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УДК 636.32/38.082 
 

СЕЛЕКЦІЙНЕ ПОКРАЩЕННЯ БАГАТОПЛІДНОСТІ ОВЕЦЬ 
 

І.А. Помітун, доктор сільськогосподарських наук 
Н.О. Косова, кандидат сільськогосподарських наук 
Н.В. Бойко, молодший науковий співробітник 
П.О. Рязанов, молодший науковий співробітник 
Інститут тваринництва НААН, Україна 

 
Проведено дослідження з визначення параметрів продуктивності помісей, 

одержаних при кросбридингу прекос х романівська за ознаками типу народження, 
інтенсивності росту, багатоплідності та якості вовни.  

Ключові слова: порода, романівська, прекос, кросбридинг, багатоплідність, 
інтенсивність росту,  жива маса, оцінка. 

 
Постановка проблеми. Оскільки ціни та попит сучасного ринку 

стимулюють виробництво баранини та ягнятини, з показником 
багатоплідності у вівчарстві останнім часом пов’язані основні показники 
економіки галузі. Разом з тим, в силу низького рівня успадкування ознак, 
що визначають багатоплідність у вітчизняних порід овець, селекційне їх 
покращення (добір тварин з числа двійнят і трійнят, однорідний підбір пар 
з урахуванням показників відтворення) може забезпечити у стадах при 
чистопородному розведенні лише незначний прогрес (на рівні 1-1,5% на 
покоління) [1]. Більш швидкими темпами підвищити плодючість овець 
можна шляхом використання кросбридингу із застосуванням у якості 
батьківських форм овець, багатоплідність у яких контролюється окремими 
генами [2]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Останнім часом широко 
використовують схрещування маток з недостатньою плодючістю з 
баранами багатоплідних порід, зокрема з романівською багатоплідною [4]. 
Таке схрещування може забезпечити за проміжного типу успадкування 
підвищення багатоплідності вже у першому поколінні до 150-165% 
порівняно зі 120-125% у вихідних материнських форм. Цим може бути 
вирішено питання створення нових ліній, типів овець з підвищеною 
плодючістю, зберігаючи при цьому цінні якості материнської породи та 
збільшення виробництва баранини і ягнятини. Прикладом створення 
багатоплідної породи овець на основі використання генотипу романської 
породи та м’ясних порід у Франції є порода INRA-401, плодючість маток 
у якої знаходиться на рівні 210-215% у розрахунку на кожну сотню. 

Постановка завдання. Разом з тим, неконтрольоване схрещування 
вітчизняних тонкорунних та напівтонкорунних овець з романівськими 
може мати і негативні наслідки, пов’язані з можливими істотними змінами 
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в забарвленні та якості вовни. Адже романівські вівці мають грубу 
кольорову вовну. Тому виникає ймовірність успадкування наявності ості 
та перехідного волосу та чорних або бурих за забарвленням вовни ділянок 
руна. Це значно знецінюватиме вовну, погіршить її текстильні 
характеристики. Наявність означених вище гіпотетично визначених 
переваг та негативних наслідків від застосування кросбридингу 
вітчизняних тонкорунних та напівтонкорунних овець  з романівськими 
спонукає до проведення  досліджень особливостей росту та розвитку,  
оцінки якості вовни, визначення параметрів багатоплідності помісного 
поголів’я. 

Матеріал і методика.  Дослідження проведено в умовах ДП ДГ 
«Гонтарівка» та лабораторії з оцінки якості вовни ІТ НААН на вівцях 
породи прекос та помісях, одержаних з використанням романівської 
породи. Застосовано опрацювання методичних підходів щодо схем 
схрещування овець материнської породи прекос з грубововновою 
багатоплідною романівською породою. В основу оцінки покладено ознаки 
типу народження і якості вовни та показники розвитку ягнят (живої маси, 
абсолютних та середньодобових приростів від народження до 7-міс. віку.). 
Оцінку помісних ягнят F1 (1/2 прекос × 1/2 романівська) F2 (3/4 прекос × 
1/4 романівська) проводили у порівнянні з чистопородними ровесниками з 
урахуванням типу їх народження.  

Результати досліджень. Дослідження особливостей росту 
представлено за результатами оцінки живої маси різних за типом 
народження (одинаки, або двійні) ярок при народженні та у віці 1, 4 і 7 
місяців (табл.1). У цілому, ярки породи прекос за 7-місячний період мали 
більші середньодобові прирости, ніж їх помісні ровесниці. Різниця за цим 
показником серед одинаків становила 6,4% між групами одинаків та 7,9% 
між групами ярок, що були народжені у складі двійні. Разом з тим, як 
чистопородні, так і помісні ярки-двійні перевищували за величною 
середньодобових приростів ровесниць-одинаків за цей період на 10,1% 
(чистопородні прекос) та на 8,6% (помісні).  

Таблиця 1 
Параметри продуктивності молодняку овець чистопородних та 

помісних (ярок) 2012 р. народження в ДП ДГ «Гонтарівка» ІТ НААН 

Показники 
Статис-

тичні по-
казники 

В тому числі по породах: 
прекос романівська 

одинаки двійні одинаки двійні 
1 2 3 4 5 6 

Кількість голів (народилося) n, голів 102 22 12 13 

Жива маса у віці 1 міс M±m, кг 9,2±0,21 9,2±0,44 9,5±0,45 8,2±0,53 
Cv,% 23,0 22,5 16,5 23,4 

Приріст від народження до 
1 міс. віку (абсолютний) 

M±m, кг 5,8±0,20 7,1±0,48 6,2±0,52 6,0±0,63 
Cv,% 34,8 31,9 28,8 37,7 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 

Середньодобовий приріст за 
період від народження до 1-
міс. віку 

M±m, г 174,0±4,6 183,0±9,8 217,0±11,6 163,0±12,0 

Cv,% 26,9 25,3 18,6 26,8 

Жива маса в 4 міс. віці  M±m,кг 18,9±0,53 20,3±1,06 17,5±1,88 18,9±1,27 
Cv,% 23,7 21,5 32,3 21,1 

Середньодобовий приріст за 
період від народження до 4-
міс. віку 

M±m, г 136,2±2,6 150,0±8,4 128,0±15,3 139,0±9,39 

Cv,% 29,5 23,2 36,1 21,3 

Жива маса у 7 міс. віці M±m, кг 30,3±0,63 32,3±1,11 28,1±2,15 30,8±1,55 
Cv,% 17,6 13,4 23,0 16,0 

Середньодобовий приріст за 
період від народження до 7-
міс. віку 

M±m, г 139,0±2,3 147,0±5,3 127,0±10,2 140,0±6,8 

Cv,% 24,9 14,0 24,1 15,4 

 
Ця особливість, що не узгоджується з загальноприйнятим поглядом 

на те, що одинаки мають перевагу в рості над двійнями, може бути 
пояснена тим, що раннє відлучення ягнят від матерів, яке було 
застосовано в господарстві у віці 30 діб, сприяло тому, що двійні на цю 
дату виявилися більш пристосованими до споживання інших кормів крім 
материнського молока, ніж одинаки. Дефіцит молока на етапі підсисного 
вирощування сприяв більш ранньому їх привчанню до поїдання 
концентрованих кормів та сіна. Тому відлучення меншою мірою 
позначилося на величині їх приростів, ніж у одинаків.  

Дослідженнями також виявлено різну рівномірність росту ягнят 
порівнюваних генотипів. Помісні одинаки – ¼ кровні ярки за 
батьківською породою за перші 30 днів вирощування дещо перевищували 
показники приросту ягнят породи прекос. Їх перевага за середньодобовим 
приростом становила 24,7%. Ця особливість є характерною для овець 
дрібноплідної батьківської породи. У процесі спостережень було 
зафіксовано окремі випадки, коли помісні ягнята з числа двійнят за живої 
маси при народженні 0,8 кг були життєздатними та мали гарну енергію 
росту. 

У період проведення досліджень (ягніння 2013 року) середній вихід 
ягнят у розрахунку на 100 вівцематок по стаду становив 120%. У маток 
породи прекос цей показник складав 116%, а в напівкровних 56 маток по 
романівській породі – 139%. 

У підборі до цих маток було використано чистопородних плідників 
породи прекос, які походили від спорідненої групи, селекцію з якою 
тривалий час здійснюють за показником багатоплідності та якістю вовни.  

Оцінкою типу забарвлення помісних ягнят другого покоління від 
зворотнього схрещування встановлено, що помісні ягнята мають вовновий 
покрив білого кольору. У частини (3%) ягнят відзначається незначна 
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коричнева пігментація покривного волосу на кінцівках. В той час як у 
першому поколінні частка таких тварин становила майже 25%. Зниження 
цього показника у другому поколінні обумовлено жорстким добором для 
подальшого використання помісей першого покоління виключно з білим 
забарвленням вовни. 

Лабораторним дослідженням фізико-технічних властивостей 
вовнового покриву ягнят 60-денного віку виявили, що за природною та 
істинною довжиною вовни помісі перевищують чистопородних 
ровесників породи прекос у 1,43 рази. Гіршою виявилася і оцінка 
показників звивистості вовни. Товщина вовни у порівнюваних групах 
ягнят складала 19,9 мкм (прекос) та 27,5 мкм (помісей). З віком дана 
різниця дещо зменшується, що обумовлено випадінням “песиги” у 
помісей. 

Вовновий покрив помісних ягнят характеризувався гіршою зоною 
забруднення – 29,9 проти 22,1%; меншою кількістю завитків на 1 см – 2,1 
проти 4,6 шт. та кількістю жиропоту – 3,2 проти 4,4 балів.  

За оцінкою густоти вовни ¼ кровні ярки за романівською породою 
були гіршими по одинакам на 5 абсолютних відсотків, двійням – на 
13,6 абсолютних відсотків за рахунок збільшення чисельності тварин з 
дещо зрідженою вовною. У помісних ярок відмічалася більш крупна 
звивистість, менша кількість та переважно кремовий колір жиропоту, 
гірша оцінка  оброслість спини та черева.  

Висновки і перспективи подальших досліджень.  Дослідженнями 
доведено, що інтенсифікації селекційного процесу на підвищення 
багатоплідності овець породи прекос можна досягти завдяки 
використанню схрещування з вівцями романівської породи. Негативних 
наслідків щодо якості вовни, обумовлених особливостями вовнового 
покриву батьківської породи можна уникнути, використовуючи жорсткий 
добір серед помісей за забарвленням, та зворотнім схрещуванням з 
кращими за параметрами якості вовни плідниками материнської породи. 
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Селекционное улучшение многоплодия овец. 

Проведены исследования по определению параметров продуктивности 
помесей, полученных при кросбридинге прекос х романовская по признакам типа 
рождения, интенсивности роста, многоплодия и качества шерсти. 

Ключевые слова: романовская, порода, прекос, многоплодие, интенсивность 
роста, помеси, живая масса, оценка, кроссбридинг. 

 
I. Pomitun, N. Kosova, N. Boyko, P. Ryazanov. Selection 

improvement of prolific sheep. 
The research on the characterization of the productivity of hybrids which were 

obtained by krosbridingu prekos x Romanov on the grounds of the type of birth, growth 
intensity, multiple births, and the quality of wool were obtained. 

Keywords: Romanov, breed, prekos, prolificacy, growth rate, cross-breeds, body 
weight, evaluation, cross-breeding. 
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