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МІНЛИВІСТЬ ОЗНАК М 'Я С Н О Ї ПРОДУКТИВНОСТІ
ВЕЛИКОЇРО ГАТО ЇХУДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ
Ч ЕРВО Н О Ї МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ1
Л.О.СТРІХА - аспірант, Миколаївський ДАУ
Постановка проблеми. Сучасний стан племінної бази українсь
кої червоної молочної породи характеризується створенням високо
го генетичного потенціалу худоби в провідних господарствах завдяки
широкому використанню кращого світового генофонду.
Інтенсифікація скотарства потребує створення високопродуктив
них стад тварин. В умовах сьогодення, коли переважну кількість яло
вичини отримують в|д худоби молочного та комбінованого напряму
продукгивйості, особливого значення набуває оцінка м’ясної продукти
вності бичків молочних порід. Це дозволить вести селекцію молсгійої
худоби не тільки за молочними, а й за м’ясними якостями. У зв’язку а
цим виникає необхідність всебічного аналізу властивостей, якізумов
люють з ^ ^ к п ь мЬк фізіологічними та продуктивними ознаками йа
терів І формуванням м’ясних якостей у їхніх нащадків [5].
Стан вивчення проблеми. Процес удосконалення сільськогос
подарських тварин повинен здійснюватись безперервно, тривав
протягом багатьох поколінь і ґрунтуватися на аналізі результатів по
передньої селекції. Тому й визначають селекційно-генетичні парг
метри, які й характеризують прояв кількісних ознак у тварин домес
тикованих популяцій.
Для оцінювання гетерогенності особин популяції за селекційна
ми ознаками визначають мінливість тварин на підставі відхилень ко
жної особини від середньої величини ознаки у стаді (о) та в і д н о с н и і
ступінь мінливості, який виражає відхилення ознаки від середньо
величини у відсотках (О ).
Проте організм розвивається як єдине ціле під впливом спадкове
сті та умов середовища. Тому всі функції організму взаємопов’язаі
між собою, тобто зміна функцій одних органів і тканин веде до змін
функц№ Інших органів і тканин. Таку залежність характеризує показна
співвідносної мінливості - коефіцієнт кореляції між, наприклад, живо
масою бичків у віці Д іб, 12 місяців і фізіологічними та продуктивний
ознаками Кніх матерів. Встановлена позитивна кореляційна зале>
ність (г = 0,30-0,35) між тривалістю ембріонального періоду І масо
новонароджених телят. Тому вважають, що жива маса при народжє
є важливою селекційною ознакою, яка найбільш точно характери?

1 Науковий керівник - доктор с -г. наук, професор Т.В.Підпала
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фізіологічний стан теляти, його розвиток в ембріональний період і
стартовим станом для подальшого росту і розвитку [6].
Окремими дослідженнями встановлено, що існує певний ступін
зв’язку між продуктивними якостями та такими ознаками ранньог
онтогенезу, як тривалість утробного розвитку, ембріональна швиі
кість росту, коефіцієнт спаду росту тощо [4].
р * Таким чином, наявність біологічної мінливості господарськи кс
фисних ознак є передумовою ефективної селекційної роботі, а том
^потребує подальшого вивчення.
Завдання і методика досліджень. Нами було поставлено з;
вдання визначити ступінь фенотипової мінливості живої маси моле
дняка великої рогатої худоби молочного напряму продуктивност
Щля цього було сформовано фупу бичків української червоної моле
Ш ої породи худоби у кількості 108 голів, які були розподілені за п
Ш|илом: з урахуванням материнської спадковості виділили груп
-тварин - англеризована червона степова, покращена голштинам
Щ іб 4» Г) в кількості 66 голів і англерська порода, яка схрещувалас
К>лштинами (А + Г) в кількості 42 голови. Щодо батьківської спа/
Ір о с т і визначилось три групи генотипів згідно частки голштйнськ(
Шроди, а саме: < 50% Щ 50-75% Г, > 75% Г. Усі тварини знаходила
ся в подібних умовах годівлі та утримання. Дослідження проводі
хіись на базі племзаводу "Зоря” Херсонської області, де апробован
українську червону молочну породу та її внутріпородні жирномоло»
ний і голштинізований типи, що підтверджено спільним наказом №
ністерства афарної політики та Української академії афарних на
від 3 серпня 2005 року за N9 360/75. Це господарство характериз;
|ться високим рівнем зоотехнічної та селекційної роботи, оптимап1
Шіми умовами годівлі та утримання тварин.
Порівняльну оцінку показників росту і розвитку бичків у ранньо*
Онтогенезі здійснювали за даними живої маси, яку визначали за р<
Зультатами їх зважувань. На підставі цих матеріаліві розраховував
щказники мінливості (ст, С у) живої маси бичків у різні вікові періоди.
Вплив характеристик матерів на формування м’ясної продукті
Инр т і бичків досліджували за допомогою однофакторногр диспе[
Ш ного аналізу. Величину критерію д о^вір н о сіі встан^ю вал
тіл наступних рівнях теоретичної ймовірності: Ч Р > 0,95; * Р > 0,9
Біометричну обробку отриманих даних доот|д№нь проводиг
методом варіаційної статистйкиза методикою М.О.Плбхінського [3]
Щ ' Результати досліджень. Аналізуючи закономірності зміни жі
вої маси бичків української червоної молочної породи, встановиг
незначний вплив умов середовища на прояв ознаки. За подібні
умов вирощування тварин прослідковується переважаючий вплі
спадковості на розвиток ознаки, що підтверджується значеннями к
ефіцієнтів варіабельності (табл. 1).
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Породний показник мінливості живої маси бичків за окремі вікові
періоди коливається в межах С у = 7,5 - 12,0%. Середня ступінь мін
ливості (С у = 11,0 т 12,7%) характерна для всіх генотипів у віці 6 мі
сяців, що вказує на збільшення інтенсивності росту тварин, а отже, й
їх живої маси.
З практики тваринництва відомо, що жива маса належить до се
редньо мінливих ознак. Доведено, що середній ступінь мінливості
(Су - 10 - 1 5 % ) характерний для тих ознак, за якими ведеться стабі
лізуючий відбір. До них належать основні проміри тіла, жива маса

Таблиця І - Мінливість живої маси бичків української червоної
мЬлр«іноїпороди
Показники мінливості у віці
Генотип
УЧМ
в тому чиолі: АЧС+Г
А+Г
УЧМ
в тому чис
лі: *5 0 % Г
60-76% Г
> 76% Г

наро
п при
дженні
а.кг С у.%
108 2.55 8,1
66 2,79“ 8,9

25 2.04

6,9
8,1
6,6

54 2.82
29 2.44

9.0
7,7

42 2.15
108 2,55

3 міс.

6 міс.

9 міс.

12 мір.

а,кг Су, % о, юг С у, % о, кг С у, % о. кг ОК%
7.64 9.3 17.21 12.0 18,02 8,1 22,94 Т,5
6,18 10,0 17,29 12,1 18,58 8,3 22,76 Щ {
6.82 8,3 17.29 12.0 17.26 7,6 22.24 т т
7,64 9.3 17,21 12.0 18.02 8,1 22.94 7,5
15,8 11,0 15,0 6,8 17,34 5,8
6,62 8,1
8.41 10,2 17.98 12,7 19,08 8,4 24.84 8.1
7.20 8.8 17.36 12,0 17,91 7,9 23.68 7,7 '

Примітка: УЧМ - українська червона молочна порода

Більшою сталістю прояву живої маси в усі вікові періоди харак
теризуються бички з часткою спадковості голштинів менше :$0%
(С у = 5,8 - 8,1%). Допускаємо, що вони Мають і нии«у інтенсивність
росту порівняно з тваринами інших генотипів, що булоЙ
попередніми дослідженнями [2].
Одним із важливих статистичних параметрів, який хараіпврйзує
результативн.сть селекц.., є показник співвідносної мінливості. У селею дійнійіпра^
широко використовують фенотипічні й ге
нетичні кор^іяі^^ні зв'язки І між господарськижориснимй ознаками.
ІШ Ш Ш І зв’язки між різнйМи
мй і в и з и с к у в а т и ці зв’язки для цілей селекції при с т в б р е Щ ^
вих та уд ^р й аі)е н н і існуючих порід і типів, для ранньої оцінки продукш вййкрбстей зіа ознаками, які можуть бути вивчені у ранйьому
віці та які к б ^ я і^ в н о зв’язані з продуктивними якостями до^Ьгтйх
тварин [1];
Аналіз корелятивної залежності між живою масою бичків у різні
вікові періоди і фізіологічними та продуктивними ознаками Тхніх ма
терів показав наявність співвідносної мінливості різного ступеня і
спрямованості (табл. 2). Встановлено, що жива маса бичків у різні ві-
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;кові періоди залежить від материнського організму, а саме: живої
маси, віку, фізіологічного стану тощо.
У результаті аналізу одержаних даних виявлена позитивна ко
реляційна залежність середнього ступеня між живою масою бичкіе у
віці 12 місяців і живою масою матерів (г = 0,21 при Р > 0,95).
Поряд з багатьма іншими факторами на живу масу бичків впли
ває тривалість тільності та тривалість сухостійного періоду матерів.
Встановлено, що співвідносна мінливість між зазначеними ознаками
-характеризується від'ємними значеннями низького ступеня в усі ві
зкові періоди.

Таблиця 2 - Співвідносна мінливість ознак м’ясної продуктивності у
^
бичків украТнськоТ червоної молочної ПОДОЙІ
•Корелюючі ознаки

п

при нвродженні
тг
г

Показники у віці (п)
6 міс.
12 міс.
г
тг Аг
Г
тг
(г

Жива маса бичків х
108 0,12 0,10 1,26 0,18 0,09 1,92 0,21*
жива маса матерів
Жива маса бичків х вік
108 0,14 0,10 1,48 0,13 0,10 1,37 0,04
матерів
ІЖива маса бичків х
продуктивність мате
83 0,05 0,11 0,45 0,04 0,11 0,36 0,15
рів
Жива маса бичків х
83 0,04 0,11 0,36 0,17 0,11 1,59 0,02
тривалість лактації
матерів
.Жива маса бичків х
83 0,03 0,11 0,27 0,15 0,11 1.39 -0,03
‘тривалість сервісперіоду матерів
Жива маса бичків х
|тривалість сухостійно- 83 -0,01 0,11 0,09 -0,08 0,11 0,73 -0,17
і го періоду матерів
і Жива маса бичків х
і тривалість тільності
108 -0,04 0,10 0,41 -0,08 0,10 0,83 -0,16
Ш ерів
Ш ва маса бичків х
Тривалість міжотель83 0,04 0,11 0,36 0,09 0,11 0,82 -0,09
його періоду матерів

0,09 2,27
0,10 0,41
0,11 1,39
0,11 0,18
0,11 0,27
0,11 1,59
0,09 1.70
0,11 0,82

гЗ**іі

£ Вважаємо, що подовжена тривалість сухостійного періоду і тіль
ності матерів зумовлюють у бичків зниження Інтенсивності росту в
роотнатальний період. Так, коефіцієнт кореляції мЬк живою масою
бичків і тривалістю тільності їх матерів при народженні та в 12 міся
чному віці відповідно становить: г = - 0,04 та г = - 0,16.
Аналогічна тенденція кореляційної залежності спостерігається й
між ознаками живої маси бичків і тривалістю сухостійного періоду
матерів.
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Висновки та пропозиції. Для живоТ маси молодняка української
червоної молочної породи характерна загально-біологічна мінли
вість низького І середнього рівня (Су ® 5,8 -12,7% ).
Встановлена кореляційна залежність між живою масою бичків і
фізіологічними та. продуктивними властивостями їхніх матерів, яка
характеризуються різною спрямованістю та ступенем.
Виявлена тенденція збільшення величини від’ємної кореляції
між живою масою бичків і деякими ознаками матерів, які певним чи
ном зумовлюють Інтенсивність росту І розвитку в онтогенезі^ :
Визначені показники мінливості і кореляційної залежності слід
використо^вати в селекції української червоної молочної породи
д і^ Ш к щ Ю
худоби.
Перспективи подальшихдосліджень. Надалі передЗачаєтьЙ
вивчення інших статистичних параметрів, які характеризують м *й <^
продуктивність молочної худоби.
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