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УДК 636.082 
 

РЕГУЛЯЦІЯ СТАТЕВОГО СПІВВІДНОШЕННЯ  
ПОТОМСТВА У КАЧОК 

 
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор 
Миколаївський національний аграрний університет 

 
Отримано дані щодо регуляції статевого співвідношення потомства у качок.. 

Встановлено вірогідні результати щодо співвідношення самців і самок, виведених 
із яєць, каліброваних за масою ті індексом форми. Одержання більшої кількості самок 
можливо на основі інкубації яєць із класу М0 за масою яєць.  

Ключові слова: статеве співвідношення, потомство, качки. 
 

Постановка проблеми. Стать – це сукупність ознак і властивостей 
організму, яка забезпечує його участь у відтворенні потомства і передачі 
спадкової інформації  за рахунок утворення гамет.  

Оскільки організми генетично бісексуальні, процес диференціації 
статі є складним. Бісексуальна основа організму в принципі дає змогу 
змінювати напрямок його розвитку, тобто перевизначити стать в 
онтогенезі.  

Генетично визначене співвідношення статей називають первинним 
співвідношенням. Однак, в процесі розвитку через нерівну життєздатність 
чоловічих і жіночих зигот, перевизначення статі та інших причин 
співвідношення статей може змінюватися. Змінене співвідношення, яке 
викликане різними факторами в процесі індивідуального розвитку, 
називають вторинним співвідношенням статей. Частіше всього вторинне 
співвідношення статей має рух у бік переважання самок, що пояснюється 
меншою життєздатністю особин чоловічої статі. [11]. 

Зміна співвідношення статей може бути обумовлена як факторами, 
що діють в ході онтогенезу, так і генетичними факторами. 

Пошук спеціальних генів, які контролюють визначення статі, 
представляють великий практичний інтерес, оскільки відкривають 
можливість направленого формування генотипів [2].  

У природі певне співвідношення статей контролюється природним 
відбором, оскільки це має значення для відтворення оптимальної 
чисельності виду і підтримки спадкової мінливості [6]. 

Людина прагне до штучного регулювання співвідношення статей. У 
цьому напрямку на різних видах тварин накопичено багато 
експериментального матеріалу. Однак, дослідники не дійшли єдиної 
думки щодо генетичної зумовленості співвідношення статей у потомства і 
можливості її успадкування у поколіннях. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Відомий вчений 
В.А. Геодакян [4] запропонував концепцію, яка трактує диференціацію 
статі у живих організмів як спеціалізацію на популяційному рівні, що 
забезпечує, з одного боку, адаптацію популяцій, з другого – їх еволюцію. 
Важливим положенням цієї гіпотези є висновок про більшу смертність в 
екстремальних умовах особин чоловічої статі в порівнянні із жіночими.  

Справедливість даного ствердження була перевірена 
Ю.Б. Бондаренко [1] для різних стадій онтогенезу курей у п’яти окремих 
дослідах. 

Кількісна рівність статей курчат при виводі обумовлено спадковістю. 
Чоловіча стать у курей (як і у всіх птахів) гомогаметна (ZZ), а жіноча – 
гетерогаметна (ZW). Тому самці завжди продукують гамети тільки з Z 
статевою хромосомою, а самки утворюють в рівній кількості яйцеклітини 
із Z і W хромосомами. Це і забезпечує при схрещуванні розщеплення у 
потомстві за статтю: 50% самців (ZZ) : 50% самок (ZW). Однак нерідко у 
процесі тривалого передінкубаційного збереження яєць, а також самої 
інкубації ембріони піддаються екстремальному впливу, що, в свою чергу, 
може змінити вторинне співвідношення статей [14]. 

У результаті проведених досліджень показано різницю у смертності 
особин різних статей у домашніх курей. Під дією стрес-факторів загибель 
чоловічих організмів вище як в ембріональний, так і в процесі 
постембріонального розвитку. Отримані дані добре узгоджуються із 
теорією В.А. Геодакяна, яка трактує підвищену смертність особин 
чоловічої статі як вигідну для популяції форму інформаційного контакту 
із середовищем [3]. Оскільки чоловіча стать більш адекватно реагує на 
стреси, вона більш еволюційно пластична, а отже – оперативніше передає 
інформацію від середовища до генофонду наступних поколінь. Жіноча 
стать більш консервативна і стресостійка, що і забезпечує стабільне 
відтворення потомства. 

Диференціація статі у курей проходить наприкінці зародкового 
періоду ембріонального розвитку, а співвідношення чисельності ембріонів 
обох статей є практично однаковим і складає у репрезентативній вибірці 
1:1. Однак після вилуплення, яке триває 30...48 годин, це співвідношення 
порушується. Ю.І. Забудський [5] вважає, що таке явище пов’язано з 
неоднаковою тривалістю ембріонального періоду в особин різної статі і є 
ознакою статевого диморфізму. На початку періоду вилуплення 
викльовується відносно більша кількість курочок, а наприкінці – навпаки, 
півників. Автор відзначає, що така розтягнутість періоду вилуплення 
обумовлена не тільки статевим диморфізмом, але й неоднорідністю яєць 
за масою, тривалістю передінкубаційного зберігання яєць, а також 
похибками режиму інкубації. 
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Останніми роками дослідники все більше уваги приділяють  
експериментальному перевизначенню статі. Один з чудових прикладів 
повного перевизначення статі у бік жіночої статі в онтогенезі отримано на 
акваріумних рибках в дослідженнях Т. Ямамото у 1953 році. У США у 
1956 році з’явилося повідомлення про те, що обробка естрогенами 
курячих яєць до інкубації викликає повне перетворення самців на самок 
[8]. 

Д.М. Сміт [12], аналізуючи різні роботи з успадкування 
співвідношення статей потомства у ссавців, дійшов висновку про 
наявність гена «співвідношення статей», який успадковується у складі 
хромосом у поколіннях. 

Значення кормового фактора є важливим для управління 
співвідношенням статей у сільськогосподарських тварин. Роботи 
Г.В. Паршутіна [10] показали, що надлишок в раціоні курей амінокислот 
призводить до суттєвої зміни у співвідношенні статей. Встановлено, що 
метіонін і гліцин сприяють формуванню курочок, а аспарагін – півників. 

Один із методів спрямованого регулювання співвідношення статей 
складається у зміні рН середовища жіночих статевих шляхів, що може 
сприяти переважної участі у заплідненні яйцеклітини сперміями, які 
несуть ту чи іншу статеву хромосому. Інший метод засновано на розподілі 
сперми на дві фракції шляхом електрофорезу. Уперше такий експеримент 
було проведено на кролях В.Н. Шредер [13]. Виявилося, що при 
температурі середовища 250С, при якій проводився електрофорез, у 
випадку використання для осіменіння тварин сперми, що накопичувалась 
на аноді, отримували у приплоді 75% самців і 25% самок, а при 
використанні сперми, що накопичувалась на катоді, – 20% самців і 80% 
самок. При зниженні температури до 100С  результати були зворотними. 
Однак треба відмітити, що багатократне повторювання цих експериментів 
не дало стабільних і очікуваних результатів. 

Можливість спрямованого регулювання співвідношення статей у 
ссавців (кролі, норки, свині) і птахів досліджувалося А.Д. Курбатовим [7]. 
У дослідах зі свинями та курми було показано, що при збільшенні 
кількості сперми у статевих шляхах самки кількість самців у потомстві 
збільшувалася. При більш високій резистентності сперміїв півнів до 
концентрації сольового розчину підвищувався процент самок у потомстві 
курей. Більш високий вихід самок у порівнянні із самцями виявлявся при 
додаванні в раціон кролів білків тваринного походження і підгодівлі курей 
метіоніном. Обробка півнів і кролів малими дозами гормону 
метилтестостерону приводила до підвищення виходу самок. 

На співвідношення статей у потомства чинить вплив вік спарованих 
особин, оскільки він обумовлює певні фізіологічні зміни в організмі 
батьків і їх гаметах. При спаровуванні курей 6-місячного віку вихід самок 
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був низьким (27...33%), в потомстві 10-місячних батьків вони складали 
47,5%, а 12-місячних – 49,7%. 

Таким чином, встановлено, що на співвідношення статей при 
народженні ссавців і птахів чинять вплив різноманітні фактори: віковий 
підбір батьківських пар, кількість статевих клітин у статевих шляхах 
самок до запліднення, фізіологічний стан батьків, рівень їх основного 
обміну і характер раціону. Тому при створенні відповідних умов, що 
забезпечують сприятливе формування гамет, зиготі зародків, з’являється 
можливість змінювати чисельність народження особин тієї чи іншої статі 
у бажаному для практики тваринництва напрямку. Однак, слід відмітити, 
що регулювання співвідношення статей поки ще залишається не до кінця 
вирішеною проблемою і потребує більш ретельної розробки. 

Постановка завдання. У племінному качківництві та гусівництві 
більш бажаним є отримання самиць. Таким чином, необхідною постає 
задача зміщення статі каченят і гусенят при виведенні у бік переважання 
качечок та гусочок для більш раціонального використання родинного 
стада, збільшення валового виходу інкубаційних яєць на 1 голову 
родинного стада. 

Матеріали і методика. Дослідження проведено в умовах АТ 
«Благодатненський птахопром» Арбузинського району Миколаївської 
області. Матеріалом досліджень слугували яйця качок синтетичної 
популяції (на базі українських порід), які були розподілені на групи 
відповідно до середнього значення (Χ ) і дисперсії (σ) показників їх маси 
та індексу форми. До класу М0 відносили яйця, що входять в межу 
Χ±0,67σ, до класу М-  − Χ - 0,67σ і нижче, до класу М+ − Χ+ 0,67σ і 
більше. Всього було інкубовано 6230 штук яєць. Інкубування яєць 
проводили на четвертому, п’ятому і шостому місяці несучості качок. 

Дослідженнями, проведеними нами раніше, встановлено, що 
калібрування інкубаційних яєць качок на класи нормованого відхилення 
за показниками їх маси та індексу форми сприяють підвищенню 
інкубаційних якостей яєць [9]. В даному дослідженні нами було проведено 
аналіз розподілу добових каченят, виведених із каліброваних яєць, за 
статями.  

Результати досліджень. Отримано вірогідні результати за 
співвідношенням самців і самок, виведених із яєць, каліброваних за масою 
ті індексом форми (табл. 1).  

Так, значне збільшення співвідношення статі у бік переважання 
качечок спостерігалося у модальному класі за масою яєць (від 1,61 до 
1,70), а також у класах М– і М+ у поєднанні із класом М0 за індексом 
форми (1,55 і 1,49 відповідно). 
 

http://visnyk.mnau.edu.ua/



 
 

Таблиця 1 
Розподіл за статтю добових каченят, виведених із каліброваних яєць 

Показник 

Клас розподілу за масою яєць 

М – М0
 М+ 

Клас розподілу за індексом форми 

М – М0 М+ М – М0 М+ М – М0 М+ 

Виведено каченят, гол. 260 450 185 819 850 640 188 841 366 

Кількість самців, гол.  
% 

107 
41,15 

181 
40,22 

80 
43,24 

303 
37,00 

319 
37,53 

245 
38,28 

85 
45,21 

330 
39,23 

153 
41,80 

Кількість самок, гол. 
% 

153 
58,85 

269 
59,78 

105 
56,76 

516 
63,00 

531 
62,47 

395 
61,72 

103 
54,79 

511 
60,77 

213 
58,20 

Співвідношення самців і 
самок 1: 1,43 1: 1,49 1: 1,31 1: 1,70 1: 1,66 1: 1,61 1: 1,21 1: 1,55 1: 1,39 
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Найбільша кількість самців була отримана у поєднаннях класів М+ 
М– (45,21%), М– М+ (43,24%) при зниженні співвідношення самців і самок 
до 1,21 і 1,31.  

Результати, які одержано в даному дослідженні, мають значну 
практичну цінність, бо дають змогу збільшити чисельність ремонтних 
качок для відтворення із класу М0 за масою яєць і виключити значну 
кількість качурів. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
проведеними дослідженнями показано доцільність визначення 
оптимальних класів інкубаційних яєць качок за масою та індексом форми. 
Це дає змогу в період несучості птахів підвищити їх відтворювальні 
якості, що має вагоме практичне значення, а також надає можливість 
планування особин необхідної статі у певні періоди роботи господарства, 
що дозволить значно скоротити витрати на утримання, догляд та 
кормозабезпечення поголів’я самців. 

У подальших дослідженнях слід розглянути питання щодо 
встановлення певного режиму інкубування яєць качок окремих класів 
розподілу за масою яєць з урахуванням популяційної належності. 
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Л.С. Патрева. Регуляция полового соотношення 
потомства у уток. 

Представлены данные относительно регуляции полового соотношения 
потомства у уток. Установлены достоверные результаты по соотношению 
самцов и самок, выведенных из яиц, калиброванных по массе и индексу формы. 
Получение большего количества самок возможно на основе инкубации яиц из 
класса М0  по массе яиц. 
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L. Patryeva. Regulation of the sex ratio progeny of ducks. 
Data are presented about the regulation of sexual progeny of ducks.                                                

Reliable results are set on correlation of the males and females, shown out of the eggs 
calibrated on mass and index of form. The receipt of greater amount of females is possible 
on the basis of incubation of eggs from the class of М0  on mass of eggs. 
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