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УДК 636.934.5.082.2

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДБОРУ БАТЬКІВСЬКИХ ПАР ЗА
ВГОДОВАНІСТЮ ПРИ РОЗВЕДЕННІ НОРОК ГРУПИ СКАНБРАУН

О. В. Корх, кандидат сільськогосподарських наук

Інститут тваринництва НААН, Україна

У ході науково-господарського досліду встановлено ефективність впливу
підбору батьківських пар норок за вгодованістю на показники продуктивності та
розподіл одержаного від них потомства. Неоднорідність поголів’я за категоріями
вгодованості  та  «білою  плямистістю»  значною  мірою  залежить  від  варіантів
підбору  батьківських  пар.  При  цьому,  підбір  батьківських  пар  вище  середньої
категорії  вгодованості  забезпечив  максимальний  вихід  (100%)  аналогічних
нащадків.

Ключові  слова:  норки,  підбір  пар,  селекція,  категорія,  вгодованість,
потомство.

Постановка  проблеми.  Сучасний  етап  розвитку  звірівництва
передбачає  систему  заходів,  спрямованих  на  подальше  збереження
генофонду, постійне підвищення продуктивних і  поліпшення племінних
якостей  звірів  різних  видів,  широке  застосування  прийомів  відбору,
оцінки та контролю за перебігом селекційного процесу за ознаками, що
селекціонуються для виявлення переваг і недоліків кожної з них. Перш за
все, це стосується показників відтворення, живої маси та розміру від яких
залежить товарна цінність звіра [5]. 

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій.  Експериментально
доведено  залежність  відтворювальної  здатності  від  живої  маси  і
вгодованості  сріблясто-голубих  норок.  Кращі  результати  розмноження
були одержані при зниженні живої маси звірів на 10…13%, починаючи з
часу бонітування і до початку гону. Низькі результати були в самиць, які
мали стабільну або підвищену живу масу в цей період [6]. 

У  досліді,  в  якому  вивчали  взаємозв’язок  між  вгодованістю  та
відтворювальною здатністю самиць  типів  стандартна,  пастель  і  сапфір,
визначено, що самиці, які були однакові за живою масою під час охоти,
мали низькі показники відтворювальної здатності, а звірі вище середньої
вгодованості порівняно з самицями нижче середньої, характеризувались,
як правило, вірогідно нижчим відходом щенят до відсадки [3, 7]. Разом із
тим, дослідження в цьому напрямі носять лише фрагментарний характер і
не завжди різні вітчизняні фахівці притримуються однієї думки стосовно
цього питання, що й стало передумовою його подальшого вивчення. Не
вирішеним  воно  залишається  й  для  розведення  окремих  груп  норок,
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зокрема, сканбраун.
Мета  досліджень.  Визначити  вплив  науково  обґрунтованих

варіантів  підбору  батьківських пар  за  вгодованістю на  продуктивність  і
якість одержаних від них потомків.

Виклад  основного  матеріалу  дослідження.  Для  реалізації
поставленої мети провели науково-господарський дослід. 

Експериментальну  частину  роботи  виконували  зі  стадом  норок
групи сканбраун на базі звіроферми ТОВ звіроплемгоспу «Золотоніське»
(«Еліта») Золотоніського району Черкаської області.

Ґрунтуючись на показниках індивідуальної живої маси основного
стада звірогосподарства (в середньому 3,0 кг і самиць – 1,4 кг та розміру
тулуба,  відповідно  50,7  і  41,2  см)  звірів  розподілили  на  три  категорії
вгодованості:  вище  середню,  середню,  нижче  середню  та  сформували
вісім  варіантів  підбору  пар.  При  розподілі  на  піддослідні  групи
використовували нормоване відхилення.

Проведений  аналіз  результатів  визначення  росту  й  розвитку
піддослідних норок свідчить про наявність в стаді господарства звірів, які
за  цими  ознаками  наближалися  до  середніх  величин  показників  живої
маси і  розміру тулуба,  а  також мали їх  вищі  та  нижчі.  Це  й зумовило
неоднаковий  вихід,  одержаного  від  них  потомства,  залежно  від  групи
підбору батьківських пар (табл. 1). 

Таблиця 1
Вихід молодняка за категоріями, залежно від підбору

батьківських пар, %
Підбір пар за
вгодованістю

Категорія вгодованості
вище середня середня нижче середня

самці самиці сини дочки сини дочки сини дочки

1
1 100 100 - - - -
2 83,3 34,8 16,7 65,2 - -
3 100 6,7 - 60,0 - 33,3

2
1 50 80 50 20 - -
2 5,9 35,5 76,5 64,5 17,6 -
3 7,1 - 92,9 69,2 - 30,8

3
- - - - - - -
2 - - 16,7 84,6 83,3 15,4
3 - - 33,3 73,3 66,7 26,7

Примітка: вгодованість: 1 – вище середня, 2– середня, 3 – нижче середня.

Вивчення  характеру  розподілу  молодняка  залежно  від  підбору
батьківських пар  дало  змогу  встановити,  що від  самців  і  самиць,  яких
віднесено до вище середньої категорії вгодованості було одержано 100 %
Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 2, Т. 2 273



потомків із аналогічною категорією вгодованості, що свідчить про більше
посилення і консолідацію цієї категорії у потомків.

При  поєднанні  батьків  нижче  середньої  категорії  вгодованості
одержаний молодняк розподілився наступним чином:  66,7% синів мали
показник нижче середньої категорії вгодованості та 33,3% – середньої. За
розподілом у дочок спостерігалася зворотна тенденція, а саме: 26,7% синів
було представлено нижче середньою категорією вгодованості та 73,3% –
середньою.

Аналогічну  картину  було одержано й  при використанні  у  підборі
самців  із  нижче  середньою та  самиць  із  середньою вгодованістю.  Так,
відсоток  синів  із  нижче  середньою  вгодованістю  у  цьому  підборі  пар
становив – 83,3%, а з середньою – 16,7%. Серед дочок, навпаки, нижче
середню вгодованість мали 15,4% особин, а середню – 84,6%.

Звертає на себе увагу те, що серед потомства, одержаного від цих
підборів  батьківських  пар,  не  виявилося  молодняка  з  вище  середньою
категорією вгодованості.

Від  спарювання  самиць  середньої  категорії  вгодованості  з
аналогічними  самцями  більшість  молодняка  мала  вгодованість
притаманну  батькам.  Питома  частка  таких  тварин  становила:  дочок  –
64,5%,  синів  –  76,5%.  Вихід  дочок  із  вище  середньою  вгодованістю у
цьому підборі пар був на рівні 35,5% і синів – 5,9%.

Варто зазначити, що у підборі самців із середньою вгодованістю до
самиць  різних  категорій  вгодованості  потомство  народжувалося  з
широким спектром цього показника від 7,1 до 30,8%.

Щенята  з  середньою  категорією  вгодованості  народжувалися
практично в усіх підборах батьківських пар. Їх кількість збільшувалася у
випадку,  коли  один  із  батьків  (гетерогенні  поєднання)  або  обидва
(гомогенне поєднання) мали аналогічну вгодованість.

Використовуючи  самців  вище  середньої  та  середньої  категорії
вгодованості  на  самицях  із  середньою  і  вище  середньою  категоріями
розподіл  синів  відбувався  по  батьківському  типу,  а  дочок  –  по
материнському.  Так,  у  підборі,  де  самець  мав  вище  середню  і  самиця
середню категорії  вгодованості  питома частка синів із  вище середньою
категорією  вгодованості  становила  –  83,3 %,  тоді  як  відсоток  дочок  у
цьому ж підборі  батьківських пар з середньою категорією вгодованості
знаходився на рівні 65,2. Разом із цим, при спарюванні самців середньої
категорії  вгодованості  з  самицями  вище  середньої  категорії  відмічали
аналогічну картину:  50,0% синів мали середню та 80,0% дочок – вище
середню категорії вгодованості.

Аналіз відтворювальної здатності свідчить про те, що плодючість у
поєднанні  самців  і  самиць  вище  середньої  категорії  вгодованості  була
нижчою ніж у поєднанні самців і самиць із нижче середньою категорією
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вгодованості. 
Крім оцінки показників росту та розвитку, норки всіх підборів пар

при бонітуванні були оцінені за ознакою «біла плямистість» (табл. 2).
Таблиця 2

Розподіл молодняка, залежно від бальної оцінки 
за «білу плямистість» у матерів

Бал
матерів

Бал
молодняка

Сини Дочки
голів % голів %

5
5 22 91,7 52 92,9
4 2 8,3 4 7,1

4
5 52 91,2 48 54,5
4 5 8,8 40 45,5

У  ході  проведеного  бонітування  встановлено,  що  молодняк,
одержаний від матерів,  які за ознаку «біла плямистість» мали 5 балів у
потомстві розподілився таким чином: кількість синів із 5-а балами за цю
ознаку становила 91,7%, тоді як із 4-а балами – 8,3%; дочок із 5-а балами –
92,9%, із 4-а балами – 7,1%. 

У матерів з  4-а  балами за  ознаку «біла  плямистість» чисельність
синів, які були оцінені 5-а балами виявилася 91,2%, 4-а балами – 8,8%;
дочок із 5-а балами – 54,5%, із 4-а балами – 45,5%. 

Відмітною особливістю використання різних підборів батьківських
пар є те, що на формування досліджуваної ознаки у дочок більш помітна
сила впливу відмічалась у матерів, а у синів – батьків.

Висновки  та  перспективи  досліджень.  Таким  чином,  поголів’я
молодняка  норок  групи  сканбраун  характеризується  неоднорідністю
поголів’я  за  категоріями  вгодованості  та  «білою  плямистістю»,  що
значною мірою залежить від варіантів підбору батьківських пар. Підбір
батьківських пар з вище середньою категорією вгодованості  забезпечив
максимальний  вихід  (100%)  аналогічних  потомків.  Доведено,  що  на
формування категорій вгодованості  у дочок більш помітна сила впливу
відмічалась у матерів, а у синів – батьків. 

Одержані  у  результаті  проведених  досліджень  дані  щодо
ефективності впливу підбору батьківських пар норок за вгодованістю на
показники  продуктивності  та  розподіл  одержаного  від  них  потомства,
мають прикладне значення для практичного їх застосування при розробці
перспективних  програм  розвитку  галузі,  планів  селекційно-племінної
роботи, схем раціонального і ефективного їх використання. Разом із цим,
наслідки  роботи  можуть  бути  використані  як  інформаційна  основа  в
подальших наукових дослідженнях в області розведення хутрових звірів.
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В  ходе  научно-хозяйственного  опыта  установлена  эффективность
влияния  подбора  родительских  пар  норок  по  упитанности  на  показатели
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О.  Korh. The  efficiency  of  selection  of  parental  pairs  on  fatness  when
breeding minks group scanbrown.

In  the  course  of  scientific  and  economic  experiment  the  effectiveness  of  the
influence of parental pairs of minks selection on fatness, productivity and the distribution of
the  resulting  offspring  had  been  established.  The  heterogeneity  of  the  population  by
categories  of  fatness  and  "white  spots"  largely  depends  on  the  options  selection  of
parental pairs. At the same time, selection of parental pairs above average of fatness
category provided maximum output (100%) of similar offsprings. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

До друку приймаються статті, що відповідають вимогам ВАК і
мають  такі  необхідні  елементи:  постановка  проблеми  у  загальному
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше
частин  загальної  проблеми,  яким  присвячується  дана  стаття;
формулювання  цілей  статті  (постановка  завдання);  виклад  основного
матеріалу  дослідження  з  повним обґрунтуванням наукових  результатів;
висновки  з  даного  дослідження  і  перспективи  подальших  розвідок  у
даному напрямку.

Подається  примірник  тексту  статті,  підписаний  авторами,
надрукований на  папері  форматом А4,  а  також електронний варіант на
CD-ROM. Обов’язково подається:  рецензія доктора наук;  квитанція про
оплату, відомості про автора.

На  диску повинен  бути  1 файл  з  текстом  статті,  названий
прізвищем  автора  (Стаття_Прізвище),  файл  з  розширеною  англійською
анотацією та, при необхідності, файли з рисунками, графіками тощо.

Обсяг статті – до 10 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 20 мм,
праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці.

Статті  необхідно  готувати  за  допомогою  текстового  редактора
Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через інтервал 1,5,
розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (до 10 слів), адекватно відбивати її
зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При цьому слід
уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження питання…», «Деякі
питання…»,  «Проблеми…»,  «Шляхи…»,  в  яких  не  відбито  достатньою
мірою суть проблеми.

Анотації (українською,  російською  та  англійською)  набирати
курсивом  12 кеглем.  Виклад  матеріалу  в  анотації  має  бути  стислим  і
точним  (близько  50 слів).  Слід  застосовувати  синтаксичні  конструкції
безособового  речення,  наприклад:  «Досліджено…»,  «Розглянуто…»,
«Установлено…»  (наприклад,  «Досліджено  генетичні  мінливості…
Отримано задовільні результати…»).

Крім того, з метою формування англомовної веб-сторінки журналу
відповідно  до  вимог  МОНмолодьспорту  України  (Наказ  № 1111  від
17.10.2012 р.) подані  авторами  статті  повинні  супроводжуватися
розширеною англомовною анотацією, поданою окремим документом.
Анотація повинна містити 250-300 слів, об’єднаних у логічні речення (що
еквівалентно одній сторінці А4 формату, 14 шрифту, 1,0 інтервалу).
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Анотація статті англійською мовою (від 250 до 300 слів) та ключові
слова англійською мовою (від  5 до 10 слів).  Треба надати професійний
переклад анотації  статті  англійською мовою (завірений печаткою бюро
перекладів або відділу кадрів підпис  викладача кафедри іноземних мов
вашого  ВНЗ).  Бажано  надати  цю  розширену  анотацію  українською
(російською) мовою.

Анотація  англійською  мовою  повинна  бути  структурованою
(слідувати логіці опису результатів у статті), інформативною (не містити
загальних  слів);  оригінальною (не  може  бути калькою російськомовної
анотації);  змістовною (відображати основний зміст  статті  та  результати
досліджень).

Посилання в  тексті  подавати  тільки  у  квадратних  дужках,
наприклад  [1],  [1,  6].  Посилання  на  конкретні  сторінки  наводити після
номера джерела,  потім через кому сторінку (маленьке с.),  далі  її  номер
(наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер
через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Вісника
й обов’язково супроводжувати їх  посиланнями на  джерело і  конкретну
сторінку.

Не  робити  посторінкових  посилань,  а  подавати  їх  у  дужках
безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки
мають супроводжуватися підрисунковими підписами,  а  таблиці  повинні
мати заголовки.

Рисунки виконувати  у  редакторі  Мicrosoft  Word  за  допомогою
функції  «Створити  рисунок»,  а  не  виконувати  рисунок  поверх  тексту.
Написи  на  рисунках  виконувати  засобами  Microsoft  Word  з  тим,  щоб
редактор мав  можливість  зробити в  них  необхідні  виправлення.  У разі
використання інших програм для створення рисунків надавати редакції на
кожний рисунок окремий файл фотмату TIFF (незжатий – uncompressed)
або формату JPG (найкращої якості – best quality).

Таблиці виконувати  у  редакторі  Мicrosoft  Word  за  допомогою
функції  «Додати таблицю».  Кожна таблиця повинна займати не більше
одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці не менш ніж
12 кегль.

Формули у  статтях  по  всьому  тексту  набирати  у  формульному
редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори  мають  дотримуватися  правильної  галузевої  термінології
(див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між  цифрами  й  назвами  одиниць  (грошових,  метричних  тощо)

ставити нерозривний пробіл.
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Скорочення грошових та метричних одиниць, а також скорочення
млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому
згадуванні.

Література,  що  приводиться  наприкінці  публікації,  повинна
розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й бути
оформлена  відповідно  до  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.  Номер  у  списку
літератури має відповідати лише одному джерелу.

Список  використаних  джерел  повинен  містити  не  менше
10 посилань, з яких не менше 7 на зарубіжні видання. Самоцитування – не
більше 30%.

Обов’язкова  наявність  списку  літератури  англійською мовою (не
виключає  списку  літератури  мовою  статті).  Літературу  не  обов’язково
перекладати  англійською  мовою.  Її  можна  транслітерувати.  Офіційна
транслітерація  українського  алфавіту  латиницею  регламентується
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  27  січня  2010  р.  №  55.
Офіційний трансліт онлайн –  http://translit.kh.ua/?passport.  Транслітерація
російського алфавіту латиницею онлайн – http://www.translitor.net/.

Редакційна  колегія  залишає за  собою  право  на  редакційні
виправлення.
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