріплення у тварин жирномо
лочності, а в племзаводі “Малинівка”, навпаки, — величини на
дою. Отже, вплив інбридингу на продуктивність тварин заіежить
не лише від умов конкретного стада, а й від напрямку селекції в
ньому.
Порівняльний аналіз розвитку селекційних ознак у інбредних
дочок відносно їхніх матерів показав, шо за величиною надоїв
істотної різниці між ними немає. Щодо показника жирномолоч
ності, то перевагу мали дочки, одержані як від спорідненого, так і
неспорідненого розведення. Але в першому разі відбувається
закріплення спадковості, виявляється специфічність прояву оз167

наки, яка відрізняється від породного рівня. Так середній показ* 1
ник вмісту жиру в молоці інбредних первісток у кожному Л
досліджуваних стад відповідно сягав 4,18 і 3,8%, що більше І
порівняно з матерями й породним рівнем відповідно на 0,14 і І
0,07% та 0,48 і 0,09%. Удругому разі (неспоріднене парування) ви-1
соке значення ознаки може бути втрачене.
На думку Ф.Ф. Ейснера [6], під час інбридингу специфічність
анатомо-фізіологічного типу не тільки зберігається, а й навЩІ
підсилюється. У процесі неспоріднених парувань специфічність У
цього комплексу нівелюється в потомстві під впливом спадковості
іншого з батьків і потомство виявляє середній рівень, характерний
для породи в даних умовах її господарського використання.
Доведено, що переважаючий вплив на консолідацію продук- І
тивних ознак (надій, вміст жиру в молоці) у нащадків чинить
помірний інбридинг. Корови, отриманні від такого ступеня ро
динного парування, мали середнє значення жирномолочності в
кожному з досліджуваних стад відповідно 4,21 і 3,81%, що більше 1
порівняно з їхніми матерями на 0,19% (Р > 0,999) і 0,08% (Р І |
<0,95). При щільних та близьких ступенях інбридингу спостерігаємо незначне збільшення надою у корів стада “Малинівка” 1
деяке зниження його у тварин племзаводу “Зоря”. На підстав$
одержаних результатів можна зробити висновок, що консолідую!!
ча дія інбридингу проявляється на тих ознаках, розвиток яких
більшою мірою зумовлюється спадковістю, а не факторами середовшца.
Загальновідомо, що інбридинг, спрямований на закріплення
ознак у потомстві, підвищує гомозиготність, що може спричини*§|
ти погіршення адаптаційних якостей і в сукупності з постійю
зростаючим потенціалом продуктивності поліпшеного поголів'я
худоби може негативно вплинути на ознаки пристосовано^Н
(плодючість, життєздатність).
Враховуючи цю особливість інбридингу і вимоги до тваринно- ,
востворених типів, порід худоби, визначили можливості прояву
відтворювальної здатності та молочності у потомства, тобто тих
ознак, які відображають міру адаптації новостворених генотипів
до навколишнього середовища.
Аналіз рівнів прояву поєднаних ознак молочності (А) і відтво
рювальної здатності (КВЗ) у тварин двох суміжних поколінь по-
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казав різну частку корів у групах 1—1, 1~2, 2—1* 2-2 (табл. 2). Ус
тановлено, що дочки, отримані від родинного парування, за про
явом поєднаних ознак не поступаються як своїм матерям, так і
аутбредним ровесницям. Найкращими властивостями характери
зуються тварини групи “ 1—1”, тому що вони поєднують у собі ви
сокі показники молочності та відтворювальної здатності. їхня ча
стка значно більша при близьких та помірних ступенях
інбридингу. Ця закономірність характерна для інбредних тварин
стад племзаводів “Зоря” і “Малинівка”. Наведені дані підтверд
жують, що споріднене розведення сприяє консолідації спадко
вості, тобто накопиченню генів-носіїв високої продуктивності
при збереженні оптимальних відтворювальних якостей молочної
худоби й особливо в помірних його ступенях.
2. Структура розподілу у групи за А і КВЗ інбредних
у різному ступені та аутбредних корів, %
Ґ

± Д-Му
компонентах
п
групах
компонентах 0-1)+ (1-1)+
2-1 1-1 1-2 2-2 (М )+ (1-Й* (1-2) (2-1)
(1-2) (2-1)
)р
Племзавод “Зоря
Частка корів у

Ступінь
інбридингу

Щільний
Близький
Помірний
Віддалений
Разом
Аутбредні

¥х,%

12,50-25,0
3,12-12,49
0,78-3,11
0,20-0,77

12,50-25,0
Щільний
Близький 3,12-12,49
Помірний 0,78-3,11
1Віддалений 0,20-0,77
Разом
|Аіггбрсдт_

24 21 50 25 4
75
113 16 43 26 15 69
118 13 49 26 12 75
72
119 19 43 29 9
444 16 46 27 11 73
544 22 43 22 ІЗ 65
Племзавод "Малинівка ’*
67
3 33 34 33 0
57 26 44 14 16 58
87 41 36 14 9
60
21 38 29 14 19 43
168 36 38 14 12 52
274 37 29 13 21 42

71
59
62
62
62
65

+29
+8
+ 15
+10
+ 13
+23

-1
+5
+3
-4
+2
+2

67
70
77
67
74
66

+34
+23
+8
-24
+9
-4

-33
+25
+ 15
+1
+10
0

Погодженість розвитку продуктивних і відтворювальних ознак
У інбредних та аутбредних корів характеризує також структура
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розподілу і плюс-відхиленнями за молочністю і відтворювальною
здатністю в групових компонентах (1-1) + (1-2) і (1-1) + (2-1). Ус*
тановлено, шо в сталих плсм заводів "Зоря" і “Малиніїжа” у цих
групових компонентах інбредні дочки становлять понад 50%, і
також переважають своїх матерів.
Висновки. Інбридинг слід розглядати як важливий фактор по
родотворного процесу і використовувати в селекції молочної ху
доби для консолідації спадковості новостворених порід, типів,
ліній і виведення нових. Тривале цілеспрямоване споріднене роз
ведення, крім тіл ь н ого інбридингу, не порушує відтворювальних
функцій, а навпаки, деякою м ірою узгодж ує розвиток продуктив
них та репродуктивних ознак у тварин. Вплив інбридингу на роз
виток поєднаних ознак залежить як від конкретних умов стада,
так і від напрямку селекції в ньому. Для консолідації селекційних
ознак у нащадків слід переваж но використовувати помірний
інбридинг.
1. БабицкийЛ.Ф., Булгаков В.М., ВойтюкД.Г. Математическая обра
ботка результатов эксперимента /О сновы научных исследований. — К.:
Изд-во ИДУ, 1999. - С. 91—93.
Щ
2. Кисловский Д. А. Проблемы породы и ее ул уч ш ен и е// Избранные
сочинения. — М.: Колос, 1965. —■С. 227—300.
~Щ
3. Оноприч Г.И. Влияние инбридинга на рост и продуктивность
скота в помесном стаде / / Зоотехния. — 1997. — N9 12. — С. 2—5.
4. Лат. 15061 А Украина МКВ А 01 К 67 / 00. Способ оценки ка
честв быка-производителя / А.П. Полковникова. — Заявл. 11.05.94;
Опубл. 30.06.97. - Бюл. № 3. - 5 с.
5. Прохоренко П. Н., Логинов Ж. Г. М ежпородное скрещивание в мо
лочном скотоводстве. — М.: Россельхозиздат, 1986. — 191с.
6. Эйснер Ф.Ф. Теория и практика племенного дела в скотоводстве. В I
К : Урожай, 1981. — 189 с.
ПОРОДОТВОРНЫЙ ПРОЦЕСС И ИНБРИДИНГ в м о л о ч 
ном СКОТОВОДСТВЕ. Т. В Подпадая
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нылш качест вам и. По развитию этих признаков инбредные коровы не
уступают аутбредным сверстницам.
П орода, селекция, инбридинг, признак, корова
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TLE. T.V. Pidpala

The results o f use o f inbreeding in selection of a dreasy type the red dair
breed. The appeared animals after relative pairing are determined to poles
enough productive level and normal fruitfulness. According to the development
o f there sings the inbred cows yield to the outbreed ones of the sane age.
B reed , s e le c tio n , in b reed in g, fea tu re, cow
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