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Біолого-технологічні проблеми тваринництва

УДК 636.4.033:636.082.2

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТКОРМОЧНЫХ И 
МЯСОСАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СВИНЕЙ

Т.В. Батковская, аспирант
Научный руководитель – д. с.-х. н. Л.А. Федоренкова
РУП «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по животноводству»

У дослідах виявлено, що встановлені кореляції середнього 
ступеня дозволяють більш повно розкрити механізм спадковості 
продуктивності при удосконаленні породи.

Ключові слова: свині, селекція, мінливість, мясосальні якості.

Вступление. Внутрипородная изменчивость – один из 
главных факторов усовершенствования породы. Ссылаясь на 
Ч. Дарвина, исследователи подчеркивали, что значительная 
степень изменчивости благоприятна, потому что составляет 
богатый материал для отбора [1-5].

Для успешной селекции по комплексу признаков большое 
значение имеет установление взаимосвязи между отдельными 
показателями. Существование корреляций создает относитель-
ную стойкость наследственности в стадах и породах. Полезные 
корреляции имеют большую ценность; их внимательное изуче-
ние и сохранение способствуют успеху разведения.

Методика исследований. Исследования проводи-
лись в ЗАО «Клевица» Березинского района Минской облас-
ти. Полученные результаты обработаны статистически по 
стандартным биометрическим методикам.

Результаты исследований. В нашем эксперименте в 
результате изучения фенотипических корреляций установле-
на высокая отрицательная связь возраста достижения жи-
вой массы 100 кг со среднесуточным приростом у животных 
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всех изучаемых групп, которая составляет r<0,8 (-0,80-0,93) 
(P≤0,001). Известно, что если прирост увеличивается за счет 
поедаемости корма, то его корреляция с затратами корма бу-
дет более низкой, если за счет лучшего усвоения – то корреля-
ция становится более высокой.

Непостоянное значение корреляции наблюдается между 
показателями возраста достижения массы 100 кг и затратами 
корма на 1 кг прироста. Это можно объяснить тем, что при-
рост свиней зависит не только от поедаемости кормов, но и от 
их усвояемости. Если же ускоренный рост свиней достигается 
в результате лучшего усвоения питательных веществ рациона, 
то и взаимосвязь между показателями будет очень высокая.

Установлена высокая положительная взаимосвязь между 
возрастом достижения массы 100 кг и расходом корма на 1 кг 
прироста у животных сочетаний: (КБxБМ)xД r= 0,84 (P≤0,001), 
(БМxЛ)xД r=0,99 (P≤0,001) и (БМxЛ)xЛ r=0,99 (P≤0,001). Сле-
довательно, когда селекция будет вестись только по скорости 
роста, то и затраты корма на прирост живой массы будут сни-
жаться, что имеет большое значение в селекционном процес-
се, основанном на оценке животных по генотипу.

Менее устойчивой оказалась связь между возрастом до-
стижения живой массы 100 кг и длиной туши, толщиной шпи-
ка, массой окорока и площадью «мышечного глазка». Высокая 
степень отрицательной корреляции между среднесуточными 
приростами и затратами кормов на 1 кг прироста была уста-
новлена во всех изучаемых группах (r=-0,73-0,92). Наиболее 
высоким данный показатель был у сочетания (БМxЛ)xЛ r=-0,92 
(P≤0,001). Это связано с тем, что при увеличении среднесуточ-
ных приростов затраты корма уменьшаются, и наоборот, что 
важно учитывать при экономически эффективном откорме 
животных.

Коэффициент корреляции между среднесуточным прирос-
том и длиной туши в сочетании (КБxБМ)xД оказался выше, чем 
у других опытных групп и составил r=-0,35. Менее устойчивой 
оказалась связь между среднесуточным приростом и толщи-
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ной шпика, массой окорока и площадью «мышечного глазка». 
Это свидетельствует о необходимости отбора в дальнейшей се-
лекционной работе, как по интенсивности роста, так и по тол-
щине шпика, массе окорока и площади «мышечного глазка».

Выводы. Таким образом, по большинству взаимосвязей 
между изучаемыми признаками не удалось выявить строгой 
закономерности, что может быть обусловлено породными осо-
бенностями полученного гибридного молодняка, влиянием па-
ратипических факторов, однако установленные корреляции 
средней степени позволяют более полно раскрыть механизм 
наследуемости продуктивных признаков и вести поиск управ-
ления данным процессом.
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УДК 636.1.082

ПРОДУКТИВНІ ТА ЕКСТЕР’ЄРНІ ОСОБЛИВОСТІ 
КОНЕЙ ЧИСТОКРОВНОЇ ВЕРХОВОЇ 

ПОРОДИ РІЗНОГО ТИПУ КОНСТИТУЦІЇ

Н.В. Волгіна, кандидат сільськогосподарських наук
Д.А. Волков, доктор сільськогосподарських наук
Луганський національний аграрний університет

Встановлено розбіжності за робочою продуктивністю, про-
мірами та індексами будови тіла, товщиною шкіри та копитного
рогу коней різних типів конституції, виділених на основі візуаль-
ної оцінки. Визначено, що найбільш високою роботоздатністю 
відрізняються коні міцного типу конституції, яка не погіршується 
зі збільшенням сирості ніжного і міцного типів. За промірами коні 
міцного типу конституції переважають тварин ніжного і поступа-
ються коням грубого типів.

Ключові слова: тип конституції, проміри, індекси будови 
тіла, роботоздатність, шкіра, копитний ріг, чистокровна верхова
порода.

Вступ. Дотепер неперевершеним досягненням селекціо-
нерів минулих сторіч вважається створення чистокровної вер-
хової породи коней, яка відрізняється високою жвавістю та 
характерним екстер’єром. Ці породні особливості коней стійко 
передаються спадково, що забезпечує породі широкий попит 
та розповсюдження в багатьох країнах світу.

Проте, ставлення до чистокровних коней, методи роботи з 
якими обумовлюються метою розведення, на різних континен-
тах неоднакове. Якщо в країнах Європи кіннозаводчики на-
магаються зберегти та при подальшому розведенні покращити 
тип коня, який створено в Англії, то в Америці більшість влас-
ників вважають кінний спорт бізнесом, який приносить значні 
прибутки [1]. Це головним чином впливає на розвиток всього 
світового чистокровного кіннозаводства. Основна маса пере-
можців в крупних скачках в усіх країнах народжені в Америці 
або походять від американських коней [2]. Сьогодні саме ре-
зультат біля фінішного стовпа, за твердженням Салманова А. 
[3], є одним єдиним критерієм оцінки чистокровного коня.

http://visnyk.mnau.edu.ua/
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Тому головним завданням при розведенні коней чисто-
кровної верхової породи в Україні є удосконалення їх робо-
тоздатності, досягнення чого можливо за рахунок селекційно-
племінної роботи та покращення технологічних умов 
утримання і випробування.

Попередні дослідження показали, що важливим резервом 
покращення роботоздатності коней рисистих та ваговозних 
порід [4] є використання в селекційно-племінній роботі резуль-
татів оцінки типу конституції коней.

Метою досліджень є вивчення рівня роботоздатності та 
показників екстер’єру коней чистокровної верхової породи 
різного типу конституції.

Робота проводиться в Луганському національному аграр-
ному університеті відповідно до теми «Вдосконалення методів 
формування високопродуктивних популяцій сільськогоспо-
дарських тварин із врахуванням генетичних факторів і серед-
овища» (№ державної реєстрації 0108U002638) і в племінному 
репродукторі з вирощування коней чистокровної верхової по-
роди ТОВ «ММК ім. Ілліча» Донецької області.

Методика досліджень. Проведений ретроспективний 
аналіз селекційної роботи з кіньми чистокровної верхової по-
роди показав наявність залежності роботоздатності та будови 
тіла коней від типу конституції, а дослідження якості коней 
різних ліній, отриманих в результаті різних варіантів підбо-
ру батьківських пар, показало, що оцінку типу конституції 
хоча і проводять, але не використовують при селекції. Разом із 
цим, перевага коней міцного типу за основними селекційними 
ознаками над тваринами інших типів доводить необхідність 
добору для відтворення саме таких коней.

Для дослідження використано поголів’я коней чисто-
кровної верхової породи, яке вирощено в племрепродукторі 
ТОВ «ММК ім. Ілліча» (n=23). За результатами окомірної оцінки 
типу конституції коней розподілено на групи: міцної (n=12); 
ніжної (n=6); грубої (n=5) конституції.
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Враховано робочу продуктивність коней на дистанціях 
1000, 1200, 1400, 1800, 2000, 2400 м, а також пожиттєвий ре-
корд в перерахунку на 1000 м; проміри; індекси будови тіла.

Результати дослідження. В табл.1. наведено роботоздат-
ність коней різного типу конституції, визначеного на основі 
окомірної оцінки.

Таблиця 1
Роботоздатність коней різного типу конституції

Дистанція,
м

Ніжна (n=6) Міцна (n=12) Груба (n=5)

±sx, 
хв.сек

Cv, 
%

±sx, 
хв.сек

Cv, 
%

±sx, 
хв.сек

Cv, 
%

1000 1.10,6±1,33 3,3 1.04,5±0,74 3,8 1.04,7±1,76 4,7
1200 1.22,8±2,60 7,0 1.14,7±1,89 6,7 1.16,1±0,49 1,1
1400 1.33,1±3,10 6,7 1.31,4±0,68 2,6 1.33,6±2,07 5,0
1600 1.46,4±3,70 6,0 1.45,4±1,60 4,6 1.51,2±2,43 4,9
1800 - - 1.57,9±0,99 1,5 1.58,9±1,59 2,7
2000 - - 2.15,2±4,40 6,5 - -

2400 2.44,1±1,49 1,6 2.41,8±3,46 5,2 2.43,3±4,89 6,0
Пожиттєвий
рекорд 1.04,5±1,13 3,9 1.02,3±0,83 4,6 1.03,9±0,86 3,3

Дані таблиці свідчать, що за жвавістю, незалежно від дис-
танції випробування та віку, наявна тенденція переваги ко-
ней міцного типу конституції. З найбільшою різницею вони 
жвавіші за коней ніжного типу на дистанціях 1000 і 1200 м 
відповідно на 6,1 і 8,1 сек, а за коней грубого – на дистанції 
1600 м на 5,8 сек (Р≥0,90-0,99).

Разом із цим, між кіньми грубої і ніжної конституції, в 
свою чергу, найбільші розбіжності визначені на дистанції 
1000 (5,9 сек, Р≥0,90), 1200 (6,7 сек, Р≥0,90) і 1600 (4,8 сек) м.

Відсутність результатів випробувань поголів’я на всі вра-
ховані дистанції певною мірою зменшують вірогідність отри-
мання переконливої різниці за роботоздатністю коней. Тому, 
зроблено перерахунок жвавості на 1000 м і групи порівняно 
за кращою пожиттєвою жвавістю. Отримані результати під-
тверджують відмічену тенденцію і доводять, що коні міцного 
типу конституції за жвавістю переважають тварин ніжного 
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(2,2 сек) і грубого (1,6 сек) типів з незначною різницею (0,6 сек) 
між тваринами двох останніх груп.

Проведено вивчення ступеня розвитку висотних, широт-
них, об’ємних промірів тулуба та живої маси коней чистокров-
ної верхової породи (табл.2).

Таблиця 2
Проміри, індекси та жива маса коней різного 

типу конституції ( ±sx; Cv, %)

Показник
Тип конституції

ніжний (n=6) міцний (n=12) грубий (n=5)

висота в холці 157,0±0,84; 1,2 160,8±0,59; 1,3 163,3±0,33; 0,5

висота в крижах 156,0±1,05; 1,5 160,2±0,53; 1,2 161,8±0,65; 1,0

довжина тулубу 159,8±0,86; 1,2 162,0±0,75; 1,6 164,5±0,99; 1,5

глибина грудей 72,2±1,16; 3,6 74,4±0,74; 3,5 75,7±0,80; 2,6

довжина голови 57,4±0,40; 1,6 58,4±0,45; 2,7 58,8±0,60; 2,5

ширина грудей 40,0±0,71; 4,0 40,5±0,47; 4,0 40,8±1,08; 6,5

ширина в маклоках 50,8±0,37; 1,7 52,2±0,56; 3,7 54,5±1,50; 6,7

довжина крупу 51,0±0,84; 3,7 53,8±0,34; 2,2 53,5±0,81; 3,7

ширина в тазостегн.
зчленіннях

40,0±0,0; 0,0 40,4±0,0,29; 2,5 42,8±0,79; 4,5

обхват грудей 189,8±0,37; 0,4 193,1±0,92; 1,7 195,5±1,26; 1,6

обхват п’ястка 19,80±0,12; 1,4 20,46±0,22; 3,7 20,58±0,27; 3,2

Жива маса, кг 460,0±21,68; 9,5 490,8±16,44; 11,6 584,2±20,35; 8,5

формату 101,8±0,24; 0,5 100,7±0,18; 0,6 100,7±0,60; 1,5

масивності 120,9±0,57; 1,1 120,1±0,39; 1,1 119,7±0,82; 1,7

костистості 12,61±0,09; 1,6 12,72±0,12; 3,3 12,60±0,18; 3,6

Дані свідчать, що за всіма промірами без виключення та 
живою масою коні міцного типу переважають тварин ніжного 
та поступаються коням грубого типу конституції. Найменша 
різниця (0,3…1,0 см) при відхиленні коней від міцного типу в 
будь-який бік спостерігається за промірами довжини голови 
та ширини грудей.

Зважаючи на те, що за деякими промірами різниця неве-
лика та невірогідна, доводиться казати тільки про наявність 
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тенденції за відміченою різницею в показниках дослідних 
груп. Це стосується проміру ширини в тазостегнових зчленін-
нях та живої маси, за якими коні ніжного типу поступаються 
тваринам міцного типу на 0,4 см і 30,8 кг. В той же час, коні 
міцного типу поступаються коням грубого типу з вірогідною 
різницею в 2,4 см (Р ≥ 0,99) і 93,4 кг (Р ≥ 0,99).

В свою чергу, перевага коней грубого типу над тваринами 
міцного за промірами довжини крупу (0,3 см) і обхвату п’ястка 
(0,12 см) також носить тільки характер тенденції. В той час як 
різниця між тваринами міцного і ніжного типів за цими про-
мірами високовірогідна – 2,8 см (Р ≥ 0,99) і 0,66 см (Р ≥ 0,95), 
відповідно за промірами.

Коні міцного типу конституції більші тварин ніжного від 
1,4 см (Р ≥ 0,95), або 2,7%, за шириною в маклоках та 2,2 см 
(Р ≥ 0,90), або 1,4 і 3,0% відповідно, за довжиною тулуба і гли-
биною грудей до 3,8 см (Р ≥ 0,99), або 2,4%, за висотою в холці 
та 4,2 см (Р ≥ 0,99), або 2,6%, за висотою в крижах.

Разом із цим, коні міцного типу конституції поступаються 
тваринам грубого від 1,3 см, або 1,7%, за глибиною грудей і 
1,6 см (Р ≥ 0,90), або 1,0%, за висотою в крижах до 2,4 см, або 
1,2%, за обхватом грудей та 2,5 см (Р ≥ 0,95-0,99), або 1,6 і 
1,0%, за висотою в холці і довжиною тулубу.

За індексами будови тіла відмічаються незначні коливання 
при відхиленні типу конституції від міцного в бік ніжності і 
грубості від 0,11% за індексом костистості до 1,1% за індексом.

В табл.3 наведено дані товщини шкіри та копитного рогу 
коней різного типу конституції.

Дані свідчать про тенденцію збільшення товщини шкіри 
та копитного рогу з наростанням грубості типу конституції 
незалежно від ділянки вимірювання. При цьому спостеріга-
ється зменшення різниці між групами різного типу від пере-
дньої до задньої частини коней як на тулубі, так і на кінцівках. 
Шкіра коней міцного типу товстіша, ніж у кобил ніжного з 
коливаннями на тулубі 0,20…0,65 мм (Р ≥ 0,999) та суглобах 
0,24…0,26 мм.
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Таблиця 3
Товщина шкіри та копитного рогу коней 
різного типу конституції ( ±sx; Cv, %)

Показник
Тип конституції

ніжний міцний грубий
Товщина шкіри

Шия 2,65±0,04; 3,5 3,30±0,13; 13,6 3,92±0,09; 5,4
Круп 4,75±0,11; 5,1 4,95±0,07; 4,6 5,49±0,16; 7,0
Зап’ясток 4,74±0,24; 11,1 5,00±0,06; 4,4 5,60±0,11; 4,8
Скакальний суглоб 4,91±0,25; 11,3 5,15±0,07; 4,9 5,65±0,11; 4,7

Товщина копитного рогу

Передня кінцівка 7,93±0,26; 7,2 8,83±0,19; 7,4 9,95±0,50; 12,3
Задня кінцівка 7,86±0,27; 7,6 8,65±0,20; 8,2 9,83±0,47; 11,7

Проте, коні міцного типу поступаються кобилам грубого 
на 0,54…0,62 мм (Р ≥ 0,99) і 0,50…0,60 мм (Р ≥ 0,99-0,999) від-
повідно на тулубі та суглобах.

У коней чистокровної верхової товстіша шкіра виявила-
ся на кінцівках. Різниця між товщиною шкіри на тулубі та 
суглобах передньої частини коней коливається від 1,68 мм 
(Р ≥ 0,999) в групі тварин грубої конституції до 2,09 мм 
(Р ≥ 0,999) – ніжної, а також задньої частини – від 0,16 мм у 
коней грубого до 0,20 мм (Р ≥ 0,95) у тварин ніжного типу.

За товщиною копитного рогу коні міцного типу перева-
жають тварин ніжного на передній (0,90 мм, Р ≥ 0,95) і задній 
(0,79 мм, Р ≥ 0,95) кінцівках та поступаються коням грубого 
(1,12 мм і 1,18 мм, Р ≥ 0,95, відповідно на передній і задній 
кінцівках) типу конституції.

При цьому, також наявна тенденція зменшення товщини 
копитного рогу на задніх кінцівках в порівнянні з передніми 
у коней ніжної (0,07 мм), міцної (0,18 мм) і грубої (0,12 мм) 
конституції.

Висновки. Порівняння коней чистокровної верхової порід 
окремих типів конституції показало, що: за всіма промірами 
та живою масою коні міцного типу переважають тварин ніж-
ного та поступаються коням грубого типу конституції; товщи-
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на шкіри на окремих ділянках тіла коня та товщина копитно-
го рогу збільшуються від ніжної до грубої конституції.

Подальші дослідження проводитимуться в напрямку вдо-
сконалення методології оцінки типу конституції коней.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН РОСТУ ТА МОЛОЧНОЇ 
ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

В.А. Волков, аспірант
Науковий керівник – д.с.-г.н., професор М.І. Гиль

Проведені дослідження з оцінки та моделювання процесів 
росту і молочної продуктивності дозволяють здійснювати вірогідне 
прогнозування основних ознак селекції худоби української чорно-
рябої молочної породи з врахуванням її лінійної належності.

Ключові слова: напруга росту, інтенсивність формування, 
молочна продуктивність, жива маса.

Вступ. У свій час відомими вченими зоотехнічної науки 
[1–3] було досліджено рівень реалізації в онтогенезі основних 
господарсько корисних ознак з врахуванням впливів гено-
типових і паратипових факторів. За мету в них ставилося 
вивчення інтенсивності обмінних процесів в організмі, що є 
показниками росту і розвитку тварин та їх і характеризують.

Тривалість антенатального періоду, перебіг якого визна-
чає стан новонародженого організму, сформованого в про-
цесі реалізації генетичної інформації [4-7], привертав увагу 
дослідників для виявлення потенційних продуктивних якос-
тей тварин, а згодом ці дослідження з різною «інтенсивністю» 
продовжувалися знов і знов.

За твердженнями М.В. Зубця. [8], Б.Є. Подоби [9], по-
глиблена селекція молочної худоби, особливо в сучасний вік 
високоточних технологій, неможлива без оцінки племінних 
тварин у ранньому віці та на різних етапах їхнього індиві-
дуального розвитку. А отже, спрямоване вирощування мо-
лодняку знаходилось під пильною увагою чималої кількості 
дослідників [10–13]. Пояснення тут просте – очікувана май-
бутня продуктивність тварин, зокрема і великої рогатої худо-
би, має певну залежність від характеру змін живої маси [14] 
і будови тулуба тварин [15].

Стан вивчення проблеми. З огляду на наявну наукову 
інформацію, поставлена проблема оцінки росту і розвитку 
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окремих особин та їх груп вивчена, за переконанням Т.І. Не-
жлукченко та В.П. Коваленко [16], з використанням обмеже-
ної кількості показників і лише останніми роками з’явилися 
дослідницькі роботи з математичного моделювання вище-
названих характеристик, переважно в галузях птахівництва, 
свинарства і вівчарства [12, 17-20], проте в молочному ско-
тарстві вона (проблема) тільки йно починає досліджуватися, 
а тому і стала предметом наших досліджень.

Методика досліджень. В умовах ВАТ «Племзавод «Степ-
ной» Запорізької області було проведено дослідження на ко-
ровах української чорно-рябої молочної (УЧРМ) породи п’яти 
генеалогічних ліній – 1650414.73 Валіанта, 1491007.65 Еле-
вейшна, 30587 Аннас Адема, 1629391.72 Хановера РЕД, 
352790.79 Старбака. Контролем служили середні значення 
продуктивних та конституційних ознак всього стада. Гру-
пи тварин було рандомізовано та оцінено за живою масою 
у віці народження 3, 6, 9, 12, 15 і 18 міс., а також за надо-
єм в розрахунку на 305 дн. лактації (першої, другої і вищої) 
та жирністю молока (%, кг). Аналіз змін живої маси телиць 
в цих моделях здійснено за індексом інтенсивності форму-
вання (Δt), індексом рівномірності росту (Ір), середньодобо-
вим приростом (СП), відносним приростом (ВП) та індексом 
напруги росту (Ін) [22, 23]. З метою вивчення ефективності 
прогнозування продуктивності і порівняння точності оцін-
ки процесів росту і розвитку молочної худоби дослідження 
змін живої маси з наступним їх співставленням з тенденція-
ми варіабельності ознак молочної продуктивності проводили 
у вікові періоди 0-3-6 та 0-6-12 міс. Використано методику 
встановлення кореляційної залежності між ознаками при ви-
користанні прикладних програм MS Of ce.

Результати досліджень. З одночасним визначенням до-
даткових сучасних методів оцінки та прогнозування процесів 
росту молочної худоби (табл.1) було встановлено, що краща за 
молочною продуктивністю голштинська худоба лінії Старбака 
(табл.2,3) мала порівняно низьку інтенсивність формування 
організму (Δt = 0,38±0,02; табл.1), середню його рівномірність 
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(Ір = 0,42±0,01) та напруження росту (Ін = 0,0006±0,00003) 
при середніх значеннях середньодобового (0,570±0,01г) і від-
носного приростів живої маси (351,62±11,09%). Варто за-
значити, що і найменш продуктивна за кількістю надоєного 
молока худоба лінії Ханновера РЕД також за значеннями ін-
тенсивності формування свого організму була подібною до 
таких ровесниць лінії Старбака.

Наведений аналіз виконано, спираючись на дані змін 
живої маси тварин від їх народження до шести місячного 
віку. В той час як за період дослідження: 0-12 міс. вищі зна-
чення інтенсивності формування організму (Δt = 0,80±0,04) 
при одночасно низькій його рівномірності (Ір = 0,32±0,01) у 
корів лінії Валіанта співпадають із високими надоями моло-
ка (5108±870,0…5531±877,4 кг) й середньою його жирністю 
(3,70±0,20…3,80±0,29%; табл.3). Голштинська же худоба лінії 
Ханновера РЕД з найменшими значеннями, за даними вибір-
ки, власної продуктивності виявилась нами як така, що має 
середні значення параметрів, які характеризують інтенсив-
ність формування їх організму.

Нами встановлено, що процес росту телиць в досліджених 
лініях мав тенденцію коливань за визначеними періодами їх 
віку (табл.4). Так, з найменшою живою масою народжували-
ся самиці ліній Анас Адема, Валіанта та Елевейшна.

Останні так і залишилися такими, що мали менші за 
контрольні значення показники цієї ознаки протягом всього 
періоду дослідження. А от найбільш продуктивні ровесниці лі-
нії Старбака, народившись із максимальною живою масою – 
30,4±0,50 кг, у подальшому – у віці трьох та шести місячного 
віку поступались показникам контролю, в дев’яти, 12-ти та 
15-ти місячному віці перевищували середні значення вибірки і 
у 18-ти місячному віці несуттєво поступилися – на 0,9±5,95 кг.
Також слід зазначити, що високодостовірно худоба лінії Анас 
Адема із віку трьох місяців до 18–ти мала найвищі показники 
розвитку ознаки, що зафіксовано і вищими значеннями СП, 
ВП, Δt, та Ір, але це не носить високої залежності (табл.5) із до-
сить високою її продуктивністю.
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Таблиця 2
Характеристика молочної продуктивності корів за надоєм

(305 днів лактації), кг

Лінія n
Рівень розвитку ознаки, її мінливість та вірогідність

±Sx σ Cv d±Sd td

Перша лактація

Валіанта 18 4374 ± 642,8 818,90 18,7 -249,7 ± 895,7 0,279

Евелейшна 16 4840 ± 797,3 1083,75 22,4 216,3 ± 1012,3 0,214

Аннас 
Адема 34 4830 ± 518,5 671,70 13,9 206,5 ± 811,2 0,255

Хановера
РЕД 14 4120 ± 291,1 346,96 8,4 -503,7 ± 688,4 0,732

Старбака 64 4954 ± 869,2 1175,20 23,7 330,4 ± 1069,9 0,309

У
середньому 146 4623,7 ± 623,8 819,30 17,4 x x

Друга лактація

Валіанта 18 5108 ± 870,0 1296,7 25,4 223,9 ± 1143,1 0,196

Евелейшна 16 4952 ± 905,7 1161,7 23,46 68,6 ± 1170,5 0,059

Аннас 
Адема 29 5194 ± 598,9 886,26 17,06 309,9 ± 953,1 0,325

Хановера
РЕД 14 3977 ± 463,1 592,5 14,9 -907,1 ± 874,2 1,031

Старбака 64 5189 ± 869,2 1175,2 22,6 304,9 ± 1142,5 0,267

У
середньому 141 4884,1 ± 741,4 1022,5 20,7 x x

Вища лактація

Валіанта 18 5531 ± 877,4 1162,2 21,01 396,5 ± 1103,9 0,359

Евелейшна 16 5501 ± 935,4 1153,2 20,96 366,5 ± 1150,6 0,319

Аннас 
Адема 34 5029 ± 547,9 684,1 13,6 -104,9 ± 865,5 0,121

Хановера
РЕД 14 4103 ± 120,2 146,1 3,7 -1031,5 ± 680,7 1,515

Старбака 64 5508 ± 869,2 1175,2 21,3 373,5 ±1097,5 0,340

У
середньому 146 5134,5 ± 670,0 864,2 16,1 x x
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Таблиця 3
Характеристика молочної продуктивності корів за вмістом

жиру в молоці, %

Лінія n

Рівень розвитку ознаки, її мінливість
та вірогідність

±Sx σ Cv d ± Sd td

перша лактація
Валіанта 7 3,8 ± 0,29 0,33 8,71 - 0,01 ± 0,39 0,026
Евелейшна 7 3,89 ± 0,46 0,65 16,80 0,08 ± 0,53 0,151
Аннас Адема 34 3,7 ± 0,22 0,28 7,29 - 0,11 ± 0,34 0,324
Хановера РЕД 14 3,88 ± 0,25 0,32 8,24 0,07 ± 0,36 0,194

Старбака 64 3,76 ± 0,08 0,11 2,91 - 0,05 ± 0,27 0,185
У середньому 126 3,81 ± 0,26 0,34 8,79 x x

друга лактація
Валіанта 16 3,7 ± 0,20 0,23 6,20 - 0,17 ± 0,31 0,548
Евелейшна 16 3,8 ± 0,34 0,44 11,40 - 0,07 ± 0,42 0,167
Аннас Адема 10 3,96 ± 0,35 0,48 12,05 0,09 ± 0,42 0,214
Хановера РЕД 14 4,1 ± 0,21 0,28 6,93 0,23 ± 0,32 0,719
Старбака 64 3,8 ± 0,11 0,13 3,33 - 0,07 ± 0,26 0,269
У середньому 120 3,87 ± 0,24 0,31 7,98 x x

вища лактація
Валіанта 18 3,79 ± 0,24 0,30 7,61 - 0,02 ± 0,32 0,063
Евелейшна 16 3,87 ± 0,25 0,30 7,85 0,06 ± 0,33 0,182
Аннас Адема 34 3,7 ± 0,25 0,29 7,75 - 0,11 ± 0,33 0,333
Хановера РЕД 14 3,89 ± 0,24 0,30 7,62 0,08 ± 0,32 0,250
Старбака 64 3,8 ± 0,09 0,12 3,22 - 0,01 ± 0,23 0,043
У середньому 146 3,81 ± 0,21 0,26 6,81 x x

Взагалі, співвідносна мінливість ознак молочної продук-
тивності із параметрами інтенсивності формування організму 
корів, яка нами встановлена, є такою, що середньодобовий та 
відносний прирости живої маси, індекси рівномірності і на-
пруження росту мали високу достовірну обернену залежність 
з вмістом жиру в молоці (–0,69±0,21…–0,89±0,08), особливо за 
період дослідження 0-3-6 міс. Тим часом, як індекс інтенсив-
ності формування організму худоби з наступними їх надоями 
молока і кількістю одержаного молочного жиру за першу лак-
тацію мали високу обернену залежність (відповідно 62 та 69%; 
Р>0,95) лише за період дослідження 0–6 – 12 міс.
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Таблиця 4
Динаміка живої маси (кг)

голштинських телиць різних ліній Л

Лінія n

Рівень розвитку ознаки та її мінливість й
вірогідність

±Sx σ Cv d±Sd td

1 2 3 4 5 6 7

При народженні

Аннас Адема 35 28,5 ± 0,57 3,3 11,7 - 0,9 ± 0,65 1,38

Валіанта 15 28,1 ± 1,20 4,6 16,5 - 1,3 ± 1,24 1,05

Елевейшна 17 28,6 ± 0,94 4,0 13,9 - 0,8 ± 0,99 0,81

Старбака 64 30,4 ± 0,50 4,0 13,2 1,0 ± 0,59 1,69

Ханновера РЕД 14 29,9 ± 0,86 3,2 10,8 0,5 ± 0,92 0,54

У середньому 144 29,4 ± 0,32 3,9 13,3 х х

3 місяці

Аннас Адема 35 83,1 ± 1,37 8,1 9,8 2,6 ± 1,57 1,66

Валіанта 15 81,2 ± 2,68 10,4 12,8 0,7 ± 2,79 0,25

Елевейшна 17 78,2 ± 2,24 9,3 11,8 - 2,3 ± 2,37 0,97

Старбака 64 79,4 ± 1,26 10,1 12,7 - 1,1 ± 1,48 0,74

Ханновера РЕД 14 81,0 ± 1,57 5,9 7,2 0,5 ± 1,75 0,29

У середньому 144 80,5 ± 0,77 9,3 11,5 х х

6 місяців

Аннас Адема 35 148,5 ± 2,88 16,8 11,3 11,1 ± 3,37 3,29***

Валіанта 15 138,9 ± 5,12 19,8 14,3 1,5 ± 5,41 0,28

Елевейшна 17 125,5 ± 6,33 26,1 20,8 - 11,9 ± 6,57 1,81

Старбака 64 134,9 ± 2,56 20,5 15,2 - 2,5 ± 3,10 0,81

Ханновера РЕД 14 134,2 ± 4,48 16,8 12,5 - 3,2 ± 4,81 0,67

У середньому 144 137,4 ± 1,75 21,0 15,3 х х

9 місяців

Аннас Адема 35 208,3 ± 3,06 18,1 8,7 14,1 ± 3,91 3,61***

Валіанта 15 183,8 ± 10,41 40,3 21,9 - 10,4 ± 10,69 0,97

Елевейшна 17 169,0 ± 9,53 39,3 23,3 - 25,2 ± 9,83 2,56*

Старбака 64 197,4 ± 3,00 24,0 12,1 3,2 ± 3,86 0,83

Ханновера РЕД 14 185,8 ± 6,24 23,4 12,6 - 8,4 ± 6,70 1,25

У середньому 144 194,2 ± 2,43 29,2 15,1 х х

12 місяців

Аннас Адема 35 276,8 ± 3,70 21,9 7,9 16,2 ± 4,63 3,49***
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Продовження таблиці 4
1 2 3 4 5 6 7

Валіанта 15 235,2 ± 8,05 31,2 13,3 - 25,4 ± 8,52 2,98**

Елевейшна 17 237,1 ± 7,23 29,8 12,6 - 23,5 ± 7,75 3,03**

Старбака 64 265,7 ± 4,23 33,8 12,7 5,1 ± 5,06 1,01

Ханновера РЕД 14 252,2 ± 8,90 33,3 13,2 - 8,4 ± 9,32 0,90

У середньому 144 260,6 ± 2,78 33,5 12,9 х х

15 місяців

Аннас Адема 35 332,6 ± 3,66 21,6 6,5 14,3 ± 4,61 3,10**

Валіанта 15 294,1 ± 5,61 21,7 7,4 - 24,2 ± 6,27 3,86**

Елевейшна 17 302,2 ± 6,61 27,3 9,0 - 16,1 ± 7,18 2,24*

Старбака 64 322,4 ± 4,67 37,3 11,6 4,1 ± 5,45 0,75

Ханновера РЕД 14 309,4 ± 10,64 39,8 12,9 - 8,9 ± 11,0 0,81

У середньому 144 318,3 ± 2,81 33,9 10,6 х х

18 місяців

Аннас Адема 35 393,6 ± 3,70 21,9 5,6 22,3 ± 4,87 4,58***

Валіанта 15 336,0 ± 7,42 28,7 8,6 - 35,3 ± 8,06 4,38***

Елевейшна 17 365,2 ± 5,85 23,4 6,4 - 6,1 ± 6,65 0,92

Старбака 64 370,4 ± 5,04 40,0 10,8 - 0,9 ± 5,95 0,15

Ханновера РЕД 14 359,1 ± 15,31 43,3 12,1 - 12,2 ± 15,63 0,78

У середньому 144 371,3 ± 3,16 37,0 10,0 х х

Порівняння ж параметрів Δt, Ір та інші (табл.1) дозволи-
ло нам встановити вплив вікових періодів, що аналізувалися, 
на характеристику процесів росту і розвитку молочної худоби. 
Напрямки же співвідносної мінливості останніх з ознаками 
молочної продуктивності корів змінювалися (табл.5).

Висновки. Таким чином, українська чорно-ряба молочна 
худоба в досліджених лініях є частиною породи, що має, на-
певно, період консолідації спадкових особливостей цих струк-
турних елементів породи, оскільки чітких закономірних осо-
бливостей змін інтенсивності формування організму тварин з 
наступною їх молочною продуктивність, особливо за надоями 
молока, не встановлено. Разом із тим, тенденцію позитивного 
зв’язку одночасно вищої інтенсивності та рівномірності фор-
мування організму тварин з наступними високими параме-
трами молочної продуктивності корів встановлено.
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Перспективи подальших досліджень. Вивчення дина-
міки змін приростів живої маси української чорнорябої мо-
лочної породи у майбутньому буде доцільно співставити зі змі-
нами щомісячних надоїв молока корів різних ліній за окремі 
лактації.
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УДК 636.2.084.4

ПОВЕДІНКА ТЕЛИЦЬ ПРИ 
ЗГОДОВУВАННІ КОРМОСУМІШІ РІЗНОГО 

ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ
А.А. Головатюк, асистент
Уманський національний університет садівництва

У статті наведено результати кормової поведінки телиць 
10-16-міс. віку та швидкості проходження кормової маси через 
шлунково-кишковий тракт при згодовуванні їм кормосуміші різ-
ного гранулометричного складу, що подрібнювалась в універ-
сальному роздавачі-змішувачі. Встановлено, що чим більше по-
дрібнено кормосуміші, тим більшу кількість корму споживали 
телиці і більше часу витрачали на його пережовування. Швид-
кість проходження кормової маси у тварин I групи з віком тва-
рин залишилась незмінною (4674±8,89). На 3% зросла швидкість 
проходження кормової маси у телиць II дослідної, та на 6 і 7% – у 
тварин III і IV груп.

Ключові слова: телиця, кормосуміш, жива маса, вирощування,
змішування, подрібнення, приріст, споживання, поведінка.

Вступ. Сучасні тенденції розвитку тваринництва супро-
воджуються укрупненням ферм, значною концентрацією 
поголів’я на обмеженій технологічній площі. Змінюються та-
кож способи приготування і роздавання кормів, обслугову-
вання тварин, тощо. Нові технології виробництва повинні пе-
редбачати підвищення продуктивності тварин при зниженні 
витрат кормів, праці і енергоносіїв на виробництво одиниці 
продукції.

Нові підходи до організації принципово нового підходу 
вирощування молодняку на промисловій основі передбачають 
зміни не лише в технології утримання, але і в системі кормо-
виробництва та, зокрема, у режимах годівлі. Насамперед це 
стосується типу годівлі, фізичної структури раціонів, способу 
підготовки кормів до згодовування [2,3,6].

Індустріалізація виробництва та використання кормів у 
молочному скотарстві може мати як позитивні, так і негативні 
наслідки (додаткові витрати енергії, можливе зниження при-
росту живої маси і т. д.) [10,13].

Вивчення динаміки основних закономірностей, зумовле-
них зміною режимів годівлі тварин і встановлених етологічни-
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ми дослідженнями, сприяє зниженню витрат кормів, праці та 
енергоносіїв і підвищенню продуктивності тварин.

Однією з важливих для зоотехнічної практики є кормова 
поведінка, знання якої дає можливість вивчити вплив виду 
корму, його підготовки до згодовування на споживання, на 
тривалість відпочинку та на пережовування [11].

При вивченні годівельної поведінки ми враховували, що 
швидкість споживання кормосуміші залежить від її фізико-
хімічних характеристик (ступеня подрібнення, смакових влас-
тивостей), а також термінів привчання, режиму роздавання 
корму та рівня повноцінності раціону.

Актуальність проблеми. Особливістю вирощування ре-
монтного молодняку в умовах промислової технології є фор-
мування принципово нового підходу до організації годівлі, до-
гляду і утримання тварин на основі знань поведінки тварин 
даного вікового періоду.

Актуальним завданням в цьому плані є вивчення параме-
трів кормової поведінки телиць при згодовуванні кормосуміші 
різного гранулометричного складу, а також визначення швид-
кості проходження кормової маси крізь шлунково-кишковий 
тракт. Знання цих елементів дасть можливість визначити та 
узгодити потреби щодо їх фізіології живлення та способу об-
слуговування [7,8].

Метою досліджень було вивчення впливу кормосуміші 
різного гранулометричного складу на особливості годівель-
ної поведінки, ріст і розвиток ремонтних телиць української 
червоно-рябої молочної породи.

Для досягнення поставленої мети ми вирішували завдання:
Визначити годівельну поведінку телиць у віковій динаміці 

при згодовуванні повнораціонної кормосуміші різного грану-
лометричного складу.

Встановити тривалість жуйки та її вікову динаміку.
Визначити швидкість проходження кормової маси через 

шлунково-кишковий тракт.
Розрахувати середньодобові прирости живої маси телиць.
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Методика досліджень. Науково-господарський дослід 
був поставлений 2007 року в ПСП “Плешкані” Золотоніського 
району Черкаської області. Для досліду було відібрано десяти-
місячних телиць української червоно-рябої молочної породи, 
яких розподілили в чотири групи (n = 8) за принципом пар-
аналогів [9]. Середня жива маса телиць при постановці на до-
слід склала 250 кг, достовірної різниці в цьому показнику між 
групами не було.

Тварини усіх дослідних груп знаходились в однакових тех-
нологічних та зоогігієнічних умовах. Рівень і тип годівлі, по-
живність кормів раціону у групах були однакові.

Кормосуміш готували та роздавали два рази на добу мо-
більним кормороздавачем (Sgariboldi TWIN FLOW Monofeeder) 
з одночасним змішуванням та подрібненням її у бункері про-
тягом: 1-4; 4-6; 6-8; 8-10 хв., відповідно для тварин I, II, III та 
IV груп в результаті чого телички отримували і споживали корм 
однакового хімічного, але різного гранулометричного складу.

Хронометраж поведінки тварин проводили протягом 
трьох суміжних діб (на початку, в середині і наприкінці до-
слідного періоду) за методикою В. І. Велікжаніна [5]. Динамі-
ку витрат часу телицями на споживання кормосуміші, жуйку, 
відпочинок та рух кормової маси через шлунково-кишковий 
тракт визначали шляхом порівняння показників поведінки 
протягом облікового періоду досліду (180 днів).

Швидкість проходження кормової маси через шлунково-
кишковий тракт виміряли шляхом згодовування тваринам 
поліетиленових гранул різного забарвлення, за методикою 
Л. П. Бугайової [4].

Накопичення живої маси визначали методом щомісячного 
індивідуального зважування телиць перед ранковою годівлею.

Одержані дані опрацювали згідно із загальноприйнятими 
методами статистичного аналізу [8].

Результати досліджень. Встановлено (табл.1), що на по-
чатку досліду тварини витрачали майже однакову кількість 
часу на споживання кормосуміші (234,5 хв.), приблизно одна-
ковою в них була і тривалість жуйки (619,5 та 555, 5 хв.).
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Через 120 днів дослідного періоду відбулися суттєві зміни 
в добовій динаміці поведінки тварин. Збільшились витрати 
часу на споживання корму у тварин III та IV груп на 74 та 
58 хвилин, а також на його пережовування – на 66 та 77 хви-
лин у порівнянні з I групою.

Наприкінці облікового періоду досліду телиці ІІ-IV груп 
споживали корм різного ступеня подрібненості в середньому 
300 хв. Це свідчить про те, що збільшення подрібнення кор-
мосуміші зумовлює більшу кількість його споживання і збіль-
шення часу на пережовування – 8,8% у другої та 13,5 і 9,9% – 
третьої та четвертої дослідних груп.

З рисунку видно, що швидкість проходження кормової 
маси різного ступеня подрібнення на початку досліду склала 
4661 хв., що узгоджується з результатами досліджень Цюп-
ко В. В. (1987). В середині дослідного періоду швидкість про-
ходження кормової маси у теличок I групи зросла на 90 хв., а 
у тварин III та IV груп відповідно на 147 і 208 хв.

Рис. Проходження кормової маси через шлунково-кишковий тракт, хв.

Наприкінці облікового періоду досліду швидкість прохо-
дження кормової маси у теличок I групи була незмінною по-
рівняно з початком досліду (4674±8,89). На 3% зросла швид-
кість проходження кормової маси у телиць II дослідної, та на 6 
і 7% – у тварин III і IV груп [1].

При вивченні показників поведінки телиць (табл.2) вста-
новлено, що на початку досліду вони не мали істотних між-
групових відмінностей. По мірі зростання тварин, їх організм 
і, зокрема – травна система поступово перебудовувалися під 
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переварювання поживних речовин кормосумішок різного 
гранулометричного складу. Так, через 120 днів після початку 
досліду та згодовування повнораціонних кормосумішок збіль-
шився рівень споживання корму телицями дослідних груп:
II – на 1,6%; III – на 5,6%; IV – на 4%.

Таблиця 2
Елементи середньодобової поведінки телиць, %

Показники

Через 15 днів Через 120 днів Через 180 днів

Загальна
тривалість
споживання
корму 16,5 16,3 15,7 16,6 15,6 17,2 20,7 19,6 15,9 21,0 21,0 20,4

Загальна
тривалість
жуйки, за добу 42,8 43,5 42,4 43,3 43,1 45,8 47,7 48,5 43,2 47,0 49,0 47,5

Загальна
тривалість
відпочинку 38,7 37,8 39,7 38,1 39,7 35,5 29,4 30,0 39,0 29,4 27,6 30,1

Інші витрати часу 1,9 2,4 2,2 2,0 1,7 1,6 2,2 1,9 1,9 2,6 2,4 2,0

В цей час найбіша тривалість жуйки була у телиць III та 
IV груп: вона складала відповідно 47,7 і 48,5% від загального 
часу календарної доби.

Аналіз елементів кормової поведінки телиць наприкінці 
досліду свідчить про те, що не відбулося значних змін щодо 
жуйки кормосуміші. Тварини більше часу виділяли на спожи-
вання корму та менше відводили на відпочинок.

Протягом досліду телиці характеризувались достатньо ви-
сокою енергією росту. Однак тварини III дослідної групи пере-
важали ровесниць контрольної групи (I) за живою масою на 
20 кг, а II і IV груп – відповідно на 13 і 11 кг (P > 0,95).

На початку облікового періоду досліду інтенсивність росту 
телиць усіх груп була приблизно однаковою (середньодобові 
прирости живої маси знаходились в межах 654 г). Наприкінці 
облікового періоду найвищими середньодобовими прироста-
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ми характеризувались тварини III дослідної групи (687,5 г), що 
більше на 88 г; 84 г та на 38 г порівняно з ровесницями контр-
ольної, II та IV груп.

Найменший середньодобовий приріст живої маси за до-
слід був у тварин контрольної групи (I) – 621,84 г.

За 6 місяців літньо-осіннього облікового періоду досліду 
найвищі середньодобові прирости зафіксовано у тварин тре-
тьої дослідної групи (728,2 г), тобто вони були на 17 відсотків 
більшими порівняно з ровесницями I групи (P> 0,999). Твари-
ни II та IV дослідних груп мали добовий приріст за дослід на 
11% більший у порівнянні з контролем.

Висновки:
1. Згодовування телицям на вирощуванні повнораціонних 

кормосумішей різного гранулометричного складу по-різному 
впливає на їх кормову поведінку та на продуктивну дію корму.

2. Збільшення розмірів часток кормосумішки забезпечує 
споживання корму більшими порціями та подовжує час його 
пережовування телицями: на – 55 хв. (8,8%) у II та на 84 хв. 
(13,5%) і на 62 хв. (9,8%) – у III та IV дослідних групах.

3. Швидкість проходження кормової маси у тварин контр-
ольної (I) групи протягом досліду була незмінною і склала 
4674±8,89 хв. На 135 хв. (на 3%) зросла швидкість проходжен-
ня кормової маси у телиць II дослідної та на 277 хв. (на 6%) і 
316 хв. (на 7%) – у тварин III та IV дослідних груп.

4. За 6 місяців літньо-осіннього облікового періоду дослі-
ду найбільший середньодобовий приріст живої маси зафік-
совано у телиць третьої дослідної групи (728,2 г), тобто він 
був на 17% більшим у порівнянні з I (контрольною) групою,
(P > 0,999), що свідчить про найбільш повну реалізацію гене-
тичного потенціалу телицями III групи.
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Досліджено поліморфізм генетико-біохімічних систем плазми 
крові риб. Проведено порівняльний аналіз генетичної структу-
ри двох видів коропових та промислового гібриду між ними. Ви-
явлено специфіку формування генетичної структури української 
лускатої породи коропа.
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тична структура, лускатий короп, амурський сазан.

Вступ. Розвиток галузі рибництва спрямовано на форму-
вання нових внутрішньопородних промислових типів коропа з 
підвищеною резистентністю, здатними до швидкого росту, тоб-
то впровадження у виробництво високопродуктивних стад [1].

Розвиток теоретичних досліджень в галузі популяційної ге-
нетики надає нового підходу до контролю консолідації порід і 
внутрішньопородних ліній. З метою покращення ефективнос-
ті селекційної роботи застосовуються дослідження генетичної 
структури породи або виду. В середині двадцятого століття 
були розроблені способи ідентифікації у білків та ферментів ізо-
алельних форм за допомогою електрофореза в крохмальному і 
поліакриламідному гелях [2,3]. Було показано, що у більшості 
тварин, враховуючи риб, і рослин поліморфними в популяціях 
є 30–50% і більше генів, які кодують білки, а середній рівень ге-
терозиготності (відносна кількість локусів у особини, що мають 
гетерозиготний стан) складає частіше за все 7-15% [4].

Дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму 
генетико-біохімічних систем необхідне для вирішення питань 
накопичення в популяціях гетерозиготності та змінення кон-
солідації окремих груп або порід. Ці маркери дають можли-
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вість проведення моніторингу при селекційній роботі з новими 
типами та лініями, яка спрямована на покращення товарних 
показників у тварин, а також надає змогу контролювати се-
лекційний процес, використовувати його при формуванні 
стад, враховуючи при цьому суму факторів штучного та при-
родного добору [5].

Матеріали і методи. З метою вивчення генетичних осо-
бливостей будови генетичної структури окремих груп україн-
ських лускатий коропів різного генезису та амурського сазану 
проведено аналіз розподілу алелів і генотипів за електрофо-
ретичними варіантами окремих генетико-біохімічних систем. 
Виконано порівняльний аналіз генетичних структур п’яти груп 
риб: амурського сазана (АС) – 32 особини, рибцех Конотоп 
ВАТ Сумирибгосп, Сумська область; коропо-сазанового гібри-
ду (КСГ) – 70 особин, львівська дослідна станція ІРГ ВАТ риб-
госп «Великий Любінь»; українського лускатого коропа (КГТ) – 
32 особини, рибгоспу «Гірський Тікич», Черкаської області; 
українського лускатого коропа любіньського внутрішньопо-
родного типу (КВЛ) – 43 особини, ДГ «Великий Любінь»; укра-
їнського лускатого коропа несвицького зонального типу (КН) – 
35 особин, ВАТ рибгосп «Несвич», Волинська область.

Для дослідження брали кров у дволіток риб. В якос-
ті консерванту використовували гепарин. Відібрану кров 
фракціонували центрифугуванням впродовж 10 хвилин та
3,5 тис. об/хв. Отримані фракції плазми крові, лейкоцитів та 
еритроцитів фасували по епендорфам заморожували і зберіга-
ли за температури –18°С. Методом електрофорезу в поліакри-
ламідному гелі і наступним специфічним для кожної генетико-
біохімічної системи пофарбуванням виявляли поліморфізм 
локусу трансферину (TF) та естерази (EST) плазми крові [6].

Результати дослідження. В якості молекулярно-
генетичних маркерів для опису генетичної структури груп 
українського лускатого коропа розглядали розподіл алельних і 
генотипових частот, обраховували рівень гетерозиготності за 
локусами TF та EST, що кодують білки плазми крові риб.
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При дослідженні локусу трансферину нами виявлено п’ять 
алелів: TfA, TfB, TfC1, TfC2, TfD. Дані алельні варіанти мали спе-
цифічний розподіл та поєднання у різні генотипи для дослі-
джених груп риб (табл.1).

Таблиця 1
Розподіл частот алельних варіантів гену трансферину у риб

Локус/
вид риби

АС КСГ КГТ КН КВЛ

TF n 32 70 32 35 43

A 0,109 0,229 0,047 0,171 0,151

B 0,109 0,214 0,297 0,457 0,372

C1 0,391 0,221 0,094 0,129 0,151

C2 0,234 0,179 0,047 0,129 0,186

D 0,156 0,157 0,516 0,114 0,140

n – кількість досліджених особин

За локусом трансферину частота алельного варіанту А най-
меншою була у групи з рибгоспу «Гірський Тікич», а найбіль-
шою у риб господарства «Несвіч». Частота алелю В коливалась 
у межах 0,109-0,457 амурський сазан і короп господарства 
«Несвіч» відповідно. Частота алелю С1 мала межі 0,094-0,391; 
С2 – 0,047-0,234 що відповідало розподілу частот у коропа 
господарства «Гірський Тікич» та амурського сазану. Тоді як 
найбільшу частоту алельного варіанту D виявили у коропа 
господарства «Гірський Тікич» – 0,516, а найменшу у коропа 
господарства «Несвіч». Тобто, серед лускатих коропів група з 
господарства «Гірський Тікич» мала найменшу концентрацію 
алелей трансферину А,В,С1,С2, але відрізнялась підвищеною 
концентрацією за алельним варіантом TfD. Група риб амур-
ського сазану за розподілом частот алельних варіантів відріз-
нялась від лускатого коропа дещо підвищеною частотою за 
алельними варіантами С1 та С2. У порівнянні з цими групами 
коропо-сазановий гібрид мав рівномірний розподіл частоти 
усіх алельних варіантів, виявлених для локусу трансферину.

Алельні варіанти утворювали у досліджених груп риб на-
ступні генотипи (табл.2).
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Таблиця 2
Розподіл генотипів (%) за локусом трансферину у риб

Генотипи /
вид риби

АС КСГ КГТ КН КВЛ

AA 6,3 5,7 - 2,9 2,3

AB - 12,9 - 14,3 20,9

AC1 3,1 7,1 - 8,6 4,7

AC2 6,3 10,0 - 5,7 -

AD - 4,3 9,4 - -

BB 6,3 5,7 12,5 17,1 16,3

BC1 6,3 4,3 - 17,1 -

BC2 3,1 4,3 - 14,3 9,3

BD - 10,0 34,4 11,4 11,6

C1C1 9,4 8,6 3,1 - 4,7

C1C2 25,0 5,7 3,1 - 11,6

C1D 25,0 10,0 9,4 - 4,7

C2C2 3,1 5,7 - - 4,7

C2D 6,3 4,3 6,3 5,7 7,0

DD - 1,4 21,9 2,9 2,3

У груп лускатого коропа виявлено своєрідний розподіл 
генотипів, який мав специфіку для кожного господарства 
і відрізнявся від наявності або кількості таких у амурського 
сазана. Особини гібридної групи мали усі можливі варіанти 
генотипів трансферинового локусу з мінімальною кількістю за 
наявністю генотипу DD і максимальну кількість встановлено 
для генотипу АВ.

Також досліджували поліморфізм у груп риб за локусом 
естерази плазми. За поширеністю і розмахом мінливості есте-
рази схожі з трансферинами. Поліморфізм за генами естерази 
зустрічається доволі часто: його знайдено у багатьох родинах 
риб, враховуючи і коропових [7]. Молекула естерази являє со-
бою, як правило, гомополімер (скоріше, димер), тому кількість 
ізозимів для цього фермента обмежена. У декотрих риб вона 
може бути доволі значною [8]. Успадковуються естерази за ко-
домінантним типом.
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У досліджених груп риб нами виявлено два алельні варіан-
ти локусу естерази плазми які різнились рухливістю фракцій 
за розподілу методом вертикального електрофорезу в поліа-
криламідному гелі: Est F – більш рухливі, Est S – менш рухливі.

Дослідження поліморфізму за цим локусом виявило такий 
розподіл алельних варіантів (табл.3).

Таблиця 3
Розподіл частот алельних варіантів 

гену естерази плазми у риб

Локус/
вид риби

АС КСГ КГТ КН КВЛ

EST, n 32 70 32 35 43

F 0,438 0,557 0,609 0,300 0,407

S 0,563 0,443 0,391 0,700 0,593

Алельний варіант естерази, який мав більш рухливі фрак-
ції, виявили у найменшій кількості для групи риб з господар-
ства «Несвіч» – 0,300, а найбільшу кількість виявлено у риб 
господарства «Гірський Тікич». Варіант з менш рухливими 
фракціями виявлено у межах 0,391-0,700 господарство «Гір-
ський Тікич» та «Несвіч», відповідно. Окрім лускатого коропа 
господарства «Гірський Тікич» та коропо-сазанового гібри-
ду для досліджених груп риб за локусом естерази плазми ха-
рактерною була незначна перевага частоти більш повільного 
алельного варіанту.

За локусом естерази виявлено наступні генотипи (табл.4).

Таблиця 4
Розподіл генотипів (%) локусу естерази 

плазми у досліджених груп риб

Генотипи
/ вид риби

АС КСГ КГТ КН КВЛ

FF 6,3 17,1 31,2 11,4 7,0

FS 75,0 77,2 59,4 37,2 67,4

SS 18,7 5,7 9,4 51,4 25,6

Частота генотипу EST FF для групи лускатих коропів най-
меншою була у риб господарства «Великий Любінь», а гено-
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типу EST SS – у риб господарства «Гірський Тікич». Коропи 
господарства «Несвич» відрізнялись від усіх досліджених груп 
риб найвищою частотою генотипу SS і найнижчим значенням 
частоти гетерозиготного генотипу.

Тоді як частоти алелю гена дозволяють оцінити мінливість 
генетичної структури у просторі і у часі за конкретною ділян-
кою геному, то значення гетерозиготності характеризує дану 
локальну популяцію за рівнем генетичної мінливості. Розрахо-
вували наяву і очікувану гетерозиготність на локус та середню 
гетерозиготність за обома дослідженими локусами (табл.5).

Таблиця 5
Значення гетерозиготності локусу трансферину 

і естерази плазми у досліджених груп риб

Локус/
вид риби

АС КСГ КГТ КН КВЛ

TF: Hн/Hо 0,750/0,756 0,729/0,802 0,625/0,643 0,771/0,726 0,698/0,771

EST: Hн/Hо 0,750/0,500 0,771/0,497 0,594/0,484 0,371/0,426 0,674/0,488

Hн 0,750 0,750 0,609 0,571 0,686

Hо 0,628 0,649 0,563 0,576 0,630

Нн – значення середньої наявної гетерозиготності
Но – значення середньої очікуваної гетерозиготності

Найбільше значення гетерозиготності на досліджений ло-
кус виявлено за локусом трансферину у лускатого коропа гос-
подарства «Несвич» і за локусом естерази у коропо-сазанового 
гібриду – 0,771. Найменше значення наявної гетерозиготнос-
ті виявлено у лускатого коропа господарства «Несвич» за ло-
кусом естерази – 0,371. Для дослідженої групи риб значення 
середньої наявної гетерозиготності перевищувало значення 
середньої очікуваної гетерозиготності, окрім групи господар-
ства «Несвич», де це значення було дещо більше. Такі співвід-
ношення відповідають гіпотезі сприятливих умов утримання 
і тиску штучного відбору всередині популяції досліджуваного 
лускатого коропа. Підвищений рівень наявної гетерозиготнос-
ті свідчить на користь перебігу у популяції процесів адаптації 
до зміни умов навколишнього середовища.
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Збалансований поліморфізм, оснований на перевазі гете-
розигот, – явище, яке розповсюджене досить широко [9]. Ге-
терозиготи нерідко переважають відповідні типи гомозигот за 
загальною кількістю або за тим чи іншим компонентом жит-
тєздатності, наприклад за здатністю до конкуренції чи за стій-
кістю до захворювань. Таку перевагу можуть мати генотипи, 
гетерозиготні за одним геном чи за цілим блоком генів.

За даними генетико-біохімічного аналізу поліморфізму 
розраховували індекс ідентичності та генетичні відстані між 
досліджуваними групами риб. Така кількісна оцінка генетич-
ної спорідненості популяцій виявила найбільшу спорідненість 
між групами лускатого коропа з господарств «Несвич» та «Ве-
ликий Любінь» (рис.).

Рис. Дендрограма генетичних взаємовідносин між групами риб, 
розрахована на основі індексу генетичної ідентичності Нея [10]

Окремий кластер утворюють групи амурського сазана і 
коропо-сазанового гібриду, група лускатого коропа господар-
ства «Гірський Тікич» відділяється в окрему кластограму на 
дендрограмі. Таким чином, розподіл за генетичною ідентич-
ністю досліджених груп риб відображує хід селекційної роботи 
зі створення внутрішньопородних типів українського лускато-
го коропа.
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УДК 638.178:638.1(003)

ВИРОБНИЦТВО ГОМОГЕНАТУ ТРУТНЕВИХ 
ЛИЧИНОК – РЕЗЕРВ ПРИБУТКОВОСТІ ПАСІК

Г.М. Гречка, кандидат сільськогосподарських наук
ННЦ “Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича НААНУ”

Наведено результати досліджень технології виробництва го-
могенату трутневих личинок. Показано, що цей білковий продукт 
бджільництва доцільно одержувати на пасіках комплексного ви-
користання. Його виробництво є важливим прийомом підвищен-
ня продуктивності бджільництва, що забезпечує отримання від 
100 бджолиних сімей до 5 тис. грн додаткового прибутку і окуп-
ність капітальних вкладень за один рік.

Ключові слова: бджолині сім’ї, трутневі личинки, гомогенат, 
економічна ефективність.

Вступ. Україна, в якій здавна розвинуте бджільництво, 
внесла вагомий вклад у проведення наукових досліджень із 
розроблення технологій виробництва нових продуктів бджіль-
ництва для оздоровлення та подовження життя людей. Завдя-
ки впровадженню в промислове бджільництво новітніх тех-
нологічних процесів ширшає сфера використання одержаних 
на пасіках натуральних продуктів, у т.ч. і трутневих личинок, 
визнаних за кордоном такими, що мають адаптогенну, біости-
мулюючу, протизапальну, анестезуючу та радіопротекторну 
дії [1, с.259-265; 2, с.81-88]. На жаль, незважаючи на прак-
тично невичерпні можливості їх вирощування для переробки 
в гомогенат, в країні немає систематизованих робіт щодо його 
одержання. Розроблення та впровадження технології вироб-
ництва нової сировини на пасіках згідно зі зростаючими запи-
тами апітерапевтів – важливий стимул до одержання цінного 
біологічно активного продукту для оздоровлення населення та 
додаткових доходів для підвищення рентабельності галузі.

Аналіз досліджень і публікацій, у яких започаткова-
но розв’язання проблеми. Сучасне бджільництво все більше 
набуває комплексного виробничого напряму, коли на пасіках 
одержують не тільки здавна відомі мед і віск, а й інші продук-
ти, що визнані апітерапевтами як цінна сировина для виготов-
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лення лікарських засобів. В Україні, за умов небагатих ресурсів 
нектару, виробництво додаткових продуктів медоносної бджо-
ли є важливим резервом підвищення прибутковості пасік. Се-
ред них виділяються трутневі личинки – новий у вітчизняному 
бджільництві продукт високої біологічної активності.

Трутневі личинки і терапевтичні препарати з них, завдяки 
їх лікувально-профілактичним властивостям, визнані в міжна-
родній апітерапії кращими за синтезовані засоби традиційної 
медицини [3, с.13; 4, с.56; 5, с.157-158]. Поміж тим в Україні 
до 1991 року продукти личинкового походження не досліджу-
валися, хоча потреба у виробництві та застосуванні подібних 
препаратів для оздоровлення населення нашої країни цілком 
очевидна [6, с.50-55; 7, с.42-43]. Завдяки тісному міжнарод-
ному співробітництву учених бджолярів і лікарів та успішному 
розвитку апітерапії в Україні з’явилася можливість застосу-
вання таких препаратів [8, с.3-7; 9, с.9]. Основний шлях до її 
реалізації – отримання достатньої кількості високоякісної си-
ровини. Налагодження цієї роботи можливе за умови застосу-
вання на пасіках чіткої технології виробництва та біологічної 
оцінки нового в Україні продукту.

Відомі загальні положення біології розмноження трутнів 
у сім’ях, особливості їх індивідуального розвитку, розроблено 
певні заходи стримання виведення зайвої кількості у спів-
відношенні з робочими бджолами [10, с.291-300]. І, навпаки, 
майже не вивчалися умови схильності сімей до інтенсивного 
партеногенетичного відтворення і спрямованого вирощуван-
ня збільшеної кількості трутневих личинок. У зв’язку з цим, 
проведення досліджень, пов’язаних із розробленням технології 
виробництва гомогенату трутневих личинок та вивченням для 
цього окремих її елементів, є актуальним і своєчасним.

Мета досліджень – розробити технологію виробництва 
гомогенату трутневих личинок при комплексному викорис-
танні бджолиних сімей.

Методика досліджень. Дослідження проводили на базі 
пасіки Національного наукового центру “Інститут бджіль-
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ництва імені П.І. Прокоповича НААНУ”, розміщеної в типо-
вих умовах Лісостепу України північної частини Полтавської
області.

На першому етапі досліджень вивчали методи вирощу-
вання бджолиними сім’ями оптимальної кількості трутневого 
розплоду та одержання з нього гомогенату, а також динаміку 
вирощування бджолами розплоду протягом сезону, вплив кор-
мових запасів та застосування рамок різних розмірів на його 
кількісні показники.

Продовжуючи дослідження за стадіями розвитку трутнів, 
визначали оптимальний період відбору від бджолиних сімей 
трутневих стільників із личинками для гомогенату, вивчали 
особливості його отримання й зберігання та вплив вирощу-
вання розплоду з гаплоїдних яєць на продуктивну діяльність 
бджіл.

Для кожного науково-господарського досліду підбирали 
бджолині сім’ї за принципом збалансованих груп-аналогів з 
урахуванням їх породи, сили, віку матки, забезпеченості та 
різновидності корму. Залежно від умов методики, кожен кон-
кретний дослід включав контрольну й одну або кілька дослід-
них груп з п’ятьма чи десятьма бджолиними сім’ями.

Для вивчення динаміки вирощування трутневого розплоду 
протягом усього періоду пасічницького сезону бджолам ство-
рювали однакові умови. Різниця була лише в тому, що бджо-
линим сім’ям дослідної групи у гнізда ставили для відбудови 
трутневу вощину, а у контрольній групі матки відкладали не-
запліднені яйця у перебудовані бджолами комірки звичайно-
го стільника. Дослідження проводили до повного припинення 
вирощування сім’ями трутневого розплоду.

Залежність продуктивної діяльності бджолиних сімей від 
спрямованого вирощування трутневого розплоду визначали за 
результатами обліку їх сили, кількості розплоду та продуктив-
ності відповідно до методичних рекомендацій [11, с. 40-46].

Результати досліджень. В типових умовах Лісостепу 
України можливе інтенсивне використання наявного біологіч-
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ного потенціалу бджолиних сімей не тільки при виробництві 
меду і воску, а й одержанні додаткових продуктів бджільни-
цтва, до яких належить і гомогенат трутневих личинок. Од-
ним із основних елементів технологічного процесу його вироб-
ництва є вирощування трутневого розплоду, яке ґрунтується 
на природній здатності бджолиних сімей сезонно виводити 
трутнів за сприятливих умов, що спонукають їх до роїння. За 
звичайних умов продуктивне вирощування трутневого роз-
плоду у повноцінних бджолиних сім’ях розпочинається з се-
редини травня і закінчується в першій декаді липня. На зрос-
тання площі трутневого розплоду у річному циклі бджолиної 
сім’ї впливає систематичне стимулювання відбудови трутне-
вих комірок для відкладання маткою незапліднених яєць. За-
стосування спеціальних стільників, відбудованих на вощині, 
закріпленій у секційних рамках різних розмірів, позитивно 
впливає на збільшення кількості вирощуваного розплоду з 
гаплоїдних яєць на 63% та співвідношення кількості личи-
нок трутневих до бджолиних. Застосування секційних рамок 
(вставок) розміром 435×150 мм із стільниками для вирощуван-
ня трутневих личинок і оптимальне розміщення їх у середній 
смузі стандартного гніздового стільника та стільників менших 
розмірів 435×230 мм у рамках багатокорпусних вуликів за-
безпечує більший вихід трутневих личинок для переробки в 
гомогенат на 14,03-26,65% порівняно зі стандартними стіль-
никами у рамках вуликів-лежаків (435×300 мм).

Співвідношення між кількістю вирощеного сім’ями бджо-
линого й трутневого розплоду протягом пасічницького сезону 
для Лісостепу України в природних умовах становить 38:1, а 
при застосуванні трутневих стільників – 25:1, в перерахунку 
на всю кількість розплоду в сім’ї частка трутневого складає від-
повідно 3-4%. Зміни співвідношення розплоду у бік збільшення 
кількості трутневих личинок свідчать про можливість втручан-
ня у відтворний процес різних особин сім’ї шляхом вимушено-
го будування збільшених комірок на спеціальній вощині.

В ході досліджень відмічено, що вирощування личинок із 
гаплоїдних яєць тісно залежить від умов живлення бджіл. У 
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період активного вирощування розплоду оптимальною кіль-
кістю забезпечення сімей кормом є не менше 5,7 кг меду та 
0,7 кг перги та поповнення цих запасів шляхом використання 
нектарного й пилкового взятків. Зменшення запасів меду в 
гнізді до 0,10 кг призводить до обмеження площі розплоду на 
55,49%, а нестача перги – до повного припинення відтворення 
трутнів.

Віковий критерій відбору трутневого розплоду для одер-
жання з нього гомогенату – сім днів у стадії личинки. В цей 
період вона важить 0,32 г (в середньому) і має оптимальний 
для нормальної життєдіяльності склад.

 У процесі одержання гомогенату обов’язковим елементом 
є первинна обробка гомогенізованої маси личинок, що вклю-
чає подрібнення, фільтрування та охолодження, і застосування 
того чи іншого способу зберігання. Нами визначено, що ці опе-
рації здійснюються у польових умовах пасіки з урахуванням 
чутливості білкового продукту-сирцю за чіткого дотримання 
санітарних вимог в якомога коротший термін (не більше годи-
ни). Слід відмітити, що гомогенат трутневих личинок, як уся-
кий білковий продукт тваринного походження, швидко псу-
ється, тому його не можна утримувати при температурі вищій 
за 0°С. Нативний продукт, без обробки консервантами, після 
поступового (від 0°С до мінус 6°С) чи глибокого (мінус 196°С) 
заморожування підлягає зберіганню при стабільно низьких 
температурах у морозильній камері або у посудині Дьюара. 
Законсервований спиртом, медом чи цукровою пудрою у спів-
відношенні 1:1 та лактозою в пропорції 1:4 продукт необхідно 
зберігати в холодильнику за температури 0...+1°С.

Основним економічним показником, який відображає 
кінцеві результати основних і оборотних фондів, трудових і 
фінансових ресурсів за певний період часу при виробництві 
того чи іншого продукту, є економічна ефективність. Одер-
жані в наших розрахунках результати показують доцільність 
виробництва гомогенату трутневих личинок для підвищення 
дохідності бджолиних сімей на пасіці комплексного викорис-
тання (таблиця).
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Таблиця
Розрахунок економічної ефективності та строку 
окупності капітальних вкладень виробництва 

гомогенату трутневих личинок

Показник

Розмір пасіки
50

бджолиних
сімей

100
бджолиних

сімей
Обсяг виробництва гомогенату трутневих
личинок, кг 13,5 27,0
Вартість товарної продукції, грн 2970 5940
Собівартість продукції, грн 850 1387
Прибуток, грн 2120 4562
Капітальні вкладення, грн 3140 3140
Економічна ефективність, грн 1669 4091
Строк окупності капітальних вкладень, роки 1,5 0,7

Капітальні вкладення, необхідні для виробництва гомоге-
нату трутневих личинок, можуть окупитися за один рік при 
використанні 100 бджолиних сімей або за два, коли на вироб-
ництві гомогенату трутневих личинок задіяно 50 бджолиних 
сімей. Додатковий прибуток відповідно складає 4,6 тис. грн і 
2,1 тис. грн.

Економічна ефективність виробництва гомогенату трут-
невих личинок становить 1,7 тис. грн для пасіки в 50 бджоли-
них сімей і 4,1 тис. грн для пасіки в 100 бджолиних сімей, що 
в розрахунку на 1 кг відповідно дорівнює 124 грн і 152 грн.

Висновки. Проблема рентабельного ведення бджільни-
цтва може бути вирішена шляхом виробництва на пасіках за 
розробленою технологією, гомогенату трутневих личинок – ві-
тчизняного біологічно активного продукту, та його реалізації 
апітерапевтам для оздоровлення населення України. Техноло-
гія виробництва гомогенату трутневих личинок включає ви-
рощування і відбір трутневого розплоду, переробку зібраних 
личинок в гомогенат, контроль і зберігання продукту. Ви-
робництво гомогенату трутневих личинок при комплексно-
му використанні бджіл є важливим прийомом підвищення 
продуктивності бджільництва, що забезпечує отримання від 
100 бджолиних сімей до 5 тис. грн додаткового прибутку і 
окупність капітальних вкладень за один рік.
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ВИВЧЕННЯ ПОЄДНУВАНОСТІ ПОРІД 
ПРИ ПРОМИСЛОВОМУ СХРЕЩУВАННІ

Т.М. Данілова, кандидат сільськогосподарських наук
С.Б. Данілов, кандидат сільськогосподарських наук
В.І. Герасімов, кандидат сільськогосподарських наук
Харківська державна зооветеринарна академія

Були проведені дослідження впливу різних варіантів схре-
щування на продуктивність свиноматок: за багатоплідністю, мо-
лочністю, а також за інтенсивністю росту молодняку. Найбільш 
продуктивними були свиноматки великої білої породи при схре-
щуванні з кнурами породи дюрок, а молодняк від такого сполу-
чення мав кращу інтенсивність росту.

Ключові слова: селекція, схрещування, продуктивність,
порода.

Вступ. Високі показники продуктивності свиней (від-
творні, відгодівельні, забійні) важко поєднати в одній навіть 
багаточисельній породі біологічними особливостями тварин. 
Підтвердженням цього є відносна стабільність в останні деся-
тиріччя таких важливих біологічних ознак, як багатоплідність, 
великоплідність та життєздатність нащадків. Крім цього, по-
пит на м’ясну свинину, необхідність “стандартизації” кінцево-
го продукту та інші причини призвели до того, що в багатьох 
країнах світу останніми роками почали широко використову-
вати різноманітні методи схрещування як систему, яка спри-
яє отриманню товарного поголів’я свиней бажаного напрямку 
і рівня продуктивності.

Промислове схрещування передбачає отримання товарних 
помісей для відгодівлі. В практиці свинарства використовують 
такі основні різновиди промислового схрещування: просте та 
перемінне двохпородне, трьохпородне та багатопородне.

Найбільш вивченою та простою формою промислового 
схрещування є двохпородне, суттєвість якого полягає в тому, 
що свиноматок однієї породи схрещують з кнурами іншої, а 
отриманих нащадків передають на відгодівлю. Породи для 
схрещування вибирають на підставі попередніх експеримен-
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тальних даних. Вибір найбільш ефективних сполучень порід 
для простого користувального схрещування рекомендується 
вести за схемою реципрокного (прямого і зворотного) схре-
щування. Це дозволяє враховувати материнський ефект і ви-
значити, яку породу слід брати в якості батьківської, а яку –
материнської.

Ефективність схрещування проявляється по-різному за-
лежно від вихідних порід. Такого висновку дійшли на підставі 
аналізу експериментальних даних, отриманих в результаті ви-
вчення ефективності схрещування свиноматок великої білої 
породи з кнурами різних порід.

Збагачення спадкової основи помісей досягається у ви-
падку сполучення високої плодючості та молочності з боку 
материнської породи з високою скороспілістю, відмінними 
відгодівельними якостями і міцністю конституції з боку поро-
ди батька. Підвищення життєздатності досягається підбором 
порід та особин, відмінних за своїм екстер’єрним типом і на-
прямком обміну речовин.

Методика досліджень. Велика біла порода свиней є най-
більш розповсюдженою не тільки в Україні, але й в багатьох 
країнах світу. Найчастіше всього її використовують як мате-
ринську породу при різних варіантах схрещування. Тому нами 
були проведені дослідження впливу різних варіантів схрещу-
вання на продуктивні якості свиноматок. Паралельно також 
вивчався термін і вплив поросності свиноматок на їх про-
дуктивність при різних породних поєднаннях. Для цього були 
сформовані 4 групи за такою схемою: І група – велика біла х 
велика біла; II група – велика біла х дюрок; III група 1/2 велика 
біла + 1/2 полтавська м’ясна х дюрок; IV група – 1/2 велика 
біла +1/2 полтавська м’ясна х велика біла. Дослідження про-
водились на свинокомплексі ТОВ «Сінтал Агро Трейд» Золочів-
ського району Харківської області.

Результати досліджень. Дані тривалості поросності і про-
дуктивності піддослідних свиноматок наведено в таблиці 1.
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Таблиця 1
Продуктивність свиноматок і ріст поросят 

в перший місяць життя (М±m)

Групи

При народженні Жива 
маса 
1 гол. 
в 30 

днів, кг 

Багато-
плідність

у т.ч., % Велико-
плідність, 

кгсвинок кнурців

І 114,9 10,4±0,45j 51,1 48,9
1,16± 
0,02

52,3±1,9
5,29± 
0,02

II 115,0 10,8±0,52 49,0 51,0
xxx 

1,26± 
0,03

52,9±2,3
7,13± 
0,04

III 115,3 10,9±0,44 51,3 48,7
xxx 

1,33± 
0,03

52,2±3,1
7,42± 
0,02

IV 113,9 10,8±0,29 51,7 48,3
1,23± 
0,02

54,3±2,8
6,52± 
0,01

По тривалості періоду поросності у свиноматок всіх груп 
суттєвих і достовірних відмінностей не виявлено і в середньо-
му по групах вона склала від 113,9 до 115,3 днів. Найбільшу 
багатоплідність мали помісні свиноматки великої білої породи 
і полтавської м’ясної при схрещуванні як з породою дюрок, 
так і з великою білою.

На співвідношення приплоду за статтю промислове схре-
щування не вплинуло, але кількість кнурців в II групі, де в 
якості батьківської була порода дюрок – було найбільшою 
(51%). Відмічається позитивний вплив схрещування на вели-
коплідність (мертві і муміфіковані плоди не враховувались), 
яка в усіх групах при схрещуванні виявилась на 2,6-15% вище 
в порівнянні з контролем.

Найбільш крупні поросята народжувались у помісних сви-
номаток великої білої і полтавської м’ясної породи, які були 
осіменені спермою кнурів породи дюрок. Показники основних 
промірів піддослідних поросят за підсисний період наведено
в таблиці 2.
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Таблиця 2
Показники основних промірів піддослідних 

поросят за підсисний період (М±m)

Група
Багато-
плідність, 

гол.

Кількість 
поросят в 
гнізді в 2-х 
місячному 
віці, гол.

Проміри, см

при народженні у 2-х місячному віці

Довжина
тулуба

Обхват 
грудей

Довжина
тулуба

Обхват 
грудей

І 10,4±0,45j 10,2±0,3 25,1 23,1 68,2 56,6
II 10,8±0,52 10,1±0,4 25,4 25,3 69,4 61,9
III 10,9±0,44 10,3±0,3 27,3 24,8 65,5 56,4
IV 10,8±0,29 10,8±0,2 26,9 25,9 61,0 58,6

Як видно з даних таблиці 2 найбільшу довжину тулуба 
при народженні мав 3-х породний помісний молодняк IV та 
ІІІ груп, але у 2-х місячному віці за довжиною тулуба та об-
хватом грудей значно відрізнявся молодняк ІІ групи від по-
єднань велика біла х дюрок. Найменшу довжину тулуба мав 
молодняк IV групи від поєднань ½ велика біла + ½ полтавська 
м’ясна х велика біла. Лінійні проміри молодняку в цьому віці 
були характерними для своїх генотипів. Найбільшу довжину 
тулуба і обхват грудей мають помісі, де батьківською була по-
рода дюрок.

За підсисний період (60 днів) помісний молодняк проявив 
різну енергію росту (табл.3).

Таблиця 3
Продуктивні якості свиноматок та інтенсивність 

росту поросят-сисунів (М±m)

Група

КПРЯ

балів Ранг

І 10,2±0,3 174,4±4,5 17,1±0,4 265,6±3,7 98,1 121,4 4

II 10,1±0,4
xxx 

200,0±6,1
xxx 

19,8±0,5
309,1±4,1 93,6 131,1 1

III 10,3±0,3
х 

189,5±4,2
хх 

18,4±0,3
284,5±3,9 94,5 128,0 3

IV 10,8±0,2 190,1±5,7 17,6±0,2 272,8±4,4 100,0 130,4 2
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До відлучення поросят у 2-місячному віці в гніздах за-
лишилось в середньому по 10,1-10,8 поросят при живій масі 
17,1-19,8 кг і загальній масі гнізда 174,4-200 кг. Помісний 
молодняк в порівнянні з чистопородним мав середню живу 
масу на 2,1-15,1% більшу, особливо помісі батьківської фор-
ми, якою була порода дюрок.

В IV групі вдалося зберегти весь молодняк до відлучення, а 
в інших групах відхід не перевищував 6,4%.

За комплексом показників репродуктивних якостей біль-
ше всього балів отримали свиноматки II групи (велика біла х 
дюрок) 131,1 бал і отримали І ранг, а найменшу кількість балів 
отримали чистопородні IV.

Висновки. Таким чином, враховуючи результати дослі-
джень, можна відмітити, що найбільш продуктивними були 
свиноматки великої білої породи при схрещуванні з кнурами 
породи дюрок, а молодняк, отриманий від такого сполучення, 
мав і найкращу інтенсивність росту.

ЛІТЕРАТУРА

1. Балабанова І. О. Розробка прийомів підвищення репродуктивних 
якостей свиней великої білої породи при відборі за інтенсивністю росту : 
автореф. дис. канд. с.-г. наук / 06.02.01. — Херсонський державний агро-
університет. — Херсон, 2000. — 17 с.

2. Іващук І. С. Ефективність різних методів підбору та схрещування
/ Іващук І. С. // Свинарство : Міжвід. темат. наук. зб. / Ін-т Свинарства 
УААН. — К. : Аграрна наука, 1996. — Вип. 52. — С 20—23.

3. Мороз О. Г. Продуктивність свиноматок внутрішньопородного типу 
УВБ-1 у поєднанні з кнурами різних генотипів / Мороз О. Г. // Тваринництво 
України. — 1998. — № 5. — С 18—19.

4. Прокопенко О. Ефективність різних варіантів схрещування свиней / 
Прокопенко О. //Тваринництво України. — 2000. — № 1—2. — С 13.

5. Соловьев И. В. Порода дюрок в промышленном скрещивании / Со-
ловьев И. В., Топиха B. C. // Свиноводство. — 1983. — № 2. — С. 16—17.

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



53Вісник аграрної науки Причорномор’я, 
Випуск 3, т.2, ч.1, 2010

УДК 633.3
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Наведено результати досліджень продуктивності нових видів 
культур та якості сінажу з них. Встановлено, що використання 
сінажу з просовидних та соргових культур у раціонах лактуючих 
корів дозволяє підвищувати надої молока на 4,18-5,22%.

Ключові слова: консервовані корми, сінаж.

Введение. В последние годы в связи с участившимися 
засухами важное значение с целью увеличения производ-
ства кормов имеет возделывание засухоустойчивых куль-
тур [1-3]. Новые виды культур (пайза, просо, сорго сахарное, 
сорго-суданковый гибрид, могар, чумиза) обладают ценными 
кормовыми свойствами: они высокоурожайны, универсаль-
ного использования, неприхотливы при выращивании, охот-
но поедаются животными, способны хорошо отрастать по-
сле скашивания или стравливания, толерантны к сроку сева. 
При правильном подборе и строгом соблюдении агротехники 
в южных регионах России сорго сахарное обеспечивает полу-
чение с 1 га 600-1000 ц зеленой массы [3]. В условиях Грод-
ненской области сорго сахарное и сорго-суданковый гибрид 
наращивает соответственно 401 и 387 ц/га зеленой массы, 
в условиях Гомельской области просо кормовое – 500 ц/га 
зеленой массы, пайза до 760 ц/га зеленой массы, сена – до
140 ц/га [2,4]. По мнению Е.С. Якужевского [5], зерно пайзы 
хорошо скармливать скоту и птице. К аналогичному выводу 
пришли и другие авторы, считающие могар [6], просо [6,7], 
чумизу [8] прекрасным кормом для кур.

Расширение видового разнообразия и введение в культуру 
малораспространенных кормовых растений при ограничен-
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ном количестве данных по питательной ценности их зеленой 
массы и заготовленных из нее консервированных кормов по-
служило основанием для проведения исследований.

Методика исследований. В ходе проведения НИР 
использованы зоотехнические, расчетно-аналитические и 
лабораторные методы исследований. Первым этапом прове-
дения исследований (полевой опыт) предусмотрена разработ-
ка и формирование посевов злаковых и злаково-бобовых трав 
на основе использования кормовых культур (сорго сахарное, 
сорго-суданковый гибрид, пайза, просо, могар, чумиза, люпин, 
горох, вика, соя, амарант, кормовая капуста, редька маслич-
ная, сераделла, райграс однолетний). По мере роста опытных 
травостоев изучалась динамика накопления питательных ве-
ществ в зависимости от фазы вегетации. На завершающем 
этапе полевого опыта в наиболее оптимальные сроки созре-
вания трав при наивысшей питательности сухого вещества 
зелёной массы проводилась закладка силажа в лабораторных 
условиях в 3-х литровых емкостях в трехкратной повторности.

Результаты исследований. Полученные результаты пока-
зали, что урожайность зеленой массы одновидовых изучаемых 
культур составила от 234 до 670 ц/га, кормовых единиц от 38,2 
до 108,7 ц/га, переваримого протеина от 4,45 до 15,1 ц/га.
Наибольшую продуктивность обеспечили: кормовая капуста – 
урожайность зеленой массы 670 ц/га, сбор сухого вещества 
113,2 ц/га, кормовых единиц 107,2, сорго сахарное «Славян-
ское приусадебное» соответственно 606, 125,1, 108,7 ц/га и 
сорго-суданковый гибрид «Славянское поле 15» 604, 133,9, 
107,2 ц/га. Наивысшая обеспеченность кормовой единицы 
переваримым протеином была у сои – 168,8 г. Смешанные 
посевы злаковых культур с бобовыми на 9,5-20,4% превышали 
одновидовые по урожайности зеленой массы. Данные хи-
мического состава смешанных посевов с участием бобового 
компонента показали, что содержание сырого протеина выше 
по сравнению с одновидовыми посевами злаковых соответ-
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ственно на 19,7-34,5%. Скошенные травосмеси и чистые 
посевы изучаемых культур перед закладкой силажа подвер-
гались провяливанию. После провяливания кормовая масса 
измельчалась на отрезки 3-4 см и проводилась закладка сила-
жа в лабораторных условиях в трехлитровые банки. Плотность 
трамбовки силажной массы вышеуказанных травосмесей при 
влажности 30-35% составляла в среднем 650-700 кг/м3. При 
вскрытии опытных образцов силажа из изучаемых культур 
органолептическая оценка показала, что корм имел приятный 
запах, структура частей растений хорошо выражена, консис-
тенция немажущаяся, без ослизлости. Силаж, приготовленный 
из злаковых в смеси с бобовыми культурами также имел хоро-
шую органолептическую оценку, характеризовался высоким 
содержанием сухого вещества (табл.1).

Таблица 1
Химический состав силажа

Культуры
Сухое 
в-во, 

%

Содержится в абсолютно-сухом
веществе, %

п
р
о
те
и
н

ж
и
р

к
л
е
тч
а
тк
а

з
о
л
а

Б
Э
В

С
а Р

Пайза + люпин 31,16 13,04 2,86 29,64 10,96 43,50 1,02 0,44

Пайза + вика 32,22 14,05 3,12 29,96 10,14 42,73 0,98 0,46

Пайза + горох 32,46 14,22 2,65 27,10 9,88 46,15 1,12 0,38

Пайза + соя 33,12 14,89 2,48 27,68 10,04 44,91 0,89 0,40

Просо + люпин 28,36 13,08 2,88 29,42 9,62 45,00 1,18 0,42

Просо + вика 32,18 13,88 3,04 28,16 9,18 45,74 0,98 0,38

Просо + горох 31,82 14,06 3,16 27,24 10,02 45,52 1,06 0,44

Просо + соя 33,66 14,41 2,96 28,08 9,88 44,67 1,22 0,41

Силаж, приготовленный из злаковых в смеси с бобовыми 
культурами характеризуется более высоким содержанием 
сырого протеина. Проведенные биохимические исследования 
подтверждают высокое качество приготовленных кормов. 
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Кислотность и изменение соотношения молочной и уксусной 
кислот приведены в таблице 2. Результаты анализа показали, 
что величина активной кислотности, указывающей на харак-
тер и глубину микробиологических процессов в силаже, на-
ходилась в пределах 4,02-4,66. Во всех силажах в основном 
преобладала молочная кислота, доля которой в зависимости от 
травосмеси составила 66,5-72,9%.

Таблица 2
Содержание органических кислот в 

консервированных кормах

Варианты силажа рН
Соотношение кислот, %

молочная уксусная масляная

Пайза 4,22 69,0 40,0 -

Просо 4,12 68,5 31,5 -

Сорго – суд. гибрид 4,02 66,5 33,5 следы

Пайза + люпин 4,56 69,4 30,6 -

Пайза + вика 4,24 69,9 30,1 -

Пайза + горох 4,24 70,6 29,4 -

Пайза + соя 4,08 72,9 27,1 -

Просо + люпин 4,66 68,5 31,5 следы

Просо + вика 4,04 70,4 29,6 -

Просо + горох 4,45 69,6 30,4 -

Просо + соя 4,38 71,8 28,2 -

Опытные партии силажа, приготовленные в лабораторных 
условиях, характеризовались высокой энергетической пита-
тельностью. Так, например, в 1 кг сухого вещества силажа 
из пайзы, проса, сорго-суданкового гибрида содержалось со-
ответственно 9,40, 9,48, 9,41 и 9,75 МДж ОЭ и 0,89, 0,91, 0,91 
и 0,94 корм. ед. Силаж, приготовленный из злаково-бобовых 
травосмесей, также имел высокую питательность: 9,32-
9,54 МДж ОЭ и 0,89-0,92 корм. ед. в 1 кг сухого вещества. Ис-
пользование силажа из пайзы с горохом в рационах лактиру-
ющих коров позволяет повышать удои молока на 4,18-5,22%.
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Выводы:
1. Наибольшую продуктивность из изучаемых культур 

обеспечили: кормовая капуста – урожайность зеленой массы 
670 ц/га, сбор сухого вещества 113,2 ц/га, кормовых единиц 
107,2 ц/га, сорго сахарное «Славянское приусадебное» соо-
тветственно 606, 125,1, 108,7 ц/га, сорго-суданковый гибрид 
«Славянское поле 15» 604, 133,9, 107,2 ц/га.

2. Наивысшая обеспеченность кормовой единицы проте-
ином отмечена у сои – 168,8 г.

3. Смешанные посевы злаковых культур с бобовыми на 
9,5-20,4% выше одновидовых по урожайности зеленой массы.

4. Силаж, приготовленный из просяных и сорговых куль-
тур в чистом виде и в смеси с бобовыми культурами харак-
теризуется высокой энергетической питательностью – 0,89-
0,94 корм. ед., 9,32-9,75 МДж ОЭ в 1 кг сухого вещества.

5. Использование силажа из пайзы с горохом в рацио-
нах лактирующих коров позволяет повышать удои молока на
4,18-5,22%.
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ВПЛИВ РІЗНИХ РЕЖИМІВ ПІДСИСУ 
НА ПРОДУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОЛОЧНИХ КОРІВ ТА ТЕЛЯТ

Р.А. Івахненко, молодший научний співробітник
Інститут тваринництва НААНУ

Викладено результати вивчення впливу тривалості підсису на 
відновлення відтворних функцій та розвиток продуктивності ко-
рів, а також на збереженість телят в умовах промислового комп-
лексу “Кутузівка”.

Встановлено, що подовження тривалості перебування теляти 
з матір’ю та підсис покращують збереженість і здоров’я телят, 
сприяють прискоренню відновлення відтворної функції, а також 
поліпшують швидкість виведення молока.

Ключові слова: корова, теля, відтворення, збереженість, 
підсис.

Вступ. Переведення виробництва молока на промислову 
основу та упровадження інтенсивних технологій машинного 
роздоювання корів з потужним продуктивним потенціалом 
не може не впливати на їх лактацію, швидкість молоковідда-
чі, репродуктивні характеристики та здоров’я телят. Постала 
необхідність розроблення нових технологічних підходів до ор-
ганізації та здійснення процедур отелення, прийому і первин-
ного обслуговування новонароджених телят та корів.

Ускладнюючим фактором у цьому процесі є те, що телята 
народжуються переважно в нічний час доби, коли на комп-
лексі або фермі стихає виробнича діяльність та пов’язані з нею 
шуми. Таку особливість пояснюють тим, що передпологові та 
пологові імпульси, які надходять від рецепторів матки глибо-
котільної корови у передпологовій стадії до кори її головного 
мозку, менше гальмуються сторонніми подразниками [1].

За умов переважно нічних отелень обслуговуючий персо-
нал, за безприв’язного утримання великої кількості корів на 
глибокій підстилці, часто не встигає забезпечити своєчасне їх 
видоювання та випоєння новонародженому теляті молозива [2].
Це призводить до зниження життєздатності та продуктивності 
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телят, а також ускладнює відновлення репродуктивного апа-
рату корів, що негативно позначається на економіці галузі [3].

Метою досліджень була оптимізація режиму забезпе-
чення новонароджених телят молозивом, а корів – підсисом в 
умовах промислового комплексу для підвищення їх збереже-
ності та відновлення репродуктивних властивостей.

Методика досліджень. Для досягнення поставленої мети 
ми провели науково-господарський дослід на глибокотільних 
коровах-аналогах ДП ДГ “Кутузівка” Харківської області за 
схемою (табл.1).

Таблиця 1
Схема досліду

Група
Кількість 
корів у 

групі, гол.

Жива маса 
корови, кг

Стать телят
Наявність та

тривалість підсису
корів

I 40 600-650
50% бугайців
50% теличок

Відлучення телят від 
корів без підсису

II 40 600-650 Те ж
Одноразовий підсис
корів з наступним 
відлученням телят

III 40 600-650 Те ж

Спільне утримання та 
вільний підсис протягом 
6-12 годин з наступним 
відлученням телят

IV 40 600-650 Те ж

Спільне утримання та 
вільний підсис протягом 
24 годин з наступним 
відлученням телят

До I групи віднесли корів, від яких відлучили телят без під-
сису та вирощували шляхом випоювання їм збірного молози-
ва, а потім – молока та інших кормів відповідно до господар-
ських схем. Тваринам II групи забезпечили 1-разовий підсис 
своїх телят і після цього відлучили від матерів. Телята III групи 
знаходились спільно зі своїми коровами протягом 6-12 годин з 
вільним підсисом, а тварини IV групи – були разом з матерями 
24 години і вільно користувались підсисом.

У новотільних корів фіксували час відокремлення посліду 
[4], швидкість віддавання молока, характер підйому лактацій-
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ної кривої – методом обліку видоєного молока, час приходу в 
охоту та осіменіння [5]. У телят фіксували вибракування та 
збереженість. Одержані дані обробили біометрично [6].

Результати досліджень. Встановлено (табл.2), що час, 
який проходив від народження телят до першого підсису ма-
тері, коливався в межах 96,8-101,5 хв. Телята II, III та IV груп 
перший раз смоктали матерів приблизно протягом 8 хвилин, 
але загальна кількість підсисів тваринами IV групи за першу 
добу життя була в 1,6 раза більшою (P<0,001) порівняно з те-
лятами III групи. Таким чином, загальна тривалість підсису 
телятами III групи своїх матерів у першу добу була в 6,2 раза, 
а IV групи – в 9,9 раза довшою (P<0,001) порівняно з ровесни-
ками II групи.

Таблиця 2
Особливості підсису телят у першу 
добу після народження, n=20

Показник

Група телят

I (без
підсису)

II
(1-разовий
підсис)

III (підсис 
протягом 
6-12 год)

IV (підсис 
протягом 
24 год)

Час від народження 
до першого підсису
матері, хв. - 96,8±2,35 101,5±2,31 98,9±3,07
Тривалість першого
підсису, хв. - 8,36±0,13 8,54±0,16 8,27±0,18
Кількість підсисів за
першу добу життя,
разів - 1 6,05±0,15 10,05±0,21
Загальна тривалість 
підсису за першу добу
життя, хв. - 8,36±0,13 51,67±1,10 83,11±1,72

Кількість підходів телят до корів та підсисів у перші 12 го-
дин перебування з матерями (III група) була дещо більшою, а 
тривалість підсисів – довшою, ніж при перебуванні їх понад 
12 годин (IV група). Цей факт, у комплексі з рядом інших по-
казників, може служити сигналом для визначення оптималь-
ної з організаційно-технологічних міркувань тривалості пере-
бування теляти з коровою та тривалості підсису.
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З метою визначення впливу різних режимів підсису або 
його відсутності на процес відділення посліду нами було про-
стежено за цим показником по годинах доби після отелення.

Одержані дані переконливо свідчать про наявність поміт-
ного впливу підсису телятами корів на швидкість відділення 
посліду. Так, із 20 корів I групи, підсис яких не здійснювали, 
у 12 голів (60%) послід відділився в період від 240 до 420 хв., 
у 3 голів – в період від 480 до 600 хв., а у 2 тварин відділення 
було проблемним і тривало понад 600 хв.

Наявність підсису стимулювала прискорення відділення 
та вихід посліду. Так, у 75% корів, які першу добу (24 години) 
перебували з телятами, він відділився в період від 180 хв. до 
360 хв. При цьому загальна тривалість відділення посліду в 
корів IV групи була в 1,5 раза коротшою (P<0,001), порівня-
но з ровесницями I групи, підсис яких не здійснювали, та в 
1,4 раза коротшою (P<0,001) за аналогічний показник корів, 
які мали одноразовий підсис. Корови II та III груп за цим по-
казником займали проміжне положення.

Таким чином, встановлено, що чим довше новонароджені 
телята знаходились біля своїх матерів та активно здійснюва-
ли підсис, тим швидше у цих корів відділявся послід. Можна 
припустити, що у таких корів швидше та безпроблемно від-
новлювався увесь репродуктивний апарат в цілому (проходи-
ла інволюція матки, здійснювалось відділення лохій, вони сво-
єчасно приходили в охоту і т.ін.).

З метою визначення рівня впливу фактора підсису на 
розвиток продуктивності та підйом лактаційної кривої у під-
дослідних корів у перший місяць після отелення визначали 
динаміку віддавання молока на 3, 6, 12, 18 та 30 добу роздо-
ювання. Перші два тижні після отелення корів усіх груп ви-
доювали в доїльній залі три рази, а потім – два рази на день.

Продовження часу перебування теляти біля корови та 
збільшення кількості підсисів сприяло збільшенню швидкості 
молоковіддачі. Так, у корів I групи ( без підсису) середня швид-
кість молоковіддачі на 3-й, 6-й та 12-й день після отелення по 
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ранковому видоюванню була відповідно на 25%, 18,2% та на 
18,3% нижчою, порівняно з тваринами IV групи. Аналогічна 
закономірність по швидкості віддавання молока збереглась і 
на 18-й і на 30-й день після отелення.

Вищезазначена обставина вказує на недоцільність подо-
вження термінів перебування телят разом зі своїми високо-
продуктивними матерями в умовах промислового комплексу 
понад 12 годин після отелення. Встановлено також, що у висо-
копродуктивних корів швидкість прибуття молока достатньо 
висока і новонароджене теля за перші 6-12 годин життя не в 
змозі висмоктати все молозиво. Залишок його приходилось до-
доювати переносним апаратом.

Для вивчення характеру впливу наявності фактора під-
сису та його тривалості на відновлення репродуктивної сфери 
новотільних первісток та корів II-IV лактацій нами було про-
стежено за масою та станом посліду, який виходив з корів та 
зафіксовано час приходу їх в охоту і осіменіння (табл.3).

Таблиця 3
Умови завершення попередньої та час початку нової стадії 

репродуктивного циклу у піддослідних корів, (n=20)

Показник
Група

I II III IV

Маса посліду, кг 4,78±0,14 4,97±0,15 5,18±0,15 5,13±0,13

Вивернутий послід, голів 13 15 16 18

Невивернутий послід, голів 7 5 4 2

Кількість часу, який пройшов
від отелення до першого
осіменіння корови, діб 55,3±5,3 56,7±2,5 45,2±4,5 41,7±6,2

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що тривалість 
перебування телят біля своїх матерів у першу добу після отеле-
ння накладає свій помітний відбиток і на час приходу корів в 
охоту після чергових пологів. Так, у корів IV групи, яких утри-
мували спільно з телятами протягом першої доби після отеле-
ння, цей час був на 8,4%; 35,9 та 32,6% коротшим, порівняно 
з ровесницями відповідно III, II та I груп. Причому, динаміка 
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цього показника зворотно пропорційна тривалості перебуван-
ня телят біля своїх матерів. Можна припустити, що чим до-
вше теля здійснює підсис корови, тим швидше відходять лохії, 
проходить інволюція матки, відновлюється її репродуктивна 
сфера і вона приходить в охоту.

Достовірної різниці у масі посліду між тваринами піддо-
слідних груп не було встановлено, але з 20 корів I групи ви-
вернутий послід був у 13 голів, а корови IV групи випереджали 
за цим показником тварин I групи на 38,5%. Це свідчить про 
помітний позитивний вплив підсису на процес відділення по-
сліду у новотільних корів. Корови II та III груп за цим показни-
ком займали проміжне положення.

Таким чином, проведені дослідження надають підстави 
стверджувати, що забезпечення новонародженим телятам 
навіть одноразового підсису своїх матерів необхідно вважа-
ти доцільною і виправданою технологічною процедурою. Од-
нак в умовах промислового комплексу з виробництва молока 
утримання новонароджених телят біля своїх матерів понад 
12 годин створює ряд технологічних проблем (збільшення чи-
сельності денників, зростання витрат праці на обслуговування 
тварин, проблеми з додоюванням новотільних корів і т.ін.).

Наші спостереження за коровами надають підстави ствер-
джувати, що навіть короткочасовий підсис здатен забезпечу-
вати запуск реакцій подразнення рецепторів молочної залози 
та пробуджувати інстинкт материнства і зміцнювати рефлекс 
та підвищувати інтенсивність віддавання коровою молока. 
Можна також припустити, що підсис протягом 6-12 годин 
після отелення не буде помітно гальмувати рефлекс молоко-
віддавання при наступному машинному видоюванні корови 
у доїльній залі.

Висновки. 1. Продовження часу перебування теляти біля 
корови та збільшення кількості підсисів сприяє збільшенню 
швидкості молоковіддачі. Так, у корів I групи ( без підсису) се-
редня швидкість молоковіддачі на 3-й, 6-й та 12-й день після 
отелення по ранковому видоюванню була відповідно на 25%, 

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



64 Сільськогосподарські 
науки

18,2% та на 18,3% нижчою, порівняно з коровами IV групи, 
які були з телятами 24 години.

2. Тривалість перебування телят біля своїх матерів у пер-
шу добу після отелення накладає свій помітний відбиток на 
процес відділення посліду та час приходу корів в охоту піс-
ля чергових пологів. Так, корови IV групи, яких утримували 
спільно з телятами протягом першої доби після отелення, при-
ходили в охоту на 8,4%; 35,9 та 32,6% раніше, порівняно з 
ровесницями відповідно III, II та I груп. Причому, динаміка 
цього показника зворотно пропорційна тривалості перебуван-
ня телят біля своїх матерів.

3. Телята, які знаходяться біля своїх високопродуктивних 
корів протягом доби після отелення, не можуть фізично по-
вністю висмоктувати молозиво і його приходиться додоюва-
ти вручну, що збільшує час та витрати робочої сили доярок. 
Це вказує на недоцільність подовження термінів перебування 
телят разом з високопродуктивними матерями в умовах про-
мислового комплексу понад 12 годин після отелення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Венглежи К. Технология производства молока в коровниках 
открытого типа в Польше / Венглежи К., Крутинский Е. // Сб. докл. Между-
нар. конфер. по животноводству. — Краков; Харьков, 2006. — 23 с.

2. Тришин А. К. Энергосберегающая технология производства молока / 
А. К. Тришин. — Х. : Прапор, 1997. — 191 с.

3. Трофимов А. Ф. Проблемы и перспективы содержания коров дойно-
го стада / А. Ф. Трофимов, В. Н. Тимошенко, А. А. Музыка // Зоотехническая 
наука Беларуси : сб. науч. тр. Белорус. НИИЖ. — 2000. — Т. 35. — С. 311—
317.

4. Логвинов Д. Д. Беременность и роды у коров / Д. Д. Логвинов. — К. : 
Урожай, 1975. — 238 с.

5. Студенцов А. П. Ветеринарное акушерство и гинекология / Студен-
цов А. П. — М. : Колос, 1970. — 365 с.

6. Меркурьева Е. К. Биометрия в селекции и генетике сельско-
хозяйственных животных / Меркурьева Е. К. — М. : Колос, 1970. — 315 с.

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



65Вісник аграрної науки Причорномор’я, 
Випуск 3, т.2, ч.1, 2010

УДК 636.082.23

ВПЛИВ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ СХРЕЩУВАННЯ НА 
ВІДТВОРЮВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ СВИНОМАТОК

Г.І. Калиниченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет

Встановлено залежність відтворювальної здатності свинома-
ток від генотипу та їх живої маси у 2-місячному віці. Запропоно-
вано вести відбір гібридних свинок для комплектування стада від 
маток класів М+ за багатоплідністю та за індивідуальною живою 
масою у 2-місячному віці.

Ключові слова: відтворювальна здатність, генотип, відбір, 
багатоплідність, розподіл за класами.

Вступ. Успіх подальшого розвитку свинарства визнача-
ється, головним чином, широким використанням міжпород-
ного схрещування та гібридизації з метою одержання ефекту 
гетерозису і створення тварин, пристосованих до експлуатації 
в умовах прогресивних технологій виробництва свинини.

Найбільш простими та доступними методами використан-
ня явища гетерозису є промислове схрещування і гібридиза-
ція. При правильній організації промислового схрещування 
багатоплідність свиноматок збільшується на 0,2…1,1 поро-
сяти, прирости помісного молодняку – 3…10% при зниженні 
витрат кормів на 1 кг приросту на 0,15…0,45 к. од.; ефект 
схрещування за оплатою корму і приросту живої маси складає 
в середньому 8…10% і 10…15% відповідно. Із 130 комбінацій 
різних порід та породних груп більшість експериментальних 
робіт підтверджує позитивний вплив двопородного промисло-
вого схрещування на багатоплідність свиноматок різних по-
рід. Тому вивчення питання є достатньо актуальним [1].

У зв’язку з цим метою проведення досліджень стало вияв-
лення залежності різних варіантів схрещування на відтворю-
вальну здатність свиноматок з різним рівнем багатоплідності, 
а також вивчення динаміки живої маси чистопородного та по-
місного приплоду, отриманого від них.

Методика досліджень. Дослідження виконано у період 
з липня 2009 по травень 2010 року в умовах ПОСП «Веселий 
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Кут – ІІІ» Снігурівського району. Об’єктом досліджень були 
свині великої білої породи (ВБ) та їх помісі з породами дю-
рок української селекції „Степовий” (ДУСС), українська м’ясна 
(УМ), ландрас (Л).

Продуктивні якості чистопородних і гібридних свинок оці-
нювали з урахуванням розподілу на два класи маток за багато-
плідністю (М- і М+) і два класи за живою масою у 2-місячному 
віці (М- і М+). До класів М – входили тварини, що мали нижче 
середніх значення багатоплідності та живої маси у 2-місячно-
му віці, а до класів М+, відповідно, – вище середніх значень.

Результати досліджень отримано генетико-статистичними 
методами з використанням комп’ютерної техніки та пакету 
прикладних програм МS OFFICE 2007 EXCEL.

Результати досліджень. Встановлено, що найвищі по-
казники багатоплідності на першому етапі досліджень були у 
чистопородних тварин великої білої породи (10,52 гол.). Це під-
тверджує спеціалізацію як материнської форми. Але свиномат-
ки великої білої породи мали нижчі показники молочності, маси 
гнізда та маси одного поросяти на час відлучення порівняно з 
матками, спарованими з плідниками порід дюрок та ландрас.

Серед поєднань із спеціалізованими м’ясними породами 
кращим виявився варіант використання кнурів породи дю-
рок (10,19 гол.) та ландрас. Матки поєднання (ВБ × Л) мали 
вірогідно вищі показники молочності на +3,72 кг (Р<0,01) та 
збереженості поросят до відлучення на +3,74%. Порівняльна 
оцінка плідників породи дюрок показала, що кращими було 
поєднання з кнурами вітчизняної селекції – за багатоплідніс-
тю маток (+0,29 гол.) та масою гнізда на час відлучення (+5,33 
кг). Ці гібриди також вірогідно перевищували чистопородних 
маток великої білої породи за молочністю – на +2,57кг (Р<0,05), 
а також за масою одного поросяти у 45 діб – на +1,05 кг
(Р<0,001). За середньою масою однієї голови гібридні тварини 
усіх груп вірогідно перевищували чистопородних аналогів.

За індексом материнських якостей кращими виявилися 
матки великої білої породи у поєднанні з плідниками породи 
дюрок вітчизняної селекції (37,32 бала).
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Ефективність гібридизації у свинарстві великою мірою 
визначається рівнем продуктивності вихідного маточного 
поголів’я [2]. У звязку з цим нами проведено дослідження відтво-
рювальної здатності свиноматок у чистопородному розведенні 
і породно-лінійній гібридизації залежно від їх рівня продуктив-
ності згідно з методикою (табл.1). У результаті досліджень вста-
новлено, що високопродуктивні матки проявили більш високий 
ефект гетерозису у поєднаннях з плідниками спеціалізованих 
м’ясних порід. На наш погляд, це пояснюється вищою гетеро-
генністю вихідних форм, що спричинило прояв гетерозисного 
ефекту. Вищих показників збереженості поросят досягнуто в 
обох групах, в яких були використані плідники породи ландрас.

Спостерігалося зниження багатоплідності маток у класі М+ 
у поєднанні (ВБ × Л) – (9,91 гол.), що можна пояснити регресією 
ознак і незначною комбінаційною здатністю цих генотипів.

У той же час використання плідників цих порід на бага-
топлідних матках причинить підвищення гомозиготності, що 
веде до зменшення цього показника. Тому слід вважати, що на 
матках обох рівнів продуктивності доцільно використовувати 
гетерогенний відбір. Гомозиготний підбір доцільно використо-
вувати у чистопородному розведенні для материнських форм 
великої білої породи (для класу М+).

Одним із основних показників енергії росту свиней є їх 
жива маса в різні періоди онтогенезу Особливо актуальним є 
визначення енергії росту гібридного молодняку, отриманого 
внаслідок використання різних спеціалізованих м’ясних порід 
і типів, у тому числі і вітчизняної селекції (полтавська м’ясна, 
українська м’ясна, дюрок вітчизняної селекції). Відомо, що сви-
ні породи дюрок вітчизняної селекції мають високу відтворю-
вальну здатність і відгодівельні якості [3]. Проведені нами до-
слідження двопородних варіантів породно-лінійної гібридизації 
свідчать про переваги використання плідників породи дюрок 
вітчизняної селекції. Відомо, що однією із умов отримання ба-
гаторазового гетерозису є правильний відбір та технологія ви-
рощування гібридних свинок [4]. У зв’язку з цим, завданням 
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наших досліджень входило вивчення закономірностей росту 
чистопородних і гібридних свинок з урахуванням їх походжен-
ня з гнізд з різним рівнем багатоплідності та живої маси у 2-мі-
сячному віці. Встановлено, що на ріст чистопородних і гібрид-
них свинок варіанту поєднання (ВБ х Л) більш суттєво впливала 
жива маса у 2 місяці, ніж багатоплідність гнізд, з яких вони 
походили. Гібридні свинки з часткою крові породи дюрок класу 
М – за живою масою у 2 місяці, які походили із малоплідних 
гнізд, протягом вирощування до 8-місячного віку інтенсивніше 
росли порівняно із своїми аналогами з багатоплідних гнізд і, 
починаючи із 3-місячного віку, мали перевагу у живій масі, що 
наприкінці дослідного періоду склала +4,85 кг (ВБ × ДУСС).

Висновки.
1. Ефективність породно-лінійної гібридизації на двопо-

родній основі обумовлена рівнем живої маси поросят у 2-місяч-
ному віці. Встановлено, що особини класу М+ за цією ознакою 
мали вищу живу масу у 8 місяців на +7,90...7,17 кг, середньо-
добовий приріст – на +64,15...43,41 г.

2. Ремонтний молодняк для комплектування стада відбира-
ти від маток класу М+ за багатоплідністю та за індивідуальною 
живою масою у 2-місячному віці.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОЛОЧНОЇ 
ПРОДУКТИВНОСТІ ХУДОБИ РІЗНИХ ПОРІД

О.І. Каратєєва, аспірантка
Науковий керівник – д.с-г.н. М.І. Гиль
Миколаївський державний аграрний університет

Визначено особливості реалізації ознак в генераціях та лак-
таціях у корів трьох порід: червоної степової, української чорно-
рябої молочної, української червоної молочної.

Ключові слова: порода, ознаки молочної продуктивності, 
спадковий потенціал.

Вступ. Основою підвищення тих чи інших продуктивних 
ознак великої рогатої худоби є своєчасне оновлення стада висо-
копродуктивними особинами [1]. Велике значення для вибору 
шляхів подальшого покращення стада має його генеалогічний 
аналіз. Як правило, його здійснюють у худоби молочного на-
пряму продуктивності за чотирма спорідненими групами ко-
рів: власне корів; матерів, матерів матерів та матерів батьків. 
Оцінка вищезгаданих груп за молочною продуктивністю та ін-
шими другорядними ознаками дає об’єктивну картину селек-
ційного процесу у стаді: за певними господарсько-корисними 
ознаками стадо покращується (прогресує), чи навпаки погір-
шується (регресує) [2, 3]. Важливою умовою в цей період до-
слідження є наявність однакових умов годівлі та утримання 
для тварин, які підлягають такій оцінці.

Методика дослідження. Досліджено генетичний потен-
ціал тварин за основними ознаками молочної продуктивнос-
ті та власну молочну продуктивність за показниками надою, 
вмісту жиру в молоці і кількістю молочного жиру у корів трьох 
порід, характерних для південного регіону України (n=180): 
червоної степової (ЧС; n=88), української чорно-рябої молочної 
(УЧРМ; n=52), української червоної молочної (УЧМ; n=49), що 
належать двом провідним господарствам Миколаївської об-
ласті: перші дві – ДП ПР «Степовий», а остання – ПСГП «Козир-
ське». Стада молочної худоби знаходяться в однакових умовах 
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годівлі та утримання, вирощування молодняку і догляду за 
тваринами. Облік власної молочної продуктивності корів та 
їх жіночих предків здійснювався за надоєм за 305 днів лак-
тації (кг), вмістом жиру в молоці (%) та кількістю молочного 
жиру (кг). Біометричну обробку даних здійснено на ПЕОМ за 
допомогою програм MS Of ce. В якості контрольної групи було 
взято середні дані по трьом породам.

Результати досліджень. Як свідчать розрахунки молоч-
ної продуктивності жіночих предків по матерям дослідних 
груп за надоєм (табл.1), найвищі значення характерні ма-
терям УЧРМ породи – 4395±39,2 кг молока. А найменші по-
казники мають ровесниці УЧМ породи – 2615±99,1 кг, що на 
1179±117,3 кг молока менше за контрольну групу, середня 
величина якої складає 3794±62,8 кг молока. Матері корів ЧС 
породи займають проміжне місце між двома вище згаданими 
породами, і їх надій складає 40954±8,8 кг молока. Слід зазна-
чити, що всі ці дані мають високий третій ступінь вірогіднос-
ті. У матерів матерів корів дослідних порід за надоєм дещо 
інший прояв продуктивних ознак. Так, середнє по стаду даної 
групи жіночих предків становить 3992±214,3 кг молока, що 
на 200±218,3 і 796±244,9 кг молока відповідно вище за показ-
ники надою у матерів матерів ЧС і УЧМ порід. Матері матерів 
УЧРМ породи мають найвищі показники молочної продуктив-
ності – 4312±38,6 кг молока, і це вище за середній показник на 
320±217,7 кг молока (Р>0,999).

Серед матерів батьків за надоєм спостерігається аналогіч-
на динаміка результатів. Тож, узагальнюючи все вище зазна-
чене, слід відзначити, що найвищим спадковим потенціалом 
за надоєм характеризуються матері батьків, вони значно пе-
ревищують за даною ознакою інших жіночих предків. А серед 
всіх дослідних груп жіночих предків найкращою виявилася 
УЧРМ породи.

Рівень розвитку вмісту жиру в молоці (табл.2) у жіночих 
предків по матерям вказує на те, що вони в УЧРМ породи від-
різняються від інших найвищим показником вмісту жиру в 
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молоці (3,75±0,010%), що вірогідно перевищує середні дані на 
0,1±0,02%. Також, з вірогідною різницею переважають серед-
нє по стаду матері ЧС породи на 0,03±0,01% і їх вміст жиру в 
молоці становить 3,68±0,008%. Значно нижчі показники даної 
ознаки у материнських предків УЧМ худоби – 3,51±0,033%, 
які вірогідно поступаються даним контрольної групи на 
0,14±0,04%.

Таблиця 1
Рівень надою молока за вищу лактацію 
жіночих предків корів (за 305 дн, кг)

Порода n
Рівень розвитку ознаки та її мінливість й вірогідність

 ±Sx σ Cv d±Sd td

Матері

ЧС 88 4095±48,8 458 11,2 301±79,5 3,8***

УЧМ 49 2615±99,1 694 26,5 -1179±117,3 10,0***

УЧРМ 52 4395±39,2 282 6,4 601±74,0 8,1***

У середньому 189 3794±62,8 864 22,8 х х

Матері матерів

ЧС 88 3792±42,1 395 10,4 -200±218,3 0,9

УЧМ 49 3196±118,6 831 26,0 -796±244,9 3,3***

УЧРМ 52 4312±38,6 278 6,4 320±217,7 1,47

У середньому 189 3992±214,3 2946 73,8 х х

Матері батьків

ЧС 88 7948±114,0 1069 13,4 -410±162,8 2,5**

УЧМ 49 7142±174,0 1218 17,1 -1216±209,2 5,8***

УЧРМ 52 10196±132,5 955 9,4 1838±176,2 10,4***

У середньому 189 8358±116,2 1598 19,1 х х

Дещо інші значення мають матері матерів за даною озна-
кою. Контрольне значення всієї вибірки 3,72±0,011%, воно 
переважає показники вмісту жиру в молоці ЧС породи на 
0,03±0,01% (Р>0,99), а УЧМ худоби – на 0,01±0,04%, які ста-
новлять 3,69±0,009 і 3,71±0,038% відповідно. Також, різниця 
між середнім по стаду та УЧРМ худобою, на користь другої, і 
складає 0,05±0,01%, або 3,77±0,010% вмісту жиру в молоці. 
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По матерям батьків даної вибірки, навпаки, спостерігається 
зовсім протилежна тенденція рівня розвитку ознаки. Наймен-
шими показниками вмісту жиру в молоці характеризуються 
предки УЧРМ породи (3,98±0,011% і Р>0,999) і вони поступа-
ються середнім показникам на 0,1±0,02%. Інші дві породи ЧС 
і УЧМ переважають ці показники на 0,05±0,04 та 0,01±0,05% 
відповідно. Тож оцінюючи генетичний потенціал за вмістом 
жиру в молоці слід зазначити, що по матерям та бабусям по 
материнській лінії найкращими виявилися тварини УЧРМ по-
роди, а ось по матерям батьків навпаки, ці корови показали 
найгірший прояв даної ознаки. Найкращими у цій групі пред-
ків, як з’ясувалося була худоба ЧС породи. У цілому по 3-м гру-
пам жіночих предків кращими були матері батьків, які мали 
значну перевагу над іншими жіночими предками.

Таблиця 2
Вміст жиру в молоці (%) за вищу 
лактацію жіночих предків корів

Порода n
Рівень розвитку ознаки та її мінливість й вірогідність

 ±Sx σ Cv d±Sd td

Матері

ЧС 88 3,68±0,008 458 0,07 0,03±0,01 3,0**

УЧМ 49 3,51±0,033 694 0,23 -0,14±0,04 3,5***

УЧРМ 52 3,75±0,010 282 0,07 0,1±0,02 5,0***

У середньому 189 3,65±0,012 864 0,16 х х

Матері матерів

ЧС 88 3,69±0,009 395 0,08 -0,03±0,01 3,0**

УЧМ 49 3,71±0,038 831 0,27 -0,01±0,04 0,3

УЧРМ 52 3,77±0,010 278 0,08 0,05±0,10 0,5

У середньому 189 3,72±0,011 2946 0,15 х х

Матері батьків

ЧС 88 4,13±0,039 1069 0,37 0,05±0,04 1,3

УЧМ 49 4,09±0,044 1218 0,31 0,01±0,05 0,5

УЧРМ 52 3,98±0,011 955 0,08 -0,1±0,02 5,0***

У середньому 189 4,08±0,022 1598 0,30 х х
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За кількістю молочного жиру (табл.3) спостерігається пе-
ревага серед матерів, матерів матерів та матерів батьків жі-
ночих предків УЧРМ породи, а найгіршими виявилися ровес-
ниці УЧМ: 94±4,0; 120±4,9; 295±9,3 кг відповідно, і проміжне 
становище займають предки ЧС породи: 150±1,9; 140±1,6; 
324±5,8 кг молочного жиру відповідно.

Таблиця 3
Кількість молочного жиру (кг) за вищу 

лактацію жіночих предків корів

Порода n
Рівень розвитку ознаки та її мінливість й вірогідність

 ±Sx σ Cv d±Sd td

Матері

ЧС 88 150±1,9 17 11,6 11±3,1 3,5***

УЧМ 49 94±4,0 28 30,2 -45±4,7 9,5***

УЧРМ 52 164±1,4 10 6,1 25±2,9 8,6***

У середньому 189 139±2,5 34 24,2 х х

Матері матерів

ЧС 88 140±1,6 15 11,0 -1±5,4 0,2

УЧМ 49 120±4,9 34 28,6 -21±15,6 1,3

УЧРМ 52 162±1,4 10 6,2 21±2,4 8,8***

У середньому 189 141±1,9 26 18,5 х х

Матері батьків

ЧС 88 324±5,8 55 16,5 -15±7,7 1,9

УЧМ 49 295±9,3 65 22,2 -44±10,6 4,2***

УЧРМ 52 407±6,3 46 11,3 68±8,1 8,3***

У середньому 189 339±5,1 70 20,7 х х

Аналізуючи власну продуктивність корів дослідного 
поголів’я слід зазначити, що за даними першої лактації найви-
щі показники надою молока характерні тваринам УЧРМ поро-
ди (4685±55,6 кг), а контрольні дані становлять 3921±50,3 кг 
(табл.4). Інші дві піддослідні групи тварин поступаються цим 
показникам: ЧС – на 49±71,0 кг (Р<0,95), а УЧМ – на 712±75,5 кг 
молока (Р>0,99).

Така ж тенденція спостерігається між розподілом продук-
тивності за даними другої та третьої лактацій. Дані вищої лак-
тації свідчать, що особливих змін щодо отриманої продукції 
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не відбувається. І найгіршою на даному етапі досліджень ви-
явилася худоба УЧМ породи; її продуктивність становить за 
вищу лактацію – 3773±56,3 кг молока з вірогідною різницею у 
661±76,6 кг від середніх показників.

Таблиця 4
Рівень надою молока у корів різних 

порід за 305 дн лактації, кг

Порода n
Рівень розвитку ознаки та її мінливість й вірогідність

 ±Sx σ Cv d±Sd td

Перша лактація
ЧС 88 3872±50,1 470 12,7 -49±71,0 0,7
УЧМ 49 3209±56,3 394 12,3 -712±75,5 9,4***
УЧРМ 52 4685±55,6 401 8,6 764±74,9 10,2***

У середньому 189 3921±50,3 692 17,6 х х
Друга лактація

ЧС 88 4139±62,1 527 12,7 39±84,6 0,5
УЧМ 49 3441±76,3 512 14,9 -659±95,5 6,9***
УЧРМ 52 4827±72,8 443 9,2 727±92,7 7,8***

У середньому 189 4100±57,4 712 17,4 х х
Третя лактація

ЧС 88 4375±84,7 581 13,3 86±110,5 0,8
УЧМ 49 3594±90,3 511 14,2 -695±114,8 6,0***
УЧРМ 52 4916±96,0 517 10,5 627±119,0 5,3***

У середньому 189 4289±71,0 738 17,2 х х
Вища лактація

ЧС 88 4395±61,6 577 13,1 -39±80,6 0,5
УЧМ 49 3773±56,3 394 10,4 -661±76,6 8,6***
УЧРМ 52 5123±71,2 513 10,0 689±88,2 7,8***

У середньому 189 4434±52,0 715 16,1 х х

Вміст жиру в молоці (табл.5) має з віком закономірну тен-
денцію до зростання.

Так, за даними першої лактації, найвищий його про-
яв спостерігається у корів УЧРМ породи (3,94±0,018%), інші 
дві породи вірогідно поступаються контролю відповідно на 
0,04±0,01 та 0,11±0,03%. Між другою та першою лактаціями 
за даною ознакою істотної різниці не спостерігається, лише за 
винятком того, що показники продуктивності покращуються і 
різниця між контрольною та піддослідною групами вірогідна. 
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В той час у корів УЧРМ породи показники даної ознаки в по-
рівнянні з другою не змінилися і становлять 3,97±0,025%, що 
на 0,17±0,03% вище за середні дані (Р>0,999). Встановлено, 
що у тварин всіх порід за вищу лактацію вміст жиру не ха-
рактеризувався максимальними значеннями, але міжгрупова 
тенденція розвитку ознаки залишилася незмінною.

Таблиця 5
Вміст жиру в молоці (%) корів різних порід

Порода n
Рівень розвитку ознаки та її мінливість й вірогідність

 ±Sx σ Cv d±Sd td

Перша лактація
ЧС 88 3,71±0,008 0,07 1,99 -0,04±0,01 4,0***
УЧМ 49 3,64±0,026 0,18 4,98 -0,11±0,03 3,7***
УЧРМ 52 3,94±0,018 0,13 3,21 0,19±0,14 1,4

У середньому 189 3,75±0,012 0,17 4,51 х х
Друга лактація

ЧС 88 3,73±0,009 0,08 2,07 -0,04±0,02 2,0*
УЧМ 49 3,68±0,022 0,15 4,05 -0,09±0,02 4,5***
УЧРМ 52 3,97±0,021 0,13 3,23 0,2±0,02 10,0***

У середньому 189 3,77±0,013 0,16 4,26 х х
Третя лактація

ЧС 88 3,74±0,014 0,09 2,49 -0,06±0,02 3,0**
УЧМ 49 3,74±0,022 0,12 3,27 -0,06±0,15 0,4

УЧРМ 52 3,97±0,025 0,14 3,40 0,17±0,03 5,7***
У середньому 189 3,80±0,015 0,15 4,06 х х

Вища лактація
ЧС 88 3,73±0,009 0,08 2,15 -0,05±0,04 1,3
УЧМ 49 3,69±0,019 0,13 3,57 -0,09±0,02 4,5***
УЧРМ 52 3,94±0,018 0,13 3,37 0,16±0,02 8,0***

У середньому 189 3,78±0,011 0,15 3,92 х х

За кількістю молочного жиру в молоці по першій лак-
тації встановлено вищі показники у тварин УЧРМ породи – 
184±2,3 кг,а найменші – УЧМ 117±2,3 кг, коли тварини ЧС 
породи мають 144±1,9 кг молочного жиру, що на 4±2,9 кг мен-
ше за контрольні значення (табл.6). За другу і третю лактації 
спостерігається збільшення кількості молочного жиру у худоби 
УЧРМ породи до 192±2,6 та 195±3,8 кг відповідно, у ЧС – до 
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154±2,3 та 163±3,2 кг і у тварин УЧМ породи – до 126±3,0 та 
134±3,3 кг. Не відбулося змін і за вищу лактацію за даною 
ознакою. Як свідчать розрахунки, за всіма лактаціями спо-
стерігається невірогідна різниця між середнім та ЧС породою. 
В інших випадках ця різниця досить високовірогідна і сягає 
3-го рівня. За кількістю молочного жиру в молоці найкращими 
виявилися тварини УЧРМ худоби, що пояснюється присутніс-
тю в їх генотипі крові голштинської породи.

Таблиця 6
Кількість молочного жиру (кг) у корів різних порід

Порода n

Рівень розвитку ознаки та її мінливість
й вірогідність

 ±Sx σ Cv d±Sd td

Перша лактація

ЧС 88 144±1,9 18 12,3 -4±2,9 1,4

УЧМ 49 117±2,3 16 13,6 -31±3,2 9,7***

УЧРМ 52 184±2,3 17 9,1 36±3,2 11,2***

У середньому 189 148±2,2 30 20,4 х х

Друга лактація

ЧС 88 154±2,3 20 12,7 -1±3,4 0,3

УЧМ 49 126±3,0 20 16,0 -29±3,9 7,4***

УЧРМ 52 192±2,6 16 8,4 37±3,6 10,3***

У середньому 189 155±2,5 30 19,7 х х

Третя лактація

ЧС 88 163±3,2 22 13,3 0±4,4 0

УЧМ 49 134±3,3 19 13,9 -29±4,4 6,6***

УЧРМ 52 195±3,8 21 10,6 32±4,8 6,7***

У середньому 189 163±3,0 31 18,8 х х

вища лактація

ЧС 88 164±2,2 21 12,8 -4±3,1 1,3

УЧМ 49 139±2,3 16 11,5 -29±3,2 9,1***

УЧРМ 52 201±2,8 20 10,0 33±3,6 9,2***

У середньому 189 168±2,2 30 18,1 х х
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Висновки. В ході проведених розрахунків було встановлено:
1. Найкращим спадковим потенціалом корів різних гено-

типів характеризуються корови УЧРМ породи, які за показни-
ками всіх дослідних ознак значно перевищили інших жіночих 
предків. Також найбільш високопродуктивними виявилися 
жіночі предки по батьківській лінії, а саме – матері батьків і 
така тенденція спостерігається по всіх породах.

2. Дочки значно перевищили своїх матерів та матерів ма-
терів за надоєм, вмістом жиру в молоці та кількістю молочно-
го жиру і поступаються лише матерям батьків. В розрізі по-
рід найкраще реалізували свій генетичний потенціал корови 
УЧРМ породи.
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У статті подано аналіз основних напрямків удосконалення 
селекційно-племінної роботи в галузі молочного скотарства та 
наведено концептуальні положення науково-практичної діяль-
ності провідних фахівців вітчизняної та світових наукових шкіл. 
Визначено проблему доцільності переосмислення традиційних 
методів прискорення породотворного процесу й створення висо-
копродуктивних стад худоби.

Ключові слова: методи оцінки ознак, генофонд, племінна 
робота, молочна худоба, генетико-селекційні заходи, теорія по-
родоутворення.

Вступ. Останніми роками стан селекційної роботи з мо-
лочними породами великої рогатої худоби характеризується 
певним скороченням національної бази племінних ресурсів, 
зниженням племінних і продуктивних якостей, застосуван-
ням у ряді випадків недосконалих методів відтворення стада 
та відсутністю системи контролю за найважливішими елемен-
тами селекції – одержанням, вирощуванням, оцінкою і вико-
ристанням племінних бугаїв. Можливості широкого залучення 
кращого генетичного матеріалу спеціалізованих молочних по-
рід зарубіжної селекції достатньою мірою не реалізуються [22].

Як вказують В.П. Буркат [12], В.П. Буркат, А.П. Кругляк 
[13], необхідно розробити програму реформування системи се-
лекції в стадах з різними формами власності, яка буде ґрунту-
ватися на породних принципах управління селекційним проце-
сом і апробованих світових системах обліку та оцінки тварин.

Методика досліджень. На основі матеріалів наукових 
досліджень вітчизняних та світових лабораторій і академічних 
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закладів [1-21, 23-73], власних дослідів [22] зроблено аналіз іс-
нуючих концепцій формування й удосконалення селекційно-
племінної роботи із худобою молочного напрямку продук-
тивності для забезпечення високорентабельних технологій 
сучасного тваринництва.

Результати досліджень. Б.А. Агафонов та ін. [1] вважа-
ють, що процес селекції є нескінченим ланцюгом двох при-
йомів, які чергуються – відбору та підбору, і ця проста схема 
принципово не змінюється, не зважаючи на будь-які зміни 
техніки та технології розведення тварин. Удосконаленню під-
лягають лише методи оцінки племінних тварин, які визнача-
ють ефективність відбору та підбору.

H. Stalhammer, B. Lindhe, L. Barstrom [71], Л.К. Эрнст 
[58], Н.З. Басовский [2], М.З. Басовський [3], Н.З. Басовський, 
В.И. Власов [4], М.З. Басовський, І.А. Рудик [5], В.И. Власов 
[19] розглядають можливість застосування методів популяцій-
ної генетики, моделювання процесів у селекції молочної худо-
би. Це дає змогу створити більш точні методи оцінки генотипу 
тварин [22].

Н.З. Басовський, В.И. Власов [4], В.П. Коваленко та ін. 
[33], Ю.П. Полупан [47] вважають, що новим потужним ім-
пульсом для використання методів популяційної генетики є 
можливість застосування сучасних ЕОМ для збору, збережен-
ня і аналізу генетичної інформації в популяціях молочної худо-
би. Оцінка генотипу, що ґрунтується на методах популяційної 
генетики, є дуже важливою, але лише з одного боку селекції, 
з другого – це відбір бажаних генотипів, їх швидке розповсю-
дження в популяціях. Вітчизняний і зарубіжний досвід свід-
чить, що там, де систематично проводиться оцінка за якістю 
нащадків, удосконалення породи відбувається швидше [22].

A.A. Amin, S. Toth, T. Gere, S. Gere [62], Л.К. Эрнст [58], 
В.П. Буркат [14, 15], А.П. Кругляк [39], Л.К. Эрнст, В.А. Чемм 
[59] вважають, що перспективу розвитку селекції сільськогос-
подарських тварин повинна вирішувати також біотехнологія 
на рівні клітинної та генної інженерії.
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На базі інтеграції методів популяційної генетики, сис-
теми ЕОМ, нових методів штучного осіменіння і тривалого 
збереження сперми бугаїв, методів біотехнології було створе-
но систему великомасштабної селекції. Н.З. Басовський [6],
В.П. Буркат [15], В.И. Власов [20], В.П. Коваленко [34] зазна-
чають, що розроблення її принципів і методів дозволило пе-
ретворити селекцію молочної худоби у злагоджену науково 
обґрунтовану систему, що забезпечить підвищення ефектив-
ності селекції в 2–3 рази, а також сприятиме високим темпам 
покращення генофонду молочних порід худоби. Основою для 
перебудови порід є великомасштабна селекція, теоретичні та 
практичні основи якої відображені в роботах вітчизняних вче-
них і ряду зарубіжних дослідників.

Впровадження великомасштабної селекції для удоско-
налення молочних порід викликало сумнів у деяких вчених 
щодо доцільності і ефективності розведення за лініями. З цьо-
го приводу у вітчизняній науковій літературі була проведена 
дискусія, результатом якої виявилося визнаняня доцільності 
розведення за лініями (Кисловский Д.А. [32], Эйснер Ф.Ф. [56], 
Дмитриев Н.Г. [25], Власов В.И. [21], Swanson G.I., Mrode R.A., 
Winters M.S. [73], Эрнст Л.К., Чемм В.А. [59], Логинов Ж.Г., 
Николаева И.Н. [43], Кононенко Н.В. [36], Іовенко В.М. [31], 
Пешук-Топиха Л.В. [46], Сирацкий И.З., Хаврук А.Ф. [55]). Бе-
ручи до уваги думку ряду вчених, можна зробити висновок 
і про те, що кількість ліній в тій чи іншій породі визначаєть-
ся чисельністю, віком, ареалом та рівнем заводської доскона-
лості породи. Вказаний метод лінійного розведення дозволяє 
розподілити породу або внутріпородний тип молочної худоби 
на окремі цінні структурні групи тварин і планувати систему 
підбору в товарному тваринництві, який виключає стихійний 
інбридинг [22].

Результати досліджень багатьох авторів свідчать, що під-
вищення генетичного потенціалу продуктивності молочних 
порід за умов чистопородного розведення знаходиться в меж-
ах 1,0–1,5% за рік або 40–50 кг. Головною причиною низької 
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ефективності селекції, на думку авторів, є недостатньо жор-
сткий відбір плідників за якістю нащадків. З такими темпа-
ми удосконалювати худобу з метою підвищення генетичного 
потенціалу необхідно не менше 20-ти років [22]. У зв’язку з 
цим П.Н. Прохоренко [48], Н.Г. Дмитриев [25] вважають, що 
прискорити підвищення продуктивності корів у 2-3 рази 
можливо, застосовуючи міжпородне схрещування з кращи-
ми спеціалізованими породами світу. За результатами схре-
щування корів чорно-рябої породи з голштинськими бугаями 
середньорічний генетичний тренд за надоєм склав 103 кг і 
молочним жиром 3,6 кг, що перевищує аналогічні показни-
ки результатів чистопородного розведення відповідно в 2,3 
та 2,6 раза. У помісних тварин, як стверджують Д.Т. Вінни-
чук і В.О. Пабат [16], значно поліпшуються екстер’єрні показ-
ники та ін. В.Б. Близниченко и др. [8], Н.В. Кононенко [36],
В.М. Зубец, В.М. Буркат [26], аналізуючи результати викорис-
тання світового генофонду порід для покращення червоної 
степової худоби, дійшли висновку, що ефективніше викорис-
товувати червоно-рябих голштинів. Наступною за ефектив-
ністю є червона датська порода і незначне збільшення про-
дуктивності одержано від помісей з англерськими бугаями. 
Результати досліджень деяких авторів доводять, що одночасно 
з поліпшенням продуктивних якостей міжпородне схрещуван-
ня підвищує життєздатність і довголіття молочної худоби [22]. 
Проте Ю.Д. Рубан [53], Р. Виннигштедт [18], В.Б. Близниченко 
и др. [9], вказують, що в умовах, коли широко застосовуєть-
ся схрещування місцевого генофонду з іноземним, необхідна 
система селекційної роботи, яка передбачає удосконалення іс-
нуючих та створення нових порід і типів тварин, збереження 
цінних вітчизняних порід і типів тварин.

У цілому, слід зазначити, що відповідно до Закону України 
“Про племінне тваринництво” при розробленні програм збере-
ження і використання генофонду слід враховувати всі скла-
дові селекційного процесу. До них належать: 1) збереження 
генофонду традиційних локальних порід та його розширення 
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за рахунок індивідуального відбору пар на основі імуногене-
тичного тестування; 2) реконструкція існуючого генофонду з 
використанням генних комплексів найкращих світових поліп-
шуючих порід. (створені таким чином масиви високопродук-
тивних тварин слід типізувати і консолідувати в нові породи, 
типи і лінії); 3) розроблення породних технологій вирощування 
і використання племінних тварин. 4) вивчення закономірнос-
тей індивідуального розвитку тварин як критеріїв оцінки їх 
племінної цінності [22]; 5) врахування ефекту взаємодії “гено-
тип–середовище” [22].

Останнім часом досить часто висловлюється стурбова-
ність щодо збереження генофонду сільськогосподарських тва-
рин. Констатується, що одночасно зі створенням ряду нових 
порід заміна місцевих порід відселекціонованими за певним 
напрямком продуктивності призвела до різкого зменшення 
поголів’я вітчизняних порід, які, звичайно, не можуть конку-
рувати зі спеціалізованими породами. Проте вони залишають-
ся носіями цінних спадкових якостей та інших комплексів, без 
яких подальший породотворний процес був би однобічним. 
Зникнення кожної з порід приводить до безповоротної втрати 
генів, що зумовлюють різноманітність господарсько корисних 
ознак. Тому потрібна національна програма збереження та ра-
ціонального використання вітчизняного генофонду [22]. В той 
же час, як вказують В.И. Глазко [23], В.И. Глазко, Г.В. Глазко 
[24], Э.И. Семенова [54], науково-технічний процес та перехід 
на інтенсивний розвиток тваринництва приводять до звужен-
ня породної різноманітності і заміни місцевих порід на вузько-
спеціалізовані та високопродуктивні.

Таким чином, подальше генетичне поліпшення худоби буде 
ефективним при створенні для порід умов відкритої популяції, 
де з однаковим успіхом можуть застосовуватися як чистопо-
родне розведення, так і міжпородне схрещування. Але тварини 
мають відповідати розробленим стандартам продуктивності та 
типу будови тіла. Отже, створилася об’єктивна необхідність у 
розробленні великомасштабних заходів щодо перетворювання 
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генофонду порід тварин. На нашу думку, на найближчу пер-
спективу одним із основних напрямів науково-технічного про-
гресу в молочному скотарстві стане розроблення і практична 
реалізація методів збереження генофонду, використання ста-
білізуючого та корекція дії природного відборів, обґрунтування 
оптимальної частки спадковості за поліпшуючими породами, 
розроблення системного генетико-селекційного моніторингу 
внутріпопуляційних процесів у стадах молочної худоби, пере-
творення існуючих порід за якістю продукції.

При розгляді питань породоутворення в скотарстві слід 
завжди враховувати зміни соціально-економічних умов у сіль-
ському господарстві, які обумовлюють необхідність перетво-
рення генофонду існуючих порід відповідно до нових умов. 
В Україні розроблено і впроваджено в господарствах тео-
рію породоутворення, найбільший вклад в яку зробили ака-
демік М.Ф. Иванов, професори П.Н. Кулешов, Х.Ф. Кушнер, 
Н.А. Кравченко, Ф.Ф. Эйснер, А.Е. Яценко. Але починаючи з 
другої половини ХХ століття, у зв’язку з інтенсифікацією сіль-
ськогосподарського виробництва, породотворний процес був 
спрямований на спеціалізацію тваринництва. Це зумовило 
розроблення нової теорії породоутворення. Її основою є відхід 
від догмату породи, а використання більш складної структур-
ної одиниці селекції – синтетичних популяцій, що включають 
тварин, отриманих як від чистопородного розведення, так і 
від різних форм породоперетворюючих і породополіпшуючих 
схрещувань. При цьому введено поняття “умовна кровність” 
для особин, що відповідають цільовому стандарту породи, типу, 
лінії, що створюються. Як вказують автори новітньої теорії се-
лекції М.В. Зубець, В.П. Буркат, М.Я. Єфименко, Ю.П. Полу-
пан, А.П. Кругляк [28], її теоретичний фундамент ґрунтується 
на двох методологічних підходах – теоретико-множинному і 
системному. На їх думку, нове бачення породи як складної, 
динамічної, відкритої біологічної системи спонукало відмови-
тись від фетишизації поняття “чистота породи”, що неминуче 
призводить до однієї з двох крайностей: або до застою і втра-
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ти темпів генетичного прогресу, або до схрещування, що до-
ходить до безсистемного, забуття лайнбридингу, хоча все це й 
проходить під знаком чистопородного розведення. Основними 
засадами теоретичної концепції породоутворення є: 1) ради-
кальна реконструкція наявного генофонду із якнайширшим 
залученням кращого у світі селекційного матеріалу; 2) розро-
блення сучасних методів одержання “на замовлення”, виро-
щування, випробування, оцінка і використання плідників; 3) 
опрацювання методів ідентифікації та об’єктивної незалежної 
оцінки фено – і генотипу племінних тварин; 4) розробка но-
вих стандартів росту для ремонтного молодняку, відповідних 
систем і схем його вирощування; 5) збереження генофонду 
традиційних локальних порід через визначення господарств-
резерватів, спермо, – ембріо – та генобанків; 6) нові аспекти 
використання кросбридингу та інбридингу при виведенні по-
рід і типів сільськогосподарських тварин; 7) теоретичне об-
ґрунтування створення синтетичних популяцій і ліній; 8) запо-
чаткування нової для тваринництва науки – біотехнологічної 
селекції і теоретичне визначення основних її напрямків; 9) ви-
користання інтер’єрних тестів для прогнозування продуктив-
ності тварин [22].

Теорія породоутворюючого процесу, що розглядається, 
базується на ряді концепцій, серед яких є обґрунтування 
найбільш оптимальних селекційних програм та селекційно-
генетичний моніторинг мікроеволюційних процесів й управ-
ління ними [22].

За С.И. Боголюбским [10], селекційна програма – це всебіч-
но обґрунтований комплекс робіт з виведення та удосконален-
ня ліній, типів, порід тварин і птиці. Вона включає визначення 
мети селекції, вибір вихідного матеріалу і методу розведення, 
генетичний аналіз одержаних селекційно-значимих форм та 
закладку і виведення ліній, формування генеалогічної струк-
тури типів, порід, що створюються.

Дані останніх років вказують, що основним критерієм 
вибору селекційних програм є визначення типу успадкуван-
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ня ознак [11]. Встановлено, що при адитивному типі успад-
кування батьківські форми повинні бути контрастними за 
основною селекційною ознакою. В молочному скотарстві, як 
свідчать дослідження Ю.Ф. Мельника [44], молочна продук-
тивність чорно-рябої породи підвищується (при використанні 
голштинських плідників) переважно під дією адитивного типу 
успадкування (за надоєм) і прояву материнського і гетерозис-
ного ефекту (за вмістом жиру в молоці). Крім того, в умовах, 
що сприяють реалізації високого рівня генетичного потенціа-
лу, величина адитивних ефектів значно збільшується, а гете-
розисний ефект суттєво зменшується. Тому при розробленні 
селекційних програм удосконалення української чорно-рябої 
породи доцільно передбачити підбір контрастних за ознаками 
“надій за лактацію” як окремих особин, так і їх груп, що ви-
користовуються в міжлінійних кросах в межах породи. При 
неадитивному типі успадкування ознаки головним є не контр-
астність батьківських пар, а їх поєднуваність, тобто g.c.s. 
і s.c.s, які обумовлюють прояв ефекту гетерозису. По цьому 
типі успадковуються відтворні, адаптивні якості худоби, тому 
селекційні програми повинні враховувати підбір поєднува-
них батьківських пар. Взагалі для ознак з низькою успадко-
вуваністю (h2 = 0,05-0,15) підвищення відтворних якостей і 
життєздатності, на думку Ф.В. Ільєва [30], може досягатися на 
шляхах контрольованої гетерозиготності.

Як вказують В.П. Бородай [11], В.П. Коваленко [35], у тва-
ринництві можуть бути використані такі три концепції підбо-
ру батьківських форм: 1) концепція лінії (породи); 2) концепція 
ознаки; 3) концепція гена. Розглянуті концепції забезпечують 
ведення селекційної роботи з урахуванням трьох основних 
рівнів організації біосистем – популяційного, організменного 
і клітинного.

Подальший розвиток оцінки, розроблення і підвищення 
ефективності програм великомасштабної селекції відображено 
в дослідженнях ряду авторів. Так, P. Petersen et al. [66] запро-
понували для популяції молочної худоби Данії варіант програ-
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ми селекції, який забезпечував темп генетичного поліпшен-
ня за надоєм 1,58%, а чистий прибуток від програми селекції 
склав 260 датських крон. Для моделювання селекційного про-
цесу створено програми ІНСЕЛ, АИВС “Селекция”, ОРСЕК – 
Україна та інші. Крім того, є ряд довідково-інформаційних 
систем в інститутах НААН: Інститут розведення і генетики 
тварин, Інститут сільського господарства Полісся, Інститут 
тваринництва, Інститут аграрної економіки. До революційних 
здобутків великомасштабної селекції сьогодення слід віднести 
досягнення в галузі репродуктивних технологій – трансплан-
тація ембріонів, одержання ембріонів in vitro, тиражування 
монозиготних близнюків, клонування ембріонів, одержання 
трансгенних тварин, селекція ембріонів та сперматозоїдів за 
статтю, вітрифікація ембріонів [22].

За визначенням Н.З. Басовського, П.Н. Прохоренка [7] 
та В.Е. Кузнєцова [40], програми селекції повинні бути по-
будовані на виборі мети, системи і критеріїв селекції, оцінці 
біологічних, селекційних і економічних параметрів, методах 
прогнозу ефекту селекції, генетико-статистичній моделі ви-
значення племінної цінності, комп’ютерних програмах для їх 
реалізації, узагальненого аналізу і відбору найкращого варіан-
ту для впровадження. У зв’язку з цим досить застережливи-
ми є обґрунтовані рекомендації професорів Ю.Д. Рубана [51],
Д.Т. Винничука [17], В.В. Мирося [45] та інших учених, що 
однобічна селекція на максимальну продуктивність тварин 
викликає зниження їх стійкості до захворювань та зменшен-
ня тривалості продуктивного використання. Тому особливого 
значення набувають вибір ознак для оцінки тварин та перехід 
до комплексних індексів селекційних показників [22].

Ефективність селекційних програм і у кінцевому значенні 
всіх генетико-селекційних заходів залежить від ступеня гене-
тичної мінливості тварин, точності оцінки племінної цінності 
та інтенсивності відбору і відображення темпу генетичного 
поліпшення молочної худоби [22].

Значний внесок в теорію великомасштабної селекції було 
зроблено іноземними вченими I. Rendel, A. Robertson [67], 
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які запропонували новий метод оцінки ефективності селек-
ції молочної худоби з урахуванням чотирьох шляхів передачі 
спадкової інформації: батько–син, батько–дочка, мати–син, 
мати–дочка. Авторами встановлено, що генетичний прогрес у 
популяції тварин змінюється залежно від складових програм 
селекції: чисельності популяції корів, кількості оцінених за 
якістю потомства бугаїв, інтенсивності їх відбору та частки 
корів, яких осіменяють спермою неоцінених плідників. Роз-
робниками вперше проведено розрахунки внеску різних кате-
горій тварин у загальний генетичний прогрес, які складають 
для батьків бугаїв – 43%, батьків корів – 18, матерів бугаїв – 33 
та матерів корів – 6%. Встановлена закономірність у подальшо-
му деталізувалася цілим рядом науковців, а розроблені ними 
генетико-статистичні моделі впливу різних категорій племін-
них тварин у загальний здобуток популяцій підтверджується 
фактичними даними наукових досліджень, які проведено на 
різних породах великої рогатої худоби молочного напрямку 
продуктивності [22].

Слід зазначити, що пріоритет у розробленні альтерна-
тивних варіантів програм селекції належить науковцям 
США – C. Smith, L. Gilliard [70], L.E. Dickerson, L.H. Hazel 
[64], I. Rendel, A. Robertson [67], а в застосуванні електронно-
обчислювальної техніки – H. Skjervold [68], B. Lindhe [65]. Вони 
вперше зробили висновок, що максимальний генетичний про-
грес досягається осіменінням спермою молодих бугайців 30-
50% активної частки популяції та співвідношенням відбору 
плідників, яких оцінено за показниками власної продуктив-
ності і якості потомства – 1:10. Аналогічні розрахунки було за-
стосовано для популяції норвезької худоби. А науковці універ-
ситету штату Техас (США) визначили вплив кількості поколінь 
потомків на економічний ранг плідників голштинської і джер-
сейської порід. Відношення загального чистого прибутку при 
виробництві молока до генетичного вкладу плідників склало 
в п’яти поколіннях нащадків – 55, 75, 91, 96 і 98%. Величина 
кореляції між прибутком за І і ІІ покоління потомків склала 
0,95, а ІІ і ІІІ – 0,99 [22].
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E. Cunningham, I. Cleaves [63] стверджують, що селекційні 
програми, які спрямовані на максимальне зростання величи-
ни надою завдяки використанню значної кількості бугаїв, оці-
нених за якістю потомства, можуть бути ефективними. Тому 
раціональним є осіменіння 20% поголів’я маток спермою мо-
лодих плідників з метою одержання пересічно на одного бугая 
40 дочок із закінченою першою лактацією та інтенсивністю 
відбору 1:4. Більш деталізовані дослідження, які проводили 
датські вчені [66], свідчать, що при вибракуванні за енергією 
росту 80% ремонтних бугайців генетичний прогрес популяції 
зросте на 1,56% молочного жиру, а за середньодобовими при-
ростами живої маси – на 0,42% [22].

Сучасні методичні підходи щодо розробленні селекційних 
програм, зокрема елементів (принципів) синтетичної теорії в 
молочному скотарстві розглянуто в дослідженнях Ю.Д. Рубана 
[52]. Запропонована синтетична теорія селекції тварин тан-
демно включає основні елементи зоотехнічної роботи для ство-
рення бажаного типу тварин. Аналіз літературних джерел й 
узагальнення результатів процесу породоутворення в тварин-
ництві України дозволяє, на наш погляд, виявити такі основні 
тенденції селекційно-генетичних досліджень: 1) розроблення 
концепції створення селекційних програм за видами тварин; 
2) пошук методів розширення спадкової мінливості популяцій, 
стад, ліній для створення нових селекційних форм; 3) детальне 
вивчення співвідносної мінливості ознак, їх регресії для розро-
блення прийомів відбору за комплексом ознак, у тому числі й 
тих, які негативно корелюють; 4) широке використання зако-
номірностей мінливості ознак під дією стабілізуючого відбору 
для консолідації виведених і нових ліній, а також споріднених 
форм, що створюються; 5) оцінка адаптивної здатності попу-
ляцій, де здійснюється селекція за параметрами пластичності 
(середовищна чутливість) і стабільності; 6) моделювання осно-
вних господарсько корисних ознак; 7) розроблення нових під-
ходів оцінки типологічних особливостей тварин перспектив-
ного і резервного генофонду.
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У реалізації намічених програм селекції окремого зна-
чення набувають пропозиції щодо удосконалення організа-
ційної структури і селекційно–племінної роботи з молочною 
худобою України, що запропонували науковці ІРГТ, ІТ та 
“Укрплемоб’єднання”. Згодом, при розробленні Генеральної 
схеми розміщення і використання племінних ресурсів Украї-
ни, це завдання було деталізовано до породного рівня управ-
ління селекцією [22].

Висновки. Проведений моніторинг наукових концепцій та 
досліджень свідчить про достатню різноманітність селекційно-
генетичних програм з породами різних країн і континентів, 
але головним їх критерієм залишається величина селекційного 
прогресу та прибутковість, тимчасом як основним базисом – 
генетико-популяційні методи та їх досконалість.

Перспективи подальших досліджень. З огляду на стрім-
кий розвиток біотехнологічних методів створення продукції, 
на фактично вирішальне значення економічної доцільності 
будь-якої нової технології та за умов виробництва безпечної 
для вживання й використання тваринницької сировини за-
слуговує на увагу концепція біотехнологічної селекції в молоч-
ному скотарстві країни з, напевно, корекцією її догматів при-
йомами геномної селекції.
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Викладено результати комплексної оцінки свиней основного 
стада червоної білопоясої породи в умовах племінного заводу 
СГПП «Техмет-Юг». Встановлено, що тварини, яких використову-
ють в господарстві, відповідають вимогам класів еліта та перший.

Ключові слова: порода, розведення, продуктивні якості.

Вступ. Червона білопояса порода свиней є одним з новіт-
ніх вітчизняних селекційних досягнень, процес створення якої 
розпочався у 80-ті роки минулого сторіччя. Результати багато-
річної спільної роботи вчених та виробничників були затвер-
джені наказом Міністерства АПК України і УААН за №324/47 
від 14 травня 2007р. як нове селекційне досягнення під на-
звою червона білопояса порода м’ясних свиней за заводською 
маркою ЧБП.

Породу створено під методичним керівництвом академіка 
УААН В.П. Рибалка шляхом складного відтворювального схре-
щування свиней 7 порід: велика біла, миргородська, ландрас, 
уессекс-седлбек, п’єтрен, дюрок та гемпшир [4, 5].

Програмою розведення передбачалося поєднати високі 
м’ясні якості, високу енергію росту та деякі породні особли-
вості батьківських (спеціалізованих м’ясних) порід та присто-
сованість до умов України вихідних материнських порід [1].

За фенотипом порода має певні особливості, які стійко 
успадковуються при чистопорідному розведенні та вирізня-
ють її від інших популяцій [2].

Зараз червоних білопоясих свиней розводять в 38 госпо-
дарствах України і Ставропольського краю Російської Федера-
ції. За даними державної переатестації племінних підприємств 
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у 2009 році, в різних регіонах нашої країни 4 стада відповідали 
статусу племінного заводу і 8 – племінного репродуктора.

Племінний завод СГПП «Техмет-Юг», що на Миколаївщині, 
є одним із господарств, яке входило до ряду підприємств, на 
базі яких проводилася апробація нової червоної білопоясої по-
роди. В господарстві проводиться селекційно-племінна робота 
з розведення нового генотипу, консолідація та удосконалення. 
Вважаємо за необхідне представити результати продуктив-
ності свиней (ЧБП) в умовах зазначеного господарства.

Методика досліджень. Дослідження проводилися про-
тягом 2009 р. в умовах племінного завода сільськогосподар-
ського приватного підприємства «Техмет-Юг» Миколаївської 
області. Матеріалом для досліджень були основні свиноматки 
та кнури червоної білопоясої породи (ЧБП). Дослідження про-
водилися згідно із загальноприйнятими зоотехнічними мето-
диками оцінка тварин проводилася згідно з інструкцією по 
бонітуванню [3].

Необхідно відмітити, що в господарстві створено опти-
мальні умови годівлі та утримання. Свиней всіх статево-
вікових груп забезпечують повноцінними комбікормами з 
використанням преміксів угорського виробництва. Це обу-
мовлює високу продуктивність тварин.

Результати досліджень. У результаті цілеспрямованої 
селекційно-племінної роботи в господарстві створено високо-
продуктивне поголів’я свиней червоної білопоясої породи.

На сьогодні основне поголів’я свиней червоної білопоясої 
породи в племінному заводі представлено 165 свиноматками і 
15 кнурами-плідниками.

Генеалогічна структура основного стада кнурів-плідників 
представлена 7 лініями: Драба, Девіза, Дифірамба, Дебюта, 
Дантиста, Динаміта, Діаманта. Найбільш чисельною є ге-
неалогічна лінія Дантиста – 27% у загальній структурі стада
плідників.

В генеалогічній структурі маточного стада налічується 
7 родин. Це генеалогічні родини Дельти, Декади, Дилеми, До-
йни, Драбовки, Догми, Дорзи. Найбільш чисельними є генеа-
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логічні родини Дельти – 98 голів, або 59% у загальній структу-
рі стада свиноматок, і Декади – 23 свиноматки (14%). Решта 
генеалогічних родин налічує від 2-х (Дорза) до 17-ти (Дойна і 
Драбовка) свиноматок.

За результатами проведеного у 2009 році бонітування, всі 
кнури–плідники за розвитком належать до класу еліта (табл.). 
У віці 24 місяці їх жива маса складає в середньому 320 кг, 
довжина тулуба – 184 см (з коливаннями від 180 до 188). З 
15 кнурів-плідників 12 голів були оцінені за відгодівельними 
та м’ясними якостями потомства. Під час контрольної від-
годівлі встановлено, що вік досягнення молодняком живої 
маси 100 кг досяг у середньому 190 днів при витратах корму 
3,4 корм. од. на одиницю приросту живої маси. Проведений в 
подальшому забій показав високі м’ясні якості нащадків: се-
редня довжина туші – 98 см, товщина шпику півтуші – 22 мм.

Таблиця
Показники розвитку свиней червоної білопоясої породи

Статево-
вікові групи 
тварин

n

Показники
жива маса, кг довжина тулуба, см

хSХ ±
ліміти хSХ ±

ліміти
max min max min

Кнури-
плідники 
(24 міс.) 15

320,0
±5,2

330,0
±4,3

270,2
±6,3

184,0
±0,5

188,0
±0,3

180,0
±0,2

Свиноматки 
основні 165

187,0
±1,2

193,0
±1,3

172,9
±1,5

157,0
±0,3

162,7
±1,10

146,7
±0,6
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Вивчено генетичну структуру за геном H-FABP (алельні сис-
теми Н та D) різних порід та породних поєднань свиней, що роз-
водять в Республіці Білорусь. Виявлено варіювання частот зу-
стрічаємості генотипів H-FABPHH, H-FABPdd та алелей H-FABPH, 
H-FABPd залежно від породної приналежності. Встановлено по-
зитивний вплив генотипів H-FABPHH і H-FABPdd на морфологіч-
ний склад задньої третини напівтуші, вихід м’яса збільшився на 
2,0-4,9%.

Ключові слова: свині, поліморфізм, частота зустрічальності, 
генотип, алельні системи, морфологічний склад.

Введение. Свиньи являются наиболее скороспелыми и 
многоплодными животными, что позволяет за относительно 
короткий промежуток времени производить большее количе-
ство мясной продукции, чем в других отраслях. Однако, анализ 
темпов роста производства свинины и улучшения ее качества 
указывают на то, что потенциальные возможности свиновод-
ства используются далеко не полностью и связано это, в пер-
вую очередь, с тем, что скорость генетического прогресса при 
разведении свиней с использованием традиционных методов 
селекции отстает от требований времени и не превышает 2% 
в год [1].

Одними из важнейших селекционных признаков свиней 
являются мясная продуктивность и качество мяса. Поэтому 
большое значение в селекции свиней имеют новые поисковые 
работы, связанные с выявлением и использованием гене-
тических маркеров, детерминирующих признаки мясной
продуктивности.

По данным Зиновьевой Н.А. и Gerbens F., одним из та-
ких ДНК-маркеров может служить ген H-FABP, так как он 
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оказывает влияние на содержание внутримышечного жира в 
туше виней, а аллельные варианты H-FABPH и H-FABPd обес-
печивают у животных снижение толщины шпика на 0,6 мм 
(P<0,01) и увеличение массы туши на 2,3 кг [2, 3].

Методика исследований. Исследования выполнялись в 
лаборатории гибридизации в свиноводстве РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по животноводству». Базовыми хозяйствами были: 
РСУП «СГЦ «Заднепровский» Витебской, РСУП «СГЦ «Василиш-
ки» Гродненской, РУП СПК «Снов» Минской, РСУП «СГЦ «За-
речье» Гомельской, РСУП «СГЦ «Западный» Брестской, РУСП 
«Заречье» Минской, ЗАО «Клевица» Минской областей и Грод-
ненская КИСС.

Объектом исследования для проведения тестирования 
по гену H-FABP являлись свиньи пород: крупной белой (КБ), 
n=324; белорусской мясной (БМ), n=312; ландрас (Л), n=111; 
дюрок (Д), n=57; пьетрен (П), n=9; и гибридный молодняк, 
полученный с участием этих пород, n=232.

Генотипирование животных проводили методом ПЦР-
ПДРФ (полимеразная цепная реакция-полиморфизм длин 
рестрикционных фрагментов).

С целью определения генетической структуры попу-
ляций свиней рассчитывали частоты генотипов и аллелей 
гена H-FABP (аллельные системы Н и D) с использованием 
стандартных биометрических методов.

Для изучения ассоциации полиморфных вариантов гена 
H-FABP с мясными качествами свиней были сформированы 
опытные группы животных белорусской мясной и крупной бе-
лой пород живой массой 30 кг по 6 гол. в каждой генотипи-
ческой группе и поставлены на контрольный откорм на Грод-
ненскую КИСС.

Результаты исследований. Согласно данным на-
учной литературы предполагается, что одним из марке-
ров откормочных и мясных признаков свиней является ген 
H-FABP (аллельные системы Н и D). Так, по утверждению 
Chmurzynski А., биологическая особенность гена H-FABP за-
ключается в кодировании белков, участвующих в липидном 
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обмене, основная функция которых – связывание длинных
цепочек жирных кислот и перенос их внутри клетки к 
различным органеллам. В процессе липидного обмена про-
исходит жироотложение между волокнами мышечной ткани, 
что способствует увеличению мраморности мяса [4].

В наших исследованиях полиморфизм гена H-FABP был 
выявлен методом ПЦР-ПДРФ. В результате генетического 
тестирования установлены отличия встречаемости генотипа 
H-FABPHH и аллеля H-FABPH в зависимости от породы и соче-
тания пород. Установлено, что наибольшей частотой встре-
чаемости генотипа H-FABPHH и аллеля H-FABPH характери-
зовались чистопородные животные породы ландрас – 80,8% 
и 0,89, крупной белой – 67,6% и 0,81, белорусской мясной – 
65,0% и 0,79, среди гибридов сочетания: (КБхЛ)хЛ – 76,0% 
и 0,86 и КБхЛ – 74,5% и 0,86, соответственно. Наименьшая 
концентрация генотипа H-FABPHH и аллеля H-FABPH выявлена 
у животных пород пьетрен – 22,2% и 0,39 и дюрок – 26,8% и 
0,54 (табл.1).

Таблица 1
Генетическая структура пород и породных сочетаний 

по гену H-FABP (аллельная система Н)

Порода,
сочетание пород

n

Частота встречаемости

генотипов, % аллелей

HH Hh hh H h

Ландрас 111 80,8 16,4 2,8 0,89 0,11

Крупная белая 324 67,6 26,5 5,9 0,81 0,19

Белорусская мясная 312 65,0 32,1 2,9 0,79 0,21

Дюрок 57 26,8 53,3 19,9 0,54 0,46

Пьетрен 9 22,2 33,3 44,5 0,39 0,61

(КБхЛ)хЛ 50 76,0 20,0 4,0 0,86 0,14

КБхЛ 89 74,5 23,0 2,5 0,86 0,14

КБхП 22 54,5 45,5 - 0,77 0,23

При исследовании генетической структуры основных по-
род по аллельной системе D выявлено варьирование частоты 
встречаемости генотипа H-FABPdd и аллеля H-FABPd в зависи-
мости от породной принадлежности, наибольшей концентра-
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цией отличались подсвинки пород: ландрас – 55,3% и 0,75, бе-
лорусская мясная – 42,1% и 0,65, и гибриды (КБхЛ)хЛ – 56,0% 
и 0,76, а наименьшей – дюрок – 5,4% и 0,23 и пьетрен – 22,2% 
и 0,39, соответственно (табл.2).

Таблица 2
Генетическая структура пород и породных сочетаний 

по гену H-FABP (аллельная система D)

Порода,
сочетание пород

n

Частота встречаемости

генотипов, % аллелей

DD Dd dd D d

Ландрас 112 4,2 40,5 55,3 0,25 0,75

Белорусская мясная 317 12,7 45,2 42,1 0,35 0,65

Крупная белая 306 26,5 49,8 23,7 0,51 0,49

Дюрок 58 58,7 35,9 5,4 0,77 0,23

Пьетрен 9 44,5 33,3 22,2 0,61 0,39

(КБхЛ)хЛ 50 4,0 40,0 56,0 0,24 0,76

КБхЛ 90 12,7 52,2 35,1 0,39 0,61

КБхП 22 9,1 63,6 27,3 0,41 0,59

Необходимо отметить тот факт, что животные пород 
дюрок и пьетрен отличаются наименьшей частотой встре-
чаемости генотипов H-FABPHH и H-FABPdd, что вероятно свя-
зано с низкой мраморностью мяса у этих пород. По данным 
зарубежных авторов Newcom D.W. и Thaller G., содержание 
внутримышечного жира у животных этих пород в среднем со-
ставляет 1,68% [5, 6].

Зарубежные исследователи Urban T. и Choi A. утвержда-
ют, что применение гена-маркера H-FABP в селекции свиней 
и отбор производителей с предпочтительными генотипами 
H-FABPHH и H-FABPdd обеспечивает увеличение массы задней 
трети полутуши у потомков на 0,5-0,8 кг уже в первом по-
колении [7, 8]. Существует корреляционная взаимосвязь меж-
ду морфологическим составом окорока и туши на уровне 
r=0,8, поэтому нами проведены исследования по определе-
нию влияния комплексных генотипов H-FABPHHDd, H-FABPHHdd 
и H-FABPHhDd по гену H-FABP на морфологический состав 
туш свиней белорусской мясной и крупной белой пород. Для 
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определения содержания в задней трети полутуши мяса, сала 
и костей проводили его обвалку (табл.3).

Таблица 3
Морфологический состав задней трети полутуши 

молодняка белорусской мясной породы 
различных генотипов по локусу H-FABP

Генотип Мясо, % Сало, % Кости, %

HHdd 73,6±0,7* 14,4±0,4* 12,0±0,4

HhDd 71,9±0,3 15,4±0,07 12,7±0,1

HHDd 71,6±0,09 15,7±0,1 12,7±0,1

Примечание: разница с показателями генотипа H-FABPHHDd достоверна при: * – P<0,05

Установлено, что в задней трети полутуши подсвинков бе-
лорусской мясной породы с генотипом H-FABPHHdd содержание 
мяса было выше на 1,7 и 2,0% (P<0,05), сала и костей меньше 
на 0,3 и 1,3% (P<0,05) и на 0,7%, соответственно, по сравне-
нию с аналогами генотипов H-FABPHhDd и H-FABPHHDd.

Содержание мяса в задней трети полутуши молодня-
ка крупной белой породы с генотипом H-FABPHHdd составило 
74,2%, что достоверно выше в сравнении с животными гено-
типов H-FABPHhDd и H-FABPHHDd на 2,4 и 4,9% (P<0,05), соответ-
ственно. По содержанию сала и костей наименьшими показа-
телями характеризовались животные с генотипом H-FABPHHdd 
– 14,9 и 10,9%, что на 0,7 и 0,3% и на 1,7 и 4,6% (P<0,05) 
было меньше, чем у молодняка с генотипами H-FABPHhDd и 
H-FABPHHDd, соответственно (табл.4).

Таблица 4
Морфологический состав задней трети 

полутуши молодняка крупной белой породы, 
различных генотипов по локусу H-FABP

Генотип Мясо, % Сало, % Кости, %

HHdd 74,2±1,3* 14,9±0,8 10,9±0,6*

HhDd 71,8±1,2 15,6±0,3 12,6±1,4

HHDd 69,3±1,3 15,2±0,09 15,5±1,4

Примечание: разница с показателями генотипа H-FABPHHDd достоверна при: * – P<0,05
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Таким образом, проведенные исследования позволили 
установить достоверное повышение содержание мяса и сни-
жение содержания костей в задней трети полутуши подсвин-
ков генотипа H-FABPHHdd.

Выводы. Установлено, что наибольшей частотой встреча-
емости аллелей H-FABPН и H-FABPd характеризовались популя-
ции пород: крупной белой – 0,88 и 0,72; белорусской – мясной 
0,91 и 0,72 и ландрас – 1,0 и 0,80; наименьшей – дюрок – 0,54 
и 0,23 и пьетрен – 0,39 и 0,39, соответственно.

Установлено достоверное увеличение содержания мяса в 
задней трети полутуши у свиней белорусской мясной и круп-
ной белой породы с генотипом H-FABPННdd на 2,0% (P<0,05) и 
4,9% (P<0,05), соответственно, по сравнению с животными ге-
нотипа H-FABPННDd.
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УДК 637.236

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА 
КИСЛОВЕРШКОВОГО МАСЛА

О.В. Король, аспірант, науковий співробітник відділу 
маслоробства
Технологічний Інститут молока та м’яса НААНУ, м.Київ

Досліджено технологію виробництва кисловершкового масла 
методом сколочування вершків із застосуванням ступінчастого 
режиму дозрівання. Розглянуто особливості та умови форму-
вання смакоароматичних та структурних характеристик масла. 
Отримано хороші показники органолептичної оцінки дослідного 
зразку. Установлено необхідність подальших досліджень щодо 
удосконалення технології.

Ключові слова: кисловершкове масло, дозрівання вершків,
температурний режим, смакоароматичні властивості, молочна 
кислота, діацетил.

Вступ. Кисловершкове масло на сьогодні незаслуговано 
забуте, недооцінене як споживачем, так і Українським вироб-
ником насьогоднішній день. Водночас воно є джерелом ціло-
го комплексу корисних речовин за рахунок великого вмісту 
молочного жиру. Молочний жир є унікальним по своїй при-
роді, володіє найбільш складним жирнокислотним складом, 
цінними харчовими властивостями в порівнянні з іншими 
природними жирами; є джерелом енергії для біохімічних про-
цесів в організмі людини, легко засвоюється [1]. Додатково до 
усіх властивостей вершкового масла є позитивні особливос-
ті кисловершкового його виду, які обумовлені діяльністю за-
квашувальних культур. Вони призводять до збільшення вмісту 
молочної кислоти та діацетилу в маслі. Ці речовини не лише 
сприяють формуванню приємного специфічного кисломо-
лочного смаку та аромату, а й потрапляють до кишечника не 
ушкодженими, що значно підвищує фізіологічну цінність про-
дукту. Саме у кисловершковому маслі створюються сприятли-
ві умови для розвитку природньої мікрофлори (молочнокислих 
бактерій(МКБ)) та несприятливі для розвитку патогенної, ко-
тра стає причиною протікання гнилісних процесів та розкладу 
жиру. Існують дані, що виділені із молокопродуктів деякі шта-
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ми молочнокислих стрептококів (вид Str. lactis) продукують 
антибіотик, властивості якого схожі із нізином. Штами антаго-
ністів Str. lactis пригнічують молочнокислі стрептококи (чут-
ливі штами), гемолітичні стрептококи, золотистий стафілокок, 
мікрококи, протеолітичні та ліполітичні бактерії, спорові па-
лички та ряд інших [2]. Тобто, молочна кислота та діацетил 
володіють високою антибактеріальною активністю щодо сто-
ронньої мікрофлори (інгібують розвиток гнилістних бактерій), 
ріст Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella. Це має 
досить важливе значення з позиції безпеки продукту та трива-
лості його зберігання [3, 4].

На сьогодні масло виготовляють двома способами – пере-
творенням високожирних вершків та сколочуванням. Що сто-
сується безпосередньо кисловершкового, то обидві технології 
виробництва мають декілька методів збагачення масла арома-
тичними речовинами. Так, метод сколочування вершків може 
включати біологічне сквашування вершків МКБ, внесення за-
кваски в пласт масла після сколочування вершків; хімічний 
метод внесення у масло синтетичних композицій (смакові ре-
човини та ароматизатори). Для завершення фазових перетво-
рень молочного жиру з метою формування хорошої структури 
масла та для накопичення достатньої кількості ароматичних 
речовин доцільно застосовувати метод сколочування із трива-
лим періодом ступінчастого дозрівання сквашених вершків. 
Чимало вітчизняних та зарубіжних вчених займалися дослі-
дженням особливостей технології кисловершкового масла. З 
поміж них є чимало основоположних фундаментальних робіт. 
Однак з часом змінюються показники якості та вимоги до 
продукту. Тому дане питання потребує подальших досліджень, 
корегування існуючої технології у відповідності із особливос-
тями хімічного складу, якості сировини та вимогами норма-
тивної документації.

Метою даної роботи було визначити відповідність гото-
вого продукту якісним смаковим та структурним характе-
ристикам при виробництві кисловершкового масла методом
сколочування.
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Методика досліджень. Для дослідження було сформова-
но два зразки:

1 – солодковершкове масло;
2 – кисловершкове масло (закваска 2%, на знежиреному 

молоці, до складу якої входили штами Lactococcus lactis subsp 
lactis та L. lactis subsp diacetylactis).

Обидва зразки витримували при однакових температур-
них умовах дозрівання вершків, а саме при температурному 
режимі 21°С (6 год)→13°С (4 год)→8°С (8 год). В процесі ви-
тримки проводили контроль показників активної та титрова-
ної кислотності вершків.

Результати досліджень. За рахунок активного розвитку 
мікроорганізмів закваски спостерігали відмінності у зміні ак-
тивної кислотності зразків (рис.).

Рис. Порівняння активної кислотності зразків масла

Як бачимо із рисунку 1, у кисловершковому зразку кис-
лотність середовища зменшувалась до кінця витримки ди-
намічно, тоді як у солодковершковому – перебувала на від-
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носно сталому рівні. Зміни рН є наслідком активного росту 
мікроорганізмів закваски та продукування ними молочної 
кислоти під впливом температурного фактору. Накопичення 
ароматичних речовин (летких сполук) у маслі для формуван-
ня відповідного смаку та аромату відбувається як результат 
активної діяльності мікроорганізмів, на що вказує зменшення 
показника активної кислотності. Початковий титр МКБ склав
1,2*107 КУО/см3, кінцевий – 1,3*108 КУО/см3, і з них арома-
тоутворюючі L. lactis subsp diacetylactis – 3,5*106 КУО/см3 та 
9,1*107 КУО/см3 відповідно. Діацетил, ацетоїн та ефіри є клю-
човими ароматоутворюючими компонентами мікробного по-
ходження. Так, вміст діацетилу у сквашених вершках на кі-
нець періоду дозрівання склав 6,76 мкг/кг, тоді як у вершках 
без закваски зафіксовано лише його сліди.
Фізичне дозрівання сприяло зміні (збільшенню) в’язкості 

вершків, що є позитивним для виготовлення масла хорошої 
консистенції (табл.).

Таблиця
Зміна в’язкості вершків впродовж дозрівання, х10-3 Н . с/м2

Тривалість
дозрівання, год

В’язкість вершків при швидкості
обертання циліндра 135хв.-1

0 0,100

2 0,096

4 0,100

6 0,100

8 0,126

10 0,148

12 0,156

15 0,163

18 0,178

Дилатометричними дослідженнями було встановлено ма-
сову частку кристалізаційної фази у молочному жирі за темпе-
ратур, що застосовуються у процесі дозрівання. Максимальне 
значення даного показника (36,37%) є задовільним (оптималь-
не значення вмісту кристалічної фази у молочному жирі – 
40±3% [5]).
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Висновки. Згідно із проведеною органолептичною оцін-
кою отриманих зразків можна зробити висновок, що кисло-
вершкове масло відрізнялось специфічним кисломолочним 
смаком, мало приємний аромат, специфічний запах. Кон-
систенція обох зразків була хороша – однорідна, пластична, 
м’яка. Таким чином, зазначена технологія сприяє виготовлен-
ню масла хорошої якості із специфічними смакоароматични-
ми властивостями, а тому потребує подальших досліджень з 
метою удосконалення технологічного процесу та корегування 
якісних показників готового продукті залежно від усіх можли-
вих факторів впливу.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ 
ДОБАВКИ В РАЦИОНАХ ТЕЛЯТ

А.Н. Кот, кандидат сельскохозяйственных наук
Г.Н. Радчикова, кандидат сельскохозяйственных наук
Е.П. Симоненко, младший научный сотрудник
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси
по животноводству»

Вивчено ефективність згодовування молока, яке сквашене 
кисломолочною добавкою (ДКМ), молодняку великої рогатої ху-
доби. Встановлено вплив його на фізіологічний стан та енергію 
росту тварин.

Ключові слова: телята, ефективність вирощування, добавка 
кисломолочна.

Введение. Во всех хозяйствах, занимающихся разведени-
ем скота, особое внимание необходимо уделять телятам, здо-
ровье которых с первых дней жизни является залогом их про-
дуктивности в будущем. В этот период иммунитет телят еще не 
сформирован и животные очень чувствительны к воздействию 
неблагоприяных факторов. Одной из причин заболевания и 
падежа телят являются заболевания желудочно-кишечного 
тракта. Кишечная микрофлора является чутким индикато-
ром, реагирующим на такие факторы, как изменение пита-
ния, погоды, ранний отъем молодняка от маток, вакцинация, 
стресс, высокая концентрация поголовья, инфекции и др. Все 
это может приводить к изменению бактериального баланса и 
резкому сокращению количества бифидобактерий [1].

Поэтому как средство неспецифической профилактики 
желудочно-кишечных заболеваний молодняка во всех стра-
нах мира с развитым животноводством находят признание 
пробиотики. В связи с этим большое значение отводится со-
зданию и применению в сельском хозяйстве кормовых до-
бавок, которые содержат живые клетки нормальной кишеч-
ной микрофлоры, или кормовых добавок с бифидофактором, 
которые способствуют развитию бифидобактерии.
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Введение в рацион бифидогенных добавок позволя-
ет снизить падеж, повысить рост и развитие молодняка 
сельскохозяйственных животных [2].

В связи с этим, целью работы было изучение эффективности
использования добавки кисломолочной «ДКМ» в рационах телят.

Добавка представляет собой однородную массу тягу-
чей консистенции кремового цвета различных оттенков с 
кисломолочным запахом.

Методика исследований. Для определения зоотехничес-
кой и экономической эффективности скармливания опытной 
ДКМ был проведен научно-хозяйственный опыт.

Для проведения научно-хозяйственного опыта было сфор-
мировано две группы животных по 15 голов в каждой. Те-
лят в группы подбирали с учетом возраста и живой массы по 
принципу пар-аналогов. Животные содержались в групповых 
станках по 7-8 голов. Продолжительность учетного периода во 
всех опытах составляла 60 дней.

В состав молока вводили 1-1,5% ДКМ и сквашивали при 
температуре от 18 до 25°С в течение 12 часов.

Приучение к потреблению сквашенного молока происхо-
дило постепенно на протяжении 5 дней.

Результаты исследований. В научно-хозяйственных 
опытах изучали поедаемость кормов, интенсивность роста и 
уровень среднесуточных приростов, гематологические пока-
затели, клиническое состояние животных.

В научно-хозяйственном опыте в состав рационов 
подопытных животных входило сено разнотравное – 9,2-
10,1%, концентраты (КР-1 и овсянка) – 35,7-39% и молоко – 
51,8-54,2% (табл.2). В опытной группе цельное молоко было 
заменено на сквашенное.

Скармливание сквашенного молока не оказало значитель-
ного влияния на потребление кормов телятами. Так, животные 
контрольной группы потребили больше на 6% сена, а концен-
тратов меньше на 15%.

Подопытные животные с рационом получали 2,2-2,3 кг 
сухого вещества. В расчёте на 1 к.ед. приходилось 118-120 г 
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переваримого протеина. Сахаропротеиновое соотношение
составило 0,6-0,8:1, концентрация обменной энергии в 1 кг 
сухого вещества равнялась 12,8-13,2 МДж. Соотношение 
кальция и фосфора составило 1,27-1,36:1.

За время проведения научно-хозяйственного опыта в 
опытной группе не было случаев заболевания телят диареей, 
в то время как в контрольной группе отмечено два случая за-
болевания животных.

Анализ результатов гематологических исследований пока-
зал, что все они находились в пределах физиологических норм 
без достоверных различий между группами (табл.1), что сви-
детельствует о том, что замена цельного молока в рационах те-
лят опытным заменителем не оказала отрицательного влияния 
на физиологические процессы, протекающие в организме.

Таблица 1
Морфо-биохимические показатели крови

Показатели 
Группы

I-контрольная II-опытная

Эритроциты, 1012/л 5,31±0,13 5,88±0,21

Гемоглобин, г/л 9,73±0,22 10,47±0,38

Общий белок, г/л 62,07±4,18 68,53±1,84

Сахар, мМоль/л 7,1±0,5 5,7±0,17

Мочевина, мМоль/л 3,97±0,15 4,43±0,3

Кислотная емкость, мМоль/л 513±6,7 513±17,6

Кальций, мМоль/л 3,23±0,12 3,17±0,14

Фосфор, мМоль/л 2,04±0,03 2,06±0,11

Лейкоциты, 103 г/л 62,17±4,17 68,53±1,841

Было отмечено увеличение содержания эритроцитов в 
крови животных II группы на 10,7%. Можно указать также 
на тенденцию к увеличению и уровня гемоглобина в крови 
опытных животных на 7,6%.

В нашем опыте также отмечался высокий уровень сахара 
в крови всех групп. Однако при этом уровень сахара в кро-
ви II группы был меньше, чем в I на 19%, что, по-видимому, 
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объясняется более низким содержанием сахара в рационе. 
Также в крови животных опытной группы отмечено снижение 
содержания кальция на 6%. Количество общего белка в крови 
телят опытной группы, наоборот, было выше на 10,4%.

Основными показателями, характеризующими эффектив-
ность выращивания животных, являются живая масса и 
энергия роста, которые напрямую зависят от условий корм-
ления. В нашем опыте оценка этих показателей проводилась 
путем индивидуального взвешивания животных в начале, се-
редине и конце опытов.

Как показали исследования, скармливание телятам мо-
лока, сквашенного опытной добавкой, оказало положитель-
ное влияние на интенсивность их роста (табл.2) и позволило 
повысить среднесуточные приросты живой массы с 720,1 г до 
805,1, или на 11,8%.

Таблица 2
Динамика живой массы и среднесуточные 

приросты у подопытных животных

Показатели
Группы

I-контрольная II-опытная

Живая масса, кг:
     в начале опыта 39,8±1,5 40,2±1,50

     в конце опыта 83±3,1 88,5±2,70

Валовой прирост, кг 43,2±1,7 48,3±1,70

Среднесуточный прирост, г 720,1±28,7 805,1±27,70

% к контролю 100 111,8

В результате применения кормовых добавок за 60 дней 
опыта был получен дополнительный прирост живой массы 
5,1 кг на 1 голову. Однако разница в приростах была
недостоверной.

Выводы. Использование сквашенного кисломолочной до-
бавкой молока в рационах телят не оказывает значительного 
влияния на потребление кормов рациона и гематологические 
показатели и способствует повышению энергии роста на 11,8%.
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У роботі показано, що модель Б. Гомперца росту живої маси 
може бути використана для аналізу особливостей росту та розви-
тку корів червоної степової породи в постнатальному онтогенезі. 
При цьому, коефіцієнти даної моделі мають визначений зв’язок із 
рівнем молочної продуктивності й можуть бути використані для 
раннього прогнозування цієї продуктивності.

Ключові слова: червона степова порода, модель Б. Гомперца,
 молочна продуктивність.

Вступ. Математичний аналіз та моделювання використо-
вуються в різних галузях тваринництва вже давно. Найбіль-
шою мірою математичні моделі використовуються для опи-
су процесів динаміки живої маси з віком (криві росту живої 
маси), процесів динаміки продукції молока протягом лакта-
ції (лактаційні криві) та процесів динаміки яєчної продукції 
птахів (криві яєчної продуктивності). Лише у другій полови-
ні ХХ століття було розроблено більше десятка математичних 
моделей, які дозволяють проводити аналіз та робити прогноз 
продуктивності на підставі тих чи інше припущень [1]. Метою 
нашої роботи був аналіз особливостей росту та розвитку корів 
дослідного стада різного походження та ефективність вико-
ристання цих особливостей в прогнозуванні молочної продук-
тивності на підставі моделі Б. Гомперца.

Методика досліджень. Об’єктом дослідження були пер-
вістки червоної степової породи п’яти ліній (Нарциса, Ган-
геза, Тополя, Нептуна та Орфея), що утримувалися в умовах 
ДП “Племрепродуктор “Степове” Миколаївського району про-
тягом 2003-2008 рр. (разом 420 голів).

Предметом дослідження були особливості їх росту та роз-
витку (показники живої маси при народженні у віці 3, 6, 9, 
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12, 15 та 18 місяців), а також рівень молочної продуктивності 
протягом першої лактації (стандартизовані надої за 1-10 мі-
сяці лактації та надій за 305 днів лактації). Стандартизація 
надоїв відбувалася з використанням моделі поліному третього 
ступеня за методикою С.С. Крамаренка [2].

У якості комплексної оцінки росту та розвитку корів було 
використано коефіцієнти рівняння Б. Гомперца [3], що має 
вигляд:

,)1(exp 0
0 







 −
=

− t

t
eAWW

 

 (1)

де W0 – жива маса при народженні; A0 та α – постійні, що спе-
цифічні для виду (чи популяції) й обумовлюють початковий 
темп росту та швидкість дозрівання, відповідно. Дана модель 
найбільш придатна для опису росту та розвитку тварин на по-
чаткових етапах онтогенезу до досягнення ними асимптоти. 
При аналізі було використано методи варіаційної статистики 
(дисперсійний аналіз, множинний регресійний аналіз) [4].

Результати досліджень. В табл.1 наведено отримані 
оцінки коефіцієнтів моделі Б. Гомперца для росту живої маси 
тварин дослідного стада на початкових етапах онтогенезу – 
від народження до 18-місячного віку.

Таблиця 1
Оцінки коефіцієнтів моделі Б. Гомперца росту живої маси 
тварин дослідного стада залежно від лінії бугая-плідника

Показники 
моделі

Лінія бугая-плідника
F p

Нарцис Тополь Гангез Нептун Орфей

A0 0,384 0,376 0,394 0,381 0,396 1,566 0,234

α 0,144 0,139 0,145 0,139 0,150 1,425 0,274
Wmax 413,6 435,0 411,0 434,8 398,4 3,016 0,052

W0 29,0 29,0 27,0 28,1 28,2 3,411 0,036

Як бачимо, початкова швидкість росту найбільш висока у 
корів, що належать до лінії бугая-плідника Гангез та Орфей. 
Для корів лінії Орфей також відмічається й найвища швид-
кість дозрівання тварин. Максимальні значення живої маси 
(асимптотичні) відмічаються серед корів, батьки яких нале-
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жать до ліній Тополь або Нептун. А найвища жива маса при 
народженні – до ліній Нарцис або Тополь.

Встановлено, що генотиповий фактор (належність пер-
вісток до відповідної лінії бугая–плідника) найбільшою мірою 
впливає на коефіцієнт W0 моделі Б. Гомперца (η2 = 37,61%), 
тоді як в найменшому ступені цей вплив проявляється для по-
казника α (η2 = 9,60%)

Встановлено, що генотиповий фактор (належність пер-
вісток до відповідної лінії бугая-плідника) найбільшою мірою 
впливає на коефіцієнт W0 моделі Б. Гомперца (η2 = 37,61%), в 
той час як найменшою мірою цей вплив проявляється для по-
казника α (η2 = 9,60%)

У цілому, модель Б. Гомперца досить адекватно описує 
особливості росту живої маси тварин у постнатальному онто-
генезі (до досягнення статевої зрілості) – коефіцієнт детерміна-
ції моделі складає 97-99%.

Коефіцієнти моделі Б. Гомперца були слабко пов’язані із 
показниками молочної продуктивності тварин за першу лак-
тацію (табл.2). Винятком є лише коефіцієнт W0, який був ко-
рельований із надоями за 8–10 місяці лактації та із надоєм за 
305 днів лактації (r = 0,473…0,543; p < 0,05).

Таблиця 2
Коефіцієнти кореляції між показниками моделі 
Б.Гомперца росту живої маси первісток червоної 
степової породи та їх молочною продуктивністю

Місяць лактації
Показники моделі Б. Гомперца

A0 α Wmax W0

I -0,051 0,043 -0,040 0,305
II -0,080 -0,018 0,126 0,337
III -0,280 -0,212 0,323 0,391
IV -0,383 -0,314 0,415 0,395
V -0,410 -0,337 0,430 0,392
VI -0,389 -0,307 0,396 0,402
VII -0,322 -0,221 0,313 0,432
VIII -0,176 -0,047 0,145 0,473
IX 0,064 0,234 -0,174 0,474

X 0,237 0,464 -0,453 0,535

За 305 днів лактації -0,247 -0,108 0,207 0,543
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Але при використанні моделі множинної лінійної регресії 
встановлено, що коефіцієнти моделі росту живої маси первіс-
ток Б. Гомперца можуть бути використані для прогнозування 
їх молочної продуктивності (табл.3).

Таблиця 3
Результати регресійного множинного лінійного аналізу 

впливу показників моделі Б.Гомперца на молочну 
продуктивність первісток червоної степової породи

Показники
моделі

b SEb t p

Intercept -18234,46 7578,18 -2,41 0,029
Aо 63224,28 26360,12 2,40 0,029
α -124048,46 48416,91 -2,56 0,021

Wо 538,31 152,89 3,52 0,003

Таким чином, загальна модель цієї залежності має вигляд: 
Надій 305 днів (кг) = -18234,46 + 63224,28*A0 – 124048,4*α 

+ 538,31*W0.
Коефіцієнт множинної кореляції для цієї моделі складає:

R = 0,713; p < 0,01. Стандартна помилка для оцінювання на-
дою за 305 днів на підставі цієї моделі складає 299,3 кг молока.

Висновки. Модель Б. Гомперца росту живої маси може 
бути використана для аналізу особливостей росту та розвитку 
корів червоної степової породи у постнатальному онтогенезі. 
При цьому, коефіцієнти моделі мають визначений зв’язок із 
рівнем молочної продуктивності первісток й можуть бут вико-
ристані для раннього прогнозування цієї продуктивності.
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ 
КАЧЕСТВ СВИНЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МАРКЕРНЫХ ГЕНОВ

Н.А. Лобан, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
РУП «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по животноводству»

Аналізувався вплив поліморфізних варіантів генів відтворю-
вальних (ESR) та м’ясо-відгодівельних якостей (IGF-2) на продук-
тивність свиней білоруської великої білої породи. Встановлено, 
що свиноматки з генотипом ВВ гену ESR вірогідно (р<0,001) пе-
ревершують за багатоплідністю аналогів з генотипом АА на 0,87-
1,57 поросяти за опорос. Встановлено, що кнури з генотипом QQ 
та Qq гену IGF-2 вірогідно перевершують своїх аналогів з гено-
типом qq за розвитком, а відгодівельний молодняк – за м’ясо-
відгодівельними якостями. Гени ESR та IGF-2 можна розглядати 
як генетичні маркери відтворювальних якостей та швидкості 
росту свиней білоруської великої білої породи. Запропоновано 
схеми підбору з метою підвищення відтворювальних та м’ясо-
відгодівельних якостей.

Клові слова: білоруська велика біла порода свиней, ген ESR, 
ген IGF-2, маркерні гени, відтворювальні, відгодівельні та м’ясні 
якості, поліморфізм.

Введение. Большинство хозяйственно-полезных признаков 
сельскохозяйственных животных являются количественными 
и имеют полигенную природу, то есть на их проявление 
оказывает влияние не один, а целый ряд генов, расположенных 
в различных участках (локусах) генома индивидуума. Однако 
существуют полигенные локусы, ответственные за проявление 
качественных признаков, которые получили название локусов 
количественных признаков (QTL). Животные, характеризую-
щиеся повышенной продуктивностью, имеют в QTL большее 
число предпочтительных аллелей (вариантов генотипов), чем 
в среднем по популяции. Вследствие отбора таких животных 
в качестве родительских пар следует ожидать получение по-
томков, имеющих более высокую частоту предпочтительных 
аллелей, и, как следствие, более высокую продуктивность по 
сравнению с предыдущим поколением.
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В настоящее время в связи с развитием молекулярной ге-
нетики и биологии появилась возможность идентификации 
генов, напрямую или косвенно связанных с хозяйственно-
полезными признаками (геномный анализ). Выявление 
предпочтительных с точки зрения селекции вариантов таких 
генов у свиней позволяет, наряду с традиционным отбором 
по фенотипу, проводить селекцию непосредственно на уровне 
ДНК (маркер-зависимая селекция) [1].

Такая селекция имеет ряд преимуществ перед традицион-
ной. Она не учитывает изменчивость хозяйственно-полезных 
признаков, обусловленную внешней средой, делает возмож-
ной оценку животных в раннем возрасте независимо от пола 
и в результате – повышает эффективность селекции и сокра-
щает сроки выполнения заданных уровней продуктивности.

Разработан достаточно широкий набор методик, позво-
ляющий определить спектр генов-кандидатов, полиморфные 
варианты которых оказывают прямое или косвенное влияние 
на реализацию признаков продуктивности свиней.

Проводимые нами в 2002-2009 гг. в Республике Бела-
русь широкие исследования различных генов-кандидатов 
продуктивных качеств свиней белорусской крупной белой 
породы позволили выявить их полиморфизм и ассоциации ге-
нотипов с продуктивными признаками. Было установлено, что 
наиболее перспективными для применения в практической се-
лекции следует считать: по воспроизводительным качествам – 
ген эстрогенового рецептора (ESR), по откормочным и мясным 
качествам – ген инсулиноподобного фактора роста (IGF-2).

Воспроизводительные качества. Одним из важнейших 
показателей эффективности селекционной работы является 
повышение многоплодия свиноматок. В свиноводстве работы 
по увеличению размеров гнезда проводят с использованием 
различных селекционных программ с высокопродуктивными 
линиями свиноматок методами гибридизации и вводно-
го скрещивания. Однако прямая селекция на плодовитость 
малоэффективна в силу низких коэффициентов наследова-
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ния (h=0,1-0,3) и отрицательного влияния на признак фено-
типических факторов.

В качестве маркеров плодовитости свиней рассматри-
вались следующие гены: эстрогенового рецептора (ESR); 
бетасубъединицы фолликулостимулирующего гормона 
(FSHB); рецептора пролактина (PRLR) и др. Однако наибо-
лее перспективным и получившим широкое распростра-
нение генетическим маркером является ген эстрогенового 
рецептора (ESR). Полиморфизм данного гена обусловлен на-
личием двух аллелей: А и В. Исследованиями установлено, что 
предпочтительным с точки зрения селекции является генотип 
ВВ. Установлено, что превосходство по многоплодию свино-
маток с генотипом ВВ составляло 0,9 поросенка по сравнению 
с генотипом АА. Выявлено, что свиноматки крупной белой и 
уржумской пород с генотипом ВВ превосходили в среднем 
по размерам гнезда животных с генотипом АА на 0,7-1,4 и 
1,3 поросенка, соответственно [4].

Актуальность данных исследований по основной мате-
ринской породе свиней в Республике Беларусь – белорусской 
крупной белой заключается в том, что только данная поро-
да характеризуется полиморфизмом по гену ESR в вариантах 
аллелей А и В. Аллель В, положительно влияющий на воспро-
изводительную функцию, и, в частности, на многоплодие, 
английская крупная белая порода получила от китайской мно-
гоплодной породы мэйншан в 19 веке в процессе ее создания. 
В дальнейшем аллель В перемещался во все вновь создаваемые 
породы свиней с участием крупной белой.

Механизм генетического влияния эстрогенового рецеп-
тора ESR на проявление признака продуктивности свино-
маток по многоплодию заключается в контроле выработки 
женского полового гормона – эстрогена, который определя-
ет воспроизводительные качества. Животные с генотипом 
АА имеют гипофункцию, а ВВ – гиперфункцию выработки 
эстрогена, в гетерозиготном варианте АВ его выработка имеет 
среднее значение.
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Откормочные и мясные качества. Как известно, селек-
ция свиней на повышение темпов роста и увеличение мяс-
ности туш традиционными методами затруднена вследствие 
относительно низкой наследуемости и большой вариабельнос-
ти признаков. В этой связи поиск предпочтительных аллелей 
генов, обуславливающих повышение откормочных и мясных 
качеств свиней, приобретает большое значение в селекции. В 
качестве маркеров продуктивных качеств в настоящее вре-
мя рассматриваются: гипофизарный фактор транскрипции 
(POU1F1); ген инсулиноподобного фактора роста 2 (IGF-2); 
меланинкортин-рецептор (MC4R) и др. [3].

В 2008-2009 гг. была проведена серия исследований по 
генотипированию животных и оценке мясо-откормочных ка-
честв молодняка свиней белорусской крупной белой породы:

- проведено генетическое тестирование животных по ге-
нам – POU1F1, MC4R и IGF-2;

- оценена взаимосвязь полиморфных вариантов генов-
кандидатов с мясо-откормочными качествами свиней. 
Выявлено, что в большей степени на откормочные и мясные 
качества свиней белорусской крупной белой породы влияет 
наличие в геноме животных полиморфизма гена IGF-2 [7; 9].

Ген IGF-2 является одним из наиболее перспективных 
маркеров мясо-откормочной продуктивности. Он участвует в 
широком спектре метаболических, митогенных и дифферен-
цирующих процессах на эмбриональных тканях и плаценте. 
Аутокринная секреция IGF-2 играет главную роль в диффе-
ренцировке клеток скелетной мышцы. Исследования показа-
ли, что мутация в гене IGF-2 (q→Q) существенно влияет на 
скорость роста и отложение жира у свиней. Было установле-
но, что данный ген характеризуется патернальным действи-
ем на продуктивность. Это означает, что у потомства про-
является действие только того аллеля, который был получен 
от отца. Патернальное действие гена существенно облегчает 
разработку селекционной стратегии, так как для достиже-
ния положительного эффекта у потомства достаточно про-
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ведения тестирования и отбора только хряков. Установлено, 
что предпочтительным с точки зрения селекции является ге-
нотип QQ. Так, животные, унаследовавшие от своих отцов 
желательный аллель Q, на 3-4% превосходят диких свиней с 
генотипом q по содержанию мяса в туше. По данным канад-
ского Центра развития свиноводства (CCS.I), свиньи с гено-
типом QQ имеют на 7,1 мм меньше толщину шпика, на 4,3% 
больше постного мяса, на 7 см2 – площадь «мышечного глазка» 
по сравнению со свиньями с генотипом – qq [6, 10].

Целью наших исследований был анализ влияния 
полиморфных вариантов генов-кандидатов продуктивных ка-
честв (ESR, IGF-2) на репродуктивные, откормочные и мясные 
качества свиней белорусской крупной белой породы.

Методика исследований. Исследования проводились 
на свиноматках, хряках, основных и ремонтных, а так-
же на откормочном поголовье свиней белорусской крупной 
белой породы в условиях свинокомплексов, племзаводов, 
селекционно-гибридных центров Республики Беларусь. В ка-
честве исходного материала использовались пробы ткани из 
ушной раковины свиней. Из образцов выделялся и оптимизи-
ровался ДНК для последующего анализа в лабораториях моле-
кулярной генетики (ВИЖ, Россия) и генетики (РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по животноводству», Республика Беларусь) полимор-
физма генов методом ПЦР-ПДРФ (полимеразно-цепной реак-
ции полиморфизма длин рестрикционных фрагментов). При 
этом проводился отбор хряков и маток с предпочтительными 
генотипами. Статистическую обработку проводили по стан-
дартной методике (Меркурьева и др., 1991). Толщину шпика, 
глубину длиннейшей мышцы спины и мясность ремонтных 
хрячков прижизненно определяли прибором «Piglog-105» («SFK 
Technology», Дания).

Результаты исследований.
Повышение воспроизводительных качеств свиноматок 

белорусской крупной белой породы с использованием гена ESR.
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Всего было протестировано 482 основные свиномат-
ки и 180 хряков белорусской крупной белой породы свиней. 
Данные генотипического тестирования животных породы по 
вариантам эстрогенового рецептора представлены в таблице.

Таблица
Частота встречаемости аллелей и генотипов 
гена эстрогенового рецептора (ESR) у свиней 

белорусской крупной белой породы

Хозяйство n
Частота

генотипов, %
Частота 
аллелей

АА АВ ВВ А В
Основные свиноматки

РУСПП «Свинокомплекс Борисовский» 112 25,0 51,8 23,2 0,51 0,49
РСУП «СГЦ «Заднепровский» 113 31,8 49,6 18,6 0,57 0,43
ЗАО «Огневское» 68 33,8 51,5 14,7 0,60 0,40
ЗАО «Нарцизово» 23 39,2 17,4 43,5 0,48 0,52
ООО «Т.Д. «Ждановичи – Агро» 93 45,2 39,8 15,0 0,65 0,35
ЗАО «Заря» 73 47,9 41,1 11,0 0,68 0,32

В среднем 482 37,2 41,9 21,0 0,58 0,42
Хряки

РСУП «СГЦ «Заднепровский» 51 13,7 45,1 41,2 0,36 0,64
РСУП «П/З «Индустрия» 48 50,0 18,8 31,2 0,59 0,41
ЗАО «Южный» 13 69,2 15,4 15,4 0,77 0,23
РУСПП «Свинокомп-
лекс Борисовский»

48 22,9 50,0 27,1 0,48 0,52

ЗАО «Прудок» 20 50,0 35,0 15,0 0,68 0,32
В среднем 180 41,1 32,9 26,0 0,57 0,43
В среднем по породе 662 39,0 37,8 23,2 0,58 0,42

Установлено, что частота встречаемости предпочтитель-
ного гена ВВ у свиней белорусской крупной белой породы в 
различных хозяйствах варьировала в достаточно широком 
диапазоне: от 11,0% до 43,5% у свиноматок с/к «Заря» и 
ЗАО «Нарцизово» и от 15,0 до 41,2% у хряков ЗАО «Прудок» 
и РСУП «СГЦ «Заднепровский», соответственно. В среднем же 
по породе частота генотипа ВВ составила 23,2%, аллеля В – 
0,42%, т. е. находилась на достаточно высоком уровне. Раз-
личная концентрация аллеля В в геноме свиней по стадам за-
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висит от «породной чистоты» и уровня селекционной работы. 
В чистопородных заводских стадах она была максимальной 
(0,52-0,64) и минимальной в товарных стадах, где активно ис-
пользуется межпородное реципрокное скрещивание. Следует 
отметить, что частоты аллелей гена ESR как у свиноматок, так 
и у хряков были практически одинаковы. Следовательно, час-
тотность аллеля В может свидетельствовать о гомозиготнос-
ти и отселекционированности заводских популяций породы и 
устойчивой передаче признака потомству.

У животных специализированных мясных пород (дюрок, 
эстонская беконная, ландрас) генотип ВВ отсутствует. Отме-
чено лишь наличие гетерозиготного генотипа АВ, частота 
встречаемости аллеля В достигает значений 0,11-0,17%. Та-
ким образом, подтверждается целесообразность использова-
ния эстрогенового рецептора ESR в качестве генетического 
маркера многоплодия у свиней белорусской крупной белой 
породы.

Проводимые нами исследования [2; 8] показали, что нали-
чие аллеля В гена эстрогенового рецептора в геноме свинома-
ток белорусской крупной белой породы положительно влияет 
на их многоплодие. Отмечено достоверное (р<0,001) превос-
ходство свиноматок с генотипом ВВ над их аналогами с ге-
нотипом АА: по многоплодию – на 13,4%, количеству поросят 
при отъеме – на 11,6%, массе гнезда при отъеме – на 10,1%.

Выявлено, что генотип хряков по гену ESR оказывает вли-
яние на продуктивность осемененных их спермой свиноматок.

Отмечено (рис.1), что хряки, несущие в геноме генотип 
ВВ, оказывают положительное влияние на продуктивность 
осемененных их спермой маток белорусской крупной белой 
породы. Наиболее высокое многоплодие – 13 поросят – отме-
чено у родителей с сочетанием генотипов ВВ×ВВ.

По итогам наших исследований предлагается схема подбо-
ра свиноматок и хряков белорусской крупной белой породы, 
направленная на повышение многоплодия, представленная 
на рис.2.
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Рис.1. Продуктивность свиноматок белорусской крупной белой породы в 
зависимости от сочетаний генотипов по ESR

Рис.2. Схема подбора по повышению многоплодия свиноматок 
белорусской крупной белой породы
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Повышение откормочных и мясных качеств свиней бело-
русской крупной белой породы с использованием гена IGF-2.

Проводился сравнительный анализ частот встречаемости 
генотипов и аллелей гена IGF-2 у хряков плановых пород Рес-
публики Беларусь (рис.3).
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Рис.3. Распределение аллеля Q гена IGF-2 у хряков плановых пород свиней

Частота встречаемости желательного аллеля Q у хряков 
мясных пород, полученных с использованием зарубежно-
го генофонда (йоркшир, дюрок, ландрас), была наибольшей
(0,75-0,98), породы белорусская крупная белая – значительно 
ниже (0,34).

Проведенные нами исследования [5; 7] показали, что хря-
ки белорусской крупной белой породы, несущие в своем геноме 
генотипы Qq и QQ превосходили или имели тенденцию к пре-
восходству над своими аналогами с генотипом qq: по толщине 
шпика – на 1,5 и 2,8 мм или 6,1 и 11,3% (р<0,05); площади 
«мышечного глазка» – на 2,6 и 3,6 см2 или 2,5 и 9,2% (р<0,05); 
выходу «красного мяса» – на 2,4 и 3,3%, соответственно.

Молодняк на откорме с генотипом Qq и QQ гена IGF-2 
имел тенденцию превосходства над аналогами с генотипом qq 
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по возрасту достижения живой массы 100 кг – на 2,1 и 2,6% 
(р<0,05) (178,5 – 177,5 – 182,3 дня по генотипам соответствен-
но), среднесуточному приросту живой массы – на 3,4 (р<0,001) 
и 1,5% (756 – 742 – 731 г), толщине шпика – на 3,9 (р<0,001) и 
6,4% (р<0,001) (77,0 – 76,3 – 28,1 мм); массе задней трети полу-
туши на 2,4(р<0,001) и 1,1 кг (р<0,05) (11,35 – 11,2 – 11,08 кг).

В практической селекции очень важно учитывать тот факт, 
что данный признак имеет патернальный (отцовский) характер 
прямого доминантного наследования у потомков и поэтому до-
статочно незначительных практических усилий и финансовых 
затрат, чтобы получить существенный эффект селекции по 
мясо-откормочным качествам. Например, при использовании 
в воспроизводстве молодняка хряков только с генотипами Qq и 
QQ по гену инсулиноподобного фактора роста 2 (IGF-2) позволит 
увеличить среднесуточные приросты живой массы животных. 
Производственные испытания показывают, что даже в I по-
колении приросты повышаются на 40-80 г и в конечном итоге 
экономический эффект составит 3,5-7,6 у.е. на 1 голову реа-
лизуемого молодняка за счет более высокой скорости его рос-
та, повышение конверсии корма и качества свинины.

Основываясь на результатах проведенных исследований, 
предлагается схема подбора (рис. 4) с учетом генотипа хряков 
по гену IGF-2 и позволяющая рассчитать уровень частотности 
аллелей маток с целью повышения мясо-откормочных качеств 
их потомков для пользователей всех уровней.

Выводы
1. Приведенные в настоящей работе данные свидетель-

ствуют о положительном влиянии аллеля В гена ESR на мно-
гоплодие свиноматок белорусской крупной белой породы 
свиней. Использование анализа ПЦР-ПДРФ и метода подбо-
ра желательных генотипов позволяет значительно (на 0,5-
1,57 поросенка) повысить продуктивность свиноматок бело-
русской крупной белой породы. Исходя из вышеизложенного, 
можно рекомендовать данный генетический маркер в каче-
стве дополнительного критерия в селекционных программах, 
направленных на повышение многоплодия.
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Примечание: * – расчетное значение долей аллелей свиноматок (в данном случае Q=0,34, q=0,66)

Рис.4. Схема подбора по повышению мясо-откормочных качеств свиней 
белорусской крупной белой породы

2. Основываясь на результатах проведенных исследова-
ний, следует сделать вывод, что ген IGF-2 может быть исполь-
зован в качестве маркера откормочной и мясной продуктив-
ности свиней белорусской крупной белой породы. Учитывая 
частотность нежелательного аллеля q в генотипе свиней бе-
лорусской крупной белой породы (0,66) с целью сохранения 
(повышения) мясных и откормочных качеств свиней, реко-
мендуется проведение генотипирования, отбор ремонтного 
молодняка и основных хряков предпочтительных генотипов 
по гену-маркеру IGF-2 и их использование с учетом разрабо-
танной схемы подбора.

3. По данным компании Gentec (Бельгия), аллель q гена 
IGF-2 положительно связан с воспроизводительными каче-
ствами свиноматок, поэтому преимущественный отбор по 
плодовитости приводит к вымыванию желательного аллеля Q 
из популяции и, следовательно, к снижению откормочных и 
мясных качеств. Поэтому у материнской белорусской круп-
ной белой породы встречаемость аллеля Q на 34-64% ниже, 
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чем у животных специализированных мясных пород. Но по-
скольку для материнских пород нежелательно резкое сниже-
ние воспроизводительных качеств за счет повышения мясо-
откормочных, следует искать разумный компромисс.

4. Следовательно, тестирование свиней белорусской круп-
ной белой породы по генам ESR и IGF-2 следует проводить па-
раллельно с целью проведения отбора и подбора родительских 
пар согласно схемам с максимальной эффективностью, не до-
пуская снижения воспроизводительных и, в то же время, не-
пропорционального повышения мясо-откормочных качеств.
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ГЕНЕТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЛІНІЙ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

Н.Б. Писаренко, здобувач
Науковий керівник – к. с.-г. н. В.І. Вороненко
Інститут тваринництва степових районів імені 
М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» – Національний науковий 
селекційно-генетичний центр з вівчарства

Досліджено генетичну структуру ліній української червоної 
молочної породи з використанням імуногенетичних маркерів. Між 
більшістю ліній встановлено певний рівень імуногенетичної спе-
цифічності та диференціації, проте поміж деякими лініями цього 
не виявлено, що вказує на необхідність ведення селекційної ро-
боти, спрямованої на їх консолідацію.

Ключові слова: антигени, алелі, структура, консолідація, 
диференціація.

Вступ. На всіх етапах виведення та удосконалення укра-
їнської червоної молочної породи великої рогатої худоби здій-
снювався імуногенетичний контроль селекційних процесів. Це 
дозволяло вивчити алелофонд і структуру новоствореної та по-
кращувальних порід, краще аналізувати, контролювати, а при 
необхідності й корегувати селекційну роботу [1, 2, 3].

Важливою складовою роботи з породою є підтримання її 
структури, що має забезпечити певний ступінь консолідації 
поряд із генетичною пластичністю [4]. Розведення за лініями 
дозволяє при високому ступені консолідації стада розвивати 
і закріплювати цінні спадкові якості родоначальника в поко-
ліннях [3] та доволі швидко удосконалювати породу.

У зв’язку з цим вивчення генетичної структури ліній укра-
їнської червоної молочної породи є актуальним як для теорії, 
так і для практики селекції.

Методика досліджень. Імуногенетичне типування прово-
дили в стаді української червоної молочної породи племзаводу 
приватно-орендного кооперативу “Зоря” Білозерського району 
Херсонської області. Предметом досліджень були 5 заводських 
ліній, які належать до голштинізованого (лінії Елівейшна, Ка-
валера, Старбака, Чіфа) та жирномолочного (лінія Віла) типів.
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Антигени груп крові визначали за загальноприйнятою ме-
тодикою [5] з використанням 52 стандартних моноспецифіч-
них реагентів 9 генетичних систем. Оцінку диференціації ліній 
проводили шляхом визначення та аналізу індексів імуногене-
тичної схожості [6] та генетичних дистанцій [7] з використан-
ням частоти антигенних факторів і алелів [8]. Достовірність 
різниці частот антигенів груп крові розраховували методом 
кута «фі» Фішера [9].

Результати досліджень. Імуногенетичний аналіз дослі-
дженої популяції тварин показав наявність 48 антигенних 
факторів (окрім Z’,B’,B’’,R2) з частотою 0,0090-0,8621 (табл.1).

Таблиця 1
Частота антигенів ліній української 

червоної молочної породи

Група крові Лінія

Система Антиген Віла Елівейшна Кавалера Старбака Чіфа

1 2 3 4 5 6 7

A

A1 0,5714 0,7059 0,5315 0,5862 0,7586

A2 0,5714 0,7059 0,5315 0,5862 0,7586

Z’ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

B

B2 0,3469 0,2059 0,2973 0,1724 0,2414

G2 0,2653 0,3529 0,2523 0,1379 0,2069

G3 0,2857 0,3824 0,2613 0,1379 0,2069

K 0,0408 0,0588 0,0360 0,0 0,0690

I1 0,0 0,0294 0,0991 0,0 0,0345

I2 0,3673 0,0882 0,1712 0,0690 0,1379

O1 0,2245 0,1764 0,2613 0,1034 0,2414

O2 0,2653 0,2353 0,5135 0,1724 0,3103

P2 0,1020 0,0294 0,1171 0,1379 0,0345

Q 0,0 0,0294 0,1261 0,0345 0,1034

T1 0,0204 0,0588 0,0090 0,0 0,0

T2 0,0204 0,0588 0,0090 0,0 0,0

Y2 0,8367 0,8529 0,6757 0,4828 0,5517

A’1 0,2245 0,5882 0,5495 0,2069 0,4828

B’ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

D’ 0,0612 0,0294 0,0991 0,0345 0,0
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Продовження таблиці 1

1 2 3 4 5 6 7

В

E’2 0,5714 0,3529 0,3243 0,2069 0,2759

G’ 0,2653 0,2353 0,2793 0,8621 0,3103

I’ 0,0204 0,0 0,0360 0,0345 0,1724

K’ 0,0204 0,0882 0,2613 0,1034 0,0345

J’2 0,0 0,0588 0,1622 0,1034 0,0

O’ 0,0816 0,1471 0,2432 0,1379 0,0690

P’ 0,1429 0,0588 0,0991 0,0690 0,0690

Q’ 0,3673 0,5294 0,4955 0,4828 0,7931

Y’ 0,2653 0,0588 0,0991 0,1034 0,1034

B’’ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

G’’ 0,1837 0,2059 0,1802 0,6207 0,1034

С

C1 0,7551 0,3824 0,2252 0,4138 0,2759

C2 0,8163 0,4412 0,3784 0,4483 0,3448

E 0,7755 0,4706 0,4685 0,5862 0,4483

R1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

R2 0,3061 0,1471 0,3243 0,1724 0,2069

W 0,1224 0,3529 0,2252 0,1034 0,2414

X1 0,0408 0,0588 0,0180 0,0 0,0

X2 0,5918 0,8235 0,6937 0,8276 0,8621

C’ 0,1633 0,1176 0,3874 0,2759 0,2759

L’ 0,1224 0,1471 0,1802 0,0690 0,4828

F
F 0,7143 0,7206 0,8874 0,7414 0,7069

V 0,2857 0,2794 0,1126 0,2586 0,2931

J J 0,3773 0,2929 0,1671 0,1906 0,2344

L L 0,1429 0,0925 0,1564 0,3052 0,1490

M M 0,0524 0,1775 0,0228 0,0174 0,0715

S

S1 0,0204 0,0882 0,0721 0,0690 0,0

H’ 0,7755 0,5294 0,6486 0,4483 0,6207

U 0,0204 0,1176 0,0811 0,0345 0,0690

U’ 0,3673 0,1176 0,3153 0,2414 0,2414

H’’ 0,0204 0,1176 0,0721 0,0345 0,0690

U’’ 0,0 0,1471 0,0090 0,0345 0,0345

Z Z 0,1548 0,3583 0,2348 0,0715 0,1490

Кількість голів 49 34 111 29 29

Коефіцієнт анти-
генонасиченості

0,2451 0,2366 0,2385 0,2102 0,2278
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Аналіз достовірності різниці частот антигенних факторів 
показав, що лінії Віла та Кавалера відрізняються за 15 анти-
генами (I2, O2, Y2, A’1, E’2, K’, O’,Y’, C1, C2, E, C’, F, V, J), лінії 
Кавалера і Чіфа – за 11 (А1, А2, O2, I’, K’, O’, Q’, X2, L’ , F, V), лінії 
Віла та Чіфа – за 11 (I2, Y2, A’1, E’2, I’, Q’, C1, C2, E, X2, L’), а лінії 
Віла та Елівейшна – за 10 антигенними факторами (I2, A’1, Y’, 
C1, C2, E, X2, H’, U’, Z). В інших порівняннях ліній між собою 
достовірна відмінність частот встановлена за 5-9 антигенами.

Індекс генетичної схожості (r) між порівнюваними група-
ми тварин за сукупністю антигенів коливається від 0,813 (лінії 
Віла і Старбака) до 0,887 (лінії Елівейшна та Чіфа).

Коефіцієнт антигенонасиченості по групах тварин має не-
велику відмінність і складає 0,210 для лінії Старбака та 0,245 – 
для лінії Віла, а для інших груп він має проміжне значення.

Поряд з вивченням структури на антигенному рівні про-
ведено аналіз алелофонду ліній української червоної молочної 
породи за В-системою груп крові, яка є самою інформатив-
ною, оскільки до її складу входить найбільша кількість антиге-
нів і алелів. Структуру ліній за В-алелями наведено в таблиці 2.

Таблиця 2
Генетична структура ліній української червоної 
молочної породи за алелями В-локусу груп крові

Алель
Лінія

Віла Елівейшна Кавалера Старбака Чіфа
1 2 3 4 5 6

B1G2KE’1F’2O’ 0,0122 0,0303 0,0097 0,0 0,0178
B1G2KE’1G’O’G’’ 0,0 0,0 0,0048 0,0 0,0
B1G2O1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0178
B1I1 0,0 0,0151 0,0 0,0 0,0
B1P1Y1G’ 0,0244 0,0151 0,0437 0,0357 0,0
B1P’ 0,0731 0,0303 0,0340 0,0357 0,0178
B2O1 0,0366 0,0 0,0194 0,0178 0,0357
B2O1Y2D’ 0,0 0,0151 0,0048 0,0 0,0
G2I1 0,0 0,0 0,0048 0,0 0,0
G2Y2D’ 0,0122 0,0 0,0 0,0 0,0
G2Y2D’E’2F’2J’2O’ 0,0 0,0151 0,0 0,0 0,0
G2Y2E’1Q’ 0,0731 0,2121 0,0971 0,0714 0,0536
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Продовження таблиці 2

1 2 3 4 5 6
G3O1T1A’1E’1F’2K’ 0,0 0,0 0,0048 0,0 0,0
G3O1T1E’1F’2K’ 0,0 0,0303 0,0 0,0 0,0
I1O2QA’1E’1K’Q’ 0,0 0,0 0,0485 0,0 0,0178
I2 0,0244 0,0151 0,0243 0,0357 0,0178
I2Y2E’1 0,2073 0,0151 0,0146 0,0 0,0178
O1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
O1QA’1J’2K’O’ 0,0 0,0 0,0048 0,0 0,0
O1Y2A’1 0,0 0,2273 0,2087 0,0 0,0
O1A’1 0,0853 0,0303 0,0194 0,0 0,0714
O1I’Q’ 0,0 0,0 0,0 0,0178 0,0178
O1J’2K’O’ 0,0 0,0151 0,0874 0,0357 0,0
P1 0,0 0,0 0,0048 0,0178 0,0
QA’1E’1 0,0 0,0 0,0 0,0178 0,0
Y2A’1 0,0 0,0303 0,0437 0,0893 0,1250
Y2A’1Y’ 0,0 0,0 0,0048 0,0 0,0
Y2D’Y’G’’ 0,0 0,0 0,0048 0,0 0,0
Y2E’1G’G’’ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Y2G’ 0,0 0,0 0,0048 0,0178 0,0
Y2G’Y’G’’ 0,0 0,0 0,0097 0,0357 0,0
Y2G’G’’ 0,0122 0,0 0,0194 0,0 0,0
Y2Y’ 0,2073 0,0 0,0194 0,0 0,0178
D’G’O’ 0,0122 0,0 0,0243 0,0178 0,0
E’1 0,0 0,0 0,0 0,0178 0,0
E’3G’Q’ 0,0 0,0 0,0 0,1607 0,1429
E’3G’G’’ 0,0 0,0 0,0 0,2321 0,0
G’ 0,0122 0,0151 0,0048 0,0 0,0
G’O’G’’ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0178
G’Q’G’’ 0,0122 0,0 0,0097 0,0 0,0
G’G’’ 0,0366 0,0909 0,0243 0,0357 0,0
I’Q’ 0,0 0,0 0,0048 0,0 0,0
O’ 0,0 0,0151 0,0097 0,0 0,0
Q’ 0,0610 0,0909 0,1068 0,0357 0,3750
G’’ 0,0366 0,0 0,0291 0,0536 0,0
b 0,0610 0,0909 0,0437 0,0178 0,0357
Кількість голів 41 33 103 28 28
Кількість усіх алелів 18 19 33 20 16
Кількість основних
алелів

18 19 18 20 16

Ca 0,1175 0,1281 0,0862 0,1071 0,1900
Na 8,5 7,8 11,6 9,3 5,3
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У тварин лінії Віла усі 18 алелів є основними, з них най-
більш розповсюдженими є алелі I2Y2E’1, O1A’1, Y2Y’, які виявле-
ні у 50% тварин. По лінії Елівейшна всього виявлено 19 але-
лів, з яких найбільш поширені (G2Y2E’1Q’, O1Y2A’1, G’G’’, Q’ та 
b) встановлено у 71,2% генотипів. Більше всього алелей (33) 
виявлено у тварин лінії Кавалера, з яких 18 є основними. Час-
тіше зустрічаються алелі G2Y2E’1Q’, O1Y2A’1, O1J’2K’O’ та Q’, які 
встановлено у 50% генотипів. У тварин ліній Старбака і Чіфа 
виявлено 20 та 16 алелів, з яких розповсюдженими є G2Y2E’1Q’, 
Y2A’1, E’3G’Q’, E’3G’G’’, та Y2A’1, E’3G’Q’, Q’ відповідно.

Лінія Чіфа має високий рівень консолідації, що підтвер-
джується значенням коефіцієнту гомозиготності (Ca = 0,19), 
у той час лінія Кавалера, навпаки, має мінімальне значення 
коефіцієнту гомозиготності (Ca = 0,086) та найвищу кількість 
ефективних алелів (Na = 11,6), що вказує на високий рівень 
поліморфізму. Це свідчить про необхідність її подальшої кон-
солідації під постійним імуногенетичним контролем.

Для оцінки генетичних зв’язків між лініями було визначено 
індекси імуногенетичної подібності за Майалою-Ліндстремом 
(r) та генетичні дистанції за Роджерсом (d). При аналізі вище-
зазначених показників між лініями Віла і Старбака встанов-
лено істотну генетичну відмінність (r = 0,151, d = 0,437), а лінії 
Елівейшна та Кавалера є генетично близькими, тому що між 
ними найвищий індекс імуногенетичної схожості (r = 0,856) та 
найменша генетична дистанція (d = 0,185).

Висновки. Вивчення генетичної структури ліній україн-
ської червоної молочної породи, в цілому, показало наявність 
імуногенетичної специфічності та диференціації. Поряд з цим, 
деякі лінії характеризуються низьким значенням коефіцієн-
ту гомозиготності та високим генетичним поліморфізмом, що 
підтверджує необхідність їх подальшої консолідації. Отримані 
результати рекомендується використати у моніторингових до-
слідженнях, спрямованих на подальше удосконалення струк-
турних елементів породи.
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УДК 636.082.23

ПОПУЛЯЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ
ПРОДУКТИВНОСТІ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ

Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор 
Миколаївський державний аграрний університет
А.А. Попенко, головний зоотехнік-селекціонер
Приватно-орендний кооператив «Зоря» Херсонської області

Досліджено популяційно-генетичні параметри величини на-
дою і якісних показників молока тварин української червоної мо-
лочної породи та її внутрішньопородних жирномолочного і голш-
тинізованого типів. Доведено, що із збільшенням концентрації 
жиру і білка в молоці корів жирномолочного типу значно посилю-
ється від’ємна кореляція цих показників відносно надою. Вияв-
лено високий вплив належності тварин до внутрішньопородного 
типу на якісні показники молока – вміст жиру і білка в молоці.

Ключові слова: велика рогата худоба, тип, надій, кореляція, 
регресія, генотип, жир, білок.

Вступ. У молочному скотарстві продуктивність – це голо-
вна господарська властивість худоби, яка визначає бажаний 
тип тварин і лежить в основі усіх методів селекції. Поліпшен-
ня молочної худоби здійснюється методами великомасштабної 
селекції та через створення нових конкурентоспроможних по-
рід і типів тварин.

При створенні нових вітчизняних порід з використанням 
кращого світового генофонду важливо вести селекцію не лише 
на підвищення молочної продуктивності, але і на збережен-
ня та покращення якісних і технологічних показників молока. 
Одним з таких є співвідношення вмісту білка до вмісту жиру 
в молоці. Позитивним є результат, при якому в новостворених 
порід і типів цей показник більше або рівний вихідній поліп-
шуваній породі [1].

Для аналізу й оцінки генетичної обумовленості господар-
ськи корисних ознак у тварин новостворених порід і типів 
використовують популяційно-генетичні параметри. Найбільш 
поширеною характеристикою стада, типу, породи або навіть 
нащадків одного плідника є величина середнього значення 
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ознаки (Х), яка відображає певний середній генотип популя-
ції, що сформувався під впливом спрямованої дії селекції та 
умов зовнішнього середовища [2].

У генетиці кількісних ознак молочної худоби важливе зна-
чення мають співвідносна або корелятивна мінливість, успад-
ковуваність, за допомогою якої оцінюють частку генетичної 
компоненти у фенотипічній мінливості ознаки й до того ж 
тільки для конкретної групи тварин, стада чи популяції.

Враховуючи особливості виведення української червоної 
молочної породи та її внутрішньопородних жирномолочного і 
голштинізованого типів, дослідженню полягає оцінка ситуації, 
що склалася в породі та типах з використанням популяційно-
генетичних параметрів.

Методика досліджень. Для встановлення змін, що від-
булися при схрещуванні червоної степової худоби з англер-
ською, червоною датською та голштинською червоно-рябою 
породами в процесі створення типів і породи, досліджували 
молочну продуктивність корів-первісток української червоної 
молочної породи племзаводу ПОК «Зоря» Херсонської області.

З корів стада великої рогатої худоби української червоної 
молочної породи було зроблено вибірку в кількості 74 тварини, 
які за походженням належали до внутрішньопородних типів: 
жирномолочного (n=33) і голштинізованого (n=41).

Матеріали досліджень опрацьовано за методами варіацій-
ної статистики [3, 4].

У племзаводі ПОК «Зоря» створено належні умови для ре-
алізації генетичного потенціалу новоствореної породи молоч-
ного напрямку продуктивності. Починаючи з першої лактації, 
тварини проявляють високий рівень продуктивності. Орга-
нізація роздоювання корів-первісток сприяє максимальному 
прояву їх генетичних можливостей.

Результати досліджень. Для характеристики молочної 
продуктивності корів української червоної молочної породи 
визначали середні величини (табл.1).
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Таблиця 1
Молочна продуктивність корів української червоної

молочної породи та її

внутрішньопородних типів, хSХ ± 

Ознака

Генотипи

P
УЧМ, n=74

в тому числі

ЖЧМ, n=33 ГЧМ, n=41

Надій, кг 3948±130,2 3611±142,9 4219±196,4 >0,95

Вміст жиру, % 3,81±0,014 3,86±0,018 3,76±0,019 >0,999

Вміст білка, % 3,20±0,013 3,24±0,027 3,17±0,009 >0,95

Молочний жир, кг 149,8±1,82 139,4±2,57 158,6±3,73 >0,999

Молочний білок, кг 126,5±1,72 117,2±3,86 133,9±1,76 >0,999

Примітка: УЧМ – українська червона молочна порода; ЖЧМ – внутрішньопородний жирномо-
лочний тип; ГЧМ – внутрішньопородний голштинізований тип.

Корови–первістки української червоної молочної породи 
характеризуються досить високими показниками продук-
тивності. Порівняльний аналіз середніх величин ознак тва-
рин двох внутрішньопородних типів характеризує специфіч-
ність їх фенотипічних властивостей насамперед за якісними 
та кількісними показниками молочної продуктивності, тобто 
проявляється міжгрупова диференціація, яка досягнута під 
впливом селекції за подібних паратипових умов.

Внутрішньопородні типи української червоної молочної 
породи досить відрізняються за рівнем продуктивності, осо-
бливо за якісними показниками. Жирномолочний тип поступа-
ється голштинізованому за надоями молока на 608 кг (Р>0,95), 
але суттєву перевагу має за вмістом жиру і білка в молоці. Різ-
ниця відповідно склала 0,1% (Р>0,999) і 0,07% (>0,95).

Результативність і спрямованість селекції в українській 
червоній молочній породі оцінюється за наявністю кореляцій-
ного зв’язку, регресійної взаємозалежності між селекційними 
ознаками. Так, встановлено від’ємну низьку і середню залеж-
ність між величиною надою і вмістом жиру в молоці у корів-
первісток (табл.2).
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Таблиця 2
Співвідносна мінливість між величиною 
надою і якісними показниками молока у 
корів УЧМ і внутрішньопородних типів

Порода Параметри

Корелюючи ознаки

надій х вміст 
жиру

надій х 
вміст білка

вміст жиру 
х вміст 
білка

УЧМ (n=74)

r±mr -0,19±0,14 -0,31±0,14 0,41±0,13

tr 1,34 2,20 3,01

P <0,95 >0,95 >0,99

У тому числі
ЖЧМ (n=33)

r±mr -0,34±0,21 -0,40±0,20 0,10±0,22

tr 1,63 1,96 0,47

P <0,95 <0,95 <0,95

ГЧМ (n=41)

r±mr -0,05±0,20 -0,24±0,20 0,39±0,19

tr 0,25 1,19 2,08

P <0,95 <0,95 >0,95

Аналогічно, від’ємна кореляція встановлена між надоєм і 
вмістом білка в молоці, значення якої вірогідне для досліджу-
ваних корів-первісток української червоної молочної породи 
(n=74). Це вказує на те, що існує від’ємна залежність між мо-
лочністю і вмістом якісних складових молока. Характерним є 
те, що із збільшенням концентрації жиру і білка в молоці корів 
жирномолочного внутрішньопородного типу значно посилю-
ється від’ємна кореляція цих показників відносно величини 
надою.

Варто зазначити, що негативна залежність між надоєм і 
вмістом білка в молоці значно сильніша (r = – 0,24… – 0,40), 
ніж між надоєм і вмістом жиру в молоці (r = – 0,05… – 0,34). 
Певно, тривала селекція за надоєм і вмістом жиру сприяла 
подоланню і зниженню від’ємного корелятивного зв’язку між 
цими двома ознаками молочної продуктивності.

Лише між вмістом жиру і білка в молоці виявлено позитив-
ну корелятивну залежність. Це підтверджує загальновідому 
закономірність про наявність такого напряму співвідносної 
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мінливості між якісними показниками молока. Слід зазначи-
ти, що у жирномолочного типу кореляція низька (r = 0,10) і 
невірогідна, в той час як у голштинізованого – вона середня і 
складає 0,39 (Р>0,95).

Поряд з цим важливим є встановлення змін взаємоза-
лежних ознак молочної продуктивності. Для цього необхідно 
використовувати можливості регресійного аналізу. Коефі-
цієнт регресії показує на скільки зміниться (збільшиться або 
зменшиться) ознака (функція) при заданій зміні іншої озна-
ки (аргумент). Це дозволяє, проводячи, наприклад тандемну 
селекцію, прогнозувати зміну і кінцеве значення інших ознак 
молочної продуктивності.

Напрямок регресійної залежності подібний до кореляцій-
ної за якісними ознаками. Тому, спостерігаємо, що у жирномо-
лочного внутріпородного типу від’ємні регресійні залежності 
між надоєм і вмістом жиру в молоці, а також надоєм і вмістом 
білка – більші, ніж у голштинізованого типу української черво-
ної молочної породи (табл.3).

При створенні української червоної молочної породи про-
водилося спрямоване підвищення жирномолочності, але білко-
вомолочність залишалася поза увагою і змінювалася неконтр-
ольовано завдяки позитивному зв’язку з основною ознакою 
«вмістом жиру в молоці».

Висновок. Таким чином, українська червона молочна по-
рода складається із консолідованих жирномолочного і голш-
тинізованого внутрішньопородних типів, які відрізняються 
між собою за походженням і специфічністю фенотипічної ха-
рактеристики за господарсько корисними ознаками. Від’ємні 
значення співвідносної мінливості між надоєм і якісними по-
казниками молока у тварин голштинізованого типу наближа-
ються до нуля. Встановлено регресійну взаємозалежність між 
вмістом жиру і білка в молоці, яку можна використовувати в 
подальшій селекційній роботі на білковомолочність.
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РІВНОМІРНІСТЬ ЛАКТАЦІЇ КОРІВ 
ЗАЛЕЖНО ВІД ПІДГОТОВКИ ЇХ ДО 

ЛІТНЬОГО УТРИМАННЯ ТА ЧАСУ ОТЕЛУ

Л.В. Польовий, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Поліщук, здобувач
Вінницький національний аграрний університет

Дослідження рівномірності лактації корів залежно від підго-
товки до літнього періоду та часу отелу свідчать про доцільність 
регулювання дати отелів та застосовування поетапної технології 
підготовки корів до літнього періоду.

Ключові слова: надій, місяць отелів, лактація, перехідний 
період, літній період, коефіцієнт постійності лактації.

Вступ. До факторів, які суттєво впливають на рівень мо-
лочної продуктивності корів, відносять вік корів, тривалість 
лактації та тільності, сухостійний період, сезон отелу і запуску 
корів, а також вид утримання у пасовищний та стійловий пе-
ріоди, їх терміни протягом лактації [3].

Молочна продуктивність корів протягом лактації значно 
змінюється. Після отелення добові надої корів зростають, як 
правило, досягаючи максимуму на другому-третьому місяці 
лактації, потім поступово знижуються [4].

Рівень продуктивності корів залежить від періоду, протя-
гом якого корова здатна підтримувати максимальний добовий 
надій і рівномірність лактації [5].

Для науково обґрунтованого управління технологічним 
процесом при виробництві молока, а також для проведення 
об’єктивної їх оцінки, важливо визначити фактори, які вплива-
ють на молочну продуктивність корів, які ще недостатньо ви-
вчені та обгрунтовані. Одним з таких факторів є місяць отелу.

Встановлено, що найбільш сприятливим періодом для 
молочної продуктивності є осінньо-зимові місяці. Однак, в 
різних умовах утримання корів є різниця в надоях з враху-
ванням сезону отелу. Важливе значення має не тільки місяць 
отелу, а й рівень годівлі й догляду. В сільськогосподарських 
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підприємствах, які забезпечені кормами (концентрати, силос, 
коренеплоди) та добрими пасовищами, час отелу не має зна-
чного впливу на продуктивність. І навпаки, в умовах ненор-
мованої зимової годівлі, де переважають грубі корми, осінні 
отели менш ефективні, і не дивно, що в той час переважають 
отели весняні [2].

Використання у літній період пасовищ позитивно впли-
ває на підвищення надоїв у корів, що підтверджується добрим 
впливом його на організм тварин. Так, у них покращується 
склад крові, знижується яловість, підвищується продуктив-
ність. Крім цього зелені корми мають низьку енергоємність у 
порівнянні із іншими кормами [1].

Продуктивність тварин оцінюють як за кількістю продук-
ції, яку отримують від них за певний період року, так і за її 
якістю. При цьому важливо враховувати такі показники, як 
постійність надоїв у корів протягом життя. Використання цих 
параметрів дозволяє перевірити та прогнозувати можливості 
подальшого підвищення продуктивності в окремих тварин з 
врахуванням їх генетичних задатків.

Науковими установами нашої країни та за кордоном про-
водяться дослідження за порівнянням різних систем годівлі 
та утримання корів у літній період. Проте у сучасних умовах 
ведення молочного скотарства підготовка корів до літнього 
періоду ще недостатньо досліджена.

Тому актуальним є дослідження молочної продуктивності 
та впливу негативних закономірних факторів на неї у склад-
ний перехідний період зі стійлового на літній період з враху-
ванням дати отелів, що дозволить встановити місяць лактації, 
який буде найбільш продуктивним у даний період.

Методика досліджень. Дослідження проводились з 2006 
по 2008 роки у ПСП “Агрофірма Батьківщина” Вінницького 
району на повновікових коровах української чорно-рябої мо-
лочної породи. Дослідження проводились у три етапи з враху-
ванням отелів: грудень 2005 – січень 2006, січень 2007 – лю-
тий 2007, лютий 2008 – березень 2008.
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У контрольну та дослідні групи було відібрано корів за 
принципом груп-аналогів, де враховувались порода, вік коро-
ви та дата отелу. Кількість корів встановлено відповідно до 
поголів’я дійного стада та дати отелів по 10 голів. Утримання 
корів: контроль ― цілорічно-стійлове та перехід на літній пе-
ріод традиційний, який застосовується у більшості сільсько-
господарських підприємств, тобто доставка зелених кормів у 
приміщення, де утримувались корови. Перша дослідна група 
утримувалась за стійлово-вигульною системою з використан-
ням годівельних столів та застосовувалась поетапна технологія 
переходу із стійлового на літній період. Друга дослідна група
корів утримувалась за стійлово-вигульною системою з вико-
ристанням пасовищ та з поетапним переходом на пасовище.

Надої корів визначались на кожний десятий день протя-
гом 50 днів.

За матеріалами даних про щомісячні надої молока та за 
лактацію визначали коефіцієнт постійності лактації.

Коефіцієнт постійності лактації корів нами запропонова-
но визначати такими способами.

Перший спосіб:

КПЛ1 = (в – а) / в, (1)

де КПЛ1 – коефіцієнт постійності лактації;
в – надій молока за перші 180 днів лактації, кг;
а – надій за перші 70 днів лактації, кг.
Другий спосіб – за формулою Х. Тернера:

КПЛ2 = С / D, (2)

де КПЛ2 – коефіцієнт постійності лактації;
С – надій за лактацію, кг;
D – найвищий надій за місяць, кг.
Третій спосіб – за формулою І. Іогансена і А. Ханссона:

КПЛ3 = (а × 100) / в, (3)

де КПЛ3 – коефіцієнт постійності лактації;
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а – надій молока з 101-го до 200-го дня лактації, кг;
в – надій молока від 1-го до 100-го дня лактації, кг.
Четвертий спосіб – за формулою В.В. Веселовського:

КПЛ4 = а / (В × n) × 100, (4)

де КПЛ4 – коефіцієнт постійності лактації;
а – фактичний надій за лактацію, кг;
В – вищий добовий надій, кг;
n – число днів лактації.
Результати досліджень. Молочна продуктивність зна-

чною мірою залежить від характеру формування лактації ко-
рів, величини максимального надою та здатності підтримувати 
протягом тривалого часу надої на певному рівні. Рівномірність 
лактації характеризується коефіцієнтом постійності, який для 
порівняння визначали різними способами.

Час переходу із стійлового утримання на літнє корів, які 
отелились у грудні – січні, припадає на кінець четвертого та 
початок п’ятого місяця лактації. Тому закономірно, що надої 
поступово зменшуються. Але встановлено різну інтенсивність 
спаду лактації залежно від умов утримання і підготовки ко-
рів до літнього періоду. Так, у корів дослідних груп (контр-
оль, дослід 1, дослід 2), які отелились у грудні-січні, коефіцієнт 
постійності лактації (КПЛ), розрахований першим способом, 
склав 0,54 в усіх піддослідних групах корів (табл.).

У корів контрольної групи, отели яких проходили в січні-
лютому 2007 року, коефіцієнт постійності лактації склав 
0,52. У корів 1 дослідної групи, які утримувались за стійлово-
вигульною системою з використанням годівельних столів та 
застосовувалась поетапна технологія переходу із стійлового на 
літній період, коефіцієнт постійності лактації був 0,55, що на 
6% (Р < 0,001) вище в порівнянні з контролем і на 4% в порів-
нянні з дослідною групою корів, яка утримувалась за стійлово-
вигульною системою з використанням пасовищ та з поетап-
ним переходом на пасовище.
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Таблиця

Коефіцієнт постійності лактації корів залежно від дати 
отелу та технології утримання , n=10,  ± S 

Дата отелів Контроль Дослід 1 Дослід 2

Перший спосіб

грудень 2005-січень 2006 0,54±0,003 0,54±0,004 0,54±0,005

січень 2007-лютий 2007 0,52±0,007 0,55±0,004*** 0,53±0,008

лютий 2008-березень 2008 0,51±0,006 0,54±0,008** 0,52±0,007

Другий спосіб (Х. Тернера)

грудень 2005-січень 2006 6,13±0,10 6,74±0,09*** 6,37±0,08

січень 2007-лютий 2007 6,22±0,14 6,51±0,13 6,27±0,10

лютий 2008-березень 2008 6,02±0,09 6,04±0,12 6,41±0,16*

Третій спосіб (І. Іогансена та А. Хансона)

грудень 2005-січень 2006 68,57±1,24 73,78±1,23** 69,15±1,03

січень 2007-лютий 2007 61,07±1,58 71,52±1,59*** 66,88±1,76*

лютий 2008-березень 2008 62,53±1,38 73,50±1,71*** 66,38±1,47

Четвертий спосіб (В. Б. Веселовського)

грудень 2005-січень 2006 6,48±0,11 6,05±0,17 6,11±0,11*

січень 2007-лютий 2007 6,52±0,16 6,31±0,09 6,60±0,26

лютий 2008-березень 2008 6,17±0,05 6,12±0,11 6,03±0,13

* Р < 0,05; ** Р < 0,001; *** Р < 0,001

У корів, отели у яких проходили в лютому-березні
2008 року, коефіцієнт постійності лактації був 0,54, що на 6% 
(Р < 0,01) вище в порівнянні з контролем і на 4% в порівнянні 
з 2 дослідною групою корів.

Отже, згідно з отриманими результатами розрахунку ко-
ефіцієнта постійності лактації за першим способом, корови 1 
дослідної групи відрізняються більш високою постійністю на-
доїв в порівнянні з контрольною та 2 дослідною групою.

Коефіцієнт постійності лактації корів контрольної групи 
за другим способом (за формулою Х. Тернера), які отелились 
у грудні-січні та утримувались по цілорічно-стійловій системі 
був 6,1, а при утриманні корів з використанням годівельних 
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столів − вищий на 9% (Р < 0,001), при утриманні корів з вико-
ристанням пасовищ – вищий на 4% в порівнянні з контролем. 
Проте при отелах у лютому-березні перевагу мали корови 2 до-
слідної групи, оскільки коефіцієнт постійності лактації склав 
6,4, що на 6% ( Р < 0,05) вище, ніж коефіцієнт постійності 
лактації 1 дослідної групи.

Таким чином, суттєву перевагу мала стійлово-вигульна 
система утримання корів з використанням годівельних сто-
лів над традиційно цілорічно-стійловою та з використанням
пасовищ.

За третім способом визначення, коефіцієнт постійності 
лактації (за формулою І. Іогансена і А. Ханссона) у корів, які 
отелились у грудні-січні, також був вищим у 1 дослідній групі 
на 7% (Р < 0,01), в порівнянні з контрольною групою і на 6% 
вищий в порівнянні з 2 дослідною групою. У корів, отели яких 
пройшли в січні-лютому, коефіцієнт постійності лактації був 
вищим у порівнянні з контролем на 15% (Р < 0,001), а в по-
рівнянні з 2 дослідною – на 6% (Р < 0,001), в лютому-березні 
відповідно – на 15% (Р < 0,001) і на 10%. Це свідчить про те, 
що дослідна група, яка утримувалась за стійлово-вигульною 
системою з використанням годівельних столів та застосовува-
лась поетапна технологія переходу із стійлового на літній пе-
ріод, мала високу постійність лактації в порівнянні з іншими 
групами, причому розраховані за третім способом показники 
сильніше підкреслюють різницю.

За четвертим способом (формула В.Б. Веселовського) ві-
рогідна різниця встановлена тільки у корів, які отелились у 
грудні-січні та утримувались за стійлово-вигульною системою 
з використанням пасовищ та з поетапним переходом на пасо-
вище. Так, коефіцієнт постійності лактації був на 6% (Р < 0,05) 
нижчим в порівнянні з контрольною групою.

Таким чином, у корів дослідної групи в усі періоди отелів 
найбільш постійна лактація. Але технологія утримання та під-
готовки корів до літнього періоду більше вплинула на зміни у 
надоях корів дослідних груп.
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Висновки: 1. Оцінка постійності лактації корів за різними 
способами показала доцільність регулювання отелів на лютий-
березень та підготовки корів до літнього періоду за поетапною 
технологією при утриманні за стійлово-вигульною системою.

2. Серед досліджених способів оцінки постійності лактації 
можна виділити метод І. Іогансена і А. Ханссона, де одержано 
вірогідну різницю першої дослідної групи над контрольною та 
другою дослідною.

3. Отримані результати рівномірності лактації корів за-
лежно від підготовки до літнього періоду та часу отелу свід-
чать про доцільність регулювання дати отелів та застосування 
поетапної технології підготовки корів до літнього періоду.
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С.В. Сергучев, кандидат сельскохозяйственных наук
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси
по животноводству»

Встановлено, що згодовування ремонтним телицям у віці 6-12 
місяців комбікормів з включенням до складу 20-25% за масою 
БВМД із зерном рапсу та люпину на фоні зимових та літніх раціо-
нів замість соняшникового шроту дозволяє отримувати середньо-
добові прирости 893-927 г з витратами корму 6,0-6,3 ц корм. од. 
Вартість таких комбікормів знижується на 14%, а собівартість 1 ц 
приросту – на 6-15%.

Ключові слова: БВМД, ремонтні телиці, раціони, ріпак,
люпин, кров, прирости, прибуток.

Введение. Продуктивность ремонтных телок во многом 
зависит от полноценности рационов, количества и качества 
питательных веществ, содержащихся в них, особенно протеина 
[1, с. 14; 2-4].

В настоящее время в Республике Беларусь возделывают-
ся новые сорта рапса, люпина и других высокобелковых 
кормовых средств с минимальным количеством антипита-
тельных веществ.

БВМД, закупаемые в странах ближнего и дальнего зару-
бежья, часто не соответствуют требованиям полноценного 
кормления и структуре используемых рационов, так как в них 
отсутствуют необходимые элементы питания или имеются в 
недостаточном или избыточном количестве. В то же время, 
стоимость завозимых БВМД не всегда адекватна получаемым 
при их использовании результатам.

В связи с возделыванием новых сортов рапса и люпина на-
зрела острая необходимость в замене в существующих БВМД 
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дефицитных и дорогостоящих компонентов (подсолнечный и 
соевый шрот) более дешевыми источниками местного, белко-
вого (рапсовый шрот, зерно рапса и люпина) и минерального 
сырья (галиты, фосфогипс, костный полуфабрикат, доломито-
вая мука, сапропель).

Цель работы – изучение эффективности скармлива-
ния БВМД с местными источниками протеина в рационах 
ремонтных телок 6-12-месячного возраста.

Методика исследований. Для первого научно-
хозяйственного опыта было отобрано пять групп ремонтных 
телок по 14 голов в каждой, начальной живой массой 182-
187 кг. В состав основного рациона ремонтных телок входили: 
комбикорм КР-3, кукурузный силос и патока. Телкам контр-
ольной группы скармливался комбикорм КР-3 с включением 
подсолнечного шрота в количестве 10% по массе, а животным 
II и III опытных групп взамен шрота БВМД1 в количестве 20 
и 25% по массе, а аналогам IV и V – БВМД2 в количестве 20 и 
25% по массе.

В состав БВМД включали люпин, рапс и витамид. В со-
став витамида входили: соль, сапропель, фосфогипс, фосфат и 
премикс. Премикс готовился на основе мела, микроэлементов 
и биологически активных веществ. Мел был в качестве напо-
лнителя. БВМД1 различался от БВМД2 разным соотношением 
рапса и люпина.

Зерно люпина и рапса подвергали экструдированию на 
экструдере марки КМЗ-2М в условиях физиологического 
корпуса РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 
животноводству». По аналогичной схеме проведены исследо-
вания в летний период (опыт 2). Различия в кормлении, по 
сравнению с зимним периодом, состояли ещё и в том, что 
опытные группы телят получали вместо кукурузного силоса 
злаково-бобовую смесь. Продолжительность опытов в зимний 
и летний период составила по 150 дней.

В летний период БВМД1 и БВМД2 включались в состав 
комбикорма КР-3 в количестве 15 и 20% по массе.
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С учетом дефицита протеина, минеральных и биологи-
чески активных веществ в рационах зимнего периода содер-
жания телок приготовлены две опытные БВМД для возраста 
животных 6-12 месяцев. В состав БВМД1 включены (% по 
массе): рапс – 50, люпин – 34 и витамид – 16, а в БВМД2 – 
рапс – 40, люпин – 44 и витамид – 16.

Результаты исследований. В 1 кг БВМД1 содержалось 
1,15 корм. ед., 12,4 МДж – обменной энергии, 0,72 кг – сухого 
вещества, 232,9 г – сырого протеина, 234,1 г – жира, 48,7 г – 
сахара, 25,9 г – кальция, 13,8 г – фосфора. В 1 кг БВМД2 эти 
показатели были следующими: корм. ед. – 1,09, обменной 
энергии – 11,7 МДж, сухого вещества – 0,71 кг, сырого проте-
ина – 251,0 г, жира – 195,6 г, сахара – 47,7 г, кальция – 25,9 г, 
фосфора – 13,7 г.

На основании БВМД и зернофуража были приготовлены 
опытные партии комбикормов. В составе комбикормов за 
счет БВМД осуществлялась полная замена подсолнечного 
шрота как более дорогостоящего и дефицитного компонен-
та. Комбикорм с включением подсолнечного шрота являлся 
контрольным.

В 1 кг комбикормов с включением БВМД1 в количестве 
20 и 25% по массе соответственно содержалось 1,14 корм. ед., 
11,5-11,6 МДж обменной энергии, 0,84-85 кг сухого вещества, 
122,5-129,3 г сырого протеина, 60,2-71,8 г жира, 6,8-8,3 г каль-
ция, 6,9-7,1 г фосфора. В комбикормах с включением БВМД2 
в количестве 20 и 25% по массе содержалось 1,13 корм. ед., 
11,3-11,4 МДж обменной энергии, 0,84 кг сухого вещества, 
126-8-133,8 г сырого протеина, 53,6-61,5 г жира, 6,9 г каль-
ция, 6,7-6,8 г фосфора. Вместе с тем, комбикорма с включе-
нием БВМД1 превосходили комбикорма №4 и 5 с БВМД2 по 
содержанию жира, но уступали по количеству протеина.

Состав суточных рационов ремонтных телок по фактичес-
ки съеденным кормам был следующим: комбикорм – 2,5 кг, 
кукурузный силос – 12,5-12,6 кг, патока – 0,5 кг. В рационах 
телок содержалось 5,63-5,74 корм. ед., 60,5-62,1 МДж обмен-
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ной энергии, 805,57-815,1 г сырого протеина, 469,3-471,6 г 
сахара. В структуре рационов комбикорма составили 49-51%, 
силос – 42-46, патока – 5-7% по питательности.

 Переваримость сухих и органических веществ, протеина 
телками III и V опытных групп была выше на 3-4% при вво-
де в комбикорма БВМД1 и БВМД2 в количестве 25% по мас-
се по сравнению с контрольным вариантом. Коэффициенты 
переваримости сухого вещества составили: 64,3-66,5%, ор-
ганического – 65,6-67,8, протеина – 62,7-66,0, жира – 54-56, 
клетчатки – 51,3-52,0, БЭВ – 73,8-75,9%. Менее существенные 
различия получены по переваримости у телок II и IV групп.

Показатели крови находились в пределах физиологичес-
кой нормы и составили: общий белок – 72,3-74,9 г/л, гемогло-
бин – 9,2-9,6 г/л, эритроциты – 7,5-7,9х1012/л, лейкоциты – 
8,1-8,6х109/л, резервная щелочность – 448,4-473,5 мг%, 
мочевина – 2,8-3,4 ммоль/л, сахар – 6,4-6,8 ммоль/л, каль-
ций – 2,9-3,2 ммоль/л, фосфор – 1,1-1,3 ммоль/л, магний – 0,7-
0,9 ммоль/л, сера – 22,8-25,1 ммоль/л, медь – 0,7-1,1 мкмоль/л, 
цинк – 3,5-3,9 мкмоль/л, каротин – 0,3-0,4 ммоль/л, альбуми-
ны – 36,8-39,9 г/л, глобулины – 32,4-35,6 г/л.

Включение в состав рационов БВМД на основе местных 
источников белкового и минерального сырья оказало поло-
жительное влияние на энергию роста телок. Использование 
БВМД1 в количестве 20% по массе взамен подсолнечного шро-
та в составе комбикорма (группа II) повысило среднесуточные 
приросты на 5%, а в количестве 25% – на 7% (группа III). Скарм-
ливание БВМД2 в составе комбикорма в количестве 20 и 25% 
по массе обеспечило повышение среднесуточных приростов с 
850 г до 900-927 г или на 6 и 9% соответственно (группа IV и 
V). Затраты кормов снизились в опытных группах на 5-8%.

Себестоимость 1 ц прироста живой массы в опытных 
группах снизилась на 6-14% за счет лучших среднесуточных 
приростов и более дешевых источников белка.

Прибыль от снижения себестоимости 1 ц прироста 
повышается на 7-9%.
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В структуре рационов в летний период комбикорма зани-
мали 49-51% по питательности, злаково-бобовая смесь – 42-26, 
патока – 5-7%. Состав суточных рационов ремонтных телок по 
фактически съеденным кормом был следующим: комбикорм – 
2,5 кг, злаково-бобовая смесь – 15,0-15,3 кг, патока – 0,2 кг. В 
рационе содержалось 5,6-5,7 корм. ед.

Морфобиохимический состав крови характеризовался 
следующими величинами: общий белок – 74,3-76,4 г/л, гемо-
глобин – 9,8-10,2 г/л, эритроциты – 7,4-7,9х1012/л, лейко-
циты – 8,2-8,8х109/л, резервная щелочность – 450,9-479,8 мг%, 
мочевина – 2,7-3,4 ммоль/л, сахар – 5,8-6,7 ммоль/л, каль-
ций – 2,9-3,3 ммоль/л, фосфор – 1,1-1,3 ммоль/л, магний – 0,6-
0,9 ммоль/л, сера – 21,8-24,1 ммоль/л, медь – 0,8-1,1 мкмоль/л, 
цинк – 3,4-3,8 мкмоль/л, каротин – 0,3-0,5 ммоль/л, альбуми-
ны – 46,8-49,9 г/л, глобулины – 42,4-45,6 г/л.

Использование БВМД1 в количестве 15% по массе взамен 
подсолнечного шрота в составе комбикорма телкам в возрас-
те 6-12 месяцев повысило среднесуточные приросты с 855 г 
(контроль) до 898 г или на 5%. Скармливание БВМД1 в коли-
честве 20% по массе в составе комбикорма телкам в возрасте 
6-12 месяцев обеспечило среднесуточный прирост на уровне 
915 г или на 7% выше контрольного варианта.

Введение БВМД2 в количествах 15 и 20% по массе 
повысило среднесуточные приросты телок с 855 г (контроль) 
до 906-923 г или на 6-8% при снижении затрат кормов на про-
дукцию на 8-10%.

Себестоимость 1 ц прироста при использовании БВМД1 
в количестве 15% по массе в составе комбикорма снизилась 
на 7%. Включение БВМД1 в состав комбикорма в количестве 
10% по массе снизило себестоимость на 14%. Скармливание 
комбикорма с БВМД2 в количестве 15 и 20% по массе снизило 
себестоимость 1 ц прироста на 7-15%.

Прибыль от снижения себестоимости 1 ц прироста при ис-
пользовании БВМД1 в количестве 15 и 20% в составе комби-
корма повышалась на 6-8%, а БВМД2 в таком же количестве – 
на 8-11%.
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Выводы. 1. Использование телками БВМД, содержащей 
рапс, люпин и витамид на основе галитов, фосфогипса, фос-
фата, сапропеля и премикса в количестве 20-25% по массе в 
составе комбикормов взамен подсолнечного шрота, на фоне 
зимнего рациона с кукурузным силосом – 42-46%, комбикор-
мом – 49-51%, патокой – 5-7% по питательности не оказывает 
отрицательного влияния на потребление кормов, морфобиохи-
мический состав крови и позволяет получить среднесуточные 
приросты животных 893-927 г при затратах кормов на 1 ц 
прироста 6,1-6,3 ц корм. ед.

2. Скармливание БВМД с включением местного белкового 
и минерального сырья в количестве 15-20% по массе в составе 
комбикорма на фоне летних рационов с злаково-бобовой сме-
сью – 42-46%, комбикормом – 49-51% и патокой – 5-7% дает 
возможность получать среднесуточные приросты 898-923 г 
при затратах кормов 6,0-6,2 ц корм. ед.

3. Включение в рационы телят БВМД с местным белковым 
и минеральным сырьем (возраст 6-12 мес.) позволяет снизить 
себестоимость комбикорма на 14%, а себестоимость 1 ц при-
роста в зимний период на 6-14%, в летний – на 7-15%. Прибыль 
от снижения себестоимости 1 ц прироста повышается на 7-9% 
и 6-11%.

4. Оптимальной нормой ввода БВМД в состав комби-
кормов в зимне-стойловый период является 25% по массе, в 
летне-пастбищный – 20%.
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УДК 636.082 [477]

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ СЕЛЕКЦІЇ 
В ТВАРИННИЦТВІ УКРАЇНИ З 

УРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ
С.Ю. Рубан, доктор сільськогосподарських наук,
член-кореспондент НААНУ
Національна академія аграрних наук України

У статті подано аналіз основних напрямків з удосконалення 
селекційно-племінної роботи в галузі тваринництва країни та 
приведено першочергові заходи по запровадженню нової органі-
заційної системи, що стане відповідати сучасним світовим техно-
логіям у розведенні і селекції тварин й птиці.

Ключові слова: організація селекції, племінні (генетичні) 
ресурси, тварини, продукція тваринництва, генетико-селекційні 
заходи, законодавча база.

Вступ. Основним завданням галузі тваринництва є ви-
робництво продуктів харчування в обсягах, достатніх для 
забезпечення населення країни та формування необхідного 
експортного потенціалу. Зрозуміло, лише тварини високої пле-
мінної цінності мають здатність для вирішення цієї проблеми. 
Але останній період діяльності відповідних державних і науко-
вих структур зазнав певне відставання від загальносвітових 
тенденцій з удосконалення селекційного процесу та організа-
ції відповідної роботи, що пов’язане з використанням дещо 
застарілих форм і методів своєї діяльності. Саме аналізу цієї 
ситуації та присвячена ця робота.

Методика досліджень. На основі матеріалів наукових 
досліджень вітчизняних та світових лабораторій і академічних 
закладів [1-21, 23-73], власних дослідів [22] зроблено аналіз іс-
нуючих систем селекції із продуктивними тваринами в Украї-
ні, що порівняно з світовою практикою.

Результати досліджень. Оскільки головною проблемою 
розвитку галузі є втрата економічної зацікавленості у веден-
ні племінного та товарного тваринництва, внаслідок чого від-
булося катастрофічне скорочення поголів’я сільськогосподар-
ських тварин, у тому числі і племінної частини, це призвело до 
зменшення обсягів виробництва продукції (табл.1).
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Таблиця 1
Наявність поголів’я худоби та птиці в усіх категоріях 
господарств (станом на 01.01.2010 року тис. гол)

Роки
Велика

рогата худоба Свині Вівці Коні
Птиця 
всіх 
видівусього корів

1991 24623,4 8378,2 19426,9 8418,7 738,4 246104,2

2002 9421,1 4918,1 8369,5 1965,0 693,4 136811,0

2003 9108,4 4715,6 9203,7 1984,4 684,3 147445,4

2004 7712,1 4283,5 7321,5 1858,8 637,1 142373,8

2005 6902,9 3926,0 6466,1 1754,5 590,9 152783,2

2006 6514,1 3635,1 7052,8 1629,5 554,8 161993,5

2007 6175,4 3346,7 8055,0 1617,2 534,3 166531,0

2008 5490,9 3095,9 7019,9 1678,6 497,5 169290,3

2009 5079,0 2856,3 6526,0 1726,9 465,8 177555,9

Зменшення поголів’я 
тварин, разів

(порівнюється поголів’я
на 01.01.2009
до 01.01.1991) 4,8 2,9 5,1 4,9 1,6 1,4

Як показує досвід високорозвинених країн світу, інтен-
сивне виробництво продуктів харчування вирішується завдя-
ки розвитку галузі тваринництва – головного постачальника 
повноцінного харчового білку. Інтенсивне ведення тваринни-
цтва в таких країнах стало можливим за рахунок постійного 
науково-технічного прогресу в галузі генетики, селекції та біо-
технології відтворення.

В Україні проводилась аналогічна робота, яка своїми орга-
нізаційними засадами базувалась на відповідній законодавчій 
базі щодо поліпшення племінних і продуктивних ознак сіль-
ськогосподарських тварин. Прийняття 19 лютого 2004 року 
Закону України “Про Загальнодержавну програму селекції у 
тваринництві на період до 2010 року” регламентувало орга-
нізаційні, науково-методичні аспекти селекційно-племінної 
справи у тваринництві та її фінансову підтримку з боку дер-
жави, а реалізація таких заходів дозволила зберегти націо-
нальну систему селекції у тваринництві.
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Бюджетна підтримка дозволила захистити галузі тварин-
ництва від імпортованої племінної продукції та в деяких ви-
падках спрацювати як важливий протекціоністський захід.

Проте, існуюча в нинішніх правових рамках система се-
лекції у тваринництві за окремими параметрами (система збо-
ру інформації, методологія оцінки племінної цінності тварин, 
ведення обліку продуктивності тварин, механізмів підтримки 
з боку держави тощо) не відповідає міжнародним стандар-
там. Крім цього, Україна не є членом зазначених міжнародних 
структур з тваринництва, що унеможливлює експорт племін-
них (генетичних) ресурсів.

Для забезпечення високих темпів генетичного прогресу в 
популяціях сільськогосподарських тварин необхідно застосо-
вувати досвід роботи країн з розвинутим тваринництвом, де 
успішно використовуються ефективні системи збору та цен-
тралізованої обробки селекційно-генетичної інформації. Євро-
пейською асоціацією тваринників (ЕААР), Міжнародною мо-
лочною федерацією (ІDF) та Міжнародним комітетом по обліку 
в тваринництві (ICAR) за підтримки FAO створено міжнародну 
службу з оцінки плідників з метою накопичення та викорис-
тання результатів генетичної оцінки, отриманої більш ніж у 30 
країнах. Діяльність таких міжнародних організацій базується 
на певних національних вимогах країн – учасників.

Означена ситуація призвела до певних переваг закордон-
них порід, типів, груп тварин над вітчизняними (табл.2), що 
сприяло збільшенню імпорту і часткової або повної втрати 
впливу племінних підприємств на галузі тваринництва (про-
мислове м’ясне та яєчне птахівництво, свинарство, спортивне 
конярство тощо).

Зважаючи на те, що здійснення комплексу робіт з поліп-
шення племінних і продуктивних ознак сільськогосподарських 
тварин є одним з вирішальних факторів підвищення ефектив-
ності виробництва продукції тваринництва, існує нагальна 
потреба створення сучасної вітчизняної системи селекції для 
формування власної племінної бази, забезпечення конкурен-
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тоспроможності галузі, збереження біологічного та генетично-
го різноманіття, формування власного експортного потенціалу 
племінних (генетичних) ресурсів.

Таблиця 2
Залежність вітчизняних галузей

від імпортного селекційного матеріалу

Галузь тваринництва Відсоток імпорту

Молочне скотарство 52

Свинарство:
    плідники 40

    маточне поголів’я 15

Вівчарство 5

Промислове птахівництво:
    м’ясне 100

    яєчне 84

При цьому стан ведення селекційно-племінної роботи у тва-
ринництві на даний час характеризується такими проблемами:

- відсутність функціонування сучасної системи селекції у 
тваринництві;

- недосконалість інформаційних технологій для проведен-
ня моніторингу, оперативного контролю та координації з ве-
дення селекційно-племінної справи у тваринництві;

- застосування морально застарілих технологій як вироб-
ництва продукції, так і ведення селекційного процесу;

- недосконалість і невідповідність ряду нормативно-
правових актів для виконання сучасних завдань у племінному 
тваринництві, ринковим відносинам і ціновій політиці;

- недосконалість механізму державного регулювання ім-
порту племінних (генетичних) ресурсів;

- недосконалість системи оцінки та визначення племінної 
цінності тварин;

- недосконалість системи підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації фахівців з селекційно-племінної 
справи у тваринництві;
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- відсутність сучасного технічного та лабораторного 
обладнання для проведення певних видів робіт та дослі-
джень, що використовується в селекційно-племінній справі у
тваринництві.

Зважаючи, що всі зазначені проблеми взаємопов’язані, 
а їх вирішення тривале в часі та потребує комплексного і 
спільного для всієї галузі тваринництва підходу – визначення 
плану заходів та робіт потрібно проводити на державному 
рівні, шляхом затвердження відповідної загальнодержавної 
програми.

Проблему передбачається розв’язати під час виконання 
Програми при певній фінансовій підтримці (табл.3) та за умо-
ви державної підтримки через створення та удосконалення 
правових і організаційних умов її реалізації, а саме:

- формування вітчизняної сучасної системи ведення пле-
мінної справи у тваринництві, яка відповідає міжнародним 
стандартам;

- удосконалення механізму надання державної підтримки 
та управління бюджетними асигнуваннями та розробки по-
рядку використання коштів державного бюджету України на 
виконання Програми відповідно до визначених пріоритетів та 
з урахуванням вимог СОТ;

- удосконалення законодавчої бази, що регламентує про-
ведення робіт із збереження генофонду і підтримання гене-
тичної різноманітності в тваринництві, створення інформа-
ційних автоматизованих баз даних про племінні (генетичні) 
ресурси, суб’єктів племінної справи у тваринництві та селек-
ційні досягнення у тваринництві для збору та обробки від-
повідної інформації, функціонування єдиної системи контр-
олю походження, генетичної ідентичності племінних тварин, 
використовуючи базу існуючої державної автоматизованої 
інформаційної системи Єдиного державного реєстру тварин 
та галузевих наукових установ Української академії аграрних 
наук тощо.
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Таблиця 3
Напрями та обсяги державного фінансування, млн грн

Найменування завдання

Значення показника

усього 
(середнє*)

у тому числі за роки

2011 2012 2013-2020

1. Ведення офіційного племінного
обліку з формування інформаційних
баз даних суб’єктами племінної
справи 890,0 80,0 90,0 720,0

2. Ведення офіційного племінного 
обліку по формуванню інформаційних
баз даних на рівні лабораторій
оцінки якості тваринницької
продукції, селекційних центрів 19,5 1,5 2,0 16,0

3. Здійснення офіційної оцінки
племінної, генетичної цінності тварин 350,0 35,0 35,0 280,0
4. Збереження біологічного різнома-
ніття сільськогосподарських тварин 490,0 60,0 70,0 360,0

5. Забезпечення підготовки,
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців з племінної 
справи та відтворення тварин 290,0 20,0 30,0 240,0

6. Технічне оснащення лабораторій 
генетичного контролю, лабораторій
оцінки якості тваринницької
продукції, селекційних центрів 268,0 25,0 27,0 216,0

7. Участь офіційних представництв
та представників України в
міжнародних організаціях та форумах 3,9 0,30 0,40 3,2

8. Розроблення державних програм
селекції і забезпечення їх виконання 6,00 0,60 0,60 4,80

Всього по програмі 2317,4 222,4 255 1840

Для розв’язання проблеми будуть використані засоби:
- розширення прав Державної племінної інспекції для 

здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з 
племінної справи у тваринництві, імпортом племінних (гене-
тичних) ресурсів та використанням бюджетних коштів на ви-
конання Програми;

- оптимізація обсягів та напрямів надання фінансової під-
тримки для реалізації Програми;

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців з племінної справи;
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- запровадження офіційного племінного обліку за галу-
зями тваринництва та створення контролер-асистентської і 
експерт-бонітерської служб;

- визначення переліку суб’єктів племінної справи у тва-
ринництві – учасників процесу вдосконалення вітчизняного 
племінного генофонду;

- розроблення та виконання селекційних програм з удо-
сконалення вітчизняного племінного генофонду;

- реалізація програми збереження генофонду і підтриман-
ня генетичної різноманітності в тваринництві;

- запровадження системи оцінки та визначення племінної 
цінності тварин згідно з міжнародними вимогами;

- формування інформаційних автоматизованих баз даних 
про племінні (генетичні) ресурси, суб’єктів племінної справи у 
тваринництві та засоби комунікації;

- здійснення проведення технічної експертизи проектів 
реконструкцій або нового будівництва об’єктів племінного 
тваринництва щодо їх відповідності технологічним, ветери-
нарним і зоогігієнічним нормам;

- участь офіційних представництв та представників Укра-
їни в міжнародних організаціях.

Прийняття Програми створить правові передумови для 
організації сучасної системи управління селекційним проце-
сом в тваринництві на рівні міжнародних стандартів, участі 
України в міжнародних організаціях з тваринництва, зокрема 
Європейської асоціації тваринників (ЕААР), Міжнародного ко-
мітету по обліку в тваринництві (ICAR), Міжнародного коміте-
ту по оцінці бугаїв-плідників (INTERBUL).

Виконання програми забезпечить:
- підвищення реалізації генетичного потенціалу продук-

тивності молочних корів у середньому до 9000 кг молока за 
лактацію, середньодобових приростів великої рогатої худоби 
на відгодівлі до 900-1100 г, свиней на відгодівлі – до 900 г, 
овець – до 350-400 г;

- збільшення чисельності племінного поголів’я корів мо-
лочного напряму продуктивності до 650 тис., м’ясного напря-
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му продуктивності – до 100 тис., свиноматок – до 1,2 млн, ві-
вцематок – до 1,2 млн;

- зростання обсягу виробництва і реалізації високопро-
дуктивних племінних (генетичних) ресурсів вітчизняної селек-
ції до 65 тис. телиць та нетелів, 2,1 млн кнурців і свинок, 200-
250 тис. баранчиків і ярок щороку;

- зменшення залежності галузі від постійного імпорту пле-
мінних (генетичних) ресурсів при максимальному забезпечен-
ню вітчизняними племінними (генетичними) ресурсами;

- створення передумов для експорту племінних (генетич-
них) ресурсів в розмірі 5-6 тис. голів щорічно на суму на рів-
ні – 0,6-0,7 млрд доларів США;

- забезпечення збільшення виробництва валового продук-
ції тваринного походження на рівні показників продоволь-
чої безпеки, зокрема 4 млн тонн м’яса, 20 млн тонн молока і 
17 млрд штук яєць;

- за час виконання програми очікується створення понад 
1800 додаткових робочих місць.
Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Програ-

ми повинно здійснюватися відповідно до законів України про 
державний бюджет, ,,Про племінну справу у тваринництві”, 
,,Про основні засади державної аграрної політики на період до 
2015 року” та інших законодавчих актів.

Висновки. Таким чином, успішний розвиток стад племін-
них тварин і удосконалення, створення нових порід упритул 
став залежати від питання реорганізації системи селекції, від 
наповнення цього процесу новим змістом і формами роботи, 
які мають відповідати загальносвітовим тенденціям.
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ОЦІНКА КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ 
МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗА ЕКСТЕР’ЄРОМ

А.М. Салогуб, кандидат сільськогосподарських наук
Сумський національний аграрний університет

Наведено особливості формування екстер’єру корів сумського 
внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної по-
роди за мінливістю оцінки показників промірів статей та індексів 
будови тіла у віковій динаміці. Встановлено позитивний розвиток 
статей у процесі формування екстер’єру тварин у напрямку мо-
лочного типу.

Ключові слова: сумський тип, порода, індекси будови тіла, 
проміри.

Вступ. У процесі створення української чорно-рябої мо-
лочної породи особлива роль приділялась формуванню у но-
востворених тварин бажаної форми будови тіла. Місцева 
худоба, яка була використана у якості материнської основи 
для створення нової молочної породи, повинна успадкувати 
притаманні поліпшуючій голштинській високоспеціалізованій 
молочній породі нові екстер’єрні якості молочного типу [5, 6]. 
Враховуючи факт використання в Україні різноманітної мате-
ринської породної основи, у структурі української чорно-рябої 
молочної породи були створенні відповідні внутрішньопородні 
типи корів, які відрізняються одна від одної як за генотипом, 
так і за екстер’єром, тому вони потребують соматометричного 
моніторингу на кожному етапі їхньої селекції. У цьому аспекті 
не є виключенням і новостворений внутріпородний сумський 
тип української чорно-рябої молочної породи.

Методика досліджень. Експерименти проводились у ста-
ді новоствореного племінного заводу Підліснівської філії ЗАТ 
„Райз-Максимко” Сумського району з розведення сумського 
внутріпородного типу української чорно-рябої молочної поро-
ди. Екстер’єр у корів вивчали за розвитком основних статей 
та індексів будови тіла, які обчислювали через співвідношення 
відповідних промірів [4]. Біометричне опрацювання експери-
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ментальних даних проводили за методиками Е.К. Меркурье-
вой [2] на ЕОМ з використанням програмного забезпечення.

Результати досліджень. Стадо племінного заводу “Райз-
Максимко” з розведення сумського внутріпородного типу 
української чорно-рябої молочної породи створювалось за за-
гальноприйнятою схемою складного відтворного схрещування 
корів місцевої бурої худоби з бугаями української чорно-рябої 
молочної та голштинської порід. У породоутворювальному 
процесі, через широку різноманітність фенотипового прояву 
господарсько корисних ознак, у тварин кінцевого генотипу до-
сить складним та відповідальним етапом є консолідація спад-
ковості нової породи, у тому числі формування екстер’єрного 
типу [7]. Тому оцінка корів сумського типу української чорно-
рябої молочної породи за екстер’єром дає можливість виявити 
ступінь подібності однопорідних тварин базових господарств 
за типом будови тіла, встановити особливості екстер’єру для 
новоствореної породи та відповідність характеристик осно-
вних промірів статей, що притаманні тваринам молочного 
типу, оскільки тип будови тіла поряд з показниками молочної 
продуктивності є головною селекційною ознакою при удоско-
наленні тварин будь-якої молочної породи.

Однією із основних ознак екстер’єру молочної худоби є ви-
сота тварин, яка значною мірою характеризує розвиток орга-
нізму і разом з іншими ознаками залежить як від генотипових, 
так і паратипових чинників. За висотою в холці корови-
первістки перевищували породний стандарт бажаного типу 
[3] на 1,1 см із середнім показником проміру статі 131,1 см 
(табл.1). З віком ріст тварин збільшився після другого отеле-
ння на 1,1 та після третього – на 2,1 см.

Екстер’єр молочної худоби підконтрольного стада харак-
теризувався добрим розвитком грудної клітини, у якій розта-
шовані такі життєво важливі органи, як легені та серце, об’єм 
яких залежить від розвитку грудей. Худоба молочного напрям-
ку продуктивності, як правило, характеризується відносно 
глибокими, але не широкими грудьми.
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За промірами статей екстер’єру, що характеризують роз-
виток грудної клітини, істотно помітна вікова різниця. Корови 
стада відрізнялися достатньо глибокими грудьми у віці першої 
(70,2 см) та старших лактацій (73,1-74,0 см) з характерною 
для молочної худоби шириною (42,6-44,4 см).

Ознакою доброго розвитку заду є ширина в маклаках, та-
зостегнових зчленуваннях та сідничних горбах. Широкий зад 
позитивно корелює з молочною продуктивністю, яка, у свою 
чергу, зумовлена добрим розвитком молочної системи у корів 
із широким тазом [7]. Крім того, у тварин з широким тазом 
створюються сприятливі умови для проходження плода через 
пологові шляхи матері. За даними наших досліджень, первіст-
ки достатньо широкі в маклаках з середньою величиною про-
міру 51,7 см, який збільшився у повновікових тварин до 53,3 
см. Отримані проміри ширини у сідничних горбах на рівні 
33,8 см у первісток та 35,1 см у дорослих тварин також під-
тверджують свідчення про дуже добрий розвиток цієї важли-
вої у селекційному значенні ознаки.

Важливою ознакою доброго розвитку заду великої рогатої 
худоби є його довжина, виражена проміром статі навскісної 
довжини крижів, яка склала 51,0-52,2 см залежно від віку.

Про добрий розвиток тулуба тварин підконтрольного стада 
“Райз-Максимко” свідчать показники промірів його навскісної 
довжини та обхвату грудей за лопатками, які достатньо високі 
як у віці першої лактації (162,5 і 191,0 см), так і в дорослому 
стані (167,0 і 195,5 см).

Промір п’ястка найбільшою мірою виражає розвиток кіс-
тяка та тип конституції тварин, тому при оцінці худоби на 
його величину слід звертати особливу увагу. Тонкий п’ясток 
характеризує ніжний щільний тип конституції, властивий мо-
лочним породам. За проміром обхвату п’ястка не спостеріга-
ється суттєвої міжвікової мінливості (19,0-19,3 см). Загалом 
рівень промірів п’ястка дещо відхиляється від середніх вели-
чин притаманних молочному типу тварин у сторону грубості.
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Хоча метод вимірювання вважається за найоб’єктивніший, 
проте повне уявлення про екстер’єр тварини в співвідносному 
розвитку статей, про пропорційність або дисгармонію будови 
тіла дають індекси.

Нами було вивчено 13 основних індексів будови тіла, які 
характеризують екстер’єрно-конституціональні особливості 
тварин стада племінного заводу ЗАТ “Райз-Максимко” (табл. 2).

Перший індекс – довгоногості відображає відносний роз-
виток кінцівок у довжину і характеризує тип конституції. 
Вважається, що чим більший індекс, тим молочніша тварина. 
З віком цей індекс зменшується. Вирахувані середні величини 
індексу довгоногості у вікових межах на рівні 44,4-46,0 най-
більш властиві худобі молочного типу.

Співвідношення довжини тулуба до висоти в холці визна-
чає індекс розтягнутості, менший індекс притаманний молоч-
ній худобі. Найменший індекс у корів-первісток (124,0) свід-
чить про їхній молочний тип екстер’єру. З віком цей індекс 
збільшився на 1,6 одиниці через більш інтенсивний ріст тва-
рин у довжину, ніж у висоту.

Грудний індекс у тварин підконтрольного стада, вираже-
ний через відношення ширини грудей до її глибини, на рів-
ні 58,5-60,0% свідчить про добрий розвиток грудної клітини, 
який характерний для молочної худоби.

Індекс збитості з віковою мінливістю на рівні 117,1-118,1 
є добрим показником розвитку маси тіла і з віком майже не 
змінюється.

Співвідношення висоти в крижах до висоти в холці харак-
теризується індексом перерослості, який з віком знизився на 
0,8% через відповідне зменшення різниці між двома проміра-
ми цих статей.

Співвідношення ширини в маклаках до ширини в сідничних 
горбах визначає рівень індексу шилозадості. При оцінці корів за 
екстер’єром цей індекс має важливе значення для поліпшення 
перебігу отелення. Величина індексу у наших дослідженнях не 
відрізняється достовірною мінливістю залежно від віку.
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Уявлення про відносний розвиток тулуба корів стада отри-
муємо через використання індексу масивності. Згідно з показ-
никами даного індексу, величина якого з віком зростає, тва-
рини стада характеризуються доброю динамікою розвитку.

Індекс глибокогрудості через співвідношення глибини гру-
дей до висоти у холці характеризує розвиток грудної клітини. 
Вважається, що якщо це відношення перевищує 50%, то гру-
ди глибокі; при меншому співвідношенні грудна клітина буде 
дрібною [1]. Корови-первістки та тварини старшого віку під-
контрольного стада відрізняються глибокими грудьми з мінли-
вістю індексу глибокогрудості в межах 54-55,7%.

Індекс широкогрудості, виражений співвідношенням ши-
рини грудей до висоти в холці, характеризує розвиток грудей, 
але у ширину, тобто, чим більш широкогруда тварина, тим 
вищий індекс. За даним індексом міжвікова різниця виявле-
на між тваринами першої та третьої лактацій, яка становила 
один відсоток.

Індекс формату таза доповнює індекс шилозадості і ха-
рактеризує розвиток заду в ширину через співвідношення 
ширини в кульшових зчленуваннях до ширини в маклаках. У 
тварин з широким задом менша числова різниця між співвід-
ношенням цих промірів виражена вищим індексом. Вікової 
мінливості за даним індексом не виявлено.

Висновки. Рівень та мінливість показників, що характери-
зують проміри статей та індекси будови тіла корів-первісток і 
повновікових тварин новоствореного сумського внутріпород-
ного типу української чорно-рябої молочної породи на сучас-
ному етапі селекції свідчать про позитивну динаміку форму-
вання екстер’єру тварин у напрямку молочного типу.
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УДК 636.2.034.082

ФАКТОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНИХ 
ОЗНАК ТА ЇХ ЕНТРОПІЇ В ГОЛШТИНСЬКИХ 

КОРІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ЕФЕКТУ 
СТАБІЛІЗУЮЧОГО ВІДБОРУ

О.Ю. Сметана, аспірант
Науковий керівник – д.с.-г.н., проф. М. І. Гиль
Миколаївський державний аграрний університет

У статті досліджено факторіальну обумовленість ознак мо-
лочної продуктивності голштинських корів і їх предків, а також 
обумовленість ентропії цих ознак за умов впливу на вибірку ста-
білізуючого відбору. Дисперсійний аналіз був здійснений крізь 
призму двох моделей стабілізуючого відбору, а саме тригрупову і 
запропоновану нами п’ятигрупову.

Ключові слова: стабілізуючий відбір, голштинська худоба, 
молочна продуктивність, факторіальний аналіз.

Вступ. У тваринництві невпинно відбувається процес ко-
рекції генетичного фонду популяцій відповідно до вимог і по-
треб ринку. Селекція оперує рядом прийомів задля досягнення 
поставленої людиною мети. Одним з таких прийомів є відбір 
бажаних тварин для подальшого їх розведення. Звісно, спря-
мована форма відбору є основним механізмом покращення 
господарськокорисних ознак свійських тварин і, як результат, 
породополіпшення та породотворення, але стабілізуючий від-
бір при цьому відіграє не менш важливу роль. Видатний укра-
їнський еволюціоніст І.І. Шмальгаузен перший ввів поняття 
стабілізуючого відбору, охарактеризувавши його як процес 
елімінації всіх відхилень для збереження норми, що вже існує, 
або норми, що тільки встановлюється [1].

Слід зазначити, що інтенсивна селекція за окремою озна-
кою призводить до порушення генетичної структури популя-
ції, збіднення її генофонду і, як наслідок, до зниження ефек-
ту селекції, а зменшити негативний ефект цілком за рахунок 
гетерозиготності неможливо [2]. Стабілізація в основі відбору 
відповідає вимогам створення достатньо однотипних за роз-
мірами і розвитком тварин, які мають високу продуктивність 
при добрій якості продукції [3].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Метод модаль-
ної селекції, яка базується на теорії стабілізуючого відбору, 
можна використовувати як прийом розподілу тварин на різні 
функціональні групи. При цьому одиницею відбору є не окре-
мий організм, а частина популяції. Таким чином, перевага мо-
дальної селекції полягає у тому, що шляхом відбору особин з 
різних класів можливе створення багатоцільових батьківських 
стад, які забезпечують перекомбінацію генофонду залежно від 
мети селекції, необхідного рівня продуктивності та ринкової 
кон’юнктури [3].

Розглядаючи ефект впливу стабілізуючого відбору на сіль-
ськогосподарських тварин, зокрема стада молочної худоби, у 
попередніх наукових працях виходили, спираючись на кла-
сичні роботи вчених [4-9], і в першу чергу І.І. Шмальгаузена 
[1]. При цьому вивчення ефекту стабілізуючого відбору су-
проводжувалось об’єднанням тварин у три групи з кількісним 
співвідношенням особин в них 1:2:1 [10]. У наших досліджен-
нях для порівняння застосовується нова модель, запропоно-
вана М.І. Гиль, С.С. Крамаренком і автором статті. Суть її по-
лягає в розподілі групи тварин на п’ять рівновеликих класів.

Постановка завдання. Традиційна культура організації 
племінної роботи, що склалася в країні та світі, «вимагає» під-
твердження надійності впливу факторів, які під час селекції 
або в ході удосконалення технології викликають зміну продук-
тивних ознак у тварин. Більш інформативним при цьому є ді-
знання частки залежності певної характеристики від того чи 
іншого впливового фактора, що повною мірою стає можливим 
за умов проведення дисперсійного аналізу, що і було завдан-
ням роботи. Результати порівнювались в межах двох моделей 
стабілізуючого відбору.

Матеріал досліджень. Дослідження було проведено в 
умовах племінного заводу АТЗТ «Агро-Союз» Дніпропетров-
ської області на коровах голштинської породи. В досліді було 
використано показники надоїв 250 племінних тварин в розра-
хунку за 305 дн. лактації (першої, другої, третьої і вищої). Роз-
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поділ тварин на групи було здійснено із застосуванням пробіт-
методики, використовуючи дані п’яти промірів (см), а саме: 
висота в холці, коса довжина тулубу, глибина грудей, обхват 
грудей за лопатками та обхват п’ястка [11]. Перша модель пе-
редбачає розподіл корів молочного стада на класи мінус- (М-),
модальний (М0) та плюс-варіанти (М+), згідно з існуючим лімі-
тованим простором ±0,67σ. За методикою другої моделі тва-
рини поділяються на п’ять груп (М- -, М-, М0, М+, М+ +) з ви-
користанням чотирьох меж: ±0,842σ та ±0,253σ.
Факторіальний аналіз проведено за алгоритмом Г. Шеффе 

[12].
Результати досліджень. Встановлено дуже високу част-

ку впливу генерацій жіночих предків на такі ознаки, як «на-
дій», «кількість молочного жиру» та «кількість молочного білку» 
(табл.1). За обома моделями відбору сила впливу фактора на 
останні є вищою – 97% (Р>0,999), за виключенням частки за-
лежності кількості молочного жиру від генерації у контроль-
ній моделі, рівень вірогідності якої перший. Вплив же ефектів 
стабілізуючого відбору не досягав і 2%.

Частка мінливості вмісту жиру та білку у жіночих пред-
ків, що залежала від відбору в контрольній моделі була вищою 
(відповідно 52,6 і 35,2%) на порівняння до значень дослідної 
моделі (відповідно 19,7 і 12,5%). Але протилежну тенденцію 
встановлено щодо ефектів впливу генерацій на вищенаведені 
ознаки.

Дослідна модель характеризується меншими значеннями 
часток впливу стабілізуючого відбору і більшими – генерації. 
Відповідно, для вмісту жиру вони дорівнюють 19,7% та 12,1%, 
а для вмісту білку 12,5% та 58,7% (Р>0,99).

У самих же корів-дочок нами вивчено ступінь впливу фак-
торів стабілізуючого відбору та порядку лактації на продук-
тивні ознаки (табл.2). Встановлено, що рівень надою на 24,9% 
залежить від порядку лактації в моделі п’яти груп і на 18,6% – 
від фактора стабілізуючого відбору, тимчасом як дисперсій-
ний аналіз в моделі трьох груп не виявив достовірного впливу 
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досліджуваних факторів, ні на надій, ні на вміст жиру в мо-
лоці. Рівень же останнього в п’ятигруповій моделі на 11,4% 
залежить від порядку лактації, а решта 88,6% мінливості ви-
кликано неврахованими факторами.

Таблиця 1
Факторіальна обумовленість продуктивності 

жіночих предків корів

Ознаки молочної
продуктивності

Фактори

генерація
стабілізую-
чий відбір

залишкова 
мінливість

К
о
н
тр
о
л
ьн
а
 м
о
д
е
л
ь Надій за лактацію, кг 99,0*** 0,3 0,7

Вміст жиру, % 10,8 52,6 36,6

Кількість
молочного жиру, кг 97,2* 1,7 1,1

Вміст білку, % 51,2* 35,2 13,6

Кількість
молочного білку, кг 99,3*** 0,0 0,7

Д
о
сл
ід
н
а
 м
о
д
ел
ь Надій за лактацію, кг 97,5*** 0,0 2,5

Вміст жиру, % 12,1 19,7 68,2

Кількість
молочного жиру, кг 97,7*** 1,0 1,3

Вміст білку, % 58,7** 12,5 28,8

Кількість
молочного білку, кг 99,2*** 0,1 0,7

Кількість молочного жиру у контрольній моделі на 53,2% 
залежить від порядку лактації і на 16,4% – від стабілізуючо-
го відбору. У дослідній моделі рівень впливу порядку лактації 
дещо нижчий і складає 42,8%, а вплив відбору більш відчут-
ний і дорівнює 44,8%, до того ж ці два показники мають дру-
гий ступінь вірогідності.

На вміст білку в молоці, при використанні моделі трьох 
груп, стабілізуючий відбір впливає на 16,0%, а порядок лакта-
ції – на 2,9%. В моделі п’яти груп відсоток білку вже на 28,7% 
залежить від порядку лактації і тільки на 10,3% від стабілізу-
ючого відбору.
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Таблиця 2
Факторіальна обумовленість власної продуктивності корів

Ознаки молочної
продуктивності

Фактори

порядок 
лактації

стабілізуючий
відбір

залишкова 
мінливість

К
о
н
тр
о
л
ьн
а

м
о
д
е
л
ь

Надій за лактацію, кг 0,0 0,0 100,0

Вміст жиру, % 0,0 0,0 100,0

Кількістьмолочного
жиру, кг 53,2 16,4 30,5

Вміст білку, % 2,9 16,0 81,1

Кількість молочного
білку, кг 6,5 0,0 93,5

Д
о
сл
ід
н
а
 м
о
д
ел
ь Надій за лактацію, кг 24,9 18,6 56,5

Вміст жиру, % 11,4 0,0 88,6

Кількість молочного
жиру, кг 42,8** 43,8** 13,5

Вміст білку, % 28,7 10,3 61,0

Кількість молочного
білку, кг 11,5 25,2 63,2

Дисперсійний аналіз кількості молочного білку в обох мо-
делях дав змогу встановити незначний влив порядку лактації 
на величину ознаки (6,5…11,5%), але і засвідчив більш суттєву 
(25,3% проти 0,0%) її залежність у випадку формування попу-
ляції, використовуючи дослідну модель стабілізуючого відбору.

Наші дослідження встановили специфічний вплив органі-
зованих факторів – стабілізуючого відбору і порядку лактації 
на ентропію ознак молочної продуктивності у корів голштин-
ської худоби (табл.3). Так, в рамках контрольної моделі вплив 
стабілізуючого відбору на міру організованості надою, вмісту 
жиру і кількості молочного білку склав 40,4, 44,7 та 45,1% від-
повідно, а залежність вмісту білку і кількості молочного жиру 
від цього фактора дещо менша – 20,5 та 26,7%. Порядок лакта-
ції, як доводять наші дослідження, впливає лише на ентропію 
вмісту і кількості молочного білку (27,6 та 31,1% відповідно).
Факторіальний аналіз у дослідній моделі дав змогу встано-

вити середній вплив стабілізуючого відбору на ентропію вміс-
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ту жиру (30,6%), низький – на ентропію надою (2,8%) і вмісту 
білку (5,0%) та його відсутність – на ентропію кількості молоч-
ного жиру і білку.

Таблиця 3
Факторіальна обумовленість ентропії

Ентропія ознак
молочної продуктивності

Фактори

Порядок 
лактації

Стабілізуючий
відбір

Залишкова 
мінливість

К
о
н
тр
о
л
ьн
а
 м
о
д
е
л
ь Надій за лактацію, кг 0,0 40,4 59,6

Вміст жиру, % 0,0 44,7 55,3

Кількість молоч-
ного жиру, кг 0,0 26,7 73,3

Вміст білку, % 27,6 20,5 51,9

Кількість молоч-
ного білку, кг 31,1 45,1 23,7

Д
о
сл
ід
н
а
 м
о
д
ел
ь Надій за лактацію, кг 0,0 2,8 97,2

Вміст жиру, % 0,0 30,6 69,4

Кількість молоч-
ного жиру, кг 0,0 0,0 100,0

Вміст білку, % 21,6 5,0 73,4

Кількість молоч-
ного білку, кг 33,5 0,0 66,5

Також, в даній моделі, як і в контрольній, порядок лакта-
ції обумовлює певну долю мінливості ентропії вмісту білку і його 
кількості, відповідно 21,6 та 33,5% від загальної.

Висновки. Таким чином, як і передбачалось, високу долю 
впливу на мінливість надою та вмісту білка в молоці жіночих 
предків має фактор генерації, коли вміст жиру переважно зна-
ходиться під контролем стабілізуючого відбору, якщо йдеться 
про його традиційну модель.

На рівень власної продуктивності корів-дочок у дослідній 
моделі оцінки популяції за кількістю молочного жиру і молочного 
білку переважний вплив має ефект стабілізуючого відбору, хоча 
вміст жиру та білку в молоці мають більш суттєву залежність 
саме від порядку лактації.
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А от ентропія вивчених нами ознак молочної продуктивності 
більш підконтрольна ефекту стабілізуючого відбору в контроль-
ній моделі, що, очевидно, викликано більшими рівнями дифе-
ренціації між групами М-, М0 та М+ тварин, а також більшою 
чисельністю особин, що створюють модальний клас вибірки.
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БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА АДАПТАЦІЙНА 
ЗДАТНІСТЬ СВИНЕЙ ПОРОДИ П’ЄТРЕН 

В УМОВАХ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р.Л. Сусол, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Науковий консультант – д.с.-г.н., професор Агапова Є.М.
Одеський державний аграрний університет

Встановлено відносно добру адаптаційну здатність свиней по-
роди п’єтрен французької селекції компанії «АDN» у кліматичних 
умовах півдня України та технологічних умовах господарства.

Ключові слова: п’єтрен, французька селекція, біологічні 
особливості, адаптація

Вступ. Свині відрізняються від інших видів сільськогос-
подарських тварин низкою біологічних особливостей, враху-
вання та раціональне використання яких саме і визначає рен-
табельність виробництва даної галузі [1].

Останнім часом в Україні спостерігається тенденція росту 
питомої ваги м’ясних порід свиней, зокрема породи ландрас 
– тенденція останніх років, яка свідчить про підвищену заці-
кавленість виробників до впровадження промислового схрещу-
вання і гібридизації. Крім того, в Україні окремі підприємства 
розпочали розведення свиней ультрам’ясної породи п’єтрен [2].

Розглядаючи історичний аспект розведення свиней цієї 
породи в Україні, слід зазначити, що ще у 1964 році були пер-
ші спроби чистопородного розведення свиней породи п’єтрен, 
проте вони були практично невдалими через низьку адапта-
ційну здатність свиней до технологічних умов вітчизняних 
господарств того часу, проте кнурів породи п’єтрен викорис-
товували у процесі породоутворення при створенні полтав-
ської та української м’ясних порід, червоної білопоясої породи 
м’ясних свиней [3], у селекційному процесі при покращенні 
м’ясних якостей свиней, зокрема миргородської породи [4].

П’єтрени набули значного поширення і мають перспекти-
ву при створенні синтетичних ліній свиней у системі гібриди-
зації, що пропонується провідними селекційними компаніями 
світу та набувають поступового поширення і в нашій державі.
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В Одеській області у Арцизькому районі з 2009 року роз-
почато роботу зі створення стада племінного репродуктора 
ТОВ «Арцизька м’ясна компанія» з розведення свиней породи 
п’єтрен французької селекції компанії «АDN» з метою подаль-
шої реалізації племінних кнурців або сперми кнурів породи 
п’єтрен та кнурців або сперми кнурів гібридного походжен-
ня (♀Р х ♂D, під комерційною назвою «Кантор») по території 
України та забезпечення потреби у відповідних генотипах 
власного товарного виробництва загальним плановим об’ємом 
18400 голів відгодівельного поголів’я за рік.

Низка таких біологічних особливостей свиней, як багато-
плідність, молочність, які відносять до репродуктивних ознак, 
значно обумовлює ефективність ведення галузі, оскільки вони 
зумовлюють обсяги вирощування та відгодівлі молодняку. Ба-
гатоплідність породи п’єтрен має свою специфіку та є зниже-
ною в порівнянні з материнськими породами (формами), тому 
порода п’єтрен використовується лише як «батьківська» в сис-
темах гібридизації краще всього на свиноматках помісного по-
ходження (велика біла х ландрас). Центрами чистопородного 
розведення породи п’єтрен є окремі племінні заводи або племін-
ні репродуктори, як елевери вирощування та оцінки племінних 
кнурців і реалізації їх спермопродукції в товарні господарства.

Мета роботи полягала у визначенні окремих біологічних 
особливостей та адаптаційної здатності свиней породи п’єтрен 
французької селекції компанії «АDN» за репродуктивними 
ознаками при чистопородному розведенні в умовах вітчизня-
ного господарства з належними технологічними умовами.

Методика досліджень. Дослідження проведено в умовах 
ТОВ «Арцизька м’ясна компанія» Арцизького району Одеської 
області. Біологічні особливості свиней породи п’єтрен вивчали 
за загальноприйнятими у свинарстві методиками, при цьо-
му враховували такі показники: статева зрілість (днів), пері-
одичність прояву охоти (днів), нерегулярні прояви охоти (%), 
вік першого плідного парування (днів), вік першого опоросу 
(днів), тривалість ембріонального періоду (днів), кількість ава-
рійних опоросів (%).
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Репродуктивні якості свиноматок породи п’єтрен вивча-
ли за результатами першого опоросу за загальноприйнятими у 
свинарстві методиками. При визначенні середніх показників 
продуктивності свиноматок розрахунки проводили без ураху-
вання аварійних опоросів, проте загальний відсоток аварій-
них опоросів враховували окремо.

Результати досліджень. Свиноматки породи п’єтрен 
французької селекції компанії «ADN» (рис.) за результатами 
першого опоросу (табл.) в цілому мають дещо специфічні біо-
логічні особливості та відзначаються добрими репродуктивни-
ми якостями з урахуванням їхнього віку. Так, середній вік на-
стання статевої зрілості у ремонтних свинок породи п’єтрен в 
умовах даного господарства склав 173,54±11,17 днів, що свід-
чить про тенденцію до пізньоспілості даного генотипу з підви-
щеними м’ясними якостями в порівнянні з іншими породами 
(велика біла, ландрас), де статевої зрілості свинки досягають у 
150,0-165,0 днів. Показник періодичності прояву охоти склав 
21,08±3,44 днів, при цьому відсоток нерегулярних проявів 
охоти склав 4,00%, що знаходиться в межах фізіологічної нор-
ми та технологічних нормативів галузі. Показники віку пер-
шого плідного парування свинок та віку першого опоросу за 
чистопородного розведення породи п’єтрен відповідно склали 
244,45±9,76 днів та 361,95±7,39 днів, що повністю відповідає 
вимогам сучасної інтенсивної технології ведення галузі. Вище 
наведені показники свідчать про добру адаптаційну здатність 
свиней породи п’єтрен до кліматичних умов півдня України та 
технологічних умов господарства.

Тривалість поросності у свиноматок-першоопоросок поро-
ди п’єтрен при чистопородному розведенні встановлена дещо 
підвищеною в порівнянні з середніми показниками свиней як 
виду (117,5±0,84 днів проти 114,0-115,0 днів).

Відсоток аварійних опоросів за результатами першого 
опоросу при чистопородному розведенні свиней даної породи 
був підвищеним та складав 33,30% при технологічному нор-
мативі 10-12%.
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Рис. Свиноматка – першоопороска породи п’єтрен з поросятами
в умовах ТОВ «Арцизька м’ясна компанія»

Таблиця
Біологічні особливості свиней породи п’єтрен

Показники
ХSХ ±

Статева зрілість, днів 173,54±11,17
Періодичність прояву охоти, днів 21,08±3,44
Нерегулярні прояви охоти, % 4,00
Вік І плідного парування, днів 244,45±9,76

Тривалість поросності, днів 117,50±0,84
Вік І опоросу, днів 361,95±7,39
Аварійні опороси, % 33,30
Багатоплідність, голів 9,25±0,37
Великоплідність, кг 1,45±0,02
Молочність, кг 60,34±4,41
При відлученні у 28 днів:
    кількість поросят, голів 8,50±0,35
    маса гнізда, кг 76,50±5,57

    жива маса 1 голови, кг 9,00±0,53
    збереженість, % 92,00
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Багатоплідність свиноматок-першоопоросок (n=18) за чи-
стопородного розведення породи п’єтрен склала 9,25±0,37 го-
лів при середній великоплідності – 1,45±0,02 кг. Молочність 
свиноматок була на рівні 60,34±4,41 кг.

При відлученні у 28-денному віці жива маса гнізда склала 
76,50±5,57 кг; кількість поросят у гнізді – 8,50±0,35 голів при 
середній живій масі 1 поросяти – 9,00±0,53 кг. Збереженість 
молодняку була високою (92,00%).

Висновки.
1. При визначенні окремих біологічних особливостей за-

везених свиней породи п’єтрен французької селекції компанії 
«АDN», за даними першого опоросу, встановлено відносно добру 
адаптаційну здатність даного генотипу в кліматичних умовах 
півдня України та технологічних умовах господарства.

2. Рівень більшості репродуктивних ознак свиней породи 
п’єтрен французької селекції компанії «АDN» при чистопород-
ному розведенні свідчить про специфічні біологічні особливос-
ті даної породи як батьківської форми.

3. Планується продовжити подальше вивчення репро-
дуктивних, відгодівельних та м’ясних якостей свиней породи 
п’єтрен у стаді господарства при чистопородному розведення 
та при схрещуванні.
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ВИМ’Я ТА ЇХ 
ЗВ’ЯЗОК З МОЛОЧНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ 

КОБИЛ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ 
ВАГОВОЗНОЇ ПОРОДИ

А.П. Тарадайко, аспірант
Науковий керівник – професор, к.с.-г.н. Б.М. Гопка
Національний університет біоресурсів та 
природокористування України

Встановлено, що найвищий рівень продуктивності спостері-
гався у кобил з овальною формою вим’я. З’ясовано, що з віком у 
кобил вим’я і дійки поступово розвиваються у довжину та зростає 
середньодобовий надій.

Ключові слова: молочна продуктивність, молочна залоза, 
лінійні проміри.

Вступ. При сучасних споживацьких смаках і неправиль-
ній структурі харчування природна потреба організму людини 
в поживних речовинах повністю не задовольняється. Погір-
шення екологічної ситуації в світі, що негативно впливає на 
життєдіяльність людини, робить актуальною проблему пошуку 
природних джерел харчування, які сприятимуть підвищенню 
загальної неспецифічної резистентності організму до дії цих 
факторів. Високою мірою цьому відповідає натуральне коби-
ляче молоко та продукти на його основі.

Кобиляче молоко – справжній еліксир здоров’я. Так, мо-
локо кобил, реалізоване у вигляді кумису, є ефективним ці-
лющим засобом, який в народній медицині з успіхом ви-
користовували при лікуванні туберкульозу, анемії, хвороб 
кишково-шлункового тракту, ослабленого стану після хвороби 
[3]. Також молочне конярство сьогодні завойовує новий ри-
нок – індустрію дитячого харчування. За хімічним складом мо-
локо кобил подібне до жіночого, що не просто обумовлює його 
високу біологічну цінність, але і може мати важливе значення 
як повноцінний замінник материнського молока при харчу-
ванні немовлят. Спеціальними дослідженнями, проведеними 
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медиками Башкортостана, встановлено, що кобиляче молоко 
близько подібне до жіночого за всіма основними біохімічними 
показниками та біологічними властивостями [1].

Зростаючі потреби індустрії дитячого харчування та ліку-
вальних установ диктують необхідність збільшення існуючого 
рівня виробництва молока кобил. Тому сьогодні актуальним є 
напрям пошуку шляхів підвищення молочної продуктивності 
кобил. Зокрема, важливо встановити параметри відбору ко-
бил до дійного табуна і одним із основних критеріїв постає 
оцінка молочної продуктивності залежно від промірів вимені 
та дійок. За анатомічною будовою вим’я кобил відрізняється 
від більш звичного для нашого регіону коров’ячого. Воно скла-
дається з двох половин, які мають передню і задню відокрем-
лену долю кожна. У кожної долі є молочна цистерна і дійковий 
канал із самостійним вивідним отвором. Кожна з двох дійок 
кобили має по два отвори – від передньої і задньої долі вимені 
[2]. Специфіка будови і функція вимені мають істотне значен-
ня для відбору молочних кобил для того, щоб відпрацювати 
правильну техніку машинного доїння та організувати раціо-
нальний розпорядок дня на кумисні фермі.

Мета досліджень. Проаналізувати рівень молочної про-
дуктивності кобил новоолександрівської ваговозної породи
залежно від лінійних параметрів їх молочної залози.

Методика дослідження. Дослідження проводились на 
Дібрівському кінному заводі №62 впродовж 2009 року. На 
фермі лактувало 19 кобил новоолександрівської ваговозної 
породи. Середній вік кобил складає 7,5 років. Середній тер-
мін вижеребки припадає на другу половину березня. Розпо-
чинають доїння кобил та виробництво кумису традиційно 
1 травня. Для цього використовують кобил, вік лошат яких 
становить не менше одного місяця. На кумисній фермі засто-
совують машинне доїння кобил на доїльні установці ДДУ-2, 
яка комплектується дворежимним доїльним апаратом ДДА-2. 
Так як господарство має статус племінного заводу, то вели-
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ка увага приділяється вирощуванню племінного молодняку, у 
якого підсисний період закінчується в шестимісячному віці і в 
зв’язку з цим кобил доять лише три рази на добу.

Під час дослідження враховувались місяць лактації та вік 
кобил, лінійні проміри вим’я та кількість надоєного молока в 
літрах за добу. Обміряли вим’я та дійки за допомогою мірної 
стрічки перед кожним контрольним доїнням. Було взято такі 
проміри: обхват вим’я, довжина вимені по бічній лінії, глибина 
вимені, довжина й обхват дійок та відстань між ними. Промі-
ри та проведення контрольного доїння відбулося в кінці кож-
ного місяця лактації протягом доїльного сезону 2009 року.

Результати досліджень. Здебільшого у кобил новоолек-
сандрівської ваговозної породи вим’я невелике і компак-
тне. Хоча бувають і винятки, наприклад, у кобили Рослинки 
1993 р.н. обхват вимені – 63 см, а довжина його по бічній лінії 
була 29 см, що перевищує аналогічні проміри усієї решти ді-
йних кобил табуна (табл.1).

Серед кобил дійного табуна Дібрівського кінного заво-
ду переважають тварини, що мають овальну форму вимені 
(13 голів або 68% від усього дійного поголів’я), тобто з найбіль-
шою довжиною по середній лінії (більше 26 см), але невелике 
по глибині. Надій у таких кобил коливався від 2,2 до 4,3 л (ко-
била Жакліна 1996 р.н., яка на даний момент є рекордисткою 
кумисної ферми). Також в цій групі найбільше кобил, від яких 
за добу надоювали більше трьох літрів молока.

П’ять кобил мають вим’я чашоподібної форми, яке харак-
теризується рівномірним розвитком його обох половин, щільно 
прикріплене до тіла, добре розвинене і в довжину, і в ширину. 
Вважається, що молочна продуктивність кобил з чашеподіб-
ною формою вимені найбільш висока [2], але так як в даному 
господарстві таких кобил мало, то ця тенденція виражена не 
чітко. І лише одна кобила – Точка, 1998 р.н. – мала найбільш 
небажану форму вимені – коротке і глибоке, типу козиного; 
середньодобовий надій у неї складає 2,65 л.
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Таблиця 1
Середні проміри молочної залози кобил 
новоолександрівської ваговозної породи

№ 
п/п
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Проміри молочної залози, см
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1 Бариня 44 28 14 6 12 4 3,90

2 Жакліна 59 26 16 6 13 5 4,30

3 Жаринка 59 29 20 5 14 4 2,45

4 Корона 49 23 19 4 13 5 2,15

5 Релігія 57 23 13 5 13 5 2,05

6 Репутація 52 25 17 5 12 5 2,15

7 Рєзьба 60 28 18 4 11 5 2,65

8 Розга 43 22 18 5 16 5 2,00

9 Розіта 59 28 18 4 13 5 2,20

10 Розрубка 48 27 15 4 10 4 3,85

11 Рослинка 63 29 18 7 16 6 3,45

12 Рулєтка 45 24 12 4 15 6 3,35

13 Руслана 54 27 17 5 13 4 2,60

14 Рябінка 57 28 20 5 14 7 3,40

15 Техніка 48 28 19 4 9 5 2,30

16 Точка 52 20 27 5 13 4 2,65

17 Травка 47 27 20 4 11 4 2,65

18 Фата 49 28 22 4 11 4 3,55

19 Фібра 51 27 15 4 12 6 2,25

В середньому 52 26 18 5 13 5 2,84

Якщо проміри вим’я дають уявлення про потенційну мо-
лочність кобили, то дані про дійки кобил дають змогу визна-
чити їх придатність до механічного доїння. Особливе значення 
має відстань між дійками: на занадто зближених дійках (від-
стань між якими до трьох сантиметрів) ускладнюється глибока 
постановка доїльних стаканів і вони можуть спадати. Проте у 
дійному табуні Дібрівського кінного заводу таких кобил не ви-
явлено. Але трапляються тут кобили з занадто товстими дійка-
ми (Розга, Рослинка мають довжину обхвату дійок по 16 см), в 
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яких доїльні стакани тримаються лише на кінчику дійки і теж 
можуть спадати. І навпаки, в кобили Тєхніки дійки занадто 
тонкі (9 см в обхваті) при цьому порівняно короткі (довжина 
4 см). В цьому випадку теж можливе спадання доїльних стака-
нів. Та, як свідчать отримані дані, в своїй більшості табун ді-
йних кобил у господарстві відносно вирівняний за промірами 
дійок, що сприятливо відображується на механізації доїння 
тварин. Значного відхилення у середньодобових надоях за-
лежно від лінійних промірів дійок у кобил новоолександівської 
ваговозної породи не виявлено.

Різниця у формі та розмірі вим’я, а відповідно і надій, 
дещо залежить від віку кобил (табл.2).

Таблиця 2
Середні проміри молочної залози кобил різних вікових груп
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До 6 5 54,6 25,0 16,5 4,8 14,2 4,8 2,49

7-9 5 53,0 26,6 17,4 4,2 12,0 5,4 2,86

10-12 5 51,2 25,8 19,6 4,8 12,4 4,4 2,89

13 і більше 4 54,3 27,5 18,3 5,25 12,3 5,0 3,18

К. Дуйсенбаєв [2] зазначав, що з віком вим’я кобил значно 
збільшується і досягає максимуму в 13-16 років. Так, дійсно, 
у кобил старшого віку спостерігається молочна залоза більш 
розвинена у довжину, також у них помітно довші дійки, аніж 
у молодих тварин.

Результати дослідження на новоолександрівських вагово-
зах ще раз підтверджують дані І.А. Сайгіна та М.С. Мироненко 
про те, що зростання молочної продуктивності кобил відбува-
ється аж до 15 років [4, 5]. Якщо середня продуктивність за 
триразове доїння у молодих кобил була у середньому 2,49 л, то 
від старших доїли за добу більше трьох літрів молока.
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Висновки:
1. До дійного табуна для машинного доїння необхідно 

відбирати кобил з гарно розвиненим симетричним вим’ям ча-
шоподібної або овальної форми, яка найчастіше зустрічаєть-
ся у кобил новоолександрівської ваговозної породи. Кобили з 
овальним вимям мали найвищі середньодобові надої – до 4,3 л.

2. Відбираючи кобил для кумисної ферми, слід остаточно 
їх оцінювати за розвитком вимені під час третьої-четвертої 
лактації (у віці 7-8 років).

3. Для подальшого дослідження проблеми слід розробити 
стандарт відбору кобил до доїльного табуну за технологічними 
параметрами вим’я.
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ВНЕСОК ВЧЕНИХ ІНСТИТУТУ СВИНАРСТВА
ІМ. О.В. КВАСНИЦЬКОГО НААНУ У 

РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ

О.М. Чехлатий, здобувач
Полтавська державна аграрна академія

В історичному аспекті висвітлено основні напрямки та резуль-
тати наукових досліджень з питань відгодівлі свиней, проведених 
вченими відділу годівлі Інституту свинарства ім. О.В. Квасниць-
кого НААНУ. Показано їх внесок у вивчення та розроблення на-
уково обґрунтованих норм відгодівлі свиней до різних кондицій 
та в умовах різних типів годівлі, розвиток вчення про годівлю 
сільськогосподарських тварин.

Ключові слова: типи відгодівлі, раціони, корми, норми
годівлі.

Вступ. Проблема забезпечення населення України високо-
якісним м’ясом і м’ясопродуктами вітчизняного виробництва 
може бути вирішена за рахунок інтенсивного розвитку сви-
нарства, як однієї з найбільш скоростиглих галузей тварин-
ництва. Для ефективного використання потенціалу України у 
досягненні максимального рівня виробництва продукції галузі 
свинарства однією із необхідних умов є потреба детального 
вивчення, аналізу та використання наукових досягнень як за-
рубіжних, так і вітчизняних вчених з питань годівлі свиней, 
необхідність показати та проаналізувати в історичному аспек-
ті їх внесок у розвиток науки про годівлю.

Аналіз основних досліджень і публікацій, в яких за-
початковано розв’язання проблеми. Незважаючи на появу 
останнім часом значної кількості наукових досліджень з пи-
тань вивчення історії окремих галузей тваринництва, науко-
ві розробки, присвячені розвитку та становленню науки про 
годівлю свиней, практично відсутні. Лише частково ці пи-
тання були розглянуті в роботах Г.О. Богданова, В.М. Бака-
нова, М.А. Коваленка, К.І. Князєва, П.С. Попєхіної. Ще менш 
висвітленим є внесок у розвиток науки про годівлю, дослі-
дження питань відгодівлі свиней вчених однієї із провідних 
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науково-дослідних установ України – Інституту свинарства 
ім. О.В. Квасницького НААНУ.

Завдання дослідження. Завданням наших досліджень 
було прагнення висвітлити особливості та основні етапи роз-
витку і вдосконалення технології різних типів відгодівлі сви-
ней; розкрити та показати внесок вчених і науковців Інсти-
туту свинарства ім. О.В. Квасницького НААНУ у розробленя 
науково обґрунтованих норм відгодівлі свиней до різних кон-
дицій, розвиток та становлення науки про годівлю сільсько-
господарських тварин.

Методика досліджень. Матеріалами наших досліджень 
послужили основні наукові та практичні розробки вчених у 
галузі годівлі з питань відгодівлі свиней, статті у наукових 
збірниках, наукові звіти співробітників відділу годівлі Інсти-
туту свинарства ім. О.В. Квасницького НААНУ про результати 
виконання наукових досліджень, архівні документи.

У ході наукових досліджень використовувалися методи 
джерелознавчого та історіографічного аналізу і синтезу.

Результати досліджень. Відгодівля свиней є основним 
і заключним етапом у виробництві свинини, який визначає 
переважно її якість та рентабельність, дає змогу збільшити ви-
робництво свинини у скорочені строки і при менших затра-
тах кормів. Першочерговим правилом організації відгодівлі 
свиней до різних кондицій є комплексне забезпечення мак-
симально можливого середньодобового приросту. Так, з під-
вищенням середньодобового приросту на кожні 100 г понад 
200 г витрати кормів на 1 ц приросту знижуються на 17%, а 
понад 600 г – на 10% [1, c.103]. Основним фактором, що впли-
ває на приріст живої маси, є рівень, якість та норми годівлі 
свиней, які визначаються типом їх відгодівлі до відповідних 
кондицій. Найбільш бажане співвідношення окремих конди-
цій при відгодівлі свиней, на думку деяких авторів, таке: 71-
75% м’ясні, 10-12% беконні і 15-17% жирні [1, c.105].

Слід зауважити, що у різні періоди розвитку країни залеж-
но від економічних умов та стану галузі свинарства існували і 
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різні пріоритети у виборі оптимальних варіантів типів годівлі 
та визначенні відповідних кондицій відгодівлі свиней.

У тридцятих роках минулого століття, а також у перші 
роки після Вітчизняної війни, коли у країні особливо гостро 
відчувалася потреба у м’ясі та жирах, свинарству надавали 
виключно важливого значення. Напівсальна відгодівля свиней 
до 130-150 кг живої ваги була в той час основним типом відго-
дівлі у радгоспах і колгоспах. Протягом 1935-1940 рр. над роз-
робленням техніки інтенсивної напівсальної і сальної відгодів-
лі молодняку свиней з досягненням живої ваги в 12-місячному 
віці 200 кг працювала велика група наукових співробітників 
(Анісімов В.М., Алісов М.І., Василенко Д.Я, Роденко Ф.І., Кова-
ленко М.А., Виноградський А.І.) [2, с.43].

Науковими дослідами було встановлено, що відгодівля мо-
лодих підсвинків до 175-200 кг не підвищує, а навіть знижує 
собівартість продукції у порівнянні з відгодівлею до більш низь-
ких вагових кондицій при одночасному підвищенні сальності 
туш до 48% [3, с.6]. Також було встановлено економічну доціль-
ність проведення відгодівлі свиней у молодому віці до жирних 
кондицій з максимальним використанням цукрових буряків і 
картоплі. Якість відгодівлі із введенням до раціонів до 70-75% 
цукрових буряків і картоплі у порівнянні з чистоконцентрат-
ною годівлею при цьому не погіршилася. Також не понизилися 
загальний вихід м’яса і сала та їх якість, енергетична цінність 
раціонів, коефіцієнти використання підсвинками перетравно-
го азоту, а також його відкладення у тілі підсвинків [4, с.50].

Для поширення у господарствах відгодівлі свиней до жир-
них кондицій і впровадження методу сальної і напівсальної 
відгодівлі свиней органами виконавчої влади були видані від-
повідні розпорядження та директиви. Так, постановою викон-
кому Полтавської обласної ради депутатів трудящих і бюро об-
кому КП(б)У від 23.09.1950 року за №182 “Про впровадження 
методу сальної і напівсальної відгодівлі свиней у молодому віці 
у колгоспах і радгоспах області” всім виконавчим комітетам 
районних рад, директорам трестів і радгоспів ставилося в 
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обов’язок впровадити методи сальної і напівсальної відгодівлі 
свиней у молодому віці. В тексті постанови посилаються на 
те, що науково-дослідним інститутом свинарства накопиче-
но значний досвід у сальної і напівсальної відгодівлі свиней 
у молодому віці із використанням великої кількості зелених 
кормів у літній період, соковитих кормів і сіна бобових трав у 
зимовий період, а також розроблено норми годівлі по періодам 
року. Використання розробленої техніки відгодівлі, на думку 
керівництва області, повинно було збільшити та здешевити 
виробництво продукції свинарства при значній економії кон-
центрованих кормів [5, с.1-2].

Вченими Інституту були проведені численні досліди на 
свинях при різних типах годівлі і в різних зонах країни, розро-
блено систему інтенсивної відгодівлі молодняку свиней. Крім 
того, опрацьовано й передано виробництву норми і техніку 
сальної відгодівлі дорослих вибракуваних свиней. Одержані 
результати стали основою для видання Інструкції та зоотех-
нічних правил, які були затверджені Міністерством радгоспів 
СРСР [2, с.43].

Зміна напрямку у розвитку свинарства в країні у зв’язку зі 
збільшенням попиту внутрішнього ринку на нежирну свинину 
спричинила значне посилення інтенсивності наукових дослі-
джень, спрямованих на розроблення відповідних умов годівлі 
та утримання тварин, вивчення кормових норм і раціонів.

У 1955-1965 рр. співробітниками відділу годівлі було ор-
ганізовано і проведено вивчення технології м’ясної та бекон-
ної відгодівлі свиней при різних типах годівлі (М.А. Коваленко, 
І.С. Трончук, Г.М. Почерняєва та ін.). За нових умов кормови-
робництва було внесено істотні зміни щодо типів відгодівлі сви-
ней, які були обумовлені введенням до раціонів крім концен-
трованих значної кількості соковитих і грубих кормів [2, с.43].

Наслідки узагальнення і аналізу одержаних даних дозво-
лили розробити і запропонувати виробництву кормові ра-
ціони для свиней при м’ясній відгодівлі і техніку відгодівлі в 
умовах різних типів годівлі: концентратно-коренеплідного, 
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концентратно-картопляного і концентратного. Обґрунтовано 
структуру кормових раціонів у різні періоди відгодівлі, рівень 
і техніку згодовування вирощених кормів – цукрових і кормо-
вих буряків, кукурудзи, зернобобових і грубих кормів [2, с.43].

Встановлено, що при згодовуванні свиням за період 
м’ясної відгодівлі раціонів, що складають 65-70% концентро-
ваних і 30-35% соковитих і грубих кормів при збалансованих 
раціонах по протеїну, мінеральних речовинах, вітамінах та ін-
ших компонентах живлення, можна одержати свиней живою 
вагою 100-110 кг у віці 7-7,5 місяців при затратах кормів на 1 
кг приросту 4,5-5,0 к.од. [2, с.44].

Вченими Інституту були також проведені наукові дослі-
дження ефективності відгодівлі свиней з різною кількістю 
грубих кормів у раціонах і визначенню в них рівня кліткови-
ни, вивченню перетравності і обміну речовин. Встановлено, 
що при згодовуванні грубих кормів ефективність викорис-
тання поживних речовин залежить від кількості клітковини 
у раціоні. Було виявлено (І.С. Трончук, І964), що оптималь-
на кількість клітковини при відгодівлі свиней на раціонах 
зерново-коренеплідного типу находиться в межах 8-10% від 
сухих речовин раціону. Збільшення кількості клітковини по-
над вказаного рівня різко знижує ефективність відгодівлі. В 
середньому на кожний відсоток клітковини середньодобовий 
приріст знижується на 3%, витрати кормів на 1 кг приросту 
збільшуються на 2,3%, зростає собівартість центнера прирос-
ту на 2,7% [2, с.44; 6, c.49].

Визначено також різну ефективність використання азоту 
у відсотках від прийнятого залежно від вмісту клітковини у 
раціонах. Так, якщо у раціонах із рівнем клітковини до 6% 
відкладається у тілі азоту у кількості 40,5% від прийнятого, то 
при 6-9 – у кількості 36,9% і 9-12 – 34,8% [6, c.49].

І.С. Трончук на основі своїх досліджень визначив, що при 
раціональному використанні сінного і трав’яного борошна по-
кращується якість туш за рахунок зниження на 14% товщини 
хребтового сала, зменшення на 3,58% загального вмісту сала у 
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туші і збільшення вмісту м’яса на 2,97%. Було також встанов-
лено, що при інтенсивній м’ясній відгодівлі свиней у раціонах 
сінного борошна не повинно бути більше 10% за поживністю, 
а грубих кормів (соломи зернобобових) – більше 3% [6, c.27].

Основними діючими нормами енергетичного і протеїно-
вого живлення свиней при м’ясній відгодівлі на той час були 
норми, затверджені Міністерством сільського господарства 
СРСР у 1956 році, і норми, розроблені Всесоюзним інститу-
том тваринництва для інтенсивної відгодівлі у 1969 році. У 
1975 році були опубліковані нові, вдосконалені норми для 
м’ясної і беконної відгодівлі свиней, розроблені співробітни-
ками Інституту свинарства А.Т. Мисиком, Г.В. Проваторовим 
і Б.Є. Фесиною. Слід відмітити, що ці норми мали дещо ниж-
чий енергетичний вміст і були розраховані на забезпеченість 
раціону повноцінним протеїном, макро- і мікроелементами та 
необхідними вітамінами. Вони повною мірою забезпечували 
високий рівень інтенсивності м’ясної відгодівлі [7, с.119].

У комплексі науково-дослідних робіт багато уваги було 
приділено вивченню беконного типу відгодівлі, зокрема пи-
танням раціонального використання різних кормів і впливу їх 
на якість продукції.

Проведені досліди (М.А. Коваленко, 1957-1958) показали, 
що при беконній відгодівлі свиней в умовах різних типів го-
дівлі на раціонах з великою кількістю кукурудзи (до 70% за 
поживністю) за умови їх наповнення білковими кормами рос-
линного і тваринного походження можна отримати добре роз-
винених тварин хороших беконних кондицій. На основі про-
ведених експериментальних робіт і узагальнення передового 
досвіду з цих питань вченими відділу годівлі було розроблено 
Інструкцію по техніці відгодівлі свиней (М.А. Коваленко, 1960, 
1967) [2, с.45].

У результаті всебічного і детального узагальнення вітчиз-
няного і зарубіжного досвіду, врахування новітніх даних про 
потреби свиней на відгодівлі у поживних і біологічно актив-
них речовинах були розроблені перспективні, економічно об-
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ґрунтовані рецепти білково-вітамінно-мінеральних добавок 
(БВМД) для різних зон України. Для перевірки рецептури 
БВМД було проведено дві серії дослідів, результати яких по-
казали їх повноцінність. Середньодобові прирости склали 605-
636 г, що на 16,5-26,0% вище, ніж при згодовуванні раціонів 
з горохом. При цьому на 1 кг приросту витрачали всього 4,7-
5,3 корм. од. при нижчій собівартості 1 ц приросту на 5,7-
13,9%. Контрольний забій показав, що при відгодівлі тварин 
раціонами з БВМД у порівнянні з горохом кількість м’яса у 
тушах збільшилася на 2,1%, а кількість сала відповідно змен-
шилася на 1,5% [6, c.16].

Вченими Інституту свинарства було розроблено перспек-
тивну рецептуру комбікормів-концентратів для м’ясної та бе-
конної відгодівлі свиней, що забезпечувала раціональне ви-
користання кормів місцевого виробництва при економному 
витрачанні білкових кормів. В основу рецептури комбікормів 
було покладено фізіологічно обґрунтовані норми потреби сви-
ней у комплексі поживних речовин, а також набір кормів, ха-
рактерний для зони Лісостепу України. При цьому враховували 
також досягнення науки, передового досвіду галузі свинарства, 
дані попередніх досліджень вчених Інституту свинарства.

Висновки. Узагальнення історичного досвіду розвитку та 
становлення вчення про годівлю свиней є вкрай необхідним 
для обґрунтування пріоритетних напрямків і вдосконалення 
організаційних форм подальших наукових досліджень у цьому 
секторі науки. Проведення історико-наукового аналізу науко-
вих розробок вчених Полтавського Інституту свинарства ім. 
О.В. Квасницького НААНУ у галузі годівлі свиней дає можли-
вість визначити та систематизувати основні напрямки їх на-
укових досліджень, показати їх внесок у формування вчення з 
питань годівлі сільськогосподарських тварин.

Матеріали досліджень вчених та науковців Інституту сви-
нарства з питань різних типів відгодівлі свиней можуть бути 
використані для створення узагальнюючих праць з історії 
вітчизняного сільського господарства, свинарства, годівлі
свиней.
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УДК 638.145.5

ОБҐРУНТУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ БДЖІЛ 

ПРИ ЗИМІВЛІ ЗАПАСНИХ МАТОК

М.О. Шамро, кандидат сільськогосподарських наук
ННЦ “Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича НААНУ”

Наведено результати досліджень біологічних особливостей 
розміщення бджіл на стільниках в зимовий період, які розши-
рюють знання про таксис і трофічні зв’язки їх відносно запасів 
корму і групи маток в бджолиному клубі. Визначено, що вирі-
шення проблеми зимового збереження групи запасних бджоли-
них маток можливе з допомогою способу утримання їх в сім’ях-
годувальницях з повним осиротінням на обмеженій кількості 
стільників.

Ключові слова: сім’ї-годувальниці, бджолині матки, зимівля,
бджолиний клуб.

Вступ. На сучасному етапі розвитку сільського господар-
ства України все більше приділяється уваги бджільництву як 
галузі, що забезпечує запилення ентомофільних сільськогоспо-
дарських культур і виробляє різноманітну продукцію. Кількість 
зібраного бджолами меду значною мірою залежить від стану 
сімей після перезимівлі. Сильні повноцінні бджолині сім’ї і до-
статній запас бджолиних маток для їх ремонту в разі необхід-
ності є запорукою успішного ведення пасічного господарства.

Осінньо-зимове зберігання бджолиних маток має велике 
значення для практичного бджільництва. Провідними зару-
біжними і вітчизняними вченими та пасічниками питання зи-
мівлі плідних маток неодноразово обговорювалося на конфе-
ренціях і семінарах, висвітлювалося на сторінках літератури з 
бджільництва [1-10].

В сучасних технологіях утримання та догляду за бджоли-
ними сім’ями рекомендується постійно мати 30% запасних 
бджолиних маток від кількості основних сімей, або ж закупо-
вувати їх за потреби в матковивідних господарствах.

Враховуючи потреби виробництва у вирішенні питань 
збереження запасних бджолиних маток в зимовий період, їх 
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дослідження має практичну і наукову цінність. Воно дає мож-
ливість розширити діапазон знань про життя медоносних 
бджіл і маток під час зимового спокою і таким чином зменши-
ти кількість протиріч навколо цього питання.

Аналіз досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання проблеми. Вивчення питань, що стосуються під-
готовки бджолиних сімей із запасними бджолиними матками 
в зимовий період та розробка прогресивних систем догляду за 
бджолами в цей період актуальні для пасічницького загалу як 
з практичної, так і з теоретичної точок зору.

Існують різні способи зберігання запасних плідних бджо-
линих маток в зимовий період [11-19]. Але на виробничих па-
сіках для їх збереження користуються звичайним способом, 
утримуючи в одному вулику за суцільною перегородкою по дві 
сім’ї силою 3-4 вулички з однією маткою в кожній. Таке збе-
рігання маток трудомістке та потребує значних витрат на їх 
утримання.

Незважаючи на існуючі різні системи підготовки і утри-
мання бджолиних сімей із запасними матками, період осінньо-
зимового спокою і нині є найбільш вразливим у їх річному 
циклі життєдіяльності та найвідповідальнішим у роботі па-
січника тому, що гинуть бджоли і матки переважно під час 
зимівлі. Головними причинами цього є відсутність науково 
обґрунтованих систем догляду за бджолами і матками, недо-
статність пристосувань і обладнання та економічні проблеми. 
На сьогодні не визначено найбільш прийнятний та економічно 
вигідний для умов Лісостепу України спосіб зимівлі запасних 
плідних маток.

Мета роботи – науково забезпечити збільшення обсягів 
виробництва продуктів бджільництва шляхом удосконалення 
зимового утримання запасних бджолиних маток.

Методика досліджень. Контрольна група складалася із 
18 бджолиних сімей, які сформували і утримували з вико-
ристанням загальноприйнятого способу зберігання запасних 
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бджолиних маток. Сім’ї контрольної групи на початку зими 
мали середню силу 3,5 вуличок, 12,5 кг корму та одну матку.

В дослідній групі було 3 бджолині сім’ї, сила яких в серед-
ньому становила 7,5 вуличок. В гніздах дослідних сімей на по-
чатку зими було забезпечено в середньому 5 кг корму на двох 
стільниках та по 6 бджолиних маток.

Таким чином, в кожній групі зимувало по 18 бджолиних 
маток, але способи їх утримання були різними.

Результати досліджень. Під час зимівлі за допомогою 
даних температури, отриманих з датчиків, що були розміще-
ні на рамці (рис. 1) в гнізді бджолиних сімей спостерігали за 
формуванням бджолиного клубу, його таксисом і трофічними 
зв’язками відносно запасів корму, а в дослідній групі – і від-
носно групи маток. Нами було визначено, що з 5 по 15 січ-
ня в усіх сім’ях контрольної групи таксис бджолиного клубу 
відбувався до верхньої частини стільників і надалі його пе-
реміщення відбувалося в напрямку від передньої до задньої 
стінки вулика. В такому ж напрямі відбувалося використання 
кормових запасів та зміщення теплового центру бджолиного 
клубу. В центральній частині бджолиного клубу температура 
утримувалася в межах +25...+28,5°С. З середини січня в бджо-
линих сім’ях контрольної групи, в центральній частині їхнього 
клубу, відмічали підвищення температури до +35...+37°С, що 
вказувало на початок відкладання матками яєць і виховання 
бджолами розплоду.

Бджолині сім’ї контрольної групи за зимовий період ви-
користали від 6,3 до 7,7 кг корму на бджолину сім’ю. Сила 
сімей за зиму зменшилася на 0,5-0,9 вулички. Витрата корму і 
відхід бджіл в сім’ях контрольної групи співпадає з середніми 
показниками, отриманими нами при вивченні особливостей 
зимівлі за минулі роки. Всі запасні бджолині матки в бджоли-
них сім’ях контрольної групи збереглися задовільно.

Наприкінці зимівлі (початок березня) сім’ї контрольної 
групи мали від 5 до 10 квадратів запечатаного розплоду. По-
дальший хід розвитку бджолиних сімей цієї групи не відріз-
нявся від їх природного розвитку в інші роки.
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Рис.1. Рамка-ізолятор з датчиками температури

Таксис бджолиного клубу і трофічні зв’язки бджіл з кор-
мовими запасами в бджолиних сім’ях дослідної групи значно 
відрізнялися порівняно з такими в контрольній групі. В бджо-
линих сім’ях дослідної групи частина бджіл розміщувалася 
на двох стільниках, а основна їх маса займала простір між 
стільниками, повністю обсиджуючи рамку-ізолятор, на якій 
були розміщені кліточки із запасними бджолиними матками 
(рис. 2). Таким чином, бджоли формували клуб у вигляді еліп-
са, довша частина якого розміщувалася від передньої до за-
дньої стінок вулика.

Оцінюючи отримані дані температури, яку бджоли утри-
мували у бджолиному клубі, виявили, що тепловий центр клубу 
був постійно розміщений в центральній частині стільників та 
займав частину стільників ближче до передньої стінки вулика 
із зміщенням в сторону нижнього льотка. В цій частині клубу 
температура була в межах від +25 до +32,2°С.
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Рис.2. Зимове збереження запасних бджолиних маток

На периметрі бджолиного клубу (фактично периметр стіль-
ників) температура була дещо нижчою і залежно від зовніш-
ньої температури змінювалася від +18,0 до +11,0°С.

При плюсовій зовнішній температурі таксис бджіл і їх тро-
фічні зв’язки з кормовими запасами відбувались вільно та не 
мали ніяких особливостей. При температурі -1°С відбувалося 
ущільнення маси бджіл в межах групи маток. Коли зовніш-
ня температура була в межах -1°С і нижче, бджоли частково 
зменшували периметр теплового центру та відмічалося зни-
ження температури на периметрі бджолиного клубу. На нашу 
думку, все це вказувало на те, що в бджолиному клубі відбу-
вався таксис бджіл (ущільнення) до межі між кормом і пусти-
ми комірками стільника і залежав від їх трофічних зв’язків із 
запасами корму.

Оцінюючи поведінку бджіл в клубі відносно групи маток 
в дослідних сім’ях, можна відмітити, що його тепловий центр 
завжди знаходився в межах, де були розміщені запасні матки.
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За період з кінця жовтня до середини березня в бджоли-
них сім’ях дослідної групи чотири рази замінювали стільники з 
кормом. В результаті за зимовий період ними було використа-
но 52,5 кг вуглеводного корму, що в середньому на одну бджо-
лину сім’ю склало 17,5 кг. Сила сімей зменшилася за період 
зимівлі на 1,5-2,5 вуличок.

В бджолиних сім’ях дослідної групи з 18 даних на зберіган-
ня бджолиних маток до кінця зимового періоду залишилося 
14. Причиною відходу маток в дослідних сім’ях ми вважаємо 
зменшення сили однієї із сімей (відхід 2,5 вуличок бджіл), через 
що зменшилися розміри теплового центру, в межах якого від-
бувається зв’язок бджіл із матками. Відомо, що при підсаджу-
ванні маток в безматочні сім’ї не всі приймаються бджолами, 
тому це також може бути причиною відходу маток (табл. 1).

Таблиця 1
Збереженість запасних бджолиних маток за період зимівлі

Показники
M±m

Контрольна група Дослідна група

Всього дано на зберігання, шт. 18 18

Вийшло із зимівлі, шт. 18 14

У % до даних на зиму 100 77

Результати досліджень розширюють знання про розміщен-
ня бджіл на стільниках в стані природного гіпобіозу та так-
сис і трофічні зв’язки їх відносно запасів корму і групи маток 
в бджолиному клубі. На основі досліджень вперше експери-
ментально обґрунтовано параметри технологічних прийомів і 
спосіб утримання групи запасних бджолиних маток у сім’ях-
годувальницях, що забезпечує їх збереженість до 77% в зимо-
вий період та має практичне значення для підвищення обсягів 
виробництва пасічницької продукції.

Рекомендовані нами розробки з питань підготовки бджо-
линих сімей із запасними бджолиними матками до зими та 
способу догляду за ними дозволяють ліквідувати наслідки, що 
виникають при використанні загальновідомих прийомів і при-
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стосувань ведення бджільництва. Застосування розробленого 
способу підготовки і догляду за бджолиними сім’ями із запас-
ними матками дозволяє отримати економічний ефект завдяки:

- збереженню чисельності бджолиних сімей в період
зимівлі;

- зменшенню витрат вуглеводного корму в зимовий період;
- нарощенню сили бджолиних сімей до медозбору;
- отриманню більшої кількості продукції бджільництва.
Розрахунки економічної ефективності застосування спо-

собу зимівлі бджолиних сімей із запасними матками виконано 
на основі результатів, отриманих при виконанні досліджень 
на дослідній пасіці ННЦ „Інститут бджільництва ім. П.І. Про-
коповича” НААНУ. Значення базового і нового варіантів отри-
мано з використанням даних витрат матеріалів і коштів на 
проведення зимівлі та чисельності бджолиних сімей і запасних 
маток після зимівлі.

Таким чином, завдяки рекомендованому способу догля-
ду збережено близько 77% запасних маток, менше витраче-
но корму і, як результат, отримано економічний ефект на ко-
ристь нового варіанту (табл.2).

Таблиця 2
Ефективність використання рекомендованих 

розробок в натуральних і вартісних показниках

Показник
Варіант

базовий новий

Число маток, даних в зиму, шт. 18 18
Число бджолиних сімей, шт. 18 3
Число маток, що перезимували, шт. 18 14
Відхід бджіл за зимовий період, вуличок 11,9 5,9
Вартість бджіл, що відійшли за зиму, грн 595 295
Використано корму за зиму, кг 126,4 52,5
Вартість нового обладнання, грн - 10
Вартість використаного за зиму корму, грн 2528 1050
Вироблено продукції (запасні матки, шт.) 18 14

Вартість перезимувалих маток, грн 1080 840
Затрати часу на догляд, хв. 5 60
Оплата праці за догляд, грн 0,38 4,55
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Рекомендований спосіб підготовки і утримання бджоли-
них сімей із запасними бджолиними матками в зимовий пері-
од не потребує додаткових коштів. Вартість нового обладнан-
ня (рамка-ізолятор для розміщення кліточок з матками у гнізді 
бджолиної сім’ї під час зимівлі) врахована при розрахунку еко-
номічної ефективності. В розрахунку економічна ефективність 
розробок при зберіганні 18 бджолиних маток в трьох бджоли-
них сім’ях складатиме 1142,87 грн. В розрахунку на одну бджо-
лину сім’ю виручка складатиме 380,96 грн. Строк окупності 
вкладень у рекомендовані нами розробки – 1 рік.

Результати досліджень розв’язують завдання удосконален-
ня утримання запасних бджолиних маток в зимовий період, 
що має суттєве значення для сільськогосподарської науки з 
технології виробництва продуктів бджільництва та можуть 
бути використаними для організації зимівлі запасних бджоли-
них маток на матковивідних і товарних пасіках.

Висновки. Вирішення проблеми зимового збереження 
запасних бджолиних маток можливе за допомогою способу 
утримання їх у сім’ях-годувальницях з повним осиротінням 
на обмеженій кількості стільників. В бджолиному клубі сімей-
годувальниць, розміщених на обмеженій кількості стільників, 
із зниженням зовнішньої температури відбувається таксис 
бджіл до межі між кормом і пустими комірками стільника. Спо-
сіб утримання групи бджолиних маток у сім’ях-годувальницях 
має переваги над способом, коли для зберігання запасної 
бджолиної матки використовується сім’я силою 3-4 вулички, 
та сприяє економнішому споживанню корму і підвищенню 
збереженості бджіл.
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УДК 575.22:597.442

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ 
РОСІЙСЬКОГО ОСЕТРА АЗОВСЬКОГО 

МОРЯ ЗА RAPD-МАРКЕРАМИ

Л.В. Шостак, аспірант
Білоцерківський національний аграрний університет
О.В. Дубін, кандидат сільськогосподарських наук
Азовський центр “ПівденШРО”, м. Бердянськ
Т.М. Димань, доктор сільськогосподарських наук
Білоцерківський національний аграрний університет

Підібрано оптимальні умови проведення ПЛР для 5 RAPD-
праймерів: ОРА-05, ОРА-07, ОРА-10, ОРА-11 та ОРН-07 і визна-
чено чинники, які найбільшою мірою впливають на якість RAPD-
спектрів. Загалом отримано 90 продуктів ампліфікації, 41 з яких 
(45,55%) виявився поліморфним у досліджених генотипів. Оха-
рактеризовано ПЛР-патерни та визначено їх інформативність 
для аналізу генетичної структури російських осетрів Азовського 
моря. На основі отриманих даних визначено генетичні дистанції 
між дослідженими осетрами.

Ключові слова: російський осетер, генетичний поліморфізм, 
ПЛР, RAPD-маркери, продукти ампліфікації.

Вступ. Російський осетер (Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 
1833) – один із найцінніших промислових видів риб Азовсько-
го моря. Нині цей унікальний вид перебуває на межі повного 
зникнення головним чином внаслідок браконьєрського вилову 
та зарегулювання водних систем Дону та Кубані.

Нині раціональне використання водних живих ресурсів, їх 
відтворення та збереження неможливе без застосування сучас-
них методів аналізу генетичного поліморфізму, таких як полі-
меразна ланцюгова реакція (ПЛР). З великої кількості існуючих 
модифікацій цього методу на особливу увагу заслуговують ме-
тоди мультилокусного ДНК-профілювання завдяки своїй про-
стоті, високій чутливості та швидкості проведення досліджень. 
Існує декілька модифікацій цього підходу, які різняться кіль-
кістю одержуваних продуктів ампліфікації, довжиною прайме-
рів, умовами проведення ПЛР і методами електрофоретичного 
розподілення продуктів ампліфікації: RAPD-PCR [1], ISSR-PCR 
[2] та ін. Зазначені методи можуть слугувати експрес-методами 
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виявляння генетичного 2 поліморфізму, що особливо актуально 
для мало вивчених таксономічних груп. Варто також відміти-
ти важливі переваги ПЛР-аналізу перед іншими підходами до-
слідження генетичної мінливості: одночасний аналіз багатьох 
геномних локусів, можливість зажиттєвого проведення експер-
тизи, швидкість реакції ампліфікації та ін.

Метою роботи було дослідження інформативності марке-
рів RAPD-PCR для вивчення молекулярно-генетичного полі-
морфізму російського осетра Азовського моря.

Методика досліджень. Матеріалом для досліджень слу-
жили зафіксовані у етанолі плавці російського осетра. 46 
зразків цього біологічного матеріалу було відібрано зажиттєво 
співробітниками ДП АзПівденШРО впродовж 2007-2008 pp. у 
акваторії Азовського моря. Виділення геномної ДНК проводи-
ли за методикою сорбції ДНК на силіцій оксиді [3] з власними 
модифікаціями.

ПЛР проводили на ампліфікаторі “Терцик” за таким темпе-
ратурним режимом: початкова денатурація – 4 хв. за темпе-
ратури 94°С; 34-38 циклів: 45 с за 94 °С, 45 с за 36 °С, 2 хв. за 
72 °С; термінальна елонгація – 5 хв. за 72 °С.

Реакційна суміш об’ємом 20 мкл містила: 67 мМ Tris-HCl 
(pH 8,8), 17 мМ (NH4)2S04, 0,01% Tween-20, 0,2 мМ dNTP, 1 од. 
Tag-полімерази, 30-70 нг геномної ДНК, 1,5-2,0 мМ MgCl2 та 
0,2-0,4 мкМ відповідного праймера. У роботі було використа-
но 20 RAPD-праймерів (Орегоп, США).

Електрофоретичне розділення продуктів ампліфікації про-
водили у 2%-ному агарозному гелі за використання ІхТВЕ-
буферу. Після закінчення електрофорезу гель обробляли бро-
мистим етидієм (0,5 мкг/мл) і фотографували за допомогою 
відеосистеми GelDoc XR System (BioRad). Молекулярну масу 
ПЛР-продуктів визначали за маркером GeneRuler 100 bp 
(Fermentas). Визначення генетичних дистанцій проводили за 
використання комп’ютерної програми MEGA 4 [4].

Результати досліджень. На першому етапі роботи було 
проведено скрінінг 20 декануклеотидних RAPD-праймерів до-
вільної послідовності. Задовільні первинні спектри ампліфіка-
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ції було одержано лише для п’яти праймерів – ОРА-05, ОРА-07, 
ОРА-10, ОРА-11 та ОРН-07, які й було використано у подаль-
шій роботі. Спектри ампліфікації з іншими олігонуклеотидами 
характеризувалися значною переампліфікацією (відсутність 
дискретних смуг за електрофоретичного розподілення у ага-
розному гелі), недостатньою кількістю ПЛР-смуг або слабкими 
за інтенсивністю світіння бендами. Оптимізація умов прове-
дення ПЛР для цих праймерів (підвищення температури від-
палу, зміна концентрації компонентів реакційної суміші) не 
сприяла поліпшенню якості спектрів.

Варто зазначити, що отримання чітких, інформативних 
спектрів вимагало індивідуальної роботи з кожним окремим 
праймером. Проведені дослідження уможливили виявлення 
чинників, які найбільшою мірою впливали на якість спектрів 
продуктів ампліфікації: концентрація хлориду магнію, кон-
центрація препарату ДНК, концентрація праймера у реакцій-
ній суміші та кількість циклів ампліфікації. Враховуючи їх, 
для кожного з використаних праймерів було визначено опти-
мальні умови проведення ПЛР (табл.1).

Таблиця 1
Результати експериментального підбору умов

проведення ПЛР для праймерів ОРА-05,
ОРА-07, ОРА-10, ОРА-11 та ОРН-07

Праймер
Концентрація

MgCl2, мМ
Концентрація

ДНК, нг

Концентрація
праймеру,

мкМ

Кількість 
циклів

ОРА-05 1,5 40 0,2 36
ОРА-07 2,0 70 0,2 38
ОРА-10 1,8 50 0,4 36

ОРА-11 1,8 50 0,4 34
ОРН-07 2,0 30 0,3 34

З огляду на те, що RAPD-метод є чутливим до змін реак-
ційної суміші та алгоритму її приготування, було застосова-
но “жорсткі” умови ампліфікації. Насамперед це стосувалось 
концентрації хлориду магнію та олігонуклеотидних праймерів. 
Зміни концентрації ДНК-матриці та кількості циклів ампліфі-
кації виявилися менш принциповими для відтворення про-
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дуктів ампліфікації, але поліпшували як загальну якість спек-
трів, так і окремих смуг.

Сумарно за використання 5 RAPD-праймерів було отри-
мано 90 продуктів ампліфікації, 41 (45,55%) з яких виявили-
ся поліморфними у досліджених генотипів (табл.2). Найвищій 
рівень поліморфізму спостерігали за використання праймера 
ОРН-07 – 62%. Найбільшу кількість локусів для цього типу мар-
керів було також отримано за ампліфікації ДНК російського 
осетра з праймером ОРН-07 (26 продуктів ампліфікації) (рис.), 
найменшу – з праймером ОРА-11 (14 ампліконів). Значення 
середньої кількості локусів на особину у досліджених осетрів 
Азовського моря для всіх праймерів склало 13,3.

Таблиця 2
Характеристика RAPD-спектрів російського осетра

Праймер
Загальна 
кількість 
локусів

Кількість
поліморфних

локусів

Середня 
кількість 
локусів

Рівень
поліморфізму

ОРА-05 13 7 11,2±1,46 0,54
ОРА-07 21 9 15,5±1,58 0,43
ОРА-10 16 5 10,4±1,92 0,31
ОРА-11 14 4 10,5±1,48 0,29
ОРН-07 26 16 18,8±1,32 0,62
Σcp 18 8,2 13,3±1,55 0,45

Розподіл RAPD-ампліконів досліджених особин російського 
осетра за молекулярною масою мав певні особливості. Загалом 
молекулярна маса продуктів ПЛР склала 3600-300 п.о. У до-
сліджених зразках переважали амплікони з малою молекуляр-
ною масою. Зокрема, амплікони розміром до 1000 п.о. склали 
близько 57% від загальної кількості, а продукти ПЛР розміром 
1000-2000 п.о. – 25%. Менше інших у спектрах зустрічалися 
амплікони розміром більш як 2000 п.о., їх частка склала 18%.

Отримані поліморфні спектри було використано для визна-
чення генетичних дистанцій між дослідженими осетрами за ви-
користання комп’ютерної програми MEGA 4. Загалом генетич-
ні дистанції були порівняно невеликими (dm=0,0346±0,0012), 
але достатніми для дискримінації досліджених генотипів.
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Рис. Електрофоретичне розділення продуктів ампліфікації RAPD-PCR 
з праймером ОРА-07: М – маркер молекулярної маси, 1-20 – зразки 

російського осетра.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Таким чином, нами було визначено поліморфні молекулярно-
генетичні RAPD-маркери і досліджено інформативність спек-
трів ампліфікації за генетичного аналізу російського осетра 
Азовського моря. Отримані результати буде використано для 
комплексної оцінки генетичної різноманітності азовської по-
пуляції з метою збереження і відтворення цінних аборигених 
генотипів російського осетра.
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Встановлено, що зерно озимої пшениці та ячменю, зелена 
маса люцерни і кукурудзи, сінаж та сіно люцернове і силос 
кукурудзяний мають найбільший вихід кормо-протеїнових 
одиниць, обмінної енергії з 1 га посівної площі і коефіцієнт переходу 
енергії порівняно з іншими кормовими культурами господарства, 
і їх використання в раціонах годівлі може забезпечити найбільші 
показники продуктивності галузі молочного скотарства.

Ключові слова: земельні ресурси, врожайність, кормо-
протеїнові одиниці, обмінна енергія, ефективність використання.

Вступ. Провідну роль у забезпеченні населення най-
більш цінними продуктами харчування, вирішенні соціально-
економічних проблем у суспільстві займає тваринництво 
і насамперед молочне скотарство, яке комплексно впливає на 
обсяг виробництва сільськогосподарської продукції, піднесен-
ня економіки господарств. Для підвищення ефективності ве-
дення галузі молочного скотарства велике значення має впро-
вадження новітніх технологій з утримання та годівлі тварин. 
Скотарство не можна розвивати, не створивши надійної кор-
мової бази [1, 2].

Методика досліджень. У зв’язку з вищезазначеним нами 
було проведено оцінку вирощування основних кормових куль-
тур за останні три роки в умовах СЗАТ “Малинівка” Новоо-
деського району. Дослідженню підлягали такі кормові куль-
тури: зерно озимого жита, ячменю, озимої і ярової пшениці, 
вівса, гороху, зелена маса суданської трави, люцерни, озимого 
жита і кукурудзи, сіно і сінаж люцернові, силос кукурудзяний, 
сіно і сінаж житні та сіно суданської трави. Визначення вело-
ся з оцінкою кормопротеїнової продукції, обмінною енергією.
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Результати досліджень. Дослід показав, що в рівних аг-
ротехнічних умовах зернові культури (більшою мірою це стосу-
ється ярової пшениці) значно частіше страждали від неспри-
ятливих кліматичних умов, порівняно з озимими.

Крім того, за різних умов вирощування рослини нако-
пичують різну кількість доступної енергії або перетравного 
протеїну. Тому для об’єктивного порівняння різних кормових 
культур між собою у них розраховують усереднений показ-
ник – кормо-протеїнові одиниці (КПО), який також дає можли-
вість об’єктивно оцінити кормові культури з точки зору ефек-
тивності використання земельних ресурсів або порівняти між 
собою зовсім різні кормові засоби [3] (рис.1,2).

Рис.1. Вихід кормо-протеїнових одиниць з 1 га посіву зернових культур

Результати розрахунків виходу кормо-протеїнових оди-
ниць з 1 га посівів зернових культур свідчать, що найбільший 
показник у зерна озимої пшениці – 39,2, але воно, разом із 
зерном яр пшениці, належить до продовольчого, тому мало ви-
користовується на кормові цілі.

Одним з ключових показників у молочному скотарстві, 
що визначає доцільність застосування тих чи інших кормових 
культур, є забезпеченість тварин обмінною енергією (ОЕ).

Встановлено, що найбільший вихід обмінної енергії з оди-
ниці площі, як і найбільший вміст кормо-протеїнових одиниць 
має зерно озимої пшениці (43,9 ГДж), поступається йому зер-
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но ячменю, яке має вихід 36,9 Гдж обмінної енергії з 1 га зе-
мельної площі (рис.3).

Рис.2. Вихід обмінної енергії з 1 га посівної площі зернових кормів

Із кормових культур, що отримують з вегетативної маси 
зелених рослин, нами досліджувалися сіно і сінаж люцернові, 
силос кукурудзяний, сіно і сінаж житні і сіно суданської трави 
(рис.3).

Рис.3. Вихід кормових культур з 1 га посівної площі зелених кормів
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Вміст кормо-протеїнових одиниць даних кормів має певні 
особливості. Так, якщо найбільший вихід корму спостерігався 
у кукурудзяного силосу, то найбільший вихід КПО відмічаєть-
ся у люцернового сінажу та сіна 64,3 і 60,2 (рис.4).

Рис.4. Вихід кормо-протеїнових одиниць кормових культур, отриманих
з 1 га вегетативної маси зелених рослин

Подібна ситуація відмічається з кількістю обмінної енергії 
даних кормових засобів (рис.5).

Рис.5. Вихід обмінної енергії кормових культур, отриманих з 1 га 
вегетативної маси зелених рослин

На скільки ефективно енергія 1 га посівної площі перехо-
дить в енергію кормів, показано на рис.6.
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Рис.6. Коефіцієнт переходу обмінної енергії вегетативної маси зелених 
рослин до кормів

Виявлено три корма з найбільшим коефіцієнтом переходу 
енергії з вегетативної маси зелених рослин: сінаж люцерно-
вий, силос кукурудзяний, сіно люцернове. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що, з 
точки зору ефективного використання земельних ресурсів прі-
оритетними кормовими культурами для господарства з вироб-
ництва молока є зерно озимої пшениці та ячменю, зелена маса 
люцерни і кукурудзи, сінаж та сіно люцернове і силос куку-
рудзяний. Ці корми, порівняно з іншими кормовими культу-
рами господарства, виявилися найкращими за показниками: 
кормо-протеїновими одиницями, виходом обмінної енергії з 1 
га посівної площі і коефіцієнтом переходу обмінної енергії веге-
тативної маси зелених рослин до кормів. Широке використан-
ня цих кормів в умовах господарства може забезпечити най-
більші показники продуктивності галузі молочного скотарства.
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Харків, 2002. — С. 124—127.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ 
ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕНСИВНОЇ 

ВІДГОДІВЛІ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ

В.С. Яковчук, кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Інститут тваринництва степових районів імені 
М.Ф. Іванова “Асканія-Нова” – Національний науковий 
селекційно-генетичний центр з вівчарства

У статті викладено результати експериментальних досліджень 
щодо доцільності інтенсивної відгодівлі понадремонтного молод-
няку овець асканійської тонкорунної породи з 2,5- до 6,5-мі-
сячного віку. З’ясовано, що розроблена технологія забезпечила 
зростання середньодобових приростів на 21,0% та сприяла під-
вищенню кількісних і якісних показників м’ясної продуктивності. 
Визначено коефіцієнти конверсії енергії кормів в енергію м’ясної 
продукції при різних технологічних способах утримання тварин 
після відлучення їх від вівцематок.

Ключові слова: технологія, інтенсивна відгодівля, забійний 
вихід, внутрішньом’язовий жир, забійна маса, коефіцієнт конверсії.

Вступ. На сьогодення у харчуванні людей в Україні спо-
стерігається дефіцит повноцінного тваринного білку при 
надлишковому споживанні вуглеводів та жирів. За нормами 
ВОЗ споживання м’яса на одну людину повинно становити 
на рік – 85 кг, з них 3-5 кг припадати на м’ясо овець. Однак, 
останніми роками в Україні на людину виходило лише 40 гра-
мів баранини, у той час як середньосвітове споживання м’яса 
овець – 1,9 кг [1].

Стан вивчення проблеми. Аналіз економічного стану єв-
ропейського вівчарства свідчить, що в умовах інтенсивного 
ведення сільського господарства перспективним є лише пе-
рехід галузі на м’ясний напрямок продуктивності [2]. Тому, 
враховуючи те, що південний регіон України відзначається 
великою розораністю сільськогосподарських угідь (85-90%) та 
інтенсивним землеробством, створюються сприятливі переду-
мови для виробництва високоякісної ягнятини шляхом інтен-
сивної відгодівлі [3].
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Загалом, для відгодівлі найбільш придатні спеціалізовані 
м’ясні генотипи овець, отримана від них ягнятина завдяки 
високим органолептичним показникам користується стійким 
попитом у населення. Але вітчизняні і закордонні дослідни-
ки повідомляють, що при достатній забезпеченості кормами 
і тонкорунні породи овець можуть з успіхом використовува-
тися для інтенсивного виробництва ягнятини та баранини. 
Хоча мериносові породи не відносять до м’ясних, отримані 
від них туші відповідають вимогам ринку, а це у виробництві 
баранини неможливо недооцінювати [4]. Враховуючи, що ас-
канійська тонкорунна порода є однією з найбільш розповсю-
джених у південному регіоні України та поряд з цим має до-
статню скоростиглість, високу плодючість і найбільшу серед 
тонкорунних порід живу масу, нами було поставлено завдання 
з’ясувати доцільність технології інтенсивної відгодівлі понад-
ремонтного молодняку овець шляхом вивчення їх продуктив-
них показників.

Дана робота є одним з етапів розробки енергозберігаю-
чої технології виробництва конкурентоспроможної продукції 
вівчарства за рахунок підвищення інтенсивності відгодівлі і 
зниження енерго- та ресурсовитрат при відгодівлі овець.

Методика досліджень. Дослідження проведено у ДПДГ 
«Асканія-Нова» Чаплинського району Херсонської області на 
баранцях таврійського типу асканійської тонкорунної породи, 
вирощених за вдосконаленою ресурсозберігаючою технологі-
єю у період підсису.

Ягнята контрольної групи (n=19) утримувалися за тради-
ційною технологією, котра включала: відлучення у 4,0-4,5 мі-
сячному віці; пасовищно-стійлове утримання із задаванням 
на ніч 3 кг високоякісної зеленої маси; вміст у раціоні кон-
центрованих кормів до 25%; використання подрібненої зерно-
суміші; застосування комплексу солей мікроелементів (CuSO4, 
ZnSO4, MnSO4, KJ, CoSO4, NaSeO3) разом з концентрованими 
кормами. Тварин дослідної групи (n=16) утримували за роз-
робленою технологією інтенсивної відгодівлі, що відповідає 
основним вимогам технології відгодівлі ягнят у європейських 
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країнах з розвиненим вівчарством. Її складовими елементами 
є: відлучення ягнят у 2,5-місячному віці; стійлове утримання 
з обмеженням свободи пересування; високий вміст в раціоні 
концентрованих кормів – до 65%; використання неподрібне-
ної зерносуміші з 4-місячного віку; застосування комплексу 
мікроелементів разом з сольовою сумішшю.

Контрольний забій баранців (по три голови з кожної гру-
пи) проводили наприкінці досліду згідно з методикою оцінки 
м’ясної продуктивності овець [5].

Результати досліджень. За період проведення інтенсив-
ної відгодівлі (120 днів) середньодобові прирости живої маси 
баранців дослідної групи були вищими на 35 г (21,0%), при 
Р > 0,95, і склали 201,6 г проти 166,1 г у тварин контрольної 
групи (табл.1).

Абсолютний приріст живої маси піддослідних ягнят на кі-
нець інтенсивної відгодівлі в контрольній та дослідній групах 
відповідно склав 20,8 кг і 25,2кг (Р>0,95). При досягненні яг-
нятами дослідної групи середньої живої маси 40,6 кг (перша 
категорія вгодованості) інтенсивну відгодівлю було припине-
но, а тварин забито. Проводити подальшу відгодівлю було не-
доцільно: по-перше, з досягненням статевої зрілості організ-
му знижується синтез білку у тілі тварини; по-друге, значне 
надходження поживних речовин високоенергетичного корму 
(концентратів) у цей період призводе до створення резервного 
енергетичного субстрату – жиру. Надмірне ожиріння невигід-
но, оскільки жир є малоцінною тканиною, до того ж на його 
синтез витрачається утричі більше поживних речовин корму, 
ніж на синтез білку.

Отримані при проведенні контрольного забою кількісні і 
якісні характеристики м’яса у поєднанні з даними приростів 
живої маси дозволяють об’єктивно та більш повно судити про 
відгодівельні якості. Так, баранці дослідної групи за масою пар-
ної туші (18,2 кг) належали до першого класу і перевищували 
аналогів з контрольної групи (14,9 кг) на 23,2% (Р>0,95); за за-
бійною масою – на 22,3% (Р>0,95). Забійний вихід у тварин до-
слідної та контрольної груп склав відповідно 43,1% і 41,6%.
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Таблиця 1
Відгодівельні та м’ясні показники ягнят піддослідних груп

Показник
Піддослідні групи тварин

контроль дослід

Жива маса на початку досліду, кг 15,39±0,19 15,40±0,27

Жива маса у кінці досліду, кг 36,21±0,57 40,59±1,24

Середньодобовий приріст, г 166,6±3,02 201,6±12,02

Передзабійна маса, кг 36,33±1,20 42,83±1,42

Маса парної туші, кг 14,93±0,43 18,18±0,60

Забійна маса, кг 15,10±0,42 18,47±0,64

Забійний вихід, % 41,56±0,67 43,12±0,56

Маса охолодженої туші, кг 14,67±0,41 18,07±0,59

М’язова тканина
кг 10,51±0,30 13,49±0,39

% до маси туші 71,64 74,65

Сухожилля
кг 0,19±0,01 0,23±0,02

% до маси туші 1,30 1,27

Кісткова тканина
кг 3,97±0,14 4,35±0,11

% до маси туші 27,06 24,08

Коефіцієнт м’ясності 2,53 2,95

Площа м’язового вічка, см2 15,35±0,15 16,41±0,22

Хімічний склад м’яса

Загальна волога, % 65,17±1,23 63,83±0,65

Білок, % 18,19±1,27 18,92±0,49

Жир, % 15,68±0,42 16,01±0,84

Зола, % 0,96±0,07 1,24±0,06

Внутрішньом’язовий жир, % 2,92±0,07 3,18±0,13

Ягнята піддослідних груп у 6,5-місячному віці мали висо-
кий коефіцієнт м’ясності: у контрольній групі він склав 2,53; 
у дослідній – 2,95. Цей показник у тварин піддослідних груп 
узгоджується з даними площі «м’язового вічка», яка у дослідній 
групі (16,41 см2) перевершувала контрольну (15,35 см2) на 6,9%.

Інтенсивну відгодівлю дослідних тварин проводили за 
умов стійлового утримання, що виключало нераціональне ви-
користання обмінної енергії на переміщення тварин по пасо-
вищу. Випасання ягнят на пасовищі, крім непродуктивної ви-
трати обмінної енергії, призводить ще й до зниження якості 
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ягнятини. Справа у тому, що при м’язовій роботі зростає руй-
нування поживних речовин, відкладених у вигляді запасів у 
тілі, а саме жиру, і в першу чергу внутрішньом’язового. Так, у 
дослідній групі тварин спостерігалася тенденція підвищення 
цього важливого показника на 8,9% у порівнянні з контроль-
ною і складало 3,18% проти 2,92% (Р<0,95). При цьому баранці 
дослідної групи, які відгодовувалися в умовах обмеження руху 
(стійлове утримання) та переважно на концентратному типі 
годівлі, мали при забої м’ясо з більш вираженими прожилками 
внутрішнього жиру, що нагадувало мармуровий візерунок.

Для порівняння традиційної технології вирощування яг-
нят після відлучення з технологією інтенсивної відгодівлі нами 
було розраховано ефективність використання піддослідними 
тваринами поживних речовин кормів і конверсію їх в енер-
гію та білок м’ясної продукції (табл.2). Так, баранці дослідної 
групи за конверсією протеїну й енергії кормів у білок і енергію 
м’якоті туш переважали ровесників контрольної групи на 0,18 
і 0,69% відповідно.

Таблиця 2
Конверсія протеїну та енергії кормів у 

харчовий білок і енергію туш

Показник
Піддослідні групи тварин

контроль дослід

Надійшло на одну
голову з кормом:

протеїну, кг 15,84 21,02

енергії, МДж 1316,1 1554,9

Синтезовано в їстівних
частинах туші:

харчового білка, кг 1,128 1,534

харчового жиру, кг 0,972 1,298

Вихід на 1 кг приросту
живої маси:

білка, г 54,2 60,9

жиру, г 46,7 51,5

Синтезовано у туші, Мдж 65,57 88,22

Коефіцієнт конверсії, %

Енергії кормів в
енергію м’ясної 
продукції 4,98 5,67

Протеїну кормів
у білок їстівної
частини туші 7,12 7,30
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Висновки. Розроблена і випробувана технологія інтенсив-
ної відгодівлі понадремонтних баранців асканійської тонко-
рунної породи з 2,5-міс. до 6,5-міс. віку, вирощених в період 
підсису за ресурсозберігаючою технологією, забезпечила зрос-
тання інтенсивності відгодівлі на 21,0% та сприяла підвищен-
ню кількісних і якісних показників м’ясної продуктивності, а 
саме: забійної маси на 22,3%; м’якоті м’язової тканини у туші 
на 3,0%; площі м’язового вічка на 6,9%; внутрішньом’язового 
жиру на 8,9%. У подальших дослідженнях щодо підвищення 
м’ясної продуктивності овець при застосуванні технології ін-
тенсивної відгодівлі ми плануємо використати промислове 
схрещування для отримання гетерозисного молодняку, котрий 
матиме високі темпи росту і, відповідно, кращі м’ясні якості.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ 
РАЦИОНОВ БЫЧКАМИ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ 
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В.И. Яночкин, кандидат сельскохозяйственных наук
РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель, Беларусь
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В.О. Лемешевский, младший научный сотрудник
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси
по животноводству»

Встановлено, що використання в раціонах бугайців силосів з 
кукурудзи в суміші з амарантом або люпином підвищує конверсію 
енергії кормів на 14,63-18,52% і середньодобові прирости на 12-
17%, витрати енергії на 1МДж приросту знижуються на 9-16%, а 
витрати кормів на одиницю продукції – на 6-11%.

Ключові слова: силос кукурудзяно-амарантний, силос 
кукурудзяно-люпіновий, витрати кормів, обмінна енергія, бички, 
перетравність, жива маса.

Введение. В настоящее время обеспеченность животно-
водства республики кормовым белком составляет 80-85% от 
потребности, что отрицательно оказывается на их продуктив-
ности и приводит к перерасходу кормов [1; 2, с. 24; 3].

Главным источником решения проблемы белка в раци-
онах жвачных должны стать травяные корма [2, с. 26; 3; 4, 
с. 18-19; 5, с. 29].

В республика Беларусь ежегодно заготавливают око-
ло 12 млн тонн силосов, из которых около 10 млн тонн – из 
кукурузы, убранной в стадии молочно-восковой и восковой 
спелости. Тем не менее, такой корм не сбалансирован по про-
теину, минеральным веществам и витаминам [1].

Кроме того, в литературе имеются единичные сведения о 
том, что рационы для молочного скота, сбалансированные по 
протеину за счет злаково-бобовых силосов, но при достаточном 
уровне энергии, существенно повышают конверсию энергии 
кормов в животноводческую продукцию. Таких исследова-
ний на молодняке крупного рогатого скота при выращивании 
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на мясо не проводилось, поэтому это и стало целью наших
исследований.

В связи с этим, ставилась цель – дать сравнительную оцен-
ку эффективности скармливания бычкам силосов из кукурузы 
с амарантом или люпином и изучить эффективность исполь-
зования энергии корма при их включении в рационы.

Методика исследований. В первом научно-хозяйствен-
ном опыте ставилась задача – дать сравнительную оценку 
эффективности скармливания силоса из кукурузы в смеси с 
амарантом (люпином) бычкам на доращивании (живая масса 
на начало опыта 145-146 кг).

По схеме первого опыта проведен второй, с той разницей, 
что молодняк взят с большей живой массой с целью прове-
дения контрольного убоя в конце эксперимента для изучения 
мясной продуктивности и качества мяса.

В третьем научно-хозяйственном опыте была постав-
лена задача определить эффективность скармливания 
комбинированных силосов бычкам в составе рационов, вклю-
чающих КМД. Контрольная (I) группа получала кукурузный 
силос, а II и III, IV и V – кукурузно-амарантный и кукурузно-
люпиновый. В рационах молодняка IV и V опытных групп 
была снижена удельная масса концентратов на 50%.

Разработана комплексная минеральная добавка (КМД) 
для покрытия дефицита минеральных веществ и витаминов 
в рационах бычков. Скармливалась добавка нормированно в 
составе зернофуража и при свободном доступе из самокорму-
шек в количестве 165-185 г на голову в сутки.

Результаты исследований. Питательность 1 кг силоса из 
кукурузы при натуральной влажности составила 0,21 корм. 
ед., а силоса из кукурузы с амарантом – 0,19 корм. ед., с лю-
пином – 0,18 корм. ед.

В силосе из смеси кукурузы с амарантом содержалось на 
21% больше протеина, в 1,5 раза – жира, на 6% – каротина. В 
силосе, заготовленном из смеси кукурузы с люпином, протеина 
содержалось на 14% больше, жира – в 1,4 раза, каротина – на 
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11%. По энергетической питательности и содержанию каль-
ция и фосфора консервированные корма различий не имели.

Силоса в структуре рационов первого научно-хозяйствен-
ного опыта занимали 53-56%, солома овсяная 14-18, зерно-
фураж 17-18, барда 12% по питательности.

Включение в рационы животных кукурузно-амарантного 
или кукурузно-люпинового силоса повысило содержание 
сырого протеина с 886 (контроль) до 1031 г.

В структуре рационов (опыт 2) силос занимал 64-65% по 
питательности, солома овсяная 12-13, зернофураж 12-13, бар-
да 9-11%.

В третьем научно-хозяйственном опыте структура ра-
ционов была следующая (% по питательности): силос 42-46, 
солома овсяная 12-13, зернофураж 24-26, патока 10, барда 
8-9. Частичная замена концентратов смешанными силосами 
обеспечила следующую структуру рационов (% по питатель-
ности): силос – 56, солома – 12-13, зернофураж – 12, барда – 9, 
патока – 10. Коэффициенты переваримости в первом и тре-
тьем опытах сухих и органических веществ, протеина при ис-
пользовании в составе рациона кукурузно-амарантного сило-
са были выше на 4-5% (Р<0,05), а кукурузно-люпинового – на 
3-4% (Р<0,05) по сравнению с контролем. Замена части кон-
центратов (на 50%) указанными силосами (группы IV и V) не 
привела к существенным межгрупповым различиям по пере-
варимости питательных веществ.

Включение в состав рационов кукурузно-амарантного си-
лоса во всех трех опытах привело к достоверному повышению в 
крови общего азота на 6%, белкового – на 5, снижению концен-
трации мочевины – на 29%. Использование в составе рациона 
силоса из кукурузы в смеси с люпином повышает количество 
общего и белкового азота на 4-5% (Р<0,05), снижало уровень 
мочевины – на 24% по сравнению с кукурузным силосом.

Скармливание бычкам II и III опытных групп 
комбинированных силосов способствует повышению количе-
ства общего белка на 5-8% (Р<0,05). Частичная замена кон-
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центратов силосами из кукурузы с амарантом или люпином не 
выявила достоверных различий в показателях крови.

Представленные данные (опыт 1) свидетельствуют о том, 
что бычки I группы, потреблявшие кукурузный силос, име-
ли среднесуточный прирост 742 г. Скармливание животным 
II группы силоса из кукурузы и амаранта повысило прирост 
с 742 г до 867 г или на 17% (Р<0,05). Включение в состав ра-
циона кукурузно-люпинового силоса позволило увеличить 
среднесуточный прирост бычков на 91 г или на 12% (Р<0,05), 
по сравнению с контролем. Использование в составе рационов 
силоса из кукурузы с амарантом и люпином дало возможность 
снизить затраты кормов на 1 ц прироста с 7,2 ц до 6,2-6,4 ц 
к.ед. или на 11-12%, в том числе концентратов – на 11-15%.

Использование в составе рациона (опыт 2) силоса 
из кукурузы с амарантом способствовало достоверному 
повышению среднесуточного прироста бычков с 784 г (контр-
оль) до 900 г (Р<0,05), или на 15%. Скармливание молодняку 
крупного рогатого скота силоса из смеси кукурузы с люпином 
позволило повысить среднесуточный прирост на 13% (Р<0,05). 
Затраты кормов на 1 ц прироста снизились в опытных груп-
пах на 9-12%, в том числе концентратов – на 14-15%.

Скармливание кукурузно-амарантного или кукурузно-
люпинового силосов (опыт 3) повысило среднесуточные 
приросты на 11-14%. Затраты кормов на 1 ц прироста сни-
зились во II и III опытных группах с 8,9 до 8,2-8,3 ц корм. ед., 
или на 7-8%. В то же время, затраты зерна на 1 ц прироста 
во II и III опытных группах снизились с 2,3 ц до 2,1-2,0 ц, или 
на 9-13%.

Частичная замена концентрированных кормов сило-
сом (опыт III) дала возможность получить среднесуточные 
приросты 896-905 г, или на уровне контрольной группы – 870 г. 
Затраты кормов на 1 ц прироста в IV и V опытных группах, 
получавших пониженную норму концентратов, находились на 
уровне контрольной группы (8,7-8,8 ц корм. ед). Скармлива-
ние бычкам пониженного количества концентратов за счет 
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повышения доли силоса в рационах (группы IV и V) позволяет 
снизить затраты зерна на единицу продукции на 48-49%.

В первом опыте конверсия энергии рациона в прирост жи-
вой массы составила 12,09%, во II группе – 1463, в III – 14,05%. 
Затраты энергии рационов в расчете на 1 МДж энергии при-
роста снизились с 8,3 МДж (контроль) до 6,8-7,1 МДж, или 
на 14-18%. Аналогичные изменения в пользу опытных групп 
отмечены по затратам кормовых единиц в расчете на 1 кг 
прироста живой массы, которые составили 9-10%.

Во втором опыте конверсия энергии рациона в прирост 
живой массы составила 14,45%, во II и III группах – 16,83 и 
16,98%. Затраты энергии на 1 МДж прироста снизились в 
пользу опытных групп на 14-16%. Затраты кормов на 1 кг 
прироста снизились в опытных группах на 11%.

В третьем опыте конверсия энергии рациона в прирост жи-
вой массы составила 16,79%, а при использовании силосов из 
кукурузы с амарантом или люпином – 18,52 и 17,94%. Замена 
части концентратов (на 50%) указанными силосами (группы 
IV и V) обеспечила конверсию протеина в прирост массы 
16,12-16,30%. Затраты энергии рационов в расчете на 1 МДж 
энергии прироста снизились во II и III группах с 5,96 МДж до 
5,40-5,57 МДж или на 7-9%. Аналогичные изменения в пользу 
опытных групп отмечены и по затратам кормов на 1 кг при-
роста, которые составили 6-7%. Снижение количества кон-
центратов в рационе на 50% за счет комбинированных си-
лосов (группы IV и V) обеспечило снижение затрат обменной 
энергии в расчете на 1 МДж энергии прироста на 3-4% и за-
трат кормов на 1 кг прироста – на 2,5-3%.

Выводы. Включение в рационы силоса из кукурузы и её 
смесей с амарантом и люпином, обогащение рационов КМД 
позволяет снизить себестоимость прироста живой массы на 
8-12% и получить дополнительной прибыли на 1 голову на 
8-10% больше. Дополнительная прибыль за опыт от снижения 
себестоимости прироста при частичной замене концентратов 
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силосами повышается на 10-12%. Заготовка комбинированных 
силосов из кукурузы с амарантом и люпином, обогащение их 
КМД при скармливании молодняку крупного рогатого скота 
позволяет увеличить производство говядины в расчете на 1 га 
посева этих кормовых культур на 8-13%.
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АННОТАЦИИ
Т.В. Батковская. КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКА-

ЗАТЕЛЕЙ ОТКОРМОЧНЫХ И МЯСОСАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СВИНЕЙ.
В опытах выявлено, что установленные корреляции средней степени 

позволяют более полно раскрыть механизм наследуемости продуктив-
ности при совершенствовании породы.

Н.В. Волгина, Д.А. Волков. ПРОДУКТИВНЫЕ И ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЛОШАДЕЙ ЧИСТОКРОВНОЙ ВЕРХОВОЙ ПОРОДЫ 
РАЗНОГО ТИПА КОНСТИТУЦИИ.

Установлены различия по рабочей продуктивности, промерам и ин-
дексам телосложения, толщине кожи и копытного рога лошадей разных 
типов конституции, выделенных на основе визуальной оценки. Выявлено, 
что наиболее высокой работоспособностью отличаются лошади крепко-
го типа конституции, которая не ухудшается с нарастанием сырости не-
жного и грубого типов. По промерам лошади крепкого типа конституции 
превышают животных нежного и уступают лошадям грубого типов.

В.А. Волков. ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ РОСТА И МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ УКРАИНСКОЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ МОЛОЧ-
НОЙ ПОРОДЫ.

Проведенные исследования оценки и моделирования процесов роста 
и молочной продуктивности позволяют осуществлять достоверное про-
гнозирование основных признаков селекции скота украинской черно-
пестрой молочной породы с учетом ее линейной принадлежности.

А.А. Головатюк. ПОВЕДЕНИЕ ТЕЛОК ПРИ СКАРМЛИВАНИИ КОР-
МОСМЕСИ РАЗНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА.

В статье приведены результаты кормового поведения телок 10-16 мес. 
возраста и скорости прохождения кормовой массы через желудочно-
кишечный тракт при скармливании им кормосмеси различного грану-
лометрического состава, измельченной в универсальном раздатчике-
смесители (Sgariboldi TWIN FLOW Monofeeder). Установлено, что чем 
больше была степень измельчения кормосмеси, тем большее количество 
корма потребляли телки и больше времени тратили на пережевывание 
– 55 мин. у второй, 84 и 62 мин. третьей и четвертой исследовательских 
групп. Скорость прохождения кормовой массы в контрольной группе была 
на том уровне, что и в начале опыта (4674 ± 8,89). На 3% увеличилась 
скорость прохождения кормовой массы у телок II и на 6, 7% у животных 
III и IV исследовательских групп.

А.В. Городная, Т.А. Нагорнюк, С.И. Тарасюк. СПЕЦИФИКА ФОРМИ-
РОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ УКРАИНСКОЙ ЧЕШУЙЧАТОЙ 
ПОРОДЫ КАРПА.

Исследован полиморфизм генетико-биохимических систем плазмы 
крови рыб. Проведен сравнительный анализ генетической структуры 
двух видов карповых и промышленного гибрида между ними. Выявлена 
специфика формирования генетической структуры украинской чешуйча-
той породы карпа.

А.Н. Гречка. ПРОИЗВОДСТВО ГОМОГЕНАТА ТРУТНЕВЫХ ЛИЧИ-
НОК – РЕЗЕРВ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПАСЕК.

Приведены результаты исследований технологии производства го-
могената трутневих личинок. Установлено, что этот белковый продукт 
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пчеловодства целесообразно получать на пасеках комплексного исполь-
зования. Его производство является важным приемом повышения про-
изводительности пчеловодства, которое обеспечивает получение от 
100 пчелиных семей до 5 тыс. грн дополнительной прибыли и окупае-
мость капитальных вложений за один год.

Т.М. Данилова, С.Б. Данилов, В.И. Герасимов. ИЗУЧЕНИЕ СОЧЕТАЕ-
МОСТИ ПОРОД ПРИ ПРОМЫШЛЕННОМ СКРЕЩИВАНИИ.

Были проведены исследования по изучению влияния разных ва-
риантов скрещивания на интенсивность роста молодняка. Наиболее 
продуктивными были свиноматки крупной белой породы при скрещива-
нии с хряками породы дюрок, а молодняк от такого сочетания имел боль-
шую интенсивность роста.

А.Л. Зиновенко, Ж.А. Гуринович, Е.П. Ходаренок, Д.В. Шибко. НОВЫЕ 
ВИДЫ КУЛЬТУР – РЕЗЕРВ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ.

Приведены результаты исследований продуктивности новых видов 
культур и качества силажа из них. Установлено, что использование си-
лажа из просовидных и сорговых культур в рационах лактирующих коров 
позволяет повышать удои молока на 4,18-5,22%.

Р.А. Ивахненко. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ПОДСО-
СА НА ПРОДУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОЧНЫХ КОРОВ И 
НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ.

Изложены результаты изучения влияния длительности подсоса на 
возобновление воспроизводительных функций и развитие продуктивнос-
ти коров, а также на сохранность телят в условиях промышленного комп-
лекса “Кутузовка”.

Установлено, что увеличение времени пребывания теленка с ма-
терью и подсос улучшают сохранность и здоровье телят, способствуют 
ускорению восстановления воспроизводительной функции, а также улуч-
шают скорость выведения молока.

Г.И. Калиниченко. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ СКРЕЩИ-
ВАНИЯ НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ СВИНОМАТОК.

Установлена зависимость воспроизводительной способности свино-
маток от генотипа и их живой массы в 2-месячном возрасте. Рекомендо-
вано проводить отбор гибридных свинок для комплектования стада от 
маток класса М+ по многоплодию и индивидуальной живой массе в 2-ме-
сячном возрасте.

Е.И. Каратеева. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОЛОЧНОЙ ПРОДУК-
ТИВНОСТИ КОРОВ РАЗНЫХ ПОРОД.

Определены особенности реализации признаков в генерациях и лак-
тациях у коров трёх пород: красной степной, украинской чёрно-пестрой 
молочной и украинской красной молочной

В.П. Коваленко, М.И. Гиль. МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАННЯ ГЕНО-
ФОНДА МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА СТРАНЫ И МЕТОДЫ УСКОРЕ-
НИЯ ПОРОДООБРАЗОВАНИЯ В НЕМ.

В статье выполнен анализ основных направлений по усовершенство-
ванию селекционно-племенной работы в отрасли молочного скотоводства 
и приведены концептуальные положения научно-практической деятель-
ности основных специалистов отечественной и мировых научных школ. 
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Поднята проблема целесообразности переосмысления традиционных 
методов ускорения породообразовательного процесса и создания 
высокопродуктивных стад скота.

О.А. Коваль, С.Н. Галимов. ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ 
КРАСНОЙ БЕЛОПОЯСОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ ПЛЕМЗАВОДА СХЧП 
«ТЕХМЕТ-ЮГ» НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Изложены результаты комплексной оценки свиней основного стада 
красной белопоясой породы в условиях племзавода СХЧП «Техмет-Юг». 
Установлено, что животные, которых используют в хозяйстве, отвечают 
требованиям классов элита и первый.

М.А. Ковальчук, Н.В. Журина. АЛЛЕЛЬНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА 
H-FABP И ЕГО АССОЦИАЦИЯ С МЯСНЫМИ ПРИЗНАКАМИ У СВИНЕЙ.

Изучена генетическая структура по гену H-FABP (аллельные системы 
Н и D) различных пород и породных сочетаний свиней, разводимых в Рес-
публике Беларусь. Выявлено варьирование частот встречаемости гено-
типов H-FABPHH, H-FABPdd и аллелей H-FABPH, H-FABPd в зависимости 
от породной принадлежности. Установлено положительное влияние ге-
нотипов H-FABPHH и H-FABPdd на морфологический состав задней трети 
полутуши, выход мяса увеличился на 2,0-4,9%.

Е.В. Король. ТЕХНОЛОГИЯ КИСЛОСЛИВОЧНОГО МАСЛА.
Исследована технология производства кислосливочного масла ме-

тодом взбивания сливок с использованием ступенчатых режимов со-
зревания. Рассмотрены особенности и условия формирования вкусо-
ароматических и структурных характеристик масла. Получены хорошие 
показатели органолептической оценки исследуемого образца. Установ-
лена необходимость последующих исследований по усовершенствованию 
технологии.

А.Н. Кот, Г.Н. Радчикова, Е.П. Симоненко. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРО-
БИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ В РАЦИОНАХ ТЕЛЯТ.

Изучена эффективность скармливания молока, сквашенного до-
бавкой кисломолочной (ДКМ), молодняку крупного рогатого скота. Уста-
новлено влияние его на физиологическое состояние и энергию роста 
животных.

С.С. Крамаренко, И.Н. Дребот. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАННЕЙ ОЦЕНКИ 
РОСТА И РАЗВИТИЯ КОРОВ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИХ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ.

В работе показано, что модель Б. Гомперца роста живой массы мо-
жет быть использована для анализа особенностей роста и развития 
коров красной степной породы в постнатальном онтогенезе. При этом 
коэффициенты данной модели имеют определенную связь с уровнем мо-
лочной продуктивности и могут быть использованы для раннего прогно-
зирования продуктивности.

Н.А. Лобан. МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ СВИ-
НЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРКЕРНЫХ ГЕНОВ.

Анализировалось влияние полиморфных вариантов генов 
воспроизводительных (ESR) и мясо-откормочных качеств (IGF-2) на про-
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дуктивность свиней белорусской крупной белой породы. Установлено, что 
свиноматки с генотипом ВВ гена ESR достоверно (р<0,001) превосходят по 
многоплодию аналогов с генотипом АА на 0,87-1,57 поросенка на опорос. 
Установлено, что хряки с генотипом QQ и Qq гена IGF-2 достоверно превос-
ходят своих аналогов с генотипом qq по развитию, а откормочный молод-
няк – по мясо-откормочным качествам. Гены ESR и IGF-2 можно рассматри-
вать как генетические маркеры воспроизводительных качеств и скорости 
роста свиней белорусской крупной белой породы. Предложены схемы по-
дбора на повышение воспроизводительных и мясо-откормочных качеств.

Н.Б. Писаренко. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЛИНИЙ 
УКРАИНСКОЙ КРАСНОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ.

Исследована генетическая структура линий украинской красной мо-
лочной породы с использованием иммуногенетических маркеров. Между 
большинством линий установлен определенный уровень иммуногенети-
ческой специфичности и дифференциации, но между некоторыми линия-
ми этого не выявлено, что указывает на необходимость ведения селекци-
онной работы, направленной на их консолидацию.

Т.В. Подпалая, А.А. Попенко. ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТИВНОСТИ МОЛОЧНОГО СКОТА.

Исследованы популяционно-генетические параметры величины удоя 
и качественных показателей молока животных украинской красной мо-
лочной породы и ее внутрипородных, жирномолочного и гоштинизиро-
ваного, типов. Доказано, что с увеличением концентрации жира и белка 
в молоке коров жирномочного типа значительно усиливается негативная 
корреляция этих показателей относительно удоя. Выявлено высокое вли-
яние принадлежности животных к внутрипородному типу на качественные 
показатели молока – содержание жира и белка в молоке.

Л.В. Полевой, Т.В. Полищук. РАВНОМЕРНОСТЬ ЛАКТАЦИИ КОРОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОДГОТОВКИ ИХ К ЛЕТНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ И 
ВРЕМЕНИ ОТЕЛА.

Исследования равномерности лактации коров в зависимости от по-
дготовки их к летнему содержанию и времени отела свидетельствуют о 
преимуществе регулировки даты отела и использования поэтапной тех-
нологии подготовки коров к летнему содержанию.

В.Ф. Радчиков, В.Н. Куртина, В.К. Гурин, С.В. Сергучев. ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ СКАРМЛИВАНИЯ БВМД С МЕСТНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ПРОТЕ-
ИНА В РАЦИОНАХ РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК СТАРШЕ 6 МЕСЯЦЕВ.

Установлено, что скармливание ремонтным телкам в возрасте 
6-12 месяцев комбикормов с включением 20-25% по массе БВМД с зерном 
рапса и люпина на фоне зимних и летних рационов взамен подсолнечного 
шрота позволяет получать среднесуточные приросты 893-927 г при за-
тратах кормов 6,0-6,3 ц корм. ед. Стоимость таких комбикормов снижает-
ся на 14%, а себестоимость 1 ц прироста – на 6-15%.

С.Ю. Рубан. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СЕЛЕКЦИИ В ЖИВОТНО-
ВОДСТВЕ УКРАИНЫ С УЧЕТОМ МИРОВОГО ОПЫТА.

В статье подан анализ основных направлений совершенствования 
селекционно-племенной работы в отрасли животноводства страны и 
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приведены первоочередные мероприятия по внедрению новой организа-
ционной системы, которая будет соответсвовать современным мировым 
технологиям в разведении и селекции животных и птицы.

А.Н. Салогуб. ОЦЕНКА КОРОВ УКРАИНСКОЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ 
МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ ПО ЕКСТЕРЬЕРУ.

Приведены особенности формирования экстерьера коров сумского 
внутрипородного типа украинской черно-пестрой молочной породы по из-
менчивости оценки показателей промеров статей и индексов телосложе-
ния в вековой динамике. Установлено позитивное развитие статей в про-
цессе формирования экстерьера животных в направлении молочного типа.

А.Ю. Сметана. ФАКТОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТИВНЫХ ПРИ-
ЗНАКОВ И ИХ ЭНТРОПИИ У ГОЛШТИНСКИХ КОРОВ ПРИ МОДЕЛИРО-
ВАНИИ ЭФФЕКТА СТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО ОТБОРА.

В статье исследована факториальная обусловленность признаков 
молочной продуктивности голштинских коров и их предков, а также обус-
ловленность энтропии этих признаков при условии влияния на выборку 
стабилизирующего отбора. Дисперсионный анализ был проведён сквозь 
призму двух моделей стабилизирующего отбора, а именно тригруповую и 
предложенную нами пятигруповую.

Р.Л. Сусол. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И АДАПТАЦИОННАЯ 
СПОСОБНОСТЬ СВИНЕЙ ПОРОДЫ ПЬЕТРЕН В УСЛОВИЯХ ОДЕССКОЙ 
ОБЛАСТИ.

Показана относительно хорошая адаптационная способность свиней 
породы пьетрен французской селекции компании “АDN” в климатических 
условиях юга Украины и технологических условиях хозяйства.

А.П. Тарадайко. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫМЯ И ИХ 
СВЯЗЬ С МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ КОБЫЛ НОВООЛЕКСАН-
ДРОВСКОЙ ТЯЖЕЛОВОЗНОЙ ПОРОДЫ.

Установлено, что самый высокий уровень продуктивности наблю-
дался у кобыл с овальной формой вымя. Определено, что с возрастом у 
кобыл вымя и соски постепенно увеличиваются в длину и увеличивается 
среднесуточный надой.

А.Н. Чехлатый. ВКЛАД УЧЕНЫХ ИНСТИТУТА СВИНОВОДСТВА ИМ. 
А.В. КВАСНИЦКОГО НААНУ В РАЗРАБОТКУ ТЕХНОЛОГИИ ОТКОРМА 
СВИНЕЙ.

В историческом плане освещены основные направления и результаты 
научных исследований по вопросам откорма свиней, проведенных 
учеными отдела кормления Института свиноводства им. А.В. Квасницкого 
НААНУ. Показан их вклад в изучение и разработку научно обоснованных 
норм откорма свиней до разных кондиций и в условиях разных типов корм-
ления, развитие учения о кормлении сельскохозяйственных животных.

Н.А. Шамро. ОБОСНОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЧЕЛ ПРИ ЗИМОВКЕ ЗАПАСНЫХ МАТОК.

Приведены результаты исследований биологических особенностей 
размещения пчел на сотах в зимний период, которые расширяют знания 
о таксисе и трофических связях их относительно запасов корма и группы 
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маток в пчелином клубе. Определено, что решение проблемы зимнего со-
хранения группы запасных пчелиных маток возможно с помощью способа 
содержания их в семьях-кормилицах с полным осиротением на ограничен-
ном количестве сотов.

Л.В. Шостак, А.В. Дубин, Т.Н. Дымань. МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ РУССКОГО ОСЕТРА АЗОВСКОГО 
МОРЯ ПО RAPD-МАРКЕРАМ.

Подобраны оптимальные условия проведения ПЦР для 5 RAPD-
праймеров: ОРА-05, ОРА-07, ОРА-10, ОРА-11 и ОРН-07 и определены 
факторы, которые в наибольшей степени влияют на качество RAPD-
спектров. Суммарно получено 90 продуктов амплификации, 41 (45,55%) 
из которых выявлен полиморфным у исследованных генотипов рыб. 
Охарактеризованы ПЛР-паттерны и определена их информативность для 
анализа генетической структуры русских осетров Азовского моря. На 
основе полученных данных определены генетические дистанции между 
исследованными осетрами.

Е.И. Юлевич, Ю.Ф. Дехтяр, Л.В. Завадская. ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ОСНОВНЫХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ 
СЗАО “МАЛИНОВКА” НОВООДЕССКОГО РАЙОНА.

Установлено, что зерно озимой пшеницы и ячменя, зеленая масса 
люцерны и кукурузы, сенаж и сено люцерны и силос кукурузный име-
ют наибольший выход кормо-протеиновых единиц, обменной энергии с 
1 га посевной площади и коэффициент перехода энергии по сравнению 
с другими кормовыми культурами хозяйства, и при их использовании в 
рационах кормления могут обеспечить наибольшие показатели произво-
дительности отрасли молочного скотоводства.

В.С. Яковчук. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНО-
ЛОГИИ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА МОЛОДНЯКА ОВЕЦ.

В статье изложены результаты экспериментальных исследований 
эффективности технологии интенсивного откорма сверхремонтного мо-
лодняка овец асканийской тонкорунной породы с 2,5- до 6,5-месячного 
возраста. Установлено, что разработанная технология обеспечила увели-
чение среднесуточных приростов на 21,0%, способствовала повышению 
количественных и качественных показателей мясной продуктивности. 
Определены коэффициенты конверсии энергии кормов в энергию мясной 
продукции при разных технологических способах содержания животных 
после отбивки их от овцематок.

В.И. Яночкин, Р.Д. Шорец, В.О. Лемешевский. ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ РАЦИОНОВ БЫЧКАМИ ПРИ СКАРМЛИ-
ВАНИИ КОМБИНИРОВАННЫХ СИЛОСОВ.

Установлено, что использование в рационах бычков силосов из 
кукурузы в смеси с амарантом или люпином повышает конверсию энергии 
кормов на 14,63-18,52% и среднесуточные приросты на 12-17%, затраты 
энергии на 1 МДж прироста снижаются на 9-16%, а затраты кормов на 
единицу продукции – на 6-11%.
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ABSTRACTS

T.V. Batcovskaya. THE CORRELATION OF SEPARATE INDICES OF 
FATTENING AND MEAT-FAT TRAITS OF PIGS.

It is determined in researches that accessed correlations of medium 
scale allow to reveal more completely the mechanism of hereditability of 
productivity by the breed perfection.

N.V. Volgina, D.A. Volkov. THE PRODUCTIVE AND EXTERIOR FEATURES 
OF THOROUGHBRED HORSES OF DIFFERENT CONSTITUTION TYPE.

The distinctions on working productivity, measurements and indexes of 
a body, the thickness of skin and hoof horn of horses build on different types 
of constitution are set, which were selected on the basis of visual estimation. 
It is set that the highest capacity differ the horse of strong type’s constitution 
which does not get worse with growth of dampness of tender and rough types. 
By measurements strong type constitution’s horses exceed the animals of 
tender and rough types.

V.А. Volkov. FEATURES OF CHANGES OF GROWTH AND DIARY 
PRODUCTIVITY OF COWS OF UKRAINIAN BLACKLY-PIED DIARY BREED.

Conducted researches by estimation and design of processes of growth 
and diary productivity allow to carry out reliable prognostication of basic signs 
of selection of cattle of the Ukrainian blackly-pied  diary breed with taking into 
account its linear belonging.

A.A. Golovatiuk. THE BEHAVIOUR OF HEIFERS DURING THE 
FEEDING WITH FORAGE MIXTURE OF VARIOUS GRANULOMETRIC 
COMPOSITION.

The article presents the results of the study of  the eating behaviour 
of heifers at the age of 10-16 months and the speed with which a forage 
mass passes through the gastrointestinal tract during the feeding with forage 
mixture of various granulometric composition.

The forage mixture was chopped in the universal feed distributor-mixer 
(Sgariboldi TWIN FLOW Monofeeder).

Research has shown that the higher was the degree of chopping of the 
forage mass the greater amount of forage was eaten by heifers and more time 
was spent on rumination. (55 min in the IInd group and 84 and 62 min in the 
IIId and IVth groups respectively).The speed of forage mass passing through 
the gastrointestinal tract in animals of the Ist group remained unchanged with 
advancing age. The speed of forage mass passing through the gastrointestinal 
tract in the animals of the IId experimental group increased by 6 % and by 7% 
in the animals of the IIId and the IVth group.

A.V. Gorodnaya, T.A. Nagornyuk, S.I. Tarasyuk. SPECIFICITY OF THE 
GENETIC STRUCTURE FORMATION OF THE UKRAINIAN SCALY BREED 
CARP.

The polymorphism of genetic-biochemical systems of  sh plasma of 
blood has been investigated. The comparative analysis of genetic structure 
between two breeds of carp has been carried out. It has been revealed the 
speci city of genetic structure formation of the Ukrainian scaly breed of carp.

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



240

G.M. Grechka. MANUFACTURE OF HOMOGENAT FROM THE DRONE 
LARVAE  IS  A RESERVE OF PROFITABLENESS OF APIARIES.

The results of researches concerning the technology of homogenote 
production by the drone larvae are given. It is established, that this albuminous 
product of beekeeping is expedient for receiving on the apiaries of the complex 
use. Its manufacture is the important reception of productivity increase of 
beekeeping which provides reception from 100 beer families to 5 thousand 
grn.  additional pro t and a recoupment of capital investments for one year.

T.M. Danilova, S.B. Danilov, V.I. Gerasimov. STUDYING OF THE BREEDS 
COMBINATION BY THE INDUSTRIAL CROSSBREEDING.

The investigations on the studying of the in uence of different crossing 
variations on the sow productivity have been carried out; they are: fertility, 
multiple pregnancy, milking capacity and as well as the growth intensify of 
young animals, The most productive pigs were the sows of large white breed, 
when they were crossed to herd Dyurok boar and the young animals of such 
crossing have large intensive  growth.

A.L. Zinovenko, G.A. Gurynovich, E.P. Hodarenok, D.V. Shybko. NEW 
VARIETIES OF CROPS ARE THE RESERVE FOR FEEDS PRODUCTION.

The results of researches on ef ciency of new varieties of crops and 
prepared silage quality are presented in the article. It is determined that 
the usage of silage made of millet and sorghum crops varieties in diets for 
lactating cows allows to increase milk yield at 4,18-5,22%.

R.A. Ivakhnenko. INFLUENCE OF DIFERENT REGIMES OF SUCKLING 
ON THE PRODUCTIVE DESCRIPTION OF DIARY COWS AND  CALVES.

The results study of in uence of suckling duration are expounded on 
proceeding in the reproduction functions  and the development  the cows 
productivity and also on stored calves in the  industrial complex “Kutuzivka” 
conditions are presented.

It is set that the lengthening duration  of staying calf with a mother and 
suckling  improve stored and health of calves, instrumental in the acceleration 
of proceeding in the reproduction function, and also improve speed of milk 
excretion.

G.І. Kalinichenko. INFLUENCE OF DIFFERENT VARIANTS OF 
CROSSING ON REPRODUCTIVE ABILITY OF SOWS.

Dependence of reproductive ability of sows is set on a genotype and their 
living mass in two months age. It is recommended to select hybrid young pigs 
for completing of herd from the uteruses of class of M+ basing on multiple 
pregnancy and individual live mass in two months age.

E.I. Karateeva. THE COMPARATIVE ANALYSIS OF DAIRY EFFICIENCY 
OF COWS OF DIFFERENT BREEDS.

The features of realization of signs are certain in generations and 
lactations for the cows of three breeds: the red steppe, Ukrainian black-
motley dairy and Ukrainian red dairy.

V.P. Kovalenko, М.І. Gill. MONITORING OF GENE POOL FORMATION 
OF DAIRY CATTLE BREEDING OF THE COUNTRY AND METHODS OF 
ACCELERATION OF BREED-STOCK IN IT.
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In the article the analysis of basic directions is carried out from an 
improvement selection-pedigree work in industry of the dairy cattle breeding 
and the  conceptual positions of scienti c-practical activity of leading 
specialists of domestic and world scienti c schools are given. The problem of 
expedience of thinking out  traditional methods of acceleration of breed-stock 
process and creation of highly productive herds of cattle is risen.

O.A. Koval, S.N. Galimov. PRODUCTIVE QUALITIES OF RED-WHITE-
BELT BREED PIGS IN CONDITIONS OF BREEDING FACTORY OF PE 
“TECHMET-YUG” OF MYKOLAYV REGION.

The results of integral assessment of main herd pigs of Red-white-belt 
breed in conditions of PE “Techmet-Yug” breeding factory are presented. It is 
established that animals which are using in enterprise satisfy the requirements 
of appropriated standard such as the best specimens and superiors.

M.A. Kovalchuk, N.V. Guryna. ALLELE POLYMORHISM OF H-FABP 
GENE AND ITS ASSOCIATION WITH MEAT TRAITS OF PIGS.

Genetic structure of H-FABP gene (H and D allele systems) of different 
breeds and breed crosses of pigs reared in Belarus is studied. Variation of 
appearance frequency of H-FABPHH and H-FABPdd genes and H-FABPH and, 
H-FABPd alleles is determined depending on breed accessory. A positive 
effect of H-FABPHH and H-FABPdd genotypes on morphological content of 
rear one-third part of half-carcass is determined, the meat output in carcass 
has increased by 2,0-4,9%.

E.O. Korol. TECHNOLOGY OF SOUR CREAM BUTTER.
Technology of manufacture sour cream butter by the method of cream 

shaking up with biological and multistage physical ripening of cream is 
investigated. The features and formation conditions of butter  avor, odour, 
and texture and structure properties are discussed. Good characteristics of 
sour cream butter by sensory method are determined. The necessity of future 
research and technology improvement is identi ed.

A.N. Kot, G.N. Radchikova, E.P. Simonenko. USAGE OF PROBIOTIC 
SUPPLEMENT IN CALVES’ DIETS.

Ef ciency of feeding young cattle with milk soured by sour milk supplement 
is studied. The effect on physiology and growth energy of animals is detected.

S.S. Kramarenko, I.M. Drebot. EFFECTIVENESS OF EARLY 
EVALUATION OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF COWS PREDICTING  
MILK PRODUCTIVITY.

It is shown that the B.Gompertz’s model of the body weight growth 
can be used for the analysis of the growth and development of Red Steppe 
cattle breed in the postnatal development. In this case, the coef cients 
of  B.Gompertz’s  model have a de nite relationship with the level of milk 
production and may be used for early prediction of productivity.

N.A. Loban. METHOD OF IMPROVEMENT IN PIGS’ TRAITS USING 
MARKER GENES.

Polymorphic genes variants of reproductive (ESR) and meat-milk traits 
(IGF-2) effect on performance of Belarusian Great White Breed of pigs was 
studied. It is determined that sows with ВВ genotype of ESR gene surpass 
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(р<0,001) their analogues with АА genotype on multiple pregnancy rate at 
0,87-1,57 piglets per one farrowing. It is determined that boars with QQ and 
Qq genotypes of IGF-2 gene surpass their analogues with qq genotype on 
development and young animals – on meat-milk traits. ESR и IGF-2 genes may 
be estimated as genetic markers of reproductive traits and growing speed of 
Belarusian Great White Breed of pigs. Selection schemes on improvement of 
reproductive and meat-quality traits are presented in the article.

N.B. Pysarenko. GENETIC DIFFERENTIATION OF UKRAINIAN RED 
DAIRY BREED LINES.

The genetic structure of the Ukrainian Red Dairy Breed lines with the use 
of immunogenetic markers has been investigated. Between the majority lines 
the certain level of immunogenetic speci city and differentiation was set; it is 
not determined between some lines of it,  that indicates on the necessity of 
conduct of selection work, was  sent to their consolidation.

T.V. Podpalaya, A.A. Popenko. POPULATION-GENETIC PARAMETERS 
OF THE DIARY CATTLE PRODUCTIVITY.

It is investigated the population-genetic parameters of milk yield size 
of quality indexes of milk of the Ukrainian red diary breed cows and its 
interstrains of fat-milking and holstaining types. It is proved that with the 
increase of concentration of fat and albumen in milk of cows of fat-milking type 
the considerably negative correlation of these indexes increases in relation to 
the yield of milk. The high in uencing of animals’ belonging is exposed to 
the cattle type on the high-quality indexes of milk is maintenance of fat and 
albumen in milk.

L.V. Polyoviy, T.V. Polistchuk. EVENNESS OF COW LACTATION 
DEPENDING ON THEIR PREPARATION FOR SUMMER MAINTENANCE 
AND TIME OF CALVING.

The research of evenness of cow lactation depending on their preparation 
for summer maintenance and time of calving testi es to advantage of 
regulation the date of calving and the use of designed technology of cow 
preparation for summer maintenance.

V.F. Radchikov, V.N. Kurtina, V.K. Gurin, S.V. Serguchev. EFFICIENCY OF 
FEEDING HEIFERS OLDER THAN 6 MONTHS AGE WITH BIOLOGICALLY 
ACTIVE VITAMIN AND MINERAL SUPPLEMENT.

It is determined that feeding replacement heifers of 6-12 month age with 
mixed feeds with implementation of 20-25% on weigh of BVMS with rape and 
lupine seeds in mixes of winter and summer diets  instead of sun ower bran 
allows to obtain average daily weigh gains of 893-927 g at forage spends of 
6,0-6,3 c forage units. The cost of such mixed feeds is decreased  by 14% and 
prime cost of 1 c of increment – by 6-15%.

S.Y. Ruban. ORGANIZATION OF SYSTEM OF SELECTION IN 
LIVESTOCK SECTOR OF UKRAINE TAKING INTO ACCOUNT WORLD 
EXPERIENCE.

In the article the analysis of basic directions on perfection of plant-
breeding-pedigree work in industry of stock-raising of country is given and 
primary measures over on introduction of the new organizational system are 
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brought which will correspond to modern world technologies in breeding and 
selection of animals and birds.

A.N. Salogub. AN EXTERIOR ESTIMATION OF COWS OF THE 
UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE BREED.

The features of exterior forming of Sumy intrabreed type cows of the 
Ukrainian black-and-white dairy breed are resulted after changeability 
of estimation of indexes of body measurements of reasons and indexes of 
building in an age-old dynamics. Positive development of reasons is set in the 
process of forming of animal exterior in the direction of diary type.

O.Y. Smetana. FACTORIAL ANALYSIS OF PRODUCTIVE TRAITS AND 
THEIR ENTROPY IN HOLSTEIN COWS WITH MODELING EFFECT OF 
STABILIZING SELECTION.

In the article the factorial stipulation of milk productive traits of Holstein 
cows and their ancestors, and also stipulation of this traits entropy when 
affects the stabilizing selection are researched. The analysis of variance was 
held through two models of stabilizing selection with three and  ve groups.

R.L. Susol. BIOLOGICAL FEATURES AND ADAPTATION ABILITY OF 
PETREN BREED PIGS IN THE CONDITIONS OF  ODESSA REGION.

Comparatively good adaptation ability of Petren breed pigs of French 
selection company “АDN” is set in the climatic terms of southern Ukraine and 
technological terms of the farm.

A.P. Taradayko. TECHNOLOGIC PARAMETER OF UDDER 
AND THEIR CONNECTION WITH LACTEAL PRODUCTIVITY OF 
NOVOOLEXANDROVSKOY RACE BREED MARE.

It is established, that the highest level productivity was observed in the 
mare with oval  form udder. It is determined that mare’s udder are gradually 
developing in length and average daily yield of milk is growing.

О.M. Chekhlatyi. THE CONTRIBUTION OF SCIENTISTS FROM 
INSTITUTE NAMED BY O.V. KVASNYTSKYI NAASU TO THE DEVELOPMENT 
OF TECHNOLOGY OF FATTENING PIGS.

Basic directions and results of scienti c researches about the questions of 
feeding pigs are realized by the scientists of feeding department from the pig-
breeding Institute named by O.V. Kvasnytskyi National academy of agrarian 
sciences of Ukraine (NAASU) are historically lighted up. Their contribution to 
the study and elaboration of scienti cally reasonable norms of feeding pigs to 
the different standards and in the conditions of different types of fattening, 
development of studies about feeding of agricultural animals is promoted.

N.A. Shamro. SUBSTANTIATION OF THE BIOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF BEES’ VITAL FUNCTIONS DURING WINTERING 
SPARE QUEENS.

Results on the biological characteristics of placing bees in honeycombs in 
winter, which expand knowledge of taxis and their trophic links on stocks of 
food and the group of females in the bee club are shown. It was determined 
that the problem of winter conservation group spare bee queens is possible by 
using the method of being kept in families with a full nurse became an orphan 
on a limited number of combs.
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L.V. Shostak, A.V. Dubin, T.N. Dyman. MOLECULAR-GENETIC 
POLYMORPHISM OF AZOV SEA RUSSIAN STURGEON ON RAPD-
MARKERS.

The optimal conditions of PCR for 5 RAPD-markers: OPA-05, ОРА-07, ОРА-
10, OP A-11 and OPH-07 were selected. Factors of the largest impact on RAPD-
spectra were determined. It was received 90 products of ampli cation, 41 
(45,55%) were polymorphous in investigated genotypes. It was characterized 
the PCR-patterns and determined their informativeness for analysis of genetic 
structure of Azov sea Russian sturgeon. The genetic distances between 
investigated sturgeons were determined on the basis of received data.

E.I. Yulevich, J.F. Dekhtyar, L.V. Zavadskaya. THE EFFECTIVENESS OF 
THE MAIN CULTIVATION OF FODDER CROPS IN SZAO “MALINOVKA” 
NOVOODESSA AREA.

It was established that the grain of winter wheat and barley green mass 
of alfalfa and corn silage and alfalfa hay and corn silage have the highest yield 
of forage protein units, the exchange energy from 1 ha of sowing area and 
the rate of energy transfer compared with other forage crops farming, and 
their use in feed rations can provide the greatest performance of dairy cattle 
breeding industry.

V.S. Yakovchuk. THE EFFICIENCY OF THE RESOURCES-EFFICIENT 
TECHNOLOGY OF INTENSIVE FATTENING OF YOUNG STOCK SHEEP.

In the article the results of experimental researches in relation to 
expedience of the intensive fattening of lambs of Ascanian Merino breed with 
2,5- to 6,5-monthly age are expounded. It is found out, that the developed 
technology provided growth of average dailies increases by 21,0 % but 
promoted to  the increase of quantitative and high-quality indexes of meat 
productivity. The coef cients of conversion of energy of forages in energy 
of meat products at the different technological methods of maintenance of 
animals after the separation those from ewes are determined.

I.V. Yanochkin, R.D. Shoretz, V.O. Lemeshevski. THE EFFICIENCY OF 
DIETS ENERGY USAGE BY CALVES AT FEEDING THEM WITH COMBINED 
SILAGES.

It is determined that usage of maize silages in diets for calves mixed with 
amaranth or lupine increases feeds energy conversion at  14,63-18,52% and 
average daily weight gains by 12-17%,energy spends per 1 MJ of weigh gain 
decreases by 9-16%, and forage spends per 1 unit of produce –by 6-11%.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимо-

гам ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка про-
блеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публі-
кацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
опирається автор, виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання 
цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; ви-
сновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку.

Подається примірник тексту статті, підписаний авторами, 
надрукований на папері форматом А4, а також електронний варі-
ант на дискеті 3,5”, CD-ROM або електроною поштою. Обов’язково 
подається: рецензія доктора наук; квитанція про оплату, відомос-
ті про автора.

Обсяг статті – до 6 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 
30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 ряд-
ків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редакто-
ра Мicrosoft Word версії не ніжче версії 7.0. Шрифт статті – Times 
New Roman Cyr, через інтервал 1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (5-9 слів), адекватно відби-
вати 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 11 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стис-
лим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні 
конструкції безособового речення, наприклад: “Досліджено…”, 
“Розглянуто…”, “Установлено…” (наприклад, “Досліджено гене-
тичні мінливості… Отримано задовільні результати…”)

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 
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(наприклад, [4, 8,]. Не подавати в тексті розгорнутих посилань, 
таких як (Іванов А.П. Вступ до мовознавства. – К., 2000, – С.54) 
(ГОСТ 7.1-84).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Ві-
сника 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 ри-
сунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а 
таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word 6.0, 7.0 за 
допомогою функції “Створити рисунок”, а не виконувати рису-
нок поверх тексту. Написи на рисунках виконувати засобами 
Microsoft Word з тим, щоб редактор мав можливість зробити в 
них необхідні виправлення.

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

Автори мають дотримуватися правильної галузевої терміно-
логії (див. держстандарти).

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

тощо) ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також ско-

рочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без 
крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при пер-
шому 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.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий 
прізвищем автора (Стаття_Прізвище).
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