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ПЕРЕДМОВА 
 

Серед факторів, що зумовлюють прогрес людства, значне місце 

належить селекції в тваринництві – діяльності з покращання племінних і 

продуктивних якостей тварин і птахів. У цьому аспекті слід враховувати, що 

головним джерелом виробництва продуктів харчування в сучасному світі є 

розмноження живих істот, удосконаленням яких займається наука селекція. 

Селекція (selection – добір, вибір) – це наука про методи створення 

нових порід, типів, ліній і кросів тварин та птахів, яка вивчає способи впливу 

генотипних і паратипних факторів на тварин із метою використання їх 

спадкових якостей за необхідним для людини напрямом і, тим самим, 

впливає на еволюцію тваринного світу, частково доповнюючи природний 

добір штучним. 

Для інтенсифікації галузі тваринництва важливо прискорити темпи 

селекції, що забезпечить удосконалення існуючих і створення нових 

високопродуктивних порід, ліній і гібридів тварин, пристосованих до 

високопродуктивних технологій виробництва продукції. 

Слід відзначити, що селекція сприяє одержанню більш 

високопродуктивних тварин із високим генетичним потенціалом, який стійко 

передається. Теоретичну базу селекції складають генетика, еволюційне 

вчення, біотехнологія, а останнім часом і інформаційні технології. На черзі 

створення генетико-інформаційних систем контролю і управління 

селекційними процесами. Як зазначав Вавилов М.І., селекція є еволюційним 

процесом,  керованим волею людини. 

Основні напрями селекції передбачають підвищення генетичного 

потенціалу за надоєм, відсотком жиру і білка в молоці, стійкості худоби до 

захворювань та зменшення витрат кормів на одиницю продукції. Генетичне 

поліпшення великої рогатої худоби здійснюється шляхом використання 

принципів великомасштабної селекції (використання плідників-лідерів порід 

в умовах штучного осіменіння), трансплантації ембріонів. Селекція в 
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м’ясному скотарстві спрямована на підвищення відтворної здатності і 

молочності корів, приросту молодняку, поліпшення якості м’ясної продукції 

та конверсії корму. 

У свинарстві та птахівництві магістральним напрямом селекції є 

підвищення гетерозисного ефекту за основними господарсько корисними 

ознаками, створення поєднувальних спеціалізованих ліній, використання 

яких у міжлінійній і міжпородній гібридизації дозволить отримувати 

гібридних тварин і птахів з підвищеною швидкістю росту в максимально 

ранньому віці. Використання гетерозису в птахівництві дозволяє на птахах 

кращих кросів досягти продуктивності на рівні біологічних можливостей 

виду – до 360 яєць у рік. 

Селекція – це високий рівень інтелектуальної діяльності людини. 

Визначний генетик і селекціонер Серебровський А.С. (1969) розглядав 

селекцію як виробництво – важливу галузь господарської діяльності людини, 

як науку – галузь науки, завданням якої є керування процесом покращання 

існуючих і створення нових порід, як мистецтво – естетична спрямованість 

селекції, досягнення якої вражають так, як і витвори мистецтва. Значення 

селекції для забезпечення життєдіяльності людини важко переоцінити.  

У підручнику комплексно викладено основні положення селекції 

сільськогосподарських тварин із врахуванням сучасних досягнень генетики, 

біотехнології, імуногенетики, біохімії.  

Розглянуто основні генетичні параметри селекціонованих ознак тварин 

і птиці, методи добору і підбору. Особливу увагу приділено питанням 

використання гетерозису, створення високопродуктивних ліній і кросів. 

Розглянуто шляхи підвищення темпів селекційного прогресу з 

використанням сучасних методів біотехнології. Детально описано методи 

оцінювання племінних якостей тварин і птиці, в тому числі з використанням 

селекційних індексів. 

До підручника включено основні правові акти, що забезпечують 

ефективну племінну роботу з генетичними ресурсами тварин і птиці. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН  

 

Під час створення нових порід тварин, удосконалення існуючих 

зооінженер повинен оцінити не тільки окремі генотипи, а й визначити їх 

частку (склад) у групах, стадах, лініях. При цьому важливе значення має 

контроль за спадковістю і мінливістю організмів під впливом штучного 

добору або без нього. Вивчення змін у процесі передачі спадкової інформації 

має важливе значення для пізнання еволюційного процесу, управління 

процесом розведення сільськогосподарських тварин. 

Вивченням цих питань займається популяційна генетика – розділ 

генетики, що вивчає спадкову послідовність у групах організмів, популяціях. 

Генетики вивчають генетичну структуру популяцій і те, як ця структура 

змінюється з покоління в покоління. 

Популяція – досить численна група особин одного виду, що має риси 

генотипної подібності та різноманітності й розмножується на певній 

території шляхом вільного парування (панміксії).  

Причина, через яку окремий організм не може бути одиницею процесу 

еволюції, полягає в тому, що генотип протягом життя залишається 

незмінним, а тривалість життя дуже обмежена. Проте популяція за 

необхідних умов середовища може існувати завдяки переважно спадковій 

інформації досить тривалий час. Крім того, генетична структура популяції 

під дією природного добору і мутацій весь час змінюється, завдяки чому 

виникає резерв спадкової мінливості як бази для селекції та пристосування 

організмів у разі зміни умов середовища. 

У тваринництві під популяцією розуміють групу тварин одного виду, 

що має достатню чисельність для розведення без вимушеного парування і 

займає окрему територію (ареал). Популяції тварин різняться між собою за 

екстер'єрно-конституційними ознаками, рівнем продуктивності і відтворними 
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здатностями. Поряд із популяціями розрізняють також групи особин, які 

відносять до ліній, родин – потомство окремих плідників і самиць. 

Сукупність алелів, що входять до складу популяції, є її генофондом. 

Породи тварин і сорти рослин, створені штучним добором, також являють 

окремі популяції. Як вказує Лобашов М.Е. (1963), створення популяцій є 

своєрідним засобом „пристосування” виду до конкретних умов його 

існування. 

Головна особливість популяцій полягає в наявності генетичної 

мінливості. Це одна із головних умов її існування. Якщо передбачити, що за 

деяким локусом всі особини популяції містять в цьому локусі один і той же 

алель, тоді еволюція за цим локусом неможлива, оскільки частоти алелів 

залишаються незмінними з покоління в покоління. 

Вперше прямий зв'язок між величиною генетичної мінливості 

популяції і швидкістю еволюції під дією штучного добору було доведено 

математичним шляхом Фішером Р.А.  в його фундаментальній теорії 

природного добору. Він увів поняття пристосованості і довів, що швидкість 

зростання пристосованості популяції в будь-який момент часу дорівнює 

генетичній варіансі пристосованості в цей же момент часу. Під 

пристосованістю  розуміють ступінь відносного успіху під час розмноження. 

На відміну від фенотипної мінливості організмів, яку можна оцінити 

(наприклад, мінливість ремонтного молодняку свиней за живою масою), 

виміряти (проміри тварин), генотипну мінливість за кількісними ознаками 

визначити досить складно. Тому для вивчення генотипної мінливості 

популяцій доцільно використовувати якісні ознаки, які незалежні в своєму 

прояві від факторів середовища. 

Генотипну мінливість можливо виявити за допомогою вивчення 

успадкування так званих поліморфних локусів, тобто локусів, що мають різні 

варіанти прояву однієї й тієї ж, ознаки. 

Для цього в сучасній генетиці вивчають поліморфізм білків шляхом 

електрофорезу в крохмальному гелі або їх антигенний склад (групи крові). 
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Використання методу електрофорезу дає можливість встановити для кожного 

білка, який вивчають, кількість алелів, що братимуть участь у формуванні 

генетичної мінливості, та співвідношення гомозигот і гетерозигот різних 

типів. При цьому водночас вивчають від 5-ти до 15-ти локусів і 

встановлюють, що окремі локуси поліморфні, а інші – мономорфні (один    

тип, відсутня мінливість). Тому за співвідношенням поліморфних локусів     

до загальної кількості вивчених локусів визначають поліморфність    

популяції (Р). 

Наприклад, під час вивчення 12 локусів білків, ферментів крові і 

молока у великої рогатої худоби встановлено, що мінливість проявляється у 

8 локусах і цілком відсутня у 4 локусах. У такому випадку поліморфність 

становить 8/12 = 0,51. 

Більш досконалою мірою генетичної мінливості :може бути показник 

гетерозиготності популяції – співвідношення кількості особин 

гетерозиготних за локусами, що вивчають, до загальної кількості вивчених 

особин. 

Генетична мінливість у природних популяціях набагато більша, ніж це 

можна передбачити із простих спостережень за морфологічною мінливістю. 

Про це свідчать дані, одержані під час використання інбридингу 

(спорідненого розведення). За допомогою останнього одержують так звані 

інбредні лінії, в яких спостерігається прояв рецесивних генів. При цьому на 

дрозофілі було показано, що генотип майже кожної особини містить 

рецесивні алелі, які викликають у гомозиготному стані відхилення від 

нормального фенотипу. 

На наявність великої генетичної мінливості вказують дослідження з 

штучного добору, за якого із покоління в покоління відбираються кращі 

особини або їх групи за окремою ознакою. При цьому встановлено, що якщо 

мінливість іде в напрямі добору і спостерігається зміна цієї ознаки на 

позитив, то це свідчить про наявність генетичної мінливості. Класичним 

прикладом широкої мінливості є досліди із штучного добору в птахівництві 
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наведені І. Лернером (1976). Його проводили за несучістю курей породи 

леггорн. З початку селекції рівень продуктивності становив 125,6 яйця на 

голову за рік. За тридцять два роки (1933…1965 рр.) у результаті добору 

несучість збільшилася майже вдвічі і становила 249,6 шт. яєць. Успішність 

добору полягала в тому, що ця порода мала високу генетичну мінливість. 

Втім слід пам'ятати, що в природних популяціях навіть за 

зовнішньомономорфними ознаками існує досить великий запас прихованої 

генетичної мінливості. Доказом цього є класичні роботи Четверикова С.С. та 

інші дослідження з вивчення генетичної різноманітності якісних ознак 

(морфологічних і біохімічних). 

Як зазначав Четвериков С.С. , популяція вбирає мінливість як губка. Це 

знаходить свій прояв у тому, що мутації, які знову виникають (рецесивні), не 

проявляються в фенотипі, а знаходяться в гетерозиготному стані й тому не 

підлягають природному добору і можуть в ньому довго зберігатися. 

Існують й інші механізми утримання небажаних мутацій у популяції. 

До них відносять такі форми дії генів, як плейотропія, епістаз, неповна 

пенетрантність і дія генів-модифікаторів. Як указують Трут Л.Н. і        

Бородін Л.М.  (1989), важливий компонент популяційного резерву спадкової 

мінливості – нейтральні мутації, які хоча й проявляються у фенотипі, але до 

певного часу не впливають на пристосованість їх носіїв. До резерву 

генетичної мінливості належать також умовно шкідливі або умовно корисні 

мутації, їх дія проявляється тільки в певних умовах і добір або підвищує, або 

знижує їх частоту, що призводить до постійної присутності таких мутацій у 

генофонді популяцій. 

Балансова і класична моделі структури популяцій. Відповідно до 

класичної моделі генетична мінливість популяцій досить мала, оскільки 

більшість локусів знаходиться в гомозиготному стані за алелями цього типу. 

За цього рецесивні алелі мають незначну частоту і підтримуються штучним 

добором на низькому рівні. Тому типова особина гомозиготна за алелями 

дикого типу майже в усіх локусах і лише в окремих може бути 
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гетерозиготною за мутаційним алелем. Еволюція відбувається за рахунок 

того, що час від часу в результаті мутації з'являється бажаний алель, частота 

якого під дією штучного добору поступово збільшується. 

Балансова модель пояснює генетичну мінливість як результат 

знаходження в популяції алелів відповідних локусів із різною частотою. При 

цьому більшість із них знаходиться в гетерозиготному стані. Модель 

передбачає, що гетерозиготи мають вищу пристосованість і тому в популяції 

підтримують високий рівень гетерозиготності. 

Розвиток біохімічної генетики, яка вивчає гени, кодуючи структуру білків, 

призвів до становлення нейтралістської моделі. Ця модель передбачає, що в 

популяції у поліморфному стані знаходяться переважно нейтральні мутації, 

не маючи певної різниці в пристосованості їх носіїв. Слід відзначити, що в 

загальній формі жодна з цих моделей не відтворює дійсність. Можна 

вважати, що поєднання окремих елементів цих моделей забезпечує генетичну 

мінливість популяцій. 

 

1.1. Коротка історія розвитку селекції 

 Упродовж всієї історії розвитку тваринництва селекція була одним із 

основних факторів удосконалення тварин.  

Елементи селекції у вигляді несвідомого добору, коли не визначалася 

кінцева мета, використовували уже на перших етапах одомашнювання  і 

розведення свійських тварин. За переважної дії природного добору 

несвідомим добором із покоління в покоління протягом століть людина 

підвищувала бажані для неї якості тварин. 

 Свідомий добір, який проводили з метою покращання тварин за 

певними ознаками або створення нових порід відомий у античні часи. 

Стародавні греки і римляни, а пізніше і араби під час розведення коней 

велике значення надавали хорошим якостям батьків, вели реєстрацію 

парувань тварин і народження приплоду. Це свідчить про те, що вони мали 

уявлення про значення племінного добору. 
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 Найдавнішим посібником із селекції тварин вважають так названий 

текст Кіккулі, написаний хетською мовою приблизно в 1350 році до н.е., в 

якому дають поради з розведення і утримання коней. Про планомірне 

використання свідомого добору свідчать праці Аристотеля, Плінія, Варрона 

та інших дослідників. 

До XVIII століття було створено переважно примітивні породи. 

Кулешов П.М.(1949) виділяє серед стародавніх порід арабську та бельгійську 

породи коней, голландську великої рогатої худоби, іспанську (мериносову) 

та каракульську овець, китайську та неаполітанську свиней. Ці породи мали 

величезний вплив на породотворний процес і розвиток різних напрямів 

тваринництва в пізніші віки. Не відомо, як створювали ці породи. Історія не 

зберегла імен селекціонерів-тваринників до XVIII століття. 

У світовій літературі вважають, що племінне тваринництво зародилось 

в Англії на початку XVIII ст., чому сприяв розвиток капіталізму, який 

супроводжувався збільшенням виробництва промислових товарів, 

активізацією торгівлі, ростом міського населення та збільшенням попиту на 

продукцію сільського господарства. 

Першим всесвітньовідомим селекціонером вважають Р.Беквелла (1725-

1795), який запровадив низку нових методів селекції тварин. Всупереч 

негативному відношенню його сучасників до спорідненого спаровування він 

використовував дуже тісний інбридинг з метою закріплення в потомстві 

кращих якостей тварин, запровадив оцінювання баранів за потомством, 

платне парування вівцематок із баранами свого стада. Ціни на його баранів 

досягали величезних розмірів. Він є автором лейстерської породи овець, 

дишлейської породи (логгорнів) великої рогатої худоби, вороних, робочих, 

сильних і витривалих коней (шайрів). 

Послідовники Беквелла брати Коллінги, Т.Бейтс, В.Вілей та ін., в своїй 

практичній роботі з різними видами тварин застосовували його прийоми 

селекції. Під час створення шортгорнської породи брати Коллінги широко  

практикували використання тісних, множинних і комплексних інбридингів 
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на кращих тварин, в тому числі і на бугая Фаворита одного із 

родоначальників породи. Т. Бэйтс використовував тісний інбридинг у своєму 

стаді великої рогатої худоби впродовж 8 поколінь (40 років). Але досвід 

цього заводчика, як й інших, показав, що інбридинг має і негативні наслідки, 

які проявляються, насамперед, у зниженні відтворної здатності тварин. 

Як зазначав П.М.Кулешов (1949),  пріоритет англійців у розвитку 

племінного тваринництва не підлягає сумніву. Ними було створено більше 

порід ніж всіма народами разом взятими, в тому числі чистокровна порода 

коней, чотири породи свиней, п’ять м’ясних і три молочних породи великої 

рогатої худоби, до двадцяти порід овець. На основі схрещування скороспілих 

порід свиней, створених Р.Беквеллом, братами Коллінгами і В.Вілеєм із 

великими, пізньоспілими, довговухими свиньми було виведено 

всесвітньовідому велику білу породу свиней. 

Англійські селекціонери заклали основи племінної роботи. Їх методи 

створення порід зводилися до схрещування, цілеспрямованого добору і 

використання спорідненого розведення. 

Розвиток теоретичних і практичних основ селекції в цей період 

відображені в працях французьких дослідників Ж.Бюффона (1703-1788), 

К.Буржеля (1712-1779) німецького вченого А.Тера, а також російських 

учених М.Є.Ліванова (1751-1800) та В.І.Всеволодова (1790-1863). 

М.Є.Ліванов – перший російський професор із зоотехнії стажувався в Англії, 

очолював одну із перших сільськогосподарських шкіл поблизу міста 

Миколаєва. У своїх працях зробив глибоке узагальнення передової на той час 

практики селекції, проаналізував роботу Беквелла і можливість застосування 

його методів в практиці російського тваринництва. В.І.Всеволодов 

систематизував всі породи і види свійських тварин за 22 роки до виходу в 

світ відомої праці Ч.Дарвіна “Походження видів”. 

Значних успіхів у селекції тварин було досягнуто в Росії.  Так    

Орловим О.Г. було створено низку порід коней, собак і птиці. Особливої 

уваги заслуговує селекційна робота зі створення Орловим О.Г. і      
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Шишкіним В.І. рисистої породи коней. Вони вперше в світовій практиці 

розробили і впровадили метод складного відтворного схрещування, 

об’єднавши спадкові якості шести порід. Шляхом цілеспрямованих 

споріднених і неспоріднених підборів отримували видатних жеребців, на 

яких закладали лінії і таким чином створювали структуру породи. 

У першій половині XIX ст. І.А.Мерцалов вивів оригінальну породу 

овець для степу України – російський меринос, а в другій половині цього 

століття П.Д. Мазаєв − породу овець мазаєвський меринос. 

Основою теорії селекції в той час було еволюційне вчення Ч.Дарвіна 

(1809-1882). У своїх працях „Походження видів” (1859), „Зміни тварин і 

рослин у свійському стані” та інших він довів, що рушійною силою еволюції 

є природний та штучний добір, підкреслив важливість великого принципу 

штучного добору, який заснований на здібності помічати незначні спадкові 

відмінності тварин, зберігати і нагромаджувати  їх у потомстві. Він зазначав, 

що з часу одомашнення тварин у процесі еволюції людина здійснила 

величезну творчу роботу щодо їх удосконалення. Дарвін ввів термін 

„повторне схрещування або поглинання крові”, дослідив успадковуваність 

ознак у першому і наступних поколіннях. Він вважав, що основною 

причиною мінливості ознак є схрещування тварин, що споріднене розведення 

сприяє закріпленню окремих ознак, але тривале його використання є 

шкідливим. 

Важливе значення для становлення селекції мали також теоретичні 

розробки німецьких учених Г.Натузіуса (1809-1879) і Г.Зеттегаста (1819-

1908). У 1861 році Г. Зеттегаст запропонував свою теорію індивідуальної 

потенції, згідно з якою окремі видатні тварини значно впливають на 

потомство. Таким тваринам стали надавати більшого значення, що сприяло 

значному прогресу тваринництва. Основні положення теорії індивідуальної 

потенції не втратили актуальності і сьогодні. Цінним у ній було також те, що 

вона  ставила вищі вимоги до окремих ознак тварин під час реєстрації їх у 
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племінні книги. В результаті цього нагромаджувався великий фактичний 

матеріал, необхідний для проведення глибокого аналізу  результатів селекції. 

Видання племінних книг мало суттєве значення для розвитку селекції. 

Перша племінна книга вийшла в Англії в 1808 році під назвою „Загальна 

племінна книга” рисистих коней, а в 1822 році була видана перша племінна 

книга великої рогатої худоби шортгорнської породи. Першу племінну книгу 

в Україні було засновано у 1909 році для тварин симентальської, швіцької та 

сірої української порід. У  перших племінних книгах було недостатньо 

інформації, що пояснювалось відсутністю методів виміру продуктивності 

тварин. 

У XVIII-XIX століттях було введено бонітування тварин, оцінювання 

плідників за якістю потомства, контроль молочної продуктивності корів, 

організовано виставки племінних тварин, випробовування коней на 

іподромах. Але прийоми покращання тварин були емпіричними, селекція 

розвивалася як скотозаводське мистецтво, основними факторами якого були 

талант заводчика, його інтуїція. 

У кінці XIX  на початку XX ст. теоретичні і практичні основи селекції 

поглибили своїми працями такі вітчизняні вчені:  

- Червинський М.П. – прославився класичними дослідженнями росту 

тварин; 

- Малігонов А.О. – вивчав біологічні основи росту тварин; 

- Кулешов П.М. – виділив типи конституції на основі закону 

співвідносної мінливості, запропонував систематику порід, розробляв 

принципи підбору тварин; 

- Богданов Є.А. – займався проблемами походження та одомашнення 

тварин; 

- Лискун Ю.Ф. – вивчав генетичні ресурси країни, запропонував 

принципи  породного районування; 

- Іванов І.І. – розробив метод штучного осіменіння тварин; 
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- Кисловський Д.А. –  вивчав історію розвитку зоотехнії, метод 

розведення за лініями, використання інбридингу; 

- Вітт О.В. –  відомий своїми глибокими дослідженнями в галузі 

конярства; 

- Гаркаві Й.В. – запропонував оригінальну схему роботи з породою, 

на якій засновані принципи сучасної великомасштабної селекції; 

- Іванов М.Ф. – розробив методику відтворювального схрещування, 

створив українську степову породу свиней, асканійську породу овець і 

шляхом гібридизації мериносових овець з диким бараном муфлоном – 

гірського мериноса. 

На початку XX ст. у зоотехнічну науку поширюється генетика, чому 

сприяли праці Г. Менделя, В. Вейсмана, Моргана, В. Іогансена. Почався 

новий етап розвитку селекції на науковій основі, фундаментом якої стали 

основні закономірності генетики – розщеплення, зчеплене успадкування та їх 

матеріальна основа у вигляді хромосомного клітинного ядра. У селекції 

тварин з’являються такі поняття, як домінування та рецесивність, комбінація, 

взаємодія генотип-середовище та ін.  

Велике значення  для розвитку генетики і селекції мали наукові 

здобутки, які були на рівні світових досягнень, таких вітчизняних учених: 

М.І. Вавилова, М.К. Кольцова, С.С. Четверякова, О.С. Серебровського,     

С.М. Гершензона, М.М. Колесника та інших. Особливо значний вплив на 

розробку генетичних основ селекції, методів селекції окремих видів тварин 

мали праці О.С. Серебровського, який також увів у науку поняття генофонд, 

розвинув новий напрям вивчення географічного розподілу конкретних генів. 

У 30-40-х роках минулого століття внаслідок поширення псевдовчення    

Т.Д. Лисенка про успадковуваність набутих ознак та політизації генетики і 

селекції розвиток цих наук в Україні був тимчасово призупинений. 

Велике значення в теорії і практиці селекції мав розвиток популяційної 

генетики, основи якої започатковано в кінці XIX ст. Ф. Гальтоном і  

К. Пірсеном. У 20-30-х роках англійський учений Р. Фішер та американський 
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вчений С.Райт розробили основні принципи математичної статистики. 

Американський вчений Дж. Лаш розширив учення С. Райта про шляхові 

коефіцієнти, заклав основи загальної математичної теорії, яка дала 

можливість проаналізувати успадкування кількісних ознак, розробити методи 

оцінювання племінних якостей тварин та обчислювати ефект селекції.  

Визначальний вклад у розвиток популяційної генетики здійснили 

зарубіжні вчені Т. Лернер, Дж. Холдейн, Л. Хейзель, а також вітчизняні   

вчені С.С. Четвериков, М.П. Дубінін, П.Ф. Рокицький, М.О. Плохинський,           

З.С. Нікоро та інші. На основних положеннях популяційної генетики         

М.З. Басовський у другій половині XX ст. розробив теорію 

великомасштабної селекції з використанням автоматизованих інформаційних 

систем. Ним заснована одна із перших наукових шкіл із проблем 

популяційної генетики. 

Визначальними факторами розвитку селекції у другій половині XX ст. 

були розроблення і впровадження штучного осіменіння тварин 

кріоконсервованою спермою, імуногенетичних, цитологічних, біохімічних і 

біотехнологічних методів, систем автоматизованого управління селекційним 

процесом законодавчих основ племінної справи. 

Розвиток теорії і практики селекції XX ст. в Україні відображає основні 

досягнення наукових селекційних шкіл. Основоположниками таких шкіл, 

заснованих, переважно, на традиційних методах селекції були видатні вчені: 

М.Ф. Іванов, М.А. Кравченко, Ф.Ф. Ейснер, М.Д. Потьомкін, О.Ю. Яценко, 

П.О. Пахомов, К.Б. Свєчин. Основними напрямами діяльності наукових шкіл 

було удосконалення існуючих та створення нових порід, теоретичних засад 

добору та підбору тварин, методів розведення, збереження генофонду порід. 

Крім спільних проблемних питань кожна із шкіл виділялась більш глибокою 

специфікою методів дослідження тих чи інших методів селекції. Для школи 

М.Ф. Іванова було характерним розроблення методики відтворювального  

схрещування і апробація її на практиці; М.Д. Потьомкіна – розвиток теорії 

оцінювання тварин за екстер’єром і конституцією; М.А. Кравченка – 
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розроблення генеалогічних методів, теорії лінійного розведення та 

удосконалення методики відтворювального схрещування; Ф.Ф. Ейснера –  

обґрунтування методів великомасштабної селекції, оцінювання  і добору 

плідників, системи організації і планування племінної роботи. 

Становлення новітньої теорії та методології селекції в кінці 80-х – на 

початку 90-х років зумовило заснування низки наукових шкіл нового типу. Їх 

фундатори – провідні вчені-селекціонери, теоретики новітньої теорії 

породоутворення М.В. Зубець, В.П. Буркат, М.Я. Єфіменко, Ю.Д. Рубан        

та ін. Значним авторитетом користуються школи докторів 

сільськогосподарських наук, професорів, академіків УААН М.В. Зубця та 

В.П. Бурката. Основними напрямами їх діяльності є обґрунтування 

теоретичних, методологічних та практичних аспектів процесу 

породоутворення; розроблення методів  виведення нових порід та їх 

широкомасштабна реалізація; організація комплексу досліджень із проблем 

генетики, селекції і біотехнології  у тваринництві; запровадження 

комплексної системи селекції плідників; прогнозування продуктивності 

тварин; збереження генофонду порід. 

Вчені перерахованих наукових шкіл основну увагу приділяли селекції 

молочної і м’ясної худоби. У інших галузях тваринництва селекція 

розвивалась під впливом наукових розробок таких учених:  

- у свинарстві – М.Ф. Іванова, О.П. Бондаренка, Л.К. Гребня,             

М.І. Матійця, П.В. Корчемного, Ф.К. Почерняєва та інших; 

- у вівчарстві – М.Ф. Іванова, Л.К. Гребня, Д.М. Міхновського,             

І.Л. Перегона, П.І. Польської, М.В. Штомпеля та інших; 

- у птахівництві  – Д. Лук’янової, Н.Ф. Косенка, В.П. Коваленка та 

інших; 

- у рибництві – О.І. Кузьоми, В.Г. Томіленка, А.П. Кучеренка та 

інших; 

- у бджільництві – В.А. Нестерводського, І.К. Давиденка,  

В.П. Поліщука та інших. 
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Другу половину XX ст. характеризував породотворчий процес, чому 

сприяло впровадження нових прогресивних технологій виробництва 

продукції тваринництва, до яких тварини існуючих порід виявились мало 

придатними. Зусиллями колективів учених і практиків селекціонерів було 

створено такі породи: 

- молочне скотарство: українська чорно-ряба молочна, українська 

червоно-ряба молочна, українська червона молочна породи і внутрішньо- 

породні та зональні типи; 

- м’ясне скотарство: українська м’ясна, волинська м’ясна, поліська 

м’ясна, південна м’ясна; 

- свинарство: полтавський заводський тип м’ясних свиней, полтавська 

м’ясна порода; червоно-пояса спеціалізована лінія свиней, УВБ-1, УВБ-2; 

- вівчарство:  типи асканійських тонкорунних овець, м'ясо-вовнисті 

інтенсивні типи овець;  

- птахівництво: синтетичні лінії яєчних курей, кроси яєчних курей, 

аутосексні лінії птиці; 

- конярство: українська верхова порода коней;  

- рибництво: породи коропа – український рамчатий і український 

лускатий; коропо-карасеві гібриди. 

Отже, впродовж століть і тисячоліть розробляли і удосконалювали 

теорію і практику селекції, спрямовану на створення тварин з високим 

генетичним потенціалом продуктивності, добре пристосованих до існуючих 

технологій виробництва продукції, резистентних до захворювань, економічно 

вигідних. 

1.2. Характеристика структури популяцій сільськогосподарських тварин 

Структура в широкому розумінні являє собою будь-які, пов’язані в 

певному порядку, частини або підрозділи популяції. Перш за все це статева, 

вікова, просторова (регіональна), генетична та екологічна структури 

популяції. Звичайно, що ці похідні далеко не тотожні. У певному розумінні їх 
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можна розглядати як варіанти генетичної архітектури (будови) популяції в 

процесі еволюції і генетичного диференціювання.  

1.2.1. Статева структура популяції 
Статева структура популяції як найбільш універсальна характеристика 

визначається первинним (під час утворення зигот), вторинним (під час 

народження приплоду) та третинним (у разі досягнення статевої зрілості) 

співвідношенням статей у сільськогосподарських тварин. 

Первинне – визначається сполученням статевих хромосом сперміїв та 

яйцеклітин під час запліднення. Статеві хромосоми – „Х” або „Y” 

сепаруються в мейозі у ссавців (в овогенезі або сперматогенезі) окремо у 

самиць і самців та поєднуються в пари тільки завдяки заплідненню. 

Можливих сполучень таких хромосом буде два: „ХХ” та „ХY” по 50% 

кожного. Серед сільськогосподарських тварин відомо два типи 

хромосомного визначення статі (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1  

Основні типи хромосомного визначення статі  
в сільськогосподарських тварин 

Зигота Тип 
визначення 

статі 

Гетерогаметна 
стать самці самиці

Види с.-г. тварин, птиці і 
інших с.-г. організмів 

ХY Чоловіча ХY ХХ 

Велика рогата худоба, вівці, 
кози, коні, верблюди, собаки, 
антилопа-кана, свині, деякі 
риби, бджоли 

ХY Жіноча ХХ ХY Кури, гуси, качки, цесарки, 
тутовий шовкопряд, риби 

 

Але крім вищенаведеного визначення статі у сільськогосподарських 

тварин існує і тип визначення статі з врахуванням аутосом, балансу генів і ін.  

Вторинне визначення також має варіації. Практично можлива 

гормональна регуляція вторинного співвідношення статі у всіх видів ссавців, 

риб та птиці. Давно відомі у великої рогатої худоби безплідні інтерсекси 

(фримартини), хоча вони не мають порушення каріотипу, але народжуються 
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„статево неповноцінними” внаслідок ембріонального розвитку різностатевих 

близнюків. Чоловічі гормони в цьому випадку подавляють розвиток жіночих. 

Гормональна інверсія статі досить поширена і заслуговує на увагу. Саме в 

пренатальний період стало можливим змінити стать завдяки різним факторам 

(життєздатність ембріонів, плодів та новонароджених). 

Третинне співвідношення статі – це порушення співвідношення 

кількості самців та самиць при досягненні ними соматичної статевозрілості. 

Звичайно, що динаміка третинного співвідношення у сільськогосподарських 

тварин пов’язана з господарським їх використанням. Частка самців у зв’язку 

з цим зменшується в старших групах тварин. 

1.2.2. Вікова структура популяцій 

Кожна тварина певного виду, породи входить не тільки в просторове 

угруповання (схід, захід, південь, північ), але є часткою тимчасового 

поєднання – покоління (приплоду), вікового підрозділу. Тому ймовірно, що 

кожна популяція тварин має генетичну та вікову диференціацію (структуру): 

батьки, діти, онуки, правнуки, молоді, дорослі, старі і т.ін. Ці структури 

відокремлюють важливі процеси: інтенсивність відтворення, рівень 

смертності, ротацію поколінь, довічну продуктивність й інші параметри 

популяції. Вікова структура, наприклад, залежить спочатку від генетичних 

особливостей тварин, котрі по різному реалізуються залежно від конкретних 

умов існування окремих популяцій (а в популяції різняться окремими 

поколіннями). Вікова структура популяції має визначатися різними 

способами: а) співвідношенням груп індивідуумів різного абсолютного віку 

(вікові піраміди); б) співвідношенням представників різних поколінь;             

в) співвідношенням тварин допродуктивного, репродуктивного і 

пострепродуктивного періодів; г) характером розвитку і росту особин. 

Майже у всіх популяціях сільськогосподарських тварин кількість молодих 

тварин завжди більша за кількість осіб старшого віку. Вікова структура 
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(диференціація за віком) свідчить про вибракування особин протягом їх 

використання (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 
  

Суть основних термінів, що характеризують вікову структуру популяції 
сільськогосподарських тварин 

 
№ 
з/п 

Термін Суть термінів Примітка 

1 Покоління 
(генерація) 

Безпосередні потомки, 
що народилися 
протягом всього 
репродуктивного 
періоду (протягом 
життя) 

Тривалість покоління відповідає 
середньому репродуктивному 
віку характерному для цієї 
популяції 

2 Приплід Одночасно народжені 
особини від певних 
батьків 

Батьки можуть мати декілька 
приплодів 

3 Вікова група Група індивідуумів 
тотожного 
астрономічного або 
фізіологічного віку 

У різних с.-г. тварин з різною 
точністю визначається: 
„молодь”, „дорослі”, „старі”, 
„сьоголітки”, „годовики” і т.п. 

4 Цикл 
розмноження 

Період розмноження і 
формування потомків 

Існують короткоциклічні (цикл 
розмноження коротший за 
тривалість покоління) і 
довгоциклічні (цикл 
розмноження довший за 
тривалість покоління), моно (що 
розмножуються один раз) і 
поліциклічні форми (всі с.-г. 
тварини) 

 

У межах популяції у багатьох сільськогосподарських тварин 

нараховується до десяти вікових груп. Враховуючи можливості штучного 

осіменіння бугай, наприклад, може бути старшим своїх партнерів на декілька 

десятків поколінь. 

У таких випадках (враховуючи запліднення поза організмом матері) до 

складу однієї вікової групи може ввійти більше поколінь і приплодів. 

Максимальну кількість поколінь, особини яких можуть обмінюватися 

генами в процесі статевого розмноження (І), визначають за формулою (1.1): 
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І = Ат /Аm  ,                                                      (1.1) 

 де Аm – вік досягнення статевої зрілості;  Ат – граничний вік особин, що 

розмножуються. 

Віковий склад популяції, як бачимо, залежить від низки факторів: часу 

досягнення статевої зрілості, загальної тривалості життя, тривалості періоду 

розмноження та існування покоління, частоти приплодів, вибраковування в 

різних вікових групах і ін. Ці фактори підтверджують, що вікова структура є 

найбільш несталою характеристикою. 

1.2.3. Просторова структура популяції 

У межах порід, як відомо, окремі популяції бувають розповсюджені по- 

різному в окремих зонах, регіонах, краях та ландшафтах. Ресурси годівлі, 

клімат та географічні фактори формують внутрішньопопуляційні особливості 

тварин. Ці особливості сприяють формуванню популяційних типів тварин. 

Наприклад, серед популяцій симентальської породи добре відома була 

чернігівська, що мала свою еколого-генетичну відмінність від дніпровської. 

Поліморфізм репродуктивного розповсюдження таких популяцій сьогодні не 

підлягає точному визначенню. Справа в тому, що сучасні популяції 

сільськогосподарських тварин в епоху штучного осіменіння і генної 

інженерії насичуються алелями менделєєвських популяцій. Сьогодні 

практика селекції доводить, що велика частка алелів розповсюджується 

далеко від „місць свого народження”. Ці просторові угруповання сприяють 

створенню регіональних типів тварин, вони постійно розпадаються і 

утворюють нові формування, або генетичну структуру популяції. 

1.2.4. Генетична структура популяцій 

Генетична структура популяцій характеризується частотами фенів, 

фенотипів алелів (генів) і частотами генотипів. Генетичний код забезпечує 

генетичну індивідуальність особин і популяцій загалом. Різноманітність 

генотипів у популяціях сільськогосподарських тварин виникає за рахунок 

мутаційного процесу – першоджерела спадкових змін і утримується завдяки 
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комбінації вже існуючого генетичного комплексу. Останнє відбувається 

завдяки випадковим коливанням потоків алелів всередині і між популяціями. 

Сюди втручається також система схрещувань і генетичний поліморфізм. 

Таким чином, повна характеристика генетичної структури потребує 

врахування десятків тисяч генів та мільйони їх сполучень. У сучасній 

популяційній генетиці з цією метою  використовуються генетичні маркери 

складу популяцій (або особливості білкових молекул чи дискретні фени). 

Знання таких маркерів (генетичних сигналів) дозволяє розуміти, яким чином 

спадкова інформація змінюється з покоління в покоління. Тому важливо 

знати розміри популяцій та їх генетичну структуру. 

Популяція, як відомо, називається панміксною в тому випадку, коли 

індивідууми в ній схрещуються випадково. У межах такої популяції кожен її 

представник має тотожні шанси на спаровування з протилежною статтю. 

Очікувана частота схрещувань дорівнює добутку частот самців і самиць. 

Наприклад, у популяції є комолі і рогаті корови та плідники. Загальна 

кількість самиць дорівнює 200 голів (180 рогатих і 20 комолих) та 200 бугаїв 

(170 рогатих і 30 комолих). Очікувані частоти довільних спаровувань 

свідчать, що фактичні відхилення від очікуваних частот пояснюються 

помилкою вибірки (тобто ймовірністю). Це свідчить, що відносно такої 

морфологічної ознаки, як „комолість-рогатість” це угруповання тварин 

(популяція) є панміксним (табл. 1.3). 

Слід наголосити на тому, що панміксія спостерігається тільки тоді, 

коли генотипи популяції збіглися (утворилися) випадково.  

Таблиця 1.3  

Частоти схрещувань 

Комбінації батьків № 
з/п мати батько 

Добуток частот 
батьківських форм 

Очікувана 
частота 

1 Рогаті Рогаті 0,180 × 0,170 0,031 
2 Рогаті Комолі 0,180 × 0,300 0,054 
3 Комолі Рогаті 0,200 × 0,170 0,034 
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4 Комолі Комолі 0,200 × 0,300 0,060 
Сума частот  0,179 

 
Мабуть у дикій природі не існує повної панміксії тому, що родичі 

існують поблизу і частіше має місце спаровування між ними. Тобто, тут в 

популяцію включається елемент інбридингу і вона не стає докорінно 

різнотипною за генотипами. 

1.3. Розподіл генів у популяціях 
Під час розподілу генів у великих популяціях, в яких відсутній добір 

мутацій та змішування особин різного ареалу, діє закон Харді-Вейнберга, 

відповідно до якого процес спадкової передачі не веде до зміни частоти 

алелів і частот генотипів за конкретним локусом. Тобто, популяція 

знаходиться в стані рівноваги за співвідношенням генотипів. Розглянемо 

приклад, коли є два алелі А і а з частотами р і g. За цього р – частота 

домінантного гена А, а g – частота його рецесивного алеля а. Якщо 

допустити, що в будь-якій популяції кількість форм, гомозиготних за різними 

алелями одного локуса (АА і аа), буде однаковою, то така популяція 

продукуватиме однакову кількість як чоловічих, так і жіночих гамет із цими 

генами: 0,5 А і 0,5 а. За умови, що особини, носії цих генів, будуть вільно 

схрещуватися між собою, тобто зустріч гамет під час запліднення є 

випадковою, то можливі такі комбінації (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4  
Розподіл частоти гомозигот і гетерозигот у приплоду 

 
♂ 
♀ 0,5А 0,5а 

0,5А 0,25АА 0,25Аа 
0,5а 0,25Аа 0,25аа 

 

У результаті схрещування одержуємо домінантні ґомозиготи (АА) 

частотою 0,25, гетерозиготи (Аа) відповідно 0,5 і рецесивні гомозиготи       

(аа) – 0,25. Частота генів А і а становитиме по 0,5 (0,25 від гомозигот і 0,25 
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від гетерозигот). Співвідношення генотипів у популяції знаходять згідно з 

формулою (1.2): 

  122 =++ aagrpgAaAAp   ,                              (1.2) 

де АА – домінантні гомозиготи;   аа – рецесивні гомозиготи;         

Аа – гетерозиготи. 

За такої частоти гамет це співвідношення збережеться і в наступних 

поколіннях. Але в реальних популяціях спостерігається відхилення від 0,5 в 

частоті домінантних і рецесивних алелів. Наприклад, у популяції 

полтавських глинястих курей трояндоподібний гребінь (R) домінує над 

простим листоподібним (r) і вони мають відповідно частоту R= 0,9 і r = 0,1. 

Цю породну групу курей розводять ізольовано (замкнуто) від інших ліній і 

кросів, що в репродукторних господарствах дає можливість парування птиці 

за типом панміксії (випадковості). Тому в цьому випадку в наступному 

поколінні за формою гребеня слід очікувати таке співвідношення генотипів 

(табл. 1.5). 

Таблиця 1.5  

Розподіл птиці за формою гребеня 

♂ 
♀ 0,9R 0,1r 

0,9R 0,81RR 0,09Rr 
0,1r 0,09Rr 0,01rr 

 

У потомстві на 100 зигот буде 81 домінантна гомозигота (RR) і 

18 гетерозигот (Rr), а також одна рецесивна гомозигота. За цього частота 

гена R становитиме 0,9 (0,81 від гомозигот і 0,09 від гетерозигот), а частота 

гена r – відповідно 0,1 (0,01 від гомозигот і 0,09 від гетерозигот). За цього 

зберігається таке співвідношення генотипів (формула 1.3): 

101,018,081,0 =++ rrRrRR                              (1.3) 

Отже, в цій популяції підтримується однакове співвідношення генів 

(0,9 і 0,1). Цей стан називається рівновагою за цією парою алельних генів. 
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Розглянемо розрахунок частот генів для однієї пари алелів. При цьому 

слід враховувати, що їх сумарна частота дорівнює 1, тому р + g =1. Знаючи 

частоту розподілення в популяції рецесивного гена, який чітко проявляється 

в фенотипі тільки в гомозиготному стані, можна розрахувати частоту обох 

генів. 

Наприклад, у популяції великої рогатої худоби чорна масть є 

домінуючою ознакою (S), а червона – рецесивною (s). Теоретично частота 

рецесивного гена визначається за формулою (1.4):  

                                    p + g = 1  ,                                                    (1.4) 

 де  p – частота домінантого гена – „S”; g – частота рецесивного         

гена – „S”, 

                      тоді  2gg = ,  а  p = 21 g−  

Якщо із 100 голів худоби 16 тварин червоної масті, то частота цього 

фенотипу досягає 0,16, а відповідна частота гена 16,0 4,0= . Тобто частота 

цього гена становить 0,4 (формула 1.5): 

                     21 pg −= ,       16,01−=g                                           (1.5)         

Звідси за наведеною формулою визначають частоту домінантного 

алеля S. У такому випадку частота домінантних генотипів SS становить: р2 = 

0,62=0,36. Частоту гетерозиготних генотипів визначають за виразом: 

2рg=2×0,4×0,6 = 0,48. 

Сума частот генотипів становить: 0,36+0,48+0,16=1,0. Для локусів, які 

складаються із трьох і більше алелів, розрахунок частоти генів значно 

ускладнюється, але принцип їх розрахунку подібний і зберігається умова, що 

їхня сума дорівнює одиниці. Встановлення рівноваги за генами, які 

локалізовані в статевій хромосомі, відбувається за одне покоління. Це 

пояснюється тим, що статеві хромосоми не комбінуються вільно серед усього 

потомства, а розподіляються за типом кріс-крос, тобто від батька до дочки, 

якщо жіноча стать гетерогаметна (птахи), або від матері до сина, якщо 

гетерогаметною є чоловіча стать (ссавці), тому за цими генами рівновага 



 

 

32

 

настає тільки через кілька поколінь. За цього частоту рецесивного гена, 

локалізованого в статевій хромосомі, можна встановити безпосередньо за 

розподіленням фенотипів серед особин гетерогаметної статі. З іншого боку, 

всі методи створення маркерних ліній, популяцій за окремими легко 

ідентифікованими генами, локалізованими в статевих хромосомах, 

передбачають введення домінантного гена в хромосому гетерогаметної статі. 

Зважаючи на зазначене, можна сформувати три твердження, які 

випливають із закону Харді-Вейнберга: 

1. Частоти алелів не змінюються від покоління до покоління; 

2. Рівновагові частоти генотипів визначають піднесенням до квадрата 

суми частот алелів ( )2gp + ; 

3. Рівновагової частоти генотипів досягають за одне покоління. 

Але слід враховувати, що ці закономірності проявляються тільки за 

умови, що в популяції не відбувається добір. За елімінації окремих особин з 

популяції або за різного коефіцієнта розмноження окремих груп у ній 

співвідношення гамет змінюється і структура наступного покоління буде 

іншою. Але, як показали праці К. Пірсона, коли виникає стан панміксії, то 

співвідношення генотипів і фенотипів у наступному поколінні відповідатиме 

закону Харді-Вейнберга, але за інших частот генів. Схрещування, яке веде до 

відновлення співвідношення генотипів у популяції, називається 

стабілізувальним, тобто воно закріплює і підтримує сталу частоту генів у 

популяції. Звідси можна зробити важливий для практики селекції тварин 

висновок. Якщо в племінній роботі використовують випадкових, не дібраних 

плідників і маток, то їх потомство перебуватиме на рівні середніх значень, 

тобто виникне стабілізація ознак на досягнутому рівні і процес селекції 

загальмується. Крім того, якщо не проводити вибраковування гетерозиготних 

носіїв рецесивних аномалій, то вони будуть знаходитися в популяціях з 

постійною частотою. 
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Визначення частоти поширення деяких спадкових ознак у лініях, 

породах тварин дає можливість розрахувати частоту мутаційних генів, таких, 

що зумовлюють поліморфізм за групами крові й біохімічними показниками. 

Тепер важливо стежити за розподіленням у популяції генів, які 

відповідають за накопичення шкідливих (летальних) мутацій. Це має 

особливе значення у разі підвищеного радіаційного фону, а також у разі 

використання в сільському господарстві високих доз хімічних добрив, 

гербіцидів, препаратів ветеринарної медицини. 

Одним із важливих результатів наведеного закону є те, що алелі, які 

зустрічаються зрідка, присутні в популяціях переважно у гетерозиготному, а 

не в гомозиготному стані. Це дозволяє їм утримуватися в популяції, оскільки 

фенотипні гетерозиготи за рецесивним алелем не відрізняються від 

фенотипних гомозигот, а у випадку домінантного алеля їх носії можуть мати 

вищі показники плодючості, життєздатності. Тому це ускладнює вилучення 

шкідливих алелів із популяції. 

1.4. Фактори динаміки генетичної структури популяцій 

У процесі еволюції відбувається постійна зміна частот генів, що 

призводить до заміни одних генотипів іншими. Ця зміна співвідношення 

генотипів і є суттю динаміки генетичної структури популяції. Найбільш 

істотними факторами еволюції є мутації, міграції, дрейф генів (генетико-

автоматичні процеси), природний і штучний добір, інбридинг, схрещування 

(міжпородне й міжвидове) та ізоляції. Ці фактори зумовлюють зміну частот 

генів у наступних поколіннях або їх рівновагу, а процес, який за цього 

відбувається, називають мікроеволюційним. Упродовж цього процесу, 

породи сільськогосподарських тварин у поєднанні з штучним добором і 

підбором поліпшуються за основними господарсько корисними ознаками. 

Вплив мутаційного процесу на динаміку популяцій. Виходячи з 

теоретичних припущень, сталий склад популяції за частотою генів 

досягається за умови відсутності мутаційного процесу. Але відомо, що цей 
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процес відбувається постійно під впливом природних і штучних чинників. 

Виникаючі при цьому мутації призводять до зміни спадкової інформації, 

коли клітина не гине, а набуває якостей, яких раніше не було, або втрачає 

старі якості. Мутагенний вплив є важливим фактором еволюції – 

постачальником сировини для природного добору. Відомо, що еволюція 

відбувається за рахунок елімінацій маси менш пристосованих організмів, 

носіїв шкідливих мутацій. До того ж, чим складніша структура організмів, 

тим простіше її порушити і важче вдосконалити. 

Таким чином, мутації створюють резерв генетичної мінливості, що має 

адаптивне значення для популяції. 

Мутації алелів ведуть до зміни частот генів у популяції, внаслідок чого 

порушується її рівновага і змінюється генетичний склад. Цей процес 

називається мутаційним тиском. Він зумовлює частоту прямих і зворотних 

мутацій (від нормального до зміненого алеля і навпаки). 

У популяціях домашніх тварин досить поширені рецесивні мутації. За 

цього вони переважно знаходяться в гетерозиготному стані. Деякі з них 

використовуються в селекційному процесі шляхом закріплення цінних ознак, 

що виникли в результаті мутацій. 

Нагромадження в популяції прихованих рецесивних генів називається 

генетичним вантажем. Він разом із нагромадженням генетичної мінливості 

може знижувати пристосованість популяцій шляхом виникнення особин із 

летальними і напівлетальними алелями. 

Генетичний вантаж визначають за даними відхилення конкретної 

ознаки (репродуктивність, життєздатність) від адаптивної норми гетерозигот 

(Аа) на 2σ у менший бік (Добжанський Ф.Г., 1965). Адаптивна норма в 

популяції знаходиться в межах  –  від „–” 2σ до „+”2σ. 

Розрізняють три типи генетичного вантажу: мутаційний, 

збалансований і перехідний. Як вказують Є.К. Меркур'єва та Г.М. Шангін-

Березовський (1983), мутаційний вантаж виникає у разі мутування 

домінантного алеля в рецесивний А→ а. Це зумовлює перехід шкідливого 
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мутаційного алеля в гомозиготний стан і його виділення з популяції, оскільки 

і в такому стані він легко виявляється або спричинює загибель особини. Це 

веде до зниження концентрації відповідного алеля в популяції. 

Збалансований мутаційний вантаж викликається дією так званого 

збалансованого поліморфізму, який усуває гомозиготні генотипи (аа), але 

підтримує в популяції наявність алеля. Цей механізм також покладено в 

основу біохімічного поліморфізму різних субстанцій організму. У цьому 

випадку розширюється спектр пристосувальних можливостей гетерозиготних 

носіїв цього локусу. 

Перехідний (субстатуціональний) генетичний вантаж зумовлений тим, 

що адаптивний алель в одних умовах втрачає свої здатності, а дія нового 

алеля ще не досягла адаптивного рівня і тоді генетичний вантаж створюється 

за рахунок наявності старого алеля. 

Генетичний вантаж широко використовується в прогресивній 

мікроеволюції тварин. Це бачимо на прикладах виведення тварин із 

кольоровою вовною, платинових лисиць, безволосяних собак, карликових 

порід курей, коней, овець. 

Класичним прикладом є виведення в Англії ангорської породи овець. 

Через коротконогість вівці цієї породи потребують менших витрат з догляду 

на пасовищі, тобто відповідають економічним запитам тваринництва. Можна 

навести ще багато прикладів використання в селекції генетичного вантажу 

популяцій, але його головне призначення полягає в тому, що у разі зміни 

умов середовища він відіграє пристосувальну функцію і сприяє виживанню 

певної групи особин. 

У популяціях майже всіх сільськогосподарських тварин зустрічаються 

спадкові дефекти, аномалії та інші відхилення, які негативно впливають на 

господарсько корисні ознаки та стан відтворення. Тому розповсюдженість 

таких аномалій (а головним чином вони мають мутаційне походження) в 

популяціях, стадах, породах і в межах цілих видів підлягає детальному 

вивченню. У першу чергу це стосується генотипів таких ознак, які 
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викликають помітні відхилення. Ці генотипи можуть бути небезпечними для 

майбутніх поколінь. Далі йдуть мутації, що впливають на життєздатність та 

відтворення індивідуумів. Мутації, які спричиняють загибель плоду чи 

новонародженого називаються летальними. 

Вивчення частоти виникнення мутацій у популяціях 

сільськогосподарських тварин свідчить, що вони мають ступеневий характер: 

на першому місці стоять рецесивні гени, які не проявляють летальної дії, на 

другому – рецесивні летальні (рецесивні мутації) і, врешті, – видимі 

домінантні мутації. Летальні алелі за прийнятим визначенням – це гени, які 

спричиняють загибель особин до періоду статевозрілості. Сублетальні алелі – 

гени, що обумовлюють загибель до народження; напівлетальні алелі – гени, 

що обумовлюють загибель менше 50% новонароджених; субвітальні алелі – 

гени, що обумовлюють виживання значного (більше 50%) поголів’я. 

Онтологія аномалій досить давня (з 1600 р.). Ще Ч. Дарвіном вперше 

було зроблено цікаве порівняння дефектів, що паралельно зустрічаються у 

багатьох видів сільськогосподарських тварин. Пізніше цей напрям було 

опрацьовано М. Вавіловим до відомого закону гомологічних рядів. 

 Виявлення аномалій у стадах сільськогосподарських тварин 

здійснюють за такими методиками: 

- дослідження на рецесивні небажані фактори; 

- схрещування з рецесивними гомозиготами; 

- схрещування з гетерозиготами; 

- випробування інбридингом; 

- схрещування з потомками гетерозигот; 

- метод Іогансена. 

Небажані гени, що проявляються тільки у рецесивів, елімінуються з 

популяцій важко. Частоту цих генів прагнуть утримати якомога на нижчому 

рівні. Це досягається, перш за все, вибраковуванням плідників 

гетерозиготних за летальним геном. Представників жіночої лінії не 
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вибраковують, оскільки вони не дають багато потомків і суттєво не 

впливають на гени частоти в популяції. 

Разом із мутаціями на генетичну структуру популяції значно впливає 

міграція, або потік генів. Це явище виникає, коли особини з однієї популяції 

переміщуються і схрещуються з представниками іншої популяції. Знаючи 

динаміку частот алелів у вихідних популяціях та в популяції, до якої 

надходив потік генів, можна визначити його інтенсивність з розрахунку на 

одне покоління (формула 1.6): 

0

)1(
PP
PPtm t

+
−

=− ,                                                (1.6) 

де t – кількість поколінь;    P  – вихідна частота алеля в популяції, з якої 

відбувається міграція; 0P  – вихідна частота алеля в популяції, куди 

переходять мігранти; tP  – частота алеля в популяції сьогодні. 

Наприклад, частота алеля трояндоподібного гребеня у курей породи 

леггорн досить низька 0P  = 0,03. 

Разом з тим у популяції полтавських глинястих курей вона становить   

P  = 0,85. Якщо припустити, що протягом чотирьох поколінь відбувається 

потік генів із популяції полтавських глинястих курей до популяції леггорнів, 

то можливі такі частоти цього алеля в леггорнів ( )40,0=Pt :  

451,0
82,0
37,0

03,085,0
03,040,0)1( 4 ==

−
−

=− m ; 

            819,0451,01 4 ==− m  ;             m = 0,181 

Таким чином, потік генів від полтавських глинястих курей до леггорнів 

відбувався з середньою швидкістю 18,1% за одне покоління. 

Зміна частот алелів у низці поколінь також виникає під дією 

випадкового дрейфу генів, або генетичного дрейфу. Такий стан викликається 

випадковими причинами, зокрема, нечисленністю популяцій. Відносно 

живих організмів, це означає, що, чим менше особин схрещуються в 

популяції, тим більше буде змін, зумовлених дрейфом генів.  
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Також зазначимо, що чисельність популяції визначається не тільки 

загальною кількістю особин у ній, а й ефективною чисельністю, яка 

визначається кількістю особин, що дають початок майбутньому поколінню. Її 

оцінюють за рівнянням (1.7): 

fm
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e NN
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=

4
,                                                (1.7) 

де Nm  і fN  – кількість самців і самиць від яких одержують потомство. 

Граничний випадок дрейфу генів являє собою виникнення нової 

популяції, що складається всього з кількох особин. Цей процес був названий 

П. Мейром „ефектом засновника”. Популяції багатьох видів, які мешкають на 

ізольованій території (океанічні острови), мають тепер дуже велику 

чисельність (мільйони особин), але всі вони походять від кількох особин, що 

колись давно потрапили сюди в результаті випадкового розселення. 

Внаслідок помилки вибірки частоти генів у різних локусах у багатьох 

особин, які заснували нову популяцію, можуть різнитися, що може вплинути 

на еволюцію таких ізольованих популяцій. 

Кількісною мірою інтенсивності дрейфу генів служить варіанса частот 

алелів, яка визначається (формула 1.8): 

N
gPS

2
2 ×

= ,                                                      (1.8) 

де p  і g – частота алелів; N  – кількість батьків, що дають початок 

наступному поколінню. 

Тут спостерігається залежність між величиною вибірки і теоретично 

очікуваною мінливістю алелів. 

Зазначимо, що в практиці селекції міграційні процеси можуть 

відігравати значну роль, особливо щодо випадків, коли завозять сперму 

цінних плідників, використовують трансплантацію зигот. За цього виникають 

ситуації, коли переважне використання обмеженої кількості плідників на 

великій кількості маток супроводжується низкою генетичних аномалій. 
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Здебільшого це робертсонівська транслокація (1/29), безволосість телят, 

пупкова грижа. 

Четвертим, але не меншим за значимістю фактором, що зумовлює 

генетичну структуру популяцій, є дія природного і штучного доборів. 

Однією з характерних особливостей процесів мутагенезу, міграції і 

дрейфу генів є те, що вони не впливають безпосередньо на рівень 

пристосованості особин, тобто зміна частот алелів відбувається випадково. 

Водночас головною рисою природного добору є його спрямованість на 

підвищення пристосованості особин. У цьому плані природний добір можна 

розглядати як основний фактор еволюції, оскільки він призводить до 

диференційного розмноження генотипів. Розглянемо головний показник 

кількісної оцінки дії природного добору – відносну пристосованість (W). 

Наприклад, якщо один генотип (АА) забезпечує одержання 100 особин від 

10 матерів і 10 батьків, а інший (аа) 80, то відповідно їх пристосованість буде 

в межах 1,0 і 0,8. Пристосованість також можна визначити як середню 

кількість потомства, що припадає на одну особину в наступному поколінні.  

У роботі з кількісними ознаками пристосованість можна визначити за 

співвідношенням теоретично очікуваних значень частоти особин у певних 

класах із фактично одержаною. 

Наприклад, передбачається, що співвідношення частот особин низької 

(М-), середньої (М°) та високої (М+) живої маси становить пропорцію:         

0,25 : 0,50 : 0,25. Фактично під час зважування тварин встановлено таке 

співвідношення: 0,28 : 0,46 : 0,26. У цьому випадку пристосованість 

наведених груп буде становити: 

М- = 0,28 : 0,25 = 1,12;  М° = 0,46 : 0,50 = 0,92;  М+ = 0,26 : 0,25 = 1,04. 

Якщо прийняти максимальну пристосованість групи М- (1,12) за 

одиницю, то інші групи матимуть таку пристосованість: М° 0,82 і М+ 0,99. 

Через коефіцієнт пристосованості можна розрахувати коефіцієнт добору, 

використовуючи вираз наведений у (формулі 1.9):  

S = 1-W                                                       (1.9) 
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У наведеному випадку він становить для М- = 0, для М° = 0,18 і М+ = 

0,01. За коефіцієнта відбору S = 0 алель зберігається в популяції протягом 

тривалого часу. Зі збільшенням коефіцієнта добору підвищується ймовірність 

елімінації алеля з популяції. У випадку, якщо один з генотипів у популяції 

викликає 100%-ву загибель або стерильність особин, то коефіцієнт добору 

дорівнюватиме одиниці. При цьому особини, що несуть цей ген у 

гомозиготному стані, будуть вилучатися з популяції і його частота стане 

рівною нулю після одного покоління добору. 

Слід враховувати, що швидкість усунення домінантних і рецесивних 

генів з популяції різна. Добір з усунення домінантних алелів відбувається 

більш ефективно, ніж рецесивних, оскільки домінантні алелі проявляються 

як у гетерозиготному, так і в гомозиготному стані. Але слід враховувати, що 

коли домінантний алель тільки знижує життєздатність, плодючість, то він не 

зразу елімінується з популяції. Цьому також протидіє мутаційний процес –

повторно виникають ці ж мутації. В іншому випадку, коли домінантні гени 

підвищують пристосованість особин, вони підтримуються добором і тому їх 

кількість в популяції збільшується. У цьому випадку зберігається і висока 

частота гетерозигот, що ускладнює очищення популяції від небажаних 

рецесивних генів. Загалом слід відзначити, що домінантні гени в кожному 

поколінні знаходяться під впливом добору. 

Рецесивні гени можуть знаходитися в популяції в прихованому, 

гетерозиготному стані. Це створює значний резерв спадкової мінливості. 

Встановлено, що чим менша частота рецесивних генів у популяції, тим 

більше гетерозиготи переважають у кількісному відношенні гомозиготи. 

Тому, чим більше виділятиметься з популяції рецесивних гомозигот, тим 

більше зростатиме роль гетерозигот як постачальників рецесивних генів для 

наступних поколінь. Добір проти рецесивних генів можна показати явищем 

так званого індустріального меланізму. В Англії в низці індустріальних 

районів із середини XIX ст. і донині встановлено підвищення частоти особин 

одного з видів метеликів, які мали темне забарвлення. Вони з'явилися в 
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промислових районах, де стовбури дерев поступово чорніли від кіптяви й 

сажі. У деяких місцевостях вони витіснили повністю звичайних світлих 

метеликів. Світлі метелики мають гомозиготний стан за рецесивним алелем d 

(dd), темні можуть бути гетерозиготами або гомозиготами за домінантним 

алелем (D) і (DD). Вилучення з популяції світлих особин пояснюється тим, 

що на потемнілому фоні дерев вони стають дуже помітними для комахоїдних 

птахів, тоді як темні добре замасковані. Отже, в цьому випадку добір 

здійснюється проти рецесивних гомозигот. 

У практиці тваринництва непоодинокі випадки, коли добір 

відбувається на користь рецесивних алелів. Це має місце в хутровому 

звірівництві, коли селекціонери ставлять за мету розмножити тварин з 

цінним забарвленням, зумовленим рецесивними генами. Шкурки норок 

пастельного, платинового і сапфірового кольорів ціняться значно вище, ніж 

темного дикого типу. За даними Ф. Хатта (1969) білі леггорни (найбільш 

продуктивна яєчна порода курей) гомозиготні за багатьма рецесивними 

генами забарвлення оперення. 

Під час розведення каракульських овець також намагаються підвищити 

частоту особин гетерозиготних за домінантним алелем сірого забарвлення. 

Відомо, що гомозиготи за цим геном схильні до захворювання на хронічну 

тимпанію, що призводить до їхньої масової загибелі. Тому гетерогенне 

розведення таких тварин (чорні × сірі) сприяє утворенню 75% гетерозигот 

(сірі) і 25% гомозигот за рецесивним геном (чорні). 

Ефективність впливу добору і зміна генетичної структури популяції 

залежать від багатьох причин і, насамперед, від природи ознаки, умов 

середовища, адаптивної переваги особин, яких відбирають, а також 

визначається інтенсивністю селекції – відношенням чисельності 

репродуктивної частини популяції до загального її обсягу. Темпи 

селекційного перетворення ознак продуктивності визначаються величиною їх 

успадковування – часткою генотипової мінливості ( )2h . Отже, якщо 

коефіцієнт успадковуваності надою становить 0,18, то тільки на 18% його 
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мінливість зумовлена генетичними факторами (сумарною, адитивною дією 

генів) і тому добір за цією ознакою буде за ефективністю нижчим, ніж за 

жирномолочністю, яка на 40…60% зумовлена спадковістю. 

Ефективність добору також визначається розміром популяції, в якій він 

здійснюється. Чим вона менша, тим ефект добору нижчий, але у великих 

популяціях довше відбувається процес фіксації бажаних генів (їх перехід у 

гомозиготний стан). 

Форми добору визначають за результатами його впливу. В природних 

популяціях добір по-різному впливає на генотипи, що розрізняють за рівнем 

адаптації і пристосованості. 

Існують такі основні форми добору: 

Природний добір впливає на сільськогосподарських тварин, 

незважаючи на сильний тиск штучного добору. Побічні ознаки прояву 

природного добору в стаді молочної худоби – ембріональна смертність, 

підвищений відхід і вимушене вибраковування високопродуктивних тварин з 

ніжною конституцією, послабленим здоров'ям і порушенням відтворної 

здатності. 

Штучний добір здійснює людина. Спрямований він на збереження і 

розмноження тварин, здатних давати цінних потомків. Найбільш проста його 

форма – масовий, який полягає в тому, що з усього стада для подальшого 

розведення залишають найкращих за фенотипом особин, а тварин, які не 

задовольняють вимог прийнятих стандартів, вибраковують. Ефективність 

добору тварин за фенотипом залежить від спадковості ознак, за якими він 

ведеться, величини популяції, її генетичної гетерогенності й інтенсивності 

самого добору. Більш досконалий та ефективний – добір за фенотипом 

потомства. 

Залежно від мети селекції в тваринництві розрізняють добір 

спрямований і стабілізувальний.  

Спрямована (рушійна) форма добору відбувається в одному напрямі і 

зумовлює встановлення селекційної переваги окремих груп тварин, що 
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набувають поширення в популяції, водночас елімінуються інші групи, які 

мають меншу пристосованість або продуктивність. За такої форми добору 

середні значення ознак та їх мінливість спрямовані на збільшення значення 

ознаки, а в деяких випадках і на зменшення. 

У племінній роботі з тваринами це основна форма добору. 

Здійснюється вона добором для розмноження кращих особин із стад, ліній, 

порід та їх використанням як батьків для одержання наступних поколінь. За 

цього добір ведеться як за окремими ознаками, так і за їх комплексом 

(селекційні індекси). У разі правильної організації робіт ця форма забезпечує 

збільшення середніх значень ознак з покоління в покоління. Досить 

ефективно вона здійснюється за ознаками, які контролюються незначною 

кількістю генів, або, так званими, якісними ознаками (колір, рогатість, 

комолість, карликовість, нормальний зріст та ін.). Цікавим прикладом 

спрямованого добору є створення, так званих, міні-курей, що містять у 

геномі ген карликовості dw. Вони характеризуються меншою на 20 – 30% 

масою тіла, але високою несучістю навіть за меншої маси яєць (52 – 56 г). 

Якщо використовувати цих міні-курей як материнську форму в кросах з 

лініями плідників звичайної маси, то потомство матиме також високу масу 

(самці DW/DW і самки DW/-). Але потомки материнської форми в такому кросі 

споживатимуть кормів на 10 – 15% менше за більшої щільності посадки 

особин у приміщенні. Це забезпечує низку економічних вигод. Виявилося, 

що збільшити живу масу селекційними способами легше, ніж її різко 

знизити. 

Важливою особливістю спрямованого добору є те, що його треба 

проводити стосовно конкретної ознаки в популяції постійно, тобто 

досягнутий рівень слід підтримувати на „піках добору”. Це підтверджується 

тим, що в багатьох країнах, зокрема Колумбії, за відсутності добору молочна 

продуктивність корів різко знизилася (з 3000 до 1200 кг). 

Стабілізувальний добір здійснюється в більш-менш постійних умовах 

середовища, за якого зберігається раніше встановлена адаптивна норма 
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певної групи особин у популяції, а будь-які відхилення від норми знижують 

пристосованість. У результаті дії стабілізувального добору зберігається 

раніше досягнута середня величина ознаки, а також зменшується її 

мінливість, тобто відбувається калібрування особин у популяції, що особливо 

важливо за умов індустріальних технологій виробництва продукції 

тваринництва. 

За такої форми добору його вектор (сила дії) найбільший для крайніх 

варіант (– і +). Тому цей вектор називають центрострімким, оскільки він 

надає перевагу особинам, які ближче до центра (середини) розподілу в 

популяції. Це, звичайно, типові для популяції особини, що мають середні 

значення ознак продуктивності, але виділяються вищими показниками 

плодючості й життєздатності. Його значення в еволюції полягає в тому, що, 

не змінюючи фенотипної характеристики популяції, постійно підтримується 

досягнута адаптивна норма шляхом нормалізації генотипного складу і 

знешкодження виникаючих мутацій, забезпечується стійкий індивідуальний 

розвиток організму. Тому таку форму добору називають нормалізованим або 

каналізованим розвитком (Уодингтон, 1953). 

Класичним прикладом стабілізувального добору, який відбувається в 

природі, є дослідження англійського зоолога В. Бампуса. Він вивчав живу 

масу і проміри горобців, які загинули суворої зими з великими снігопадами. 

Виявилося, що ці особини відрізнялися від середньої популяції за живою 

масою, розмахом крил. Тобто гинули малі й великі екземпляри. Найбільш 

витривалими виявилися середні за розмірами птахи. Останнім часом 

стабілізувальна форма добору набуває широкого використання як елемент 

еволюційної селекції, де одиницею добору є не особина, а їх групи, 

популяція. За цього відбувається така трансформація елементів добору: якщо 

традиційно селекціонери йшли від „гена до генотипу”, то за стабілізувальної 

форми – від „генотипу до генофонду”. Завдяки цій формі добору зберігається 

досягнутий рівень продуктивності перспективного генофонду тварин і птиці, 

консолідуються створені нові лінії й кроси. Найбільш вдалим для 
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прогресивної селекції є поєднання рушійної і стабілізувальної форм добору. 

Завдяки роботам Горіна В.Г.  і Копиловської Г.Я. цю форму добору широко 

використовують для закріплення високої загальної та специфічної 

комбінаційної здатності ліній, споріднених форм у провідних вітчизняних і 

зарубіжних кросах свиней та птиці. 

Стабілізувальний добір набуває великого значення в умовах 

переведення тваринництва на промислову технологію, яка потребує 

стандартних тварин, перш за все, за технологічними ознаками (жива маса, 

конституція, темперамент, морфофункціональні якості вим’я та ін.). 

Дестабілізувальна форма добору вперше була виявлена академіком 

Д.К. Біляєвим і характеризується протилежною дією порівняно зі 

стабілізувальним добором. Спостерігається, під час добору за ознаками, які 

„розвалюють” нормальний фенотип тварин (зокрема, за граничним рівнем 

гормонів, ферментів, вітамінів, а також за реакціями поведінки). За цього 

руйнуються системи стабілізації розвитку, які склалися в ході еволюції, і 

проявляється прихований резерв генетичної мінливості. З одного боку це 

сприяє прискоренню еволюційних змін, з іншого – постачає матеріал для 

підбору особин, більш пристосованих до зміни умов середовища. Науковим 

прикладом такого добору є процес доместикації, який починається з 

„розвалу” дикого фенотипу. Аналогічна форма добору може діяти і в 

несприятливих умовах утримання тварин, зокрема, у разі виникнення стресів, 

дії екстремальних факторів. Роль дестабілізувального добору в мікроеволюції 

органічного світу значна, але ще недостатньо вивчена. 

Дизруптивна форма добору діє в напрямі добору в популяції крайніх її 

груп (класів). Вона ще має назву розривальна. Використовується переважно в 

наукових дослідженнях, під час вивчення доцільності ведення селекції за 

конкретною ознакою. Якщо в процесі добору спостерігаються розбіжності 

середніх значень для кривих розподілу, то можна вважати, що наступна 

селекція буде доцільною. 
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За цієї форми добору спостерігається трансгресія кривих розподілу, 

тому через кілька поколінь з однієї популяції можна одержати дві різні 

субпопуляції з контрастним рівнем розвитку ознаки. Це призводить до 

виникнення відособлених генофондів, що може бути базою для наступного 

видоутворення.  

Значний вплив на генетичну структуру популяції і ефективність добору 

мають методи розведення тварин, серед яких найбільш вагомі – схрещування 

й споріднене розведення (інбридинг). Споріднене розведення збільшує 

частоту гомозигот і знижує частку гетерозигот. Це призводить до зміщення 

співвідношення генотипів порівняно з їх очікуваною частотою (за законом 

Харді-Вейнберга). Тому в цьому випадку слід внести поправку на величину 

коефіцієнта інбридингу. 

Якщо інбридинг здійснюватиметься протягом декількох поколінь, то 

кількість гетерозигот зменшуватиметься і теоретично можна очікувати тільки 

два генотипи АА і аа, тобто виникнуть дві, так звані, чисті лінії. 

Вплив схрещування на генетичний склад популяції проявляється 

залежно від його типу. Так, у разі промислового схрещування частота алелів 

у помісному потомстві буде близько 50-ти% від вихідних порід. За 

поглинального схрещування з покоління в покоління збільшується 

концентрація алелів поліпшуваної породи, а за ввідного схрещування 

спостерігається співвідношення частот у межах 0,75 : 0,25. Під час 

відтворного схрещування відбувається перекомбінація частот вихідних порід 

до бажаного рівня, який потім зберігається постійно під час розведення        

„в собі” створених генотипів. Зазвичай, під час схрещування потомство 

характеризується підвищеною гетерозиготністю, тому воно має значну 

цінність для виробництва товарної продукції, оскільки відзначається високою 

життєздатністю і швидкістю росту. Одним із засобів підтримання високої 

гетерозиготності може бути перемінне та складне ротаційне багатопородне 

схрещування. 
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Зміна генетичної структури популяції також відбувається за рахунок 

ізоляції (територіальної, репродуктивної), частково залежного добору, за 

якого ефект селекції початково більший для генів з низькою частотою в 

популяції, але з високою пристосованістю. 

У практичній роботі селекціонери мають враховувати частоту бажаних 

генів у популяції, тип їх успадковування, генотипний склад популяції. Це 

дозволить розробити програму селекції з поліпшення певної ознаки, а також 

загальної резистентності організму. 

Разом з цим слід звертати особливу увагу на наявність шкідливих генів 

із рецесивною дією і вилучати їх із популяції. Це також має першочергове 

значення в умовах використання штучного осіменіння, за якого низка 

транслокацій в каріотипі плідників може набути значного поширення в 

популяції. 

Важливо також враховувати наявну гомозиготність у популяціях 

сільськогосподарських тварин. Вона може бути викликана інбридингом або 

тривалим замкнутим розведенням, які негативно впливають на 

життєздатність, збереженість тварин, а також зменшують резерви генетичної 

мінливості, яка є базою штучного добору, що веде людина на підвищення 

племінних і продуктивних якостей. 

1.5. Селекція як наука 

Генетика є теоретичною основою селекції. Вона розробляє важливі 

для селекції проблеми спадкової мінливості, системи чистопородного 

розведення і схрещування, методи добору та підбору. Разом з тим селекція є 

комплексною наукою, розвиток якої визначається сумою знань запозичених 

нею і творчо опрацьованих із суміжних теоретичних галузей біології             

(анатомії, фізіології, біохімії, біотехнології та ін.).  

Селекція має свої завдання, предмет і методи досліджень, а тому є 

самостійною наукою, спрямованою на створення тварин з високим 
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генетичним потенціалом продуктивності, для чого чітко визначають 

конкретну мету селекції та розробляють методи її досягнення. 

Основним завданням селекції є виведення нових і вдосконалення 

існуючих порід, типів, стад і ліній сільськогосподарських тварин. 

Селекція як наука складається з таких розділів: 

 1) вивчення видового і породного складу домашніх тварин;  

 2) аналіз закономірностей спадкової мінливості тварин; 

 3) дослідження ролі середовища в розвитку ознак і властивостей 

тварин;  

 4) розроблення систем штучного добору та підбору, що сприяють 

закріпленню і підсиленню бажаних ознак та властивостей організму. У 

цьому розділі викладено теоретичні основи тих розділів селекції, які 

найбільш тісно пов'язані з генетикою: спадкова мінливість властивостей і 

ознак тварин за чистопородного розведення і схрещування, методи добору 

та підбору. 

Об’єктом селекції є тварини, а предметом селекції – породи, тобто 

популяції сільськогосподарських тварин, які створені людиною і мають певні 

спадкові особливості. Успішну селекцію можна вести в межах однієї породи 

або ж схрещують тварин різних порід між собою. У породі всі особини 

мають подібні спадково закріплені ознаки і властивості: продуктивність, 

комплекс фізіологічних і морфологічних властивостей, а також певну 

реакцію на фактори зовнішнього середовища. Наприклад, кури кросу 

„Білорусь-9” відзначаються високою несучістю. У разі підвищення рівня 

годівлі і утримання вони збільшують несучість без істотних змін живої маси. 

Кури кросу „Бройлер-6” характеризуються невисокою несучістю, але 

високою живою масою. У разі поліпшення годівлі в них підвищується жива 

маса, але майже не змінюється несучість. Кожну породу створюють для 

одержання від неї певної продукції. Наприклад, чорно-рябу породу великої 

рогатої худоби створено для одержання від неї переважно молочної 
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продукції, а породу шароле – м'ясної. Кожна порода може реалізувати свої 

генетичні властивості тільки за певних умов годівлі та утримання. 

Тепер за допомогою селекції досягли значних успіхів у виведенні 

високопродуктивних порід тварин. Наприклад, створена американськими 

селекціонерами голштинська порода молочної худоби має генетичний 

потенціал надою молока більше 10000 кг, а від окремих корів за          

лактацію надоюють понад 20000 кг молока. Так, від голштинської корови 

Бічер Арліна Елен (США) за рік за дворазового доїння одержано 25 247 кг 

молока. 

Мінливість як джерело добору. Виділяють мінливість ознак 

генотипну (спадкову) і фенотипну (модифікаційну). Джерелом для 

створення нових порід, типів, ліній і родин є спадкова мінливість. У селекції 

тварин використовують мутаційну, комбінативну і корелятивну спадкову 

мінливість. 

Спонтанні мутації, що виникають у природі, мають лише тоді 

еволюційне чи селективне значення, якщо вони підхоплюються природним 

добором і закріплюються спадковістю. Під час штучного добору цінність як 

спонтанних, так й індукованих мутацій визначає селекціонер. 

Мутації, що виникають у соматичних клітинах, не передаються 

потомству. Для того, щоб мутації могли передаватися потомству, вони 

повинні виникнути в статевих клітинах – сперміях і яйцеклітинах. Однак 

нова мутація може проявитись у потомства лише в гомозиготному стані під 

час парування тварин, що несуть один і той самий рецесивний ген. 

Нагромадження мутацій у популяції є основою для добору особин за 

типом будови тіла, його величиною, кольором волосяного покриву, 

поведінкою і т.ін.  

Слід зазначити, що деякі нові мутації дають небажаний ефект, а 

частина їх шкідлива для організму. Найбільшу цінність для селекції мають 

мутації з бажаними змінами у сільськогосподарських тварин. Наприклад, у 

великої рогатої худоби поява комолості є бажаною мутацією, оскільки 
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комола худоба на відгодівельних майданчиках і молочних комплексах менше 

травмується, ніж тварини, що мають роги. Полігенні ознаки, такі як жива 

маса, продуктивність, екстер'єр та інші, зумовлені дією багатьох генів. Тому 

вони мають безперервний характер мінливості без чітко вираженої межі від 

однієї крайності до іншої, як, наприклад, чорна або червона масть, рогата чи 

комола тварина. Отже, специфічну мутацію, яка впливає на полігенні ознаки, 

важко виявити. Втім, у процесі еволюції виду відбувалися і відбуваються 

безліч специфічних мутацій генів, чим зумовлюється мінливість у популяціях 

між тваринами і між породами за середнім рівнем розвитку тих чи інших 

ознак. 

Породні відмінності – це генетична різниця. Зазвичай від корів 

голштинської породи одержують більше молока, ніж від корів 

симентальської породи, а м'ясні якості у свиней породи ландрас значно 

кращі, ніж свиней великої білої. Ці генетичні відмінності зумовлені 

мутаціями, що виникли в минулому, а добір, який проводить людина і сама 

природа, виявився ефективним в нагромадженні і комбінуванні більш 

бажаних генів за цією ознакою. 

Мутації спочатку відбуваються в однієї особини, їх закріплення і 

зберігання в популяції відбуваються у тих генах, які частіше піддаються 

мутаційним змінам. Частоту прояву мутантного бажаного гена можна 

збільшити шляхом спрямованого добору і створення певних умов 

середовища. Мутації можуть бути індуковані, тобто одержані шляхом дії на 

генетичний матеріал хімічними або фізичними факторами мутагенезу. Втім, 

як показали дослідження, не можна штучним шляхом одержати тільки 

бажану мутацію, тобто в селекції племінних тварин використання фізичних і 

хімічних мутагенів із метою прояву корисних ознак продуктивності не має 

практичного значення, оскільки при цьому поряд з корисними з'являється 

багато дефектних генів. 

Шкідливі рецесивні гени знаходяться в популяції в низьких частотах і 

переважно причиною їх прояву в гомозиготному стані є інбридинг, рідше – 
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розведення за лініями або ж випадковість. Тому в товарному тваринництві 

інбридинг, як правило, не застосовують. 

Генетичні дефекти завдають економічних збитків тваринництву, а 

тому необхідно організовувати генетичний моніторинг, тобто контроль за їх 

виникненням, визначення частоти поширення в популяції, елімінацій тварин-

носіїв цих мутацій. Наприклад, фермери США у разі народження в їхньому 

стаді тварини з будь-яким дефектом звертаються за допомогою до генетика 

сільськогосподарської дослідної станції. Щоб визначити, чи має цей дефект 

генетичне походження, необхідна певна інформація: а) чи були повідомлення 

в літературі про те, що цей дефект у цього виду тварин є спадковим; б) чи не 

одержана дефектна тварина в результаті застосування спорідненого 

парування; в) чи проявлявся цей дефект у тому ж стаді в попередні роки. 

Якщо відповіді на ці питання будуть заперечливими, то ця аномалія може 

бути зумовлена негенетичними факторами. 

Комбінативна мінливість виникає під час парування особин із різними 

спадковими властивостями. Досягають цього частіше під час міжвидової 

гібридизації, міжпородного схрещування і під час парування особин із 

контрастними властивостями за чистопородного розведення. 

Класичним прикладом комбінативної мінливості є успадкування 

кольору хутра в хутрових звірів (норки, лисиці) і кролів. Знаючи 

закономірності успадкування кольору хутра, можна планувати одержання 

різних кольорів на основі певних схрещувань. Наприклад, гібрид, одержаний 

від схрещування платинової й алеутської норок (кожен з цих кольорів 

зумовлений наявністю в генотипі пари рецесивних генів), має хутро 

коричневого кольору дикого типу. Під час схрещування гетерозиготних 

норок між собою в F2 буде розщеплення у співвідношенні 9 коричневих, 

3 алеутських, 3 платинових і 1 сапфірова. Останні є гомозиготними за обома 

рецесивними генами алеутського і платинового типів. 

Як правило, властивості продуктивності визначаються складною 

взаємодією генів у системі генотипу. Враховуючи полігенну детермінацію 
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цінних господарських ознак, характер їх успадкування досить складний. Чим 

більше генів бере участь у визначенні ознаки, тим більше може бути різних 

типів їх поєднання і тим складніше одержати бажану комбінацію генів. 

Однак, комбінативну мінливість постійно використовують в селекції для 

поєднання генетичних особливостей, якими характеризуються різні породи 

тварин. Послідовне схрещування порід, типів і ліній із цілеспрямованим 

добором та підбором дає можливість синтезувати нові генотипи. Таким 

методом створено високопродуктивні кроси в птахівництві і гібриди у 

свинарстві.  

Знання закономірностей комбінативної мінливості у кожного виду 

тварин дає змогу селекціонеру вміло підібрати вихідний матеріал і проводити 

парування тварин найбільш доцільним шляхом. 

Із метою одержання комбінативної мінливості для селекції тварин 

застосовують також міжвидову гібридизацію, на основі якої було створено 

зебуподібну молочну і м'ясну худобу санта-гертруда, одержано гібриди яка 

та бізона (біфало), у вівчарстві – гібрид дикого барана архара з вівцями 

породи прекос (архаромеринос), або гібрид муфлона з асканійським 

рамбульє (гірський меринос), у свинарстві – гібрид дикого 

середньоазіатського кабана з великою білою та кемеровською породами 

свиней (семирічинська порода) та ін. 

Таким чином, використання комбінативної мінливості дає змогу 

створювати вихідний матеріал для селекції, вдосконалювати існуючі та 

виводити нові породи, типи, лінії й кроси тварин. 

Корелятивна мінливість. Організм розвивається як єдине ціле під 

впливом спадковості і умов середовища, тому зміна одних органів або тканин 

може призводити до змін інших органів, тканин або ознак організму. На 

думку вчених, основною причиною корелятивної мінливості є плейотропія і 

зчеплення генів. 

Кореляції між селекційними ознаками можуть бути позитивними і 

негативними. За величиною – високими, середніми і низькими. За високого 
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позитивного зв'язку селекція на поліпшення однієї ознаки зумовлює 

генетичне поліпшення іншої. Наприклад, добір свиней з високою швидкістю 

росту сприяє генетичному поліпшенню ефективності використання кормів. 

Це вказує на те, що як фізіологічно, так і генетично ці дві ознаки корелюють, 

або на їх формування впливають одні й ті ж гени. Якщо генетична кореляція 

між двома ознаками висока, то немає необхідності оцінювати їх окремо, 

особливо якщо таке оцінювання вимагає додаткових витрат часу і коштів. 

Отже, якщо між швидкістю росту і ефективністю використання кормів 

висока генетична кореляція, то в селекційній програмі доцільно реєструвати 

тільки швидкість росту і проводити добір за цією ознакою, поліпшуючи 

наведені показники. 

Якщо між ознаками відсутня кореляція, то для їх генетичного 

поліпшення ведеться незалежний добір. За наявності негативної кореляції, 

як, наприклад, між надоєм молока і вмістом у ньому жиру, успішний добір на 

поліпшення однієї ознаки призводить до погіршення іншої. Тому програму 

добору тварин у такому випадку ведуть з урахуванням обох ознак. 

Спадкова мінливість тварин в стаді або в породі зумовлюється також 

зчепленням генів, міграцією особин різних популяцій, дрейфом генів, 

добором та підбором.  

Фенотипна мінливість, зумовлена факторами середовища, має низку 

особливостей. Вона не передається від батьків, прикриває генотипну 

мінливість, що ускладнює її виявлення. Щоб виявити генетичний потенціал у 

особини необхідні відповідні умови середовища. Створивши оптимальні 

умови середовища, можна досягти швидкого підвищення виробництва 

продукції тваринництва. 

Характер прояву генів. Фенотипний прояв генів має подвійний 

характер: адитивний і неадитивний. За адитивної дії генів фенотипний ефект 

одного гена зіштовхується з фенотипним ефектом свого власного алеля або 

інших генів, що впливають на прояв ознаки. За неадитивної дії гена 

фенотипний прояв одного гена необов'язково підсумовується з фенотипним 
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проявом іншого, а можуть взаємодіяти члени алельної пари, або ж дві окремі 

неалельні пари генів. 

Неадитивний характер прояву генів виражається домінуванням, 

понаддомінуванням і епістазом. Прикладом домінантного характеру прояву 

гена може бути комолість великої рогатої худоби. 

Для розведення тварин важливе значення має ще один вид дії генів – 

понаддомінування, в результаті чого гетерозиготні особини переважають за 

фенотипом обидві гомозиготи (Аа>АА>аа). Понаддомінування може 

позитивно впливати на ознаки, пов'язані з фізіологічним пристосуванням або 

життєвістю організму. Гетерозиготи найбільш життєздатні і дуже важливі під 

час розведення тварин. Але в разі парування гетерозиготних особин між 

собою відбувається розщеплення за генотипом у співвідношенні 1:1, тобто їх 

буде лише 50%. 

Найчастіше явище понаддомінування спостерігають під час парування 

особин різних за генотипом. Якщо у разі схрещування поєднуваних ліній 

потомки переважають за рівнем продуктивності кращу батьківську форму, то 

такий характер прояву гетерозису можна пояснити понаддомінуванням. 

Ще однією формою неадитивної дії генів, що зумовлює різноманітність 

тварин за господарсько корисними ознаками, є епістаз. Він зумовлюється 

взаємодією двох або більше пар неалельних генів, які знаходяться на різних 

хромосомах або ж на одній і тій самій хромосомі, але на різних локусах. 

Взаємодії між неалельними генами бувають інгібіторними і 

комплементарними. Так відбувається формування деяких мастей і окремих 

генетичних дефектів.  

Комплементарна взаємодія неалельних генів була причиною появи 

пупкової грижі свиней на Міссурійській сільськогосподарській дослідній 

станції США. Там було виведено дві інбредні лінії свиней польсько-

китайської породи, яким присвоїли номери II та IV. В інбредній лінії IV 

пупкову грижу не спостерігали ніколи, а в лінії II вона іноді зустрічалася. У 

результаті схрещування цих двох ліній з'явилося багато поросят із 
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зазначеним дефектом. На основі цього зробили висновок, що кожна інбредна 

лінія свиней має гени, які зумовлюють виникнення пупкової грижі, але ці 

гени в різних лініях різні. Під час схрещування цих ліній відбувалася 

взаємодія неалельних генів. Отже, за міжпородного схрещування у потомства 

можуть виникнути такі дефекти, які зрідка або й зовсім не спостерігались у 

чистопородних тварин, але які виникають як результат епістазу дії. 

За даними німецької асоціації розведення чорно-рябої худоби в          

70-і роки із трьох тисяч голштинських бугаїв, оцінених за потомством, з 

розведення виключили 250 голів, що  були носіями пупкової грижі. Більшість 

господарсько корисних ознак (показники молочної, м'ясної, вовнової та 

яєчної продуктивності, росту і розвитку, екстер’єру тощо) є фенотипним 

вираженням численних пар генів (полігенів), які проявляють адитивну, 

підсумкову дію. Наприклад, під час поглинального схрещування двох 

контрастних порід потомство кожного нового покоління ( )nFFF ...,21  стає все 

більш схожим на поліпшувальну породу за екстер'єром, інтер'єром та 

показниками продуктивності. За адитивного типу успадковування немає 

чіткого розмежування між генотипами, а між двома крайніми варіантами 

безліч переходів. Прикладом цього явища є варіаційний ряд за живою масою 

тварин, промірами тіла, продуктивністю тощо. 

Ознаки, які формуються під впливом неадитивної дії генів, зазвичай, 

мають низьку успадковуваність і їх можна поліпшити шляхом схрещування, 

а у разі інбридингу часто спостерігається погіршення. До таких ознак 

відносять плодючість та життєздатність тварин. Якщо ознаки знаходяться 

між низьким і середнім ступенем успадковуваності, то тут має місце як 

неадитивна, так і адитивна дія генів. Ознаки із середнім і високим ступенем 

успадковуваності (якісні показники продуктивності) зумовлюються 

переважно адитивною дією генів і такі методи розведення, як схрещування та 

інбридинг, мають на них незначний вплив. Неадитивна дія генів, як правило, 

зумовлює явище гетерозису, за якого продуктивні ознаки потомства F1 вищі, 

ніж в їх батьків. 
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Ознаки добору – ті особливості продуктивності, конституції та 

екстер’єру, які визначають господарську та племінну цінність тварин. 

 Показники добору – критерії за якими судять про розвиток тієї чи іншої 

ознаки. 

Ознаки добору поділяють на кількісні і якісні. 

До кількісних ознак відносять численні господарсько корисні ознаки, які 

мають економічну цінність. Це надій молока від корови, вміст у ньому 

поживних речовин, вихід м'яса у свиней, кількість народжених поросят 

свиноматкою, несучість курей, настриг вовни у овець тощо. Ці ознаки 

формуються під дією численних пар генів, кожна з яких має низький 

індивідуальний фенотипний ефект. Формування таких ознак відбувається під 

дією як адитивних, так і неадитивних генів. 

Якісні ознаки детермінуються невеликою кількістю генів. Характерною 

особливістю є висока ступінь спадкової обумовленості. До них належать 

рогатість, комолість, масть, форма гребня та ін. 

Про фенотипову мінливість ознак дає уявлення середнє квадратичне 

відхилення (σ ), яке виражається в одиницях виміру ознаки, що не дає 

можливості порівняти мінливість різних ознак між собою. Тому частіше для 

визначення ступеня варіабельності ознаки використовують коефіцієнт 

мінливості (Сv) який виражається у відсотках. 

На відміну від якісних, на кількісні ознаки значно впливають умови 

середовища. Поняття „середовище” включає такі фактори, як забезпеченість 

організму поживними речовинами, захворювання, температура і вологість 

повітря та інші, які супроводжують особину протягом всього періоду 

онтогенезу. 

Ефективність селекції визначається успадковуваністю і 

повторюваністю ознак. 

Успадковуваність – частка фенотипної мінливості зумовлена 

генетичними відмінностями. Коефіцієнт успадковуваності (h2) виражається в 
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частках одиниці або у відсотках. Ступінь успадковуваності ознак умовно 

поділяють на високу (h2>0,6) середню (h2= 0,3-0,6) і низьку ((h2<0,3).  

 Коефіцієнт успадковуваності обчислюють різними способами: 

 а) як подвоєний коефіцієнт кореляції за однією ознакою між дочками і 

матерями; 

 б) як подвоєний коефіцієнт регресії дочок на матерів за певною 

ознакою; 

  в) методом дисперсійного аналізу за чотирикратним коефіцієнтом 

внутрішньокласової кореляції між групами напівсибсів. 

 Від величини коефіцієнта успадковуваності залежить ефективність 

добору. Чим більший коефіцієнт успадковуваності ознаки, тим ефективніший 

добір тварин за фенотипом. 

Повторюваність – форма реалізації генетичної інформації у межах 

одного покоління або ступінь співпадань повторних оцінок тих самих особин 

за певною ознакою. Коефіцієнт повторюваності (rw) обчислюють як 

коефіцієнт кореляції між повторними оцінками ознаки або як коефіцієнт 

рангової кореляції. Коефіцієнт повторюваності в практиці селекції 

використовується: а) для визначення ефективності відбору тварин в одному 

поколінні; б) як критерій прискореного оцінювання продуктивних і 

племінних якостей тварин; в) для виявлення оптимальної кількості потомків, 

за якими ведеться оцінювання племінних якостей плідників. Повторюваність 

залежить від генетичної різноманітності тварин за певною ознакою і умов 

зовнішнього середовища. 

Величина генетичного прогресу за одне покоління (SЕ), досягнутого 

добором за кількісною ознакою, залежить від величини селекційного 

диференціала (Sd) і коефіцієнта успадковуваності ознаки (h2) . 

Селекційний диференціал – це різниця між середньою величиною 

ознаки у тварин, дібраних у групу батьків наступного покоління (Р), і 

середньою величиною цієї ж ознаки у стаді або популяції (Pсер). 
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Наприклад, якщо в стаді корів із середнім надоєм 4000 кг (Рсер)   

молока в племінне ядро буде дібрано їх половину із середнім надоєм 4500 кг 

(Р), то при h2=0,25 ефект добору за покоління становитиме     SE=(4500 — 

4000) × 0,25 = 125 кг молока. Тобто, протягом кількох поколінь у результаті 

цілеспрямованого добору корів за надоєм відбувається збільшення 

середнього рівня продуктивності стада. Як уже зазначалося, це результат 

збільшення концентрації генів, які зумовлюють рівень продуктивності 

тварин.    

Кількість ознак. Добір, який ведуть за однією або кількома ознаками, які 

прямо корелюють між собою, називається переважним. До того ж  

відбувається прискорення удосконалення стада за такими ознаками. Цю 

форму добору використовують, наприклад, під час створення спеціалізованих 

ліній у свинарстві. Але однобічний добір у кількох поколіннях може мати 

негативні наслідки – зниження відтворної здатності, послаблення конституції 

тварин, а також за наявності від’ємних кореляцій зменшується вираженість 

інших ознак (непрямий добір). 

Зі збільшенням кількості ознак ефективність добору щодо кожної з них 

зменшується. Якщо ефективність добору за однією ознакою прийняти за 

100%, то в разі добору за двома ознаками вона становитиме 71%, за трьома – 

58%, за чотирма – 50%.  

У сучасній практиці племінної справи в селекційний процес включають 

низку ознак. Для їх поліпшення застосовують три принципи добору: 

послідовний, за незалежними рівнями і селекційними індексами. 

Суть послідовного (тандемного) добору – почергова селекція за 

кожною ознакою. Наприклад, спочатку ведуть добір в одному або кількох 

поколіннях за надоєм, потім, у разі досягнення запланованого рівня за цією 

ознакою, починають селекцію за наступною і т.ін. 

Під час добору за незалежними рівнями за кожною ознакою, яка 

цікавить селекціонера, встановлюють мінімальну допустиму величину. Всіх 



 

 

59

 

тварин, які хоча б за однією ознакою не відповідають мінімальному 

стандарту, виключають із відтворної групи. 

Під час добору за селекційними індексами не виключають із 

селекційного процесу тварин, які мають низький рівень розвитку однієї 

ознаки за високого рівня інших. Інакше кажучи, під час індексної селекції 

перевагу надають тваринам із кращою племінною цінністю за комплексом 

ознак, що виражається величиною індексу. 

Селекційні індекси – методи оцінювання племінних якостей тварин за 

комплексом селекційних ознак з урахуванням не тільки генетичних 

параметрів, а й економічної значимості для кожної ознаки. Добір тварин за 

селекційними індексами дає змогу не тільки більш правильно оцінити 

племінні якості тварин, а й одержати таких потомків, у яких недолік за 

однією ознакою компенсується перевагою іншої, в результаті чого 

економічний ефект від племінної роботи максимально підвищується. 

Спрощена модель селекційного індексу за комплексом ознак (І) має такий 

вигляд (формула 1.10): 

İ = β1І1 + β2І2  ...   + βnІn    ,                                        (1.10) 
 

де: β1, β2 ... βn – вагові коефіцієнти для кожної із селекційних ознак;      

І1, І2, ..., Іn – індекси племінної цінності для кожної селекційної ознаки. 

Використання цього селекційного індексу дає змогу одержати  

максимальний селекційний ефект за комплексом ознак, однак визначення 

вагових коефіцієнтів має певну складність. М.З. Басовський, В.П. Буркат, 

В.І. Власов, В.П. Коваленко (1994) пропонують їх визначати за 

формулою 1.11: 

β = р-1 Gα ,                                                      (1.11) 

де: р-1 – зворотна матриця фенотипічних варіанс і коваріанс; G – 

матриця генотипічних варіанс і коваріанс; α – вектор відносної ваги кожної 

ознаки, включених у селекційний індекс. 

Методи селекції. Класичними методами селекції вважають добір і 

підбір тварин. Природний добір – дуже складний процес і виражається 
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часткою особин у стаді (популяції), що залишають потомство. Цей процес 

визначається багатьма факторами, серед яких: відмінності в смертності 

особин популяції, особливо в ранні періоди життя, тривалість періоду 

статевої активності, ступінь статевої активності, ступінь плодючості особин в 

популяції тощо. Як у диких, так і в домашніх тварин природний добір сприяє 

елімінації шкідливих мутантних генів, виживанню найбільш пристосованих 

до умов середовища. Слід зауважити, що природний добір у популяціях 

домашніх тварин спрямований на виживання тих особин, які більш 

пристосовані до умов середовища, що забезпечує людина. 

Штучний добір здійснюється людиною і спрямований на збільшення 

частоти бажаних генів. Селекціонер добирає на плем’я найбільш 

продуктивних особин. А природний добір нівелює тих особин, які не 

пристосовані до умов середовища. Тому часто на практиці природний та 

штучний добір діють у протилежних напрямах. 

Добір не створює нових генів. Його проводять із метою збільшення 

частоти бажаних генів у популяції і зниження частоти шкідливих генів. 

Якщо добір ефективний, то генетичний його наслідок виражається у 

збільшенні частоти гена, за яким ведеться добір. Якщо частота бажаного гена 

збільшується, то частота особин гомозиготних (АА) за бажаним геном також 

збільшується. 

Залежно від селекційної програми і біологічних особливостей 

селекційного об'єкта на практиці застосовують різні типи добору, зумовлені 

характером дії генів: на домінантний ген проти домінантного гена, за 

рецесивним геном проти рецесивного гена, за генами з дією епістазу, за 

генами з адитивною дією і т. ін. 

 Підбір – специфіка селекції, що проводиться людиною, найбільш 

творча її частина. 

 В селекційній роботі необхідно дотримуватись таких основних 

принципів підбору: цілеспрямованість, перевага плідників над матками,  

недопущення інбридінгу в товарних стадах, спадкоємність бажаних ознак у 
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поколіннях, максимальне використання тварин, оцінених за якістю потомства 

і з високим рівнем генетичного потенціалу. 

 Цілеспрямоване спаровування цінних у певному відношенні самців із 

самицями, які володіють такими ж властивостями, становить суть 

гомогенного (однорідного) підбору. При цьому вирішують такі завдання:        

 1) закріпити в  потомстві тварин цінні властивості, якими володіють 

батьки;  

 2) збільшити кількість тварин із бажаними якостями;  

 3) створити більш стійку спадковість тварин;  

 4) отримати в наступних поколіннях більший розвиток ознак, за якими 

проводять добір. 

 Гетерогенним (різнорідним) підбором називають спаровування  тварин,  

які відрізняються за рівнем вираженості ознак, використовується з метою 

збагачення генотипу потомків бажаними генами, збільшення їх генетичної 

різноманітності, позбавлення або виправлення одного або кількох  недоліків, 

отримання   явища  гетерозису. 

 Із врахуванням групової належності тварин виділяють такі методи 

розведення: чистопородне розведення, схрещування, гібридизація. 

 Чистопородним розведенням називають спаровування  тварин, які 

належать до однієї породи. Це основний метод розведення тварин. Його мета 

– збереження і удосконалення цінних властивостей породи. Під час 

чистопородного розведення спостерігається стійка передача потомству 

властивостей породи, які закріплені цілеспрямованим добором і підбором у 

багатьох поколіннях тварин, що більшою мірою гарантує отримання 

потомства бажаної якості. 

 Чистопородними вважають тварин, які походять від чистопородних 

батька та матері або ж належать до V покоління в результаті вбирного 

(поглинального) схрещування. 

 Основним методом удосконалення порід під час чистопородного 

розведення є племінна робота з лініями та родинами. 
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 Диференціювання породи на ряд якісно відмінних і споріднених  груп 

тварин, якими є лінії та родини – одна із важливих особливостей роботи з 

породою. Тому в процесі удосконалення порід чи окремих стад важливого 

значення надають їх генеалогічній структурі. 

 Розведення за лініями сприяє підтриманню певного рівня 

гомозиготності в породі, її консолідації. Разом з тим, достатнє число ліній, 

які мають свої відмінності за конституцією, екстер’єром, господарсько-

корисними ознаками, технологічними властивостями тварин, створюють 

мінливість у породі і більшу можливість для її удосконалення. Кожна лінія в 

породі існує протягом певного періоду поки вдається зберегти її цінні 

властивості. Процес зникнення старих і появи нових ліній відбувається 

безперервно. Тривалість існування лінії залежить від ступеня препотентності 

родоначальника, продовжувачів лінії та ефективності племінної роботи з 

нею. 

 Лінії – це загальнопородні структурні одиниці. Вони поширені в 

багатьох стадах. Родини за чисельністю значно менші і, як правило, не 

виходять за межі одного стада. Кращі родини за племінною цінністю мають 

загальнопородне значення у зв’язку з широким використанням у породі їх 

чоловічих потомків. 

 Зв’язок ліній і родин є,  насамперед, генетичним, через те, що кожна 

тварина по батьку належить до певної лінії, а по матері до певної родини. 

Племінна робота з лініями та родинами взаємопов’язана. Під час роботи з 

породою важливим є вивчення поєднуваності ліній між собою, а також ліній 

та родин. Кращі поєднання  повторюються більш широко. 

 У племінній роботі з породою  чи окремими стадами великого значення 

надають їх генеалогічній структурі. 

 Розведення за лініями – це система племінної роботи з породою 

зоснована на лініях. Цей метод використовують як під час чистопородного 

розведення так і в разі схрещування тварин. Великого значення розведенню 

за лініями надають під час створення нових порід та типів. 
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 Лінією називають групу тварин у породі, що походить від видатного 

плідника-родоначальника і характеризується якісною своєрідністю. 

Найбільший вплив на вдосконалення породи мають заводські лінії, тварини 

яких характеризуються високим рівнем продуктивності, бажаним типом, 

стійкою передачею властивих їм ознак потомству. 

 Схрещування – це спрямовування тварин, які належать до різних 

порід, а також помісей між собою і вихідними породами. 

 Виділяють такі варіанти схрещування: вбирне, ввідне, відтворювальне, 

промислове і перемінне. Вбирне, ввідне та відтворювальне схрещування 

використовують для покращання як продуктивних, так і племінних якостей 

тварин, а промислове і перемінне –  для отримання тварин з високим рівнем 

продуктивності, яких не використовують для відтворення. 

 Вбирне схрещування  (поглинальне, перетворювальне, гредінг). Його 

мета – перетворення гіршої (поліпшуваної) породи на кращу шляхом 

використання в кожному поколінні плідників поліпшувальної породи. П’яте 

покоління вважається чистопородним за поліпшувальною породою. 

 Ввідне схрещування  (прилиття крові) використовують з метою 

покращання певних ознак основної (поліпшуваної) породи шляхом 

тимчасового (одноразового) відхилення від чистопородного розведення. 

Основними етапами ввідного схрещування є: отримання помісей під час 

використання плідників поліпшувальної  породи; отримання кількох 

поколінь від зворотного спаровування з плідниками поліпшуваної породи; 

розведення помісей бажаного типу (3/4, 7/8 чи 15/16 кровності) „в собі”. 

 Відтворювальне схрещування використовують з метою створення нової 

породи на основі використання двох і більше вихідних порід. Передумовами 

відтворювального схрещування є: обгрунтування необхідності створення 

нової породи, розробка стандартів майбутньої породи, вибір вихідних порід 

(батьківських і материнських), розробка схеми схрещування і визначення 

частки участі кожної породи, вибір базових господарств. Основними етапами 

відтворювального схрещування є: отримання тварин бажаного типу в 
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результаті схрещування вихідних порід; закладання ліній та родин на 

помісних тварин бажаного типу та кращих представників вихідних порід. 

Використання цілеспрямованого добору тварин, гомогенного підбору за 

основними ознаками, спорідненого парування (інколи в тісних ступенях), 

створення породної групи; проведення кросів ліній, збільшення чисельності 

тварин, розширення ареалу, перетворення породної групи в породу; 

юридичне оформлення нової породи. 

 Промислове схрещування. Його мета – отримання високопродуктивних 

товарних тварин з вираженим гетерозисом. Виділяють просте промислове 

схрещування, коли використовують дві породи і складне, коли спаровують 

тварин трьох і більше порід. 

 Логічним продовженням промислового є перемінне схрещування, його 

використовують з метою отримання тварин з вираженим ефектом гетерозису 

у кількох поколіннях шляхом поперемінного використання плідників 

вихідних порід. 

 Гібридизація (віддалене схрещування) –  це спаровування різних видів, 

гібридів між собою та вихідними видами. 

Міжлінійна та породнолінійна гібридизація – спаровування спеціально 

виведених і вивчених на поєднуваність ліній чи типів тварин з метою 

отримання гарантованого ефекту гетерозису. Цей метод найпоширеніший у 

свинарстві та птахівництві. 

1.6. Великомасштабна селекція у тваринництві  

 
Генетичне поліпшення порід сільськогосподарських тварин 

здійснюється за рахунок племінних стад. У стадах створюють високоцінних 

тварин в результаті нагромадження бажаних генів шляхом цілеспрямованого 

добору і підбору та подальшого масового розмноження одержаного від них 

потомства в товарних стадах. У племінних заводах одержують високоцінних 

самців і самиць, яких передають у репродукторні стада для одержання від 
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них потомства. Потомство племінних тварин, одержане в репродукторних 

стадах, передають у товарні стада для одержання від нього продукції. 

У малоплідному тваринництві, такому як, скотарство, генетичне 

поліпшення товарних стад, в яких знаходиться 95 – 98% поголів'я породи, 

здійснюють переважно шляхом масового штучного осіменіння корів 

спермою бугаїв-поліпшувачів, виведених у племзаводах. 

Щоб досягти генетичного поліпшення товарних стад (основних 

виробників тваринницької продукції) за рахунок одержання потомства від 

високоцінних тварин, у племінних стадах ведеться ретельне оцінювання їх 

генетичних властивостей на основі фенотипних показників предків, 

потомства, побічних родичів. 

Подальший прогрес у генетичному поліпшенні сільськогосподарських 

тварин обумовлений інтенсивним використанням видатних тварин-лідерів 

породи. Селекціонери завжди намагалися перетворити індивідуальні якості 

високоцінних племінних тварин у групові, тобто, створити на їх основі лінії, 

заводські стада. З цією метою використовується метод штучного осіменіння і 

тривалого зберігання консервованої сперми, що значно посилило 

інтенсивність розмноження високоцінних плідників. Сучасні методи 

біотехнології створили такі ж можливості і для відтворення маточного 

поголів’я. 

Найінтенсивніше використовують плідників у галузі молочного 

скотарства, що дає можливість необмежено розповсюджувати в межах 

породи гени найбільш видатних тварин. У наш час стало можливим 

осіменяти 100 тис. і більше корів спермою бугая-поліпшувача, оціненого за 

якістю потомства. У зв’язку з цим селекційна робота має великомасштабний 

характер і розповсюджується на всю породу. Як наслідок, вплив спадковості 

плідників на генетичне поліпшення молочної худоби становить близько 

90…95%, у вівчарстві – 70…80%.  

У птахівництві та свинарстві генетичний потенціал плідників 

використовують для створення високопродуктивних міжпородних і 
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міжлінійних внутрішньопородних гібридів на основі схрещування між собою 

спеціалізованих інбредних і аутбредних ліній. 

Великомасштабна селекція – це централізована система племінної 

роботи, спрямована на створення в племінних стадах високоцінних тварин та 

інтенсивне розмноження їх потомків у товарних стадах. 

Останнім часом як в Україні, так і за кордоном розроблено методи 

моделювання селекційного процесу і оптимізації селекційних програм з 

використанням сучасних досягнень популяційної генетики і ГІС-технологій 

(її елементом є генетико-інформаційні технології). Ці методи дають 

можливість розробити такі програми селекції, які сприяють максимальному 

генетичному поліпшенню всієї породної популяції за мінімальних витрат на 

заходи під час проведення племінної роботи. 

1.7. Взаємодія „генотип × середовище”  
 

Тривалий час у селекціонерів існувала неузгодженість щодо 

переважного впливу генотипу і середовища на продуктивність худоби. 

Між тим безперервна мінливість показників продуктивності – 

результат взаємодії всіх генетичних і середовищних факторів. 

Успадковується не готова ознака, а певний тип реакції організму (норма 

реакції) на умови життя. У мінливому середовищі різні генотипи 

реалізуються неоднаково, оскільки, розвиток спрямовується генами, дія яких 

проявляється лише за певних зовнішніх факторів.  

Денлоп А. (1963) запропонував класифікацію взаємодії „генотип – 

середовище”,  яка зустрічається під час розведення худоби (рис. 1.1). 

Тип 1. Цей тип взаємодії постійно спостерігається в кожному стаді і 

часто не піддається обліку. Проте, така взаємодія може визвати зниження 

успадковуваності ознак і, відповідно, стає перепоною прогресу в селекції. 
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    І 
Незначна різниця                                                                         Незначна генотипна     
умов середовища                                                                                      різниця                             
                                                   
 
 
                                                            ІІ            ІІІ  
 
 
 
Значно відрізняються               Значні генотипні 
умови середовища                                          ІV                                   відмінності                    

 

Рис. 1.1. Взаємодія генотипу і середовища 

Як відомо, у селекції використовують показник коефіцієнта 

успадковуваності (h2). Цю частку мінливості ознаки нерідко використовують 

у розрахунках, орієнтуючись на середньопопуляційне значення, що є 

помилковим, оскільки, наслідок взаємодії генотипів і середовища у різних 

стадах  не однаковий. Реальним цей показник є тоді, коли він визначений у 

конкретних умовах, у конкретній групі тварин. 

Тип 2. Взаємодія спостерігається в групі особин з незначними 

генетичними відмінностями (лінії, родини, зональні і конституційні типи         

і т.д.)  в нових умовах середовища. Таке трапляється тоді, коли переміщують 

окремі групи тварин окремих плідників із племінних господарств в інші 

регіони, де кліматичні і кормові особливості відрізняються від попередніх. У 

таких випадках відбувається адаптація тварин до незвичних умов 

середовища. 

Одні організми легко адаптуються (пристосовуються) до незвичних 

умов середовища, інші – важко. Є тварини, які не здатні пристосуватися до 

нового клімату, типу годівлі, складу кормів і т.д. 

Наприклад, у корів джерсейської породи в умовах Африки зовсім 

зникає лактаційна діяльність і багато тварин не дають потомство. Легше 

пристосовуються на острові Джерсі породи африканського континенту. 
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Нікоро З.С., Стакан Г.А. та інші (1968) приводять матеріали досліджень 

Брембі на однояйцевих теличках-двійнях джерсейської породи в Новій 

Зеландії. Сестри були розділені на дві групи і вирощувалися у різних за 

рівнем продуктивності стадах, де рівень годівлі значно відрізнявся. З часом 

всіх тварин перевели в одне господарство, тобто, в аналогічні умови годівлі і 

утримання. Автор дійшов висновку, що показник продуктивності корів в 

одному стаді не дає змоги з упевненістю передбачити, яким він буде у тварин 

в інших умовах середовища. 

Про неспівпадання оцінок племінних якостей одних і тих же бугаїв у 

різних стадах – відоме явище у селекційній практиці. Нерідко бугай-

поліпшувач в одному стаді, виявляється погіршувачем в іншому. 

Разом з тим, багатьма дослідниками на остфризькій, айрширській, 

датській та інших породах не встановлено особливої різниці взаємодії 

генотипу і середовища в інших господарствах і стадах. Ранги селекційної 

оцінки тварин співпадали незалежно від їх переміщення. Все це засвідчує про 

необхідність створення відповідних умов годівлі і утримання для завезених 

тварин з інших країн та регіонів. Нехтування цими вимогами може призвести 

до переродження і охлялості нововвезених генотипів худоби. 

У першому випадку невідповідність умов середовища вимогам 

генотипу призводить спочатку до незначної різниці, пізніше – до значної з 

диференціацією на чітко відмінні екотипи. 

У іншому випадку – тварини втрачають плодючість, у приплоді 

з’являються нежиттєздатні особини і т.д. 

Охлялість – явище ослаблення конституції, здоров’я, різке падіння 

продуктивності, відтворної здатності. 

Тип 3. Така взаємодія спостерігається у випадках, коли декілька різних 

порід знаходяться в однакових умовах середовища. Не дивлячись на 

генотипні відмінності ці породи за фенотипними ознаками стають 

подібними. 
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Тип 4. Цей вид взаємодії має важливе значення під час вибору порід до 

певних екологічних та географічних умов. Його слід враховувати під час 

планового районування порід, акліматизації і створення у певних зонах нових 

породних типів і порід. 

Проблеми взаємодії генотипів і середовища мають лише теоретичне і 

практичне значення. Пізнання цієї проблеми дає змогу ефективно вирішувати 

наступне: розподілення тварин за їх генетичною цінністю, характер і ступінь 

кореляції під час оцінювання племінних якостей тварин, ефективність 

добору, програму селекції, пристосованість порід і окремих структурних 

одиниць породи до тих чи інших екологічних і господарських умов. 

Загальний механізм адаптації (пристосування до нового середовища) 

включає в себе такі зміни в організмі тварини: мобілізація енергетичних 

ресурсів для забезпечення основних функцій; мобілізація пластичного 

резерву в організмі, пристосувальний синтез структурних білків; мобілізація 

захисних властивостей організму. Все разом може активізувати генетичний 

апарат клітин, що забезпечує довготривалу адаптацію. 

Розрізняють адаптацію природжену і набуту. Природжена адаптація 

генетично детермінована, обумовлена. Набута – формується в онтогенезі 

поступово.  

Щодо галузі тваринництва поняття середовище – це складна 

комплексна взаємодія географічних, кліматичних, біолого технологічних та 

господарських факторів, які впливають на тварин та їх продуктивність, 

відтворну здатність. 

Деякі з них діють у протилежному напрямі щодо продуктивності цієї 

особини, а це призводить іноді до надлишкового споживання кормів. 

Часто селекціонер відбирає і використовує для племінних цілей таких 

особин, які в природних умовах не здатні існувати. У такому разі природний 

і штучний добір вступають у протиріччя. 

Наприклад, у високопродуктивних особин спостерігається зменшення 

довголіття, плодючості. Такі тварини порівняно мало забезпечують зміни в 
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генофонді популяції. Тому під час розведення домашніх тварин особливого 

значення набувають пошуки методів обмеження дії негативних факторів 

зовнішнього середовища. 

У високопродуктивних стадах дуже швидко настає зношення організму 

корів навіть тоді, коли їм дають максимум кормів. Рух поголів’я корів за 

інтенсивної селекції досить швидкий. Кожен рік змушені міняти понад 30% 

маток. 

Проблема поліпшення умов середовища постійно залишається 

відкритою і недовершеною. Звуження поняття середовище до поняття про 

рівень годівлі тварин  нерідко призводить до помилок у селекційній практиці. 

Слід виділити одне з найважливіших положень теоретичних основ 

селекції – продуктивність тварин у результаті добору зростатиме за умови 

адекватного поліпшення умов середовища, оскільки для реалізації 

генетичного потенціалу високопродуктивних тварин необхідні високий 

рівень годівлі та утримання. Без створення відповідних умов племінна 

тварина з високим рівнем генетичного потенціалу, особливо імпортних 

спеціалізованих порід, за своїм екстер'єром і продуктивністю не 

відповідатиме стандарту. 

Слід відзначити й іншу закономірність – взаємодію генотипу тварин із 

середовищем. Як приклад можна навести схрещування молочних порід 

худоби в Україні з голштинськими плідниками. Практика показала, що зі 

збільшенням кровності за голштинською породою у помісних тварин 

підвищувався генетичний потенціал за надоєм. Втім у товарних стадах з 

невисоким рівнем годівлі і утримання абсолютний надій молока у помісних 

тварин не підвищувався. У таких стадах кращі генотипи показують гірші 

результати. Причиною цього є те, що помісні тварини з високою кровністю 

за голштинською породою характеризуються посиленим обміном енергії, 

вимагають більш високого рівня годівлі, гостро реагують на 

незбалансованість раціонів і низькоякісні корми зниженням вгодованості і 

живої маси, сприйнятливіші до захворювань у несприятливих умовах 
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середовища. Оскільки такі недоліки постійно спостерігаються у товарних 

господарствах, то тривалість продуктивного використання таких тварин 

істотно скорочується. Знижується рівень їх молочної продуктивності і 

відтворної здатності. Наприклад, у кращих товарних стадах Білоцерківського 

племпідприємства Київської області надій молока чистопородних чорно-

рябих і низькокровних (до 25%) за голштинською породою помісних корів 

був вищим на 250 кг, ніж у помісних корів із кровністю 75% і більше. До 

того ж, генетичний потенціал у висококровних помісей був вищим у 

середньому на 2000 кг молока. 

У держплемзаводі „Христинівський” Черкаської області, де високий 

рівень годівлі і утримання тварин, спостерігається ріст надоїв молока від 

помісних корів у зв'язку зі збільшенням кровності за голштинською породою. 

Так, надій молока чистопородних сименталів становив 3144 кг, помісей І 

покоління – 4957 кг, помісей ІІ покоління – 6332 кг. 

У кращих умовах середовища високий рівень продуктивності можуть 

проявити тільки тварини з високим генетичним потенціалом. Це положення 

можна підтвердити тим, що скільки б ми не годували корову м'ясного 

напряму продуктивності, наприклад, породи шароле, високих надоїв молока 

вона не досягне. 

Для максимального використання кращих спадкових задатків слід 

добирати таких племінних тварин, які переважають інших за спадковістю, 

тобто мають більшу кількість генів та їх комбінацій. Перевага, зумовлена 

генами, передається за спадковістю від батьків потомству. Перевага, 

зумовлена кращими умовами середовища, не передається потомству від 

батьків. 

Для того, щоб виявити кращі генотипи серед фенотипів, необхідно 

тваринам яких селекціонують створювати однакові умови середовища. Так, 

щоб дібрати кращих кнурів або бугаїв м'ясних порід, їх потомство ставлять 

на контрольне вирощування на спеціальних дослідних станціях. Вилучивши 

вплив умов середовища, встановлюють генетичну різницю між тваринами. 
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Різниця між продуктивністю дібраних і рештою тварин після оцінювання їх в 

однакових умовах середовища, помножена на коефіцієнт успадковуваності, 

показує, на скільки збільшиться генетичний потенціал їх потомства. 

 

Запитання для самоконтролю 

 
1. Які основні елементи складають структуру популяцій? 

2. У чому полягає суть закону Харді-Вайнберга? 

3. Дайте визначення генофонду популяції. 

4. Які фактори змінюють і які зберігають структуру популяції? 

5. У чому суть мутаційної, комбінативної і корелятивної спадкової 

мінливості? 

6. Які Ви знаєте варіанти добору  залежно від кількості ознак? 

7. Які Ви знаєте методи селекції? 

8. У яких випадках виникає ефект наддомінування? 

9. Назвіть типи класифікації „генотип-середовище”. 

10. Які основні принципи великомасштабної селекції у тваринництві? 
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РОЗДІЛ 2  

СЕЛЕКЦІЯ МОЛОЧНОЇ ТА МОЛОЧНО-М’ЯСНОЇ ХУДОБИ  
 
 В Україні для виробництва молока переважно використовують 

українські чорно-, червоно-рябу, червону і буру породи молочного напряму 

продуктивності та симентальську і  лебединську – комбінованого (рис. 2.1). 

2.1. Селекційні ознаки, методи їх оцінювання та генотипні параметри 

У молочному скотарстві основні селекційні ознаки умовно розділяють 

на продуктивні і технологічні. До продуктивних селекційних ознак належать: 

надій, кількість жиру і білка в молоці, відгодівельні та м’ясні якості, витрати 

корму на виробництво одиниці молочної і м’ясної продукції, відтворна 

здатність, тривалість продуктивного використання; технологічні – 

придатність корів до машинного доїння, міцність конституції, стійкість до 

захворювань і стресів, норов тварин.  

Молочна продуктивність. Надій виміряють шляхом контрольного 

доїння спеціальним лічильником, молокоміром, апаратом для роздільного 

видоювання часток вим'я. У племінних заводах визначають один раз на 

декаду; на молочних комплексах і товарних фермах – один раз на місяць. 

Надій за всю лактацію і за 305 діб кожної лактації визначають протягом 

всього продуктивного життя корови. Надій за лактацію визначають за 

формулою 2.1: 

У=УК1·Д1 + УК2 ·Д2 +...+ УКі  ·Ді,                                               (2.1) 

де У – надій за лактацію, кг; УК – надій у день контролю, кг;  Д – кількість 

діб між двома суміжними контрольними доїннями; К1, К2 ... Кі  – номер 

контрольного доїння.  

Надій корів-рекордисток перевищує 25000 кг молока за лактацію, надій 

за добу – понад 110 кг. 

Вміст жиру в молоці (%) визначають у добовій або дводобовій пробі 

за допомогою апаратів  типу „Мілко-тестер”, „Промілк”, „Бутирометр” один 
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раз на місяць. Середній вміст жиру в молоці за лактацію обчислюють через 

однопроцентне молоко за формулою (2.2): 

 
Бура молочна 

 
Голштинська 

Рис. 2.1. Представники основних порід молочного і комбінованого 
напрямів продуктивності, яких розводять в Україні 
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        Продовження рисунка 2.1 

 

 
Симентальська 

 
Українська червона молочна 
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                    Продовження рисунка 2.1 

 

                
                                           Джерсейська 

 
Українська червоно-ряба молочна 
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                    Продовження рисунка 2.1 

 
Українська чорно-ряба молочна 

 
Червона степова 
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Ж=ЖК1 ·У1 + ЖК2 ·У2 +...+ ЖКі · Уі                                        (2.2) 

де ЖК1, ЖК2, ..., ЖКі – вміст жиру в молоці в день контролю,%;  

У1, У2, У3 – надій за відповідний місяць лактації, кг.  

Середній вміст жиру в молоці у корів сучасних заводських порід 

коливається від 2,8 до 5,6%. Основні показники хімічного складу коров’ячого 

молока показані у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1  

Хімічний склад коров’ячого молока 

Показники Коливання 
Вода 87,5…88,5 
Суха речовина 11,5…12,5 
у т.ч. жир 2,8…5,6 

білок 2,6…4,1 
Молочний цукор 4,5…5,0 
Мінеральні речовини 0,7…0,8 

 

Для правильного визначення жирності молока пробу молока беруть 

пропорційно надою за кожне окреме доїння. 

Вміст білка в молоці (%) визначають у добовій або дводобовій пробі за 

допомогою апаратів типу „Мілко-тестер”, „Фос-соматик”, класичним 

методом Кьєльдаля один раз на місяць. Методика розрахунку середнього 

вмісту білка за лактацію така, як і вмісту жиру в молоці. Середній вміст 

білка в молоці коливається від 2,6 до 4,1%. Найбільший показник мають 

породи з підвищеною жирністю молока (джерсейська, айрширська, 

англерська, червона датська та ін.). 

Кількість молочного жиру та білка за лактацію (кг) в надої за всю і 

за перші 305 діб визначають після закінчення лактації. Обчислюють 

множенням надою на середній процент жиру в молоці за лактацію і 

діленням на 100. 

Вміст сухої речовини в молоці (%) визначають шляхом висушування 

до постійної маси в сушильній камері. До складу сухої речовини молока 
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входять жир, білок, цукор, мінеральні солі. В сухій речовині молока 

міститься близько 160 поживних речовин і вітамінів. 

Коефіцієнт постійності лактації визначають відношенням надою 

молока за другі 100 діб лактації до надою за перші 100 діб після закінчення 

200 діб лактації або після її закінчення. Коровам зі стійкою лактаційною 

кривою надається перевага в селекційній роботі. Вони рівномірніше 

використовують корми і менше потребують в раціоні концкормів. 

Кількісною характеристикою лактаційної кривої є коефіцієнт сталості 

лактації, який виражається в процентах. Чим він вищий, тим рівніша 

лактаційна крива. 

Витрати корму на молочну продукцію (корм.од.) визначають за 

даними науково-господарських дослідів та бухгалтерського і зоотехнічного 

обліків кожний день або один раз на місяць протягом лактації, або за окремі 

її періоди, два дні у декаду протягом всієї лактації, після закінчення 

календарного року. Під час вивчення витрат корму на молоко у науково- 

дослідних господарствах зважують всі корми, які згодовують коровам, і 

неспожиті залишки за групової або індивідуальної годівлі щоденно або по 

контрольних днях (в ці ж дні проводять облік продуктивності 

підконтрольних тварин) протягом всієї лактації, або в окремі її періоди 

тривалістю не менше 15 діб. В останньому випадку отримані дані мають 

лише відносні значення, тобто застосовуються тільки для порівняння різних 

порід або інших груп тварин. У господарствах визначають витрати корму на 

молоко за даними бухгалтерського обліку. В кращих господарствах цей 

показник – 0,9…1,1 корм.од. на 1 кг молока. 

Витрати кормових одиниць на центнер молока, залежно від комплексу 

факторів в господарствах України, коливаються в межах 0,9 – 1,6 ц. Таке 

коливання обумовлене різною збалансованістю раціонів за поживністю.  

Витрати кормових одиниць на центнер молока залежать від 

продуктивності корів і породи (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2  

Витрати кормових одиниць у стадах різного рівня продуктивності 
(Всяких О.С., 1984) 

Порода за напрямом 
продуктивності 

Середній надій на 
корову в рік, кг 

Витрати кормових 
одиниць (ц) на 1 ц молока 

Молочна 3918 1,20 

Комбінована 4257 1,10 

Комбінована 4831 1,32 

Молочна 5201 1,10 

Молочна 5435 1,07 
 
Відомо, чим вищі надої, тим вища оплата корму продукцією. Так у 

корів голштинської породи вона вища на 10%. Для додаткового виробництва 

25 кг молока 4% жирності необхідно витрачати 6,9 кормових одиниць, а для 

підвищення жирності молока на 0,02% – 5 кормових одиниць. 

Надій за 305 діб лактації – основна селекційна ознака корів молочних і 

молочно-м’ясних порід. 

Під час добору корів за фенотипом їх порівнюють між собою за 

показниками надою за 305 діб аналогічної лактації (принцип ровесниць). Під 

час добору за генотипом їх оцінюють за показниками племінної цінності, 

визначених на основі порівняння надоїв оцінюваних корів із ровесницями, з 

корекцією на коефіцієнт успадковуваності (h2). Під час добору потенційних 

матерів бугаїв та матерів корів враховують надій корів за всі наявні лактації, 

що дає змогу підвищити точність і ефективність добору в стаді, а також вести 

побічний добір тварин за міцністю конституції, тому що тільки здорові, 

витривалі тварини можуть бути високопродуктивними протягом усього 

життя. Однак і за такого підходу дотримуються принципу порівняння 

оцінюваних корів із ровесницями, тобто за аналогічні лактації, наприклад, 

порівняння корів за дві перші лактації, за три перші лактації і т.д.  

Для попереднього оцінювання первісток визначають їх надій за перші 

90…150 діб лактації. Коефіцієнт кореляції між надоєм за цей період і надоєм 
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за 305 діб першої лактації досить високий (r = 0,7…0,8). Проте, оцінювання 

первісток за 90, 150 діб є дещо запізнілим, оскільки на цей час корова вже 

повинна бути тільною і відповідно визначене її подальше використання. 

Тому більш практичним для раннього добору є вищий добовий надій за 

перший місяць лактації.  

Відсоток надою за перший місяць від надою за всю лактацію залежить 

від рівня відселекціонованості стада, характеру протікання лактації, 

тривалості сервіс-періоду, породи, рівня годівлі. Тому, в кожному 

конкретному випадку цей показник визначається окремо. Так, при надоях в 

стаді від 4000 до 5400 кг молока за лактацію він коливається в межах 

7,83…10,45%. В середньому за таких рівнів продуктивності стада він складає 

9,67%.  

Рівень надою корів за перші 305 діб лактації на 75% залежить від умов 

зовнішнього середовища і на 25% – від генетичних властивостей. Зростання 

надоїв на початку лактації і поступове чи різке їх падіння в наступні місяці є 

біологічною властивістю корів, яку графічно відображають у вигляді 

лактаційної кривої (рис.2.2).  

 

Рис. 2.2. Типи лактаційних кривих 

А - вирівняна, Б - двовершинна, В - різко спадна. 
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У деяких корів лактаційна крива досить вирівняна. У них надій 

стабільний протягом усієї лактації. Вирівняність лактаційної кривої свідчить 

про конституційну міцність тварин. Зниження надоїв після досягнення 

максимуму вважається нормальним, якщо воно не перевищує 5…6% 

показника за попередній місяць.  

Для виявлення корів, у яких надої довго утримуються на високому 

рівні, визначають коефіцієнт постійності лактації (КПЛ) за формулою 2.3: 

КПЛ = А : В × 100  ,                                                (2.3) 

де А – надій за другі 100 діб лактації, кг;  В – надій за перші 100 діб 

лактації. 

У селекційній роботі, крім надою за лактацію, враховують також 

вищий добовий надій. Рівень останнього залежить від спадкових якостей і 

факторів навколишнього середовища – годівля і утримання, умови 

підготовки до отелення, техніка доїння, тривалість сервіс-періоду, вік 

тварини, умови її вирощування, стан здоров′я тощо. 

Довічний надій – ознака високої продуктивності, витривалості і 

життєздатності тварини. Селекціонери все більше звертають увагу на цей 

показник, особливо при доборі корів-донорів ембріонів. 

Для оцінки стабільності продуктивності корови (ІСП) використовують 

розрахунки за формулою 2.4: 

(2.4) 

                              

 У США, в нуклеарній (племінній) частині голштинської породи 

нараховується більше 6800 корів із валовим довічним надоєм понад      

90 тис. кг молока. Чисельність таких тварин з року в рік збільшується. 

Продуктивний період використання голштинських корів становить 1532 доби 

(4,2 роки). Від них за лактацію отримують в середньому 16538 кг молока 

(646 кг молочного жиру), або 13,5 кг молока за одну добу. 

Для порівняння в стадах України термін використання корів 

коливається в межах від 3,1 до 4,0 лактації. Звідси, довічна продуктивність 

ІСП =      сума надоїв за всі лактації х 100______ 
надій за кращу лактацію х  кількість лактацій 
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корів різних порід, яких розводять в Україні, є важливою селекційною 

ознакою. Рекордистками за довічною продуктивністю були наступні корови 

(табл. 2.3).  

Таблиця 2.3  

Світові рекордистки за довічною продуктивністю 

Кличка і номер корови Порода Валовий надій, 
т 

Брізвуд Петсі Біч Понтіак 6174402 голштинська 180,7 
Ор-Уин Мастерпис Рива 4624699 голштинська 157,1 
Мейлвуд Лейн Дора Мега 4448454 голштинська 153,2 
Королька 1157 симентальська 104,6 
Муза 6197 симентальська 92,4 
Угода 4573 симентальська 87,6 

 

Вміст жиру і білка в молоці – якісні ознаки молочної продуктивності. 

До складу молока входять також молочний цукор, мінеральні 

речовини, ферменти: лактоза, пероксидаза, ліпаза, амілаза, фосфатаза, 

каталаза і такі гормони як окситоцин, пролактин, тироксин, фолікулін, 

адреналін, інсулін та ін.  

Молоко здатне забезпечувати імунітет до багатьох хвороб завдяки 

наявності в ньому таких імунних тіл, як антитоксини, аглютиніни, опсоніни 

та ін. Всі ці складові відіграють велику роль у годівлі телят молочного віку. 

Від них залежить якість виготовлених молочних продуктів (сметани, 

вершків, сирів, масла і т.п.). 

Практично в селекції одночасно враховувати всі складові частини 

молока неможливо. Більш за все звертають увагу на жирність та білковість 

молока.  

Жирність та білковість молока корів знаходяться в позитивному 

кореляційному зв’язку (r = 0,27…0,80) до певної граничної величини 

жирності молока. Після досягнення такої межі, наприклад, у корів червоної 

степової породи – 3,70%, у сименталів, айрширів і джерсеїв – 3,80% 

спостерігається різке зменшення білка в молоці. Відомо також, що деякі 
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аборигенні породи мають більш високий вміст білка в молоці, ніж жиру, 

тому в дослідженнях різних авторів коефіцієнт кореляції „жир × білок 

молока” коливається від 0,27 до –0,50. Кожна молочна чи молочно-м’ясна 

порода характеризується певним стандартом щодо цих показників. 

Так, корова симентальської породи Воротка 5992 мала жирність молока 

6,04%, Медуза – 6,08%. 

Рекордистки голштинської породи за надоєм Бічер Арлінду Еллен 

(надій за 4-у лактацію 25248 кг) і Даймонд-Селевейшн Нолма (надій за          

1-у лактацію 16793 кг) мали жирність молока відповідно 2,82% і 2,74%.  

Слід врахувати, що жирність молока є більш консервативною ознакою, 

ніж показники надоїв. На жирномолочність корів фактори зовнішнього 

середовища впливають значно менше, ніж на інші показники продуктивності. 

Коефіцієнт варіації цього показника коливається у межах 5…9%, причому на 

50…60% залежить від спадковості тварини і на 40…50% від впливу 

зовнішнього середовища. Кореляції між надоєм і відсотком жиру та білка 

молока складають відповідно 0,40 і 0,45. 

Проте ці показники є середньозваженими. У корів різних порід та в 

окремих стадах кореляційні зв’язки між цими показниками не однозначні. У 

поголів’я 2067 корів айрширської худоби є від’ємна кореляція             

(r = –0,13±0,03). Але у 23% корів коефіцієнт кореляції позитивний і сягає 

0,134, у 8,5% тварин кореляція відсутня, у 68,5% – вона має негативне 

значення. 

Завдання селекції – подолати негативний кореляційний зв’язок між 

надоєм молока і його жирністю. Змінити тип кореляції в бажаний бік можна 

шляхом інтенсивного використання бугаїв із генетично закріпленим 

позитивним зв’язком між цими ознаками в їх дочок. Зазвичай, позитивний 

зв’язок між надоєм та жирністю молока успадковується. Дослідженнями 

встановлено, що із 100 бугаїв, оцінених за якістю потомків, у 14,3% зв’язок 

між врахованими ознаками був позитивний, у 21,4% – відсутній, в решти – 

вірогідно від’ємний. Тому, під час оцінювання бугаїв за якістю потомків слід 
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звертати увагу не лише на величину селекційних ознак, а й обов’язково 

обчислювати кореляцію між найважливішими із них. 

Загалом під час добору разом з величиною показників надою необхідно 

враховувати як жирність, так і білковість молока. Відомо, що чим більше 

враховується ознак під час добору, тим менший ефект добору селекції за 

кожного із них. Щоб уникнути цього негативного явища селекціонери 

постійно звертають увагу на комплексні показники, які включають в себе 

низку селекційних ознак. Такими показниками є кількість молочного жиру і 

молочного білка, які характеризують як кількість, так і якість молочної 

продуктивності.  

У більшості корів зарубіжних країн сумарна кількість молочного жиру 

і білка в молоці за 305 діб і за всю лактацію є основною селекційною 

ознакою для молочних порід худоби. В “Інструкції з бонітування великої 

рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід худоби” (2004) 

рекомендується проводити оцінювання і добір корів за сумарною кількістю 

молочного жиру і білка, а за відсутності показників білка в молоці за 

середніми показниками молочного жиру за декілька лактацій. Рекордні 

показники вказують на потенціальні можливості окремих порід, для 

реалізації яких повинна вестись відповідна селекційна робота (табл.2.4). 

Таблиця 2.4  

Рекордистки за кількістю молочного жиру за лактацію 

Клички корів Порода % жиру в 
молоці 

Кількість 
молочного 
жиру, кг 

Брізвуд Петсі Біч Понтіак  голштинська 4,70 1012,7 

Урбе Бланка помісь зебу х 
голштинська 3,80 959,4 

Августа угорська ряба 6,04 767,5 
Бічер Арлінд Еллен голштинська 2,82 713,0 
Фасінейшн гензейська 10,58 629,1 
Даймон-Селевейшн Нолма голштинська 2,74 460,0 
Воротка симентальська 6,04 393,7 
Медуза симентальська 6,08 306,0 
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Для порівняння корів за енергетичною цінністю молока 

використовують показник 4%-го молока, який визначають за формулою 2.5: 

 

КМ = (М × 0,4) + (Ж × 0,15) ,                             (2.5) 

 

де: М – кількість молока, кг;   Ж – кількість молочного жиру, кг. 

Отаннім часом селекціонери звернули увагу на так званий коефіцієнт 

молочності, який відображає кількість 4%-го молока, отриманого від корови 

на кожні 100 кг її живої маси. Цим показником відображається економічність 

організму тварини. Адже поживні речовини раціону витрачаються не лише 

на молочну продукцію, а й на підтримку життєдіяльності тварин різної живої 

маси та крупності. 

У крупних тварин поверхність тіла більша, ніж у середніх за розміром і 

малих. Значну частину енергії кормів такі тварини витрачають на 

тепловіддачу. Відтак за рівних показників продуктивності крупна  корова  

менш економно витрачає поживні речовини. В такому випадку виробництво 

4%-го молока на кожні 100 кг живої маси набуває важливого селекційного 

значення (КМ) і визначається за формулою (2.6): 

маси живої ц:
4,0

жиру %  надій×
=КМ                   (2.6) 

 

За цим показником виділяють господарські типи тварин. Мінливість за 

ним у межах кожної породи висока. Значно відрізняються за цим 

показником породи молочної і молочно-м’ясної худоби (табл. 2.5). 

Коефіцієнт молочності об’єднує в собі чотири важливих селекційних 

показники: надій,% жиру, кількість молочного жиру, живу масу тварин. 

Взаємозумовленість і зв’язок між цими показниками очевидні.  
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Таблиця 2.5  

Коефіцієнти молочності різних порід молочної худоби України 

1 + 2 лактації 1 + 2 + 3 лактації Породи 
жива маса,  

кг 
коеф.молочн., 

кг 
жива маса, 

 кг 
коеф.молочн.,

кг 
Джерсейська 410 956 450 917 
Айрширська 450 767 540 717 
Голштинська 520 759 580 708 
Англерська 480 668 540 629 
Українська 
чорно-ряба 
молочна  

500 615 550 591 

Червона степова 470 607 520 587 
Швіцька 505 584 550 572 
Українська чер-
воно-ряба 
молочна 

520 568 600 524 

Бура карпатська 420 557 490 515 
Лебединська 505 539 550 531 
Симентальська 520 528 600 491 

 

Між надоєм,% жиру та коефіцієнтом молочності існує позитивна 

кореляція (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6  

Генотипні параметри коефіцієнта молочності  

Лактація Показники 
1 + 2 – середнє 1 + 2 + 3 – середнє 

Коефіцієнти кореляції (r):   
коеф. молочності × надій 0,54±0,10 0,39±0,11 
коеф. молочності ×% жиру 0,92±0,05 0,84±0,06 
коеф. молочності × жива маса -0,55±0,10 -0,34±0,11 
Коефіцієнт успадковуваності 
(h2), коефіцієнт молочності за 
породами: 

  

українська червоно-ряба 
молочна порода 0,64 0,55 

Українська чорно-ряба 
молочна порода 0,63 0,67 

червона степова 0,90 0,50 
симентальська 0,58 0,80 
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Коефіцієнт повторюваності (rs) 0,95±0,04 
 

Успадковування живої маси становить 0,3…0,4, що дає можливість за 

тандемної селекції знехтувати показником живої маси на певний період. Це 

тим більше суттєво, що жива маса корів значно залежить від породи, 

фізіологічного стану тварин та комплексу факторів зовнішнього середовища. 

Наприклад, багато порід молочного напряму за незбалансованої годівлі 

продукують молоко за рахунок власного тіла, різко худіють. Жива маса різко 

зменшується. 

У порід молочного напряму продуктивності коефіцієнт кореляції між 

живою масою телиць в річному віці і надоєм первісток складає 0,46, у 

комбінованих – 0,81. Певною мірою ці показники кореляційних зв’язків 

дають змогу прогнозувати майбутню продуктивність молодих корів. 

Оптимальна жива маса телиць у віці 18 місяців становить 380 кг. 

Збільшення її в цьому віці на 10 кг супроводжується в подальшому 

зростанням надоїв первісток на 150 кг. 

М'ясна продуктивність. Основними ознаками, які характеризують 

відгодівельні і м’ясні якості тварин є середньодобовий приріст, відносний 

приріст, жива маса, забійний вихід, витрати корму (корм. од.) на 1 кг 

приросту живої маси. 

Середньодобовий приріст (г) визначають діленням абсолютного 

приросту на кількість діб, за які цей приріст отримано щомісячно, від 

народження й до досягнення віку 12, 15, 18 міс. Середньодобовий приріст 

племінних бугайців на елеверах від народження і до 12-місячного віку 

становить 1000…1200 г, кращих – 1500 г. 

Живу масу (кг) визначають зважуванням тварин на вантажних вагах 

або вимірювальною палицею та мірною стрічкою для молодняку 

щомісячно, дорослих тварин – 1 раз на рік; корів – після отелення, бугаїв – 

під час бонітування. Селекція маточного поголів'я комбінованих порід 

худоби за живою масою проводиться тільки у випадку її позитивного зв'язку 
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з молочною продуктивністю. В середньому коефіцієнт кореляції між живою 

масою і надоєм становить 0,2. Але він криволінійний. Якщо збільшення 

живої маси супроводжується зміною промислового типу або ожирінням 

тварин, то кореляція між надоєм і живою масою набуває від'ємного 

значення. Генетична кореляція між цими ознаками наближена до нуля. 

Визначати живу масу можна за промірами. Відома формула (2.7) 

Трухановського передбачає вимірювання мірною стрічкою прямої довжини 

тулуба тварин (від середини холки – до кореня хвоста) та обхвату грудей за 

лопатками: 

100
)5,2( 2×

= ДТГ ПО
ЖМ    ,                                            (2.7) 

 

де: ЖМ – жива маса, кг;  Ог – обхват грудей за лопатками, см;  ПДТ – 

пряма довжина тулуба; коефіцієнт 2 – для корів молочного напряму 

продуктивності;  коефіцієнт 2,5 – для корів комбінованого напряму 

продуктивності. 

Якщо для цієї мети використовують допоміжну таблицю, то мірною 

стрічкою вимірюють навскісну довжину тулуба (від плечолопаткового 

зчленування – до сідничних горбів) та обхват грудей за лопатками.  

Останнім часом запроваджено визначення живої маси на основі 

проміру обхвату грудей за лопатками (табл. 2.7). 

Забійний вихід (%) визначають після проведення контрольного забою 

на м’ясопереробних підприємствах у кінці періоду відгодівлі, зазвичай, в 12, 

15 і 18 місяців. Забійний вихід – відношення маси туші з внутрішнім жиром 

до передзабійної живої маси, виражене у відсотках. Його величина 

залежить, переважно, від чотирьох факторів: віку, вгодованості, статі, а 

також скороспілості тварини. У разі забою бугайців у віці 12 міс. забійний 

вихід становить 43…50%, у 18 міс. – 53…57 відсотків. 



 

 

90

 

Витрати корму на 1 кг приросту живої маси (корм.од.) визначають 

за даними науково-виробничих дослідів або зоотехнічного обліку в період 

відгодівлі.  

Таблиця 2.7  
Визначення живої маси корів і телиць голштинської породи  

за промірами 
Обхват 
грудей, 
см 

Жива 
маса, 
кг 

Обхват 
грудей, 
см 

Жива 
маса, 
кг 

Обхват 
грудей, 
см 

Жива 
маса, 
кг 

Обхват 
грудей, 
см 

Жива 
маса, 
кг 

Обхват 
грудей, 
см 

Жива 
маса, 
кг 

Обхват 
грудей, 
см 

Жива 
маса, 
кг 

69 37 98 84 127 181 156 310 185 489 214 701 
70 37 99 87 128 184 157 316 186 497 215 709 
71 37 100 90 129 188 158 321 187 504 216 715 
72 38 101 93 130 192 159 327 188 511 217 722 
73 38 102 96 131 196 160 332 189 518 218 729 
74 39 103 99 132 200 161 337 190 525 219 735 
75 39 104 102 133 204 162 343 191 533 220 742 
76 40 105 105 134 208 163 349 192 540 221 748 
77 41 106 108 135 212 164 355 193 547 222 754 
78 43 107 111 136 216 165 360 194 555 223 760 
79 44 108 114 137 221 166 366 195 562 224 766 
80 45 109 117 138 225 167 372 196 569 225 722 
81 47 110 121 139 229 168 378 197 577 226 777 
82 48 111 124 140 234 169 384 198 584 227 783 
83 50 112 127 141 238 170 391 199 591 228 788 
84 52 113 131 142 242 171 397 200 598 229 794 
85 54 114 134 143 247 172 403 201 606 230 799 
86 55 115 137 144 252 173 409 202 614 231 805 
87 58 116 141 145 256 174 415 203 621 232 810 
88 59 117 144 146 261 175 422 204 629 233 816 
89 62 118 147 147 265 176 429 205 636 234 821 
90 64 119 151 148 270 177 435 206 644 235 827 
91 66 120 155 149 275 178 442 207 651 236 833 
92 69 121 158 150 280 179 448 208 659 237 839 
93 71 122 162 151 285 180 455 209 666 238 844 
94 74 123 166 152 290 181 462 210 673 239 850 
95 76 124 169 153 295 182 469 211 680 240 856 
96 79 125 173 154 300 183 476 212 687 241 862 
97 82 126 176 155 305 184 483 213 694 242 868 

 
 

Ознака має високу від'ємну кореляцію з величиною середньодобового 

приросту (г = –0,7…–0,8). Існує різниця за цим показником у потомків 
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різних бугаїв. За доброї оплати корму витрати на 1 кг приросту живої маси 

в молодняку до річного віку не перевищують 5,5…6,5 корм.од., до 18 міс. – 

7…8 корм.од. 

Молочну худобу за м'ясною продуктивністю поліпшують бугаями. Їх 

оцінюють за м'ясними якостями під час вирощування на елеверах: як за 

власними показниками, так і за показниками потомків, частіше чоловічих. 

Відгодівельні та м'ясні якості худоби залежать від низки факторів – умов 

вирощування й відгодівлі, статі і віку, породи та породності. 

Повноцінна, нормована годівля зумовлює підвищення м'ясної 

продуктивності  тварин всіх порід і різного віку. Серед худоби молочного 

напряму кращою м'ясною продуктивністю характеризується чорно-ряба, 

комбінованих – симентальська. 

Відтворна здатність худоби. В умовах концентрації, промислових 

технологій та інтенсифікації молочного тваринництва велике значення має 

селекція тварин (бугаїв і корів) за відтворною здатністю. 

Відтворна здатність бугаїв. Племінних плідників оцінюють і 

селекціонують за якістю сперми та запліднювальною здатністю сперміїв. 

Якість сперми визначають шляхом підрахунку загальної кількості 

сперміїв із прямолінійно-поступальним рухом в 1 мл свіжої сперми; 

рухливість, виживаність і кількість сперміїв у розмороженій спермі – під 

мікроскопом та у камері Горяєва в кожному еякуляті сперми бугая       

11…12-місячного віку. Якість сперми – це сумарна ознака, яка включає об'єм 

еякуляту, концентрацію і рухливість сперміїв у свіжій спермі; рухливість, 

питому вагу живих сперміїв і виживаність їх після розморожування сперми. 

Оцінюють нерозбавлену свіжу сперму за концентрацією сперміїв в 1 мл і 

вона може бути: густа (понад 1 млрд. сперміїв), середня (0,6…1 млрд. 

сперміїв) і рідка (менше 0,6 млрд. сперміїв). Рідка сперма для використання 

не допускається. Рухливість сперміїв оцінюють за 10-бальною шкалою. 

Оцінка 10 балів означає, що всі спермії мають прямолінійний рух. 

Мінімальні вимоги до якості розмороженої сперми після глибокого 
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заморожування: рухливість сперміїв – 3 бали, (живих – 35%), виживаність 

сперміїв – 5 балів. 

Запліднювальна здатність сперміїв (%) визначається шляхом 

підрахунку кількості корів і телиць, запліднених після першого осіменіння 

спермою конкретного бугая, після одержання результатів ректальних 

досліджень контрольного поголів'я. Оцінюється за формулою (2.8):  

ЗЗ=(1,3·n1+n2) ·100/N  ,                                      (2.8) 

де N – загальна кількість запліднених корів і телиць, гол.; n1 – кількість 

корів запліднених після першого осіменіння, гол.; n2 – кількість телиць, 

запліднених після першого осіменіння, гол.; 1,3 – коефіцієнт перерахунку 

заплідненості корів до заплідненості телиць.  

Коефіцієнт мінливості ознаки становить у середньому 40…50%. Ліміти 

величини запліднювальної здатності сперміїв коливаються в межах 30 – 96%. 

Перший показник оцінюють з 11–12-місячного віку: беруть не більше 

двох еякулятів на тиждень. Кожний еякулят оцінюють за об'ємом і кольором 

сперми. Потім її досліджують під мікроскопом за іншими показниками. 

Запліднювальна здатність сперміїв – основний критерій оцінювання 

сперми. Це процент запліднених корів і первісток, в яких не повторювалась 

охота через 60…90 діб. Для оцінювання цієї ознаки спермою перевірюваного 

бугая  осіменяють 150…200 корів і 50…100 телиць в декількох стадах.  

Крім індивідуальних особливостей плідника на показники 

запліднювальної здатності сперміїв впливають і такі фактори, як 

фізіологічний стан підібраних корів і телиць, спосіб осіменіння, кваліфікація 

техніка штучного осіменіння та ін. 

Мінімальні вимоги, яким повинні відповідати перевірювані бугаї за 

запліднювальною здатністю сперміїв, такі: запліднюваність корів – 50%, 

телиць – 70%. 

Відтворна здатність корів – складна фізіологічна ознака, яка в 

зоотехнічній практиці і селекції характеризується кількома показниками, 
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зокрема, вік при першому отеленні, індекс осіменіння, сервіс-період, період 

між отеленнями, заплідненість після першого осіменіння, індекс плодючості.  

Вік при першому отеленні (міс.) – підраховують кількість місяців від 

народження телиці до першого отелення первістки під час проведення 

бонітування або після закінчення лактації. За правильної організації 

вирощування телиць основним фактором ознаки є порода, її скороспілість. 

Оптимальний вік при першому отеленні в умовах правильного вирощування 

тварин для скороспілих порід (чорно-ряба, айрширська, джерсейська, 

англерська, червона датська) 24…25 місяців, для пізньоспілих комбінованого 

напряму продуктивності – 27…29 місяців. Осіменяють телиць за досягнення 

живої маси не менше 75% живої маси дорослих корів.  

Індекс осіменіння визначають кількістю осіменінь, необхідних для 

запліднення, систематично в кінці року під час оцінювання запліднювальної 

здатності сперміїв перевірюваних бугаїв. Хорошим вважається індекс, якщо 

на одне запліднення припадає не більше 1,5…2 осіменінь. 

Сервіс-період визначають підрахунком кількості днів від отелення до 

плодотворного осіменіння під час бонітування або після закінчення лактації. 

Оптимальна тривалість не більше 80…85 діб. Ліміти ознаки дуже великі:     

від 19 до 200 діб і більше за середнього значення в племінних стадах    

75…100 діб. Тривалість сервіс-періоду – основна складова другого показника 

відтворної здатності – періоду між отеленнями.  

Період між отеленнями визначають підрахунком кількості днів між 

двома суміжними отеленнями під час бонітування за формулою (2.9):  

МОП = SP + См  ,                                                    (2.9) 

де SP – тривалість сервіс-періоду, діб;  См – тривалість періоду тільності, 

діб.  

Оптимальна величина МОП 365…390 діб. Тривалість сервіс-періоду SP 

можна використовувати і для контролю точності показника виходу телят на 

100 корів. Для цього користуються формулою (2.10):  

BT =365 × 100/SP+ См   ,                                   (2.10) 
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де BT – вихід телят на 100 корів за рік, гол;  SP – тривалість сервіс-

періоду, діб;  См – тривалість періоду тільності (278…285 діб). 

Заплідненість після першого осіменіння визначають кількістю 

тварин, що не прийшли в охоту через 60…90 діб після осіменіння в 

результаті ректального дослідження на тільність. Цей показник 

використовують під час оцінювання запліднювальної здатності сперміїв 

перевірюваних бугаїв, а також для характеристики родин, стад. Показник 

доброї заплідненості після першого осіменіння в телиць вищий і становить 

70%, у корів – 60% і більше. Заплідненість корів після першого осіменіння     

в перші 30 діб після отелення 30…41%, у 30…60 діб – 50…55%, 60…90 – 

57…62%, у 90 діб і більше – 60…66%. Заплідненість після першого 

осіменіння (ЗП) визначають за формулою (2.11): 

ЗП = О1/N·100  ,                                           (2.11) 

де О1 – кількість маток, запліднених після першого осіменіння, гол.;             

N – кількість усіх маток, яких осіменили, гол. 

Індекс плодючості визначають за необхідності, але під час 

розрахунків беруть до уваги корів, що мають не менше двох отелень. Індекс 

плодючості (ІП) (показник відтворної здатності) довічний або за низку років 

визначають за формулою (2.12):  

ІП=(О – 1) ×·365/Д   ,                                                   (2.12) 

де O – кількість отелень; Д – кількість діб між першим й останнім 

отеленнями.  

За доброї плодючості окремої корови або стада індекс становить 100 і 

більше. Точніше диференціацію корів за відтворною здатністю обраховують 

за такою формулою плодючості 2.13:  

ІП = 100 – (K + 2МОП) ,                                           (2.13)  

де K – вік корови під час першого отелення, міс.;  

МОП – середній період між отеленнями, міс.  

За доброї плодючості корів величина індексу дорівнює 48 і більше, 

середньої – 41…47, поганої – 40 і менше. На практиці часто користуються 
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коефіцієнтом відтворної здатності (КВЗ), який визначають за формулою 

(2.14): 

КВЗ=365/МОП  ,                                                      (2.14)  

де МОП – середній період між отеленнями, діб.  

Оптимальна величина КВЗ становить від 1 до 0,95. 

Плодючість корів – спадково зумовлена ознака. Поліпшити її можна, 

насамперед, шляхом селекції бугаїв за плодючістю дочок. Встановлено вплив 

спадкових факторів на частоту порушення плодючості в корів – тяжкі 

отелення, мертвонародження, аборти та ін. Ці негативні явища необхідно 

враховувати в селекції.  

Технологічні селекційні ознаки в молочному скотарстві. В умовах 

інтенсивної технології придатність корів до машинного доїння є важливою 

ознакою.  

Серед молочних і молочно-м’ясних порід худоби, яких розводять в 

Україні, є різна частка корів недостатньо пристосованих до умов 

індустріальної технології, перш за все, через невідповідність морфо-

функціональних якостей вим’я корів технічним та експлуатаційним 

характеристикам сучасних доїльних систем. Тому слід проводити селекцію за 

цим напрямом. Придатність корів до машинного доїння – це здатність їх 

швидко і повністю віддавати молоко одночасно з усіх часток вим'я. 

Основні селекційні ознаки, які визначають придатність корів до 

машинного доїння, – це форма і розвиток вим'я, величина, форма й 

розміщення сосків, рівномірність розвитку часток вим'я та інтенсивність 

молоковіддачі. 

Форма і якість вим'я визначають візуально, прощупуванням, 

вимірюванням циркулем, мірною стрічкою або рулеткою на 2…3-му місяцях 

лактації за 1…1,5 години до початку доїння. Бажана форма – ванно- і 

чашоподібна, небажана – кругла, козина. Ванноподібна – вим’я добре 

розвинене, далеко розташоване вперед і назад, з добре розвиненим молочним 

дзеркалом; довжина перевищує ширину на 10% і більше. Чашечкоподібна – 
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довжина вим’я дещо більша за ширину, розвинене добре, молочне дзеркало 

середньорозвинене, розміщення дійок за квадратом. Округла – вим’я гірше 

розвинене, ніж чашоподібне, має форму урізаного конуса. Козине – передні 

частки вим’я недорозвинені, задні – відвислі. Надої в корів з ванноподібною і 

чашоподібною формами вим'я на 20…25% вищі, ніж у аналогів із козиним 

вим'ям.  

За структурою розрізняють вим'я залозисте і м'ясне. Залозисте 

відрізняється від м'ясного великим спаданням після доїння, залозиста 

тканина легко прощупується. 

Форму, величину і розміщення дійок визначають візуально, 

вимірюванням штангенциркулем, мірною стрічкою або рулеткою на 

2…3 місяцях лактації за 1…1,5 години до початку доїння. Бажана форма – 

циліндрична і конічна, небажана – пляшко-, грушо- та олівцеподібна; 

найбільш бажані розміри дійок: довжина – 5…8 см, діаметр – 2…3 см, 

розміщення – широке „за квадратом”, спрямовані вертикально вниз. 

Небажана наявність додаткових дійок (полімастія).  

Рівномірність розвитку часток вим'я визначається кількістю молока, 

надоєного з кожної частки вим'я апаратом для роздільного видоювання 

часток вим'я на 2…3-му місяцях лактації. Індекс рівномірності розвитку 

вим’я (ІВ) розраховують за формулою (2.15): 

ІВ=НП ×·100/ ЗН  ,                                               (2.15) 

де НП – величина надою з правої і лівої передніх часток вим'я, кг;        

3Н – загальний надій, кг.  

Для машинного доїння бажаний індекс вим'я не менше 40%, різниця в 

часі видоювання окремих часток для тритактних апаратів – не більше 2 хв., 

для двотактних – не більше 1хв. Велика нерівномірність розвитку часток 

вим'я, так як і велика різниця у видоюванні окремих часток, часто призводить 

до захворювання вим'я на мастит. 

Швидкість молоковіддачі – це кількість молока, видоєного за 1 хв., 

вимірюється секундоміром та апаратом для роздільного видоювання на    
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2…3-му місяцях лактації в одне з контрольних доїнь. Середню інтенсивність 

молоковіддачі визначають шляхом ділення кількості отриманого молока за 

добу або за одне із доїнь на тривалість доїння і виражають у кг/хв. Небажані 

як дуже низька, так і надто висока швидкість молоковіддачі. В першому 

випадку витрачається багато часу на доїння корів, в іншому – підвищується 

ймовірність проникнення у вим'я через дійковий канал хвороботворних 

мікробів й самовитікання молока. Оптимальний показник інтенсивності 

молоковіддачі – 1,5…1,8 кг/хв. за добового надою – 15…25 кг. Крім 

величини добового надою й особливостей тварини, на інтенсивність 

молоковіддачі і повноту видоювання впливають якість переддоїльної 

стимуляції, дотримання порядку доїння, інтервал між початком викликання 

рефлексу молоковіддачі (масаж вим'я) і початком доїння. Якщо не викликано 

рефлекс молоковіддачі, зниження надою сягає 25%. Час між початком 

переддоїльної підготовки вим'я і доїнням не повинен перевищувати 1 хв., 

якщо він становить 3…5 хв., то втрати надою сягають 40…50%. 

Конституційна міцність – важлива селекційна ознака, яка вказує на 

здатність тварин проявляти впродовж життя високу продуктивність, 

плодючість, життєздатність і стійкість до хвороб та несприятливих факторів 

середовища.  

У селекції молочної та комбінованої худоби для визначення 

особливостей будови тіла тварин оцінюють їх екстер’єр, який є зовнішнім 

виразом конституції. 

Основним методом оцінювання екстер’єру корів є оцінювання в балах, 

яке офіційно враховують для визначення класу тварин за комплексом ознак 

під час бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних 

порід. 

Шкалу оцінювання типу будови тіла корів наведено в таблиці 2.8. 

Цю шкалу доповнюють описом недоліків будови тіла і вад екстер’єру 

(табл. 2.9).  
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За сумою одержаних балів коровам виставляють оцінку: 90 балів і 

вище – „відмінно” (В), 85…89 балів – „дуже добре” (ДД), 80…84 бали – 

„добре з плюсом” (ДП), 75…79 балів – „добре” (Д), 65…74 бали – 

„задовільно” (З) і менше 65 балів – „незадовільно” (Н).  

Таблиця 2.8  
Шкала оцінювання типу будови тіла корів 

Ознаки і статі Вимоги до оцінювання за вищим балом Вищий 
бал  

 Загальний 
вигляд 
  і розвиток  

Відмінна розвиненість ознак молочного типу для 
молочних порід, достатнє поєднання їх з 
обмускуленістю у молочно-м'ясних порід, 
пропорційний розвиток статей відповідних 
породних ознак, голова і шия типові для породи, 
жива маса відповідає стандарту породи, 
конституція щільна, міцна, кістяк міцний, але не 
грубий  

10 

 Холка, спина, 
поперек, 
середня 
  частина  

Холка довга, рівна, чітко виражена 
(клиноподібної форми для молочних порід), 
лопатки щільно прилягають до грудей; спина 
пряма, міцна; поперек широкий і майже 
горизонтальний; черево довге, глибоке, 
невідвисле, великої ємності  

10 

  Груди  

Глибокі, широкі, довгі, без перехвату і западин за 
лопатками, обхват великий; ребра плоскі, широкі, 
довгі, широко розставлені та косо спрямовані 
назад, міжреберна ширина велика; шкіра тонка, 
щільна, еластична  

10 

  Крижі  

Довгі, рівні, широкі у маклаках і сідничних 
горбах, чітко окреслені; кульшові суглоби високі 
та широко розставлені; корінь хвоста на рівні лінії 
спини, хвіст довгий і негрубий  

10 

  Кінцівки  

Грудні – прямі, широко поставлені; тазові – під 
час огляду збоку (від скакального суглоба до 
бабок) майже прямі, а під час огляду ззаду прямі, 
широко і паралельно поставлені; суглоби сухі, 
чітко сформовані; бабки короткі, міцні  

10 

  Ратиці  

Овальної форми, міцні, короткі, компактні, із 
блискучою поверхнею рогу без тріщин, передня 
стінка знаходиться під кутом 40-500, п'ятка 
висока  

10 

  Вим'я  Ванноподібне, симетричне, широке, щільно 
прикріплене до черева; дно трохи вище 10 
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скакального суглоба, майже горизонтальне; 
м'яке, еластичне, значно спадає після 
видоювання; частки рівномірно розвинені; 
молочні вени великі,  довгі,  звивисті,  
розгалужені  

  Передня   
частина 
вимені  

Добре розвинена в глибину і ширину, значно 
поширена вперед, плавно переходить у задню 
частину та міцно прикріплена; частки не 
розходяться в боки і рівномірно розвинені  

10 

 Задня частина 
 вимені  

Добре розвинена, високо, широко і .міцно 
прикріплена між стегнами; частки рівномірно 
розвинені з глибокою роздільною борозенкою 
між лівою і правою половинами  

10 

 Дійки  

Циліндричної або трохи конічної форми, 
однакового оптимального розміру за довжиною 
(5-8 СМ) і діаметром (2-3 СМ), рівномірно 
поставлені під кожною чвертю, прямовисно 
спрямовані донизу  

10 

Сума балів 100 
 

Таблиця 2.9  
Вади і дефекти екстер'єру 

 
Ознаки і статі                Вади і дефекти 

Загальний 
вигляд і 
розвиток, 
вираженість 
особливостей 
породи, 
кістяк  

Загальна недорозвиненість; кістяк грубий чи перерозвинено 
ніжний; мускулатура пухка або слабко розвинена; будова тіла 
непропорційна і не відповідає напряму продуктивності; тип 
породи виражений слабо; низькорослість; голова дуже мала, 
вузька, важка, груба чи перерозвинена, „бичача” для корови 
чи „коров'яча” для бугая; шия коротка, груба, із товстими 
складками шкіри, вирізана й різко переходить у груди й 
плечі; підгруддя велике  

Тулуб: 
холка, спина, 
поперек, 
середня 
частина  

Тулуб короткий, молочний трикутник виражений слабо, 
лопатки прилягають нещільно, плечі (лопатки) вивернуті; 
холка роздвоєна чи дуже гостра, низька, надмірно 
обмускулена; мала відстань між ребрами, спина вузька, 
коротка, провисла або горбата; поперек вузький, провислий, 
дахоподібний; середня частина коротка, недостатні глибина і 
об’єм черева в корів, у бугаїв черево відвисле  

Груди  Неглибокі, вузькі, з перехватом і западинами за лопатками, 
об'єм грудей малий, недостатньо округлі передні ребра  

Крижі  Короткі, вузькі, звислі, маклаки низькі, корінь хвоста 
високий, запалий, шилозадість, дахоподібність  

Кінцівки  Зближеність у зап'ястках (іксоподібність), розмет грудних 



 

 

100

 

кінцівок, відставлені лікті, шаблевидні, слонова постава, 
зближеність у скакальних суглобах тазових кінцівок, 
перерозвинені стегна. Кістяк грубий: бабки слабкі (провислі)  

Ратиці  Дуже вузькі; торцева передня стінка; м'які, випукле дно, 
роздвоєні, низька п'ятка  

Вим’я  

Дуже мале (примітивне), мішкоподібне, відвисле, із 
нерівномірно розвиненими частками (козине); глибокі 
роздільні борозни між передньою та задньою частинами 
(перехват); м'ясисте, слабо залозисте, дно вимені ступінчасте; 
молочні вени малі, погано виражені  

Передня 
частина 
вимені  

Глибокі (відвислі) або мілкі передні частки; вузька, коротка І 
слабо прикріплена до черевної стінки  

Задня частина 
вимені  

Дуже мілка, відвисла, мало поширена назад; низьке 
прикріплення ззаду; підтримувальна зв'язка погано виражена 

Дійки  
Дуже короткі або довгі, товсті або тонкі, кососпрямовані, 
олівцеподібні, пляшкоподібні, грушоподібні, зближені збоку 
або ззаду  

 

Окомірний метод носить суб’єктивний характер, тобто, залежить від 

поглядів, досвіду та навичок бонітувальника. Для підвищення об’єктивності 

оцінювання будови тіла використовують взяття промірів окремих частин тіла 

тварин.  

Але окремі проміри не дають уявлення про будову тіла як цілого. В 

такому разі користуються індексами будови тіла тварини. 

Візуальне визначення всіх вад будови тіла корови носить суб’єктивний 

характер, тобто, не завжди відповідає реальному стану. Індекси будови тіла 

допомагають уникнути цього недоліку.  

У 1977 році спеціалістами американської асоціації голштинської 

худоби запропоновано лінеарне оцінювання екстер’єру, яке включає в себе 

сукупність екстер’єрних і технологічних ознак. На основі вираженості 

певних ознак виставляють загальний бал оцінювання тварин. 

Лінеарна методика оцінювання екстер’єру передбачає спеціальну 

підготовку бонітувальників. За високої досвідченості такого бонітувальника 

можна об’єктивно призначити бали в межах від 1 до 5 (табл. 2.10).  
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Таблиця 2.10  
Шкала племінного оцінювання будови тіла в молочних корів 

№ 
з/п Стандартні ознаки 

Показники та окомірне 
оцінювання окремих 

статей тіла 
Бал 

1  Жива маса тварини  відовідно до 
вимог стандарту 

 

81% від стандарту 
82-95% від стандарту 
96-100% від стандарту 
101-117% від стандарту 
118% і більше 

1 
2 
3 
4 
5 

2  

 Вираженість молочного типу 
 

  Дуже масивна шия, кут 
А слабо проглядається. 
  Міцна будова, холка 
широка, шия товста, кут А 
слабо проглядається. 
  Міцна, але не масивна, 
кут А достатньо 
виражений. 
Кут А проглядається, він 
недостатньо гострий, 
шкіра ніжна зі складками. 
  Добре окреслений 
трикутник, видовжена 
тонка шия, холка добре 
виражена, кістяк тонкий, 
велика відстань між 
ребрами 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 

5 

3  

 
Міцність тулуба 

Вузький слабий тулуб із 
зближеними передніми 
кінцівками 
Слаборозвинений тулуб, 
вузький 
Нормально розвинений 
тулуб 
Сильний, достатньо 
широкий тулуб 
Дуже сильний з надмірно 
широкою поставою 
передніх кінцівок 

1 
 
2 
3 
4 
 
5 
 

4   

Глибина тулуба 

Слабо розвинута грудна 
клітка, мілкі груди 
Груди неглибокі 
Середня глибина грудей 
Груди глибокі 

1 
2 
3 
4 
5 
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Добре розвинена грудна 
клітка, глибока 

5 

Ширина в тазостегновому 
з’єднанні і  

розвиток тазу 

Дуже вузький таз 
Вузький таз 
Середня ширина тазу 
Достатня ширина тазу 
Дуже широкий таз 

1 
2 
3 
4 
5 

6   

 Крижі (вид збоку) 
 

Надмірно підняті 
Сильно похилі 
Злегка підняті 
Злегка похилі 
Рівна лінія крижів 

1 
2 
3 
4 
5 

7 

Постава задніх кінцівок 

Саблисті 
Досить прямі (слоновість) 
Злегка зігнуті в 
скакальному суглобі 
Поставлені прямо 
Нормальна постава, міцні 

1 
2 
3 
4 
5 

8 

Ратиці 

Слабі, низькі за висотою 
Низько поставлені, 
недостатні за висотою 
постави, або дуже 
розчепірені (роздвоєні) 
Середні за висотою 
постави 
Підвісна постава, 
достатньо міцні 
Міцні з високою поставою

1 
2 
 

3 
4 
5 

9 

Кріплення передньої частки 
вим’я 

 
Відвисле, слабо кріпиться 
до чрева 
Погано прикріплене, 
коротке, випукле 
Нормальне кріплення, але 
коротке 
Середньої довжини, 
випукле, добре кріпиться 
до тулуба 
Далеко поширене вперед, 
міцно прикріплене до 
тулуба, добре 

 
1 
2 
3 
4 
 

5 
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проглядаються молочні 
вени 

10 

Висота дна вим’я над підлогою 
(відносно скакального суглоба) 

 
Опущене нижче 
скакального суглоба на 1 
см 
 і більше 
Опущене трохи нижче 
скакального суглоба 
Вище від скакального 
суглоба на 10 см 
Трохи вище скакального 
суглоба (мілке за 
глибиною вим’я) 
Нормальне. Дно вим’я 
розташоване на рівні 
скакального суглоба 

 
1 
 

2 
3 
4 
 

5 

11 

Розвиток задньої частини вим’я і 
його кріплення 

 

Погане кріплення, 
відвисле, роздільна 
борозна не проглядається 
Кріплення вузьке, 
недостатньо виражена 
роздільна борозна 
Слабо прикріплене, 
широке розташування між 
кінцівками, роздільна 
борозна добре 
проглядається 
 
Достатньо міцне 
кріплення з добре 
вираженою роздільною 
борозною 
Відмінне кріплення, 
роздільна борозна добре 
окреслена і високо 
піднімається вверх  – 
свідчення міцності  
центральної зв’язки 

 
1 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 

12  

Топографія дійок 
 

Досить зближені 
Зближені, але не мішають 
надіванню доїльних 
стаканів 
Широко розташовані і 
направлені в боки (мішає 

1 
2 
 

3 
 

4 
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машинному доїнню) 
Широко розташовані, 
прямовисні 
Нормально розташовані у 
вигляді квадрата 

5 

13 

Розмір дійок 

Короткі, не придатні до 
машинного доїння 
Надмірно довгі 
Короткі, нормальні за 
товщиною 
Довгі і не уміщуються в 
доїльні стакани 
(нормальна товщина, не 
тонкі) 
Нормальні за довжиною і 
діаметром  

1 
2 
3 
4 
 

5 

14  
Швидкість молоковіддачі 

 

0,8   – 1,0 кг/хв. 
1,01 – 1,19 кг/хв. 
1,20 – 1,49 кг/хв. 
1,50 – 1,79 кг/хв. 
1,80    і швидше 

1 
2 
3 
4 
5 

 
Дослідженнями встановлено вікову повторюваність (на рівні 0,585) 

типу будови тіла корів (І…ІІІ лактації), що оправдує оцінювання за першу 

лактацію. 

2.2. Методи оцінювання племінних якостей худоби 
Методика визначення племінної цінності. Племінна цінність худоби 

визначається генетичною різницею між продуктивністю окремої тварини або 

групи особин і середньою продуктивністю стада або популяції. У молочному 

скотарстві племінну цінність тварини можна визначити на основі показників 

власної продуктивності предків, потомків і бокових родичів. 

Племінну цінність корови (I1) за власними показниками, приміром, за 

надоєм, визначають за формулою (2.16): 

I1 = h2
m(Pк- Pр) + h2

с(Pк – В)   ,                            (2.16) 

де h2 m – коефіцієнт успадковуваності надою за m лактацій;             

Pк – надій корови; Pр – надій ровесниць; B – надій корів по стаду (популяції); 
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h2
c – ступінь генетичної різниці між надоєм окремих стад (переважно h2

c = 

0,1). 

Наприклад, h2
m = 0,4; m = 3; Рk = 5000 кг молока; Рp = 4500 кг; B = 

3500 кг; h2
c = 0,1. h2

m = 0,25/(1+(3-1)×0,7) 

I1 = 0,4•(5000 – 4500) + 0,1 • (4500 –3500) = 200+100 = 300 кг 

Вираз h2
m (Pk – Pp), або +200 кг молока, характеризує генетичну 

перевагу корови за надоєм у стаді, а вираз h2
c(Pk – B) або +100 кг молока, 

характеризує генетичну перевагу стада, в якому лактує корова, над породою 

(популяцією). Вся формула (I1 = +300 кг) відображає генетичну перевагу 

корови над популяцією. За допомогою цієї формули оцінюють матерів корів 

і потенційних матерів бугаїв. 

Племінну цінність бугаїв ( I2 ) за власними показниками (швидкість 

росту, жива маса, спермопродуктивність та ін.) оцінюють за формулою 

(2.17): 

I2 = h2(PБ – Pр) ,                                         (2.17) 

де h2 – коефіцієнт успадковуваності селекційної ознаки; PБ – показник 

ознаки; Pр – середній показник ровесників і-го генотипу. 

Наприклад, кількість сперміїв в одному еякуляті чорно-рябого бугая (і) 

у віці j = 1,5 р. становить 3,8 млрд., а в його ровесників Pр – в середньому 

3,5 млрд., коефіцієнт успадковуваності h2 спермопродукції становить 0,4. 

Отже, племінна ціність бугая за спермопродукцією становить: 

I2 = 0,4×(3,8 - 3,5)= 0,12 млрд. 

Племінну цінність бугаїв за продуктивністю їхніх дочок (I3) 

оцінюють за формулою (2.18): 

I3= 2b×(Д – P)   ,                                            (2.18) 

де b – коефіцієнт регресії племінної цінності тварини (формула 2.19): 

2

2

25,0)1(1
25,0

hW
hWb

⋅⋅−+
⋅⋅

=   ,                                            (2.19) 

         де W – ефективна кількість дочок визначається за формулою (2.20): 
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nn
nn

W
+

⋅
=     ,                                            (2.20) 

де ng – кількість дочок бугая; np – кількість ровесниць і-го генотипу;     

Д – середня продуктивність дочок; P – середня продуктивність ровесниць. 

Визначення різниці між продуктивністю дочок і ровесниць, з 

урахуванням їхнього генотипу, дає змогу правильно визначити племінну 

цінність бугаїв. 

Облік рівня продуктивності дочок і ровесниць по роках і окремих 

стадах дає змогу виключити вплив цих факторів на результати оцінювання 

бугаїв за потомством. 

Наприклад, h2 = 0,25; W = 80; (Д – Р) = 200 кг. 

кгI з 336)200(68,1)200(
25,025,0)180(1

25,08025,02
+=+⋅=+×

×⋅−+
×××

=  

Методи оцінювання різних категорій племінних тварин. За 

великомасштабної селекції на частку бугаїв-плідників припадає 90…95% 

ефекту селекції в породі, в т.ч. від добору батьків бугаїв – 40…50%, матерів 

бугаїв – 30…40% і батьків корів – 15…20%. Добір корів у племінне ядро для 

отримання ремонтних телиць впливає на генетичне поліпшення лише на 

5…10%. Тому оцінювання і добір бугаїв для підприємств (об’єднань) з 

племінної справи у тваринництві – основа племінної роботи. 

Зважаючи на те, що батьки бугаїв, матері бугаїв і батьки корів значно 

впливають на генетичне поліпшення породи, цих тварин оцінюють за 

декількома джерелами інформації з урахуванням генетичних та 

середовищних факторів. 

Система управління молочним скотарством (СУМС) „Орсек-Україна” 

вимагає створення програмного комплексу для автоматизації виробничого і 

селекційного процесів у племпідприємствах („Орсек-ПП”) і селекційних 

центрах („Орсек-СЦ”). 

За умов великомасштабної селекції провідна роль належить бугаям, 

яких оцінюють за фенотипними показниками первісток. Їх надій, молочний 
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жир і молочний білок корегують на отелення в різні пори року, вік при 

отеленні, тривалість лактації і таке інше, шляхом множення фактичних 

показників за лактацію (скорочену чи 305 діб) на відповідні коефіцієнти. 

Вони розраховані з використанням розроблених для цієї мети рівнів регресії 

(Майборода М.М., Германчук С.Г., 2002). 

Розрахункова племінна цінність бугая визначається за формулою 

(2.21): 

РПЦj = 2 (ДР + СП),                                            (2.21) 

де: РПЦ – розрахункова племінна цінність j-го бугая за показниками 

продуктивності його дочок; ДР – різниця між показниками дочок і 

ровесниць; СП – різниця між середніми показниками за стадом і породою. 

Різниці визначають як середньозважені величини через ефективну 

кількість дочок (Wі) за формулою 2.20: 

Різницю між показниками дочок і ровесниць (ДР) розраховують за 

формулою (2.22): 

∑
∑ ∑

+

⋅−
=

iв

iдii

WK
CnД

ДР    ,                                         (2.22) 

де: Ді – показник продуктивності і-тої дочки бугая; n∂і  – кількість дочок 

бугая в і-тому кварталі у певному стаді; Сі – середній рівень продуктивності в 

стаді (за дочками і ровесницями); Wі – ефективна кількість дочок в і-тому 

кварталі у даному стаді; Кв – коефіцієнт певної ознаки (Кв за надоєм – 12,3, за 

вмістом жиру – 5,7, за кількістю молочного жиру – 10,4), що враховує 

регресію племінної цінності бугая на його генотип залежно від показників 

успадковуваності (h2). 

Різницю між середньозваженими за стадом і породою розраховують за 

формулою (2.23): 

∑
∑

⋅

−
=

i

iii

W
ПCW

СП
10

)(
  ,                                              (2.23) 

де: Сі – середнє за стадом; Пі – середнє по породі на даний період;       

Wі – ефективне число дочок. 
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Показники ДР і СП обчислюють у межах окремих генотипів 

(кровності). 

Повторюваність результатів оцінювання плідника за якістю потомків 

визначають за формулою (2.24): 

3,12
100 1

++
⋅

=
iдi

ОП Kn
nП   ,                                             (2.24) 

де: Поп – повторюваність оцінки плідника,%; n∂і  – чисельність дочок; Кі 

– кількість стад, в яких оцінювали цього плідника.  

Цей показник визначають за формулою (2.25): 

ciдi

дiдi
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nn
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−⋅+
= ∑ )1(1

   ,                                           (2.25) 

де: n∂і  – чисельність дочок в і-тому стаді; n3 – чисельність усіх дочок     

j-того плідника; nсj – чисельність стад, де оцінювали j-того плідника. 

Для розрахунків племінної цінності корови за індивідуальними 

якостями (фенотипом) використовують формулу (2.26): 
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=   ,                            (2.26) 

де: Фіm – корегований показник ознаки за m-ну лактацію; Сі – середній 

корегований показник ознаки в стаді за даний рік лактування корови;             

Пі – середній корегований показник ознаки лактації в породі; m – кількість 

лактацій; h2 – коефіцієнт успадковування ознаки; rw – коефіцієнт 

повторюваності ознаки. 

Повторюваність розрахункової племінної цінності корови (П) за ряд 

лактацій (m) обчислюють за формулою (2.27): 

4+
=

m
mП                                                                    (2.27) 

За походженням тварин оцінюють за формулою (2.28): 

РПЦ = 0,5×(РПЦМ + РПЦБ) ,                                  (2.28) 

де: РПЦМ – розрахункова племінна цінність матері; РПЦБ – 

розрахункова племінна цінність батька. 
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Для одержання порівняльних результатів оцінювання бугая за різними 

ознаками розрахункову племінну цінність визначають за формулою (2.29): 

                               g
РПЦРПЦс σ

⋅
=

10
    ,                 (2.29) 

                               

де: РПЦс – розрахункова племінна цінність бугая в стандартизованих 

одиницях; РПЦ – розрахункова племінна цінність бугая в певних одиницях 

виміру ознаки; σg – генотипові стандартні відхилення за ознакою. 

Оцінювання за комплексом ознак 

 Індекс селекційної цінності (СІj) j-того бугая або j-тої корови 

обчислюють за формулою (2.30):  
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де: РПЦЖj, РПЦБj – розрахункова племінна цінність j-ої тварини 

відповідно за молочним жиром (Ж) і молочним білком (Б); РПЦТj, РПЦВj, 

РПЦКj,   РПЦФТj – розрахункова племінна цінність j-ої тварини відповідно за 

оцінкою загального типу (Т), вим’я (В), кінцівок та ратиць (К), формату 

тулуба (ФТ); σЖ,  σБ, σТ, σВ, σК, σФТ  – генотипове стандартне відхилення за 

цими ознаками. 

Індекс походження (ПІj)  j-тої тварини обчислюють за формулою (2.31): 
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де: РПЦПЖj, РПЦПБj – розрахункова племінна цінність j-тої тварини     

за походженням відповідно за молочним жиром (Ж) і молочним білком (Б); 

РПЦПТj, РПЦПВj, РПЦПКj, РПЦПФТj – розрахункова племінна цінність            

j– тієї ж тварини за походженням відповідно за оцінюванням загального   

типу (Т), вим’я (В), кінцівок та ратиць (К), формату тулуба (ФТ); σЖ,  σБ, σТ, 

σВ, σК, σФТ  – генотипне стандартне відхилення за цими ознаками. 

У віці 6…12 місяців молодняк оцінюють за походженням і живою 

масою за формулою (2.32): 
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W
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ПIПФI

σ
⋅+⋅= 307,0   ,                                  (2.32) 

де: ПФІj – індекс племінної цінності j-тої тварини за походженням і 

фенотипом; ПІj – індекс походження j-тої тварини; РПЦWj – розрахункова 

племінна цінність за живою масою j-тої тварини; σW – генотипні стандартні 

відхилення за живою масою. 

Після 15-місячного віку племінних бугаїв оцінюють за такими 

індексами: 

а) для молочних порід за формулою (2.33): 
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б) для комбінованих порід за формулою (2.34): 
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де: ПФІj – індекс племінної цінності племінного бугая за походженням і 

фенотипом; ПІj – індекс походження j-ого бугая; РПЦWj , РПЦВХj, РПЦТj,  
РПЦКj, РПЦІРj – розрахункова племінна цінність j-ого бугая за живою масою 

(W), висотою в холці (ВХ), типом будови тіла (Т), кінцівками (К), 

інтенсивністю росту (ІР);  σW, σВХ,  σТ, σК, σІР – генотипове стандартне 

відхилення за цими ознаками. 

Присвоєння бугаям розряду племінної цінності за якістю 

потомства. Розряд племінної цінності присвоюється за індексом селекційної 

цінності (СІj) бугая, з урахуванням середнього СІn у групі із n бугаїв і 

стандартів розподілу (СТр). Стандарт установлюють на основі функції 

нормального розподілу тварин за формулою (2.35):  

СТр = uк σсі                                                 (2.35) 

де: uк – величина відсікальної абсциси; σсі – стандартне відхилення за 

селекційним індексом. Шкалу розподілу бугаїв за розрядом племінної 

цінності наведено в таблиці 2.11. 
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Таблиця 2.11  

Шкала розподілу бугаїв за розрядом племінної цінності 

Розряд Коефіцієнт 
добору (к),%

Величина 
абсциси (uк)

Алгоритм розподілу 

Поліпшувач відмінно 
(П5) 

5 +1,64 СІj > СІn + 1,64 σсі 

Поліпшувач добре (П4) 25 +0,67 СІn + 0,67 σсі < СІj ≤ СІn
+ 1,64 σсі 

Поліпшувач задовільно 
(П3) 

35 +0,41 СІn + 0,41 σсі < СІj ≤ СІn
+ 0,67 σсі 

Нейтральний плюс (Н+) 50 0 СІn  < СІj ≤ СІn + 0,41 σсі
Нейтральний мінус (Н-) 65 -0,41 СІn - 0,41 σсі < СІj ≤ СІn  

Погіршував (ПГ) 100 ∞ СІj   ≤ СІn + 0,41 σсі 
 

Результати оцінювання племінних бугаїв визнаються офіційними за 

повторюваності ≥ 50%. Розряд племінної цінності П5 бугай може отримати 

лише за повторюваності ≥ 75% і за наявності результатів оцінки за молочним 

жиром і молочним білком. Племінним бугаям, що за СІ мають ранг 99, 

присвоюють статус „Лідер породи”. 

Одним із методів добору тварин за комплексом ознак є бонітування. 

Однак поки що бонітувальний комплексний клас містить значну частку 

суб'єктивізму внаслідок недостатньої наукової обґрунтованості оцінювання 

окремих ознак. Нині розроблено низку моделей селекційних індексів, що не 

мають цих недоліків. 

2.3. Бонітування молочної худоби 
За його результатами визначають подальше призначення тварини: 

введення до відтворної групи (плем'ядро), виранжування або вибракування. 

Бонітують тварин за породністю, походженням, розвитком, конституцією та 

екстер'єром, продуктивністю, відтворними якостями і потомством. Худобу 

бонітують згідно з чинною інструкцією для бонітування молочних і молочно-

м’ясних порід, затвердженою Міністерством аграрної політики України. 

Перед проведенням бонітування заповнюють необхідні дані 

племінного і зоотехнічного обліків. Кожну тварину і все стадо обстежують, 
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аналізують ветеринарний стан, відновлюють втрачені або нечіткі 

індивідуальні номери. Основне завдання бонітування – розподіл всіх тварин 

стада на категорії: племінні, товарні, брак. 

Породу і породність тварин встановлюють за даними походження і 

породності батьків з обов’язковим оглядом тварин та оцінюванням 

вираженості бажаного типу породи.  

До чистопородних відносять:  

1) тварин, які походять від батьків однієї і тієї ж породи, 

чистопородність яких підтверджується відповідними документами;  

2) помісей, починаючи з IV (15/16 кровності) покоління, одержаних під 

час поглинального схрещування, якщо на них є документи про походження і 

тварини мають добре виражений тип породи;  

3) тварин, одержаних від схрещування чистопородних батьків таких 

споріднених порід, як симентальська і монбельярдська; червона степова, 

червона датська та англерська; чорно-ряба, чорно-ряба естонська, чорно-ряба 

литовська, чорно-ряба шведська, чорно-ряба німецька, голштинська та 

голландська; швіцька, лебединська і бура карпатська; потомство, одержане 

від схрещування порід одного походження відносять до породи матері. 

До помісних належать тварини, одержані від схрещування двох або 

більше неспоріднених порід. Ступінь породності у разі схрещування 

визначають на підставі даних про походження. 

За відсутності документів про походження і наявності добре 

вираженого типу породи тварин відносять до помісей I…II поколінь 

(1/2…3/4 кровності) цієї породи. 

У разі ввідного схрещування неспоріднених порід породність тварин 

визначають таким чином:  

1) потомство, отримане від схрещування тварин двох вихідних порід, 

відносять до І покоління;  
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2) потомство, отримане від схрещування помісей І покоління з 

чистопородними тваринами поліпшуваної породи (зворотнє схрещування) 

відносять до II покоління (3/4 кровності за материнською породою);  

3) потомство, отримане від схрещування помісей II поколіня з 

чистопородними тваринами поліпшуваної породи за вираженості наміченого 

за планом типу, відносять до чистопородних (за материнською породою), за 

недостатньої вираженості типу – до III покоління;  

4) потомство від розведення помісей II покоління (3/4 кровності)          

„в собі” залежно від вираженості наміченого за планом типу відносять до 

помісей III і IV поколінь поліпшуваної породи. Потомство від розведення 

помісей III і IV поколінь залежно від вираженості бажаного типу відносять 

до IV покоління або чистопородного. 

Бонітування корів. Корів бонітують за молочною продуктивністю, 

екстер'єром, конституцією, розвитком і генотипом. 

Стандарт породи за молочною продуктивністю встановлюють за 

надоєм і кількістю молочного жиру за одну лактацію (першу, другу, третю і 

т.д.) або в середньому за декілька лактацій. За процентним вмістом жиру в 

молоці вимоги одні і тіж. Стандарт за живою масою для кожної породи 

встановлюють за показниками корів – першого, другого, третього отелень і 

т.д. Під час добору корів до племінного ядра основним показником є 

кількість молочного жиру і білка. Для інших селекційних ознак визначається 

порогове значення: для матерів корів – на рівні середнього за стадом, матерів 

бугаїв – не нижче стандарту породи. 

Бонітування бугаїв-плідників. Бугаїв-плідників бонітують за 

екстер'єром, розвитком і генотипом. Найбільшу питому вагу має оцінювання 

племінної цінності за молочною продуктивністю і типом будови тіла 

потомства. 

Бонітування молодняку. Молодняк бонітують за генотипом, 

екстер'єром, вираженістю бажаного типу породи і за розвитком. Бонітування 

починають з 10-місячного віку. 
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2.4. Технологічний добір 
Упровадження промислової технології, безприв’язне утримання на 

щілинній підлозі і особливо машинне доїння – все це змусило звернути увагу 

на низку технологічних ознак. Це такі, як міцність ніг, копитного рогу, 

стресостійкість, норов, форми вим’я, дійок, їх розміщення, швидкість 

молоковіддачі і т.ін. 

Відсутність цілеспрямованої селекції за цими ознаками в молочному 

скотарстві призвело до того, що багато вітчизняних порід не витримали 

конкуренції із зарубіжними породами. Досить цінні за генофондом породи, 

наприклад, симентальська, лебединська, червона степова та інші почали 

витіснятись чорно-рябою, голштинською, айрширською, англерською та ін. 

Тому селекція за технологічними ознаками сьогодні прирівнюється до 

основних селекційних ознак (молочності, жирно- і білковомолочності, 

конституційного типу і т.ін.). 

Важливою технологічною ознакою є швидкість молоковіддачі. Це суто 

фізіологічний показник, пов’язаний з біологією тварин. Під час доїння в кров 

виділяється  окситоцин. Його виділення відбувається рефлекторно протягом 

7 хвилин. Окситоцин забезпечує молоковіддачу. Через 7 хвилин в крові 

корови ця речовина зникає. Якщо надій корови сягає 28 кг, а швидкість 

молоковіддачі лише 2 кг за хвилину, то за 7 хвилин коровою буде виділено 

лише 14 кг (50%) молока. Решта продукції тварина віддаватиме з напругою, 

що призведе до зниження потенціальних можливостей корови. 

Швидкість молоковіддачі залежить від багатьох факторів: генотипу, 

професіоналізму доїння, умов середовища, рівня добових надоїв і т.ін. 

Середньозважений показник швидкості молоковіддачі у різних порід 

коливається в межах від 1,2 до 1,6 кг за хвилину. 

Проте, у межах породи ці показники коливаються здебільшого від 0,9 

до 3,0 кг/хв. У помісей чорно-рябої породи з голштинами швидкість      

молоковіддачі коливається в межах від 1,56 до 1,88 кг/хв., у дочок бугая 

Суддіна КЧП-735 – 1,60…2,0 кг/хв. 
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Швидкість молоковіддачі корів окремих внутрішньопородних типів 

української червоно-рябої молочної породи становить 1,50…1,80 кг/хв.  

Коефіцієнт кореляції між індексом вим’я (відношення надою передніх 

часток вим’я до загального надою) і швидкістю молоковіддачі у дочок різних 

бугаїв становить 0,68. Це означає можливість тандемної селекції за однією з 

цих ознак. Водночас, існує прямий позитивний зв’язок (r = 0,72) між разовим 

надоєм і швидкістю молоковіддачі.  

Індекс вим’я, як селекційний показник, здебільшого коливається в 

межах 40…50% і має найбільше значення для профілактики захворювання 

вим’я маститами. Він тісно пов’язаний  із формами вим’я.  

Непридатними до машинного доїння є ступінчасте, „козине”, відвисле 

вим’я з вузько розташованими і спрямованими в бік дійками. У першому 

випадку доїльні стакани під час пульсації труться між собою, погано 

надіваються на дійки, в іншому випадку під вагою доїльних стаканів вони 

згинаються і цим самим ускладнюють вихід молока. 

Форма дійок – технологічна ознака не має прямого зв’язку з формою 

вим’я і тому цій ознаці слід приділяти увагу під час добору корів. Вадами 

дійок не слід нехтувати в селекції, оскільки вони часто стійко 

успадковуються. 

Небажаною ознакою у корів є дійки з діаметром понад 3,2 см або 

менше 1,8 см, довжиною – понад 9 см. Нормальна довжина передніх дійок 

6…8 см, а коли дуже зближені (віддаль менше 6 см) і далеко розташовані 

(понад 20 см). Загалом, селекціонери для врахування комплексу ознак вим’я 

використовують різнорідні індекси вим’я. Так, в США для селекції 

голштинської худоби використовують, так званий, індекс будови вим’я 

(ІБМ), який визначають за формулою (2.36): 

ІБВ=(ГВ×0,30)+(КЧП×0,16)+(РД×0,16)+(ВМ×0,16)+(ШЗЧ×0,12)+(БВ×0,10) ,   (2.36) 

де: ІБВ – індекс будови вим’я; ГВ – глибина вим’я; КПЧ – кріплення 

передньої частки вим’я; РД – розташування дійок; ВМ – висота вим’я; ШЗЧ – 

ширина задніх часток вим’я; БВ – борозна вим’я ззаду.  
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Віннічук Д.Т. (1987) запропонував використовувати індекс придатності 

корів до машинного доїння, який визначають за формулою (2.37): 

СІ = 10 (РУ – 6) + (ШД – 1) + (І – 40) + 10 ІП ,                         (2.37) 

де: РУ – разовий надій; ШД – швидкість молоковіддачі, кг/хв.;             

І – індекс вим’я,%; ІП – індекс плодючості корови, який визначають за 

формулою (2.38): 

100
років корови, вік

отелень кількість
×=ІП                                                (2.38) 

 

2.5. Організація добору племінних тварин різних категорій 
 

Добір матерів бугаїв. Перший етап селекції бугаїв – добір їхніх 

матерів. У групу корів, від яких планують одержати ремонтних бугайців, 

добирають невелику кількість кращих корів племінних стад. У таблиці 2.12 

наведено мінімальні вимоги для добору матерів бугаїв.  

Чим вищі показники племінної цінності корів за господарсько 

корисними ознаками, тим більша можливість отримання від них бугаїв-

поліпшувачів. Максимальних результатів у разі добору матерів бугаїв можна 

досягти, якщо їхні батьки оцінені за потомством і мають високий рівень 

племінної цінності. 

Матерів бугаїв добирають двома етапами: спочатку потенційних, 

потім – визнаних. Потенційних матерів бугаїв добирають на основі їх 

племінної цінності. До групи потенційних матерів бугаїв добирають кращих 

за показниками власної продуктивності корів після першої закінченої 

лактації з урахуванням лінійної належності на основі даних, записаних в 

індивідуальні картки корів (форма 2-мол). Для цього при селекційних 

центрах чи племпідприємствах складають картотеку на потенційних матерів 

бугаїв.  
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У тих областях, де впроваджено у практику племінної роботи 

інформаційну систему і створено банк даних за породою, потенційних 

матерів бугаїв добирають за допомогою ЕОМ.  
Таблиця 2.12 

  
Мінімальні вимоги до добору потенційних матерів бугаїв (ПМБ) 

Породи 
Показник червона 

степова   УЧеРМ  УЧРМ  бурі  

Кількість ПМБ для 
одержання одного 
ремонтного плідника, голів  

4  4  4  4  

Кількість ПМБ для 
одержання одного бугая-
поліпшувача, голів 

12  12  12  12  

Середній надій корови за 
три перші лактації, тис. кг 
молока  

7,0  8,0  8,0  7,0  

Середній вміст жиру в 
молоці за три перші 
лактації,%  

3,9  4,0  3,9  4,0  

Середній вміст білка в 
молоці за три перші 
лактації,%  

3,3  3,3  3,2  3,3  

Середня кількість 
молочного жиру за три 
перші лактації, кг  

273  320  312  280  

Племінна цінність батька 
корови за:             
              надоєм молока, кг  

вмістом жиру,%  

+350  
+0,03 

+350  
+0,03  

+350  
+0,03  

+300  
 +0,03  

Племінна цінність ПМБ за 
трьома джерелами 
інформації, скоригована на 
генетичний тренд за:  
               надоєм молока, кг  

 вмістом жиру,%  
+250  
+0,03  

+300  
+0,03  

+300  
 +0,03  

+250  
    +0,03  

Індекс рівномірності 
розвитку вим'я,%  43  45  45  43  

Швидкість молоковіддачі, 
кг/хв  1,7  1,8  1,8  1,6  

Міжотельний період, міс.  13  13  13  13  
Жива маса повновікових 550  620  580  580  
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корів, кг  
Висота у холці 
повновікових корів, CM  135  140  135  135  

Оцінювання типу, балів  85,0  85,0  85,0  85,0  
 

До групи визнаних матерів бугаїв добирають корів третьої і 

наступних лактацій після огляду на основі індексу племінної цінності. 

Добір проводить спеціальна комісія у складі представників 

селекційного центру з породи, спеціалістів племоб'єднання і селекціонера  

племінного заводу, якому належить корова. При цьому ретельно оцінюють 

тип будови тіла корови, якість вим'я і дійок, кінцівок тощо. Під час добору 

визнаних матерів бугаїв враховують показники родоводу й особливо 

племінну цінність їхніх батьків. 

Добір батьків бугаїв. У групу батьків бугаїв добирають невелику 

кількість найбільш цінних плідників, які мають високий рівень племінної 

цінності й вірогідності оцінювання за потомством. Батьки бугаїв за 

екстер'єром повинні бути типовими для породи, мати міцну конституцію. 

Матері плідників мають відповідати вищезгаданим вимогам. 

У таблиці 2.13 наведено мінімальні вимоги для добору батьків бугаїв.  

Після добору матерів і батьків бугаїв спеціалісти селекційного центру 

і держплемоб'єднань складають план індивідуального добору для одержання 

ремонтних бугайців. План замовного парування в породі складають з таким 

розрахунком, щоб надходження ремонтних бугайців на перевірку 

відбувалось у короткі строки (протягом 3…6 міс.). 

Таблиця 2.13 
  

Мінімальні вимоги для добору та використання батьків бугаїв (ББ) 
Породи 

Показники червона 
степова   УЧеРМ  УЧРМ  бурі  

Племінна цінність 
батька, скоригована на 
генетичний тренд за: 
        надоєм молока, кг 

+300 
+0,03 

+300 
+0,03 

+300 
+0,03 

+250 
+0,03 
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            вмістом жиру,% 

Племінна цінність 
матері, скоригована  на 
генетичний тренд за: 
        надоєм молока, кг 
        вмістом жиру,% 

+250 
+0,03 

+300 
+0,03 

+300 
+0,03 

+250 
+0,03 

Племінна цінність ББ 
за потомством, 
скоригована на 
генетичний тренд за: 
        надоєм молока, кг 
        вмістом жиру,% 

+350 
+0,03 

+350 
+0,03 

+350 
+0,03 

+300 
+0,03 

лінійне оцінювання 
дочок за типом 
тілобудови, балів          

+1,0 +1,0 +1,0 +1,0 

Кількість стад, у яких 
ББ оцінений за 
потомством  

3 3 3 3 

Кількість дочок, за 
якими оцінений бугай, 
голів  

30 30 30 30 

Кількість ровесниць, 
голів  100 100 100 100 

Повторюваність 
оцінювання,%  60 60 60 60 

Жива маса 
повновікових бугаїв, 
кг 

830 950 900 920 

Оцінювання типу, 
балів                                 85,0 85,0 85,0 85,0 

 
Від кожного бугая, дібраного у групу батьків плідників, отримують не 

менше 30 синів, тобто за одним батьком бугаїв закріплюють не менше 100 

матерів бугаїв. Під час застосування методу трансплантації від однієї цінної 

корови можна отримати декілька десятків ремонтних бугайців, тому кількість 

матерів бугаїв може різко скоротитися, що полегшить контроль за стихійним 

спорідненим паруванням у породі. 
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Добір ремонтних бугайців. Ремонтних бугайців вирощують на 

спеціалізованих фермах (елеверах) обласних держплемоб'єднань. За їх 

відсутності тварин вирощують на спеціалізованих фермах держплемзаводів. 

Вірогідність походження ремонтних бугайців підтверджується атестацією за 

групами крові. Тварин вирощують інтенсивно. Годівлю нормують згідно з 

планом росту і розвитку, який передбачає досягнення у 12-місячному віці 

живої маси, вищої від стандарту породи не менше, ніж на 20%. 

До 10-місячного віку бугайців утримують без прив'язі, надаючи їм 

регулярні активні прогулянки. Ріст і розвиток тварин контролюють 

зважуванням при народженні, переведенні із профілакторію на елевер або в 

телятник спеціалізованої ферми, а потім – щомісячно до бонітування у 

12-місячному віці. Під час бонітування особливу увагу звертають на 

конституцію та екстер'єр. Для подальшої перевірки добирають бугайців, які 

мають високу оцінку за екстер'єром і конституцією. Особин, які відстають у 

рості і з вадами екстер'єру та конституції, вибраковують. Мінімальний 

відсоток вибракування на цьому етапі перевірки становить 10%. 

Наступний етап селекції бугаїв за показниками власної 

продуктивності – добір за відтворною здатністю. У 12-місячному віці 

бугайців із елеверів або спеціалізованих ферм держплемзаводів переводять 

на держплемпідприємства, де до півторарічного віку перевіряють за статевою 

активністю, об'ємом еякуляту, густотою сперми і рухливістю сперміїв, 

здатністю сперми до заморожування, за відсотком запліднення корів під час 

першого осіменіння. В цей же період, згідно з планом контрольного 

осіменіння, спермою кожного перевірюваного бугая в кількох господарствах, 

виділених для їх оцінювання, осіменяють не менш 150…200 корів і 

50…100 телиць. Це дає змогу оцінити тварин за запліднювальною здатністю 

сперміїв і потомством. У кожному господарстві, виділеному для перевірки 

бугаїв, частину корів (згідно з планом підбору) осіменяють спермою не 

менше трьох перевірюваних бугаїв. 
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Запліднювальну здатність сперміїв перевірюваних бугаїв визначають 

за кількістю первинних плодотворних осіменінь. Якщо запліднилося менше 

50% корів, бугаїв з подальшої перевірки виключають. За показниками 

відтворної здатності вибраковують близько 10…15% перевірюваних бугаїв. 

Тварин, дібраних після перших двох етапів селекції, переводять до 

виробничої групи дорослих плідників, від яких протягом 2…3 років 

створюють запас замороженої сперми (не менш 20…30 тис. доз від кожного). 

Після створення необхідного банку сперми, запланованого програмою 

селекції породи, подальше використання бугаїв визначається селекційною 

практикою. Найбільш цінних (щодо генеалогії та племінної цінності батьків) 

переводять до групи „очікувальних”, а решту здають на м'ясо. 

„Очікувальних” до одержання результатів оцінювання за потомством не 

використовують. У плідників, які виявилися поліпшувачами, відновлюють 

взяття сперми і загальний банк сперми збільшують до 100 тис. доз і більше. 

Оцінювання добору бугаїв за потомством. Оцінювання бугаїв за 

продуктивними та іншими якостями дочок проводять у господарствах, де 

добре налагоджено зоотехнічний й племінний облік, досягнено рівня 

продуктивності первісток не нижче 3000 кг молока на рік. Список 

господарств, виділених для оцінювання бугаїв за потомством, складають 

державні племпідприємства за узгодженням із відповідним селекційним 

центром. Потомство, отримане від корів, осіменених спермою перевірюваних 

бугаїв, реєструють за визначеним порядком, враховують мертвонароджених 

та виродків. Походження дочок перевірюваного бугая – підтверджується 

атестацією за групами крові. 

Дочок перевірюваних бугаїв та їхніх ровесниць вирощують на 

спеціалізованих фермах. Від кожного плідника на вирощування добирають 

не менше 30 дочок. Телиць вирощують в умовах, які забезпечують вияв між 

ними генетичних відмінностей за основними господарсько корисними 

ознаками. Це, в свою чергу, дає змогу правильно оцінити племінні якості 

плідників. Осіменяти телиць починають у віці 15…17 міс. під час досягнення 
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ними живої маси, що перевищує стандарт породи на 15%. Тварин ретельно 

готують до отелення, після чого їх роздоюють. Молочну продуктивність 

визначають на основі щомісячних контрольних доїнь. Раз на місяць 

визначають вміст жиру та білка в молоці. 

Екстер'єр та конституцію дочок і ровесниць оцінюють у 12 і 18 міс. та 

на 2-му місяці після отелення. Оцінюють бугаїв за швидкістю молоковіддачі 

та формою вим'я, молочною продуктивністю всіх дочок за 305 діб першої 

лактації, за виключенням хворих, тих, що абортували, з атрофією вим'я, а 

також первісток, які отелилися у віці 36 міс. і старших. Племінні якості 

плідників оцінюють за величиною надою та жирністю молока їх дочок 

порівняно з показниками ровесниць. 

До дочок оцінюваного бугая підбирають ровесниць – дочок інших 

бугаїв. У них повинен бути однаковий вік (різниця не більше 6 міс.), сезон 

отелення та подібні умови утримання. Якщо бугаїв за потомками оцінюють 

за допомогою ЕОМ методом BLAP, то всі обмеження за тривалістю лактації, 

віком, сезоном, отеленням тощо не враховують, тому що ЕОМ здійснює 

корекцію молочної продуктивності корів. Цей метод дає можливість 

найточніше оцінити племінні якості плідників. 

У дочок перевірюваних бугаїв, крім молочної продуктивності, 

враховують живу масу, будову тіла, придатність до машинного доїння, 

швидкість молоковіддачі, кількість абортів, мертвонароджених та дефектних 

потомків, тяжких отелень, вибулих дочок, причини вибуття, сервіс-період, 

індекс осіменіння. 

2.6. Підбір у молочному скотарстві 
Методи підбору. У молочному скотарстві основні методи підбору – 

індивідуальний, груповий і лінійно-груповий. 

Індивідуальний підбір застосовують у племінних заводах,  до корів  

селекційного ядра підбирають високоцінних бугаїв з метою отримання 

ремонтних  бугайців. 
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Під час групового підбору одного чи декількох споріднених між 

собою плідників закріплюють за групою маток. 

Лінійно-груповий підбір – одна з форм організації групового підбору, 

коли за товарними стадами закріплюють 1…2 бугаїв однієї лінії із заміною їх 

через 2…2,5 роки на плідників другої лінії згідно з планом ротації ліній. 

Останній розробляють так, щоб не допустити інбридингу в товарних стадах і 

забезпечити інтенсивне використання видатних плідників. 

Уникнути інбридингу можна лише у разі включення в ротацію 5…6 

великих ліній або генеалогічних груп, введення в схему ротації великої 

кількості господарств, розроблення декількох (2…3) додаткових варіантів 

ротаційного добору, а також у разі використання сперми плідників, 

виведених внутрішньолінійним добором. 

У практиці племінної роботи застосовують однорідний або 

різнорідний добір. 

Однорідний добір. Добір вважають однорідним, якщо особини за 

певною ознакою відхиляються від середнього популяційного не більше, ніж 

на 1/2 стандартного відхилення. Наприклад, якщо у стаді стандартне 

відхилення за надоєм становить 600 кг, а за вмістом жиру в молоці – 0,25%, 

то добір у стаді корів із середнім надоєм 4000 кг та жирністю молока 3,8% 

для осіменіння спермою бугая, дочки якого мали за першу лактацію надій 

4300 кг за жирності молока 3,93%, можна вважати однорідним. 

Ним частіше користуються для виведення племінних тварин із 

стійкою спадковістю. При цьому крайньою його формою є споріднені 

парування, коли особини мають велику фенотипну та генотипну подібність, 

внаслідок чого в популяції зростає гомозиготність та частота (концентрація) 

бажаних алелів. Однорідним підбором впевнено, хоч і повільно, домагаються 

зрушень середньої величини ознаки в напрямі селекції. Недоліком 

(включаючи інбридинг) є те, що за тривалого його застосування в низці 

поколінь (4…5 і більше) може настати зниження генетичної мінливості, 
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уповільнення в рості середньопопуляційного рівня і навіть прояв загальної 

депресії тварин.  

Виведення нових порід, типів, ліній, родин та окремих тварин, 

особливо плідників, вимагає стабілізації спадковості, стійкості в передаванні 

важливих господарсько корисних ознак. Без цього цінна спадковість особини 

розсіюється в наступних поколіннях, зникає. Щоб не допустити цього 

використовують споріднене парування тварин (інбридинг) подібних 

генотипів, яке є крайнім варіантом гомогенного підбору.  

Зазвичай пробанд (самець і самиця) у своїх родоводах має одного, або 

декількох спільних предків у межах 4…5 рядів. Відтак, він отримує посилену 

стійкість спадковості за ознакою, характерною для спільного предка. 

Спільний предок у родоводі матері та батька повинен бути видатною 

особиною з високим рівнем продуктивності та бажаним типом конституції. 

У молочному скотарстві під час виведення племінних тварин 

застосовують такі форми спорідненого парування: простий – пробанд 

інбредний на одного предка; складний (комплексний) застосовують             

на декількох предків; тісний (кровозмішування) – І…ІІ, ІІ…I, II, ІІ…II; 

близький – ІІ…III, І…ІІІ, ІІІ…I, ІІІ…ІI; помірний – ІІІ…ІІІ, IV, IV…IV.  

Інбридинг – гострий, але ефективний метод, який у поєднанні з 

жорстким добором та вмілим підбором використовується у племінних 

господарствах для вдосконалення існуючих та виведення нових порід, типів, 

ліній, родин; виведення племінних тварин, в першу чергу плідників із 

підвищеною передачею цінних якостей потомству; підвищення генетичної 

подібності, збереження і посилення в поколіннях цінних особливостей 

видатного родоначальника; диференціація популяції тварин на зумовлені 

різноякісні структурні одиниці; виявлення носіїв летальних, напівлетальних 

та шкідливих генів. Залежно від мети та завдань наявного селекційного 

матеріалу раніше отриманих результатів, досвіду селекціонера застосовують 

інбридинг різних типів і ступенів. Вирішується це питання в кожному 

випадку творчо: обов'язкова умова у разі спорідненого парування – добрі 
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умови утримання тварин, повноцінна годівля і можливість жорсткого добору 

серед інбредних тварин. 

У товарних стадах заборонено спаровувати тварин родичів, оскільки 

інбридинг особливо в ступенях І…ІІ, ІІІ…І, ІІ…ІІ і т.д. завдає шкоди, яка 

проявляється в наступному: знижується  плодючість у потомків, у приплоді 

з’являються виродки, слабке здоров’я тварин, низька життєздатність, падіж і 

т.ін. Тому споріднений підбір (інбридинг) використовують у племінному 

тваринництві для збереження цінних ознак у потомстві, стабілізації і 

стійкості їх спадковості. При цьому дотримуються таких  правил: 

 – підібрана пара батьків повинна мати міцну конституцію, здоров’я, без 

вад будови тіла; 

 – самиця і самець мають мати високу, племінну цінність; 

 – у спадковості цих тварин чи їх родичів не повинно бути шкідливих 

генів, які нерідко проявляються у гомозиготних потомків. 

Із практики відомо багато випадків отримання цілих груп тварин із 

цінною спадковістю. Наприклад, чорно-ряба остфрізька порода походить, 

переважно, від бугая Матадора 589 і корови Ельзи 1134. 

У племзаводі „Тростянець” з метою закріплення рекордної жирності 

молока (6,04%) спаровували матір Воротку 5992 з її сином Визовом ЧС-890. 

Таких випадків у селекційній практиці достатньо, хоча найчастіше дуже 

близьких родичів намагаються не поєднувати, оскільки це призводить до 

ослаблення життєздатності тварин. 

Більш поширене у молочному скотарстві спаровування корів та 

плідників, спільний родич яких знаходиться в ІІ, ІІІ, ІV рядах родоводу    

(табл. 2.14). 
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Таблиця 2.14  

Родовід бугая Володаря ЧС-1004 лінії Визова ЧС-890 
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Гомозиготність Володаря ЧС-1004 зросла порівняно з попереднім 

поколінням на 44,84%. У бугая Медоворота ЧС-1068 гомозиготність зросла 

лише на 5,48% (табл. 2.15). Спільними предками його батьків є Нальот 3916.  

Таблиця 2.15  

Родовід бугая Медоворота ЧС-1068 лінії Сигнала 4863 
М   Медуза 417 Б   Вертеп ЧС-527 

ММ    Ластівка 25 БМ   Пілот 5976 МБ   Ворона 5061 ББ   Сигнал  ЧС-239 
МММ 
Наядка 
2034 

БММ 
Нальот 
3916 

Δ 

МБМ 
Пташка 
ЧС-56 

ББМ 
Мікрометр 
ЧС-193 

ММБ 
Ванна 
4304 

БМБ 
Нальот 
3916 

Δ 

МББ 
Симетрія 
3130 

БББ 
Нівелір 
ЧС-74 
 

 
У роботі з лініями, родинами, під час підбору пар для  спаровування 

виникає потреба визначати генетичну спорідненість тварин. Чим більша 

генетична подібність (спорідненість) тварин, тим більше можливостей 

проведення оцінювання пробанда за сибсами і напівсибсами.   

Для визначення ступеня генетичної спорідненості С. Райт запропонував 

формулу (2.39): 

100
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)f1()5,0(

ya
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×
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= ∑ +nn

xyR  ,                                               (2.39) 
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де: Rxy – коефіцієнт генетичної спорідненості між особинами Х та У;      

n, n1 – ряди родовідних, де зустрічається спільний предок для обох тварин, як 

Х так і У;  fa – коефіцієнт інбридингу спільного предка; fх, fу – коефіцієнт 

інбридингу у тварин Х та У; √ – корінь квадратний. 

Генетична подібність буває спадна (пробанда з його предками) і бічна 

(з братами, сестрами, напівбратами і напівсестрами). Якщо спільні предки 

були отримані без використання інбридингу, то формула (2.40) спрощується і 

має такий вигляд: 

Rxy = ∑ (0,5) n + n1                                               (2.40) 

Генетична подібність між бугаями Володар ЧС-1004 та Медоворот    

ЧС-1068 (табл. 2.14, 2.15) при врахуванні предків до 4-го ряду становить 

3,91%. 

 У селекції нерідко виникає необхідність визначати генеалогічну 

однорідність групи тварин, особливо під час розведення за лініями та у разі 

групових підборів. Перше дає можливість об’єктивно судити щодо значення 

певної лінії, наступне – ступеня гомогенності такого підбору, а відтак, 

збереження якостей лінії в наступному поколінні. 

Промислова технологія та груповий підбір передбачають отримання 

тварин однотипних за фенотипом. Для визначення коефіцієнта фенотипічної 

подібності групи тварин використовують методику Ейснера  Ф.Ф. (1986), 

формула (2.41): 

( )
n

S
d

I ÷−= ∑1   ,                                               (2.41) 

де: І – коефіцієнт фенотипічної подібності групи тварин; d – різниця між 

особинами за кожною ознакою; S – середньоквадратичне відхилення 

(мінливість) за окремими ознаками; n – кількість врахованих ознак. 

Різнорідний підбір застосовують дуже широко, особливо у товарних 

стадах. Домагаються швидкого поліпшення продуктивності та плодючості 

тварин, підвищення життєздатності та фенотипної різнорідності особин 

популяції. Для цього підбирають найцінніших поліпшувачів. Але потомство 
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від різнорідного підбору набуває нестійкої спадковості. Під час парування з 

такими ж тваринами відбувається розщеплення потомства щодо вихідних 

батьківських форм. Тому племінна цінність їх нижча, і нерідко під час 

перевірки за потомством хороший за походженням бугай-плідник 

виявляється посереднім, нейтральним або навіть погіршувачем. 

2.7. Методи розведення молочної худоби 
У молочному скотарстві застосовують три основних методи 

розведення: чистопородне, міжпородне схрещування в різних формах та 

гібридизацію (міжвидове схрещування). 

Коротка характеристика зазначених методів підбору, їх напрям і 

використання в практичній селекції наступні. 

Чистопородне розведення. Основний метод розведення в молочному 

скотарстві. Його генетична суть полягає в збільшенні гомозиготності з метою 

консолідації бажаних спадкових якостей у тварин. Селекційне значення його  

у збереженні і подальшому поліпшенні цінних господарсько біологічних 

особливостей порід, породних і заводських типів, ліній, родин та окремих 

високопродуктивних племінних тварин, а також в елімінації особин, шо 

несуть спадкові дефекти. Використовують в першу чергу в племінних і 

високопродуктивних товарних стадах як надійний метод одержання типового 

для популяції потомства; більш удосконаленого селекційного матеріалу на 

основі використання уже створеного, виведення племінних тварин зі стійким 

передаванням селекційних ознак та особливостей потомству; удосконалення 

породи та її структурних одиниць. 

Схрещування – парування бугаїв із коровами двох або більшої 

кількості порід. Мета цього методу є підвищення спадкової різноманітності 

популяції, збагачення або заміна її генофонду за рахунок нових генів іншої 

породи. Залежно від постановленого завдання в племінній роботі з молочною 

худобою використовують такі форми схрещування: поглинальне 

(перетворне), відтворювальне, ввідне (прилиття крові). 
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Поглинальне (перстворне) схрещування. Його відмінна особливість – 

використання на помісних матках кожного покоління, чистопородних 

плідників поліпшувальної породи. При цьому у кожному наступному 

поколінні частка генофонду поліпшуваної породи вдвічі зменшується, а 

поліпшувальної – зростає. Поглинальне схрещування зіграло велику роль у 

перетворенні великих масивів вітчизняного низькопородного скотарства у 

високопородні, високопродуктивні популяції. Доцільно також 

використовувати у разі ліквідації багатопородності, зміни плану породного 

районування. Основними факторами, що зумовлюють його ефективність, є: 

походження і генетичний потенціал поліпшувальної породи, племінна 

цінність плідників, жорсткість добору, а головне – умови вирощування 

молодняка, годівлі й утримання дорослих тварин. Найбільший ефект дає 

поглинальне схрещування тоді, коли поліпшувальна порода має один 

генеалогічний корінь із поліпшуваною, подібна за типом будови тіла, з 

високим ступенем генетичної переваги над останньою за поліпшувальними 

ознаками. За незадовільних умов вирощування молодняку і годівлі дорослих 

помісних тварин ефективність методу різко знижується в кожному 

наступному поколінні. При цьому у висококровних (за поліпшувальною 

породою) тварин спостерігається послаблення конституції, зниження 

пристосованості до місцевих умов, погіршання відтворних функцій. У такому 

разі необхідно значно покращити умови годівлі й утримання тварин, 

припинити поглинання генофонду місцевої породи. 

Відтворювальне (заводське) схрещування. За допомогою цього методу 

виведено більшість порід, в тому числі всі вітчизняні.  

Доцільно використовувати під час створення відкритих порід і 

популяцій виведення нових породних типів з використанням кращого 

генетичного матеріалу генеологічно споріднених між собою порід. 

Прикладом ефективного використання відтворювального схрещування для 

створення відкритих (синтетичних) популяцій є українська червоно-ряба 
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порода. Вона виведена за участю червоно-рябої голштинської, айрширської, 

монбельярдської, німецької чсрвоно-рябої та симентальської порід. 

Ввідне схрещування („прилиття крові”). Мета ввідного схрещування 

– введення у генофонд певної породи цінних генів іншої породи без суттєвої 

зміни генотипу поліпшуваної. Це досягається тим, що спермою бугаїв 

поліпшувальної породи осіменяють корів поліпшуваної; напівкровне маточне 

поголів'я осіменяють спермою плідників поліпшувальної породи; корів і 

первісток II покоління знову осіменяють спермою бугаїв поліпшувальної 

породи. Покращених тварин (1/8, 1/16 та інші за поліпшувальною породою) 

розводять „у собі”. У випадку, коли тварини починають втрачати цінні якості 

поліпшувальної породи, проводять нове „прилиття крові”.  

Сьогодні ввідне схрещування в молочному скотарстві доцільно 

застосовувати для поліпшення окремих господарсько корисних і 

технологічних ознак вітчизняних порід шляхом використання плідників з 

високою племінною цінністю. Так, для підвищення молочності і поліпшення 

якості вим'я використовують плідників спеціалізованих порід голштинської, 

англерської, айрширської. 

Гібридизація. У молочному скотарстві під гібридизацією розуміють 

одержання потомства від спаровування тварин, які належать до різних видів. 

У тих випадках, коли види за зоологічною систематикою є близькими, 

гібридне потомство плодюче та у більш віддалених видів воно або зовсім 

безплідне, або плодючі тільки самиці.  

Гібридизацію застосовують як для одержання промислових тварин, так 

і для виведення нових порід, які поєднують цінні спадкові якості вихідних 

видів і порід. Застосування міжвидової гібридизації може бути виправдано у 

разі виведення популяцій молочної худоби, стійких проти захворювань і 

пристосованих до суворих природно-кліматичних умов. 

Розведення за лініями. Основною формою племінної роботи у 

молочному скотарстві під час чистопородного розведення є розведення за 

лініями і родинами.  
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Лінія – це велика група потомків високоцінного плідника, яка протягом 

низки поколінь зберігає тип родоначальника, його продуктивні й племінні 

якості. Лінія включає потомство родоначальника, його синів і онуків.  

Розведення за лінями забезпечує збереження й удосконалення бажаних 

якостей тварин певної породи, створення і підтримку її структури. 

Мінімальне у структурі лінії з правого боку родоводу повинні бути: 

родоначальник; три, чотири гілки; у кожній гілці  не менше 5…6 одночасно 

перевірюваних бугаїв. Мінімум дорослого маточного поголів'я 500 голів, 

оптимальна кількість у племгоспах і дочірніх господарствах – 2000 і більше. 

Тварини апробовуваних ліній повинні переважати ровесниць вихідних ліній 

за однією або комплексом селекційних ознак на таку величину: за надоєм 

молока – на 10% при надої ровесниць не менше 150% понад стандарт породи; 

за вмістом жиру в молоці – на 0,1% вище стандарту породи; за вмістом білка 

в молоці – на 0,05% вище стандарту породи; за оплатою корму молоком – на 

10% вище, ніж у ровесниць: за оплатою корму молочним жиром – на 10% 

вище, ніж у ровесниць. Під час апробації лінії за однією ознакою (крім 

молочності) молочна продуктивність корів повинна бути не нижче 150% 

стандарту породи, а жирність і вміст білка в молоці (в%) – не нижче 

стандарту породи.  

Розведення за лініями застосовують у племінних стадах з метою 

удосконалення їх продуктивних і племінних якостей, у разі виведення цінних 

лінійних бугаїв для племпідприємств. Мінімальна кількість лінііі в невеликих 

локальних породах – 5…7, у поширених – така ж кількість у кожному 

зональному типі або природно-економічному регіоні країни. У кожному 

племінному заводі і племінному господарстві слід розводити 2…3 лінії, 

кожну лінію – в 2…3 племрепродукторах. Окремі племрепродуктори, що 

розводять однакові лінії, спеціалізуються на розведенні різних гілок. Якщо у 

породі добра племінна база і є достатня кількість рівноцінних племінних 

заводів, то доцільно організовувати розведення ліній за типом замкнутих 

(закритих) популяцій. У цьому випадку на розведенні однієї лінії 
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спеціалізуються 2…3 племгоспи зі своїми дочірніми господарствами. 

Головна увага повинна приділятись удосконаленню уже створених ліній. 

Закладення нових ліній проводять: 

  – за необхідності розширення структури породи; 

  – у разі виведення нової породи; 

  – у разі завезення сперми від видатних бугаїв із інших зон розведення 

породи та з-за кордону; 

  – у разі виявлення видатного за племінною цінністю бугая. 

Під час виведення й удосконалення ліній виділяють такі етапи: 

  – розробка стандартів тварин за селекційними ознаками; 

  – добір родоначальника за результатами випробування за потомством; 

  – виведення продовжувачів ліній (родоначальників гілок) шляхом 

застосування тісного інбридингу (батько × дочка) або помірного 

спорідненого однорідного підбору на видатного родоначальника лінії; 

– розмноження племінного матеріалу ліній через синів та онуків 

родоначальника із застосуванням близького та помірного інбридингу для 

отримання лінійних бугаїв й аутбредного та спорідненого підбору у помірних 

і віддалених ступенях для отримання маточного матеріалу лінії;  

– консолідація лінії шляхом інтенсивного добору тварин, 

застосування інбридингу різних ступенів, спрямованого на підвищення 

подібності з родоначальником; 

  – закріплення і подальший розвиток цінних якостей лінії із 

застосуванням різних типів інбридингу, жорсткого добору і 

цілеспрямованого підбору. 

На всіх етапах виведення лінії обов'язкове точне оцінювання бугаїв 

лінії за якістю потомства, жорсткий добір племінного матеріалу, 

індивідуальний підбір, застосування інбридингу на тварин з високою 

племінною цінністю. 

Лінійних тварин отримують шляхом інбридингу типу III…IV на 

родоначальника, тобто під час використання на онучках родоначальника його 
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правнуків. Здебільшого „вік” ліній включає 4…5 поколінь потомків 

родоначальника. У подальшому розвиток цієї лінії йде через виявленого 

видатного поліпшувача, продовжувача родоначальника або ж лінія 

„переходить у матки”, тобто стає племінним матеріалом для розвитку нових 

ліній. 

На початкових стадіях формування масивів нових типів чи нових порід 

мінімальна кількість ліній – 4, але для більш ефективного використання 

тварин без стихійних, незапланованих інбридингів доцільно мати 7 ліній. У 

поширених породах кількість ліній досягає 14…16. Лінії завжди перебувають 

в динамічному розвитку. На зміну старим приходять нові, більш 

продуктивні. 

У породах з великою кількістю племінних тварин існують так звані 

короткі лінії, тобто потомство самого родоначальника і його синів. У 

подальшому маточне поголів'я цієї короткої лінії поглинається під час 

підбору більш продуктивного плідника-поліпшувача. Наприклад, в США, де 

з 9 млн. корів голштинської породи в активну її частину входять 3 млн. 

найбільш продуктивних тварин, централізована племінна робота під 

керівництвом Національної асоціації голштинської породи забезпечила 

інтенсивне використання цінних плідників та їхніх синів. Так, в 70-х роках 

від лідера породи бугая Елевейшна – родоначальника короткої лінії – 

одержано 50 тис. високопродуктивних дочок та близько 2 млн. онучок через 

2368 синів. 

Лінія – базовий компонент майже всіх структурних рівнів породи: 

стада, заводського типу, генеалогічної групи, внутрішньопородного типу і 

т.ін. Оптимізацію чисельності ліній в породі проводять з урахуванням таких 

факторів: 

- недопущення стихійних інбридингів (в т.ч. „автоматичних”, через 

материнський бік родоводу) ближче IV…IV; 

- прогресивного розвитку кожної лінії не менш, як за трьома гілками; 

- вірогідності (0,20…0,25) інфекційних захворювань у певних генотипів; 
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- досягнення максимально можливого приросту продуктивних 

показників за рахунок генетичних факторів; 

- отримання максимального економічного прибутку за оптимізованої 

системи розведення тварин. 

У необхідних випадках подібність з родоначальником підтримують 

шляхом застосування „кровозмішування” (I…II, ІII…I, ІІ…I), тісних та 

близьких інбридингів, в тому випадку, якщо видатний родоначальник був 

унікальною твариною і до його потомства у певний період не було 

можливості застосувати рівноцінний підбір. 

Однак у більшості випадків схожість тварин певної лінії підтримується 

однорідним підбором за типом будови тіла, рівнем продуктивності, якісними 

показниками продуктивності (наприклад, білково-молочність), тривалістю 

використання тварин і т.ін.  

Однорідний підбір за фенотипом і генотипом протягом 3…4 поколінь 

даної лінії різко підвищує консолідацію, частоту генів схожої кінцевої дії, що 

підвищує подібність лінійних тварин часто не лише на основі спадковості 

родоначальника, а й генного комплексу постійно поліпшуваного потомства 

родоначальника, його продовжувачів, „проміжних ліній”, використаних для 

кросування на початкових етапах розвитку певної нової лінії. Таким чином, у 

багатьох випадках за лінійного розведення у низьці поколінь селекціонери не 

лише зберігають спадковість родоначальника, а й ведуть інтенсивне 

накопичення генів схожої дії з генотипом видатного родоначальника. У 

цьому аспекті так звані короткі лінії відповідають поняттю лінія, хоч 

генетичний прогрес продуктивності коротких ліній супроводжується 

безперервними кросами, підвищенням частоти важко регульованих 

інбридингів, постійно зростаючих витрат на вияв високопродуктивних 

плідників. Це можливо лише у багатомільйонних породах великого ареалу, 

приміром, голштинській. 
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Розведення „класичних” ліній (збереження та поліпшення спадковості 

родоначальника) доцільне й необхідне у генофондних, малочисельних 

породах. 

Для прогресивного розвитку лінії необхідно дотримувати таких 

положень: 

- ранній (з 3…4-місячного віку) добір за родоводом, оцінювання за 

власною продуктивністю і з 12-місячного віку за продуктивністю синів  

та онуків родоначальника; 

- закріплення за лінією родин для вияву їх поєднуваності й використання 

кращого комплексу „лінія-родина”; 

- завчасне здійснення добору не менше двох перевірених за потомством, 

подібних за типом з родоначальником, але не споріднених з ним 

„проміжних” плідників, які послідовно використовуватимуться на 

дочірньому та онучатому поколіннях родоначальника; 

- на ранніх етапах закладання і розвитку лінії – перехід до її гілкування 

(не менше 3 гілок) в кожному поколінні; 

- у тих випадках, коли висока племінна цінність плідника була виявлена 

у 6…7-річному віці або робота ведеться у невеликому стаді, доцільно 

отримати 5…10 високоінбредних (ІV…І, ІІІ…I, ІІ…II) синів й онуків 

родоначальника, а також потомків з помірними інбридингами; 

- племінні тварини повинні бути тестовані за факторами груп крові; 

- для створення ліній породного значення доцільно об'єднати в одну 

селекційну систему 3…4 племзаводи і 10...12 дочірніх господарств; 

- широко використовувати вже апробовані, вдалі поєднання, так звані 

„повторні підбори перевіреного поєднання тварин і ліній”, в т.ч. 

підбору, від якого був отриманий родоначальник; 

- підтримувати кращі кроси і на їх основі створювати нові генотипи. 

Структура породи та її еволюційні можливості – взаємопов'язані 

елементи. Найбільш високою генетично зумовленою пристосованістю 

характеризується та біологічна система, яка в певних умовах середовища має 
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найбільшу кількість тимчасово ізольованих субодиниць. Такими 

найважливішими структурними субодиницями породи є і родини. 

Розведення за родинами. Родина – це жіноче потомство декількох 

поколінь видатної за продуктивними та племінними якостями корови. У 

родині, крім родоначальниці, повинні бути потомки, які переважають за 

однією або кількома селекційними ознаками ровесниць: 3 дочки, 9 онучок і 

правнучок. 

Розведення за родинами необхідне для племінних і товарних стад. У 

заводському стаді селекція за родинами ведеться для підвищення 

ефективності добору, виведення з кращих родин плідників із цінними 

спадковими якостями за материнською лінією. Удосконалення існуючих і 

виведення нових родин ведуть за трьома напрямами: 

- систематичне (щорічне) оцінювання їх продуктивних якостей за 

абсолютними показниками порівняно з ровесницями стада та 

напівсестрами за батьком; 

- аналіз поєднуваності тварин родини з лініями і окремими плідниками; 

- щорічне коригування індивідуальних планів підбору у кожній родині з 

метою повторення кращого поєднання. 

Роль родин у формуванні структури породи можна зрозуміти, 

вивчаючи історію створення порід світового значення. Так, на ранніх етапах 

становлення голштинської породи основну увагу приділяли коровам-

рекордисткам, родоначальницям багаточисельних родин; кличку плідник, 

який був родоначальником нової лінії, одержував від матері, родоначальниці 

родини. Аналізом встановлено понад 80 видатних родин, які проявили 

вирішальний вплив на генезис голштинської породи. 

Вплив материнського організму багатогранний: як середовище 

ембріонального розвитку, повноцінність годівлі новонародженого приплоду, 

імунітет на початковому етапі постнатального розвитку, передавання певного 

генетичного матеріалу через генетичні структури цитоплазми яйцеклітини. 
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Материнський ефект пов'язують із діючою через материнську плазму 

яйця ядерну спадковість. При цьому генетично контрольовані ознаки 

потомства ще до запліднення визначаються материнським генотипом й 

успадковуються за материнським типом. Міхаеліс А. (1967) вважає, що 

плазматичні і ядерні носії спадкової інформації створюють фізіологічну й 

генетичну систему, у якій дія одного компонента значною мірою пов'язана з 

дією іншого. Ознаки, детерміновані лише цитоплазмою, у вищих організмів 

вивчені недостатньо, тому описано їх незначну кількість. Частіше всього 

виявлено взаємодію плазматичних і хромосомних факторів. Мабуть, це факт 

можна використати як базове положення для теоретичного пояснення 

„пригнаності”, поєднаності певних родин і ліній у межах стада і породи 

загалом. Наприклад, у голштинській породі лінія Арлінда Чифа 1427381 

добре поєднувалась з родиною Гленв'ю Б'юті 4546976 (10617 кг молока, 

3,60% жиру), родина Пітерт'є Мейл Ормсбі ("мати Ормсбі") була базовою для 

ліній Мерседеса, Принца, Рефлекшна та ін., широко відомих в історії 

формування голштинської породи. 

В історії створення симентальської породи родоначальниці родин 

Бурки, Кукли, Гвоздики, Сонячної, Симетрії, Медведки та інші відзначались 

універсальною поєднуваністю з плідниками ліній Альрума 49, Радоніса 838, 

Сигнала 4863 та ін. 

2.8. Великомасштабна селекція у молочному скотарстві* 
В умовах спеціалізації та інтенсифікації тваринництва племінна робота 

у молочному скотарстві ґрунтується на принципах великомасштабної 

селекції. 

Під великомасштабною селекцією молочної худоби слід розуміти 

централізовану систему організації племінної роботи з породою або її 

зональним типом на основі інтенсивного використання поліпшувачів, а 

також використання сучасних досягнень науки і техніки, в тому числі ЕОМ. 
                                           

*  Підрозділ написаний спільно з членом-кореспондентом УААН В.П. Коваленком. 
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На сучасному етапі інтенсифікації племінної роботи у систему 

великомасштабної селекції молочних порід худоби входять (рис.2.3): 

– оцінювання та добір матерів і батьків ремонтних бугаїв за єдиною 

програмою для всієї породи незалежно від її ареалу та чисельності; 

– вирощування, оцінювання та добір ремонтних бугаїв за розвитком,     

екстер'єром, показниками відтворної здатності; 

– накопичення запасу сперми перевірюваних бугаїв; 

 –   оцінювання бугаїв за потомством; 

– регламентація використання сперми перевірюваних і оцінених за     

     потомством плідників; 

– створення системи збору, накопичення й оброблення даних 

племінного обліку   за  породою   із   застосуванням   сучасних  ЕОМ  

і  генетико-математичних методів; 

– використання в селекції досягнень біотехнології, імуноге-

ногенетична атестація походження племінних тварин, цито-

генетичне оцінювання плідників, трансплантація ембріонів та ін. 

Здійснення заходів великомасштабної селекції відбувається за такою 

схемою: в кожній породі або окремій зоні її розведення всі племінні 

господарства об'єднують у невеликі групи, в яких добір та підбір проводять 

за єдиним планом. Кожну групу племінних стад спеціалізують на розведенні 

певних ліній, не споріднених з лініями інших груп племінних стад. 

Вітчизняний та зарубіжний досвід показує, що для популяції від 100 до       

500 тис. корів таких груп бажано мати не більше 5…6. 

З кожної групи племінних господарств щорічно виділяють по одному 

бугаю-лідеру, спермою якого осіменяють найбільш цінних корів цієї ж групи 

для одержання ремонтних бугайців. Під час складання плану замовного 

парування рекомендується застосовувати споріднене парування у різних 

ступенях інбридингу. Під час осіменіння корів товарних стад для одержання 

ремонтних теличок застосовується аутбридинг із загальноприйнятою 

ротацією ліній або споріднених груп. Для оцінювання бугаїв за розвитком     
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(з 1 до 12-місячного віку) та відтворною здатністю (з 12 до 18-місячного віку) 

при головних племпідприємствах створюють спеціальні ферми (елевери). На 

елеверах на одного плідника, відібраного за потомством, повинно бути не 

менше трьох ремонтних (перевірюваних) плідників. 

Для оцінювання і добору бугаїв за запліднювальною здатністю 

спермою кожного перевіреного плідника у стислі строки (протягом 3…6 міс.) 

осіменяють не менше 200…300 корів та телиць парувального віку активної 

частини популяції. 

В активну частину породної популяції входять племінні господарства, а 

також племінні ферми кращих товарних стад, в яких проводиться оцінювання 

бугаїв за потомством. У подальшому це дозволяє оцінювати кожного бугая за 

продуктивністю 40…60 дочок і більше. Загальна кількість корів, яких 

осіменяють спермою перевірюваних бугаів, повинно становити близько 

20…30% активної частини породної популяції. Решту корів активної частини 

й усіх пасивної частини популяції осіменяють спермою поліпшувачів, 

відібраних після оцінювання за потомством. 

На кожного перевірюваного бугая протягом 2…3 років створюють 

запас сперми (до 20…30 тис. доз), потім плідників вибраковують. Частину з 

найкращою оцінкою за походженням переводять у групу „очікуваних” без 

подальшого накопичення банку сперми. Якщо ці бугаї виявляються 

поліпшувачами, у них відновлюють взяття сперми й загальний спермобанк 

збільшують до 50…100 тис. доз і більше. 
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Рис. 2.3.  Схема великомасштабної селекції молочних порід худоби 

Вітчизняний і зарубіжний досвід показує, що кращих результатів у 

великомасштабній селекції молочних порід худоби можна досягти за 

параметрів, наведених у таблиці 2.16.  
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Таблиця 2.16   

Нормативи для основних заходів великомасштабної селекції молочних 
порід худоби (розмір популяції – 100 тис. корів) 

Параметр Значення
Розмір активної частини популяції корів,% всього поголів'я 50 
Кількість корів у стадах, де одержують бугаїв,% всього поголів'я 10 
Кількість батьків бугаїв, голів  5…10 
Кількість ремонтних бугайців, голів  100 
Кількість бугаїв-поліпшувачів, дібраних після оцінювання за 
потомством, голів  20…30

Кількість корів активної частини популяції, яких осіменяють 
спермою перевірюваних бугаїв,%  20…30

Кількість ефективних дочок на одного перевірюваного бугая, 
голів 40…60

Щорічний ефект селекції з розрахунку на одну корову, кг молока  40…50
 

Залежно від наявної племінної бази у породі чи зони її поширення, а 

також від створених умов для реалізації генетичного потенціалу тварин 

система великомасштабної селекції будується по-різному. В регіонах з 

розвиненою племінною базою і задовільними умовами годівлі та утримання 

худоби (Черкаська, Київська область та ін.). 

Ефективним є впровадження в практику варіанта програми селекції з 

безмежним запасом сперми на перевірюваних бугаїв (від 20…30 до 100 тис. 

доз і більше). Після оцінювання за потомством сперму бугаїв-погіршувачів і 

нейтральних вибраковують. 

У породі з малорозвиненою племінною базою і в регіонах з 

недостатніми умовами реалізації генетичного потенціалу худоби 

ефективніше впроваджувати варіант програми селекції з обмеженим запасом 

тривалого зберігання сперми перевірюваних бугаїв з наступним переходом 

на 1-й варіант за умови поліпшення племінної бази, умов годівлі та 

утримання тварин. Згідно з 2-м варіантом, всі заходи великомасштабної 

селекції виконують за винятком того, що на кожного перевірюваного бугая 

формують обмежений запас сперми (500…1000 доз) з метою добору батьків 

бугаїв. Молодих плідників, дібраних за племінною цінністю батьків, 

розвитком і відтворною здатністю, починаючи з 1,5-річного віку, інтенсивно 
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використовують, не чекаючи результатів оцінювання за потомством. Після 

оцінювання за потомством вирішується питання щодо подальшого їх 

використання. 

Для підвищення ефективності великомасштабної селекції за породами з 

широким ареалом на базі областей з розвиненою племінною базою і 

задовільними умовами для оцінювання генетичного потенціалу худоби 

доцільно створювати зональні центри з племінної роботи і штучного 

осіменіння худоби в разі більш раціонального використання бугаїв-

поліпшувачів. В області з розвиненою племінною базою створюється запас 

сперми від бугаїв-поліпшувачів для осіменіння корів не тільки „своєї” й 

інших областей. До того ж зону обслуговування одним племоб'єднанням 

можна збільшити до 1 млн корів і більше. В разі створення таких центрів 

підвищуються темпи генетичного поліпшення худоби в результаті осіменіння 

корів спермою бугаїв-поліпшувачів. 

Неодмінною умовою застосування великомасштабної селекції — 

автоматизована інформаційна система (AIC) на базі використання ЕОМ. AIC 

в селекції молочних порід худоби створюють селекційні центри на основі 

існуючих систем обробки первинної інформації племінного та зоотехнічного 

обліку. Технічні носії інформації або їх копії, складені на підприємствах для 

бонітування худоби, використовуються селекційними центрами для 

створення банку даних активної частини популяції. 

Банк селекційних даних за породами повинен мати таку структуру: 

відомості про матерів бугаїв з урахуванням даних продуктивної і племінної 

цінності корів та їхніх предків; відомості про бугаїв-плідників, включаючи 

дані племінної цінності за господарсько корисними ознаками бугаїв та їхніх 

предків; відомості про дочок бугаїв; селекційно-генетичні, зоотехнічні й 

економічні параметри, які характеризують породну популяцію. За 

допомогою банку даних на технічних носіях інформації селекційний центр з 

використанням ЕОМ вирішує практично всі завдання великомасштабної 

селекції: оптимізує селекційну програму, складає план племінної роботи, 
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оцінює бугаїв за розвитком, відтворною здатністю та за потомством, оцінює 

результати селекції, здійснює добір матерів батьків бугаїв, корів і т.ін. Отже, 

у селекційних центрах в обов’язковому порядку повинні бути лабораторії 

обчислювальних машин, обладнані сучасними ПЕОМ. 

Як відомо, процес передавання  спадкової інформації від батьків до їх 

потомків у популяції здійснюється чотирма шляхами: від батьків до синів, 

від батьків до дочок, від матерів до синів, від матерів до дочок. У зв’язку з 

цим у породі виділяють чотири категорії племінних тварин: батьків і матерів 

бугаїв, матерів батьків і матерів корів. Інтенсивність добору для них різна: 

для батьків бугаїв 3…5%, батьків корів 10…15%, матерів бугаїв 3…10% і 

матерів корів 60…90%. 

Оскільки інтенсивність добору і відповідно використання кожної 

категорії племінних тварин різна, то й генетичний внесок її в результати 

селекції також не однаковий. Генетичне поліпшення популяції або 

підвищення продуктивності тварин за рахунок селекції, в середньому, 

становить для категорій племінних тварин наступне: за рахунок добору 

батьків бугаїв – 41%, матерів бугаїв – 33%, батьків корів – 10% і матерів 

корів – 7%. Тобто основним джерелом генетичного поліпшення популяції є 

добір й інтенсивне використання бугаїв. Аналогічні принципи лежать в 

основі великомасштабної селекції з іншими видами сільськогосподарських 

тварин і птиці. 

На основі алгоритмів програм селекції з врахуванням передачі 

спадкової інформації від батьків потомкам, інтенсивності добору, зростання 

інбридингу проводять за допомогою комп’ютерної техніки оптимізацію 

основних елементів селекції для отримання максимального прогресу 

продуктивності з економічним обґрунтуванням. Саме для цього проводять 

моделювання різних варіантів програми. 

Довгострокові програми селекції розробляють для великих масивів 

худоби (100 тис. голів і більше), виходячи з достовірних фактичних даних 

зоотехнічного обліку і розподілу корів племінної і товарної частин породи за 
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надоєм, вмістом жиру і білка в молоці, живою масою, типом екстер’єру, 

конституцією, морфофункціональними якостями вимені, відтворювальною 

здатністю та інше. 

Потім розраховують селекційно-генетичні параметри: 

успадковуваність, мінливість, повторюваність ознак, їх кореляційний зв’язок, 

генераційний інтервал, селекційний диференціал за основними показниками 

продуктивності. 

Після збирання і оброблення інформації переходять до складання 

програми великомасштабної селекції у такій послідовності: 

 – чітко формулюють метод селекції; 

 – визначають шляхи досягнення мети; 

 – встановлюють бажаний тип тварин; 

 – розробляють модель селекції; 

– умовно  ділять  породу  на  нуклеарну  (племінну, активну)  і  пасивну    

   (товарну) частини; 

 – розраховують  умовну  кількість спермодоз  від бугаїв-поліпшувачів і  

          плідників, яких оцінюють; 

– визначають  інтенсивність  добору плідників для активної  і  пасивної 

   частини популяції; 

 – визначають  необхідну  кількість  корів-матерів майбутніх  плідників, 

          обґрунтовують  підбір  „на замовлення” оцінених  плідників до групи      

          корів-матерів; 

– проводять     добір,      вирощування,     оцінювання    за    власною      

    продуктивністю  ремонтних  бугаїв; 

–  здійснюють   випробування   і  добір   бугаїв,   оцінених   за   якістю  

    потомків, 

–  проводять    накопичення    необхідного    запасу    сперми    від        

    перевірених  плідників; 
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– ведуть визначення „лідерів” із найбільшим покрашувальним 

ефектом якості батьків для отримання наступного покоління 

плідників; 

– створюють   необхідний   генофондний    запас   сперми   визначних  

     плідників (у деяких варіантах – запас ембріонів); 

– використовують   системи   керування   селекційним   процесом   у  

     масштабах породи. 

Як приклад розрахунку програми великомасштабної селекції в 

молочному скотарстві наводяться дані, отримані в генофондних стадах 

червоної степової породи (табл. 2.17). 

Під час визначення коефіцієнтів успадковуваності враховують, що 

надій за лактацію відноситься до низько успадковуваних, а жива маса має 

більшу адитивну обумовленість.  

Таблиця 2.17 
  

Моделювання варіантів селекційної програми молочної худоби  
(Геккієв А.Д., 2005) 

Червона степова порода Голштинська порода 
варіанти програми Параметри 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Середній надій 
молока за І-у 
лактацію, кг 

3500 4000 4500 4500 4000 4500 4500 5000 

Фенотипне 
стандартне 
відхилення за 
надоєм, кг 

850 850 870 900 900 920 950 970 

h² надою за І-у 
лактацію 0,25 0,30 0,25 0,20 0,30 0,20 0,25 0,30 

h² надою за 3-ю 
лактацію 0,35 0,40 0,35 0,30 0,30 0,35 0,30 0,40 

rw     надою 0,5 0,5 0,5 0,45 0,40 0,35 0,40 0,45 
h²   живої маси 0,30 0,35 0,30 0,35 0,40 0,35 0,40 0,45 
К-сть ліній у 
популяції 3 4 2 3 4 3 4 3 

К-сть батьків у 
лінії голів

2 2 1 2 2 1 2 2 
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лінії, голів 

r  між індексом 
племінної 
цінності бугаїв, 
оцінених за 
якістю нащадків 
та їх генотипом 

0,733 0,797 0,734 0,734 0,857 0,803 0,796 0,856 

r  між індексом 
племінної 
цінності 
матерів-корів та 
їх генотипом 

0,500 0,548 0,500 0,447 0,548 0,447 0,500 0,548 

Генетичне 
стандартне 
відхилення 
надою на 
другому щаблі 
селекції бугаїв, 
кг 

425 465 435 402 493 411 475 531 

Генетичне 
переважання 
батьків 
ремонтних 
бугайців, кг 

456 569 469 463 553 461 509 632 

Генетичний 
прогрес на 
корову за рік, кг 

39,52 46,98 39,96 37,54 48,58 39,48 44,23 54,40 

Внесок батьків 
бугаїв до 
загального 
генетич-ного 
прогресу 
популяції, % 

40,25 40,87 39,82 41,62 42,13 40,01 41,53 39,54 

Внесок батьків 
корів,% 38,35 37,97 38,91 38,78 38,25 39,61 38,32 39,45 

Внесок матерів 
бугаїв,% 16,91 16,56 16,73 15,54 14,93 16,40 15,66 16,45 

Внесок матерів 
корів,% 4,49 4,60 4,53 4,07 4,69 3,97 4,49 4,57 

Чистий прибуток 
від програми 
селекції, тис. грн. 

86,82 95,36 133,83 87,56 82,59 106,67 108,02 126,41

Чистий 
прибуток від 86,82 95,36 133,83 87,56 82,59 106,67 108,02 126,41
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програми 
селекції з 
розрахунку на 
одну корову, 
грн. 

 

Рівень продуктивності визначають для племінних і товарних частин 

стад одночасно. У подальшому ставиться завдання стабілізувати надій 

генофондного стада червоної степової породи у межах 3500…4000 кг молока 

за Ш-ю лактацію, для голштинської худоби – відповідно 4000…4500 кг. У 

варіантах програм вивчається вплив кількості ліній у популяції і кількість 

батьків у лінії, а також кількість ефективних дочок на величину генетичного 

прогресу в популяції за надоєм. 

Встановлено, що для червоної степової породи найбільш прийнятний 

за спрямованої селекції другий варіант програми, під час якого 

використовують плідники із чотирьох ліній у популяції, а в кожній із ліній – 

по два плідника-лідера. За цього очікуваний генетичний прогрес становить 

+46 кг молока за рік. Така програма селекції сприятиме збільшенню 

генетичної різноманітності в популяції і збереженню її генетичного складу. 

Доцільно використовувати також і 1-й варіант селекції, який полягає у 

використанні трьох ліній і двох плідників у лініях, а генетичний прогрес за 

надоєм становить +391 кг за рік. У стаді голштинської породи доцільно 

використовувати 1-й і 4-й варіанти програми, оскільки вони забезпечують 

генетичний прогрес відповідно по 48 і 54 кг молока, але не передбачають 

використання від 3-ї до 4-ї лінії і 2-х бугаїв-лідерів у кожній із них.  

Максимальний внесок у сумарний генетичний прогрес в обох 

популяціях роблять батьки бугаїв. Матері бугаїв теж впливають на цей 

показник, але значно менше.  

Найбільший прибуток від реалізації програми селекції з розрахунку на 

одну корову досягається в 3-му варіанті для червоної степової породи, а для 

голштинської – в 4-му варіанті. Результати моделювання програм селекції 
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молочної худоби основного і резервного генофонду вказують на можливість 

використання великомасштабної селекції для досягнення оптимальних 

темпів генетичного прогресу в популяції і отримання достатньо високого 

прибутку від її реалізації. 

 

2.9. Особливості селекційної роботи у стадах різних категорій 

Система племінної роботи в племінних господарствах спрямована на 

збільшення кількості племінної продукції і підвищення її якості. Решта 

продукції тваринництва (молоко, м’ясо) є супутньою. 

Основні завдання племзаводів – покращання племінних і продуктивних 

якостей тварин, виведення високопродуктивних ліній, типів і родин, 

вирощування племінного молодняку, в першу чергу бугаїв.  

Завдання племінних репродукторів багато в чому схожі із завданням 

племзаводів. За суттю племрепродуктори відрізняються від племзаводів 

меншою продуктивністю і племінною цінністю, інколи – породністю 

дорослих тварин і молодняку. Їх створюють на базі кращих за 

продуктивністю і породністю товарних ферм з метою розширеного 

відтворення цінного молочного поголів'я для власного стада і 

комплектування інших товарних господарств. 

Дочірні стада є опорними господарствами окремих племзаводів і 

племрепродукторів. Основні функції дочірніх господарств такі:  

1) випробування бугаїв-плідників, виведених у племгосподарствах або 

запланованих для оцінювання за відтворною якістю та за потомством;  

2) апробація – широка промислова перевірка селекційних досягнень, 

розмноження цінного племінного матеріалу племінних господарств;  

3) перевірка різних методів, форм і принципів ведення роботи;  

4) передавання за необхідності племгосподарству для роздою кращих 

первісток і приймання виранжируваних тварин. 

У таблиці 2.18 наведено характеристику особливостей селекційної 

роботи у племінних і товарних стадах. 
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Таблиця 2.18  

Особливості селекційної роботи у стадах різних категорій 

Племзаводи Племрепродуктори  
Товарні 

господарства 
1 2 3 

Мета селекції 
Виведення цінних бугаїв 
із стійкою спадковістю 
для племпідприємств; 
удосконалення існуючих і 
створення нових порід, 
типів, заводських ліній і 
родин 

Розмноження і перевірка 
племінного матеріалу, 
створеного у 
племзаводах, виведення 
плідників для 
племпідприємств, 
реалізація племінного 
маточного поголів'я, 
удосконалення ліній і 
родин, виведення нових 
породних типів 

Максимальне 
виробництво молока і 
м'яса за найменших 
витрат праці та 
засобів 
 

Ознаки добору 
Надій, жирність і 
білковість молока, 
плодючість, бажаний тип, 
жива маса, довголіття, 
стійкість проти 
захворювань, морфо-
функціональні якості 
вим'я 

Надій, жирність і 
білковість молока, 
плодючість, бажаний 
тип, жива маса, 
довголіття, стійкість 
проти захворювань, 
морфофункціональні 
якості вим'я 
 

Продуктивність 
(надій,% жиру), 
відтворні якості, 
інтенсивність 
молоковіддачі, 
придатність до 
машинного доїння 

Диференціювання тварин за призначенням 
Селекційна група: матері 
бугаїв, батьки бугаїв і 
корів. Група відтворення 
(плем'ядро). Тварини, 
призначені на 
виранжирування і 
вибракування  

Корови – матері бугаїв, 
батьки корів. Група 
відтворення. Тварини, 
призначені на 
виранжирування і 
вибракування  

Плем'ядро. 
Виробнича група. 
Тварини на 
вибракування  

Методи розведення 
Чистопородне, 
поглинальне, відтворне, 
ввідне схрещування 

Чистопородне, 
поглинальне, відтворне, 
ввідне схрещування. За 
лініями і родинами 

Чистопородне, 
поглинальне та 
промислове 
схрещування. Ротація 
генеалогічних груп 
або ліній 

Типи підбору 
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Індивідуальний, 
однорідний, за 
генетичною подібністю 

Індивідуальний, 
груповий, різнорідний, 
однорідний 

Лінійно-ротаційно-
груповий 

Парування 
Інбридинг у помірних і 
близьких ступенях під 
час виведення плідників.    
    Інбридинг помірний і 
віддалений для 
закріплення цінних 
якостей у потомків 
видатних чоловічих і 
жіночих предків та за 
консолідації нових ліній; 
аутбридинг 
(неспоріднене) у 
відтворній частині стада 

Споріднене: лінійний 
інбридинг у помірних і 
близьких ступенях на 
кращих корів плем'ядра 
для закріплення цінних 
якостей видатних 
предків; аутбридинг на 
решті тварин стада 

Неспоріднене 
парування, яке 
запобігає стихійному 
інбридингу і веде до 
підвищення 
гетерозиготності у 
потомків 

Технологія відбору  
Послідовний: за якістю 
родоводу, племінною 
цінністю батьків і 
бокових родичів, 
лінійною і родинною 
належністю, власним 
фенотипом (комплексом 
ознак) і за потомством 
 
 

Послідовний: за якістю 
родоводу, якістю 
бокових родичів, 
власним фенотипом 
(комплексом ознак), за 
потомством 

За племінною 
цінністю батьків і 
матерів, за власною 
продуктивністю 

Форми і методи добору 
Спрямований за 
основними селекційними 
ознака з використанням 
індексного оцінювання, 
за комплексом ознак, 
стабілізувальний добір за 
другорядними ознаками 
за мінімальними 
стандартами 

Спрямований за 
кількістю і якістю 
молока, технологічними 
ознаками та іншими за 
методом незалежних 
рівнів вибракування 
(стандарт для породи) 

Спрямований за 
надоєм і 
технологічними 
ознаками, за іншими 
показниками, за 
стандартами породи 

 

2.10. Розробка й оптимізація програми селекції молочної худоби  
Програма великомасштабної селекції молочної худоби – науково 

обґрунтована система заходів племінної роботи з окремою породою або її 

зональним типом. 
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Залежно від селекційно-генетичних параметрів (інтенсивність добору 

племінних тварин, їх генетична перевага в популяції, спадковість, 

повторюваність, стандартне відхилення селекційних ознак та ін.), 

зоотехнічних (маточне поголів’я худоби в зоні, вихід телят від 100 корів, 

кількість осіменінь на одне запліднення, вікова структура стада, середня 

кількість спермодоз, одержуваних за рік на одного бугая тощо) й 

економічних (закупівельні ціни 1 кг молока і м'яса, витрати на утримання 

одного бугая у рік, на одержання, обробку і зберігання сперми та ін.) умов, 

які склалися в зоні розведення порід, програми великомасштабної селекції 

мають різні кількісні характеристики, від яких залежить генетико-економічна 

ефективність племінної роботи. Тому перш, ніж розробляти план племінної 

роботи з породою або масивом худоби в певній зоні її розповсюдження, 

селекційну програму моделюють на ЕОМ. 

Методика розробки й оптимізації програми селекції ґрунтується на 

тому, що генетичне удосконалення популяції здійснюється шляхом 

розведення і селекції у популяції племінних тварин чотирьох категорій: 

матерів і батьків бугаїв, матерів і батьків корів. Кожна категорія племінних 

тварин внаслідок різних можливостей оцінювання генотипу, інтенсивності 

добору і використання вносить різний вклад у генетичне поліпшення 

популяції: батьки бугаїв – 40…50%, матері бугаїв – 30…40, батьки корів – 

15…20 і матері корів – 5…10%. 

Модель оцінювання прогнозу генетичної ефективності програми 

селекції основана на визначенні генетичного прогресу у популяції в 

результаті використання племінних тварин чотирьох категорій. Для цього по 

кожній категорії племінних тварин визначають генетичну перевагу і 

генераційний інтервал. 

Оскільки розведення всіх порід молочної худоби в країні ґрунтується 

на принципах відкритих популяцій, генетичне поліпшення популяції 

відбувається не тільки за рахунок селекції чотирьох категорій племінних 

тварин, а й за рахунок ефекту схрещування. Тому генетичний прогрес за 
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молочною продуктивністю в породі (G) можна виразити у вигляді формули 

(2.42): 

G = ∆G + ∆G* ,                                                      (2.42) 

де ∆G – генетичний прогрес у популяції за рахунок селекції 

племінних тварин (матерів бугаїв, батьків бугаїв, батьків корів і 

матерів корів);  

∆G* – ефект схрещування. 

Генетична перевага кожної категорії племінних тварин обчислюється 

на основі індексу племінної цінності за дібраними у відтворну групу 

тваринами. Здійснюється це на ЕОМ на основі бази даних активної частини 

породи на технічних носіях інформації. 

Генетичне поліпшення молочної худоби за м'ясною продуктивністю 

найбільш доступне через селекцію ремонтних бугайців за показником 

середньодобового приросту, їх живої маси у 12-місячному віці. 

Модель прогнозу економічного оцінювання програми селекції 

основана на визначенні прибутку від генетичного поліпшення тварин. Він 

визначається генетичним поліпшенням популяції за молочною та м'ясною 

продуктивністю. За оптимізації програми селекції враховують тільки 

перемінні витрати на купівлю і утримання плідників, оцінювання їх 

племінної цінності і тривале зберігання сперми. Загальновиробничі, галузеві і 

господарські витрати, а також витрати на контроль молочної продуктивності, 

зважування, інвентаризацію і бонітування тварин не враховують, тому що 

вони постійні для будь-якого варіанта програми селекції. 

Прибуток від програми селекції розраховують за формулою (2.43): 

NR = (RM + RB) – ∑ Ci,                                    (2.43) 

де RM – наведений на прогнозований період прибуток від генетичного 

поліпшення молочної продуктивної худоби;  RB – наведений за 

прогнозований період прибуток від генетичного поліпшення м'ясної 

продуктивності худоби;  Ci – витрати на програму селекції. 
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Для оцінювання генетичної й економічної ефективності програми 

селекції для конкретної популяції враховують селекційно-генетичні та 

економічні параметри. 

Оптимізацією селекційного процесу здійснюють на ЕОМ шляхом 

розрахунку різних варіантів програми селекції і генетично-економічного 

оцінювання кожного з них. Кожний варіант визначають, змінюючи 

комбінацію числових значень перемінних параметрів, основними з яких є 

кількість батьків бугаїв, питома вага корів активної частини популяції, 

осімінених спермою перевірюваних бугаїв, кількість ефективних дочок у 

розрахунку на одного перевірюваного бугая, банк тривалого зберіганая 

сперми на одного перевірюваного бугая та ін. Оптимальним варіантом 

програми селекції вважається той, який забезпечує максимальні темпи 

генетичного поліпшення худоби за мінімальних витрат на племінну роботу. 

На основі оптимального варіанта програми селекції складають план 

племінної роботи, тобто програму селекції потрібно розглядати як 

теоретичне обґрунтування практичного плану племінної роботи з породою. 

Оскільки кожна популяція має різну оцінку постійних і змінних параметрів, 

то не можна оптимальну структуру заходів за програмою селекції, 

розраховану для однієї популяції, переносити на другу популяцію, яка має 

інші умови й можливості. Планування племінної роботи на основі 

оптимальних програм великомасштабної селекції дає можливість значно 

збільшити темпи генетичного вдосконалення молочної худоби і тим самим 

підвищити продуктивність тварин. Оптимізація селекційних програм для 

чорно-рябої, симентальської та інших молочних порід худоби показала, що 

темпи генетичного поліпшення тварин можна збільшити в 2…3 рази й 

довести їх до 40…50 кг молока і більше за рік в розрахунку на одну корову 

(табл. 2.19). 

Складання плану племінної роботи з породою та окремим стадом. 

Згідно з оптимальним варіантом програми великомасштабної селекції 
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складають робочий план заходів із племінної роботи з породою, 

розрахований на 10 - 15 років.  

Дані для обробітку на ПЕОМ за СУМС „Орсек” накопичуються 

безпосередньо в стадах шляхом організації первинного обліку.  

Таблиця 2.19 

  
Значення основних параметрів програм селекції молочних і 

молочно-м'ясних порід худоби 
Показник Величина 

Стандартне відхилення за:       надоем молока, кг  
живою масою, кг 

600…800 
30…40 

Коефіцієнт успадковуваності: надою 
живої маси 

0,2…0,3 
0,3…0,4 

Коефіцієнт повторюваності надою 0,4…0,5 
Кількість корів, необхідних для одержання одного ремонтного 
бугайця або ефективної дочки 3…4 
Мінімальна кількість лактацій, за якою добирають потенційних 
матерів бугаїв 3 
Середній період між отеленнями, міс 12 
Кількість спермодоз, необхідних для плодотворного осіменіння однієї 
корови 2…3 
Середня кількість спермодоз, одержаних від одного 
перевірюваного бугая за рік, тис. доз 10 
Банк сперми на перевірюваного бугая, тис. доз 20…40 
Період використання сперми бугаїв-поліпшувачів, років 1…2 
Вибракування бугаїв:     за ростом у 12 міс.,% 

за відтворною здатністю,% 
10…40 
10…20 

Частка корів активної частини популяції, яких осіменяють 
спермою перевірюваних бугаїв 0,2…0,3 
Співвідношення кількості ремонтних бугаїв до кількості 
поліпшувачів, дібраних після оцінювання за потомством 3:1, 4:1 
Мінімальна кількість потенційних матерів бугаїв в розрахунку 
на одного бугая-поліпшувача 10:1 
Кількість ремонтних бугайців на одного батька-поліпшувача 1:20, 1:30 
Кількість ефективних дочок на одного перевірюваного бугая 40…100 
Генераційний інтервал, років: батьків бугаїв 

перевірюваних бугаїв  
дібраних за потомством бугаїв 
матерів бугаїв  
матерів корів 

7,0…7,5 
2,2…2,5 
7,0…7,5 
7,0…8,0 
4,5…5,5 

Термін економічного оцінювання ефективності програми 20 
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селекції, років 
Генетичний річний прогрес у розрахунку на корову за:  

надоем молока, кг  
живою масою, кг 

30…50 
0,3…0,7 

Вклад у генетичний прогрес популяції за надоем,%: 
батьків бугаїв 
матерів бугаїв 
батьків корів 
матерів корів  

33…50 
25….45 
10…25 

3…5 
 

Для введення і обробки первинних даних на ПЕОМ за СУМС „Орсек” 

розроблені спеціальні форми обліку. Дані цих форм записують на електронні 

носії інформації  і передають до селекційного центру. 

Зібрані дані про тварин обробляються в господарствах за спеціальними 

методиками для визначення господарських та селекційних показників. 

 
Запитання для самоперевірки 

 
1. Назвіть основні ознаки селекції молочної худоби і методи їх 

оцінювання. 

2. Які існують методи оцінювання племінної цінності молочної худоби? 

3. У чому полягає суть технологічного добору тварин молочних порід? 

4. Які принципи добору тварин різних категорій? 

5. Охарактеризувати методи підбору молочної худоби. 

6. Які методи підбору застосовують під час селекції молочної худоби? 

7. Особливості великомасштабної селекції у молочному скотарстві. 
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РОЗДІЛ 3  

СЕЛЕКЦІЯ М’ЯСНОЇ ХУДОБИ  
 

Одним з основних шляхів зростання виробництва яловичини є 

розвиток спеціалізованого м’ясного скотарства, яке характеризується 

сезонністю отелення самиць, вирощуванням телят до 6…8-місячного віку на 

підсисі переважно за пасовищного утримання. М’ясну худобу розводять 

здебільшого в тих регіонах, де є пасовища, помірний клімат і не густо 

заселена місцевість. Технологія м’ясного скотарства не вимагає 

використання складних машин і обладнань. Важлива його перевага – 

невисока енергоємність. 

Розвиток м’ясного скотарства в Україні дасть змогу використати землі, 

які не залучені до сільськогосподарського виробництва (гірські та 

передгірські місцевості, яри, переліски і т.ін.) та території, забруднені 

радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Спеціалізоване 

м’ясне скотарство має специфічні особливості селекції тварин різних 

статевих і вікових груп. 

3.1. Біологічні особливості м’ясної худоби як об’єкта селекції 

М’ясна худоба як об’єкт селекції, на відміну від інших домашніх 

тварин, характеризується низкою особливостей. У неї відносно тривалий 

генераційний інтервал, який зумовлений дещо пізньою господарською 

зрілістю (15…16 міс.) і тривалим періодом тільності самиць (в середньому 

285 діб).  

У корів невисока плодючість, що залежить від пори року та підсису. 

Сезонність відтворення пояснюється фотоперіодичною реакцією тварин. 

Знижена статева функція у бугаїв виражається в меншому об’ємі еякуляту, 

пониженій запліднювальній здатності сперміїв й здатності до 

заморожування. У корів – у підвищеній, порівняно з молочними породами 
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яловості, меншій кількості двійнят, у деяких порід важких отеленнях, 

безпліддям або низькою запліднюваністю телиць. 

Ефективність осіменіння корів і телиць зростає у зв’язку із 

збільшенням світлої частини дня і наявністю біологічно-повноцінного 

корму – трави. Підсисний метод вирощування телят сприяє збільшенню 

сервіс-періоду, що пов’язано з підвищеною секрецією пролактину, який 

гальмує оваріальну функцію яєчників та підсилює лактаційну домінанту. 

Тривалий період підсису сприяє тому, що в яєчниках в 5,6…8,4% випадках 

утворюються персистентні жовті тіла, які перешкоджають дозріванню 

яйцеклітин і настанню стадії збудження статевого циклу. 

Від однієї корови за рік переважно отримують не більше одного 

отелення, а за період господарського використання 10…12 потомків. У 

м’ясному скотарстві існує полігамне парування у співвідношенні один бугай 

на 25…45 самиць у разі природного парування і 1 : 1000…50000 – у разі 

штучного осіменіння. Основні селекційні ознаки тварин визначають залежно 

від статі як у самців (середньодобовий приріст, забійні якості, відтворна 

здатність), так і у самиць (відтворна здатність, молочність). Ці особливості 

створюють менш сприятливі можливості для ведення інтенсивної селекції 

тварин обох статей і успішного вирішення завдань щодо покращання 

продуктивності м’ясної худоби за короткий проміжок часу. При селекції 

м’ясної худоби головну складність становить також проблема біологічних 

зв’язків, за яких протиставляється поліпшення м’ясних і відтворних ознак, а 

також неможливість віддати перевагу одній ознаці, яка б мала вирішальне 

значення у підвищенні ефективності розведення тварин.  

Організм м’ясної худоби пристосовується до сезонних умов 

середовища і підтримує постійну температуру головним чином за рахунок 

виділення тепла, зміни волосяного покриву, відкладання підшкірного сала, 

рефлекторного регулювання положення волосин, тобто шляхом 

терморегуляції. В екстремальних умовах вдається вижити тільки тим 

м’ясним тваринам, які мають особливий механізм адаптації – властивість 
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накопичувати в організмі велику кількість жиру. Вони й дають пластичних 

потомків, пристосованих до суворого утримання, що виражається в здатності 

організму швидко змінювати внутрішній режим життєдіяльності відповідно 

до умов зовнішнього середовища, а також з високою стійкістю, тобто 

здатних переносити зимовий холод та літню спеку за цілорічного утримання 

під відкритим небом. Шляхом природного і штучного добору ці властивості 

організму закріпляються, а тому у м’ясної худоби процеси вироблення і 

віддачі тепла відрізняються підвищеною динамічністю. За необхідності 

організм відповідно їх збільшує або зменшує, що слід враховувати під час 

селекції тварин для енергоощадних технологій. Завдяки адаптаційним 

механізмам м’ясні тварини здатні існувати в несприятливих умовах 

навколишнього середовища.  

Біологічною особливістю м’ясної худоби є нерівномірність росту 

органів і тканин та сповільнення росту тіла з віком, доки маса тіла не досягне 

приблизно 1/3 маси тіла дорослої тварини, що збігається з настанням статевої 

зрілості. Швидкість росту найбільш висока в перші місяці після народження і 

потім поступово і нерівномірно знижується. Це пов’язано з відносним 

згасанням процесів синтезу в організмі, який росте, з підвищенням питомої 

ваги диференційованих клітин і тканин (розмноження і ріст яких 

відбуваються дуже повільно), а також зі збільшенням в тілі питомої ваги 

резервних речовин. 

Властивість організму досягати у молодому віці високого ступеня 

свого розвитку, який забезпечує можливості раннього їх використання для 

відтворення стада, одержання молочної, м’ясної або іншої продуктивності 

без шкоди для життєдіяльності, подальшого розвитку і довговічності тварин 

К.Б. Свєчин (1976) назвав скороспілістю. Кравченко М.А. , Погрібняк П.Л.  

(1974) виділили у м’ясному скотарстві два типи скороспілості: швидкості 

росту і швидкості формування. Швидкість формування визначає, в 

кінцевому підсумку, якісне оцінювання туші, а кількісне оцінювання 

визначають, переважно, швидкістю росту і його тривалістю (довгорослістю). 
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У кожному конкретному випадку важливо визначити, що ж на цей момент є 

головним: величина туші чи її якість, швидкість нарощування м’яса чи 

швидкість дозрівання. Швидкість росту тварин оцінюють за 

середньодобовим приростом або за живою масою в певному, точно 

встановленому віці. 

Скороспілість формування (дозрівання, розвитку) визначають такими 

морфо-фізіологічними особливостями, як тривалість ембріонального періоду, 

зміна молочних зубів, строки статевого дозрівання, втрата зубів, яка свідчить 

про настання старості. Чим швидше відбувається формування (дозрівання) 

тварин, тим коротша у них тривалість тільності. Скороспілі тварини, 

порівняно з довгорослими, раніше приходять в охоту, але й раніше втрачають 

відтворювальну здатність; раніше закінчують ріст, але й раніше старіють. У 

м’ясних тварин скороспілість формування має низку негативних 

особливостей: недорозвиток скелета, схильність до надмірного накопичення 

жиру, понижені плодючість і молочність, менша резистентність, а звідси 

більша схильність до деяких захворювань. Дуже скороспілі тварини схильні 

до  утворення сполучної тканини, у якій в більш ранньому віці і в значно 

більшій кількості починає відкладатися жир. У результаті цього формується 

скороспілість, яка інколи переходить в карликовість, в нездатність давати 

високі прирости взагалі за рахунок м’язової тканини зокрема. 

Худоба з високою швидкістю формування для виробництва м’яса 

економічно неефективна внаслідок зниження передзабійної живої маси, маси 

туші та збільшення витрат кормів на одиницю м’ясної продукції в процесі її 

відгодівлі. Останнє пов’язано з ранніми процесами ожиріння, адже на 

утворення жирової тканини витрачається приблизно у 2…2,5 рази більше 

поживних речовин корму, ніж на формування білкової частини туші, а тому 

тварини довгорослих порід, в умовах достатньої годівлі є ціннішими. 

Скороспілість тварин характеризується підвищеним рівнем обміну речовин, 

вони швидше довгорослих проходять ті стадії індивідуального розвитку, які 

характеризуються високим рівнем окиснювальних процесів. Такі тварини є 
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менш довговічні. Скороспілі тварини в більш ранньому віці і за відносно 

меншої живої маси досягають такого співвідношення частин у туші, яке 

властиве довгорослим у більш пізньому віці. За рахунок раннього 

окостеніння хрящів скороспілі тварини мають коротші кінцівки і тонший 

кістяк. 

Затримка ж розвитку організму призводить до збільшення загальної 

тривалості життя. Оскільки довгорослість, на відміну від скороспілості 

формування не призведе до серйозних дефектів, то це спонукало       

Кравченка М.А. , Погребняка П.Л.  (1974) зробити ставку на неї навіть за 

рахунок деякого зниження скороспілості формування, особливо пов’язаного 

з нею надлишкового ожиріння. М’ясна худоба, яка має високу довгорослість, 

характеризується великою живою масою, високою швидкістю росту, 

глибоким і довгим тулубом, відкладає в своєму тілі більше м’яса ніж жиру. 

3.2. Напрям і мета селекції 

Для перших представників м’ясних порід характерними були великі 

розміри. У подальшому селекцію спрямували на скороспілість (формування), 

здатність давати „мармурове” м’ясо, мати високий забійний вихід. За такої 

спеціалізації отримали тварин, схильних відкладати внутрішній жир у 

молодому віці, з округлими формами тіла, які забезпечують високий вихід 

кращих сортів м’яса з малою часткою кісток. Селекція за скороспілістю 

формування зумовила зниження приросту тварин, а швидке осалювання – 

збільшення витрат корму на приріст. У результаті у корів різко знизилася 

молочність, тварини стали низьконогими, почала з’являтися карликовість. 

В останній час, перевагу віддають довгорослим тваринам, оскільки 

вони характеризуються вищою м’ясною продуктивністю. Цей тип має 

довгий, на більш високих ногах тулуб і більшу кінцеву живу масу. Його 

представники тривалий час зберігають високі прирости і максимальної живої 

маси досягають пізніше, ніж тварини скороспілого типу. Вони мають 

більший середньодобовий приріст і менший вміст внутрішнього жиру та 

краще оплачують корми приростом. 
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За будовою тіла, продуктивними і біологічними характеристиками 

сучасні культурні м’ясні породи поділяють на чотири групи: скороспілі, 

середні, крупні довгорослі і зебуподібні породи. Представники першої групи 

різняться невеликою живою масою в дорослому стані, дуже високою 

скороспілістю формування й інтенсивним відкладенням внутрішнього жиру. 

Вони мають пишно розвинену мускулатуру шиї, грудної клітки, спини, 

попереку й заду, що надає їм округлих форм. 

До групи скороспілих порід, що розводять в Україні, відносять 

герефордську, абердин-ангуську, поліську та волинську (рис.3.1). 

Тварини довгорослих порід характеризуються високими приростами до 

21-місячного віку, невеликим нагромадженням внутрішнього жиру, 

достатнім виходом і якістю туш, скороспілістю росту і великою живою 

масою в дорослому стані, подовженим тулубом з тонкою шиєю, порівняно 

вузькими, але глибокими грудьми. Такі тварини, за наявності достатньої 

кількості кормів, переважають за продуктивністю ровесників скороспілих 

порід. До групи довгорослих порід, що розводять в Україні відносять 

українську м’ясну, симентальську, шароле, п’ємонтезе. 

М’ясні породи селекціонують за ефективністю їх використання у 

схрещуванні в якості батьківської або материнської чи водночас – 

батьківської і материнської форми. Тварин, що використовують як 

материнські породи, селекціонують за ознаками, властивими для одержання 

відгодівельного поголів’я (добра плодючість та високі материнські якості, в 

т. ч. достатня кількість молока для розвитку теляти, висока пристосованість 

до умов навколишнього середовища). 

Для батьківських порід характерні крупні бугаї бажаного типу, які 

передають своїм потомкам здатність давати високі прирости протягом всього 

періоду вирощування і відгодівлі та достатні вихід і якість туші.  
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Рис. 3.1. Представники основних порід м’ясної худоби, яку 
розводять в Україні 
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Практично в усіх породах м’ясного напряму продуктивності за 

екстер’єром, виділяють по два або по три внутрішньопородних типи: 

відносно скороспілий (компактний), проміжний, відносно довгорослий. 

Метою селекції тварин для виробництва приплоду є поліпшення 

відтворної здатності і молочності корів, зміна типу будови тіла 

новонароджених телят і зменшення пов’язаних з нею тяжких отелень, 

підвищення збереженості і живої маси молодняку на час відлучення. Для 

відгодівлі – живої маси у 18…21-місячному віці, забійних якостей, витрат 

кормів на одиницю продукції, маси туші, товщини внутрішнього жиру і 

площі „м'язового вічка”, мармуровості м’яса.  

3.3. Ознаки селекції тварин м’ясного напряму продуктивності 

3.3.1. Ознаки добору бугаїв 

Під час добору племінних бугаїв м’ясної худоби до уваги беруть такі 

особливості: власну продуктивність, конституцію та екстер’єр, відтворну 

здатність, живу масу, генотип; масу і тип будови тіла новонароджених від 

них телят; частку покритих ними корів, що отелилися без надання допомоги; 

відносні показники коригованої живої маси потомків у 210-добовому та      

12-місячному віці. 

Жива маса новонароджених бугайців. Визначає швидкість їх 

подальшого росту. Тяжчі новонароджені особини у 15-місячному віці 

переважають за живою масою на 10,7% дрібних тварин. Між живою масою 

новонароджених та у віці 15 місяців існує позитивна кореляція (r = 0,58). 

Збільшення живої маси новонароджених телят м’ясних порід на 1 кг 

спричиняє підвищення частки тяжких родів у самиць на 1,63%, 

мертвонародженості та відходу телят. 

Відтворна здатність. У бугаїв її оцінюють за: кількістю одержаних від 

них за рік стандартних спермодоз; запліднювальною здатністю сперміїв; 

кількістю запліднених самиць протягом парувального сезону; індексом 

спермопродуктивності (ІС). Індекс спермопродуктивності визначають за 
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кількістю в еякуляті сперміїв з прямолінійним поступальним рухом (ППР) та 

обчислюють за формулою (3.1), запропонованою Святовцем Г. Д.  (1982). 

,
10

АКОІС ××
=                                                          (3.1) 

де ІС – індекс спермопродуктивності, млрд живих сперміїв в еякуляті з 

прямолінійним поступальним рухом (ППР); О – об’єм еякуляту, см3;             

К – концентрація сперміїв, млрд/см3;  А – рухливість сперміїв, балів. 

Запліднювальна здатність сперміїв. Це відношення кількості 

запліднених від першого осіменіння телиць або корів до загального поголів’я 

покритих (осіменених) бугаєм телиць або корів. Цей показник оцінює 

здатність окремих бугаїв виробляти якісну сперму. Запліднювальна здатність 

сперміїв бугаїв після першого осіменіння впливає на тривалість сервіс- та 

періоду між отеленнями, витрати спермодоз на одне запліднення та вихід 

телят. 

Обхват мошонки. У разі неможливості визначення якості сперми, під 

час добору племінних бугайців слід приділяти увагу розміру їх сім'яників – 

важливій ознаці репродуктивних якостей. Коефіцієнт кореляції між обхватом 

мошонки і масою сім'яників становить 0,95, щоденною 

спермопродуктивністю – 0,75, якістю сперми – 0,60, початком статевої 

зрілості бугайців – 0,85, рівнем запліднювальної здатності сперміїв – 0,65. 

Форму і розмір мошонки оцінюють шляхом огляду і вимірювання. 

Обхват мошонки вимірюють стрічкою за найбільшою її окружністю. 

Спочатку визначають окомірно форму мошонки. Добирати бугаїв слід з 

нормальною (овально-грушеподібною) формою мошонки, яка сягає рівня 

скакального суглоба і має чітко виражену шийку (рис. 3.2). Небажаною для 

м’ясних плідників є мошонка конусоподібної форми, яка буває за невеликих 

сім’яників. 
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Рис. 3.2. Форма мошонки бугая 

1 – прямо посаджена; 2 – нормальна форма; 3 – конічна форма 

Мошонку бугая оглядають ззаду, коли він стоїть вільно, в помірно 

теплому приміщенні. За надто низької температури або неспокої мошонка 

підтягується до черева і правильно оцінити її форму важко. Розвиток 

сім’яників перевіряють пальпацією. Бугаїв вибраковують на підставі збочень 

у фізичних ознаках таких, як крипторхізм (неопущення одного або двох 

сім’яників у мошонку), маленькі сім’яники, ненормальні форма мошонки і 

будова пеніса, нездорові ноги або ратиці. 

Для прощупування сім’яників у мошонці, бугая заганяють у вузький 

розкол, задні ноги перекривають перекладиною, щоб запобігти травмуванню 

людей. Якщо відтворна здатність бугая задовільна, то обидва сім’яники за 

розміром і консистенцією під час прощупування однакові. Відмінна 

відтворна здатність: сім’яники – пружні, великі, а не м’які, грубі, запалені, 

квадратної форми; мошонка, яка регулює теплообмін у сім’яниках, має бути 

звисла, вузька зверху, широка знизу, добре опущена. Оцінювання сім’яників 

за обхватом мошонки – найкраща ознака максимальної спермопродукції і 

навіть більш надійна, ніж підрахунок сперміїв. У перегодованого бугая 

обхват мошонки може бути на 2…3 см більший, ніж у бугаїв заводської 

кондиції. 

Ознаки, що характеризують м’ясну продуктивність. Показником, 

що характеризує м’ясну продуктивність великої рогатої худоби до забою, є 
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передзабійна жива маса (кг) – це маса тварини після 24-годинної голодної 

витримки. Встановлюють її шляхом зважування тварин. 

Після забою м’ясну продуктивність тварин характеризують за масою, 

морфологічним та хімічним складом туші, забійною масою, виходом туші і 

забійним та індексом м’ясності. 

Туша – це тіло тварини після забою без шкіри, внутрішніх органів, 

голови, хвоста, нирок і внутрішнього жиру, передніх ніг – до зап’ястків і 

задніх – до скакальних суглобів. 

Морфологічний склад туші – вміст (у%) у ній м’язів, жиру, кісток, 

сухожилок і зв’язок. 

Внутрішній жир – сумарна кількість тазового, шлункового, кишкового, 

діафрагмального, ниркового і мошонкового жиру. 

Забійна маса – маса туші і внутрішнього жиру. 

Вихід туші – маса туші, виражена у відсотках до передзабійної живої 

маси тварини після 24-годинної голодної витримки. 

Коефіцієнт м’ясності – відношення маси м’якотної частини туші до 

маси кісток. 

Тип будови тіла (скороспілий, довгорослий). У загальному комплексі 

заходів з удосконалення порід м’ясної худоби суттєвим  у селекції є вибір 

бажаного типу (скороспілого, довгорослого) будови тіла, який найбільше 

відповідає певному продуктивному напрямку поголів’я. 

Критерію зрілості тварин першими досягають проміри висоти й 

довжини тіла. Вони досягають 98% зрілих розмірів до 36-місячного віку 

тварин, ширини і обхвату відповідно до 45- та 54-місячного. На підставі 

виявлених тісних кореляційних зв’язків між продуктивністю тварин та 

висотою в крижах і навскісною довжиною тулуба палицею об’єднаних в ІКТ 

(формула 3.2) можливо використати їх для визначення умовної скороспілості 

чи довгорослості тварин. 

ІКТ=НДТ×ВК ,                                                       (3.2) 
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де ІКТ – індекс крупності тіла (довгорослості), дм2; НДТ – навскісна 

довжина тулуба палицею, см; ВК – висота в крижах, см. 

В основу запропонованої методики оцінювання будови тіла тварин 

м’ясних порід покладено метод модельних відхилень, розроблений 

Колєсником М.М.  (1960). Автор методу підкреслює, що взята в абсолютному 

виразі величина (тут ІКТ) набуває діагностичного характеру лише тоді, коли 

вона подана у відносному значенні щодо середніх показників стада, 

частиною якого є оцінювана тварина. Середні величини, які використовують 

для порівняльного оцінювання тварин, вважаються моделлю порівняння. 

Беручи модель як масштаб порівняння індивідуального оцінювання будови 

тіла за ІКТ, визначають ступінь різниці модельних відхилень між 

індивідуальною величиною і відповідними модельними показниками: 

спочатку підраховують відношення між величиною тварин, що оцінюють, і 

показником моделі; від одержаної величини віднімають одиницю, а різницю 

множать на 100. У загальному вигляді ці розрахунки виражені формулою 

(3.3), наведеною в праці М.М.Колєсника (1960): 

,1001 ×⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

ДВД
Ва                                                    (3.3) 

де а – модельне відхилення; В – ІКТ тварини; МДВ – модельний 

показник ІКТ. 

Відповідні розрахунки (як приклад) щодо бугайців у віці 18 міс. 

наведені в таблиці 3.1.  

Кількісні значення модельних відхилень показують, у який бік (+ чи –) 

і наскільки ІКТ названого бугайця відрізняється від моделі, тобто від 

середньої величини цього показника щодо певного стада. Позитивні 

відхилення є свідченням довгорослості (високорослі і довготілі). Так, 

наприклад, бугаєць Казеїн 6641 ЧРУМ-65, ІКТ якого у відношенні до 

модельного (1,143), має порівняно високий і довгий тулуб; модельне 

відхилення у нього буде 1,143-1= +0,143×100 = +14,3. 
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На цій підставі Казеїна 6641 ЧРУМ-65 віднесено до довгорослого типу 

(рис.3.3). Відхилення Наводчика 6887 ЧРУМ-61 із значком „–” свідчить про 

його скороспілість (–7,3; рис.3.4). 

 
       Рис. 3.3. Бугай Казеїн 6641 ЧРУМ-65 довгорослого типу 
 

 
Рис. 3.4. Бугай Наводчик 6887 ЧРУМ-61 скоростиглого типу 
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Таблиця 3.1 
  

Визначення модельних відхилень 18-місячних бугаїв за ІКТ  
 

Проміри, см Показники та клички бугайців ВК НДТ ІКТ, дм2 

Проміри та ІКТ (МДВ) по стаду 
(В) 

144,6 156,3 226,4 

Чебрець 6628 143 156 223,1 
Вихор 6936 153 156 238,7 
Дон 6957 136 147 199,9 
Казеїн 6641 154 168 258,7 
Мандат 7020 148 167 247,2 
Наводчик 6887 139 151 209,9 
Тростник 6591 139 149 207,1 

Відношення промірів та ІКТ тварини (В) до модельних (В:МДВ): 
Чебрець 6628 0,989 0,998 0,985 
Вихор 6936 1,058 0,998 1,054 
Дон 6957 0,941 0,940 0,883 
Казеїн 6641 1,065 1,075 1,143 
Мандат 7020 1,024 1,068 1,092 
Наводчик 6887 0,961 0,966 0,927 
Тростник 6591 0,961 0,998 0,915 
Модельні відхилення промірів та ІКТ [(В:МДВ)-1]×100: 
Чебрець 6628 –1,1 –0,2 –1,5 
Вихор 6936 +5,8 –0,2 +5,4 
Дон 6957 –5,9 -6,0 –11,7 
Казеїн 6641 +6,5 +7,5 +14,3 
Мандат 7020 +2,4 +6,8 +9,2 
Наводчик 6887 –3,9 –3,4 –7,3 
Тростник 6591 –3,9 –0,2 –8,5 

 

Тварини скороспілого типу з віком витрачають кормових одиниць на 

приріст більше, ніж довгорослого. Коли у бугайців проявляється збільшення 

ширини тулуба, зменшення його довжини і висоти, вони менше їдять, 

повільніше збільшують масу і мають нижчі її показники під час відгодівлі. 

Тварини довгорослого типу більше поїдають грубих кормів і краще 

перетравлюють протеїн, який використовують для синтезу білка м’язової 

тканини в зимовий період.  
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Внутрішньопородні типи різняться не тільки за живою масою, а й за 

якістю яловичини. У тушах тварин скороспілого типу вищі вихід задніх 

чвертей і кількість жиру. Від них одержують більшу кількість внутрішнього 

сала, що й зумовлює підвищений забійний вихід. Дрібна худоба відрізняється 

здатністю відкладати незначну кількість жиру навіть за заниженого вмісту 

енергії в кормах, тоді як у великих тварин жир не відкладається, доки не 

зупиниться ріст м'язової тканини. 

Існує чітка залежність відтворювальної здатності бугайців від типу 

будови їх тіла. Більшим об’ємом еякуляту (3,77 см3) і рухливістю (6,73 бали) 

сперміїв характизуються бугайці довгорослого типу. Концентрація 

(1,37 млрд/см3) сперміїв краща на 20,2% у ровесників скороспілого типу. 

Більшою на 13,3% кількістю сперміїв в еякуляті з прямолінійним 

поступальним рухом (ППР), ніж у ровесників скороспілого типу, 

характризуються бугайці довгорослого типу. 

Бугайці довгорослого типу за результатами першого осіменіння мають 

кращу на 6,3% (Р>0,95) запліднювальну здатність сперміїв порівняно з 

ровесниками скороспілого типу. Причиною нижчої запліднювальної 

здатності сперміїв скороспілих бугаїв можна вважати відносно гірші 

показники рухливості їх сперміїв.  

Плідники з різним типом будови тіла неоднаково впливають на 

легкість отелень у спарованих з ними корів. Так, отелення корів, запліднених 

бугаями довгорослого типу, проходять легше. Тяжких отелень у них є на 

9,1% менше порівняно з коровами, заплідненими бугаями скороспілого типу. 

Приплід від бугаїв скороспілого типу має більші ширину голови на 2,5%, 

глибину голови – на 2,2%, ширину в плече-лопатковому зчленуванні – на 

2,1%, а довжину тулуба на 0,9% меншу, порівняно з відповідними 

показниками приплоду від бугаїв довгорослого типу.  

Збереженість потомків до 8-місячного віку, одержаних від бугаїв 

довгорослого типу, вища на 2,9%. 
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Легкість отелень у корів симентальської м’ясної породи, покритих 

бугаями довгорослого типу української м’ясної породи на 25% менше 

порівняно з аналогами, заплідненими спермою бугаїв скороспілого типу. 

Приплід від скороспілих бугаїв має більшу порівняно з приплодом, 

одержаним від бугаїв довгорослого типу ширину лоба на 0,8%, ширину в 

плече-лопатковому зчленуванні – на 0,5%, ширину в кульшовому 

зчленуванні – на 2,6%, глибину грудей – на 4,5%, довжину голови – на 1,5%. 

Довжина тулуба у телят від скороспілих плідників менша, ніж у ровесників 

від довгорослих бугаїв, на 2,2%. 

Плідники різного типу будови тіла по-різному спадково впливають на 

потомків у чистопородному розведенні. Приплід від довгорослих плідників 

переважає ровесників від скороспілих бугаїв за передзабійною живою масою 

і масою туші. Потомки від бугаїв скороспілого типу мають більший вихід 

внутрішнього жиру.  

Бугаї різних типів по-різному передають потомкам м’ясні якості у 

схрещуванні. У тушах помісей від бугаїв довгорослого типу вміст м’якуша 

більший. Плідники спадково впливають і на будову тіла потомків. Помісі від 

батьків скороспілого типу переважають ровесників від бугаїв довгорослого 

типу за глибиною і шириною грудей, але поступаються їм за висотою у 

холці, навскісною довжиною тулуба і напівобхватом заду. Отже, перевагу 

слід віддавати плідникам довгорослого типу з глибоким і довгим тулубом, з 

добре вираженими м’ясними формами. 

3.3.2. Ознаки добору корів 
Добір маточного поголів’я ведуть за ознаками відповідно до їх 

важливості: ефективністю відтворювання, в т.ч. легкістю отелень; 

молочністю; типом будови тіла.  

Ефективність відтворення. З практичної точки зору її визначають як 

вихід (у відсотках) телят до відлучення (210 днів) до кількості виділених для 

відтворення самиць. Залежить від запліднювальної здатності самиць і 
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сперміїв бугаїв, частки абортів, легкості отелень, збереженості потомків до 

відлучення.  

Відтворну здатність первісток оцінюють за перебігом отелень і віком 

першого отелення, корів старшого віку – за перебігом отелень і тривалістю 

періоду між отеленнями (МОП). 

Тяжкість отелень (дистоцію) визначають за 5- бальною шкалою: 

5 балів за фізіологічно нормальні роди, 3 бали – незначна допомога 

обслуговчого персоналу, 0 – патологічні роди з допомогою ветеринарного 

лікаря. Важливість цієї проблеми підвищується, з прагненнями поліпшувати 

розвиток м’язів у плідників, що веде до погіршення здатності до отелень у 

самиць. Економічні втрати від тяжких родів і пов’язаних з ними 

післяродових ускладнень особливо актуальні у зв’язку з широким 

використанням крупних порід (шароле, симентальська) й їх помісей, що 

дають великий приплід. 

Тяжкі отелення бувають у тварин усіх порід, проте ступінь їх 

вираженості значно коливається. Легкі роди характерні для худоби абердин-

ангуської, герефордської і лімузинської порід. Найбільша частка (31,9%) 

отелень, що супроводжуються кесаревим розтином, у віці двох років 

виявлено у первісток породи мен-анжу. Порівняно з шароле це більше в 2,2,   

а лімузинською – у 4,4 рази. 

Важливим фактором, пов’язаним з характером отелень, є стать теляти. 

Частка тяжких отелень на час народження самців перевищує частку таких 

отелень на час народження теличок. Вплив статевих відмінностей на 

характер отелень є наслідком більших живої маси і широтних промірів у 

самців порівняно з теличками.  

Особливості будови тіла новонароджених телят певною мірою 

впливають на перебіг отелень. Найбільша позитивна корелятивна залежність 

(r = 0,212) спостерігається між тяжкістю отелень і шириною голови у 

новонароджених телят. Несприятливим фактором для перебігу родів у 

м’ясних корів є те, що череп у плоду на час народження цілком костеніє, тоді 
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як плечовий пояс звужується за рахунок піддатливості грудної клітки і 

переміщення осі між плечовими суглобами, а тазовий пояс може звужуватись 

за рахунок не окостенілих кісткових швів таза.  

У худоби м’ясного напрямку продуктивності більша частина родових 

ускладнень має морфологічне походження, що пов’язано, з більшими 

розмірами теляти під час народження, порівняно з величиною 

передньотазового звуження (тазового кільця) самиці. Невідповідність між 

розмірами тазової порожнини матері і плоду під час родів призводить до 

гальмування процесу його виходу. Існує поріг розмірів новонароджених і 

тазового кільця матері, починаючи з якого, частка ускладнень під час отелень 

починає швидко збільшуватися. За різниці між площею тазу повновікової 

корови і площею плече-лопаткового поясу теляти до 150 см2 ймовірність 

важких родів практично зникає. У первісток ця різниця становить у 

середньому 102,9 см2.  

У м’ясному скотарстві необхідно виділяти й таку ознаку, як 

збереженість (діловий вихід) телят. Її визначають відношенням кількості 

відлучених телят до загальної кількості народжених. Однією з основних 

причин загибелі телят під час народження або невдовзі (до 24…48 год.) після 

нього є дистоція. Частка перинатальної смертності зростає у міру 

ускладнення родів. 

Залежно від маси новонароджених перинатальна смертність буває як у 

найважчих, так і у найлегших телят. Дрібні телята гинуть переважно від того, 

що до моменту народження не досягають достатнього рівня розвитку, а 

великі – від ускладнень, які виникають під час отелення. Оптимальна маса 

новонароджених, яка забезпечує максимальну їх життєздатність більша у 

дорослих корів порівняно з первістками. Мінімальний поріг маси телят не 

залежить від віку матері, тоді як максимальний збільшується в міру старіння 

корів. У первісток всіляке додаткове зменшення маси новонароджених, 

спрямоване на зниження частки ускладнень під час родів, збільшує ризик 

появи телят, маса яких перебуває нижче від порогу зрілості. 
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Багатоплідність – це одержання двох і більше телят, що сприяє виходу 

великої кількості м’яса, від однієї матки. Вона визначається у відсотках до 

загальної кількості отелень або загальної кількості корів. Для м’ясних порід 

частка народження двійнят у 2,5…4,3 рази менша, ніж у молочних. 

Найнижча кількість (0,41%) двійнят спостерігається у худоби абердин-

ангуської породи. Жива маса двійняти на час відлучення нижча, ніж 

„одинаків”, але у корів, які мають двійнят на період відлучення, загальна 

жива маса приплоду більша на 91…97 кг. Щодо питання багатоплідності 

єдиної думки серед дослідників немає. У разі народження двійнят 

відбувається дещо більший їх відхід порівняно з одинаками. Негативом 

багатоплідності є також поява неплідних телиць (фримантинізм) у разі 

різностатевих двійнят і наявності судинних анастомозів. 

Вік отелення нетелей. Строки отелення нетелей у м’ясному скотарстві 

мають велике практичне значення, бо від них залежить вартість вирощування 

корів й її окупність. Кращою коровою вважають ту, яка раніше народить теля 

й матиме добрі материнські якості за високої молочності. Відтворну 

здатність первісток за віком першого отелення оцінюють так: отелення у 

25…27 міс. – 5 балів, у 28…30 міс. – 4 бали, у 31…33 міс. – 3 бали, у 

34…36 міс. – 2 бали. Вік першого отелення самиць може варіювати всередині 

та між різними породами. У корів скороспілих м’ясних порід він наступає 

раніше і за меньшої живої маси. У пізньоспілих – пізніше, за більшої живої 

маси.  

Тому, телиць скороспілих порід (герефордська, абердин-ангуська), які 

досягають статевої зрілості раніше, ніж крупні та інтенсивно вирощених на 

раціонах зі значною кількістю грубих кормів, слід парувати у віці 

13…15 місяців. Це не має негативного впливу на їх відворювальну функцію 

та ріст одержаного від них приплоду. 

В останні роки в м’ясному скотарстві поширені крупні породи (шароле, 

українська м’ясна) й їх помісі, яким властива велика жива маса і нижча 

скороспілість. Істотний їх недолік – великоплідність – вимагає 
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диференційованого підходу під час визначення  віку першого парування для 

телиць таких порід й їх помісей: для чистопородних тварин української 

м’ясної породи це буде 22 місяці, шароле – 21…23, помісей 1/2Ш1/2С – 

20 місяців. Проте, збільшення віку осіменіння телиць призводить до 

зниження кількості отелень у корів за їх життя, ділових потомків до 

відлучення, молочності корів, періоду продуктивного використання, та 

підвищує суму кормоднів за період до 1-го отелення.  

У м’ясному скотарстві вирощувати ремонтних телиць слід до 

оптимальної живої маси під час першого запліднення, яка характерна для 

кожної породи. Збільшення або зменшення живої маси телиць під час 

першого запліднення понад оптимальну призводять до погіршення довічної 

відтворної здатності і молочності корів, а також скорочення періоду їх 

використання.  

Період між отеленнями (МОП). Відтворну здатність корів за 

тривалістю періоду між отеленнями оцінюють так: до 365 діб – 5 балів, 

366…400 діб – 4 бали, 401…450 діб – 3 бали, 451...500 діб – 2 бали. 

Молочність м’ясних корів. Розрізняють істинну і умовну. Істинна 

молочність – це кількість молока, що виробляє корова за весь період лактації, 

яка триває біля 8 місяців. У разі вирощування телят на підсосі до 

6…8-місячного віку для визначення умовної молочності корови 

користуються показником еталонної живої маси потомків у 210-добовому 

віці, яка корелює з фактичною молочною продуктивністю матері і 

використовується як критерій у разі добору ремонтного поголів’я. 

Молочність визначають за формулою (3.4), розробленою Мінішем Г. , 

Фоксом Д. (1986) і модифікованою Черекаєвим О.В. , Черекаєвою  І.О.  

(1988):  

кгЖМН
В
ФМНФЖМЕЖМ ,210 +×

−
= ,                            (3.4) 

де ЕЖМ – еталонна жива маса теляти у віці 210 діб, кг; ФЖМ – 

фактична жива маса теляти на час відлучення, кг; ЖМН – жива маса 

новонародженого теляти, кг; В – вік теляти на час відлучення, діб. 
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Однак, цей метод дає лише умовне уявлення про молочну 

продуктивність м’ясних корів, оскільки телята, окрім молока матері, уже 

після місячного віку починають споживати інші корми. Найтісніший 

позитивний взаємозв’язок між молочною продуктивністю корів і масою їхніх 

потомків спостерігається до тримісячного віку; надалі він послаблюється, і 

на 6…8-й місяць після народження ріст теляти визначається, переважно, 

кількістю спожитих рослинних кормів і породними факторами. 

У разі невеликої кількості молока (менше 1200…1300 кг) м’ясна корова 

не здатна без додаткової підгодівлі вигодувати велике, придатне для 

подальшого інтенсивного вирощування й відгодівлі теля. Для телят від таких 

корів доводиться витрачати більше концентрованих кормів, що 

супроводжується подорожчанням приросту. Оптимальна кількість молока, 

яка забезпечує максимальний приріст телят до 6…8 місяців для корів 

середніх і невеликих порід повинна становити 1600…1800 кг. Для великих 

порід, маса новонароджених телят яких становить 35…40 кг і вони з перших 

діб життя спроможні вживати значну кількість молока, продуктивність корів 

має бути не менше 2000…2500 кг. Проте, дуже велика кількість молока 

небажана, оскільки теля особливо в перші 10…15 діб після народження, не 

здатне його виссати і корова може хворіти на мастит. Потомки біля таких 

корів часто страждають проносами. Збільшення надоїв матерів і живої маси 

потомків на час відлучення супроводжується також погіршенням відтворної 

здатності у самиць. 

У м’ясному скотарстві за останні роки відбувається загальне 

збільшення молочності м’ясних корів, пов’язане зі збільшенням їх розмірів. 

Найвища молочна продуктивність м’ясних корів відмічається на 

1…3 місяцях лактації, а далі спостерігається поступове або більш суттєве її 

зниження. 

У м’ясних корів за сезонних отелень найбільше зростання лактаційної 

кривої припадає на травень–червень. Але незалежно від стадії лактації, умов 
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годівлі та утримання корови восени знижують молочну продуктивність і 

починають накопичувати жир в організмі.  

Для вірогідного оцінювання молочності корів необхідно корегувати 

еталонну живу масу потомків на вік корови в отеленнях. Для цього у 

первісток її збільшують на 10%, у корів після другого отелення – на 5%. 

Для оцінювання молочності м’ясних корів за масою телят на час їх 

відлучення у 210-добовому віці рекомендують користуватись не абсолютною 

її величиною, а відносною, яку визначають для кожної особини окремо за 

виразом (3.5): 

% ,100
явідлученнн час на всіх телят маса  

 відлучення час на   
×

аскоригованСередня
телятимасааСкоригован

                  (3.5) 

Відносна скоригована маса окремих телят на час відлучення є добрим 

орієнтиром для встановлення того, яке теля поточного року народження в 

групі залишати для ремонту стада. Потомки із середньою масою на час 

відлучення матимуть відносний показник біля 100, тоді як більші – понад 

100, а менші – менше 100. Такий облік молочності корисний для виявлення 

як малопродуктивних корів та їх наступного вибракування, так і 

високопродуктивних, яких надалі слід використовувати для розведення. Крім 

того це дозволяє ранжирувати корів за відносним показником живої маси їх 

потомків на час відлучення. 

Жива маса корів. Повновікові м’ясні корови з найбільшою живою 

масою не найпродуктивніші за плодючістю і молочністю. Не зовсім вигідні 

вони і з економічної точки зору. Продукція як дрібних, так і крупних корів 

однакова: від них одержують за рік не більше як по одному теляті. Зі 

збільшенням живої маси корів понад оптимальну їх відтворювальна здатність 

і молочність зменшуються. З підвищенням маси матерів знижується середня 

маса потомків на час відлучення у розрахунку на 100 кг живої маси корів.  

Водночас, коровам з більшою живою масою необхідна просторіша на 

7…10% площа. У разі вільного доступу до кормів вони споживають їх 

щоденно в середньому більше на 10%. За рахунок збільшеного витрачання 

кормів, а також амортизації приміщень, за інших рівних умов, собівартість 
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приросту потомків від корів з великою живою масою вища, ніж від 

ровесниць. Корови з оптимальною живою масою більш продуктивні і мають 

переваги над тваринами з меншою та більшою живою масою. Вони 

вигодовують важчих телят і характеризуються вищою відтворною здатністю. 

Враховуючи сказане, живу масу повновікових м’ясних корів не можна 

вважати однією з головних ознак у м’ясному скотарстві. Під час оцінювання 

й доборуі вона може служити лише допоміжною ознакою, яка контролює 

рівень їх розвитку.  

Винятком можуть бути первістки у віці до 82 діб після отелення. Це 

найбільш важливий період репродуктивного циклу року для м’ясної корови з 

точки зору продуктивності і відтворення. Корова повинна не лише 

вигодувати теля, але й бути заплідненою через 80…85 діб для отелення в 

наступному році у той самий період. У цей час після отелення корова 

фізично не здатна спожити стільки поживних речовин, скільки виділяється з 

молоком. Тому, у первісток враховують живу масу на 3-му місяці після 

отелення. 

Довголіття та строки використання корів. Тривалість 

продуктивного життя корів (у місяцях) – це період від першого до останнього 

отелення. Загальна тривалість життя (у місяцях) – це період від народження 

до смерті (забою). Перша ознака становить значний економічний інтерес. На 

перший погляд, для рентабельного використання корови потрібно, щоб 

продуктивний період її життя тривав якомога довше, через те що тільки в цей 

період від неї одержують виручку, яка покриває витрати на її вирощування й 

утримання. Раннє вибракування м’ясних корів гірше окуповує витрати на їх 

вирощування, підвищуючи тим самим собівартість продукції. Тривале 

використання корови дає змогу одержати більше приросту потомків у 

підсисний період у середньому на один рік і за все життя. 

Для племінних цілей використовувати корів старших 10 років не варто, 

тому що серед телят, які народилися від старих корів, спостерігається 

підвищений відсоток відходу (загибель з різних причин) і раннього 
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вибракування, що свідчить про більшу сприйнятливість їх до захворювань. 

Корови старшого віку дають також більш скороспіле потомство. 

Використання корів після 10 років призводить до одержання дочок з 

нижчими, порівняно з середніми даними, молочністю після першого 

отелення на 6,3…8,7% та коефіцієнтом відтворної здатності – на 19,7%. Зі 

збільшенням віку отелення матерів на 1 рік збереженість потомків до 8-

місячного віку у їх дочок знижується на 1,2%. 

3.4. Популяційно-генетичні параметри ознак селекції 
За низкою ознак продуктивності у м’ясних тварин, крім відтворної 

здатності, коефіцієнти їх успадковуваності настільки значні, що це дає змогу 

на основі індивідуальних величин тварин безпомилково робити висновок 

щодо їх племінної цінності. Ознаки відтворювальної здатності мають низьку 

ступінь успадковуваності (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2  
Коефіцієнти успадковуваності ознак м’ясних корів 

Ознака h2 
Жива маса 0,652 
Оцінювання екстер’єру 0,130…0,292 
Молочність  0,30…0,51 
Тривалість використання 0,35…0,39 
Період між отеленнями (МОП) 0,056 
Зажиттєвий показник відтворної здатності (ЗПВЗ) 0,045 
Характер отелень 0,03…0,15 
Смертність телят 0,05 
Сервіс-період 0,082…0,189 
Тривалість тільності 0,014…0,31 
Коефіцієнт відтворної здатності (КВЗ) 0,076 
Плодючість 0,00…0,18 
Запліднюваність від 1-го осіменіння 0,01…0,10 
Багатоплідність 0,01…0,25 

 

Коефіцієнт успадковуваності тривалості тільності м’ясної худоби 

становить 0,014…0,31, плодючості – 0,00…0,18, запліднення від першого 

осіменіння – 0,01…0,10, сервіс-періоду – 0,082…0,189, МОП – 0,056, ЗПВЗ – 

0,045, КВЗ – 0,076. Це свідчить про те, що між генотипом і фенотипом 
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кореляція низька, і, якщо для племінних цілей використовувати, переважних 

за цією ознакою особин, то потомки не матимуть настільки значних переваг.  

Низькі коефіцієнти успадковуваності ознак відтворної здатності 

пояснюють незначною генотиповою різноманітністю тварин, що зумовлено 

дією природного добору та впливом стресових фізіологічних факторів таких, 

як стан у післяродовий період, високий рівень продуктивності, а також 

селекцією, що змінює прояв спадкової компоненти. 

У розвитку ознак відтворної здатності паратипова варіанса значно 

вища, ніж генотипова. Отже, ефективно підвищувати їх можливо шляхом дії 

паратипових факторів, головним чином – поліпшенням умов годівлі, догляду 

та утримання. Оскільки масова селекція на підвищення ознак відтворної 

здатності м’ясних корів пов’язана із суто генетичними труднощами, а складні 

методи добору, засновані на оцінюванні генотипу тварин, не можуть різко 

змінити їх генотипову стійкість у бажаному напрямі, поліпшувати ці 

показники (крім покращення умов годівлі й утримання) слід, переважно, 

шляхом вибракування корів, що залишились яловими. 

Тривалість продуктивного використання корів значною мірою 

(35…39%) зумовлена впливом генетичних факторів, що дає можливість 

проводити добір за цією ознакою і виділяти високопродуктивні родини 

корів-довгожителів. Коефіцієнт успадковуваності молочності корів (за 

живою масою молодняку на час відлучення) становить 0,30…0,51. Це 

приклад специфічного впливу материнського організму за рахунок молока, 

спожитого телям у підсисний період, що до деякої міри нівелює спадкову 

потенцію рівнів приросту його живої маси в період до відлучення.  

Високі і середні (0,52…0,94) величини коефіцієнта успадковуваності 

характерні для живої маси бугайців  у віці 15 міс., приросту їх на відгодівлі 

(0,39…0,97), забійного виходу (0,35…0,71) (табл. 3.3).  

Таке успадковування цих ознак відкриває можливість ефективної 

селекції, оскільки чим вищий коефіцієнт успадковуваності, тим більше його 

фенотипове вираження, зумовлене генотипом.  
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Таблиця 3.3  

Коефіцієнти успадковуваності ознак м’ясних бугаїв 

Ознака h2 
Тип будови тіла 0,11…0,65 
Об’єм еякуляту 0,31…0,52 
Концентрація сперміїв 0,29…0,72 
Рухливість сперміїв 0,35…0,52 
Жива маса у віці 15 міс. 0,52…0,94 
Середньодобовий приріст від 8 до 15 міс. 0,39…0,97 
Забійний вихід потомства 0,35…0,71 
Прижиттєве оцінювання м’ясних форм 0,40…0,60 

 

Коефіцієнт успадковуваності об’єму еякуляту становить 0,31…0,52, 

концентрації сперміїв – 0,29…0,72, рухливості сперміїв – 0,35…0,52, що 

також відкриває можливості для селекції бугаїв за цими ознаками відтворної 

здатності.  

Повторюваність молочності м’ясних корів (живої маси потомків у віці 

6 та 8 міс.) досить висока. Коефіцієнт внутрішньокласової кореляції між 

молочністю корів за 8 міс. першої й наступних лактацій у них становить в 

середньому 0,47…0,74, у 6 міс. – 0,56…0,63 (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4  
Повторюваність молочності і відтворної здатності м’ясних корів 

Молочність за масою 
приплоду  у віці Група тварин n Кількість 

отелень 
6 міс. 8 міс. 

КВЗ Сервіс-
період 

ЧМ-I 299 3,8 0,63 0,74 0,99 0,45 

ПМ-I 136 3,8 0,60 0,47 0,91 0,51 

Симентали, ч/п 131 3,8 0,56 0,51 0,65 0,72 
 

Наведені дані свідчать про високу (56…63%) надійність оцінювання 

первісток за живою масою їх потомків у віці 6 міс. Цю ознаку можна 

використовувати під час введення в стадо первісток та їх вибракування чи 

виранжирування. Вибракування первістки чи повновікової корови, теля якої 
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на час відлучення має малу живу масу, сприяє поліпшенню цієї ознаки у 

поголів’я стада. У результаті впровадження такої ознаки, як жива маса телят 

на час відлучення у програму селекції поголів’я м’ясних корів середня жива 

маса молодняку на час відлучення у США за 16 років зросла на 13,6 кг. 

Коефіцієнт відтворної здатності (КВЗ) і тривалість сервіс-періоду 

мають також достатньо високу повторюваність. У середньому вона становить 

відповідно 0,65…0,99 та 0,45…0,72. Висока їх стабільність дає можливість 

вести надійно добір самиць за величиною цих ознак. Таким чином, важливим 

методом підвищення ефективності племінної роботи може бути добір 

первісток за їх фактичною продуктивністю. У багатьох країнах світу високих 

показників продуктивності у м’ясному скотарстві досягають шляхом селекції 

тварин за ознаками відтворної здатності. Так, на фермах штату Флорида 

(США) в результаті вибракування ялівок і заміни їх високопродуктивними 

первістками за 11 років вихід телят підвищився на 50, в штаті Колорадо – на 

17…18%. 

Коефіцієнт повторюваності ознак спермопродукції бугаїв становить 

0,6…0,99 (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5  
Повторюваність ознак спермопродуктивності бугаїв 

Ознака Величина 
Об’єм еякуляту 0,60…0,94 
Рухливість сперміїв 0,60…0,90 
Концентрація сперміїв 0,67…0,99 

 
Вікова повторюваність середньодобового приросту живої маси 

бугайців різна. Так, коефіцієнт кореляції між середньодобовим приростом за 

період від народження до 8 міс. і у наступні вікові періоди коливається від      

-0,02 до 0,38. Спостерігається залежність між приростом живої маси бугайців 

за різні періоди вирощування після відлучення. Коефіцієнт кореляції між цим 

показником у період від 8 до 12 міс. та від 8 до 24 міс. становить 0,77, а від     

8 до 15 міс. та до 24 міс. – 0,93. 
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Доцільно добирати молодняк у ранньому віці за живою масою під час 

відлучення від матерів, про що свідчить висока (0,75 та 0,58) і вірогідна 

ступінь вікової повторюваності живої маси бугайців у період з 8 до 12 та 

15-місячного віку. Це має практичне значення і є підґрунтям для висновку, 

що добір бугайців за їх живою масою можна проводити уже на час 

відлучення їх від матерів. Позитивний зв’язок між живою масою у віці 8 міс. 

і в наступні вікові періоди вирощування свідчить, що жива маса на час 

відлучення є важливою селекційною ознакою, яка проявляється в ранньому 

віці і підтверджує погляд про доцільність селекції в напрямку збільшення 

живої маси на час відлучення, що супроводжується вірогідним підвищенням 

швидкості росту в наступні вікові періоди.  

У м’ясному скотарстві селекцію ведуть за кількома ознаками, тому 

виявляють характер фенотипної кореляції між ними. Певну увагу приділяють 

фенотипній кореляції між ознаками м’ясної продуктивності (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 
  

Коефіцієнти кореляції між ознаками продуктивності у м’ясних бугайців 

Ознаки Коефіцієнт 
кореляції 

Середньодобовий приріст від 8 до 15 міс. – витрати кормів –0,6…–0,95 
Середньодобовий приріст від 8 до 15 міс. – жива маса у віці 15 міс. 0,50…0,8 
Прижиттєве оцінювання м’ясних форм – забійний вихід 0,63…0,93 
Середньодобовий приріст від 8 до 15міс. – м’ясні форми у віці 15 міс. 0,50…0,70 
Жива маса бугайців у віці 15 міс. – забійний вихід 0,19 
Жива маса бугайців у віці 15 міс. – маса туші 0,85 
Об’єм еякуляту – концентрація сперміїв 0,19 
Об’єм еякуляту – рухливість сперміїв 0,15 
Концентрація сперміїв – рухливість сперміїв 0,19 
Середньодобовий приріст від 8 до 15 міс. – об’єм еякуляту  –0,05…–0,32 
Середньодобовий приріст від 8 до 15 міс. – рухливість і 
концентрація сперміїв –0,04…–0,22 

Середньодобовий приріст від 8 до 15 міс. – запліднювальна 
здатність сперміїв –0,73 

 

Негативна залежність (–0,60…–0,95) існує між середньодобовим 

приростом живої маси бугайців за період випробування від 8 до 15-місячного 
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віку і витратами на нього корму у цей період. Тобто під час селекції тільки за 

швидкістю росту водночас досягають удосконалення тварин за оплатою 

корму приростом. Це дуже важливо, бо набагато легше добирати тварин за 

швидкістю росту, ніж за ефективністю використання корму через велику 

трудомісткість щодо обліку його споживання за кожною твариною в період 

випробування. Позитивно (0,50…0,80) залежить жива маса бугайців у 

15-місячному віці від середньодобового їх приросту за період із 8 до             

15 місяців. 

Середньодобовий приріст бугайців на випробуванні до 15 міс. без 

врахування типу будови тіла негативно вірогідно корелює з тривалістю 

сервіс-періоду їх дочок за перше отелення (–0,530) та кількістю отелень 

останніх за все життя (–0,274; табл. 3.7). Таким чином добір бугайців з 

великими середньодобовими приростами живої маси у віці випробування 

слід не використовувати для поліпшення відтворної здатності і молочності 

маточного поголів’я. 

Таблиця 3.7 
  

Зв'язок між середньодобовим приростом бугайців на випробуванні  
з ознаками їх дочок 

Кореляція Ознака 
n r 

 Вік першого осіменіння  319 –0,033 
 Кількість осіменінь на одне запліднення 229 0,163 

  Вік першого отелення 337 0,199 
Сервіс-період після першого отелення 123 –0,530 

 Молочність після першого отелення 121 0,138 
 Отелень за життя 161 –0,274 
Середня молочність після всіх отеленнь 139 –0,138 

 КВЗ за всі отелення 130 0,108 
 

Жива маса і середньодобовий приріст тварин м’ясних порід найтісніше 

корелюють з такими промірами, які свідчать про їх крупність і 

високорослість (висота в крижах, навскісна довжина тулуба). Отже, в силу 

суб’єктивного оцінювання вираженості м’ясних форм за 60-бальною шкалою 
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та відсутності кореляції її з живою масою і спермопродуктивністю, під час 

добору бугайців їй не слід надавати переважного значення, а значно більшу 

увагу звертати на проміри висоти в холці і крижах та навскісну довжину 

тулуба (палицею). 

Існує залежність також між швидкістю росту, оплатою корму, будовою 

тіла плідника і його синів. Найбільше вона проявляється після відлучення, 

оскільки в підсисний період ріст теляти значною мірою визначають 

молочність матері. Це дає можливість за даними про особисту 

продуктивність молодих бугайців судити про їх племінну цінність. Добрані 

кращі за живою масою плідники дають потомків із вищою середньою живою 

масою у віці 15 місяців. 

 3.5 Методи селекції 

 Добір бугаїв. Вперше бугайців ретельно добирають відразу після 

народження за генотипом. Генотип тварин оцінюють за походженням, 

власною продуктивністю, показниками бокових родичів та якістю потомків. 

Породність тварин визначають на підставі документів про походження з 

обов’язковим оглядом тварин для встановлення їх відповідності типу породи. 

Оцінювання генотипу тварини починають з вивчення її родоводу, основне 

призначення якого – оцінити якість тварини за фенотипом і генотипом 

предків. Дані про продуктивність предків, представлені в родоводі, мають 

виняткову цінність під час добору тварин, яких ще не можна оцінити за 

власною продуктивністю. 

Племінна цінність ще не народженого потомка може бути вирахувана 

на основі даних про продуктивність його батька та матері.  На основі даних 

про походження можна з високим ступенем вірогідності зробити висновок 

про племінні якості тварин, що оцінюються.  

Оцінювання за походженням має досить велике значення у випадках:  

а) коли потрібно порівняти тварин, в яких відсутні дані про 

індивідуальну продуктивність;  
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б) якщо необхідно вибракувати молодих особин за тими ознаками 

продуктивності, які в них не проявилися у зв'язку з віком;  

в) під час відбору за іншими ознаками однієї з тварин, подібних між 

собою.  

Дані про походження не завжди гарантують безпомилковий висновок 

про племінну якість тварин. Через це родовід слід розглядати лише як 

орієнтовний показник цінності тварин, перший ступінь оцінювання. Одним з 

найістотніших недоліків оцінювання за родоводом є те, що в ньому іноді 

бракує достатньо даних, щоб порівняти продуктивність предка з 

продуктивністю його ровесників.  

Оцінювання за родоводом має і перевагу: його використання коштує 

недорого, він може служити під час добору тварин за ознаками, які не 

проявляються в ранні періоди їх життя, наприклад, за такими, як довголіття. 

Родовід можна використати також для виявлення можливих носіїв 

генетичних дефектів таких, як карликовість, стуленість ратиць (за атрофії 

стрілки) та ін.  

Для зниження в породах частки тяжких отелень із селекційного 

процесу слід вилучати бугайців з великими (на 10…20% більшими середньої 

величини) живою масою та широтними промірами, а потім серед залишених 

вибраковувати особин з гіршою власною продуктивністю.  

Вдруге бугайців оцінюють під час відлучення. Перевірених на 

достовірність походження за факторами груп крові бугайців добирають за 

даними племінного обліку в племінних заводах та репродукторах на час 

досягнення ними 7- місячного віку. Жива маса бугайців має бути вищою 

середнього показника по стаду, але не нижча вимог І класу. Під час добору 

бугайців оцінюють стан їх здоров’я та загальний розвиток, пропорційність 

будови тіла, вираженість статевого диморфізму, розвиток статевих органів; 

обстежують на наявність генетичних аномалій та вад. Добирати бугайців 

бажано від батьківських пар, спарованих за принципом гетерогенного 

підбору за факторами груп крові. Матері мають телитися в лютому-березні, 
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бути не старше 10 років і відповідати за комплексом ознак вимогам не нижче 

І класу. В подальшому їх добирають за результатами оцінювання за власною 

продуктивністю і якістю потомків відповідно до інструкції.  

Оцінювання бугаїв м’ясних порід за власною продуктивністю та 

якістю потомків. Під час селекції бугаїв м’ясних порід враховують 

принципи добору бугаїв як за показниками їх росту, так і за відтворною 

здатністю та показниками забою. 

Оцінювання племінних бугаїв складається з таких етапів: 

–  визначення племінної цінності бугайців (синів оцінюваних бугаїв) за   

    власною   продуктивністю   у   віці   12 місяців   (за   живою   масою,  

    висотою   в   крижах,   обхватом   грудей,   навскісною  довжиною  

тулуба, обхватом мошонки); 

– визначення племінної цінності бугаїв за якістю синів на підставі    

результатів їх власної продуктивності у 12-місячному віці, 

доповнюючи її показниками м'ясної продуктивності після  

контрольного забою не менше трьох синів у віці 15 місяців. 

Проект-замовлення для племінних заводів на одержання потомків 

щорічно до 1 березня розробляють спеціалісти господарств за участю 

спеціалістів контрольно-випробувальних станцій, у віданні яких знаходяться 

підконтрольні стада, і наукових працівників, які здійснюють науково-

методичне керівництво за проведенням оцінювання бугаїв відповідних 

м'ясних порід. 

Батьками ремонтних бугайців можуть бути бугаї, що оцінені за 

власною продуктивністю і отримали комплексний селекційний індекс „А” 

110,1 і більше. 

Бугайців, отриманих від „замовного” підбору, ідентифікують і 

реєструють відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 

17.09.03 № 342. До 7-місячного віку їх вирощують у племінних стадах, а 

потім ставлять на випробування в господарствах або реалізують в 

контрольно-випробувальні станції на договірних засадах. Раціони годівлі та 
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умови утримання бугайців повинні відповідати науково обґрунтованим 

нормам. 

На випробування за якістю потомків становлять одночасно не менше 

3-х бугаїв однієї породи, від кожного з них добирають 10…15 синів. 

Оцінювання бугайців за власною продуктивністю. Бугайців після 

7-місячного віку в племінних заводах або в контрольно-випробувальних 

станціях зважують і беруть проміри, передбачені формою племінного обліку 

№ 1-м'яс. Після карантину та адаптації тварин до типового раціону, їх 

ставлять на оцінку за власною продуктивністю, яку проводять з 8- до           

12-місячного віку. 

Загальний рівень годівлі бугайців повинен бути розрахований на 

забезпечення середньодобового приросту у межах 1200…1500 г залежно від 

породи і віку. 

Утримання бугайців безприв'язно-групове, в чистому, сухому, добре 

провітрюваному і світлому приміщенні з достатньою кількістю підстилки за 

температури у зимовий період 10…15°С, відносної вологості повітря 

70…75%. Обов'язковий щоденний моціон протягом 3…4 годин. 

Утримання, рівень годівлі, структура раціонів повинні бути стабільні 

протягом ряду років, з метою отримання об'єктивних даних щодо племінної 

цінності бугаїв, яких випробовували в різні роки. 

У 12-місячному віці бугайців оцінюють за живою масою, висотою в 

крижах, обхватом грудей, навскісною довжиною тулуба та обхватом 

мошонки. Індивідуальне зважування тварин проводять дві доби поспіль до 

годівлі з вирахуванням середньої величини. 

Відносні величини (індекси) кожної ознаки за власною продуктивністю 

бугайців визначають окремо як відношення їх абсолютних величин до 

середніх показників синів усіх бугаїв, що оцінили. 

Комплексний селекційний індекс бугайців за власною продуктивністю 

розраховують як середньоарифметичну величину відносних показників 
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(індексів) оцінених ознак. За результатами оцінювання бугайців у віці          

12 місяців проводять розподіл їх щодо подальшого використання: 

– з комплексним селекційним індексом за власною продуктивністю „А”  

110,1 і більше переводять у групу ремонтних бугаїв, яких залишають з метою 

визначення племінної цінності за якістю потомків. Бугайців, оцінених у 

племінних заводах, можна реалізувати на контрольно-випробувальні станції 

для випробування за відтворною здатністю і якістю потомків; 

–  тих,    що   мають   комплексний   селекційний   індекс    за      

власною      продуктивністю     „А”      105,1…110,0     реалізують      в     

племінні репродуктори; 

–  з комплексним селекційним індексом за власною продуктивністю 

„А” 100,1…105,0 реалізують в товарні господарства. 

Результати оцінки бугайців заносять у „Звіт про результати оцінювання 

бугаїв м'ясних порід за якістю потомків і випробування їх синів за власною 

продуктивністю”. 

Величини абсолютних показників кожної ознаки (та їх індекси) 

ремонтних бугайців записують у відповідні документи після літери „А” 

послідовно через дріб (у чисельнику – абсолютна величина, у знаменнику – 

індекс живої маси, висоти в крижах, обхвату грудей, косої довжини тулуба, 

обхвату мошонки). 

Бугайців, що мають у віці 12 місяців комплексний селекційний індекс 

за власною продуктивністю „А” 100,0 і менше та вибракуваних за вадами 

кінцівок, ратиць і сім'яників переводять на відгодівлю для визначення м'ясної 

продуктивності. Із них, для контрольного забою у віці 15 місяців, залишають 

по три потомки кожного оцінюваного бугая, що мають живу масу, 

наближену до середньої по групі синів. 

Оцінювання і добір ремонтних бугайців за відтворною здатністю. 

Ремонтні бугайці, яких добирають для оцінювання за відтворною здатністю, 

мають бути здоровими, з пропорційною будовою тіла, вираженим статевим 
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диморфізмом, повинні мати кінцівки і ратиці без вад, блискучий волосяний 

покрив, нормально розвинені та симетричні сім'яники. 

Випробування ремонтних бугайців за відтворною здатністю у 

контрольно-випробувальних станціях включає оцінювання спермо-

продуктивності (кількість і якість свіжоотриманої сперми, придатність її до 

заморожування).  

Від бугайців у період з 12- до 15-місячного віку одержують по 

10 еякулятів (по одному через кожні 6 діб) та оцінюють сперму за об'ємом, 

концентрацією і рухливістю згідно з ДСТУ 3535-97 „Сперма бугаїв нативна”, 

а також на придатність до заморожування відповідно до ГОСТ 26030-83 

„Сперма быков замороженная”. Якщо сперма ремонтних бугайців до             

15-місячного віку відповідає вимогам ДСТУ 3535-97 та ГОСТ 26030-83, їх 

залишають для подальшого випробування за якістю потомків. Бугайців, 

свіжоотримана сперма яких відповідає технічним вимогам ДСТУ 3535-97, 

але не придатна до заморожування, реалізують в товарні стада для 

природного парування, якщо не відповідає – вибраковують. 

Оцінювання племінної цінності бугаїв за якістю потомків. Для 

одержання синів, спермою бугаїв, що перевіряють, осіменяють по 

40…45 корів. Бугаїв, яких залишили у племінних заводах використовують у 

разі природного парування. Якщо від цих осіменінь (парувань) в 10 відсотків 

корів спостерігають тяжкі отелення із загибеллю плоду або матері, то таких 

бугаїв знімають з оцінювання, а їх та їх сперму вибраковують.  

Від бугаїв, яких оцінюють за якістю потомків на контрольно-

випробувальній станції, заморожують до 10 тисяч спермодоз. Оцінювання 

бугаїв за якістю потомків проводять на підставі розрахунку середніх величин 

за кожною ознакою власної продуктивності їх синів за живою масою, 

висотою в крижах, обхватом грудей, навскісною довжиною тулуба, обхватом 

мошонки у віці 12 міс. та виходом туш у 15 місяців. Розрахунок індексів 

здійснюють шляхом порівняння середніх показників ознак групи синів 

оцінюваного бугая з середніми показниками синів решти оцінених бугаїв. 
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Вихід туш визначають після забою в 15-місячному віці не менше трьох 

синів бугая, якого випробовують за якістю потомків. 

Комплексний селекційний індекс бугая за якістю потомків „Б” 

визначають як середньоарифметичну величину індексів оцінювання 

індивідуальних ознак його синів. За величиною комплексного селекційного 

індексу оцінювання бугая за якістю потомків „Б” визначають його 

селекційну цінність: поліпшувач – 101,1 і вище, нейтральний – 99,1…101,0, 

погіршувач –  99,0 і менше. Бугаїв-погіршувачів та їх сперму вибраковують. 

Середні абсолютні і відносні величини показників кожної ознаки 

потомків бугая, що перевіряється та його комплексний селекційний індекс 

оцінювання записують у відповідні документи після літери „Б” і кількості 

оцінених синів – послідовно через дріб: жива маса, висота в крижах, обхват 

грудей, навскісна довжина тулуба, обхват мошонки у віці 12 міс., вихід туш у 

віці 15 міс., комплексний селекційний індекс оцінювання бугая. 

Результати оцінювання бугаїв за якістю синів заносять у „Звіт про 

результати оцінювання бугаїв м'ясних порід за якістю потомків і 

випробування їх синів за власною продуктивністю”. Цей звіт направляють до 

Міністерства аграрної політики України для отримання допуску плідника 

(або його сперми) до відтворення маточного поголів'я та наукову установу-

координатор. Один примірник зберігають на контрольно-випробувальній 

станції разом з первинними матеріалами та формами племінного обліку.  

Оцінювання бугая за якістю дочок-первісток. Таке оцінювання 

можливе лише там, де добре налагоджений первинний племінний облік, а 

стадо корів складається з тварин другого і вищих поколінь, до того ж їх 

комплексне оцінювання відповідає вимогам не нижче II класу. Як правило, 

ця робота ведеться в провідних племзаводах і репродукторах. Найбільш 

вірогідно можна оцінити плідника лише з урахуванням усіх (жіночої статі) 

його потомків, одержаних за період продуктивного використання за різних 

варіантів підбору, а також племінних і продуктивних властивостей усіх 

дочок. Завдяки великій кількості потомків можна виявити генетичні 
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особливості бугая в різних умовах і на цій основі визначити, наскільки його 

приплід відрізняється за ознаками продуктивності від середньої по популяції. 

Кожного плідника оцінюють за легкістю отелень покритих 

(осіменених) ним самиць та такими показниками у дочок: жива маса на 

третьому місяці після 1-го отелення, молочність і діловий вихід телят, вік 

першого отелення. 

Оцінювання можливе за наявності у бугая не менше 15 дочок. Через те, 

що продуктивність тварин значною мірою залежить від стану годівлі і умов 

утримання, часто далеких від оптимальних і які істотно позначаються на її 

рівні і вірогідності оцінювання, обробку матеріалів слід вести окремо за 

роками народження дочок, а в разі неоднакового рівня годівлі на фермах – по 

кожній фермі.  

Оцінювання бугаїв з використанням даних за декілька років відчутно 

залежить від способу визначення. Під час обчислення продуктивності 

ровесниць (як простої середньоарифметичної величини) на результати 

оцінювання бугая впливають особливості тих років, за які враховано облік 

продуктивності. Отже, беруть до уваги продуктивність ровесниць з 

урахуванням кількості ефективних потомків за роками (формула 3.6): 

 

( )[ ]
∑

∑ −×
=

ij

pijnij

W
ППW

ПЦ ,                                              (3.6) 

де ПЦ – племінна цінність бугая за продуктивністю потомків в 

абсолютних величинах; W – кількість ефективних потомків бугая, яку 

визначають за формулою 2.20; Wij – кількість ровесниць; ППij – середня 

продуктивність дочок бугая і-го року оцінювання j-го стада; ПРij – середня 

продуктивність ровесниць дочок бугая і-го року оцінювання j-го стада. 

За такого способу визначення середніх по ровесницях за декілька років 

вплив умов кожного року на середні величини продуктивності потомків та їх 

ровесниць нівелюється. Показники продуктивності наводять в абсолютних 

числах і відносних (у відсотках) до показників ровесниць. 
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Відносну племінну цінність бугая за кожною ознакою продуктивності 

дочок на підставі даних зоотехнічного обліку визначають за формулою 3.7: 

N
П
Пn

ВПЦ Рij

Пij
ij∑ ⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
××

=

%100
 ,% ,                              (3.7)  

де ВПЦ – відносна племінна цінність бугая за кожною ознакою (крім 

віку першого отелення) продуктивності потомків у відсотках; N – загальна 

кількість дочок плідника. 

Відносну племінну цінність (ВПЦ) бугая за віком першого отелення 

дочок визначають як частку від ділення середнього віку їх отелення на 

середню величину цього показника по ровесницях.  

Приклад: Якщо вік першого отелення дочок бугая становить 27 місяців, 

а середній вік отелення первісток інших плідників 30 місяців, то індекс 

дорівнюватиме 100
30
27

× =90%. Але в зв’язку з тим, що напрям вектора цього 

показника зворотний, фактичним індексом вважають 110% (100+10). 

Як остаточний показник племінної цінності бугая вираховують 

комплексний індекс оцінювання (середньоарифметичний) за всіма ознаками. 

На підставі цих даних роблять висновок про племінну цінність кожного 

оціненого бугая, тобто встановлюють, чи він є в умовах конкретних 

господарств „поліпшувачем”, „нейтральним”, чи „погіршувачем” за 

комплексом ознак („поліпшувач” – більше 101,1; „нейтральний” – 

100,0…101,0; „погіршувач” – менше 100,0). 

Добір самиць. Оскільки масова селекція на підвищення відтворної 

здатності корів пов’язана з труднощами оцінювання генотипу, а складні 

методи добору, що ґрунтуються на оцінюванні генотипу тварин, не можуть 

спрямувати генотипову стійкість ознак відтворення в бажаному напрямі, 

поліпшувати цю ознаку у стадах (при задовільних умовах годівлі і утримання 

тварин) слід, переважно, шляхом добору за походженням новонароджених 

теличок від матерів віком до 10-ти років, які щорічно дають здорових телят, 
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що в 210-добовому віці мають живу масу, більшу середньої величини по 

стаду. 

Відлучаючи теличок, їх оцінюють за живою масою, екстер’єром, типом 

будови тіла. При цьому телиць слід добирати за живою масою, більшою 

середньої по стаду, які характеризуються бажаним типом будови тіла. В 

парувальному віці оцінюють телиць за живою масою, екстер’єром і 

відтворною здатністю. Вирощених і добре розвинених типових телиць слід 

парувати, за умови, що їх жива маса не менше 360 кг. Селекційному 

поліпшенню відтворної здатності самиць сприяє дотримання тривалості 

парувального періоду телиць – він має становити не більше 45 діб (2 цикли).  

Корова, придатна для технології м’ясного скотарства повинна: добре 

пристосовуватися до умов навколишнього середовища; телитися без 

допомоги людини та проявляти добрі материнські властивості (рис. 3.5); 

народжувати щорічно протягом 11…12 років (перше у віці 2 роки), 

розвинених телят, забезпечувати їх молозивом і молоком, щоб на час 

відлучення вони мали живу масу не меншу 50% її власної (рис. 3.6); 

приходити в охоту і запліднюватися через 60…70 діб після отелення (3 

цикли). 

Залишаючи основною вимогою одержання від кожної корови у 

визначений сезон одного теляти в рік, за тривалості парувального періоду в 

стаді не більше 65 діб, поліпшують таким чином відтворну здатність 

поголів’я стада шляхом селекції. Корів, що не відповідають селекційним 

критеріям конкретного стада (мають телят з низькою живою масою до 

відлучення, бракує материнських властивостей в широкому розумінні 

поняття, в тому числі з гінекологічними захворюваннями, агалактією тощо), 

без вагань вибраковують. 
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Рис. 3.5. Материнські властивості корови 

 

 

 

 

 

                            Рис. 3.6. Висока молочність корови 

       (жива маса приплоду становить 50% і > її власної) 
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Оцінюючи корову, обов’язково враховують смертність телят 

(народилося мертвим або загинуло протягом 48 год після народження), 

звертають на це увагу, перш за все, у первісток. 

Корові м’ясного напряму продуктивності належить мати порівняно 

невелику, легку, подовжену голову, крижі прямі, недовгі й неширокі як в 

сідничних горбах, так і в клубах, недобре обмускулені. Будова крижів має 

велике значення для м’ясних корів, оскільки в цій ділянці тулуба розміщені 

генеративні органи.  

Особливостям екстер’єру, крім зазначених вище, слід приділяти 

належну увагу. У корів кінцівки мають бути міцні, з достатньо вираженими 

суглобами й сухожилками, невеликими міцними ратицями, вкритими 

блискучим рогом. Такі тварини здатні добре пристосовуватися до умов 

пасовищного утримання. Помилкою є нехтування оцінюванням вимені у 

м’ясної корови. Оцінюючи екстер’єр, увагу необхідно приділяти його 

розвитку. Воно має бути правильної форми, з добре розвиненими дійками. 

У м’ясних корів бажаного типу висота в крижах більша, ніж у холці; 

сідничні кістки широко поставлені й добре помітні. З поняттям „погана 

м’ясна корова” пов’язані груба, непропорційна будова тіла, надзвичайно 

розвинена, глибока передня частина тулуба, надлишок підшкірного жиру, 

відвисле, в'яле або надзвичайно жирне нефункціонувальне вим’я. Коровам 

м’ясних порід належить мати місткий травний тракт, що забезпечує 

необхідність використання більшої кількості корму. Такі тварини 

довговічніші, мають високу молочність і добрі материнські властивості, 

кращу відтворну здатність. 

Добір за комплексом селекційних ознак. М’ясну худобу рідко 

селекціонують за однією ознакою, оскільки економічна цінність (або сумарна 

якість) окремої тварини залежить від кількох ознак, які можуть мати 

неоднакову економічну ефективність або бути незалежними одна від одної. З 

цієї причини виникає необхідність одночасно добирати тварин відразу за 

кількома ознаками, які мають реальне значення. Під час добору тварин для 
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племінного використання за кількома ознаками застосовують головним 

чином методи добору за „незалежними рівнями” та з допомогою селекційних 

індексів. 

Добір за „незалежними рівнями”. Для зниження частки тяжких родів 

у тварин у США застосовують добір за „незалежними рівнями”, вилучаючи 

при цьому новонароджених телят з живою масою, що перевищує середню 

величину на 1/10…1/5, а потім – вибраковуючи серед залишених тих, в яких 

спостерігається найменша швидкість росту. У результаті за 15 років жива 

маса новонароджених телят зросла з 30 до 33 кг у ангуських бугайців і з 34 

до 36 кг у герефордських, а у віці одного року – відповідно з 310 по 344 кг і    

з 320 до 360 кг. 

Методом „незалежних рівнів” можна проводити селекцію корів 

м’ясних порід на підвищення молочності та плодючості. Включення їх до 

добору ускладнює процес селекції, тому що між середньою молочністю і 

коефіцієнтом відтворювальної здатності за декілька отелень у повновікових 

корів кореляція становить 0,122. Отже, потрібна тривала робота для того, 

щоб одночасно поліпшити ці дві ознаки шляхом вибракування маток з 

низькою молочністю і здатністю до відтворення, а також добору і 

використання корів, які поєднують у собі високі відтворну здатність і 

молочність. 

Є три основні типи корів за мінливістю КВЗ та показниками 

молочності (табл. 3.8).  

У корів першого типу (23,5%) з підвищенням молочності підвищується 

КВЗ; у другого (64,4%) – підвищення молочності супроводжується 

зниженням плодючості або навпаки; у третього (12,1%) – за низької 

молочності КВЗ залишається також малим. Найбільш цінними слід вважати 

тварин першого типу, оскільки використання їх дає можливість вести 

селекцію на поєднання обох ознак. 
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Таблиця 3.8  
Розподіл корів за середніми показниками молочності і  

КВЗ за всі отелення 

 
  Добір корів за підвищеними рівнями КВЗ та молочності, використання 

тих з них, які поєднують ці цінні ознаки, сприяє поліпшенню стада. Корів, 

що знаходяться в лівому верхньому куті, слід вибраковувати. 

Добір м’ясної худоби за селекційними індексами. Для оцінювання 

первісток м’ясних порід за власною продуктивністю, а також бугаїв за їх 

якістю Угнівенком А.М. , Носевичем Д.К.  (2006) розроблені селекційні 

індекси. Варіанти їх наведені для ознак в абсолютних і відносних величинах 

у формулах (3.8…3.11). 

               СІБА=-16,4×ΔВ+1,7×ΔЖМ+18,8× ΔМ+17,5× ΔЗ,                 (3.8) 

      СІПА=-16,4×ΔВ+1,7×ΔЖМ+18,8× ΔМ,                                  (3.9) 

        СІБВ=-6,5×В+6,8×ЖМ+21,2×М+8,0×З-2950,                       (3.10) 

               СІПВ=-6,5×В+6,8×ЖМ+21,2×М-2150,                                  (3.11) 

де СІБ – селекційний індекс бугаїв за ознаками дочок-первісток в 

абсолютних (А) і відносних (В) величинах; СІП – селекційний індекс первісток 

за ознаками дочок-первісток в абсолютних (А) і відносних (В) величинах;       

ΔВ – відхилення за віком отелення нетелей, міс.; ΔЖМ – відхилення за 

Група корів за КВЗ, lim Група ко-
рів за мо-
лочністю, 

lim
0,34-
0,40

0,41-
0,47 

0,48-
0,54 

0,55-
0,61 

0,62-
0,68 

0,69-
0,75 

0,76-
0,82 

0,83-
0,89 

0,90-
0,96 

n 

95-108   1 1  2 4
109-122  1 3 3 1  1 9
123-136 1 2 5 2 5 4 3  2 24
137-150 2 1 10 10 15 13 7 5 2 65
151-164  3 5 8 23 23 13 5 8 88 
165-178 2 3 6 10 21 19 12 9 2 84 
179-192 1 2 2 4 5 7 9 7 1 38
193-206   1 4 2 1 1 9
207і більше   1 1  2

n 6 12 29 39 72 71 48 27 19 Σ=32
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живою масою первісток, кг; ΔМ – відхилення за молочністю первісток, кг;   

ΔЗ – відхилення за збереженістю потомків до відлучення,%;  В – відносний 

вік отелення нетелей,%; ЖМ – відносна жива маса первісток,%;                    М 

– відносна молочність первісток,%;  З – відносна збереженість потомків до 

відлучення,%. 

З індексів для оцінювання первісток виключено збереженість 

приплоду, оскільки  у випадку загибелі телят їх вибраковують. 

Проведений аналіз продуктивності корів залежно від величин 

селекційного індексу первісток свідчить, що самиці другої групи, з більшими 

селекційними індексами, мають вірогідно вищу на 11,5% середню і на 17,3% 

– довічну молочність (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9  
Продуктивність корів залежно від величини селекційних індексів 

первісток 
1 група 2 група Ознака 

n xSX±  n xSX±  
СІПА 82 -506 82 491 
СІПВ 82 -292 84 282 
Вік отелення нетелей, міс. 82 33,6±0,84 84 32,9±0,69 
Молочність первісток, кг 82 175±2,0 84 226±3,1*** 

Період між отеленнями, 
діб 75 526±13,6 81 507±10,2 

Загальна довічна 
молочність корів, кг 82 683±46,4 84 800±10,2* 

Середня молочність корів, 
кг 82 183±1,8 84 204±2,2*** 

*Р<0,05; ***Р<0,001 

Бонітування великої рогатої худоби м’ясних порід – комплексне 

оцінювання за племінними і продуктивними якостями племінних тварин, на 

основі матеріалів первинного обліку. На її підставі визначають племінне та 

виробниче призначення худоби. Бонітуванню підлягає усе племінне 

поголів’я, за винятком телят віком до 6-ти місяців та тварин на відгодівлі. 

Під час бонітування аналізують показники власної продуктивності 

худоби, продуктивності батьків та потомків, оцінюють худобу за основними 
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ознаками, які характеризують її продуктивність та племінні якості, 

присвоюють за основними ознаками такі комплексні класи: еліта-рекорд, 

еліта, І клас, II клас. Худобу, що не відповідає мінімальним вимогам для 

визначення класу, оцінюють як некласну. Тварин, на які відсутні необхідні 

дані, за якими визначають комплексний клас, відносять до нерозподілених за 

класом. 

Визначення класу за живою масою бугаїв, корів та  молодняку 

проводять згідно з мінімальними вимогами до живої маси бугаїв, корів і 

молодняку м’ясних порід для визначення класу під час бонітування. Бугаїв і 

корів до 5-річного віку та молодняк оцінюють за даними останнього 

зважування. Тварин старше 5 років оцінюють за вищою живою масою. 

Визначення класу за конституцією та екстер’єром. Дорослих тварин 

оцінюють за конституцією та екстер’єром за 100-бальною шкалою. Бугаїв 

оцінюють щорічно до 5-річного віку відповідно до шкали оцінювання 

конституції та екстер’єру бугаїв. Корів оцінюють у віці трьох і п’яти років 

відповідно до шкали оцінювання конституції та екстер’єру корів. Під час  

оцінювання враховують: типовість та гармонійність будови тіла; наявність 

недоліків конституції та екстер’єру, за які знижують бальну оцінку. 

Молодняк оцінюють за 5-бальною шкалою. Під час оцінювання молодняку 

враховують загальний вигляд та розвиток. Оцінку „відмінно” одержують 

тварини, типові для породи і статі, що мають добрий розвиток і ріст, відмінну 

будову тіла. Клас за конституцію та екстер’єр визначають відповідно до шкал 

оцінювання бугаїв, корів та молодняку за комплексом ознак. 

Визначення класу корів за молочністю. У разі народження декількох 

телят молочність корів установлюють за сумарною живою масою приплоду. 

Молочність корів з трьома отеленнями і більше оцінюють за даними 

отелення, за якого одержано телят з  найбільш високою живою масою. Клас 

корів за молочністю відповідає класу приплоду за живою масою у віці 

210 діб. 
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Клас тварин за комплексом ознак установлюють за сумою 

одержаних балів відповідно до шкали оцінювання бугаїв, корів, молодняку за 

комплексом ознак. За сумою одержаних балів тварин відносять до класу: 

81 бал і більше – „еліта-рекорд”; 71…80 балів – „еліта”; 61…70 балів – І клас; 

51…60 балів – II клас. Комплексний клас первісток, приплід яких у період 

бонітування не досяг 6-місячного віку, визначають за шкалою оцінки 

молодняку за комплексом ознак, до того ж клас за живою масою 

встановлюють згідно з мінімальними вимогами до живої маси корів м’ясних 

порід трирічного віку.  

3.6. Підбір 

У генетичному прогресі чистопородних м’ясних стад важливе значення 

відводять підбору тварин, які належать до однієї породи. Під час підбору 

основними елементами є оцінювання маточного поголів’я, групування корів, 

визначення ознак, які необхідно покращати, зберегти або ліквідувати, 

визначення бугаїв-поліпшувачів і закріплення їх за коровами, парування 

корів із закріпленими бугаями; облік та ідентифікація приплоду. Від 

ефективності підбору залежить якість потомків. Підбір бугаїв для парування 

з матками здійснюють з урахуванням індивідуальних, групових, 

фенотипових та генотипових ознак тварин. 

З урахуванням цінності особин, яких парують виділяють 

поліпшувальний і зрівняльний підбір. Ці варіанти різняться за величиною 

нормального відхилення (в сігмах) ознак у варіаційному ряді. Пари необхідно 

підбирати за величиною нормального відхилення, тобто за рангом особин у 

популяції. У разі застосування поліпшувального підбору самиці мають 

перебувати в межах модального (середнього) класу, а бугаї-плідники – в +2, 

та +3σ. Поліпшувальний підбір значно підвищує величину ознак потомків. 

Він достатньою мірою відповідає вимогам, які ставлять до племінних стад, і 

його необхідно широко застосовувати. 
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У разі застосування зрівняльного підбору корови і плідники 

розміщуються в межах модального (середнього) класу. Його застосовують 

для закріплення однорідності і типізації тварин у стадах. Поліпшувальний 

підбір передбачає поліпшення у потомків ознак порівняно з батьками. Але    

у разі різниці батьків на 1σ поліпшувальний підбір не супроводжується 

різкими змінами у продуктивності потомків. За результатами його можна 

віднести до зрівняльного, а бугаїв, що переважають за продуктивністю корів 

на 1σ, використовують для типізації тварин і стад. 

Гомогенний (однорідний) підбір характеризується тим, що плідник і 

матка, яких парують, подібні за типом будови тіла, а часто й за походженням. 

Його застосовують у випадку, коли є визначена кількість тварин з добрим 

розвитком цінних ознак. Це дає змогу вирішувати такі основні задачі: 

зберегти у потомків достоїнства батьків; збільшити кількість особин, які 

мають цінні властивості; створити стійку спадковість бажаних типів або 

якостей; домогтися в наступних поколіннях ще більшого розвитку цінних 

якостей, за якими ведеться підбір. 

Пари обов’язково слід підібрати таким чином, щоб спадковість одного 

партнера доповнювала спадковість іншого. Збереження властивостей 

видатних тварин у потомків супроводжується великими труднощами. Через 

„усереднення” генотипів потомків спостерігається явище регресії, тобто 

повернення до середніх величин. 

У генотиповому відношенні застосування однорідного підбору в 

кінцевому рахунку супроводжується проявом у потомків багатьох недоліків: 

зниженням життєздатності, що призводить до зменшення пристосованості до 

навколишніх умов, молочності і відтворної здатності; зменшенням 

мінливості, внаслідок чого ускладнюється процес подальшого вдосконалення 

тварин; закріпленням у потомків недоліків, властивих батькам. 

Оскільки в разі застосування однорідного підбору важко одержати 

щось дійсно нове, слід застосовувати протилежний тип підбору – 

різнорідний, або гетерогенний, за якого самець і самиця, яких парують, 
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мають різне вираження ознак. У разі різнорідного підбору одержують тварин 

з властивостями, яких не було у батьків. Вони можуть бути кращі або гірші. 

Через це під час різнорідного підбору вибраковують особин з незадовільними 

властивостями і добирають кращих, позбавляються недоліків, властивих 

одному з батьків. Різнорідний підбір часто супроводжується проявом 

гетерозису, збагачує спадковість; підвищує життєздатність приплоду і його 

продуктивність. У разі застосування спостерігається зростання мінливості, 

що дає багатий матеріал для добору, а тому в біологічному відношенні він 

має переваги перед однорідним.  

Підбір з урахуванням віку тварин – це регулювання процесу підбору 

тварин для парування залежно від їх віку. Молодих і старих тварин бажано 

парувати зі зрілими особинами. Щоб одержати потомків з переважанням 

ознак одного з батьків, самицю краще брати старшу, ніж самець. У такому 

разі ознаки матері надійніше успадковуються потомком, ніж ознаки батька. 

Це пов'язано з тим, що вік тварин, яких парують, істотно впливає на якість їх 

потомків. Під час парування молодих із молодими, старих із старими, 

молодих із старими одержують потомків нижчої якості. 

У приплоду від парування молодих самиць і старих самців, як правило, 

переважає чоловіча стать. У разі реципрокного парування спостерігають 

зворотну картину. Чоловіча стать у потомків особливо чітко проявляється у 

випадках, коли вік самця переважає вік самиці в 2…3 рази і більше. У разі 

реципрокного парування, коли вік самиці більший, ніж у самця у 2…3 рази і 

більше,  у потомків закономірно переважає жіноча стать. 

Підбір із врахуванням спорідненості між тваринами: споріднене 

(інбридинг) і неспоріднене (аутбридинг) парування. Інбридинг, майже 

завжди призводить у м’ясному скотарстві до негативної дії – інбредної 

депресії, яка проявляється в зниженні життєздатності, плодючості і 

продуктивності тварин. Несприятлива дія інбридингу помітна ще в період 

ембріонального розвитку. Смертність новонароджених інбредних телят 

майже вдвічі більша, ніж аутбредних. Інбредні телята мають знижену 
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життєздатність, оскільки особливо чутливі до несприятливих умов годівлі і 

утримання, тому відхід їх у разі помірного інбридингу у 1,5 рази, 

близькоспорідненого – вдвічі, а кровозмішення – у 4 рази вищий, ніж 

неспоріднених паруваннь.  

Функції відтворення тварин найбільш часто підлягають впливу 

інбредної депресії, яка проявляється пізнім статевим дозріванням інбредних 

тварин, зниженою заплідненістю й порушенням статевих циклів у самиць. У 

разі парування інбредних бугаїв із спорідненими їм коровами кількість 

тільних тварин становить близько 56% до спарованих неспоріднених тварин. 

Вплив інбридингу на екстер’єр і конституцію проявляється 

викривленням кінцівок і загальною пригніченістю інбредних тварин. 

Починаючи з 8-місячного віку, телиці, одержані шляхом застосування 

інбридингу, поступаються за живою масою аутбредним ровесницям.  

Інбридинг справляє негативний вплив на м’ясні якості бугайців. 

Передзабійна жива маса інбредних особин на 2,3%, а маса туші – на 2,2% 

нижча, ніж у аутбредних ровесників. У тушах інбредних бугайців більше 

жиру, що свідчить про вищу їх скороспілість. У інбредних бугайців є 

меншою маса печінки, нирок, серця. Але вони мають більшу масу легень. 

Розвиток і закріплення такої особливості організму, призводить до посилення 

окисно-відновних реакцій у інбредних тварин. 

Основне завдання використання інбридингу – одержання препотентних 

(що стійко передають свої властивості потомкам) тварин. Тому 

характеризуючи інбредних тварин першочерговим є не рівень фенотипових 

ознак, а оцінювання їх племінних якостей. Серед інбредних плідників частка 

поліпшувачів вища, ніж серед бугаїв, виведених шляхом кросу ліній. 

Сини аутбредних бугаїв характеризуються меншою живою масою, ніж 

від інбредних на 1,9…7,1%. Збільшення ступеня тісноти інбридингу у бугаїв 

супроводжується підвищенням приросту живої маси у їх потомків. Молодняк 

від бугаїв, одержаних в дуже тісних ступенях інбридингу, перевершує 
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ровесників від аутбредних батьків за живою масою на 5,5…7,1%, від 

плідників помірного ступеня – лише на 1,9…4,6%. 

Таким чином, першочергову увагу під час підбору необхідно приділяти 

оцінюванню племінних якостей й використанню інбредних плідників. Якщо 

вони видатного походження, перевірені за якістю потомків, не мають ознак 

виродження і не близькоспоріднені з маточним поголів'ям, на якому їх 

передбачають використовувати, то вони не менш, а часто навіть більш цінні 

порівняно з аутбредними.  

Інбредність самиць збільшує шкідливу дію інбридингу. У корів тісних 

ступенів споріднення абортів і мертвонароджень більше, ніж у групі 

аутбредних тварин. У самиць близьких ступенів споріднення 

запліднюваність менша, ніж у аутбредних. У них спостерігається ослаблення 

конституції, виражене у схильності до різних захворювань та в передчасному 

старінні, слабкості кінцівок, яловості. Частка вибракування інбредних 

первісток більша на 7,2% (табл. 3.10).  

Кількість отелень за життя у інбредних корів на 17,3% менше проти 

аутбредних. Це пояснюється підвищенням інтенсивності обмінних процесів в 

організмі інбредних корів, що призводить до більш швидкого „зношення” 

органів й старіння організму загалом, а в кінцевому підсумку до раннього 

вибракування таких тварин. У інбредних телиць підвищується кількість 

осіменінь на одне плодотворне запліднення. Молочність м’ясних корів також 

залежить від їх інбредності. Більше відставання в рості до 6 міс. властиве 

телятам, народженим від інбредних корів. 

Таблиця 3.10  

Продуктивність інбредних і аутбредних самиць 

Інбредні Аутбредні
Ознака n xSX±  n xSX±  

Вік 1-го плідного осіменіння телиць, міс. 138 26,3±0,8 466 27,4±0,5 

Осіменінь на одне запліднення телиць 138 2,53±0,17 466 2,48±0,09 

Отелень за життя корів 88 2,02±0,15 315 2,37+0,09 
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Середня молочність корів, кг 75 149±2,9 274 157±1,3 

Вибракування первісток,% 46 52,3 142 45,1 
 

У зв’язку з різним біологічним значенням інбредності самця і самиці 

можна стверджувати, що використання інбредних самиць призводить до 

прояву інбредної депресії стосовно живої маси теличок, продуктивного 

використання й молочності корів. Але оскільки цей метод дає змогу 

одержувати поліпшувачів і більш однотипових їх потомків для формування 

однорідних груп тварин, його застосування в разі удосконалення м’ясних 

порід  необхідне. Використовуючи з цією метою інбредних плідників, серед 

маточного поголів’я ступінь спорідненого розведення слід стримувати на 

низькому рівні. Цими заходами вдається використати позитивні боки 

інбридингу і запобігти інбредній депресії. Інбредних маток використовувати 

не рекомендується через їх незадовільні материнські якості. 

Тісний інбридинг (ІІ…ІІ) на особливо видатних тварин може бути 

корисним (коли необхідно одержати цінних продовжувачів ліній), тому що 

він є найбільш бажаним способом передачі генетичної інформації предка 

потомкам. Помірний інбридинг типу III…IV, IV…IV, й тим більш 

віддалений,  – малоефективні. Близькоспоріднений підбір у м’ясному 

скотарстві необхідно застосовувати у великому стаді, коли воно вільне від 

генетичних дефектів і недоліків за економічно важливими ознаками. У 

малому стаді в разі використання обмеженої кількості плідників у кожному 

поколінні швидко зростає ступінь інбридингу, генетична мінливість і 

продуктивність знижується та зменшується ефективність підбору.  

 

3.7. Розведення за лініями 

У заводській лінії повинно бути не менше двох гілок, двох родин, 

500 корів і 10 бугаїв-поліпшувачів. Розведення за лініями дає змогу у 

чистопородному розведенні, одержувати особин визначної якості та 

консолідувати селекційні ознаки без зростання гомозиготності, забезпечити 
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одержання бугаїв-лідерів. У племінних стадах  використовувати потрібно 

таке число ліній, за якого в разі відтворення можна уникнути вимушеного 

тісного інбридингу. У племінному стаді доцільно вести роботу в кожній лінії 

з двома-трьома гілками. Роботу з виведення ліній слід проводити поетапно.  

У разі розведення м’ясних порід за лініями застосовують спрямовані 

інбридинги таких основних типів: підкріплюючий на предків родоначальника 

лінії батька інбредної тварини; внутрішньородинний на представниць 

родини, до якої належить мати інбредної тварини; внутрішньолінійний на 

представників із лінії батька інбредної тварини; на чоловічих представників 

лінії, до якої належить мати інбредної тварини; „на посередника”, тобто на 

тварину, що не належить до лінії батька чи матері інбредної тварини;  

комплексний, тобто не на одну тварину, а на групу предків. 

Внутрішньолінійний інбридинг має місце при закріпленні за окремими 

родинами плідників однієї лінії.  

У разі інбридингу на предків із лінії, до якої належить мати пробанда, 

більше впливає на  якість потомків  загальний предок через материнський 

організм.  

Метод „посередника” використовують для підвищення поєднаності 

двох ліній, здійснюючи крос двох ліній через тварин, одержаних з 

використанням „посередника”.  

Комплексним інбридингом досягають заповнення родоводу 

поєднанням кількох предків визначного типу, чого не вдається досягти 

інбридингом на одного предка без зростання гомозиготності. Основою 

комплексного інбридингу є необхідність закріпити одержане вдале 

поєднання за кросу ліній шляхом розведення тварин „у собі”.  

Найгірша збереженість є у теличок, одержаних від 

внутрішньолінійного інбридингу (табл.3.11). За цією ознакою вони 

поступаються ровесницям, одержаним від інбридингу на чоловічих 

представників лінії, до якої належить мати інбредної тварини, на 

„посередника” й від комплексного спорідненого розведення. Таким чином, 
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інбредна депресія за збереженістю телят виникає частіше всього під час 

парування батьків однієї й тієї ж лінії. Внутрішньолінійний інбридинг 

посилює подібність батька і матері пробанда, створену загальним предком, 

значно підвищує гомозиготність потомка і призводить до депресії, підсиленої 

гомогенним підбором. 

Таблиця 3.11  

Збереженість теличок, одержаних за різного  спрямуванням інбридингу 

Інбридинг Новонароджених Збереженість приплоду 
до тримісячного віку,%

Внутрішньолінійний 63 79,4**(**)* 

На чоловічих представників 
лінії матері пробанда 139 91,4** 

На „посередника” 120 91,7(**) 

Комплексний 94 90,0* 

Примітка: *)- Р>0,95; **)- Р>0,99 

 

Телята, одержані від внутрішньолінійного інбридингу, мають знижену 

життєздатність, оскільки особливо чутливі до несприятливих умов годівлі і 

утримання. 

Підбір тварин, які належать до різних ліній (кроси ліній). Інбредна 

депресія майже цілком зникає, якщо споріднене розведення застосовують на 

чоловічих представників лінії, до якої належить мати пробанда або на 

„посередника”. Спільний предок через материнський організм більше 

впливає на якість пробанда. У разі інбридингу на родоначальника лінії, до 

якої належить мати пробанда, а також на „посередника”, коли батько й мати 

потомка – представники різних ліній і селекція в яких відбувалася у дещо 

різних напрямках, інбредна депресія не проявляється. 

Вдалий крос ліній у чистопородному розведенні є результатом 

виникнення гетерозису, який можна пояснити неподібністю статевих клітин 

обох батьків. Найбільш вдалі поєднання дають ті лінії, які значно 
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відрізняються одна від одної (гетерогенне парування). Парування 

представників подібних за продуктивністю ліній (гомогенне) 

супроводжується поєднанням подібних статевих клітин, внаслідок чого 

посилюють зростання гомозиготності і вірогідність отримати негативний 

результат зростає. 

У разі інбридингу на родоначальника лінії, до якої належить мати 

пробанда, а також на „посередника” (в результаті кросу), батько й мати 

пробанда – представники різних ліній, селекція в яких йшла в дещо різних 

напрямках, і, як наслідок, прояв інбредної депресії зменшується. Таким 

чином, внутрішньопородний гетерозис може бути збережений і підсилений 

підбором з використанням інбридингу на родоначальника тієї лінії, яка бере 

участь у кросі з боку матері, та на „посередника”. 

З метою збагачення виведених ліній, поряд з іншими методами 

племінної роботи застосовують кроси з іншими лініями і спорідненими 

групами. Під час планування такого підбору слід вивчати результати 

поєднання ліній і широко використовувати найкращі сполучення. Цей процес 

потребує випробування визначних систем підбору, тому що лінія в одних 

поєднаннях може дати добрі результати, в інших – посередні і навіть погані. 

Отже, щоб одержати максимальний ефект від кросу ліній, потрібно 

проводити його широко тільки вже за перевіреною схемою (повторний 

підбір), де краще поєднання плідників з маточним поголів’ям окремих 

заводських ліній вивчене досить добре. Для виявлення поєднуваності 

проводять групування маточного поголів'я за напівсестрами по батьку. 

Середні величини ознак продуктивності порівнюють із середніми даними 

дочок окремих бугаїв-плідників. 

Під час підбору слід враховувати не лише вдале поєднання 

конкретного бугая однієї лінії з дочками бугая іншої, але й індивідуальне 

поєднання генотипів чоловічих представників з коровами  типу „батько (Б) × 

батько матері матері (БММ)”. Можливість одержання ефекту гетерозису у 

разі вдалого поєднання типів Б × БМ, Б × БММ дає змогу вести підбір пар у 
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стадах, де зосереджена більша частина поголів'я худоби, за визначеною 

системою, і тим самим забезпечити одержання гарантованого гетерозису в 

кожному новому поколінні потомків. 

Введення в практику м'ясного скотарства методики підбору з 

урахуванням поєднуваності чоловічих предків потребує змін у селекційній 

роботі. Для підвищення вірогідності повторення вдалого поєднання, яке мало 

місце в попередніх поколіннях бугаїв, нові представники повинні мати 

подібне походження зі своїми предками. Цього можна досягти завдяки 

систематичному помірному інбридингу, який дасть змогу одержувати 

препотентних бугаїв і тим самим стандартизувати худобу господарств за 

ознаками продуктивності. 

Заводські лінії в племзаводах мають бути подібними за основними 

ознаками, а диференційовані – за наявністю вдалого поєднання з іншими 

лініями. У племзаводах крос застосовують тоді, коли інші можливості 

внутрішньолінійного підбору вичерпані. 

Крос ліній, в основному, доцільно використовувати в товарних стадах. 

Особливістю племінної роботи в товарних господарствах є суворе 

дотримання кросів найбільш високопродуктивних ліній, з метою запобігання 

в подальшому розведенні інбридингу. У товарному м’ясному скотарстві 

основним методом племінної роботи повинен бути груповий або лінійно-

груповий підбір. Щоб не допустити близькоспорідненого парування, через 

2…2,5 роки необхідно міняти бугаїв ліній стільки разів, щоб плідники першої 

лінії використовувались вдруге в цих же стадах не раніше, як через 12…15 

років. Безпосереднє закріплення, коригування підбору слід проводити 

щорічно, в міру надходження нових даних про продуктивність дочок тих або 

інших плідників, тобто у міру уточнення оцінок бугаїв залежно від 

продуктивності їх потомків. 



 

 

214

 

3.8. Методи схрещування 

Застосування схрещування зумовлено тим, що вдосконалення 

господарсько корисних ознак тварин за чистопородного їх розведення 

здійснюється повільно. Залежно від поставленої мети схрещування є 

такі: промислове (міжвидове, або гібридизація і міжпородне); 

поглинальне (перетворне); ввідне (прилиття крові); відтворне (просте і 

складне); перемінне. 

Промислове схрещування включає такі варіанти:  

1) просте промислове схрещування;  

2) трипородне промислове схрещування;  

3) трипородне промислове схрещування з використанням помісних 

плідників. 

Суть двопородного схрещування полягає у паруванні самиць молочних 

і комбінованих порід з м'ясними плідниками, використанні помісних 

бугайців першого покоління на м'ясо, а кращих помісних телиць – для 

комплектування маточних стад м'ясного напряму продуктивності. У 

молочному скотарстві таке схрещування дає можливість зберегти 

основний напрям продуктивності корів, їх і надалі використовують для 

отримання молока, а помісний молодняк – для виробництва високоякісної 

яловичини. 

Збереженість телят у підсисний період підвищується в разі 

застосування промислового схрещування спеціалізованих м’ясних порід 

порівняно з чистопородним розведенням. Так, у разі схрещування герефордів 

з абердин-ангусами вихід телят до відлучення є вищим на 15%. Найкраща 

(86%) збереженість приплоду до 8-місячного віку спостерігається в разі 

застосування промислового схрещування бугаїв української з коровами 

симентальської м’ясної породи (табл.3.12). Вона є більшою на 8%, ніж у 

ровесниць, одержаних від внутрішньопородного розведення.  

У разі схрещування симентальських корів з шаролезькими бугаями 

ефект гетерозису, який оцінювали за відхиленням ознак плодючості у 
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помісей від середніх величин між батьківськими породами, досягає в 

середньому за інтервалом від отелення до першого парування 47%; 

інтервалом між отеленнями – 25%. 

Таблиця 3.12  
Збереженість телят у разі схрещування 

Вік телят, міс. 
Батьки Кількість 

новонароджених 3 6 8 

♀ української м’ясної ×  
♂ української м’ясної 

1219 89,4 80,1 78,0 

♀ симентальської м’ясної ×  
♂ української м’ясної 

200 94,0*** 88,0*** 86,0*** 

Примітка: ***)- Р>0,999. 

Суть трипородного промислового схрещування полягає в тому, що 

помісних маток першого покоління парують з бугаями третьої породи. 

Отриманих трипородних бугайців використовують на м'ясо, а теличок 

вирощують для створення спеціалізованих м'ясних стад. У разі схрещування 

помісних телиць першого покоління з третьою породою гетерозис 

проявляється не тільки у тварин, яких відгодовують на м'ясо, а й у помісного 

маточного поголів'я, що залишають для розмноження за такими ознаками, як 

плодючість, молочність, материнські якості. Перевага помісних корів 

(герефорд × абердин-ангус) за збереженістю телят до відлучення становить 

2,9%, за масою їх на час відлучення – 8,2%, за кількістю тяжких отелень – 

4%, мертвонароджених – 3%. У результаті перевага помісних корів досягає 

15% за загальною масою відлучених телят на одну запліднену корову. У 

помісного молодняку порівняно з чистопородним швидкість росту також 

вища на 5%. Таким чином, трипородні помісі можуть мати перевагу на 20% 

проти чистопородних телят тих же порід. 

Система трипородного схрещування повинна ґрунтуватись на 

використанні на першому етапі материнських порід. На другому етапі на 

матках першого покоління необхідно використовувати бугаїв батьківських 
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порід. Використання помісних телиць, одержаних у власному стаді, має 

переваги перед закупівлею маток, оскільки власні тварини значно дешевші, 

краще акліматизовані до умов господарства, можуть бути дібрати від кращих 

маток.  

Якщо самиці стада покриваються природним шляхом, то для цього 

можна застосовувати трипородне промислове схрещування через помісних 

плідників. Оскільки більшість з них виведені шляхом поєднання двох порід з 

високою продуктивністю, помісні плідники більш гетерозиготні, ніж 

чистопородні, і не є спадково константними за ознаками. Якщо їх парують із 

самицями третьої породи, то в потомків можна мати значний ефект 

гетерозису за ознаками, які його проявляють. У промисловому схрещуванні з 

успіхом використовувати так званих „гібридних бугаїв” можна за дуже 

високої інтенсивності їх селекції: приблизно із 100 одержаних голів до 

використання слід допускати не більше 20. 

Перемінне схрещування. Розрізняють дво- і трипородне перемінне 

схрещування. Двопородне ґрунтується на почерговому використанні 

плідників двох порід. Помісних маток першого покоління осіменяють 

спермою чистопородних плідників однієї з вихідних порід. Потомки другого 

покоління від перемінного схрещування матимуть близько 75% частки крові 

першої породи і 25% – другої. Одержаних маток з 1/4 часткою крові парують 

з бугаями другої вихідної породи. У наступних циклах перемінного 

схрещування потомки матимуть приблизно дві третини частки крові першої 

й третину другої породи або навпаки. Перевагою двопородного перемінного 

схрещування є те, що помісними будуть як приплід, так і матері. За деякими 

ознаками у тих та інших проявиться ефект гетерозису. Так за перемінного 

схрещування тварин герефордської й абердин-ангуської порід, які добре 

доповнюють одна одну вихід телят у разі відлучення більший на 8%, а їх 

жива маса – на 5%. 

У разі застосування двопородного перемінного схрещування гетерозис 

буде виражений сильніше, ніж промислового, коли він проявляється тільки у 
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телят. У разі повторних циклів перемінного схрещування гетерозис 

втрачається, оскільки помісні матки, починаючи з другого покоління, мають 

частку крові тієї породи, до якої належить і плідник, що використовується 

для схрещування з ними. 

У разі трипородного перемінного схрещування використовують 

плідників трьох порід у визначеному порядку. Помісних самиць першого 

покоління (F1) покривають чистопородними бугаями третьої породи. У 

другому поколінні (F2) помісними будуть як матері, так і приплід. Гетерозис 

проявляється як на коровах (висока плодючість, добрі материнські 

властивості), так і на телятах (високі збереженість й прирости). У разі 

трипородного перемінного схрещування на помісних матках (F1) 

використовують представників батьківських порід. 

По закінченні циклу використання в одній ротації плідників починають 

використовувати у наступній. З цієї причини таку систему розведення 

називають ще трипородним ротаційним схрещуванням, оскільки на помісних 

матках почергово використовують чистопородних плідників трьох порід. 

Трипородне перемінне схрещування має переваги над двопородним. До того 

ж можна одержати достатньо виражений максимальний ефект гетерозису й 

зберегти його у низці поколінь, оскільки плідників парують з матками, що 

мають лише 1/8 крові тієї породи, до якої належать плідники. У наступних 

поколіннях трипородні помісі проявлятимуть ефект гетерозису менше 

порівняно з вихідними трипородними помісями. 

Поглинальне (перетворне) схрещування – це парування маток 

низькопродуктивної місцевої породи, а потім уже поліпшеної кровності, їх 

дочок, правнучок із покоління в покоління з плідниками поліпшувальної 

породи. У кожному наступному поколінні на помісних тваринах може бути 

використаний інший неспоріднений плідник поліпшувальної породи. 

Найбільший ефект проявляється у помісей першого покоління за рахунок 

гетерозису, а надалі, у міру підвищення якісного рівня стада, він 

зменшується.  
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У разі поглинального схрещування поліпшувальна порода „поглинає” 

поліпшувану й ознаки першої витісняються ознаками другої. Негативний бік 

поглинального схрещування – це втрата цінних ознак поліпшуваної породи 

(пристосування до місцевих умов, ослаблення конституції і витривалості, 

зниження плодючості та молочності) поряд з придбанням цінних ознак 

поліпшуючої. Тому не завжди доцільно прагнути до повного поглинання 

материнської породи. Треба визначити бажаний рівень продуктивності 

помісних тварин, на якому слід зупинитися, і розводити помісей визначеного 

покоління „у собі”. 

Шляхом поглинального схрещування калмицьких корів (пристосованих 

до умов Степу) з імпортними абердин-ангусами у Волгоградській області 

(Росія) створено популяцію абердин-ангуської худоби. Було встановлено, що 

вимогам створюваного типу найкраще відповідають помісі четвертого 

покоління з 5/64 і 3/32 часткою крові калмицької худоби. За продуктивністю і 

пристосованістю до степових районів виведена худоба переважає імпортних 

абердин-ангусів: за живою масою у 15-місячному віці на 26 кг, масою туші –

на 18,9 кг і забійним виходом – на 0,9%. До того ж у тушах тварин вміст 

жиру менший на 3%. У тварин нового типу вдалося зберегти властиву для 

калмицької худоби пристосованість до суворих умов місцевого клімату. 

Вони добре використовують поживні речовини корму. Так, у віці 12 місяців у 

бугайців перетравність сухої речовини корму становить 72%, протеїну – 60, 

клітковини – 62%. 

Казахську білоголову породу виведено шляхом поглинального 

схрещування місцевої киргизької (казахської) і частково астраханської 

худоби з герефордами. Стовідсоткове поглинання ознак поліпшуваної 

худоби, а також копіювання за генотипом і фенотипом властивостей 

герефордської породи відхилили. Поглинальне схрещування запроваджували 

лише у двох поколіннях. Створили тварин з великою живою масою, стійких, 

з відносно міцним кістяком, кращими виживанням і плодючістю в різко 

континентальних умовах південного сходу. Витривалість і пристосування до 
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суворих умов казахських степів помісі набули від киргизьких та 

астраханських матерів. Розведення помісей „у собі” починали з третього 

покоління, використовуючи помісних бугаїв бажаного типу, оскільки вони 

були найбільш продуктивними і добре пристосованими до місцевих умов. 

Частину маточного поголів’я казахської білоголової породи з недостатньо 

вираженими м’ясними формами також схрещували з герефордськими 

плідниками в третьому і четвертому поколіннях. У кожному наступному 

поколінні помісі успадковували кращі показники живої маси, вираженість 

м’ясних форм порівняно з місцевою худобою. У них не погіршувалися й 

акліматизаційні властивості. Підвищення частки крові герефордів 

супроводжувалось зниженням міцності конституції, що під час утримання на 

пасовищах викликало спад плодючості та продуктивності тварин. 

Ввідне схрещування або прилиття крові – це невеликий тимчасовий 

відступ від чистопородного розведення з метою запозичити від іншої породи 

деякі невластиві ознаки, зберігаючи характерні цінні властивості основної 

породи з наступним розведенням їх „у собі”. За прилиття крові після 

одноразового схрещування маточного поголів'я поліпшуваної породи самиць 

першого покоління покривають знову самцями поліпшуваної породи або ж 

чистопородних самиць тієї ж поліпшуваної породи покривають самцями 

першого покоління. 

Перший напрям зводиться до одноразового використання бугаїв на 

великому масиві поліпшуваних маток з наступним паруванням отриманих 

помісей з поліпшуваними плідниками. Таким чином, частка крові 

поліпшувальної породи поступово зменшуватиметься. Через кілька поколінь 

тварини стають поліпшеними й набувають нових цінних властивостей 

поліпшувальної породи. 

Другий напрям полягає у створенні ліній і використанні тварин, 

отриманих шляхом ввідного схрещування. Вплив на породу досягається 

шляхом надходження в парувальну мережу помісних плідників. Ввідне 

схрещування застосовують, коли потрібно швидко посилити чи надати 
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породі нових властивостей, зберігши при цьому її основні господарсько-

біологічні ознаки. 

Гібридизацію у м’ясному скотарстві проводять для одержання 

гібридів або утворення нових порід, які використовують у районах з 

екстремальними умовами, де заводські тварини не можуть акліматизуватися. 

Так, на основі гібридизації у США створені м'ясні породи: санта-гертруда, 

брангус, біфмастер, шарбрей, арізона, біфало, в Африці – боксмара. 

Однак гібридизація не набуває широкого використання через труднощі, 

які зумовлені організацією відтворення. До головних з них відносять:  

1) відсутність рефлексу у самця на самицю іншого виду;  

2) різницю у будові статевих органів і особливості біології 

розмноження, що затрудняє статевий акт;  

3) слабку життєздатність або загибель сперматозоїдів одного виду в 

статевих шляхах самиць іншого виду;  

4) неможливість запліднення яйцеклітини сперматозоїдом;  

5) загибель зигот на початку розвитку;  

6) повна або часткова неплідність багатьох гібридів (не плідні у 

гібридів, переважно, самці); бугаї зебу покривають самиць тільки у 

нічні години, за відсутності людей і навіть інших видів тварин. 

В Інституті тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова „Асканія-

Нова” УААН та у біосферному заповіднику „Асканія-Нова” проведена 

гібридизація великої рогатої худоби із зебу, бізоном і бантенгом. Створені 

гібридні стада II - IV покоління (1/16…1/4 бантенг × 15/16…3/4 червона 

степова та 1/16…3/4 бізон × 15/16…3/4 різні породи, в т.ч. червона степова, 

сіра українська, герефорд).  

Під час гібридизації великої рогатої худоби із зебу передумовою було 

одержання дво- і трипородних гібридів, які поєднують у собі кращі 

властивості вихідних порід: пристосованість до умов півдня України, високу 

молочну продуктивність червоної степової породи, високі прирости, добру 

якість м'яса герефордської, прирости і пристосованість породи санта-
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гертруда; підвищену адаптаційну здатність, стійкість проти декількох 

захворювань, ефективне використання кормів кубинським зебу. 

Роботу з гібридизації бізона з великою рогатою худобою проводили 

шляхом парування їх з помісними коровами 1/2 червона степова × 1/2 санта-

гертруда з метою одержання гібридів типу 1/2 бізон × 1/4 червона степова × 

1/4 санта-гертруда. У цій роботі доводилося долати також чимало труднощів, 

зокрема необхідно було домогтися звикання бугаїв-бізонів до самиць великої 

рогатої худоби; уникнути виникнення гідроамніозу (водянки) в деяких корів 

на четвертому-п’ятому місяцях тільності; виявляти плодючих бугаїв бізонів 

першого та другого поколінь. Проблемою була також крупноплідність 

гібридів. Гібриди домашньої корови (15/16) з бізоном (1/16) представляють 

певний інтерес для галузі м’ясного скотарства. Але у частини отриманих 

бугаїв є безплідність, у корів – смертність зародків і плодів на різних стадіях 

ембріогенезу, затруднені отелення, у потомків слабкий розвиток і понижена 

життєздатність. 

Здійснюється також робота з гібридизації сірої української і червоної 

степової худоби з бантенгами. У гібридів, порівняно з сірою українською 

худобою, розвиненіша задня третина тулуба. У гібридних самиць 1/2 бантенг 

× 1/2 червона степова вміст сухих речовин у молоці в середньому становить 

16,18%, жиру – 4,2%, білка – 3,4%. Гібридні корови (1/16…1/4 кровності за 

бантенгом) мають надій за лактацію на рівні червоної степової породи,        

%  жиру в молоці – близько 4,1, недостатньо задовільну відтворну здатність 

(2…3 роки теляться, а потім запліднюються і не родять), погано пристосовані 

до пізньоосінніх, зимових і ранньовесняних умов утримання на пасовищі. 

Деяка кількість плідників здебільшого І - II поколінь є неплідними.  

Відтворювальне (заводське) схрещування – це схрещування двох і 

більше порід з метою одержання нової високопродуктивної породи. Його 

поділяють на просте (беруть участь дві вихідні породи) й складне – понад 

дві. Необхідність застосування складного відтворювального схрещування 

найчастіше виникає через невідповідність існуючих порід сучасним вимогам 
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(недостатня продуктивність, незадовільне пристосування до кліматичних, 

кормових умов тощо). Нині у світі створено багато нових порід м’ясної 

худоби шляхом складного відтворювального схрещування (табл. 3.13). 

 

3.9. Селекція м’ясної худоби за стійкістю до захворювань 

Селекція тварин за резистентністю проти хвороб затруднюється такими 

факторами (Пєтухов В.Л. із співр., 1989): складною генетичною природою 

самих макро- та мікроорганізмів, складними взаємовідносинами між ними; 

неможливістю широкого зараження, для виявлення резистентності 

сприйнятливих індивідумів; відсутністю надійних якісних критеріїв 

(генетичних і біохімічних маркерів) оцінювання стійкості і сприйнятливості; 

швидкою мінливістю патогенів і виникненням нових резистентних штамів, 

які переборюють стійкість тварин; часто великим інтервалом між 

поколіннями і необхідністю тривалої селекції; неможливістю використання 

індуційованого мутагенезу; наявністю в деяких випадках негативної 

кореляції між стійкістю й ознаками продуктивності. 

Генетична різноманітність стійкості до лейкозу, маститу та інших 

хвороб, поряд з добором родин і плідників, достатня для проведення 

масового добору на збільшення резистентності проти хвороб. 

Масовий добір не дає ефекту в разі зниження рівня перинатальної 

смертності у худоби внаслідок малої генетичної різноманітності цієї ознаки і 

сильного впливу численних факторів зовнішнього середовища. Низький 

відносний ефект масової селекції одержують і за низької частки 

захворюваності тварин у стаді. Важливе також вивчення повторюваності 

стійкості проти захворювань та генетичного зв’язку ознак. Вивчення 

кореляцій необхідне під час пошуку критеріїв добору на резистентність. 

Ефективність селекції зростає під час використання добору за якісними 

ознаками, які корелюють з резистентністю. 

За будь-якої величини генетичного ефекту масового добору і низьких 

значеннях h2 стійкості проти захворювань необхідно здійснювати добір 
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родин і оцінювання плідників за ознаками продуктивності, тривалістю 

продуктивного використання, стійкістю проти різних хвороб, носіїв 

спадкових аномалій.  

Таблиця 3.13 
  

М'ясні породи, які виведені методом складного відтворювального 
схрещування 

Назва породи Вихідні генотипи Автор 

Шарбрей  1/8-1/4 браман × 3/4-7/8 шароле  Turton I.D.,(1964)

Каншем  5/8 шароле × 3/8 (гузерат × індубразіл × 
нероле)  Roux А., (1966) 

Біфало  3/8 бізон × 3/8 шароле × 1/4 герефорд  Лесков П.В., 
(1975)

Біфмастер  1/2 браман × 1/4 герефорд × 1/4 шортгорн  Лесков П.В., 
(1975) 

Хейз-конвертер  герефорд × голштин x швіц  Дмитриєв Н.Г., 
(1978) 

Браман  гузура × нероле × гір × британські породи  Дмитриєв Н.Г., 
(1978) 

Біфбілд  червона комола × шортгорн × абердин 
ангус × лінкольн  

Дмитриєв Н.Г., 
(1978) 

SU синтетична  
37% абердин-ангус × 34% шароле × 22% 
галовейська × 2-3% (герефорд × голштин × 
джерсей × браман) × 4% швіцька  

Berd. R., (1979) 

Червона 
бельмонтська  

1/2 африканський зебу × 1/4 герефорд × 
1/4 шортгорн  

Черекаєв А.В., 
(1989) 

Коопельсо-93  блонд е'кітен × лімузин × шароле  Menissier R., 
(1982) 

Симбразинська  симентал × браман × лімузин  Черекаєва И.А., 
(1984) 

Американська  1/2 браман × 1/4 шароле × 1/8 бізон х 
1/16 дургамська худоба × 1/16 герефорд  

Черекаєва І.О., 
(1984) 

Українська  3/8 шароле × 3/8 кіан × 1/8 сіра українська 
× 1/8 симентал  

Угнівенко А.М., 
(1994) 

Мандола-
гонська  

31,2% шароле  × 12,5% британська 
біла × 6,25% австралійські фрізи × 
25% кіанська × 12,5% шортгорнська × 12,5 
зебу  

Черекаєв А.В., 
(1981) 
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Барзона  африкандер (типу зебу) × герефорд × 
абердин-ангус × санта-гертруда  

Миниш  Г,  
Фокс Д., (1986) 

Аулієконська  казахська білоголова × абердин-ангуська × 
шароле  

Смагулов А.К., 
Черекаєва  И.А., 

Волинська  
3/16 (чорно-ряба або червона польська) × 
1/4 лімузин × 3/8 абердин-ангус × 3/16 
герефорд  

Янко  Т.С.,  
Тулайдан С.В., 

(1995) 

Поліська  1/4 абердин-ангус × 3/8 шароле × 3/8 
симентал  

Спека С.С., 
(1999) 

 

Частка захворювань самиць і плідників порівняно із середньою по 

стаду може служити вірогідною характеристикою середнього генотипу 

родини і плідника. 

Комплексне оцінювання дає змогу виявити родини і бугаїв-

поліпшувачів з високою продуктивністю, міцною конституцією, 

комплексною резистентністю проти деяких хвороб, стресостійкістю, низьким 

генетичним вантажем, які характеризуються тривалістю господарського 

використання і спокійним норовом. Матері майбутніх плідників і 

продовжувачів ліній повинні, як правило, походити з таких родин. До самиць 

цих родин слід підбирати плідників-поліпшувачів з комплексною стійкістю 

проти хвороб і перевірених на наявність шкідливих рецесивних генів. 

Небажане розведення родин, представниці яких дуже сприйнятливі до 

лейкозу, туберкульозу та інших хвороб, не відрізняються довголіттям і мають 

середню продуктивність. Знаючи всебічну характеристику генотипу 

плідників, можна вибрати тих, в яких поєднання цінних якостей найбільш 

прийнятне, а також використовувати цю інформацію під час розробки 

програм селекції. Широке використання плідників, потомки яких стійкі 

проти хвороб, допомагає підвищити в популяції відсоток тварин з 

„резистентними генотипами”. 

Комплексне оцінювання також необхідне для ліній і цілеспрямованої 

селекції в межах порід на стійкість проти маститу, туберкульозу, бруцельозу, 

лейкозу. Без цілеспрямованого добору і підбору не можна вивести лінії, 
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стійкі проти хвороб, тим більше, що в результаті кросів генетична різниця 

між лініями нівелюється. 

Для забезпечення селекції на стійкість необхідно виявити резистентних 

і сприйнятливих особин, диференціювати споріднені групи за стійкістю і 

сприйнятливістю до маститу, лейкозу та ін. Частка захворювання тварин у 

спорідненій групі порівняно із середньою по стаду або по інших споріднених 

групах може бути критерієм резистентності або сприйнятливості. Через це, 

крім масового добору, використовують оцінювання родин і генотипу 

плідників за стійкістю і сприйнятливістю потомків до хвороб. 

Прикладом успішної селекції великої рогатої худоби на стійкість проти 

кліщів і високих температур в умовах тропіків є виведення породи 

австралійський зебу. Вона одержана шляхом схрещування зебу з 

європейськими породами (джерсейська, фризька), має в собі близько 

20…40% крові зебу і різниться витривалістю, міцністю. За  селекції худоби 

оцінювання на стійкість до умов жаркого клімату проводили у приміщенні з 

регульованою температурою. Протягом місячного „стресового” періоду за 

температури +36°С надій фризьких корів знизився на 30%, а австралійського 

зебу за  +40°С – лише на 5%. 

Для перевірки на стійкість проти кліщів кожному бугаю з місячним 

інтервалом одягали ошийник, який вміщував 40 тис. личинок кліщів. Перед 

дозріванням самиць кліщів у бугаїв щоденно підраховували кількість тих, що 

нассалися, крові. Тварин з меншою кількістю кліщів перевіряли за якістю 

потомків. Використання тільки резистентних дало змогу щорічно 

поліпшувати цей показник на 2%. Бугаї з 1/4 крові зебу мали таку ж стійкість 

проти кліщів, як і чистопородні зебу. Властива зебу стійкість проти 

піроплазмозу передається потомкам. 

Можливе застосування непрямої селекції за генетичними або 

біохімічними маркерами (індикаторами) для підвищення резистентності 

проти хвороб. Одним з індикаторів стійкості проти раку очей і повік у худоби 

герефордської породи є пігментація навколо очей. В умовах інтенсивної 
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сонячної інсоляції тварини з пігментацією на повіках і навколо очей менше 

хворіють на рак очей, ніж білоголові особини з непігментованими повіками. 

Генетичну стійкість або сприйнятливість за пігментацією можна визначити у 

тримісячному віці. Вести селекцію у герефордської худоби необхідно на тип 

тварин, які мають пігментне кільце навколо очей. Якщо батьки не уражені 

раком після чотирьох років, то захворюваність їх потомків утричі нижча, ніж 

у потомків хворих батьків. 

Маркерами резистентності до бактеріальних хвороб можуть бути 

інтенсивність продукції антитіл, титр імуноглобулінів (загальний або 

визначених класів), пік сироваткових антитіл після стимуляції 

бактеріальними антигенами. 

У зв’язку з неможливістю виведення абсолютно резистентних особин 

потрібен комплексний підхід до боротьби з хворобами, який включає 

прийоми ветеринарії, селекції, забезпечення оптимального рівня годівлі й 

утримання. Стійкість великої рогатої худоби проти туберкульозу визначною 

мірою залежить від спадковості. Зебу і зебуподібні породи майже цілком 

резистентні проти туберкульозу. Внутрішньопородні відмінності за стійкістю 

зумовлені спадковістю. 

Стійкість і несприйнятливість тварин до ящура також зумовлена 

спадковістю. Захворювання корів на лейкоз залежить до певної міри від 

належності їх до різних ліній та родин. Виявлено вплив матерів на стійкість 

дочок проти лейкозу. Вилучення із відтворення стада спадково-схильних до 

лейкозу тварин і дотримання умов повноцінної їх годівлі сприяють 

профілактиці цього захворювання. 

 

3.10. Великомасштабна селекція в м’ясному скотарстві 

Головне завдання селекційної роботи в м’ясному скотарстві – 

створення тварин, які поєднують велику плодючість і молочність, здатних 

ефективно використовувати корми, особливо грубі, соковиті і зелені, при 
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високій оплаті корму приростами, крупній живій масі в молодому віці –      

15-18 міс., міцній конституції (кінцівки, копитний ріг), стресостійких. 

Важливим елементом у системі селекційної роботи, який забезпечує 

реалізацію генетичного потенціалу – є розвиток дешевої кормової бази, 

енергоощадних технологій, раціональної організації інформаційних систем 

при управлінні відтворення поголів’я . 

Великомасштабна селекція в м’ясному скотарстві має базуватися на 

кооперації спеціалізованих господарств різного напряму продуктивності – 

племінних і товарних, підприємств (об’єднань) з плем’яної справи, 

контрольно-випробувальних станцій, господарств з вирощування ремонтного 

молодняку. У товарних господарствах передбачено використання явища 

гетерозису за обґрунтованого схрещування порід м’ясної худоби. 

Важливе значення у великомасштабній селекції м’ясної худоби має 

більш ефективне використання наявних племінних ресурсів для створення 

нових порід і типів м’ясної худоби, що забезпечують приріст живої маси 

молодняку на час відлучення з розрахунку на одну корову. 

Під час планування програми великомасштабної селекції для кожної 

популяції визначають селекційні, біологічні і економічні параметри, які 

визначають генетичний прогрес за продуктивними ознаками і економічний 

ефект від реалізації різних варіантів добору і підбору в м’ясному скотарстві.  

Головним у племінній роботі є чистопородне розведення, яке базується 

на використанні видатних плідників, оцінених за якістю потомства.  

У перспективі ефективним засобом формування стад м’ясної худоби 

може стати використання трансплантації ембріонів із метою використання 

кращого світового генофонду. Незважаючи на високу вартість пересадження 

ембріонів його економічна ефективність забезпечується використанням 

потомків від лідерів породи, а також досягненням більшої інтенсивності 

добору і зниженням генераційного інтервалу. В подальшому в селекції 

м’ясної худоби доцільно використовувати сибс-селекцію, що значно 

скорочує строки оцінювання племінної цінності плідників. 
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3.11. Перспективи селекції м’ясної худоби 

Економічне обґрунтування важливості селекційних ознак. 

Рентабельність м’ясного скотарства приблизно на 70% залежить від 

собівартості продукції і на 30% від виручки. Багатомірний регресійний аналіз 

свідчить, що собівартість 1 ц приросту живої маси молодняку знижується на: 

20,19 грн. – у разі збільшення збереження телят до відлучення на 1%; 

0,85 грн. – підвищення живої маси потомків у разі відлучення на 1 кг;0,54 

грн. – збільшення виходу телят на 100 корів на 1%; але підвищується на 

0,07 грн. у разі збільшення живої маси молодняку у віці      15 міс. на 1 кг. 

Встановлена мінімальна вартість у доларах під час продажу 100 фунтів 

живої маси телят, щоб одержати беззбитковий результат з урахуванням 

рівнів їх ділового виходу і маси до відлучення. Ці розрахунки показали, що 

стадо корів із середньою масою телят на час відлучення 400 фунтів і 90% 

ділового виходу дає більше прибутку, ніж стадо з 500-фунтовими телятами і 

70% їх збереженням до відлучення. Визначаючи відносний економічний 

ефект, одержаний під час добору м’ясної худоби за відтворенням, порівняно 

з добором за приростом і ознаками якості туш, встановлено, що прибуток від 

виходу відлучених телят удвічі вищий від рівня приросту і у 20 разів 

переважає цей показник за якістю туші. У разі зниження виходу телят з       

100 до 50 голів на 100 корів – собівартість телят збільшилась на 47%. 

Таким чином, собівартість приросту у м’ясному скотарстві, у першу 

чергу, залежить від збереження телят у підсисний період та їх живої маси під 

час відлучення. Це пояснюється віднесенням витрат на утримання основного 

стада (бугаї-плідники, корови, в тому числі й ті, які не дали протягом року 

телят, молодняк) на загальну живу масу потомків до відлучення, яка 

залежить від ділового виходу телят (до відлучення) та їх живої маси під час 

відлучення. Якщо кількість відлученого приплоду більше впливає на 

рентабельність, ніж середня жива маса молодняку у разі відлучення та в       

15 міс., то основною ознакою продуктивності у м’ясному скотарстві слід 

вважати діловий вихід телят. 
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На виручку від реалізації худоби, залежно від способу оплати, впливає, 

в основному, або передзабійна жива маса тварин, або маса їх туш. 

З метою уточнення комплексного оцінювання тварин у м’ясному 

скотарстві серед ознак, що характеризують їх продуктивність 

(середньодобовий приріст, жива маса, якість м’яса), мають бути враховані 

також збереженість потомків до відлучення, відтворна здатність та 

молочність корів – основні фактори, що впливають на собівартість приросту. 

Вести роботу в напрямку підвищення збереженості поголів’я телят, 

відтворної здатності та молочності корів слід контролюючи константність 

порід за досягнутими рівнями живої маси та м’ясних якостей.  

Оскільки основною продукцією м’ясної худоби є теля, добір поголів’я 

жіночої статі слід вести відповідно до важливості ознак: доброю 

пристосованістю до екстремальних умов (невибагливістю); здатністю 

використовувати власні жирові відкладення; ефективністю відтворення,          

в т. ч. легкістю отелень; молочністю; типом будови тіла.  

Здатність корів мобілізовувати власні жирові відкладення (і потім 

швидко їх відновлювати), не знижуючи при цьому рівня ефективності 

відтворення і без погіршення стану здоров’я, має першочергове значення. 

Виявом пристосованості м’ясної корови до екстремальних умов є 

особливості зміни живої маси і стан вгодованості, співвідношення в туші 

жирової та мускульної тканин, материнські якості (одержання і вирощування 

потомків до відлучення).  

Перебіг отелення – важливий показник характеристики відтворної 

здатності корови. Несприятливим фактором перебігу отелень у корів є 

невідповідність родових шляхів матері промірам новонародженого. Через це 

у корів слід вважати недоліком вузькі крижі.  

Зниження частки тяжких отелень можна проводити шляхом селекції на 

тип будови тіла новонародженого, що впливає на легкість отелень і не 

знижує середньодобових приростів молодняку. Останні показники можна 

збільшити без нахилу до утрудненого отелення тільки в тому випадку, якщо 
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вони виражаються передусім у збільшенні довжини тулуба новонародженого, 

оскільки коефіцієнт кореляції між перебігом отелень та її довжиною 

становить – 0,185. 

Селекція ж з метою збільшення тазового отвору матері і зниження 

живої маси новонароджених проблематична. Зі збільшенням маси корів на 

1% розмір їх тазового отвору збільшується на 0,099%, а маса 

новонародженого теляти – на 0,292%. Збільшення маси новонароджених на 

1 кг підвищує масу тварин у віці 15 місяців на 3,22…3,66 кг. Наявність таких 

зв’язків зумовить корельований ефект селекції: якщо зменшиться кількість 

тяжких отелень, то одночасно знизиться жива маса новонароджених телят, 

що призведе до спаду швидкості росту. 

Селекція м’ясних корів за живою масою тільки до певної межі веде до 

підвищення їх продуктивності. Добір за масою, не завжди пов’язаною зі 

збільшенням молочності й відтворювальної здатності, закріплює економічно 

менш вигідний в м'ясному скотарстві тип корів і знижує середню масу їх 

потомків на час відлучення з розрахунку на 100 кг живої маси корови            

на 8,8% (Р>0,999). Між живою масою корів й молочністю коефіцієнт 

кореляції незначний – 0,05. З економічної ж точки зору краще прагнути до 

підвищення молочності корів без одночасного суттєвого збільшення їх живої 

маси. 

Таким чином, значно перспективнішим є підвищення молочності корів. 

Селекція за молочністю корів сприяє підвищенню маси їх  потомків у віці      

8 та 15 міс. у зв’язку з високою (r = 0,58) кореляцією маси молодняку у віці 

8 міс. з цим показником у 15-місячному віці.  

Поєднати такі ознаки, як молочність і плодючість у корів м’ясного 

напрямку продуктивності важко. Пошук можливостей такого поєднання 

виявив, що більш молочними і плодючими, як правило, бувають м’ясні 

корови, які мають тулуб, що за вираженістю нагадує тварин комбінованих 

м’ясо-молочних порід.  
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Необхідно визначати ефективність довічного виробництва продукції на 

корову за ознаками, які мають низьку повторюваність. Стійка висока 

продуктивність маток протягом багатьох років є добрим показником того, що 

від них необхідно залишати потомків для ремонту як маточного поголів’я, 

так і плідників. 

На характер й величину кореляційного зв’язку між ознаками корів 

впливає спадковість бугая, що потребує їх оцінювання не тільки за середніми 

показниками дочок, але й за характером у них кореляційних зв’язків між 

ознаками. 

Оцінювання бугаїв повинне ґрунтуватись на випробуванні як синів, так 

і дочок, і при цьому необхідно прагнути до виявлення плідників, які б давали 

високоцінний приплід обох статей. Диференціація маточного поголів’я за 

рівнями ознак відтворення та молочності і використання в селекційному 

процесі особин, що поєднують обидві ознаки бажаної вираженості, є 

необхідною умовою селекції в м’ясному скотарстві. 

Слід відмовитися від розведення схильних до накопичення жиру 

плідників скороспілого типу, а надавати перевагу поголів’ю довгорослого 

типу з менш вираженими м’ясними формами. Такий добір тварин запобігає 

появі в породах скороспілих дрібних тварин, що рано закінчують ріст і 

характеризуються низькою відтворною здатністю, тому що відкладення жиру 

ізолює сім’яники, підвищує у них температуру і знижує кількість і якість 

сперміїв майже на 70%. 

Особливу увагу за подальшого удосконалення порід належить 

приділяти застосуванню інбридингу як методу консолідації спадкових ознак. 

Цей метод має бути під постійним контролем, стихійне його використання 

призводить до зменшення збереженості теличок у 3-місячному віці (тільки за 

внутрішньолінійного інбридингу), у корів супроводжується скороченням 

періоду продуктивного використання та зниженням рівня молочності. 

Інбредна депресія не проявляється за інбридингу, коли батько і мати 
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пробанда представниками різних ліній (крос), селекція в яких ведеться в 

дещо інших напрямах. 

Слід створювати і підтримувати „материнські” лінії, які 

характеризуються ознаками, необхідними для одержання поголів'я (добра 

плодючість та високі материнські якості, в т.ч. достатня кількість молока для 

розвитку телят). У „батьківські лінії” необхідно добирати довгорослих бугаїв, 

які передають своїм потомкам високий приріст  протягом  всього періоду 

відгодівлі та достатній вихід туші. 

Для запобігання інбредній депресії під час формування маточних стад, 

які б характеризувалися підвищеними плодючістю і молочністю корів та 

збереженістю телят, слід використовувати крос створених за цими ознаками 

ліній шляхом інбридингу на родоначальника лінії матері або на 

„посередника”.  

Застосування в разі спорідненого розведення гетерогенного підбору 

тварин за типами будови тіла і індексом антигенної схожості також є 

заходами, що попереджують інбредну депресію. 

Для підвищення стійкості тварин проти захворювань рекомендують 

(Пєтухов В.Л. із співроб., 1989) здійснювати такі заходи: 

- організовувати діагностику хвороб і аномалій. Усі дані про них і причини 

вибуття тварин повинні враховувати у закодованому вигляді в племінних 

картках, а також каталогах плідників і державних книгах племінних 

тварин; 

- проводити генетичний аналіз стад і давати комплексне оцінювання 

генофонду родин, виявляючи стійких проти хвороб і сприйнятливих до 

них. Треба розмножувати резистентні та високопродуктивні родини. Не 

слід використовувати потомків хворих тварин незалежно від того, з якої 

родини вони походять; 

- добирати молодняк на плем’я за можливості від матерів, стійких проти 

хвороб; 
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- постійно оцінювати плідників за стійкістю і сприйнятливістю їх потомків 

до хвороб. Для точного оцінювання плідників за стійкістю потрібно мати 

100…250 потомків. Варто широко використовувати бугаїв з комплексною 

резистентністю проти хвороб. Результати оцінювання плідників заносять 

у каталоги і ДКПТ; 

- одержувати плідників наступного покоління від високопродуктивних 

матерів з родин, які мають комплексну стійкість, і батьків, оцінених за 

резистентністю потомків; 

- вносити у селекційні індекси інформацію щодо резистентності тварин 

проти хвороб; 

- проводити комплексне оцінювання імунної системи організму, яка 

включає показники гуморального і клітинного імунітету та неспецифічної 

резистентності. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Охарактеризувати ознаки добору самців і самиць м’ясних порід. 
2. Які основні і другорядні ознаки продуктивності у м’ясному скотарстві? 
3. Охарактеризувати генотипові параметри ознак продуктивності м’ясних 

тварин. 
4. Охарактеризувати метод розведення за лініями м’ясної худоби. 
5. Охарактеризувати методи схрещування в м’ясному скотарстві. 
6. Охарактеризуйте принципи оцінювання і добору корів, бугаїв та 

молодняку за фенотипом та генотипом. 
7. Які особливості селекції м’ясної худоби на стійкість до захворювань? 
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РОЗДІЛ 4  

СЕЛЕКЦІЯ СВИНЕЙ  
 
Селекція свиней – це комплекс заходів з оцінювання спадкових 

якостей свиней, добору і підбору кращих тварин з метою отримання більш 

високоякісних потомків. 

В основу племінної роботи покладено методи генетичного 

удосконалення свиней, тобто таке підвищення господарсько-корисних 

якостей, яке досягається методами селекції і передається із покоління у 

покоління. Спадкові задатки досконалої продуктивності тварин створюють у 

племінних стадах шляхом селекції, а реалізують – у процесі тієї чи іншої 

технології. Технологія вирощування (умови годівлі і утримання) зможуть 

зберегти, або ж дещо змінити рівень продуктивності, але тільки у межах 

спадкової мінливості. Основу процесу виробництва складає стадо з усіма 

його компонентами, структурою і біологічними особливостями тварин, як 

носіїв засобу виробництва. 

Селекція тварин здійснюється через відтворення стада, тобто через 

процес безперервного відновлення або збільшення чисельності поголів’я 

стада розмноженням і вирощуванням продуктивніших тварин. Правильно 

організоване відтворення стада передбачає систематичну заміну 

вибракуваних тварин іншими, більш продуктивними і цінними того ж 

призначення, а також за необхідності збільшення поголів’я свиней. 

Створені працею людини свині культурних порід, на відміну від інших 

сільськогосподарських тварин, мають низку біологічних особливостей  

(рис. 4.1). Свинина і нині відіграє значну роль у формуванні м’ясного 

балансу тієї чи іншої країни. Це зумовлено тим, що свині більш ефективно, 

ніж інші тварини, використовують поживні речовини корму. 

Відомо, що із загального обсягу енергії кормів, що споживають 

сільськогосподарські тварини, у продукти харчування її трансформується 
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(переходить) з свининою 20%, з молоком – 15%, з яйцями – 7%, з 

яловичиною і бараниною – лише 4 відсотки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Рис. 4.1.  

 

Свині багатоплідні і скороспілі тварини. Від однієї свиноматки за рік 

можна отримати 2...2,5 т свинини у живій масі. Проблеми харчування людей 

світу значно вирішуються шляхом розвитку свинарства на основі сучасних 

методів селекції і технології. За даними ФАО у валовому виробництві м’яса у 

світі частка свинини становить 38,9% (1990 рік), 39,6% (2000 рік), 39,1% 

(2004 рік). 
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4.1. Біологічні особливості свиней як об’єкта селекції 

Свині, як об’єкт селекції, на відміну від інших домашніх тварин, 

характеризуються низкою особливостей: 

Короткий період поросності − середній період поросності 

114…115 діб, амплітуда коливання від 102...105 до 124...139 діб. Тривалість 

ембріонального розвитку взаємозв’язана з продуктивними ознаками. 

Фактори, що впливають на тривалість поросності свиноматки та їх наслідки: 

- міжпорідне схрещування – скорочує період поросності на 

0,6...1,0 доби; 

- технологія вирощування − період поросності у свиноматок, які 

вирощені на комплексі довший на 0,3 доби, а багатоплідність менша на 

1,2 голови, ніж на племзаводі; 

- пора року − зимою період поросності коротший ніж літом у середньому 

на 0,26 діб; 

- багатоплідність свиноматки − у свиноматок із багатоплідністю менше 

6 голів – період поросності довший ніж у багатоплідних; 

- племінна робота на підвищення скороспілості свиней, покращання 

годівлі та утримання на протязі багатьох років – період поросності 

скорочується з 115,9 до 114,5 діб; 

- вік свиноматки − з зростанням кількості опоросів термін поросності 

скорочується; 

- витрати корму − поросята з коротким ембріональним періодом 

розвитку за період вирощування до 100 кг витрачають на 1 кг приросту 

більше на 1,15 кг кормів; 

- жива маса новонароджених поросят − від свиноматок із скороченим 

періодом поросності одержують поросят з меншою живою масою на 

час народження, але в постембріональний період цей недолік може 

бути компенсований. 
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Отже, на тривалість поросності впливають спадковість тварини; 

індивідуальні особливості; кількість одержаного приплоду. 

Багатоплідність – кількість живих поросят за один опорос. Середній 

показник багатоплідності свиноматок в Україні – 10...12 голів. 

Плідність – здатність свиноматки до відтворення, яка визначається 

кількістю потомків за відповідний період – рік, усе життя. 

Багатоплідність розрізняють потенціальну і фактичну. Потенціальна 

багатоплідність − кількість утворених яйцеклітин (17...25 яйцеклітин). 

Фактична багатоплідність − кількість живих поросят на час народження, 

вона становить 60...70% від потенціальної (10...15 голів). Середня 

багатоплідність свиноматок за перший опорос – 8...9 голів, до 5...6 опоросу 

вона зростає до 10...11 голів, а уже після шостого опоросу багатоплідність 

поступово зменшується. 

Основні причини ембріональної смертності: неповноцінність 

яйцеклітин і сперматозоїдів; порушення годівлі кнурів-плідників та 

свиноматок; не дотримання норм, режиму догляду та утримання свиноматок; 

несвоєчасне запліднення свиноматок; порушення технології осіменіння; 

порушення режиму експлуатації кнурів-плідників та свиноматок. 

Приклади високої багатоплідності свиноматок: свиноматка Беатриса  

великої білої породи – 34 поросяти (Кіровоградська область, господарство 

ім. Димитрова, 29 голів із них було вигодувано і одержано понад 3 т м’яса); 

свиноматка Синичка великої білої породи  (господарство ім. Дзержинського 

Сумської області) – 36 поросят (18 живих і 18 нормально розвинених, але 

задавлених у період опоросу); господарство “Жовтень” Свалявського району 

Закарпатської області − від свиноматки великої білої породи одержали 

опорос у 2 заходи (явище суперфетації) 28 живих нормально розвинених 

поросят, але спочатку 13 голів і через 20 діб ще 15 голів нормально 

розвинених живих поросят; племпідприємство “Риктанський”, Молдова – від 

свиноматки породи ландрас одержали 11 голів, а через 7 діб ще 17 голів, 

всього 28 голів, з яких 26 голів вирощено для племінних цілей; найбільш 
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багатоплідною породою світу вважають китайську породу свині тейху – 

42...44 голови поросят. Останнім часом у Франції на базі породи мейшан 

створено суперпоросливі лінії свиней – 18...24 поросят на опорос. 

Рекордні показники плідності: середня тривалість життя 14...15 років, 

використання у відтворенні на товарних фермах і свинокомпленсах – 

2...3 роки, а племінних – 5...6 років; в Угорщині свиноматка прожила 22 роки, 

від неї отримали 46 опоросів і 416 поросят; свиноматка Роза – 18 опоросів і 

200 поросят; свиноматка Ясочка – 22 опороси та 269 поросят. 

Поліестричність або поліциклічність − здатність свиноматки через 

18 – 21 – 36 діб (у середньому через 3 тижні) проявляти тічку та охоту. 

У свиней полігамне парування у співвідношенні один кнур-плідник на 

25...50 свиноматок за природного парування і один на 250...1000 свиноматок 

за штучного осіменіння. 

Висока скороспілість − розрізняють товарну і біологічну. Товарна 

скороспілість – вік досягнення живої маси 100...120 кілограмів. Біологічна 

скороспілість ділиться на статеву і фізіологічну. Статева скороспілість 

свиней настає у 4...5-місячному віці (у китайських порід у 3-місячному віці), 

а фізіологічна – у 9...10-місячному віці за досягнення живої маси кнурів 

110...130 кг, свиноматок 100...110 кілограмів. 

Товарна скороспілість залежить від породності тварини (15...20%), 

умов утримання (10...20%) та годівлі (60...70%). 

Вченими встановлено, що свині ростуть до 3 років. Рекордсменом 

можна вважати кнура Великий Біл, якого вирощували у США,  довжина його 

тулуба − 2,75 м, а жива маса – 1175,5 кілограмів.  

Висока конверсія корму на одиницю продукції у свиней вона значно 

нижча ніж у інших домашніх тварин. Свині витрачають у середньому на 1 кг 

приросту 3,7...4,0 корм. од., а дорослі – 5...7 корм. од., тоді як під час 

відгодівлі великої рогатої худоби – 6,0...8,0 корм. од., овець – 6,0...10,0 корм. 

од. Корові, щоб отримати 1 кг масла, необхідно 25…26 корм. од., а свиня 

дасть 1 кг сала за 6...8 корм. од. Конкуренти свиням у витратах кормів – 
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курчата-бройлери. Оплату корму визначають кількістю продукції (приросту), 

одержаної на одиницю витрачених кормів. 

Високий забійний вихід – це відношення забійної маси до 

передзабійної живої маси становить 70...80 відсотків. Забійний вихід 

залежить від віку, вгодованості, породи, типу відгодівлі. 

Ці особливості створюють сприятливі можливості для ведення 

інтенсивної селекції тварин обох статей і успішного вирішення завдань щодо 

покращання продуктивності свиней за короткий проміжок часу. 

На сьогодні немає інформації про вихід на селекційне плато, тобто на 

той рівень, вище якого ознаки не покращуються під впливом добору. За 

прогнозами вчених низки країн біологічний ліміт продуктивності свиней 

можна характеризувати показниками, наведеними у таблиці 4.1. 

На шляху реалізації біологічного ліміту продуктивності свиней у низці 

країн досягнуто певних результатів. Наприклад, у США під час 

випробування кнурів порід ландрас, дюрок, йоркширської і гемпширської 

(основних порід країни) ще на початку 80-х років минулого сторіччя було 

досягнуто: середньодобових приростів 997...1064 г, товщини шпику на спині 

17,2...19,0 мм, віку досягнення живої маси 104 кг (стандарт країни) 

145...154 доби і площі „м’язового вічка” 32,9...37,4 см2. 

Таблиця 4.1 

Біологічний ліміт продуктивності свиней 

Ознака Числове значення 

Кількість дозрілих яйцеклітин, штук 35 
Кількість народжених поросят, голів 30 
Кількість вирощених поросят на опорос, голів 20 
Жива маса поросяти у 2 міс., кг 23 
Середньодобовий приріст на відгодівлі, г 1462 
Вік молодняку у разі досягнення 100 кг, діб 107 
Витрати корму, кг (стандарт. комбікорму) 2 
Площа „м’язового вічка”, см2 48,4 
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Селекційний процес у свинарстві, як і в інших галузях тваринництва, 

образно являє собою ланцюг заходів щодо ідентифікації (мічення) тварин, 

обліку їх ознак продуктивності, оцінювання, добору і підбору. І якщо одна із 

ланок цього ланцюга випадає, то селекція стає малоефективною, або 

неможливою. 

4.2. Напрями і цілі селекції у свинарстві 

В Україні у галузі свинарства головну увагу селекціонерів зосереджено 

на створенні спеціалізованих м’ясних порід, типів і ліній, які в породно-

лінійній гібридизації забезпечуватимуть високий гетерозисний ефект за 

відтворними, відгодівельними і м’ясними якостями (Рибалко В.П., 

Березовський М.Д., 1990; Рибалко В.П., Буркат В.П., 1996). Тому на 

сучасному етапі розвитку селекції у свинарстві важливо не тільки зберегти та 

підвищити генетичний потенціал вітчизняних порід, а й раціонально 

використати кращий генофонд світової селекції.  

Інтенсифікація селекційного процесу вимагає науково обґрунтованих 

підходів до племінного добору. Необхідним елементом удосконалення 

селекційних програм у свинарстві є дослідження закономірностей росту 

свиней із використанням математичних моделей для опису і прогнозування 

майбутнього рівня продуктивності. Вирішення цих та інших завдань  

сприятиме підвищенню у свинарстві темпів селекційної роботи щодо 

створення таких типів, порід, ліній і їх кросів, які б відповідали вимогам 

сучасних технологій виробництва. 

Ефективність селекційної роботи у тваринництві визначається, в 

основному, трьома критеріями: 

− точністю оцінювання фенотипу, виходячи з інформації про 

продуктивність різних категорій родичів; 

− величиною генераційного інтервалу, який обумовлює швидкість 

зміни поколінь; 
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− добором кнурів-поліпшувачів на основі їх оцінювання за якістю 

потомків. 

Коваленком В.П. (1992)  обґрунтував основні принципи побудови 

селекційних програм. Він виходить із концепції врахування типів 

успадкування потомством ознак, які селекціонують. За адитивного типу 

успадкування підбір батьківських пар здійснюють за контрастним проявом 

ознак із більшими їх значеннями в чоловічих особинах, що мають значно 

вищий коефіцієнт відтворення порівняно з материнськими організмами. Але 

в материнських лініях (родинних формах) селекція повинна вестися на 

підвищення репродуктивних якостей з метою отримання максимальної 

чисельності потомків. Тобто, в цьому випадку мова йде про використання 

переважної селекції (за обмеженою кількістю ознак), яка найбільш доцільна 

під час створення внутрішньопородних типів і спеціалізованих ліній, що 

будуть використані в міжлінійній внутрішньопородній гібридизації 

(Березовський М.Д., 1990). Аналіз основних етапів створення нових 

внутрішньопородних і заводських типів свиней у великій білій породі 

свідчить, що саме така концепція була покладена в основу їх створення 

(Рибалко В.П., Буркат В.П., Березовський М.Д., 1994). 

На сучасному етапі селекційної роботи у свинарстві головною метою є 

створення спеціалізованих м’ясних ліній і типів свиней, які 

забезпечуватимуть вихід м’яса на рівні 60...62%, за товщини шпику над 

6...7 грудними хребцями – 20...26 мм та високої якості продукції. Ведуть 

дослідження з створення стресостійких ліній із використанням ДНК-

технологій і маркерів стрес-синдрому. Значна увага надається підвищенню 

гетерозисного ефекту шляхом оцінювання комбінаційної здатності вихідних 

порід і ліній, використання вищої форми гібридизації – міжлінійної, 

внутрішньопородної і міжпородної, що забезпечить підвищення відтворної 

здатності свиноматок на 5...7%, а відгодівельних якостей на 8...10 відсотків. 
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Продовжується робота із створення червоно-поясної та м’ясо-окісної 

породи, удосконалення внутрішньопородних типів майбутньої української 

великої білої породи свиней (Березовський М.Д., 2005). 

4.3. Ознаки селекції свиней 

На відміну від інших сільськогосподарських тварин, основними видами 

продукції, що одержують від свиней є м’ясо і сало. У свиней велика кількість 

безпосередніх і умовних показників та ознак свідчать про продуктивність 

тварин. За їх кількістю свині займають перше місце. Наприклад, продуктивну 

цінність свиноматок оцінюють, враховуючи 28 ознак. 

За біологічною природою ознаки об’єднують у дві групи: 

морфологічну і фізіологічну. До морфологічної групи відносять екстер’єр, 

конституцію, м’ясні та забійні якості тварин. До фізіологічної групи 

відносять запліднювальну здатність, молочність, життєздатність поросят, 

швидкість росту молодняку, використання корму та обмін речовин. 

Кількість і якість продукції свиней, як зазначалося, зумовлені багатьма 

ознаками. Всі вони об’єднані у три основні групи – відтворна здатність, 

відгодівельні і м’ясні якості. 

Ознаки відтворної здатності. До основних ознак відтворної здатності 

кнурів-плідників відносять: 

- об’єм сперми – об’єм профільтрованого еякуляту, який вимірюють у 

мірному циліндрі чи градуйованій мензурці, нагрітих до температури 

нативної сперми, мл; 

- концентрація сперми − кількість сперміїв у 1 мл, яку визначають за 

допомогою камери Горяєва, оптичного стандарту, 

фотоелектроколориметру, млрд/мл; 

- рухливість сперміїв – визначають окомірно за десятибальною шкалою. 

Кожен бал дорівнює 10% сперміїв, що мають прямолінійно-

поступальний рух,%; 

- багатоплідність спарованих (запліднених) ними свиноматок, голів; 



 

 

243

 

- середня маса потомків на час відлучення у віці 45 або 60 діб, кг. 

- Відтворна здатність свиноматок характеризується ознаками: 

- багатоплідність – кількість живих новонароджених свиноматкою 

поросят за опорос, голів; 

- плідність – показник довічної багатоплідності свиноматок, голів; Вона 

залежить від тривалості господарського використання свиноматок, 

кількості опоросів і середньої багатоплідності за всі опороси. 

- великоплідність – показник живої маси одного поросяти і гнізда на час 

опоросу, кг. 

Середня жива маса новонароджених поросят 1,0...1,3 кг, коливання від 

0,7 кг до 2,0 кілограмів. Жива маса поросят залежить від кількості їх у гнізді 

(багатоплідності), живої маси свиноматки, умов годівлі. Великоплідність 

характеризується низькою успадковуваністю (h2=0,01…0,14). Жива маса 

новонародженого поросяти становить 1/120 – 1/250 частину від живої маси 

свиноматки. 

Жива маса гнізда поросят на час народження складає 5...7% від живої 

маси свиноматки на день опоросу. Слід зазначити, що підвищити цей 

відсоток не вдається внаслідок біологічних обмежень у організмі свиноматок 

(анатомічної будови статевої системи, руху крові та інших причин). 

- молочність свиноматок – визначають через умовну молочність, яку 

оцінюють за живою масою гнізда на 21 добу підсисного періоду, кг; 

Молочність розрізняють істинну і умовну. Істинну молочність 

свиноматок визначають декількома методами: зважуванням підсисної 

свиноматки до і після годівлі поросят; видоюванням молока у свиноматки, 

використовуючи внутрішньом’язеву ін’єкцію окситоцину. 

Лактація свиноматок у природних умовах триває майже 4 місяці, а в 

господарських – від 3 тижнів до 2 місяців. За 2 місяці лактації матка виділяє 

200...250 кг молока, а окремі високопродуктивні до 500 кілограмів. У 

зоотехнічній практиці використовують умовну молочність (50...60 кг). За 

перший місяць лактації виробляється 60% молока, а за другий – 40% від 
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загальної кількості. Усі поживні речовини молока і молозива поросята 

перетравлюють на 90...98% і добре засвоюють, що забезпечує високу 

швидкість росту – за перший місяць їх жива маса збільшується у 5 разів. На 

1 кг приросту поросята витрачають – 3,6...4 кг материнського молока. Під час 

добору свиноматок перевагу віддають тим, які мають розтягнутий тулуб. За 

цієї умови соски будуть широко і правильно розміщені і це сприятиме 

кращому вирощуванню поросят-сисунів. На плем’я залишають свиноматок і 

кнурів із кількістю сосків не менше дванадцяти. 

Основні фактори, що впливають на молочну продуктивність 

свиноматки: порідність, індивідуальні особливості, вік, кількість сосків, 

умови годівлі, догляду та утримання. 

- жива маса поросяти і маса гнізда на час відлучення, кг;  

Жива маса гнізда, в основному, залежить від кількості і маси поросят 

на час відлучення. 

Роздільний та сумісний вплив факторів на швидкість росту поросят до 

відлучення наведено на рис. 4.2. 

- збереженість приплоду оцінюють відношенням кількості відлучених 

до кількості народжених поросят,%; 

Нормальним вважають відхід поросят від народження до відлучення у 

двомісячному віці у межах 10...12 відсотків. 

Відгодівельні якості характеризують ознаками: 

- відгодівельна, товарна скороспілість – визначають за віком 

досягнення живої маси 100 кг, діб; 
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Рис. 4.2. Вплив багатоплідності та великоплідності на живу масу поросят 
2-місячного віку 

 

Вік досягнення кнурцями і свинками живої маси 100 кг визначають за 

формулою (4.1): 

,100
П
МВХ −

=                                                (4.1) 

де Х – вік  досягнення живої маси 100 кг, діб;  

В – вік тварини на день останнього зважування, діб;  

М – жива маса тварини на день останнього зважування, кг;  

П – середньодобовий приріст живої маси за обліковий період, кг.  

Якщо жива маса тварини становить 85...99 кг, то вік досягнення 100 кг 

визначають формулою 4.2: 

[ ( ) ]0
100 0 0

0

100 по

по

М МД кг М Д
Д Д

−
= − ÷ +

−
 ,                   (4.2) 

Якщо жива маса тварини становить 101...115 кг, то вік досягнення  

100 кг визначають за формулою 4.3: 
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 ,                    (4.3) 

де Д100 – вік досягнення 100 кг;  

Д0 – вік за останнього зважування;  

Дпо – вік попереднього зважування;  

М0 – жива маса за останнього зважування;  

Мпо – жива маса за передостаннього зважування. 

Отриманий результат округлюють до цілого числа. 

Свині сучасних культурних порід в оптимальних технологічних умовах 

здатні відгодовуватися до 100 кг за 160...180 діб. 

- швидкість росту – це рання скороспілість, яка характеризується 

середньодобовим приростом, г;  

Свині відрізняються низькою швидкістю росту в ембріональний і 

високою – в постембріональний періоди. Якщо у коней і великої рогатої 

худоби жива маса до моменту закінчення їх росту збільшується порівняно з 

масою новонароджених у 10...14 разів, то у свиней – у 208 разів. Висока 

швидкість росту обумовлює високу скороспілість, значний вихід продукції за 

одиницю часу і таким чином визначає ефективність вирощування і відгодівлі 

свиней. 

- витрати корму на одиницю продукції, корм. од. 

Витрати кормів під час контрольної відгодівлі враховують щоденно 

індивідуально, а під час групового утримання – у середньому по станку і 

після закінчення облікового періоду перераховують у кормових одиницях на 

1 кг приросту за обліковий період відгодівлі за формулою (4.4): 

к
к

КЗ
П

=  ,                                               (4.4) 

де Зк – витрати корму на 1 кг приросту живої маси, корм. од.;  

Кк – кількість корму, згодованого за обліковий період, корм. од.;  

П – валовий приріст живої маси, кг. 
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У разі досягнення кнурцями і свинками живої маси 100±5 кг  

прижиттєво вимірюють товщину шпику. Вимірювання товщини шпику 

допускають у разі відхилення живої маси від 95 до 105 кг, тому одержаний 

результат перераховують на масу 100 кг, беручи до уваги, що за збільшення 

чи зменшення живої маси на 1 кг товщина шпику відповідно збільшується 

або зменшується на 0,3 мм. 

Вік досягнення живої маси 100 кг та товщину шпику записують у 

картки племінних кнурів і свиноматок (форми №1-СВ і №2-СВ) і, як 

постійний показник, використовують під час всіх подальших оцінювань 

племінних кнурів і свиноматок. 

М’ясні якості. М’ясо свиней – біологічно повноцінний продукт 

харчування. Воно містить менше води, ніж яловичина і баранина, має високу 

енергоємність. Перетравність м’яса свиней людиною досягає 95%, сала – 98 

відсотків. Свинина багата повноцінним білком, який містить незамінні 

амінокислоти, а також мінеральними речовинами і вітамінами групи В. Вона 

ніжна, соковита, добре консервується і найбільш придатна для виготовлення 

ковбасних виробів, копченостей, м’ясних консервів. Продукти із свинини 

мають високі смакові якості, які не втрачаються за умов тривалого 

зберігання. 

М’ясну продуктивність свиней характеризують низкою прямих і 

умовних (опосередкованих) показників: повном’ясністю туш, товщиною сала 

(шпику) у різних точках виміру, довжиною і масою туш, забійним виходом, 

площею “м’язового вічка”, масою задньої третини півтуші та ін.; 

- повном’ясність туші оцінюють за морфологічним її складом, тобто за 

співвідношенням м’язової, жирової і кісткової тканин до передзабійної 

живої маси 100 кг,%; 

Повном’ясність туші залежить від передзабійної живої маси, породи і 

вгодованості свиней (табл. 4.2).  

Міжпородні відмінності за морфологічним складом туш проявляються з 

3-місячного віку і зростають до 6-місячного. 
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Таблиця 4.2 
Морфологічний склад туш свиней різного віку і породи,% 

(Шейко І.П., Смирнов В.С.,1998) 
Породи Тканина туші Вік, 

місяців сальні універсальні беконні 
3 23,6 21,5 19,7 Жирова 6 40,8 38,6 36,2 
3 62,4 63,5 65,4 М’язова 6 49,6 51,7 53,8 
3 14,0 15,0 14,9 Кісткова 6 9,6 9,7 10,0 

 

− товщину шпику визначають лінійкою у разі досягнення тваринами 

живої маси 100 кг на рівні 6...7-го грудних хребців, відступивши 5 см вправо, 

або вліво від лінії остистих відростків грудних хребців (прижиттєво), мм; 

Для вимірювання застосовують ультразвукові прилади УТ-40 СЦП, 

“Соніктест”, ПУДС та ін. 

− товщину шпику півтуші визначають після контрольного забою 

свиней лінійкою без урахування товщини шкіри над остистими відростками 

між 6...7-м грудними хребцями охолодженої півтуші, мм; 

Вимірювання шпику у цій точці найбільш повно відповідає середньому 

значенню із чотирьох вимірів (на холці, над 6...7-м ребром, над 1-м 

поперековим хребцем і над крижами). 

− довжину півтуші визначають після контрольного забою свиней 

мірною стрічкою від переднього краю лобкового зрощення тазових кісток до 

переднього краю першого шийного хребця, см; 

− площу “м’язового вічка” вимірюють планіметром після перенесення 

контуру м’язового зрізу на міліметровий папір. Контур знімають на місці 

розрубу півтуші між 1-м і 2-м поперековими хребцями поперек найдовшого 

м’яза спини, см2; 

− задню третину півтуші відділяють між останнім поперековим і 

першим крижовим хребцями і зважують, кг. 
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Якість свинини оцінюють за об’єктивними і суб’єктивним показниками 

якості м’яса і сала. До об’єктивних ознак якості відносять колір, щільність, 

кислотність (рН), вологоутримувальну здатність, хімічний склад, а до 

суб’єктивних – смак, ніжність, аромат, зовнішній вигляд. Ознаки якості 

свинини в останні роки набувають вагомого значення для практики селекції 

свиней, в тому числі і в економічному плані. Проте, з точки зору теорії і 

практики селекції, вони недостатньо обґрунтовані і практичних результатів 

селекційного покращання цих ознак дуже мало. 

Статевий диморфізм. Бісексуальність – одна із форм прояву і 

закріплення гетерозиготності, що сприяє збільшенню пристосувальних 

можливостей популяцій і є основою для збільшення спадкової мінливості. 

Певна різнорідність батьківських форм у напрямку більш чіткої вираженості 

чоловічої або жіночої статі є базою для гетерозисних явищ (Андрєєв М.Ф., 

1978; Бондаренко Ю.В., 1986; 1988). Універсальність цього принципу 

підтверджується великим біологічним матеріалом, одержаним на рослинах і 

тваринах. 

Чітко виражені ознаки статевого диморфізму у самців і самиць 

природних популяцій є результатом добору (Дарвін Ч., 1953). У свинарстві, з 

урахуванням багатоплідності маток, перспективним слід визнати 

використання ознак статевого диморфізму.  

У селекційній роботі приділяється недостатня увага ознакам статевого 

диморфізму під час добору плідників. Як правило, від майбутнього плідника 

очікують наявності щільної ніжної конституції, міцної будови задньої 

третини тулуба, полегшеного кістяка, спокійного норову, пропорційної 

будови (Остапчук П.П., 1992). Але це веде у процесі добору плідників до 

зближення типу будови тіла самця і самиці, внаслідок чого може наступити 

явище соматичної фемінізації плідників, нівелювання ознак статевого 

диморфізму. Однак, природний добір іде у протилежному напрямку, і 

насамкінець статевий добір закріпив спадкові відмінності між статями. 
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Більшість дослідників (Дюрст І., 1936; Вінничук Д.Т.,1974) визначають такі 

особливості диморфізму: 

− чітка різниця в живій масі передньої і задньої частин тіла; 

− посилений розвиток передньої частини тулуба у тварин чоловічої статі; 

− своєрідність будови голови; 

− більший загальний розмір тіла чоловічих індивідів; 

− різниця у темпераменті.  

На основі розглянутих теоретичних передумов рекомендують 

(Пабат В.О., Вінничук Д.Т., 1999) оцінювати статевий диморфізм як різницю 

відносного приросту самців і самок. 

Головні закономірності у прояві статевого диморфізму такі: 

− рівень статевого диморфізму залежить від видових значень живої маси 

тварин: як правило, чим вища жива маса, тим більший рівень статевого 

диморфізму; 

− у диких видів тварин спостерігається більший прояв ознак статевого 

диморфізму; 

− в онтогенезі прояв статевого диморфізму пов’язаний з віком тварин: 

зростає до періоду статевої зрілості, а потім дещо зменшується. 

Тому добір на збільшення живої маси необхідно вести із родин і ліній, 

яким властивий значний статевий диморфізм. Це обумовлено тим, що у 

полігенних видів тварин і птиці існує сильний направлений добір у бік 

переваги особин чоловічої статі. Тому селекційні фірми, зокрема Ломанн 

(Німеччина), використовують добір родин із високим рівнем статевого 

диморфізму за живою масою з метою отримання більш високих її показників 

у фінального гібрида. 

Еволюційне значення статевого диморфізму тварин полягає у створенні 

різноякісності родинних форм, що забезпечує отримання високої 

гетерозиготності потомства і є базою для прояву комбінаційної мінливості. 

Розподіл ознак на “материнські” і “батьківські” обов’язково буде зв’язаний з 

явищем статевого диморфізму. Тому поряд з еволюційними слід враховувати 
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і селекційні аспекти використання цієї ознаки в програмах удосконалення 

ліній і порід тварин. Вони полягають в тому, що певний рівень статевого 

диморфізму в поєднанні з багатоплідністю і масою гнізда на час відлучення 

забезпечує більш повну реалізацію генетичного потенціалу продуктивності 

тварин, можливо, через вищі компенсаторні можливості росту і розвитку, 

характерні для особин, які походять із гнізд, ліній, родин із високим рівнем 

статевого диморфізму. Виходячи з цих передумов включено як ознаку 

добору рівень статевого диморфізму в лініях і родинах у програми селекції 

свиней на підвищення відгодівельних і м’ясних якостей.  

Рівень статевого диморфізму в популяціях свиней обумовлений 

великоплідністю поросят і материнським впливом. Добір маток за рівнем 

статевого диморфізму гнізд пов’язаний з їх диференціацією за 

репродуктивними якостями. За однократного добору (у F0) найбільш високі 

показники багатоплідності, маси гнізда на час відлучення встановлені для 

маток класу М+ (відповідно 11,75 голови, 161,00 кг). Але в наступних 

генераціях без проведення добору спостерігається елімінація відмінностей і 

регресія ознак, у яких кращими за репродуктивними якостями були матки 

класу М-. Тому показник рівня статевого диморфізму слід оцінювати і вести 

добір ремонтного молодняку за ним в кожній генерації. 

Співвідношення статей у гніздах, з яких вони походять.  

Незаперечним є факт, що в окремих випадках у багатоплідних тварин 

співвідношення статей значно відхилюється від очікуваного 1:1. Значна 

кількість свиноматок й інших тварин за весь період використання дають в 

приплоді переважно (70% і більше) або виключно (100%) потомків однієї 

статі – самців чи самок. Одним із теоретичних підходів до пояснення цього 

явища може бути фертильність Х і У-сперміїв, обумовлена різною 

імунологічною сумісністю. 

Існує думка (Манін В., Білоус Н., Вольницька Л., 1983), що різний 

антигенний склад Х і У сперміїв може бути підставою для селективного 

розмноження і регуляції співвідношення статей. Тому факти зміщення 
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співвідношення самців і самок від теоретично очікуваного мають місце і 

незважаючи на те, що спадково цей феномен не передається, заслуговують на 

увагу. У свинарстві є дані про різні показники відтворної здатності свинок, 

що походять з гнізд із різним статевим співвідношенням (Дмитриєва Г.Л., 

Филозопенко Л.І, Набродова Н.М., 1990).  

Питання співвідношення статей у потомстві тварин і птиці давно 

цікавить дослідників щодо отримання переважно особин тієї статі, яка має 

більш високі продуктивні властивості. Особливого значення ця проблема 

набуває за необхідності отримання синів-плідників від видатних батьків із 

метою підвищення їхньої племінної цінності в стаді, популяції. Проблеми 

регуляції статі, в основному, можуть бути вирішені з використанням 

сучасних методів ембріогенетики, а селекційні аспекти в цьому випадку 

неефективні.  

У дослідженнях впливу співвідношення статей на наступні 

репродуктивні якості свинок встановлено тенденцію до більш високих 

показників багатоплідності і молочності тих свиноматок, що походять із 

гнізд, у яких переважає чисельність самок. 

Наукове розв’язання цієї проблеми дасть можливість прискорити 

селекційний прогрес за рахунок: 

− отримання удвічі більшої кількості ремонтних плідників від 

високопродуктивних матерів, що дозволить підвищити селекційний 

диференціал їх добору за походженням; 

− здійснення більш жорсткого добору жіночих особин до 

племінного ядра завдяки його зменшенню в 1,8...2 рази у разі 

одержання тільки свинок. 

Співвідношення статей у гніздах свиней має селекційно-технологічне 

значення. Матки, які походять із груп з співвідношенням у гніздах самок і 

самців 33%♀×67%♂, мали вищі, стійкі показники репродуктивних якостей 

(маса гнізда в 2-місячному віці на рівні 163,67 кг) порівняно з групою маток 

із співвідношенням 67%♀×33%♂ (147,89 кг). Кращі відгодівельні якості у 
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тварин двох суміжних генерацій спостерігались у потомків групи маток 

33%♀×67%♂. Свинки мали менший вік досягнення живої маси 100 кг 

(231,6 доби у F1 і 221,45 доби у F2) та вищий рівень середньодобового 

приросту (522,54 і 516,51 г). Отримані результати свідчать про можливість 

підвищення відгодівельних якостей свиней шляхом добору у товарних 

господарствах підсвинків від маток із переважанням у гніздах частоти 

кнурців. 

Вирівняність гнізд на час опоросу.  У свинарстві досить ефективною 

важливою селекційною ознакою слід вважати критерій визначення 

вирівняності гнізд свиноматок за великоплідністю (Березовський М.Д., 

Ломако Д.В., 2001). Характеризувати цю ознаку слід через коефіцієнт 

мінливості живої маси поросят в гнізді під час народження (Сv), за лімітами 

(min-mах). Але найбільш точно вирівняність гнізд характеризує 

запропонований критерій оцінювання через індекс. Наочно розподіл поросят 

у вирівняних і не вирівняних гніздах за класом розподілу живої маси 

наведено на рис. 4.3. 

 
 

Рис.4.3. Розподіл новонароджених поросят за живою масою у різних 
гніздах 
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Вирівняність новонароджених поросят має високу позитивну 

кореляційну залежність із вирівняністю гнізда на час відлучення (r=0,75). 

Доцільність вибору показника вирівняності гнізда як селекційної ознаки 

підтверджується тим, що вона має високий рівень успадковуваності (h2=0,41) 

та достатню мінливість (Сv=39,44%), що створює умови для ефективного 

добору гнізд свиноматок. Перш за все, цю ознаку слід ввести до програми 

удосконалення материнських родинних форм. 

Однією з експериментально обґрунтованих ознак селекції свиней на 

підвищення репродуктивних і відгодівельних якостей є добір за індексом 

вирівняності гнізда. Маткам із вирівняних гнізд властива значно вища 

збереженість приплоду, жива маса гнізда на час відлучення поросят була на 

рівні 143,1…192,2 кг порівняно з 86,9…158,8 кг для невирівняних гнізд 

(Р<0,001). Вищі показники маси гнізда на час відлучення мали матки з 

співвідношенням 50%♀×50%♂: у вирівняних гніздах − 159,71 кг (Р<0,01) і 

невирівняних − 153,08 кг з середньою масою одного поросяти 16,73 і 15,83 кг 

відповідно. 

На підставі результатів використання моделі Т.Бріджеса встановлено, 

що новонародженим поросятам із невирівняних гнізд та з низькою живою 

масою, в основному, властиві більш високі показники кінетичної швидкості 

росту, але значно менші значення експоненційної швидкості у заключний 

період вирощування, тому вони суттєво поступаються за живою масою у  

10-місячному віці і відгодівельними якостями тваринам з більшою 

індивідуальною великоплідністю (рис.4.4). 

Чотирифакторним дисперсійним аналізом встановлено суттєвий вплив 

багатоплідності, вирівняності гнізда, статі та великоплідності на подальший 

ріст і відгодівельні якості поросят. Частка впливу багатоплідності на 

мінливість живої маси − на рівні 2,98% (у загальній дисперсії) і 14,66% − на 

показники середньодобового приросту. Вирівняність гнізд переважно 

впливала на вік досягнення живої маси 100 кг (11,73%). Максимальний вплив 

на рівень живої маси в 10-місячному віці має індивідуальна великоплідність 
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(25,50%). Спостерігається суттєва взаємодія між багатоплідністю маток та 

вирівняністю гнізда (10,17%). 

Розробленими рівняннями множинної лінійної регресії, виходячи із 

показників репродуктивних якостей маток, встановлено переважний вплив на 

рівень живої маси на час відлучення багатоплідності маток (β-коефіцієнт – 

0,584), вирівняності гнізда (β-коефіцієнт – 0,387) і молочності маток 

(β-коефіцієнт – 0,212). Виходячи з цих рівнянь можна з високою точністю 

прогнозувати масу гнізда на час відлучення. 

 
Рис.4.4. Вік досягнення живої маси 100 кг залежно від співвідношення 

статей у гнізді та його вирівняності за великоплідністю поросят 
 

Стрес. Поряд з традиційно використовуваними ознаками добору 

останнім часом у свинарстві набувають поширення методи встановлення 

адаптивності генотипу до умов середовища. Це обумовлено тим, що 

тваринництво майбутнього буде базуватись на принципах адаптивності, 
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отриманні економічно виправданої продуктивності. До того ж останнім 

часом проблема стресу, адаптації і функціональних порушень увійшла до 

найбільш актуальних проблем сучасної біології і медицини. Це пов’язано з 

тим, що зростаюча індустріалізація, урбанізація, прискорення темпів життя й 

інші фактори, що супроводжують науково-технічну революцію, пов’язані з 

впливом на організм тварин різноманітних стресорів. 

Для більш детального аналізу явищ стресу запропоновано 

класифікацію залежно від рівня організації організму тварин. Ця 

класифікація базується на тому, що неспецифічні (стресові) реакції 

характерні для всіх ступенів розвитку органічного світу, в чому і 

проявляється єдність принципів еволюції. При цьому слід зазначити, що 

проблема стресу в тваринництві вирішується головним чином через аналіз 

механізмів виникнення стресових реакцій, класифікацію стрес-факторів, 

усунення і профілактику шкідливих наслідків стресу. Але ці питання не 

пов’язують із періодами росту і розвитку організму тварин, проявом 

гетерозисного ефекту. Оцінювання реакції тварин на стрес-фактори може 

бути одним із критеріїв їх селекційного оцінювання. Вважають  

(Грікшас С.А., 1998), що сучасні методи ведення промислового свинарства 

не відповідають природним фізіологічним особливостям свиней, які склались 

у філогенезі.  

Інтенсифікація відгодівлі, цілеспрямована селекція на підвищення 

м’ясності, безвигульне утримання великими групами, раннє відлучення 

молодняку, значні коливання складових мікроклімату та інші фактори 

створюють значний тиск на організм, який перевищує природні адаптаційні 

можливості тварин. У результаті дії цих факторів у свиней не тільки 

знижується продуктивність, але й виникає захворювання, яке отримало назву 

стресового синдрому (PSS – Porkine stress sindrome), а також синдром PSE, 

пов’язаний з прискореним розпадом глікогену в м’язах, різким підвищенням 

концентрації молочної кислоти та зменшеним рH – з 6,8...7,0 до 5,4...5,8. 

Вказане значно ускладнює одночасну селекцію на підвищення м’ясності туш 

за високої якості м’ясо-сальної продукції. 
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При цьому спостерігається послаблення конституції тварин, гострі 

серцеві захворювання з дегенерацією скелетних м'язів, нервовою збудністю, 

зниженням якості свинини і відтворювальної здатності. 

Існує думка, що причиною виникнення стресового синдрому (РSS) є 

інтенсивна селекція свиней на м'ясність, вирощування яких в умовах 

промислового утримання призвело до зниження резистентності, підвищення 

чутливості тварин до стресів. 

У селекційній роботі використовують такі основні методи оцінювання 

тварин на стресостійкість: 

– галатановий тест; 

– вивчення активності ферментів, імуногенетичний шок; 

– ДНК-технології для виявлення рецесивного гена стрес-чутливості. 

Раніше найбільш широко використовувався галатановий тест (Webb A., 

1987). Серед протестованих за цим тестом та імунологічним шоком тварин 

виявлено (Бірдус Л.В., 1998) відповідно 22,5 та 17,5% стрес-чутливих свиней 

великої білої породи, 29,5 та 21,8% тварин породи ландрас, 19,0 та 15,2% – 

дюрок. Свині великої білої породи, ландрас і дюрок істотно відрізняються за 

частотою поширення стресового синдрому. Найбільшого поширення він 

набув серед свиней м'ясної продуктивності, зокрема породи ландрас, і менше 

серед універсальних, тобто великої білої. Найбільш нестійкими до впливу 

“генотип-середовище” є репродуктивні якості. Погіршення відтворювальної 

здатності найчастіше проявляється у вигляді підвищеного прохолосту і 

втрати молочності у маток, народження великої кількості нежиттєздатних і 

мертвих поросят, збільшення тривалості опоросу, появи хвороб органів 

травлення, інфекційних хвороб і передчасного вибуття із стада маток і 

кнурів. 

Широкі можливості відкриваються для діагностики стрес-синдрому 

свиней у разі використання ДНК-технологій. Картування геномних локусів, 

що визначають господарсько-корисні ознаки тварин, пошук варіантів генів, 

які забезпечують їх бажаний прояв, є пріоритетними завданнями 
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сільськогосподарської генетики (Балацький В., Метлицька О., Биндюг А., 

2000; Ревенко О., Войтенко С., Метлицька О., 2001).  

Але проведення генетичного маркування щодо стрес-синдрому свиней 

до недавнього часу було можливим лише за поліморфізмом генів ферментів і 

груп крові, тісно зчеплених з галатановим локусом (Mucha A., Blicharski T., 

Fecert R., 1998;). Лише після виявлення мутації в ріанодинрецепторному гені 

(RYR1), що входить до галатанового локусу, стало можливим використання 

ДНК- діагностичного тесту, який зараз найбільш прийнятний і поширений у 

багатьох країнах із розвиненим свинарством. 

Популяційно-генетичні дослідження показали, що в породах велика 

біла, миргородська RYR1-T-алеля не виявлено. Суттєва концентрація цього 

рецесивного алеля характерна тільки для полтавської м’ясної породи свиней і 

дещо менше для української м’ясної. Виявлена також асоціація гену, що 

обумовлює стрес-чутливість, із таким важливим комплексним показником як 

життєздатність поросят раннього віку. 

Розглядаючи методичні аспекти оцінювання і добору свиней за 

стресостійкістю, слід вказати, що останнім часом розроблені більш ефективні 

заходи порівняно з галатановим тестом. Так, використовуючи принципи 

стабілізувального добору, запропонували (Коваленко В.П., Іванов В.О., 

Задирко В.І., 1988) вести оцінювання загальної стрес-чутливості за реакцією 

на стрес-відлучення.  

Проведені дослідження показали, що нормоване відхилення зміни 

живої маси на 10 добу після відлучення становить від –1,5 до +1,5σ. Тобто, 

існує велика генетична можливість ефективного добору. При цьому особини, 

які менше реагують на стрес-відлучення (не знижують живу масу, 

залишаються на досягнутій величині або збільшують її), мають у наступному 

періоді онтогенезу значно вищі відгодівельні і м’ясні якості. Для них 

характерна більша енергія росту до 6-місячного віку. Отже, слід зазначити, 

що запропонований метод, завдяки його доступності, може широко 

використовуватись у практичній селекції. 
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Таким чином використання ДНК-технології і оцінювання реакції 

тварин на стрес-відлучення можуть використовуватися як ефективний захід 

диференціації генотипів за репродуктивними і відгодівельними якостями. Це 

створює передумови для організації вирощування свиней у рівночисельних 

угрупованнях, що сприятиме підвищенню рівня продуктивності тварин і 

загалом забезпечуватиме більш ефективне ведення галузі свинарства. 

Наведені ознаки продуктивності не рівнозначні і їх величина 

обумовлена складною взаємодією генетичних і неспадкових факторів. У 

зв’язку з переведенням свинарства на промислову основу в умовах 

концентрації виробництва до важливих селекційних ознак, окрім 

продуктивності тварин, стали відносити і ті ознаки, які не формують саму 

продуктивність, але впливають на неї опосередковано. Це стосується селекції 

свиней на підвищення конституційної міцності, покращання адаптаційної 

здатності і стресостійкості до негативних впливів. Ці якості спадково 

обумовлені і, таким чином, успіх у селекції забезпечується добором. 

У той же час, на показники конституції і адаптації особливо сильний 

вплив має зовнішнє середовище. Слід зазначити, що критерії селекції цих 

біологічних властивостей недостатньо розроблені і потребують подальшого 

вивчення. 

4.4. Популяційно-генетичні параметри ознак селекції 

Виділяють п'ять основних положень, що визначають ефективність 

селекції: генетичну обумовленість мінливості ознак; точність оцінювання 

спадкових якостей, тобто генотипу; добір; підбір; частоту зміни поколінь. 

Генетична обумовленість мінливості ознак. Вона залежить від 

природи цих ознак, їх еволюційного розвитку і значення щодо забезпечення 

життєздатності тварини і вигляду загалом. З урахуванням цього всі ознаки 

свиней ділять на три групи: кількісні, якісні, порогові. 

Кількісні ознаки характеризують безперервну зміну мінливості, тобто 

між особинами відсутні чіткі межі за розвитком, прояву тієї або іншої ознаки, 

тому є можливість їх групувати в різні класи без врахування генетичного 
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розщеплення. Одна з особливостей більшості кількісних ознак − їх велика 

залежність від умов середовища, а прояв їх у фенотипі зумовлено взаємодією 

генотипу з середовищем. 

За рахунок того, що кількісні ознаки формуються в різних умовах по-

різному, для характеристики популяцій, стад, груп тварин використовують не 

частоти генів і генотипів, а статистичні показники, за допомогою методів 

варіаційної статистики. 

У свиней до кількісних ознак відносять: багатоплідність, 

великоплідність, масу гнізда і масу одного поросяти на час відлучення, 

скоростиглість, м'ясність та ін. 

Якісні ознаки свиней в основному визначають життєздатність і 

адаптаційну здатність (конституціональні якості і стресостійкість). До цієї 

групи також відносять: масть, групу крові, білкові поліморфні системи і 

пов'язані з ними спадкові аномалії. Особливість цих ознак − їх висока 

генетична обумовленість, невелика залежність від умов середовища і висока 

повторність у поколіннях. Для характеристики популяції за цими 

показниками використовують частоти генів і генотипів. 

Прояв порогових ознак залежить від дії спадкових факторів і факторів 

середовища. Вони характеризуються дискретною мінливістю. Як правило, це 

альтернативні ознаки (вони або існують у тварини, або їх немає). 

Наприклад, тварина хвора або здорова (для характеристики стійкості до 

якого-небудь захворювання), мертвонароджена або живонароджена, дає 

потомство або безплідна. 

Ймовірно, що модель дії генів із пороговим ефектом така: 

- усі фактори хвороби (генетичні і середовища) об'єднуються в одну 

безперервну випадкову величину, яку називають схильністю; 

- схильність до хвороби має нормальний розподіл і проявляється як 

постійна безперервна ознака в цій популяції; 

- відсутні загальні для споріднених (із схожим генотипом) тварин 

ефекти впливу середовища, які викликають захворювання. 
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Добір за цими ознаками може бути успішним. Кожна кількісна 

продуктивна ознака у свиней характеризується різною мінливістю. 

Спадковість тільки визначає межі мінливості, тому чим оптимальніші умови 

утримання і більше у стаді тварин, тим швидше стадо наблизиться до 

середнього показника, зумовленого спадковістю і генотипом рівня 

продуктивної ознаки. Наприклад, у окремо взятих свиноматок 

багатоплідність коливається від 2 до 30 голів поросят і більш. Однак загалом 

по стаду цей показник (за відповідних умов) становить 12 поросят на опорос, 

при цьому різниця за рівнем ознаки у свиней різних поколінь в один і той же 

рік використання буде майже на одному рівні. Покращуючи умови 

середовища, цей, досить високий рівень багатоплідності підвищити не 

вдасться. І лише зміна спадковості, генофонду стада шляхом різних вдалих 

варіантів схрещувань, або гібридизації дасть змогу дещо підвищити цей 

показник у потомків: він проявлятиметься у разі створення адекватних новим 

генотипам умов утримання і використання племінних тварин. 

Переважна більшість маток відрізнятиметься середнім показником 

багатоплідності стада, тому що він є статистичним показником. Відхилення, 

зумовлені взаємодією індивідуального генотипу з середовищем, майже рівні або 

близькі до середнього для різних тварин. У цьому випадку основну мінливість 

зумовлюють паратипові фактори, а на частку генотипових припадає не більше 

10...20% від загальної фенотипової мінливості. 

Природно, що за вдалих варіантів схрещування і постійного створення 

оптимальних умов середовища спадковість ознаки у дочірніх поколінь 

збільшуватиметься, а прогнозований рівень багатоплідності стада − все більш 

відповідатиме фактично отриманому. Але і за цих умов прогрес стада 

обмежений порідним потенціалом багатоплідності, а якщо і вдасться в якійсь 

певній частині маточного поголів'я перевершити цей пороговий рівень, то 

утримати його і тим більше розповсюдити на все стадо не буде змоги доти, 

доки суттєво не зміниться генофонд цього стада. 



 

 

262

 

Селекційні ознаки продуктивності свиней характеризує низка 

властивостей, основними серед яких є їх успадковування, взаємозв’язок 

(кореляції) і повторюваність. 

Успадковування ознак. Існують певні закономірності успадковування 

ознак різних видів продуктивності свиней (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3  

Ступінь успадковування ознак продуктивності свиней 

Ознаки видів продуктивності Ступінь  
успадковування 

Значення 
h2 

Відтворна здатність маток низький 0,1...0,2 
Відгодівельна продуктивність середній 0,3...0,4 
М’ясна продуктивність високий 0,5...0,6 
Якість свинини високий 0,7...0,9 

 
Ознаки відтворної здатності свиней мають низький рівень 

успадковування. Через це селекція за ними малоефективна. Досвід 

вітчизняних і зарубіжних провідних господарств свідчить про те, що 

багатоплідність маток протягом багатьох років знаходиться у межах 

10...12 поросят і не піддається подальшому підвищенню. Мабуть селекція за 

ознаками відтворної здатності відіграє роль підтримувального чинника, а 

вирішальне значення мають інші фактори. 

Тривалий час вважали, що до цих факторів відносять умови годівлі і 

утримання. Проте це не підтверджується практикою. Наприклад, у Німеччині 

за 40 післявоєнних років технологічні умови годівлі та утримання різко 

покращилися, але ознаки відтворної здатності свиней практично не 

змінилися. Кількість поросят на одну матку знаходиться у межах 

21,1...21,5 голів на рік, а умови середовища вплинули на відсоток падежу 

поросят, він знизився від 16,2 до 8,8% (Comberg G.,1980). 

У США протягом 10 поколінь на багатопородній синтетичній лінії 

свиней проводили добір тварин за максимальною кількістю овуляцій. У 

9...10 поколіннях на одну свиноматку селекціонованої групи припадало 
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18,5 овуляцій, що на 3...4,5 овуляції більше ніж на матку контрольної групи. 

За одне покоління кількість овуляцій зростала на 0,49, а кількість поросят на 

опорос підвищувалася лише на 0,06 поросяти за одне покоління. Це 

пояснюється зростанням ембріональної смертності на 1,6% за одне 

покоління. Тому під час селекції за багатоплідністю пропонується одночасно 

враховувати кількість овуляцій і величину ембріональної смертності. Для 

цього шляхом лапароскопії визначають кількість жовтих тіл та ембріонів. 

Застосування цієї методики підвищувало ефективність селекції у 2,5 рази  

порівняно з традиційним добором за багатоплідністю. 

Таким чином, підвищити в стадах продуктивність маток можливо 

шляхом удосконалення технології відтворення і створення оптимальних умов 

для репродуктивної частини стада. Можливо з часом, коли фахівці навчаться 

контролювати низку факторів середовища, кількість поросят на час 

народження буде близькою до потенційної багатоплідності (за кількістю 

дозрілих яйцеклітин) і лише тоді проявиться генетична мінливість цієї ознаки 

і вступить у силу селекція. 

Щодо ознак відгодівельної і м’ясної продуктивності, які мають більш 

високі коефіцієнти успадковування, значення селекції є суттєвим. Саме за 

цими ознаками досягнуто значних успіхів у селекції. Наприклад, у Данії за 

50 років у свиней породи ландрас середньодобовий приріст підвищився на 

18,3, довжина туші на 9,0%, а витрати корму і товщина шпику знизилися 

відповідно на 16,3 і 48,1 відсотка. Коефіцієнти успадковування (h2) 

селекційних ознак свиней наведено в таблиці (4.4). 

Ознаки росту молодняку свиней мають середні значення 

успадковування (від 0,30 до 0,90). Тому за ними ефективніша як масова 

селекція, так і оцінювання за якістю потомства. 

Для відтворних ознак характерний низький показник успадковування, 

тому прямий добір за ними недостатньо ефективний. Підвищення 

багатоплідності досягається під час схрещування і породно-лінійної 

гібридизації. 
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Таблиця 4.4   

Коефіцієнти успадковування селекційних ознак 

Ознака Ліміт Середнє значення 
Ознаки росту молодняку 

Жива маса 0,30...0,90 0,53 
Довжина тулуба 0,41...0,60 0,53 
Обхват грудей 0,40...0,53 0,46 

Продуктивність свиноматок 
Багатоплідність 0,05...0,36 0,16 
Великоплідність 0,00...0,28 0,15 
Кількість поросят: на час народження 0,10...0,40 0,20 

у місячному віці 0,08...0,09 0,08 
на час відлучення 0,03...0,45 0,16 

Молочність 0,09...0,39 0,20 
Маса гнізда на час опоросу 0,20...0,35 0,30 
Маса гнізда на час відлучення 0,19...0,62 0,30 
Кількість сосків 0,10...0,61 0,30 

Відгодівельні якості 
Середньодобовий приріст 0,06...0,77 0,32 
Вік досягнення живої маси 100 кг 0,30...0,86 0,40 
Витрати корму на приріст 0,10...0,70 0,40 

Забійні і м’ясні якості 
Забійний вихід 0,40...0,55 0,47 
Довжина півтуші 0,43...0,61 0,52 
Вихід сала 0,40...0,69 0,58 
Вихід м’яса 0,31...0,69 0,50 
Товщина шпику 0,09...0,84 0,46 
Співвідношення м’ясо-жир 0,15...0,75 0,60 
Площа “м’язового вічка” 0,10...0,79 0,48 
Частка в туші: окорока 0,57...0,63 0,59 

передньої третини (лопатки) 0,38...0,56 0,47 
Величина і форма окосту 0,40...0,61 0,54 
Маса поперекової частини 0,29...0,82 0,54 
Товщина черевної стінки 0,38...0,52 0,45 
Товщина сала на череві 0,38...0,40 0,39 

Показники якості м’яса і сала 
Колір м’яса 0,15...0,65 0,36 
Соковитість та смак м’яса 0,30...0,60 0,40 
Вміст у найдовшому мускулі спини: 
           жиру 0,50...0,99 0,71 
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 вологи 0,70...0,99 0,85 
Щільність шпику 0,20...0,40 0,30 

 
Показники відгодівельних і м’ясних якостей мають високий рівень 

успадковування і їх подальше удосконалення може досягтись шляхом добору 

потомків від кнурів і маток із кращими якостями м’ясо-сальної продукції. 

Крім генетичної обумовленості господарсько корисних ознак, важливе 

значення має їх взаємозв’язок, який визначають коефіцієнтами кореляції. 

Знання кореляції − це можливість передбачити добір за однією ознакою 

вплине на зміну інших ознак, за якими безпосередньо добір можна і не 

проводити. Якщо кореляція позитивна, то зміна однієї ознаки видозмінює 

інші у тому ж напрямі. За від’ємної кореляції підвищення однієї ознаки веде 

до погіршення іншої. У різних стадах одна й та сама кореляція буде різною 

із-за багатьох причин, зокрема різної якості генотипів, кількості тварин та 

інших. 

У практиці селекції свиней виконано достатньо робіт стосовно 

залежності між ознаками продуктивності. Аналіз численних досліджень 

дозволяє визначити межі кореляції між основними господарсько корисними 

ознаками (табл. 4.5).  

Як справедливо зазначав Ю.В. Лебедєв (1984), розподіл ознак на групи 

має об’єктивне обґрунтування. Про це свідчать коефіцієнти кореляції між 

ознаками у межах групи і між групами. Загальна закономірність полягає в 

тому, що ознаки у межах кожної групи (відтворна здатність, відгодівельні 

якості, м’ясні якості) досить добре корелюють між собою. Проте кореляції 

між ознаками різних груп значно нижчі, або зовсім відсутні. 

Наприклад, збільшення маси гнізда на час відлучення високо корелює з 

кількість поросят і значно менше − з їх середньою живою масою. У той же 

час це свідчить про підвищення молочності маток, особливо під час раннього 

відлучення, але одночасно буде спостерігатися збільшення втрат маси 

свиноматок за лактацію. Вихід м’яса в туші добре корелює з різними 
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промірами туші, але слабо – з середньодобовим приростом та ефективністю 

використання корму. 

Таблиця 4.5   

Коефіцієнти кореляції між ознаками продуктивності свиней 

Кореляційні ознаки Ліміт Середнє 
значення 

Між ознаками у межах групи 
збереженість до відлучення 0,50...0,80 0,70 

Багатоплідність 
маса гнізда на час відлучення 0,38...0,72 0,60 

маса поросяти на час відлучення 0,08...0,54 0,35 

маса гнізда на час відлучення 0...0,35 0,25 Великоплідність 
кількість поросят на час 
відлучення 0….0,40 0,20 

маса поросяти на час відлучення 0,20….0,40 0,35 Маса гнізда на 
час відлучення збереженість поросят до 

відлучення 0,50...0,96 0,80 

Середньодобовий 
приріст витрати корму на 1 кг приросту 0…0,80 -0,50 

товщина шпику на тушах 
забитих свиней 0,70…0,90 0,80 Товщина шпику 

на живих свинях вміст м’яса в туші -0,35…-0,80 -0,60 
товщина шпику над 
6…7 грудними хребцями -0,40...-0,70 -0,60 

товщина шпику середня -0,40...-0,80 -0,65 
площа “м’язового вічка” 0,30…0,70 0,50 
м’яса в окості 0,00…0,20 0,10 
вміст м’яса в окості 0,70…0,90 0,80 

Вихід м’яса в 
туші 

довжина туші 0,10…0,50 0,30 
Між ознаками різних груп 

Середньодобовий 
приріст маса поросяти на час відлучення 0,30...0,50 0,40 

середньодобовий приріст -0,30...0,30 0 
Вихід м’яса витрати корму на 1 кг приросту -0,15...-0,40 -0,30 
Товщина шпику у 
свинок багатоплідність свиноматок -0,20...0,20 0 

Багатоплідність 
маток 

середньодобовий приріст 
потомків -0,09...0,12 0 
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Отже, розподіл ознак на відтворювальні, відгодівельні і м’ясні має 

об’єктивну основу біологічного характеру. Таке явище має назву 

кореляційних плеяд. Використання кореляційних плеяд значно спрощує 

вибір ознак для селекції і дозволяє скоротити їх кількість. 

Наведені у таблиці 4.5 дані — це фенотипні кореляції. Генотипні 

кореляції у межах споріднених груп, ліній, родин на 0,05...0,15 нижчі. Вони 

дають змогу проводити добір батьківських форм, наприклад, за товщиною 

шпику і прогнозувати з певною ймовірністю підвищення м'ясності туш у їх 

потомків. 

До критеріїв генетичної природи ознак продуктивності відносять і 

повторюваність. Коефіцієнт повторюваності визначає ступінь (міру) 

подібності у фенотипному виразі ознаки в часі. Наприклад, повторюваність 

багатоплідності свиноматки в різних опоросах. Значення його для 

селекціонера полягає у тому, що коефіцієнт повторюваності дозволяє за 

проявом ознаки у молодої тварини прогнозувати наступну або підсумкову 

продуктивність цієї тварини. 

4.5. Оцінювання племінних якостей свиней 

Підвищення ефективності селекційного процесу у свинарстві, 

спрямованого на створення нових порід, ліній і спеціалізованих типів значно 

зумовлено використанням сучасних способів оцінювання племінних і 

продуктивних якостей тварин. 

Оцінювання племінної цінності плідників і маток у свинарстві. Цей 

фактор впливає на ефективність селекційного процесу і його тривалість. 

Точність оцінювання генотипу залежить від методу оцінювання і чинників 

середовища. 

Існуючі методи оцінювання генотипу свиней можна розмістити за 

такою послідовністю: за походженням, за власною продуктивністю, за 

бічними родичами, за результатами контрольної відгодівлі потомків кнурів і 
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маток. Ця послідовність відображає підвищення точності оцінювання за 

одночасного збільшення трудомісткості і тривалості. 

Вплив середовища на точність оцінювання полягає у тому, що умови 

середовища здатні чи не здатні виявити генетичний потенціал тварин і, якщо 

свині проявляють продуктивність на рівні своїх спадкових можливостей,  

забезпечити  їх оцінювання. З покращанням умов середовища точність 

оцінювання зростає і розширяються можливості добору. Незважаючи на те, 

що теорія проблеми взаємодії “генотип-х − середовище” розроблена 

недостатньо, більшість вчених вважає, що генетично кращих свиней можна 

виявити у разі дотримання технологічних умов, які забезпечують 

середньодобовий приріст не нижче 500 г, а за контрольної відгодівлі 

молодняку − 700…800 грам. 

Оцінювання за власною продуктивністю. Ремонтний і племінний 

молодняк свиней протягом вирощування періодично оглядають і оцінюють 

за походженням і власною продуктивністю. Оцінювання за походженням 

передбачає урахування цінності батьків за їх сумарним бонітувальним 

класом. Багаторічний досвід фахівців свідчить про те, що таке оцінювання є 

недостатнім, оскільки високий рівень продуктивності батьків та їх потомства 

часто не збігаються. 

Розвиток молодняку контролюють за живою масою і довжиною тулуба. 

Його зважують щомісячно, а також на початку і у кінці вирощування. 

Довжину тулуба вимірюють у разі досягнення тваринами живої маси 100±5 

кг мірною стрічкою за середньою лінією спини від потиличного гребня до 

кореня хвоста. Показник визначають з урахуванням поправки 0,2 см на 1 кг 

живої маси, зменшуючи чи збільшуючи фактичну довжину залежно від 

меншої чи більшої живої маси відповідно 100 кг. 

Оцінювання молодняку за власною продуктивністю ґрунтується на 

кореляції генотипу і фенотипу, рівень цих зв’язків виражають коефіцієнтом 

успадковування. Оцінювання молодняку за скороспілістю і ознакою 

м’ясності, яким властиві відносно високі коефіцієнти успадковування, є 
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ефективною. Крім того, таке оцінювання значно прискорює селекційний 

процес, оскільки вже до 8…10-місячного віку молодняку селекціонер має 

результати оцінювання. 

Слід також зазначити, що рангова кореляція за відгодівельними 

ознаками, оціненими за генотипом і фенотипом кнурців, становить 0,40, що 

пояснюється значними відмінностями в умовах оцінювання. Однак за 

м’ясними якостями, незважаючи на різні умови оцінювання, рангова 

кореляція за товщиною шпику досягає 0,80. Кореляція за скороспілістю між 

кнурами-сибсами, вирощеними в племзаводі і на контрольній станції 

становить 0,87 (Березовський М.Д., Королех М.М., 1987). 

Ученими науково-дослідного Інституту свинарства УААН розроблено 

методику оцінювання племінних кнурців в умовах спеціальної станції-

елеверу. Основними завданнями елеверу є контрольне вирощування і 

комплексне оцінювання кнурців з подальшою їх реалізацією племінним 

господарствам, а також підготовка й підвищення кваліфікації техніків із 

штучного осіменіння свиней. Нині елевер діє в дослідному господарстві 

названого інституту. 

Кнурців для вирощування добирають у племзаводах попередньо у 

підсисний період, а остаточно – у 2,5…3-місячному віці. За живою масою 

вони повинні бути елітними і без вад будови тіла. 

Комплексне оцінювання кнурців проводять за ознаками власної 

продуктивності і якості спермопродукції за спеціальними шкалами у балах. 

За результатами оцінювання кожної ознаки (а їх шість) визначають 

категорію тварин. Кнурців першої, другої і третьої категорії через 

облплемпідприємства реалізують у племінні і товарні господарства, а 

четвертої – вибраковують. 

Оцінювання кнурців за власною продуктивністю в умовах елеверу дає 

можливість прискорити селекційний процес, оскільки до 6…7-місячного віку 

вже відоме оцінювання тварини та її призначення. Крім того, воно розширює 
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обсяг перевірки кнурів, оскільки на 12 оцінювальних місцях можна оцінити 

12 кнурів за власною продуктивністю і тільки одного за якістю потомства. 

Перевірюваних кнурів і свиноматок оцінюють за розвитком, 

екстер’єром і власною продуктивністю відповідно до вимог Інструкції з 

бонітування свиней (К.,2003). 

Оцінювання свиней за якістю потомства. Кнурів і свиноматок 

основного стада у племінних заводах оцінюють за розвитком, екстер’єром, 

власною продуктивністю та якістю потомства на підставі даних їх 

контрольної відгодівлі. 

Під час визначення племінної цінності кнурів-плідників за окремими 

ознаками на підставі результатів контрольної відгодівлі їх потомків 

використовують пробіт-метод. 

За ознаками, що селекціонують на підвищення (середньодобовий 

приріст, довжина туші та ін.), індекс племінної цінності (І1) розраховують 

методом пробітів за формулою 4.5: 

51 +
−

=
δ

іі ХХ
І ,                                      (4.5) 

де І1 – індекс племінної цінності кнура;  

іХ  – середня величина ознаки в групі потомства оцінюваної тварини;  

іХ  − середня величина ознаки у ровесників потомства оцінюваної 

тварини;  

δ  − середнє квадратичне відхилення (сигма) ознаки потомства всіх 

оцінюваних кнурів (за туром оцінювання). 

За ознаками, що селекціонують на зниження (товщина шпику, витрати 

корму, скороспілість), індекс племінної цінності плідника розраховують за 

формулою 4.6: 

51
2 +

−
=

−

δ
ХХІ і ,                                          (4.6) 
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Залежно від величини індекса племінної цінності (пробіта) кнурам 

присвоюють категорію: покращувач – 5,7 і більше; нейтральний – 5,6…4,4; 

погіршувач – 4,3 і менше. 

Оцінювання за якістю потомства, як вже зазначалося, є найбільш 

точним. Проте воно достатньо тривале, а це, в свою чергу, сповільнює 

селекційний процес. Наприклад, оцінювання кнура за результатами 

контрольної відгодівлі його потомства завершується до 2-річного, а за 

ознаками відтворної здатності дочок – майже до 3-річного віку. Тому з 

урахуванням точності і тривалості оцінювання розроблено спосіб 

комбінованого оцінювання спадкових якостей свиней. 

Комбіноване оцінювання свиней. Цим способом кнурів і свиноматок 

оцінюють за результатами контрольної відгодівлі потомків, за 

продуктивністю дочок і за результатами контрольного вирощування 

потомства. Ремонтний молодняк оцінюють за результатами контрольного 

вирощування сибсів і напівсибсів. Перевірюваних кнурів оцінюють за 

відтворною здатністю сестер і напівсестер. 

Попереднє оцінювання спадкових якостей тварин за власною 

продуктивністю, а також за продуктивністю сибсів і напівсибсів на 

контрольному вирощуванні і контрольній відгодівлі, за відтворною здатністю 

сестер і напівсестер за першим опоросом дозволить скоротити термін 

оцінювання на 1….1,5 роки. У подальшому це оцінювання доповнюють 

оцінюванням за якістю потомства. 

У країнах з розвиненим свинарством (США, Швеція, Нідерланди, 

Великобританія, Франція та ін. ) метод контрольної відгодівлі у традиційній 

формі практично не застосовують вже понад 20 років. Пріоритет віддають 

способу прижиттєвого оцінювання відгодівельних і м’ясо-сальних якостей із 

використанням ультразвукових приладів, що в 3…4 рази скоротило 

тривалість оцінювання і добору племінних тварин. Ґрунтуючись на тому, що 

оцінювання за якістю потомства і за якістю повних сибсів високо корелює 
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між собою, замість потомства кнурів на контрольних станціях почали 

оцінювати бокових родичів (сибсів). 

Вважають, що перевірка за власними показниками кнурів у поєднанні з 

контрольною відгодівлею і забоєм повних сибсів є сучасним і найбільш 

ефективним способом оцінювання спадкових якостей свиней. 

Наприклад, у Великобританії (Рибалко В.П., 1990) на контрольну 

станцію із кожного гнізда племінних стад поступає 4 сибси – 2 ремонтних 

кнурці, 1 свинка і 1 кабанчик з живою масою 25 кілограмів. Свинку і 

кабанчика утримують і годують у приміщеннях для контрольної відгодівлі, а 

другу пару – 2 кнурців (братів) утримують в іншому приміщенні в одному 

станку, у якому споживання корму враховують індивідуально. 

На контрольних станціях враховують такі ознаки: у ремонтних 

кнурців – середньодобовий приріст, витрати корму і товщину шпику 

(прижиттєво) у кінці вирощування (90 кг); у свинок і кабанчиків – 

середньодобовий приріст, витрати корму, повном’ясність і товщину шпику 

після забою. 

Показники по всьому гнізду потім використовують для оцінювання 

племінних якостей кнурів-братів. Оцінювання за кожною ознакою 

виражають у балах. Середньою оцінкою племінних кнурів вважають 

100 балів. Кнурів, оцінених нижче 90 балів, бракують. Для селекційного 

процесу у племінних стадах залишають лише 2…2,5%, які набрали 160 і 

більше балів, 5…7% кращих плідників відправляють на станції штучного 

осіменіння і в племінні репродуктори. Решту кнурів, які набрали понад 

90 балів, реалізують у товарні господарства. 

Незважаючи на те, що описаний спосіб оцінювання кнурів за власною 

продуктивністю і якістю повних сибсів менш точний, ніж метод контрольної 

відгодівлі, він більш ефективний, оскільки скорочує інтервал між 

поколіннями з 2,0…2,5 років до 10…12 місяців і за рахунок цього збільшує 

щорічний генетичний прогрес у популяціях. Крім того, цей спосіб дозволяє 

підвищити ефективність селекції за рахунок різкого збільшення кількості 
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оцінених кнурів. Якщо у Великобританії раніше оцінювали 300 кнурів і 

відбирали для племінного використання 100 голів, то зараз перевіряють 

5 тис. плідників і відбирають для подальшого відтворення 2 тис. голів. 

Інтервал між поколіннями. Інтервал між поколіннями дорівнює 

періоду від народження тварини до народження її потомства, залишеного на 

плем’я. У практиці племінних господарств він зазвичай складає 

2,5…3,0 роки, що свідчить про недостатні темпи селекції. 

Інша тенденція спостерігається за кордоном. У багатьох племінних 

господарствах Великобританії щорічно бракують від 50 до 100% кнурів, а 

маток, як правило, використовують для отримання кількох опоросів. У 

Швеції інтервал між поколіннями складає 27 місяців у разі широкого 

оцінювання кнурів за якістю потомства методом контрольної відгодівлі, а у 

Новій Зеландії цей показник скоротили до 18 місяців і вважають його 

основною умовою генетичного покращання племінних стад. 

Інтервал між поколіннями можна скоротити, використовуючи: 

- добір молодняку на ремонт від перших опоросів. У такому випадку 

інтервал скоротиться до 14 місяців. Але для цього у племінних господарствах 

потрібно мати оптимальні технологічні умови вирощування свинок і 

перевірюваних маток – для того, щоб тварини могли проявити генетичні 

можливості; 

- вибір оптимального способу оцінюваних спадкових якостей. 

Оцінювання за власною продуктивністю найбільше відповідає вимозі 

скорочення інтервалу між поколіннями. До моменту першого опоросу 

свиноматка має результати оцінювання за інтенсивністю вирощування, 

товщиною шпику (прижиттєве оцінювання) і показниками багатоплідності. 

Проте за точністю це оцінювання поступається оцінюванню за якістю 

потомства, яке є тривалим і подовжує інтервал. Компромісом між точністю і 

швидкістю оцінювання може бути поєднання оцінювання кнурів за власною 

продуктивністю і якістю потомства з оцінюванням свинок за власною 

продуктивністю; 
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- підвищення щорічного бракування тварин основного стада. Відомо, 

що чим меншу частину основних кнурів і маток щорічно замінювати, тим 

старіше стадо за віком тварин і тим повільніше відбувається зміна поколінь. 

Звідси випливає необхідність посилення обновлення стада з 25…30 до 

40…50 відсотків. До того ж слід мати на увазі те, що  необхідне суттєве 

збільшення поголів’я ремонтного молодняку. Інтенсифікація будь-якого 

виробництва, як і селекційної роботи, потребує певних витрат праці і засобів, 

і лише за таких умов можна підвищити ефективність селекційного процесу, 

прискорити удосконалення продуктивності тварин. 

4.6. Добір 

Залежно від компонентів оцінювання (за походженням, власною 

продуктивністю і якістю потомків) розрізняють індивідуальний і масовий 

добір. 

Індивідуальний добір ґрунтується на результатах оцінювання особин не 

тільки за власною продуктивністю, але і за якістю потомства. Масовий добір 

проводять за результатами оцінювання особин лише за походженням і 

власною продуктивністю. 

Ефективність селекційної роботи на етапі добору визначається 

кількістю дібраних для відтворення свиней після їх оцінювання. Процент 

вибракуваних тварин називають селекційним тиском. Чим менше дібрали 

тварин для відтворення, тим вищий селекційний тиск. Чим менше тварин 

добирають після їх оцінювання, тим вищим буде селекційний диференціал і 

тим більше можна очікувати покращання ознаки у наступному поколінні. 

Величину підвищення ознаки продуктивності у потомства у порівнянні 

із середніми показниками усіх оцінених (до добору) тварин батьківського 

покоління називають генетичним зрушенням або приростом ознаки за одне 

покоління. 

Слід визнати, що у практиці селекційної роботи маємо збільшувати 

інтенсивність добору для збільшення селекційного диференціалу. Слід 
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враховувати, що селекційний диференціал стає суттєвим лише за умови 50% 

бракування тварин. Але це призводить до збільшення потреби оцінюваних 

тварин. 

Підвищення ефективності селекційного процесу у свинарстві значною 

мірою ґрунтується на використанні різного співвідношення дії спрямованого 

і стабілізувального добору. Це зумовлено тим, що найбільш поширена в 

селекційних програмах форма спрямованого добору веде за високої 

інтенсивності селекції до зменшення адитивно зумовленої генетичної 

дисперсії ознак. Внаслідок цього значною мірою проявляється негативний 

вплив взаємодії “генотип-середовище”, що не сприяє реалізації досягнутого 

генетичного потенціалу в лініях і популяціях тварин. Тому на відповідних 

етапах селекційної роботи, коли вже створено групу особин із бажаним 

типом продуктивності, необхідно консолідувати їх ознаки для закріплення в 

потомстві отриманого ефекту, тобто стабілізувати наявний генофонд 

(Горін В., 1979; Полупан Ю.П., 1999). 

Стабілізувальний добір – найбільш типова форма, що діє в природних 

популяціях і особливо чітко помітна в досить змінених умовах середовища 

(Шмальгаузен І.І., 1968). Результати дій стабілізувального добору в 

свинарстві найбільш чітко проявляються в збереженості “норми” і 

встановленні стабільного характеру розвитку ознаки. Тому в цьому 

переважна роль належить не окремо взятій особині, а їх групі, тобто частині 

популяції, яка має кращі показники пристосованості до конкретних умов 

середовища, або до технологічних рішень виробництва. 

Виходячи з цього останні роки в племінному тваринництві 

спостерігається тенденція до використання еволюційних підходів, що 

ґрунтуються на різній пристосованості окремих груп особин у популяціях і 

стадах (Алтухов Ю.П., 1987). 

У цьому випадку передбачається добір для селекції або в товарних 

цілях особин із середніми (модальними) значеннями основних ознак 

екстер’єру або продуктивності. Згідно з теоретичними основами методу 
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еволюційної селекції саме такі особини відрізняються високою 

життєздатністю, резистентністю до захворювань і, як правило, переважають 

особин класів мінус-варіант (М-) і плюс-варіант (М+) за такими 

інтегральними показниками як маса гнізда, вихід продукції на одну голову 

родинного стада (Бондаренко Ю.В., 1986). 

Тому розглядається новий підхід передачі спадкової інформації – “від 

генотипу до генофонду” на відміну від традиційного – “від гена до 

генотипу”. Такий підхід виявився ефективним для підвищення рівня 

репродуктивних і продуктивних ознак тварин. 

Якщо на перших етапах селекційної роботи важлива наявність 

генетичної мінливості, яка забезпечує добір кращих генотипів, то в 

товарному виробництві необхідно мати лінії і кроси, особини яких 

„відкалібровані” за статевою зрілістю, живою масою, інтенсивністю росту. 

Тільки це може забезпечити ефективне використання перспективного 

генофонду свиней в умовах промислової технології. 

Сучасні розробки в галузі генетики свідчать, що однорідності і 

одночасно високої продуктивності можливо досягти шляхом добору особин, 

які входять до так званих типових або модальних класів. Добір середніх 

особин стабілізує популяцію на певному рівні продуктивності і підтримує її 

гомеостаз. 

4.7. Підбір 

Під підбором розуміють найдоцільніше поєднання із вибраних тварин 

батьківських пар з метою одержання від них потомства з бажаними 

ознаками. В свинарстві, як і в інших галузях тваринництва, застосовують два 

види підбору: однорідний і різнорідний. 

Під час однорідного підбору свиноматок для парування закріпляють за 

плідниками, подібними до них за будовою тіла, рівнем продуктивності та 

іншими ознаками. Він спрямований на розмноження (відтворення) кращих 
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тварин. Цим видом підбору реалізують формулу М.Ф. Іванова “краще із 

кращим − дає краще”. 

Під час різнорідного підбору, навпаки, свиноматок закріплюють за 

кнурами, що відрізняються від них за окремими ознаками будови тіла і 

рівнем продуктивності. Його застосовують з метою зміни типу тварин, 

об’єднання в потомстві цінних якостей батьків, а також виправлення окремих 

недоліків екстер’єру та підвищення продуктивності. 

Підбираючи тварин для парування, селекціонер ставить конкретну 

мету, відображаючи її в плані підбору, який складають за відповідною 

формою. 

Як за однорідного, так і  різнорідного підбору може бути індивідуальне 

або групове закріплення свиноматок за кнурами-плідниками. Індивідуальне 

закріплення, як правило, проводять у племінних, а групове – у товарних 

господарствах, особливо у разі використання методу штучного осіменіння 

свиноматок. 

Під час проведення підбору необхідно враховувати походження і вік 

тварин. Закріпляючи свиноматок за кнурами насамперед необхідно 

виключити парування споріднених між собою тварин, оскільки свині, як уже 

зазначалося, дуже чутливі до інбридингу. Щоб не допускати спорідненого 

парування, в племінних господарствах складають спеціальну допоміжну 

таблицю з метою виявлення загальних батьків у родоводі кнура і свиноматки, 

намічених до парування. 

На сучасному етапі селекційно племінної роботи ефективно 

використовують комп’ютерні програми добору і підбору, племінного 

оцінювання, розроблені вченими Інституту свинарства УААН. 

Під час складання плану підбору батьківські пари підбирають таким 

чином, щоб кнури за класністю були вищі за свиноматок. З метою 

підвищення м’ясності потомства доцільно свиноматок універсального і 

густого м’ясо-сального типів парувати з кнурами м’ясного і беконного типів. 

Не слід підбирати для парування тварин з однаковими вадами екстер’єру. 
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Щодо вікового підбору в практиці селекції існує правило, за яким слід 

уникати парування молодих із молодими, старих із старими тваринами, 

оскільки такі варіанти призводять до зниження багатоплідності свиноматок і 

життєздатності поросят. Віковий підбір доцільно проводити з урахуванням 

таких вимог: 

- для перевірки молодих кнурів необхідно парувати з основними і 

перевірюваними свиноматками, а молодих свинок парувати або штучно 

осіменяти спермою перевірюваних кнурів; 

- повновікових маток (2…4 роки) парувати з повновіковими кнурами; 

- молодих кнурів парувати з повновіковими матками. Два останніх 

варіанти дозволяють знизити можливий негативний вплив раннього віку 

однієї із батьківських форм і, крім того, точніше їх порівняльно оцінити. 

Старих тварин доцільно своєчасно бракувати і виводити із стада, а не 

усувати підбором їх негативний вплив.  

4.8. Методи розведення свиней 

Подальший прогрес у селекції свиней, який зумовлює зменшення 

затрат праці, витрат кормів за одночасного підвищення продуктивності 

значно залежить від використовуваних методів селекції. У племінній роботі з 

свинарства найбільш поширено три основних методи розведення: 

- внутрішньопородне (чистопородне); 

- міжпородне (схрещування); 

- гібридизація (породно-лінійна, міжпородна). 

Чистопородне розведення – основний метод розведення в свинарстві 

у разі удосконалення ліній і порід тварин. Він передбачає спаровування 

споріднених і неспоріднених між собою тварин у межах однієї породи або її 

структурних одиниць (типи, лінії, родинні групи). Неспоріднене розведення 

(аутбридинг) характеризується тим, що тварини, яких парують, не мають 

загального предка до четвертого покоління. Споріднене розведення в 

свинарстві використовують обмежено, переважно в породотворному процесі 
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для закріплення цінних якостей родоначальників або консолідації ліній і 

підвищення їх поєднуваності. В товарному виробництві використання 

спорідненого підбору недопустиме. Це зумовлено тим, що свині дуже 

чутливі і негативно реагують на інбридинг. За тісного інбридингу у разі 

підбору батько-дочка, брат-сестра знижується багатоплідність свиноматок, 

поросята мають понижену живу масу, збільшується чисельність 

мертвонароджених. Поросята мають низьку енергію росту, стресчутливі. На 

практиці парування споріднених тварин призводить до великих збитків, а 

тривале споріднене розведення – навіть до виродження стада. У зв’язку з цим 

застосування інбридингу у межах четвертого покоління категорично 

заборонено. 

Основною формою чистопородного розведення свиней у племінних 

господарствах є лінійне. Розведення за лініями базується на використанні в 

породі за обґрунтованим планом добору і підбору високоцінних плідників і 

їх потомків для створення високопродуктивних і спадково консолідованих 

груп тварин в лінії, що мають від інших характерні ознаки продуктивності. 

При цьому ставиться мета передати видатні індивідуальні якості 

родоначальників у групові, для поліпшення стада за основними 

господарсько-корисними ознаками. В племінних господарствах розводять 

тварин 3...4 і більше ліній та 8...10 родин. 

У той же час тривале внутрішньопородне розведення з використанням 

аутбридингу і лінійного підбору не сприяє подальшому прогресу селекції, 

особливо за низькоуспадкованими ознаками (багатоплідність, молочність 

маток) та показниками збереженості поросят і їх стійкості до захворювань. 

Тому останнім часом у свинарстві ведуться дослідження зі створення 

методами переважної селекції родинних форм (батьківських і материнських), 

підбір яких у межах породи забезпечує прояв гетерозисного ефекту за 

окремими ознаками продуктивності. Вченими інституту свинарства 

(професор Березовський М.Д.) сумісно із селекціонерами племінних 

господарств створено материнський тип великої білої породи (УВБ-1) з 
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підвищеною відтворною здатністю та два батьківських типи (УВБ-2 і УВБ-3) 

з високими відгодівельними та м’ясними якостями. Відповідний підбір цих 

родинних форм дозволяє отримати потомків із високою енергією росту і 

підвищеними м’ясними якостями. 

Поряд із чистопородним розведенням у свинарстві  використовують 

різні форми схрещування. Вони мають дві мети – поліпшення існуючих порід 

(породотворний процес) та отримання помісного (товарного) молодняку з 

високими відгодівельними та м’ясними якостями. 

У свинарстві використовують наступні методи схрещування: 

Поглинальне схрещування – використовують для одержання 

висококровних помісей за поліпшувальною породою, а також створення 

нових типів тварин із використанням локальних (аборигенних) порід. Воно 

широко використовувалось в минулі роки, коли створювалась власна 

племінна база свинарства в Україні. При цьому методі схрещування 

отримують високопродуктивних помісей у разі використання плідників 

поліпшувальних (завезених) порід. 

Поглинальне схрещування проводять до отримання тварин, що 

відповідають бажаному типу за екстер’єром, конституцією та рівнем 

продуктивності (цільовий стандарт). На практиці це схрещування 

використовують для одержання помісей третього-четвертого покоління, яких 

потім розводять „в собі”. 

Ввідне схрещування передбачає поліпшення окремих ознак у тварин 

використовуваних в регіоні порід. Проводити підбір плідників 

поліпшувальної породи до маток тієї породи, яку поліпшують. Це 

схрещування проводиться одноразово, в наступних генераціях помісні матки 

спаровують з плідниками основної породи. 

Ввідне схрещування у свинарстві використовують, переважно, для 

поліпшення м’ясних якостей окремих вітчизняних порід. Так, свиней 

миргородської і української степової рябої порід поліпшували ввідним 

схрещуванням із плідниками порід гемпшир та п’єтрен. Ним також можна 
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поліпшити м’ясні якості породи свиней під час селекції на стресостійкість, 

резистентність до захворювань. 

Відтворювальне схрещування застосовують у разі виведення нових 

порід, типів та ліній свиней на міжпородній основі. Воно передбачає 

отримання напівкровних або ¾ кровних помісей від плідників із високим 

генетичним потенціалом продуктивності і потомків, яких за досягнення ними 

показників цільового стандарту розводять „в собі”. Ведеться ретельний 

гомогенний підбір кнурів і маток для консолідації вихідних селекційних 

груп. 

Використовують просте і складне відтворювальне схрещування. 

Класичним прикладом простого відтворювального схрещування, коли 

використовуються дві породи, є створення академіком М.Ф. Івановим 

української степової білої породи свиней. 

Сучасні вітчизняні м’ясні породи свиней створені методом складного 

відтворювального схрещування з використанням 3...4 і більше порід, в тому 

числі зарубіжної селекції. Так, під час створення полтавської м’ясної породи 

свиней було використано породи: велика біла, миргородська, ландрас, 

п’єтрен та уесекс-садалбек. 

Промислове схрещування. Це основний метод отримання молодняку 

свиней для відгодівлі, коли схрещують свиноматок однієї породи з кнурами 

іншої (двопородне), а трипородне − коли помісних маток спаровують з 

плідниками третьої породи. Використовують також варіанти дво- і 

багатопородного (ротаційного) схрещування, за яких почергово схрещують 

батьківську або материнську породи . 

Промислове схрещування широко використовувалось у 50-60 роках  

ХХ століття для отримання помісних високопродуктивних тварин, які 

проявляли ефект гетерозису за відгодівельними та м’ясними якостями. За 

правильної організації промислового схрещування і використання 

чистопородних високопродуктивних кнурів і маток вихідних порід 

багатоплідність свиней підвищується на 0,7...1,2 поросяти, середньодобовий 
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приріст зростає на 8...10%, а у разі вищої конверсії корму на 1 кг приросту на 

5...7 відсотків. 

У той же час недоліком промислового схрещування є те, що 

гетерозисний ефект проявляється тільки в певних варіантах підбору порід і 

його рівень недостатньо високий.  

Тому найбільш прогресивним методом використання наявного 

генофонду порід і ліній свиней є породно-лінійна гібридизація. ЇЇ 

результатом є одержання гібридних тварин від плідників і маток 

спеціалізованих порід, типів та ліній, відселекціонованих на поєднуваність. 

Створення таких генотипів проводиться шляхом переважної селекції 

ліній, порід за обмеженою кількістю (2...3) ознак із врахуванням спеціалізації 

на батьківські та материнські родинні форми. 

До того ж батьківські форми селекціонують за скоростиглістю, 

оплатою корму та м’ясними якостями, а для материнської основні ознаки – 

багатоплідність, великоплідність, молочність, маса гнізда на час відлучення. 

Інші господарсько корисні ознаки підтримуються на середньому рівні, 

характерному для кожної породи. 

Важливим елементом селекції на прояв гетерозису є оцінювання ліній і 

порід на комбінаційну здатність з іншими спеціалізованими лініями або 

заводськими типами, породами. Залежно від схеми підбору потомків від 

схрещування тварин спеціалізованих ліній називають міжлінійними 

гібридами, а від породи і спеціалізованої лінії – породно-лінійними. 

За даними академіка УААН В.П. Рибалка у разі гібридизації не тільки 

підвищуються відтворювальні якості свиноматок, а й досягається значна 

перевага над чистопородними і помісними тваринами за показниками 

відгодівельних і м’ясних якостей (табл. 4.6). 

Таким чином, використання породно-лінійної і міжлінійної 

гібридизації в свинарстві слід вважати магістральним шляхом його розвитку, 

який забезпечує створення конкурентоспроможної галузі, веде до 

підвищення рентабельності виробництва. 
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Таблиця 4.6  

Порівняльна характеристика методів розведення 

Метод розведення 
Багато-
плідність, 
голів 

Маса  
гнізда  

у 2 місяці, 
кг 

Середньо-
добовий 
приріст на 
відгодівлі, 

г 

Витрати 
кормів  
на 1 кг 

приросту, 
корм.од. 

Вік 
досягнення 
живої маси 
100 кг, діб 

 Чистопородне 10,21 159,4 624,6 4,45 222,7 
 Схрещування: 

− двопородне 10,76 170,3 643,5 4,39 215,5 
 ± до чистопо-   
родного,% +5,4 +6,8 +3,0 -1,40 -3,2 

− трипородне 10,93 179,1 657,2 4,22 208,0 
 ± до чистопо-
родного,% +7,10 +12,3 +5,2 -5,2 -6,6 

 Гібридизація 10,97 183,7 681,8 4,06 199,3 
 ± до чистопо-
родного,% +7,50 +15,2 +9,2 -8,80 -10,5 

 

4.9. Оцінювання комбінаційної здатності та методи її визначення 

Основою промислового схрещування та гібридизації є явище 

гетерозису, що зумовлює підвищення життєздатності і продуктивності 

потомків. Під час вибору порід і ліній для проведення схрещування 

вирішальне значення має визначення їх поєднуваності з метою отримання 

товарних гібридів. 

Основними критеріями оцінювання поєднуваності порід і ліній є 

визначення загальної (ЗКЗ) і специфічної (СКЗ) комбінаційної здатності у 

діалельних схрещуваннях, кросах та полікросах за найбільш важливими 

господарсько корисними ознаками. 

Придатність породи або лінії до використання її як вихідної форми у 

схрещуванні залежить не тільки від показників господарсько корисних ознак, 

а і від здатності давати гібридних потомків з більш високою продуктивністю. 

Комбінаційна здатність є однією з важливіших показників батьківських 

форм, яка зумовлює продуктивність гібридного молодняку. 
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Дубінін М.П. відзначає, що для проявлення гетерозису гібриди мають 

бути отримані від ліній з генетично зумовленою комбінаційною здатністю. 

Ефект гетерозису у гібридизації підвищується внаслідок селекції на 

комбінаційну здатність. У зв’язку з цим виникає необхідність попереднього 

оцінювання комбінаційної здатності ліній із метою використання цього 

явища у подальшій селекції. Основою цього є розробки низки авторів 

(Турбін М.В., Хотильова Л.В. та ін.), які з’ясували, що комбінаційна 

здатність є спадковою властивістю ліній і порід тварин. 

Як генетично зумовлена ознака комбінаційна здатність може бути 

загальною та специфічною. 

Загальна комбінаційна здатність (ЗКЗ) зумовлена адитивним ефектом 

дії генів і являє собою середню цінність окремої лінії в усіх комбінаціях з 

іншими, або середню величину гетерозису у всіх гібридних поєднаннях. 

Специфічна комбінаційна здатність (СКЗ) визначає ефекти 

домінування, епістазу, взаємодії генів та впливу факторів зовнішнього 

середовища. Вона являє собою ті відхилення (збільшення чи зменшення) від 

середньої величини гетерозису, які проявляються у гібридів за конкретних 

комбінацій схрещувань ліній. 

Під загальною комбінаційною здатністю розуміють середній рівень 

продуктивності помісей, залежний від ступеня розвитку якостей 

продуктивності у вихідних форм та відносної їх консолідації. 

Умовно вважають задовільною загальну комбінаційну здатність, якщо 

в результаті схрещування у помісей забезпечується проміжне успадкування 

продуктивності батьківських форм. 

Специфічна комбінаційна здатність – явище індивідуальне і 

проявляється тільки у разі відповідних поєднань порід, типів або ліній і 

відображає різні форми і рівні прояву гетерозису. 

Особливістю та рівнем прояву цієї комбінаційної здатності найчастіше 

і визначається більш висока продуктивність гібридів і стійке отримання її під 

час повторних схрещувань. 
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Селекція спеціалізованих типів, ліній, порід, які мають гетерозисний 

ефект у разі схрещування (коли якості потомків перебільшують рівень обох 

батьків), ґрунтується переважно на специфічній комбінаційній здатності. 

У зв’язку з цим оцінювання порід і ліній, які брали участь у 

схрещуванні на комбінаційну здатність, заслуговує на увагу, а виявлення 

кращих поєднань має велике практичне значення для підвищення 

виробництва продукції. 

Випробовування різних ліній, типів і порід на комбінаційну здатність  

проводиться переважно дослідним шляхом „методом проб і помилок”, що 

пов’язано з великими витратами коштів та й часу. 

Однак, з’ясовано, що в тваринництві для цих цілей можливо 

використовувати діалельні схрещування і генетико-математичні методи. 

Визначення комбінаційної здатності у системі діалельних схрещувань 

із використанням дисперсійного аналізу виявляє генетичну природу 

гетерозису за різних сполучень порід і ліній. 

Кількісне оцінювання загальної та специфічної комбінаційної здатності 

генетично диференційованих ліній необхідне для того, щоб вести селекційну 

роботу на сполучення ліній у системі гібридизації. Разом з тим ефект 

загальної комбінаційної здатності проявляється, якщо використовуються для 

гібридизації лінії, які визначаються високою продуктивністю. Як приклад 

можна навести співвідносний вплив ефектів комбінаційної здатності на 

відтворювальні якості свиноматок (рис.4.5). 

Встановлено, що для вивчених ознак переважний вплив має загальна 

комбінаційна здатність, тому для подальшого використання слід брати 

породи і лінії, які забезпечують високий ефект гетерозису в переважній 

більшості поєднань в якості материнської або батьківської форми. 
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Рис.4.5. Вплив показників комбінаційної здатності на рівень 
відтворювальних якостей свиноматок 
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4.10. Методи селекції свиней 

Внутрішньопородна селекція є основним методом генетичного 

удосконалення продуктивності свиней. За кількістю одночасно поліпшуваних 

ознак продуктивності розрізняють комплексну і переважну селекцію. 

Комплексна селекція передбачає одночасне покращання ознак 

відтворної, відгодівельної і м’ясної продуктивності свиней. У нас тривалий 

час вона була основною і сприяла підтриманню на достатньому рівні всіх 

господарсько корисних ознак за міцної конституції і доброго здоров’я 

тварин. 

Однак багаторічний досвід селекції свиней за комплексом ознак виявив 

низку недоліків. Численними дослідженнями встановлено, що комплексна 

селекція стримує темпи покращання основних ознак на тому чи іншому етапі 

розвитку свинарства, оскільки покращувати одну ознаку або групу 

корельованих ознак завжди легше і швидше ніж одночасно усі ознаки 

продуктивності. Удосконалення стад і порід за комплексом ознак призвело 

до значної втрати генетичного різноманіття не тільки між стадами однієї 

породи, але і між породами. Крім того, виявилося, що об’єднати в одному 

генотипі високий рівень відтворної здатності, відгодівельної і м’ясної 

продуктивності досить складно, або неможливо. 

Переважна селекція ґрунтується на поліпшенні однієї або кількох 

взаємопов’язаних ознак продуктивності у разі підтримання інших на 

постійно середньому рівні. Вона дає можливість прискорити селекційний 

процес і створити в породі спеціалізовані групи тварин, відселекціоновані за 

відгодівельними і м’ясними якостями. Крім того, під впливом переважної 

селекції у породі підсилюють генетичну різноманітність, що є обов’язковою 

умовою її прогресу. 

Про ефективність переважної селекції, проведеної протягом чотирьох 

поколінь, свідчать дослідження М.Д. Березовського (1990). Встановлено, що 

ефект добору за обмеженою кількістю ознак був значно вищий ніж за 

комплексом ознак. За чотири покоління різниця становила: за скороспілістю 
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– 11,7 діб, середньодобовим приростом – 52,1 г. Розрахунки показали, що для 

підвищення продуктивності потомства кнурів на 10% у разі комплексної 

селекції потрібно 20 років проти 12 років спеціалізованої селекції. Отже, 

переважна селекція порівняно з традиційною комплексною у 1,5 рази 

ефективніша. 

Переважна селекція за товщиною шпику під час створення 

спеціалізованої м’ясної лінії свиней литовської білої породи протягом шести 

років зменшила величину ознаки з 30,2 до 27,5 мм, або на 8,8%, і одночасно 

покращила інші господарсько корисні ознаки. Свині селекціонованої групи, у 

порівнянні з контрольною, мали кращий розвиток і відрізнялися 

підвищеними відгодівельними якостями (середньодобовий приріст був 

вищим на 40 г, а вік за досягнення живої маси 95 кг знизився на 13 діб). За 

репродуктивними ознаками свиноматки селекціонованої і контрольної груп 

не відрізнялися (Штанкяліс Р., 1982). 

Слід мати на увазі і те, що під час переважаної селекції основна частка 

селекційного тиску припадає на одну або декілька ознак. Тому наукові 

розробки в галузі селекції і досвід провідних племінних господарств сприяли 

переходу на більш високий ступінь удосконалення порід. В Україні, 

наприклад, велика біла порода розділена на п’ять ізольованих груп, 

розведенням яких займаються провідні племінні заводи, визначено напрями 

селекції і стандарти селекціонованих ознак. За кожним із племінних заводів 

закріплено 2….3 дочірні господарства. Племінні заводи і дочірні 

господарства працюють за єдиним планом і один раз у 2…3 роки у межах 

своїх груп обмінюються плановими лініями кнурів. 

4.10.1. Ефективність селекції свиней і фактори, що її визначають 

Метою селекції є генетичне (спадкове) покращання ознак 

продуктивності свиней наявних порід, а також створення нових порід, типів і 

ліній. 
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Що можна очікувати від селекції, яке збільшення продуктивності 

забезпечить вона за рік чи  роки або покоління? Це одне із складних питань 

проблеми генетичного удосконалення свиней, оскільки не просто відділити 

селекційну дію на ту чи іншу ознаку від дії численних інших відомих і 

невідомих факторів впливу. 

Історично склалися три способи оцінювання ефективності селекції 

свиней: порівняння ознак за певний період, прогнозування на основі 

генетико-статистичних параметрів та шляхом експериментальної селекції. 

Порівняння ознак за певний період. Порівняння ознак 

продуктивності за роками проводять для оцінювання результатів селекції за 

певний період у стадах, за породами, загалом у тій чи іншій країні. 

Наприклад, друге породовипробування (1976...1977 роки) у СРСР 

показало, що свині вітчизняних порід за 11 років стали більш 

повном’ясними, дещо краще споживали корми, проте повільніше росли. За 

50 років у свиней великої білої породи середньодобовий приріст підвищився 

з 560 г до 771 г, або на 37%, витрати кормів на 1 кг приросту знизилися з 4,8 

до 3,9 корм.од. (20%), а вік досягнення 100 кг скоротився з 212 до 182 днів 

(14%). 

У Данії в умовах контрольних станцій за 15 років у свиней породи 

ландрас товщина шпику зменшилася з 29,7 до 21,1 мм, а площа „м’язового 

вічка” зросла з 28,9 до 35,1 см2. 

Цей спосіб оцінювання ефективності досить простий, але не можна 

відносити на рахунок селекції усі зміни, які відбулися з ознаками за певний 

період, оскільки в цей же період покращувалися годівля і утримання, а також 

могли діяти (впливати) клімат, зміни поживності кормових компонентів 

раціонів, принципи нормування годівлі тощо. Тому потрібно досить 

обережно оцінювати можливості селекції під час порівняння продуктивності 

свиней за певні періоди часу. Незважаючи на простоту цей спосіб слід 

вважати орієнтовним. 
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Прогнозування на основі генетико-статистичних параметрів. 

Ефективність селекції визначають множенням селекційного диференціалу на 

коефіцієнт успадковуваності ознаки і отримують генетичний зсув за 

покоління. 

Проте аналіз виконання селекційних програм, проведений у різних 

країнах, виявив значну невідповідність між прогнозованими і фактичними 

величинами. За даними багатьох дослідників, фактичний ефект селекції 

коливається за поколіннями за середньодобовим приростом у межах 20-80%, 

а в середньому дорівнює лише 50% від прогнозованих величин. Теоретичні 

розрахунки виявляються завищеними тому, що завищеними приймаються 

коефіцієнти успадковуваності, а математичний спосіб визначення цієї 

величини не відображає впливу численних факторів під час практичної 

селекції. 

Недоліки описаних способів оцінювання ефективності селекції 

підштовхнули вчених до думки про те, що оцінювання методів селекції 

необхідно вести шляхом постановки тривалих селекційних експериментів. 

Експериментальна селекція. Мета експериментальної селекції 

передбачає у точно витриманих експериментах визначити величину зміни 

селекційної ознаки під впливом добору із покоління в покоління. 

Ефективність селекції цим способом оцінюють в тривалих селекційних 

експериментах тривалістю у декілька поколінь. Селекційний експеримент 

здійснюють за таких умов: 

- у селекційному експерименті використовують селекціоновану і 

контрольну групи свиней, яких утримують у рівних умовах, одночасно 

проводять зміну поколінь із однаковим відсотком бракування. У 

селекціонованій групі добирають для відтворення кращих тварин, тобто 

створюють позитивний селекційний диференціал, а у контрольній – на 

нульовому рівні; 
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- ефективність селекції визначають не за календарний період, а за 

поколіннями, оскільки генетичний вплив добору може проявлятися лише у 

наступних поколіннях; 

- інтенсивність добору практикують на рівні 30...50% від кількості 

оцінених тварин. 

У таблиці 4.7 наведено показники ефективності селекції свиней різних 

порід, які отримано в закордонних наукових центрах: за породами дюрок і 

йоркшир – науковий центр Белтсвілл (США), за породою лакомб – дослідна 

станція Лакомб (Канада) і за породою ландрас –  Інститут розведення і 

генетики тварин (Норвегія). 

 
Таблиця 4.7  

Ефект селекції свиней різних порід 
(Лебедєв Ю.В., 1982) 

Величина ознаки у 
кінці досліду Ефект селекції 

Порода Ознака 

Кіль-
кість 
поко- 
лінь 

селекціон. 
група контроль за 

дослід 

на одне 
поколін-

ня 

Дюрок товщина 
шпику, мм 17 24 39 15 0,9 

Йоркшир те саме 15 20 37 17 1,1 

Лакомб -“- 12 28 36 8 0,7 

Ландрас 
середньо-
добовий 
приріст, г 

4 611 590 21 5 

 
Наприкінці 70-х років минулого століття селекційний експеримент 

було проведено на свинях великої білої породи племзаводу “Пальна-

Михайлівський” (Російська Федерація). Було встановлено, що за 4 покоління 

ефект селекції складав: за середньодобовим приростом 34 г, за скороспілістю 

7 діб і за витратами кормів лише 0,19 корм.од. 

Визначені у селекційних експериментах величини можуть бути 

орієнтиром для селекціонера в його роботі щодо генетичного удосконалення 

племінного стада. З урахуванням ефекту селекції за одне покоління можна 
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відносно точно прогнозувати майбутню продуктивність свиней під час 

складання перспективних планів селекційно-племінної роботи із стадом чи 

породою. 

На сучасному етапі розвитку наукових знань можна виділити п’ять 

основних факторів, які визначають ефективність селекції свиней. До них 

відносять: успадковуваність ознак, точність оцінювання спадкових якостей, 

добір, підбір та тривалість інтервалу між поколіннями. Останній чинник 

впливає на швидкість селекційного процесу. 

Шиллер Р. (1968) на підставі численних досліджень зіставив рівні 

успадковуваності ознак різних видів продуктивності свиней із ступенем 

прояву ефекту селекції, гетерозису та інбредної депресії (табл.4.8). 

Таблиця 4.8 
 

Ефект селекції, гетерозису та інбредної депресії залежно від рівня 
успадковуваності ознак продуктивності свиней 

 
Ознаки видів 
продуктивності 

Коефіцієнт 
успадковуваності 

Ефект 
селекції 

Ефект 
гетерозису 

Інбредна 
депресія 

Відтворювальні 
якості + + +++ - - - 

Відгодівельні якості ++ ++ ++ - - 

М’ясні якості +++ +++ + - 
 

Аналіз результатів численних досліджень вітчизняних і зарубіжних 

авторів свідчить про те, що ефект гетерозису найбільш сильно проявляється 

за ознаками відтворної здатності, дещо менше за ознаками відгодівельної 

продуктивності, а за ознаками м’ясності спостерігають не ефект гетерозису, а 

проміжне успадкування. 

Щодо інбредної депресії, то її негативний вплив найбільш сильно 

проявляється за ознаками відтворної здатності, менше за ознаками 

відгодівельної продуктивності і за ознаками м’ясності інбредної депресії 

практично не виявлено. Тому у разі закріплення свиноматок необхідно 

виключити парування споріднених між собою тварин, оскільки свині дуже 
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чутливі до інбридингу. Споріднене розведення застосовують під час 

проведення спеціальних селекційних робіт під методичним керівництвом 

фахівців високої кваліфікації. На звичайних фермах використання 

спорідненого парування в межах четвертого покоління категорично 

заборонено. Ось чому під час складання плану підбору необхідно уважно 

аналізувати родовід кожної батьківської форми. 

Окрім коефіцієнтів успадковуваності у практичній селекції свиней 

враховують кореляційні плеяди. Застосування цього явища значно полегшує 

вибір ознак для селекції і дозволяє скоротити їх кількість. Наприклад, для 

покращання відтворної здатності свиней достатньо вибрати ознаку, яку легко 

визначати (вимірювати) на практиці – багатоплідність маток. Добір за цією 

ознакою в силу кореляційного зв’язку призведе до збільшення кількості 

поросят при відлученні (r = 0,70) і маси гнізда при відлученні (r = 0,60). За 

покращання відгодівельної продуктивності достатньо вести добір за 

середньодобовим приростом, що сприятиме зниженню витрат корму  

(r = -0,50). У групі ознак м’ясної продуктивності основною може бути 

товщина шпику (r = - 0,60) або вихід м’яса в окороці (r = 0,80). Ці ознаки 

достатньо повно відображають мінливість вмісту м’яса у туші. 

Наведені фактори – успадковуваність, точність оцінювання спадкових 

якостей, добір і підбір визначають ефективність селекції, тобто величину 

спадкової зміни ознак за покоління. Але існує ще один фактор, який впливає 

не на величину спадкової зміни ознаки, а на період часу, протягом якого ці 

зміни відбуваються. Це тривалість інтервалу між поколіннями, яка впливає 

на швидкість селекційного процесу. 

4.10.2. Селекція свиней за індексами 

Відомо, що ступінь успадковуваності і економічне значення 

селекційних ознак не однакові. Протягом останніх 30-ти років у розвинених 

країнах склалося поняття про типову економічну вагу селекційних ознак у 

загальному оцінюванні свиней. 
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У таблиці 4.9. наведено дані зарубіжних дослідників щодо питомої 

економічної ваги селекційних ознак, які відображають співвідношення цін і 

витрат у свинарстві (Глоде П., 1979; Пешке В., 1976; Бекенхоф Е.та ін., 1977). 

Таблиця 4.9 
 

Відносна економічна вага основних селекційних ознак у загальній 
племінній цінності свиней 

Компоненти племінної цінності 
Економічна вага ознаки у разі 
підвищення її на  одиницю 

виміру 
Середньодобовий приріст на відгодівлі, г +0,4...+0,5 
Витрати корму на одиницю приросту, кг -35….-48 
Співвідношення жир-м’ясо -33...–75 
Товщина бокового шпику, мм -1,2...–1,4 
Колір м’яса, балів +4,0 
Кількість вирощених поросят, голів +7,5 
 

Наведені дані свідчать про те, що в селекційних програмах відносно 

високе значення надається використанню кормів, як основному компоненту 

витрат у свинарстві, а також м’ясній продуктивності (співвідношення сало-

м’ясо), як основному джерелу прибутку галузі. 

Крім того, між селекційними ознаками мають місце позитивні і 

негативні генетичні кореляції. Тому для оцінювання тварини за комплексом 

ознак застосовують селекційні індекси, які враховують генетико-економічну 

вагу кожної селекційної ознаки. 

Селекційний індекс дозволяє однією величиною оцінювати свиней за 

комплексом ознак і одночасно поліпшувати їх. Селекційні індекси поділяють 

на спеціальні і комбіновані (агрегатні). 

Спеціальні індекси стосуються окремих груп ознак продуктивності 

свиней і дають можливість вести поетапне оцінювання і добір тварин. 

Наприклад, спочатку ведуть селекцію молодих тварин за середньодобовим 

приростом, витратами корму і товщиною шпику (прижиттєво), а потім 

селекціонують дорослих тварин за ознаками відтворної здатності, якості 

м’яса потомків. Це робить можливим вести поетапні оцінювання і добір, не 
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чекаючи всієї інформації і, тим самим, скорочувати інтервал між 

поколіннями у загальній системі селекції. 

Комбіновані (агрегатні) індекси спрямовані на максимальний 

генетичний прогрес не за однією, або декількома однієї групи ознак, а 

певного комплексу ознак. До таких індексів включають показники ознак 

різних груп (відтворної здатності, відгодівельної і м’ясної продуктивності). 

У таблиці 4.10 наведено селекційні індекси, які застосовують для 

оцінювання і добору свиней у різних країнах. 

Таблиця 4.10 
Селекційні індекси свиней 

Формула індексу Умовні позначення 
США 

І1 = 314+64Х1–85Х2 – 99Х3 

І2=171+57Х1–75Х2-88Х3+24Х4 

Х1 − середньодобовий приріст 
Х2 − витрати корму 
Х3  − товщина шпику 
Х4 − площа „м’язового вічка” 

Великобританія 

ІІ=102,2 6,20202,0)(892,0 +++− WКC
A

W

W − жива маса поросяти на час 
відлучення 
А – вік відлучення 
С+К – товщина шпику у 2-х 
точках 

Російська Федерація 

КПВЯ=1,1Х1+0,3Х2+3,3Х3+0,35Х4 

І=18,7(Х1-11,9)+5,55(Х2-52,1)+ 

29(Х3-9,8)+1,65(Х4+182,8) 

КПВЯ - комплексний показник 
відтворних якостей 
Х1 − багатоплідність 
Х2 − молочність 
Х3 − кількість поросят у 2 місяці 
Х4 − маса гнізда у 2 місяці 

Україна 

І=4,76Х1-52,03Х2-11,6Х3+1,85Х4+23,7Х5 

Х1 − скороспілість 
Х2 − витрати корму 
Х3 − товщина шпику 
Х4 − довжина туші 
Х5 − маса окорока 

 

У дослідженнях І.М. Нікітченка (1976), який порівнював різні методи 

добору (переважний тандемний та індексний), самий високий ефект селекції 
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було отримано за індексного добору. Селекція за індексами у спеціалізованих 

лініях призвела до генетичного зсуву продуктивності свиней, який 

перевищував селекційний ефект  порівняно з іншими методами за ознаками 

відтворної здатності на 7,5...9,6%, за ознаками відгодівельної продуктивності 

– на 5,6...6,6 відсотка. 

Використання селекційних індексів під час добору ремонтного 

молодняку свиней великої білої породи у племзаводі “Каяльський” 

Ростовської області дозволило збільшити селекційний індекс з нуля у 1973 р. 

до 75,2 у 1985 році. Генетичні зрушення за включеними до складу індексу 

ознаками складали: за скороспілістю – від 240  до 217 діб, середньодобовим 

приростом – від 430  до 530 г, товщиною шпику – від 36,4  до 26 мм. 

Значення селекційних індексів, отримані розрахунковим шляхом, і значення 

на основі селекційного експерименту фактично співпали (Михайлов М.В., 

1987). 

Ефективність комплексної селекції з використанням селекційних 

індексів залежить від точності генетичного оцінювання кожної ознаки. У той 

же час точність оцінювання кнурів за основними селекційними ознаками 

залежить від кількості їх потомків, ступеня успадковуваності ознак, 

вірогідності обліку та інших чинників. Слід також зазначити, що у 

селекційних індексах значення вагових коефіцієнтів сугубо специфічне для 

кожної популяції і  конкретної генетико-економічній ситуації. 

Знання питомої ваги інформації у комплексному індексі дозволяє вести 

добір на кожному етапі оцінювання і використання тварин. На рис. 4.6. 

показано питому вагу інформації в агрегатному генотипі тварин зарубіжних 

селекційних програм. 

Наведені дані свідчать про те, що найбільшу питому вагу в індексі 

мають два показники – співвідношення жир : м’ясо і якість (колір) м’яса. 

Включення до складу індексу даних про відтворну здатність свиноматок і 

показників відгодівельної продуктивності мало підвищують точність 

агрегатного індексу. 
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Рис. 4.6. Генетичні кореляції між спеціальними індексами і 

агрегатною племінною цінністю свиней  
 

СЖМ – співвідношення у тушах жир : м’ясо; ЯМ – якість м’яса за 

кольором; ВК – витрати корму на 1 кг приросту; КВП– кількість вирощених 

поросят на 1 матку; СП – середньодобовий приріст за період  вирощування. 

Окрім власне селекційних індексів у практиці свинарства застосовують 

оцінні індекси. Наприклад: 

для оцінювання ремонтного молодняку використовують формулу 4.7: 

,::100
2

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−= С
В
АКІ                                        (4.7) 

де К – скороспілість (діб),  
А – валовий приріст від 4 до 8 місяців, кг;   
В – тривалість вирощування від 4 до 8 місяців, діб;   
С – товщина шпику над 6-7 грудними хребцями (прижиттєво), см; 

СЖМ + ЯМ + ВК 

СЖМ 

Селекційні індекси з 
різною повнотою 

інформації 
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для комплексного оцінювання свиноматок за відтворювальними 
ознаками використовують індекси, які визначають за формулами 
4.8….4.13: 

Р = n0 + n21 + n60 + 6021
21 WW

+ ,                                    (4.8) 

де n – кількість поросят у гнізді на час народження, в 21 і 60 діб, голів;  
W1 і W2  − жива маса гнізда у 21 і 60 діб, кг; 

GВАІ 352 ++= ,                                         (4.9) 
де А − багатоплідність, голів;  

В − кількість поросят на час відлучення у 45 діб, голів;  
G – середньодобовий приріст поросят до 45-добового віку, кг. 
Для визначення вирівняності гнізд свиноматок використовують 

формули 4.10...4.13: 

,1,3
ХmіпХmах

ВГ
−
Χ

•=                                       (4.10) 

,*)minmax1( n
X

XXІм
−

−= ,                                       (4.11) 

де ВГ – вирівняність гнізда;  
Im − удосконалений індекс за вирівняність: 
Хmax – жива маса найважчого у гнізді поросяти, кг;  
Хmin – жива маса найлегшого у гнізді поросяти, кг;  

Χ  - середня жива маса поросят у гнізді на час народження, кг;  
3,1- постійний коефіцієнт; n – кількість поросят у гнізді, голів; 

,
105

102 600600
WZmmпВГпР ++++++=                             (4.12) 

де n0, n60 – кількість поросят на час народження та відлучення;  
ВГ – вирівняність гнізд свиноматок;  
m0, m60 − середня жива маса поросят на час народження та відлучення;  
Z – збереженість поросят у підсисний період;  
W – маса гнізда на час відлучення. 

КПВЯ=1,1X1+0,3X2+3,3X3+0,35X4,                                (4.13) 
де X1 − багатоплідність, голів;  

X2 − молочність, кг;  
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X3 − кількість поросят у 2-місячному віці, голів;  

X4 − маса гнізда на час відлучення, кг; 
для оцінювання кнурів-плідників використовують формули 4.14…4.17: 

СВ
АІ
⋅

=
2

,                                                     (4.14) 

де А – валовий приріст за період контрольної відгодівлі потомків, кг;  
В – тривалість відгодівлі, діб;  
С – витрати корму на 1 кг приросту, корм. од. 

РhРМПІПЦ +⋅⋅−−= 2
1 5,0))2( ,                        (4.15) 

PhРМБІПЦ +⋅⋅−
+

= 2
2 5,0)

2
( ,                    (4.16) 

2ІПЦПСПЦ −= ,                                             (4.17) 

де ІПЦ1 − індекс ймовірної племінної цінності плідників; 

ІПЦ2  − індекс загальної племінної цінності плідників;  

СПЦ − специфічна племінна цінність;  
П – продуктивність потомків плідника;  
М – продуктивність матерів; 
Б – продуктивність батька плідника;  
Р – середнє значення ознаки по стаду;  
h2 – коефіцієнт успадковування ознаки; 
для оцінювання дослідних поєднань порід і внутрішньопородних типів у 

породно-лінійній гібридизації застосовується формула 4.18: 
І=К1Х1+ К2Х2+...+ КnХn ,                                    (4.18) 

де І − селекційний індекс;  
К1,2...n – коефіцієнт частки ознаки;  
Х1,2...n – величина ознаки в натуральному вираженні.  
Для конструювання індексу за основу були прийняті показники 

племінної цінності в одній узагальненій величині – сумі частки селекційної 

ознаки. Нульовою точкою підрахунку є показники контрольної відгодівлі 

свиней. Цільові стандарти встановлені на основі множинного регресійного 

аналізу. Враховували наступні ознаки: Х1 – багатоплідність, голів; Х2 – 

середня жива маса однієї голови на час відлучення у 45 діб, кг; Х3 – 
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середньодобовий приріст, г; Х4 – вік досягнення живої маси 100 кг, діб; Х5 – 

витрати кормів на 1 кг приросту, корм.од. 

Ознаки, що включені в індекс, мають різну величину, успадковування і 

мінливість. Крім того вони мають і різний селекційний диференціал, тобто 

різницю між індивідуальними показниками і цільовим стандартом. 

Оцінні індекси застосовують на перших, початкових етапах роботи, а 

для глибокого аналізу і планування селекційного процесу на перспективу 

застосовують селекційні індекси. Порядок розробки і застосування 

селекційних індексів наведено на рисунку 4.7.  

У дослідженнях В.М. Рябка (1996) з метою оцінювання генотипової 

цінності кнурів і маток за комплексом ознак розроблено селекційні індекси. 

Для підвищення точності індексного оцінювання запропоновано для 

розрахунку елементів генотипової і фенотипової матриць використовувати 

відносні величини ознак (коефіцієнти варіації, відносні центральні 

відхилення). Для прогнозування значень селекційних ознак запропоновано 

також клас рівнянь множинної лінійної регресії, виходячи з генотипової 

цінності предків пробанда. Встановлено, що фактичні і прогнозовані 

величини селекційних ознак потомків, визначені за рівняннями множинної 

регресії суттєво не відрізнялися, що дозволяє використовувати їх для 

оцінювання генотипу тварин, виходячи із даних попереднього випробування. 
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Рис. 4.7. Схема розробки і використання селекційних індексів 

(Почерняєв Ф.К., Березовський М.Д., Коротков В.А., 1986). 

4.10.3. Селекція свиней і якість свинини 
 

Протягом останніх 30-ти років у зв’язку із зростанням попиту 

населення країни на пісну свинину основним у селекційній роботі стало 

підвищення м’ясної продуктивності свиней. У практиці селекційної роботи з 

1968 року м’ясність свиней оцінювали за товщиною шпику потомства кнурів 

і маток, а з 1976 р. цей показник доповнили іншими: товщиною шпику 
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молодняку (прижиттєво), довжиною туші і масою окорока. Тепер ці 

показники враховують під час бонітування свиней (окрім останнього). 

Як вже зазначалося, із усіх господарсько корисних ознак свиней м’ясні 

якості мають самий високий рівень успадковуваності, що сприяє високій 

ефективності селекції тварин за цими ознаками. Підтвердженням цього 

можуть бути досягнення бельгійських селекціонерів, які внаслідок 

цілеспрямованого добору створили суперм’ясну породу п’єтрен з виходом 

м’яса в тушах майже 65 відсотків. У країнах із розвиненим свинарством 

(Бельгія, Німеччина, Данія, Швеція, США) 85...95% свиней – це тварини 

м’ясного типу продуктивності. 

Фахівцями колишнього СРСР внаслідок спрямованої роботи щодо 

підвищення м’ясності свиней вдалося збільшити довжину туш, знизити 

товщину шпику, змінити вихід і співвідношення тканин у туші. Так, якщо в 

1965...1966 рр. (перше породовипробування) на 1 кг м’яса туші приходилося 

в середньому 0,774 кг сала, то в 1976...1977 рр. (друге) – лише 0,561 кг, або 

на 37,7% менше. Вихід м’яса за цей період підвищився на 5,7%, а сала – 

знизився на 7,6% (Остапчук П.П., 1980). 

В Україні створено дві породи спеціалізованого м’ясного типу 

продуктивності – полтавську м’ясну і українську м’ясну (затверджені у 

1993 році). Породи створено внаслідок складного відтворювального 

схрещування свиней вітчизняних та імпортних порід. Характерною 

особливістю створення цих порід було поєднання селекційного процесу з 

вивченням морфологічних і фізіологічних особливостей тварин, фізико-

хімічних показників якості м’яса і сала, стресчутливості та імуногенетичної 

характеристики. 

Однак, незважаючи на безперечні успіхи щодо створення суперм’ясних 

порід свиней (п’єтрен, датський, бельгійський, голландський ландрас та ін.), 

виявилося, що м’ясним свиням часто властиві порушення серцево-судинної, 

гормональної і нервової систем, недостатнє перенесення кисню кров’ю, 

обмежена здатність терморегуляції. 
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Підвищену чутливість свиней до стресових ситуацій названо стресовим 

синдромом (PSS-porcine stress syndrome). В спеціальній літературі відсутнє 

єдине трактування поняття стрес-синдрому, повністю  не вивчено також і 

його причини. Одні дослідники вважають, що виникнення стресів 

обумовлено недостатністю в організмі протизапальних гормонів 

(глюкостероїдів), зокрема кортизону – антистресового гормону, який 

підвищує в крові у разі стресу рівень глюкози. Інші автори характеризують 

стрес-синдром як специфічну пристосувальну реакцію організму на комплекс 

різноманітних за характером і фізіологічним впливом екстремальних 

подразників. 

Маються на увазі ті ситуації, коли під впливом значних навантажень 

організм вже не взмозі підтримувати гомеостаз, внаслідок цього розвивається 

характерний стан, що являє сукупність хворобливих факторів 

(Нікітченко І.Н., 1987). 

Для діагностики синдрому РSS застосовують галотановий тест. Для 

цього поросятам 6-тижневого віку накладають маску, через яку подають 6% 

концентрації галотанову суміш протягом 1 хвилини, або 2% концентрації – 

на 2 хвилини. Після цього у поросят спостерігають напруження (ригідність) 

м’язів. У нормальних тварин воно зникає за 1 хвилину, а у схильних до 

стресів – не проходить за 45 хвилин. Окремі тварини можуть загинути. 

Для діагностики синдрому РSS у молодняку свиней віком 6-8 місяців 

білоруські вчені (Романов Ю.Д., Трощенкова Л.В., Нікітченко І.Н., 1982) 

запропонували метод імунологічного шоку. За даними авторів співпадання 

оцінювання стресостійкості тварин галотановим тестом і імунологічним 

шоком складало 91...95 відсотків. Тому для масової діагностики стрес-

синдрому у поросят 3-8-тижневого віку доцільно застосовувати галотановий 

тест, а для оцінювання молодняку старшого віку – імунологічний шок. 

Розповсюдження РSS вже понад 30-ти років стало проблемою для 

фахівців низки країн. Встановлено породні відмінності за стресостійкістю. 

Англійські і французькі йоркшири не давали позитивних реакцій на 
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галотановий тест, тоді як у свиней породи американський гемпшир 

спостерігали 1…2% позитивних реакцій, у датського йоркшира – 3, 

норвезьких ландрасів – 4, датських ландрасів – 7, шведських ландрасів – 15, 

голландських – 20, бельгійських – 69, французьких п’єтренів – 34 і 

голландських – 100% реакцій. Щорічні втрати від РSS ще у 70-х роках 

минулого століття в США складали майже 250 млн доларів (Терентьєва О.С., 

1980). 

Зниження якості свинини, пов’язане з синдромом РSS, проявляється в 

отриманні некондиційного м’яса двох категорій: блідої, м’якої, водянистої – 

PSE (pale, soft, exudative) і темної, щільної, сухої – DFD (dark,firm,dry). Вади 

свинини, отримані від стресчутливих свиней, вперше було описано у 1963 р. 

американським вченим Е. Бріксі. М’ясо від таких тварин він назвав PSE – 

свинина і DFD (за першими буквами англійських слів наведених 

характеристик). 

Під час досліджень встановлено, що обидві вади свинини виникають 

внаслідок порушення швидкості післязабійного розпаду у м’язах глікогену і 

утворення молочної кислоти. 

Після забою тварини і знекровлення туші у м’язовій тканині, після 

розчеплення адезинтрифосфату (АТФ) і креатинфосфату, глікоген під 

впливом проміжних продуктів перетворюється в молочну кислоту. Цей 

процес відбувається протягом 6...10 годин до рівня рН 6,3...6,9. Таке м’ясо 

належним чином дозріває, стає світло-червоним, пругким, соковитим. Воно 

добре зберігається, тривалий час утримує вологу, зберігає приємний запах, 

мармуровість, переробляється без значних втрат і може бути використане для 

приготування високоякісних м’ясних виробів, у тому числі і тривалого 

зберігання. 

Свинина PSE дозріває протягом години. Утворення PSE пояснюють 

прискореним розпадом глікогену під впливом стресора, різким підвищенням 

рівня молочної кислоти і зниження рН у перші 45 хвилин після забою 

тварини з 7,0...7,3 до 5,5...5,9. Вважають, якщо рН м’яса через 45 хвилин 
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після забою тварини дорівнює 6,0, то його відносять до PSE. Підвищена 

кислотність у клітинах м’язової тканини викликає руйнування структури 

(денатурацію) білка, що призводить до низької вологоутримувальної 

здатності м’яса і переходу червоної пігментації до блідої (палевої). Таке 

м’ясо стає світлим, водянистим, втрачає соковитість і має підвищені втрати 

під час охолодження, варіння і копчення. Воно непридатне для виготовлення 

варено-солених продуктів. 

Свинина DFD утворюється за умов тривалого стресового впливу на 

тварину перед забоєм, коли знижується забезпеченість енергією і 

обмежується процес гліколізу. Із-за дефіциту молочної кислоти підвищується 

рН, м’ясо стає темним, щільним, сухим і в ньому розвивається небажана 

мікрофлора. 

Ваду свинини PSE реєструють в 10...30% комерційних туш у країнах 

Західної Європи, тоді як ваду DFD – 15% випадків. 

Вчені спостерігали співпадння прижиттєвої реакції свиней на 

галотановий тест з післязабійним оцінюванням фізико-хімічних властивостей 

м’яса за однією із основних ознак – величиною рН. Свині південного і 

центрального зональних м’ясних типів були більш чутливими до стресів, що 

зумовило отримання свинини із зниженою або підвищеною кислотністю. 

Встановлено, що найбільша кількість стресочутливих кнурів була серед 

тварин донського, ленінградського, молдавського і полтавського м’ясних 

типів, а всі кнури великої білої породи під час оцінювання обома методами 

(галотановим тестом і за імунологічним шоком) виявилися стресостійкими. 

Характеризуючи якість м’яса гібридного молодняку М.Д. Березовський 

(1990) зазначав, що м’ясо гібридів, отриманих від кнурів породи дюрок і 

спеціалізованої лінії, мало рН нижче 5,4. Таких тварин було від 50 до 75 

відсотків. 

Молодняк, одержаний від поєднання стресостійких батьків, відрізнявся 

підвищеним вмістом у туші м’яса, більшою площею “м’язового вічка” і 

масою окорока, ніж молодняк від стресочутливих кнурів. 
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Слід також зазначити, що із м’яса різної якості вихід продукції 

неоднаковий. У порівнянні з якісною свининою із м’яса з ознаками PSE вихід 

шинки знижується на 5, а ковбаси любительської – на 6,1% (А.Ф. Давидов, 

1984). 

У нашій країні проблема якості свинини поки що має менш гостре 

значення, ніж у розвинених країнах Західної Європи, оскільки більшість 

вітчизняних порід відносять до м’ясо-сального типу, а створені м’ясні типи і 

породи ще малочисельні. І все-таки на перспективу не варто надто 

захоплюватися односторонньою селекцією на м’ясність і завезенням 

імпортних суперм’ясних порід. Вітчизняними селекційними програмами 

передбачено підвищення м’ясності свиней до певного рівня (товщина шпику 

над 6...7 грудними хребцями – 20...25 мм, вміст м’яса в туші 60...62%) за 

збереження таких цінних якостей, як пристосованість до умов утримання, 

міцність конституції, висока відтворна здатність. 

Використання свиней імпортних м’ясних порід із гіршими 

репродуктивними якостями і схильних до стресів для заводського і 

промислового схрещування повинно супроводжуватися обов’язковою 

діагностикою і систематичним бракуванням тварин, чутливих до стресів, а 

також контролем якості свинини. 

Великомасштабна селекція у свинарстві. Подальший розвиток 

свинарства значно обумовлений прискоренням темпів генетичного 

поліпшення товарних стад за рахунок впровадження у виробництво програм 

схрещування і гібридизації на принципах великомасштабної селекції, 

спрямованих на використання гетерозису. 

На поліпшення товарних стад основний вплив мають два фактори – 

темпи генетичного прогресу в племінних стадах та величина генераційного 

інтервалу. Вона визначається відстанню в часі між поколіннями тварин 

племінних, репродукторних та товарних стад.  

Особливістю великомасштабної селекції у свинарстві є пірамідальна 

структура стад, які відносяться до кількох категорій спеціалізованих 
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господарств. Найпоширенішою є триступінчаста структура популяцій 

свиней, яку можна показати у вигляді піраміди, на вершині якої знаходяться 

племінні заводи, де створюють і удосконалюють високоцінних племінних 

тварин. У середині піраміди знаходяться племінні репродуктори, які 

розмножують тварин, що поступають із племінних заводів. Основу піраміди 

складають товарні господарства, які ведуть відгодівлю молодняку, 

отриманого від прародинних і родинних форм (відповідно в племінних 

заводах і племінних репродукторах). 

Поголів’я свиней у цих господарствах має приблизно таке 

співвідношення: 5…7% у племінних, 15…18% – у репродукторних і 75…80% 

– у товарних стадах. 

Багатоступінчастість селекційної програми у свинарстві передбачає 

перенесення генетичної інформації з племінних у товарні стада. Але 

багатоступінчастість системи розведення свиней водночас гальмує швидкість 

передачі ефекту селекції з племінних у товарні стада. 

Так, у класичній датській триступеневій структурі „селекція – 

репродукція – виробництво” з моменту виведення генетично цінних тварин у 

племінних стадах до моменту експлуатації їх потомків у товарних стадах 

минає п’ять років. Цей строк зумовлюється інтенсивністю селекції, строками 

оцінювання племінних якостей тварин і віковою структурою популяції на 

всіх ступенях системи. Тому доцільно вибрати більш ефективну модель 

перенесення генетичного прогресу в популяціях із племінних стад у товарні. 

Основні з них шість (рис. 4.8). 
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І (А) ІІ (В) ІІІ (С) ІV (Д) V (Е) VІ (F) 

      

♂          ♀ ♂          ♀      ♂ ♂          ♀ ♂          ♂ 

 ♂          ♀             ♂  

    ♂ 

♂ 

           ♀ 

♂ 

           ♀ 

      

 
Рис.4.8. Модель перенесення генетичного прогресу  

з племінних у товарні стада 
 

П – племінні господарства,  

Р – репродукторні господарства, 

Т – товарні господарства. 

Із наведених варіантів моделей у свинарстві найпридатних три – це 

безпосередня передача племінного матеріалу (кнурців і свинок) з племінних 

у товарні господарства – І (А) та розмноження свинок у репродукторах і 

комплектування ними товарних господарств для спаровування з плідниками, 

яких отримують безпосередньо з племінних господарств – V (Е). Третя 

модель передбачає передачу кнурців і свинок у товарні господарства через 

племрепродуктори (традиційна пірамідальна структура) – ІІІ (С). 

Модель І (А) має найкоротший шлях передачі генів із селекційної в 

товарну частину стада і вона більш прийнятна для переривчастої 

промислової гібридної селекції із застосуванням штучного осіменіння, коли 

потреба в кнурах зменшується.  

У таблиці 4.11. наведено очікуваний генетичний прогрес під час 

використання розглянутих моделей. 

п п п п п п

т т т т т т

р рр р
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Таблиця 4.11  
 

Очікуваний генетичний прогрес за середньодобовим приростом  
у разі різних моделей відтворення товарних стад  

 
Шляхи 

перенесення 
генетичного 
прогресу 

Середньодобовий 
приріст, г Моделі 

♂ ♀ ♂ ♀ 

Генетичний 
прогрес за 
рік, г 

Кількість 
свинок 

необхідних для 
комплектування 

стада 
І П-Т П-Т 750 600 80 50 

ІІ П-Т П-Р-Т 750 500 70 20 

ІІІ П-Р-Т П-Р-Т 600 500 40 20♀ і ♂ 

Примітка: П – племзаводи; Р – репродуктори; Т – товарні господарства. 
 

Під час розрахунків прийнята продуктивність товарних гібридів у 

межах 500 г середньодобового приросту на відгодівлі і коефіцієнта 

успадковуваності ознаки 0,3. Максимальний генетичний прогрес досягається 

у разі першої моделі – 80 г, а мінімальний – за традиційної пірамідальної 

структури відтворення стада. Але реалізація першої моделі вимагає 

передавання щорічно 50 свинок із племзаводу в товарні господарства, а за 

третьої лише 20 голів (з розрахунку на отримання 1000 голів товарних 

гібридів). Тому в реальній ситуації найдоцільніша друга модель, яка 

оптимізує як генетичний прогрес (в межах 70 г), так і мінімальну кількість 

ремонтних свинок (20 голів). 

Виходячи з цих принципів в Україні було використано організацію 

племінної роботи у свинарстві, яка побудована на ієрархічній структурі 

популяції, що складається з декількох категорій спеціалізованих господарств. 

Найпоширеніша є триступенева пірамідальна структура – племінні заводи, 

племінні репродуктори, товарні господарства. Але в умовах реформованих 

господарств генетичне поліпшення стад, переважно, ведеться через 

використання плідників універсальних і м’ясних порід провідних племінних 

господарств як України, так і зарубіжних фірм. Тому під час оптимізації 

селекційних програм важливе ефективне використання кращого генофонду. 
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Це обумовлено тим, що магістральним шляхом подальшого розвитку 

свинарства є породно-лінійна гібридизація, де на частку завершуючої 

батьківської породи (форми) припадає 50% кровності одержаного потомства. 

В Україні створено перспективний генофонд свиней різного спрямування 

продуктивності (полтавська та українська мясні породи, три 

внутрішньопородних типи великої білої породи свиней − УВБ-1, УВБ-2, 

УВБ-3 та новий заводський тип червонопоясних свиней). 

Темпи генетичного поліпшення стад свиней, в першу чергу, залежать 

від ефективного використання кращого світового генофонду. 

Виходячи з цих передумов найбільш доцільним є наступне його 

використання: 

1. Породно-лінійна гібридизація шляхом добору порід на основі їх 

специфічної комбінаційної здатності – для отримання гетерозисного ефекту в 

першому поколінні. 

2. Створення синтетичних ліній, заводських і внутрішньопородних 

типів на основі загальної та специфічної комбінаційної здатності. У 

подальшому можливе їх розведення “в собі” для отримання гетерозисного 

ефекту в наступних поколіннях, а також як батьківські форми в системах 

породно-лінійної гібридизації. 

3. Використання плідників порід зарубіжної селекції в гібридизації та 

як поліпшувальної форми у ввідному та поглинальному схрещуваннях.  

Останнім часом в Україні використовуються генофонд свиней 

зарубіжної селекції (за рахунок закупівлі племінних тварин або 

спермопродукції). Це переважно тварини порід дюрок, ландрас та великої 

білої. З-поміж тварин великої білої породи використовують плідників 

прибалтійської, датської, англійської, німецької та французької селекції для 

поліпшення племінних стад за типом голштинізації, прийнятої в молочному 

скотарстві. Водночас, введення в селекцію особин з інших популяцій слід 

проводити обережно і обґрунтовано, оскільки використання тварин 

імпортного генофонду призводить до розпадання внутрішньопородних 
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структур, коадаптованих блоків генів, що визначають пристосованість до 

місцевих умов. 

Тому на першому етапі використання тварин зарубіжної селекції 

доцільно проводити оцінювання їх використання порівняно з аналогічними 

вітчизняними генотипами. Виходячи з цих передумов розробляють 

регіональні системи відтворення товарних стад свиней (рис.4.9). 

Для реалізації вказаних двопородної, трипородної, породно-лінійної та 

міжлінійної гібридизації використовують високопродуктивні стада 

чистопородних свиней української степової білої та великої білої порід. Як 

батьківські форми використовують в експериментах кнурів-плідників таких 

порід: 

− дюрок вітчизняної селекції – племзавод „Степовий” Запорізької 

області; 

− велика біла української селекції Інституту свинарства УААН 

(внутрішньопородні типи УВБ-1, УВБ-2, УВБ-3); 

− ландрас датської селекції. 

Таким чином, використання гібридизації свиней в агроформуваннях та 

фермерських господарствах дає можливість об’єднати в одній тварині 

високий рівень розвитку ознак із від’ємною кореляцією, а також забезпечити 

підвищення продуктивності за рахунок гетерозису та поліпшити 

ефективність ведення галузі. Реалізація оптимальних моделей перенесення 

генетичної інформації від племінних до товарних стад буде сприяти 

прискоренню темпів селекційного прогресу за основними господарсько 

корисними ознаками.  
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Рис.4.9. Система породно-лінійної гібридизації свиней (на прикладі 
господарств Херсонської області) 
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4.10.4. Перспективи селекції свиней 

Тривалий добір призводить до генетичного зростання ознак 

продуктивності і, з теоретичної точки зору, може наступити та межа, далі 

якої селекція загалом, або той чи інший її спосіб, стануть неефективними. Це 

питання відображає проблему взаємовідношення мінливості ознак і добору. 

Вирішення цієї проблеми дозволяє визначити перспективність того чи 

іншого способу селекції. Якщо добір підтримує генетичну мінливість, то 

відкривається можливість удосконалення ознак продуктивності свиней 

необмежено тривалий час, тобто на перспективу, але якщо добір призводить 

до згасання мінливості із покоління до покоління, то варто шукати інші 

методи і способи покращання ознак. Іншими словами, розмірковуючи про 

перспективи селекції, ми повинні мати відповіді на такі питання: як довго 

селекція загалом, або її методи зокрема, будуть впливати на покращання 

ознак і чи буде знижуватися її ефективність з  покращанням ознак до 

високого рівня ? 

Багаторічний індивідуальний добір не призводить до зниження 

ефективності селекції. Про це свідчить досвід датських фахівців щодо 

удосконалення свиней породи ландрас. Так, за перші 34 роки (з 1927 до 

1961 рр.) товщина шпику у свиней знижувалася щорічно на 0,6 мм, а за 

останні 13 років (з 1960 до 1974 рр.) – також на 0,6 мм, у тому числі з 1966 до 

1974 рр. – на 0,5 мм. Аналогічне явище спостерігали за витратами корму. 

Селекція свиней за умов комбінованого добору (оцінювання кнурів за 

потомством, а свинок за власною продуктивністю) підтримує частку 

генетичної мінливості селекціонованих ознак і розширює можливості самого 

добору. У селекційному експерименті, проведеному Ю.В. Лебедєвим (1982) 

протягом 4-х поколінь, було встановлено, що коефіцієнти успадковуваності 

ознак, як правило, вищі і вірогідніші у свиней селекціонованої групи, ніж у 

контрольних. 

Крім того, в тривалих селекційних експериментах встановлено не 

згасання, а підвищення ефективності селекції під впливом масового добору. 
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У самому тривалому селекційному експерименті (США, 17 поколінь) 

встановлено, що товщина шпику у свиней породи дюрок за цей період 

знижувалася на 0,9 мм за покоління, у тому числі за перші 13 поколінь на 

0,6 мм. Аналогічну закономірність спостерігали і у йоркширів за 15 поколінь. 

Тривалий час у цій країні інвестиції було спрямовано на розробку і 

впровадження селекційних програм, а також на кормові засоби, в той час як у 

нас – в основному на будівництво залізобетонних приміщень для тварин. 

Аналізуючи розвиток свинарства у країні американський вчений  

Т. Куна (1979) опублікував цікаві матеріали стосовно прогресу і прогнозу 

розвитку галузі у США (табл. 4.12). 

Таблиця 4.12    

Прогрес і прогноз свинарства США 

Рік Показник 
1922 1972 2022 

Кількість поросят під час відлучення, гол. 5,1 7,4 12,1 
Вік поросят на час відлучення, тижнів 10 6 2 
Середньодобовий приріст молодняку від 
народження до забою, г 318 544 817 

Витрати комбікорму на 1 кг приросту, кг 6,5 3,5 2,5 
Вік свиней під час забою, міс. 11,0 6,0 4,5 
Середня товщина шпику, мм 63 40 30 
Площа „м’язового вічка”, см2 18,8 25,6 34,4 
Вихід окосту і філею,% 32 39 45 
Частка свиней, відгодованих у приміщеннях,% - 4 90 

 

Враховуючи, що удосконалення відтворної здатності свиней шляхом 

селекції малоефективне, на дослідну станцію фізіології і генетики тварин  

м. Единбург у 1987 р. завезли свинок китайської породи мейшан для 

створення нової синтетичної лінії, тварини якої об’єднували б м’ясну 

продуктивність і відтворну здатність (Hayley С.,1988). Порода мейшан 

привернула увагу фахівців Великобританії своєю високою багатоплідністю – 

в середньому 14 живих поросят на опорос (є інформація про маток, які 

давали в середньому за 9 опоросів по 22 поросяти, а рекордистки – до 
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40 поросят). Свинки цієї породи мають досить ранню статеву зрілість 

(3 місяці), здатні засвоювати раціони з високим вмістом клітковини. 

Передбачається, що використання для схрещування свиней породи мейшан 

дозволить підвищити багатоплідність маток у середньому на 3...4 поросяти. 

Австралійські вчені вивчали вплив свинячого соматотропіну на 

кнурцях двох ліній протягом їх вирощування від 60 до 90 кілограмів. У 

тварин, які одержували препарат середньодобовий приріст склав 1292 і 

1519 г, а витрати корму на 1 кг приросту знизилися до 1,83 і 2,65 кг 

(Campbell R., 1989). 

В Україні ще у 70-х роках минулого століття в Інституті свинарства 

УААН було розроблено раціони і кормові засоби, які забезпечували у 

дослідах на молодняку великої білої породи скороспілість 155 діб за 

середньодобових приростів 1054 г і витраті кормів на 1 кг приросту 

2,79 корм. од. (Коваленко М.А., 1978). 

Підсумовуючи хочеться навести слова канадця Конрада, який вважав, 

що свині майбутнього мають плодитися як кролі, інтенсивно рости як бугаї, 

давати вихід м’яса як риба і мати міцні кінцівки  верблюда. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Охарактеризувати генетичні вимоги до селекції свиней. 

2. Які селекційні ознаки визначають відтворювальну здатність 

свиноматок? 

3. Які ознаки характеризують відгодівельні і м’ясні якості свиней? 

4. Вказати низькоуспадковувані ознаки продуктивності свиней. 

5. Методи оцінювання племінних якостей свиней. 

6. Вказати селекційні ознаки свиней, що мають позитивну кореляцію. 

7. Які методи добору використовують у свинарстві? 

8. Використання статевого диморфізму в селекції свиней. 

9. Як визначається вирівняність гнізд? 

10. Організація породно-лінійної гібридизації у свинарстві. 
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11. Селекція свиней за стресостійкістю. 

12. Які є сучасні методи селекції свиней? 

13. Які існують методи оцінювання плідників? 

14. Селекція свиней за ознаками м’ясної продуктивності. 

15. Селекція свиней на тривалість господарського використання. 

16. Особливості селекції свиней у господарствах різних типів. 
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РОЗДІЛ 5 

СЕЛЕКЦІЯ ОВЕЦЬ  

 

Основне завдання селекційної науки в галузі вівчарства – підвищення 

продуктивності й обсягів виробництва вовни і баранини високої якості. 

Вівчарство також забезпечує виробництво молока, сирів, баранячого жиру. 

Але основною продукцією більшості порід є вовна, оскільки з неї 

виготовляють тканини, трикотаж і вироби, які мають високу міцність, малу 

теплопровідність і гігієнічні. 

Використовуючи добір, підбір і сучасні методи розведення, 

удосконалюючи систему утримання й тип годівлі, людина створила 

відповідно до напрямів продуктивності багато порід і внутрішньопородних 

типів овець. 

Породоутворення у вівчарстві призвело до зміни форм конституції, 

екстер’єру, інтер’єру та поведінки тварин, їх живої маси, волосяного покриву 

та якості вовни, вимені (форми, розмірів і функцій), плодючості, м’ясності. 

Світове поголів’я овець становить 108 млн, в Україні − понад 1 млн 

голів. На сьогодні нараховується майже 550 порід овець, з яких тонкорунних 

− 45 (8,2%), напівтонкорунних – 190 (34,5%), з неоднорідною вовною – 260 

(47,3%), без вовни – 55 (10%). Із загальної кількості порід частка вовнистих 

становить 35%, молочних – 13%, м'ясних – 8%, м'ясо-вовнистих і вовнисто-

м'ясних – 17,5%, м'ясо-вовнисто-молочних – 20% (рис. 5.1…5.8). 

Негативні тенденції розвитку тваринництва значною мірою проявилися і 

у вівчарстві. Вони призвели до зменшення поголів’я, зниження 

продуктивності овець і, загалом, до низької рентабельності виробництва. 

Тому, основним фактором інтенсифікації вівчарства в Україні вважають 

селекційну роботу, спрямовану на вдосконалення існуючих і створення 

нових типів, порід, пристосованих до наявних технологій виробництва 

продукції. 
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Рис. 5.1. Баран асканійської 

тонкорунної породи 
Рис. 5.2. Баран породи прекос 

 

  
Рис. 5.3. Баран сокільської породи Рис. 5.4. Баран цигайської породи 

  
Рис. 5.5. Кросбредний баран 
асканійської м'ясо-вовнистої 

породи 
Рис. 5.6. Баран романівської породи 

  
Рис. 5.7. Баран каракульської породи 

(сірий) 
Рис. 5.8. Баран гірськокарпатської 

породи 
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5.1. Біологічні особливості овець як об’єктів селекції 

Найбільш характерною біологічною особливістю овець є їх висока 

адаптаційна здатність  до різних кліматичних умов, що дозволяє розводити їх 

на всій території України. Порівняно з іншими видами домашніх тварин вівці 

мають переваги: 

1. Можливість вирощування високоякісних ягнят на соковитих кормах і 

молоці без підгодівлі зерном. 

2. Вівці не вибагливі щодо годівлі, ніякий інший вид 

сільськогосподарських тварин не здатний використовувати 

низькопродуктивні, зарослі грубою рослинністю угіддя, такі, як пустелі 

і напівпустелі, малопродуктивні, дрібноконтурні ділянки в лісній і 

лісостеповій зонах. За наявності великих площ подібних угідь, вівці 

незамінні для підвищення ефективності використання землі. 

3. Вівці виробляють два основних види продукції – баранину і вовну, які 

реалізують на ринку в різні періоди року. Крім того, від овець 

отримують смушки, овчини і молоко. 

4. Достатньо висока скоростиглість – ягнят можна реалізовувати вже 

через 8 місяців після народження. 

5. Вовна легко зберігається і транспортується, що робить її виробництво 

ідеально придатним до посушливих регіонів. 

6. Енергетичні потреби овець на малопродуктивних землях нижчі, 

порівняно з іншими видами сільськогосподарських тварин.  

7. Вівці характеризуються тривалим терміном господарського 

використання – до 8-10 років. Плодючість маток – 120-160%, у 

романівських овець – 250-300%, а у овець, що мають ген високої 

плодючості (бурула) – ще більша. 

8. В овець найбільше розвинений інстинкт стадності, тому їх можна 

утримувати великими групами. 
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9. Біологічною особливістю овець є моноестричність, що зумовлює 

сезонність  їх розмноження. 

10. Вівці жирнохвостих і курдючних порід здатні накопичувати велику 

кількість жиру повздовж хвостових хребців і особливо в курдюку. Ця 

біологічна особливість виникла у овець цих порід у зв’язку з їх 

розведенням упродовж сотень і тисяч років у суворих умовах 

напівпустель і пустель. Таким чином вівці компенсували нестачу 

кормів і води за рахунок наявних у них жирових відкладень. 

 

5.2. Напрями селекції у вівчарстві 

За сучасних умов господарювання племінна робота є важливою 

складовою технології виробництва вовни, баранини та іншої продукції 

вівчарства. Високі вимоги до біологічних і продуктивних якостей тварин 

зумовлюють необхідність диференціювання системи і методів племінної 

роботи. Предметом селекції в стаді повинні бути як окремі тварини, так і 

вся популяція овець у напрямі підвищення адаптованості до умов 

промислового виробництва. 

З метою усунення недоліків і обґрунтування пропозицій з поліпшення 

племінної справи, враховуючи негативні явища, що склалися і мають 

тенденцію до наростання, невідкладною є розробка та реалізація цілісної 

системи селекційної роботи у вівчарстві. 

Селекційними програмами для овець тонкорунних порід передбачено 

досягти вовнову продуктивність на 1 голову на рівні 3,5…3,7 кг чистої вовни, 

для напівтонкорунних – до 2,2…2,5 кілограмів. 

Сучасні породи овець характеризуються значною різноманітністю за 

рівнем і якістю вовнистої продуктивності. Ці відмінності спадково зумовлені 

і залежать від будови шкіри, співвідношення і функціональної активності 

різних типів фолікулів та інших факторів. Тому селекційна робота на 

підвищення вовнистої продуктивності проводиться одночасно з добором 

тварин найбільш пристосованих до конкретних умов годівлі й утримання. 
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У зв’язку зі значним зростанням попиту на молоду баранину проводять 

роботу з метою підвищення живої маси тварин в окремих лініях тонкорунних 

порід, а також передбачають створення м'ясо-вовнистих типів овець і 

кросбредів, в яких виробництво баранини складає 35-45 кг на матку за рік. 

До актуальних напрямів селекції у вівчарстві відносять створення 

асканійського багатоплідного каракулю. Унікальність цієї роботи полягає в 

тому, що досягається висока плодючість маток за збереження основних 

характеристик смушок каракульських овець. Багатоплідний каракуль, 

зважаючи на високу ціну смушка, може бути одним із резервів створення 

конкурентоспроможної галузі вівчарства. 

Залежно від напряму продуктивності овець перспективними вважають 

такі селекційні програми: 

Вовнисто-м'ясне тонкорунне вівчарство. 

Для ефективного і стабільного розвитку вовнисто-м'ясного 

тонкорунного вівчарства України відповідно до вимог світового ринку і 

кращих традицій культури вівчарства в провідних аграрних країнах під час 

селекції овець асканійської породи слід використовувати всі можливості 

світового генофонду для поліпшення вовнистої і м'ясної продуктивності 

мериносів. Враховуючи попередній досвід ефективного використання 

імпортних баранів-плідників у стаді овець племзаводу "Червоний чабан", 

планується створити в цьому господарстві репродуктор австралійських 

мериносів. Передбачається створення невеликих пошукових груп у стадах 

племзаводів "Червоний чабан" і "Асканія-Нова", до яких можуть спеціально 

добирати кілька тварин (3-5 голів) напівтонкорунних довгововнистих і 

короткововнистих м'ясних порід овець імпортного та вітчизняного 

походження. Це дозволить для поліпшення овець асканійської породи 

одержувати і широко використовувати унікальних баранів-плідників за 

комплексним поєднанням високоякісної мериносової вовни і відмінних 

показників м'ясної продуктивності. 
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На перспективу в племзаводах породи прекос передбачено зберегти 

близьку до сьогоднішньої породну структуру, збільшити до 95-98% 

чисельність овець харківського внутрішньопородного типу в породі прекос. 

Це зумовлено тим, що мериносова вовна і зараз має необмежений попит і 

вищу реалізаційну ціну. Надалі домінуючим буде чистопорідне розведення з 

використанням вітчизняного селекційного матеріалу. 

Загальний напрям селекційної роботи має бути зорієнтований на 

створення нових ліній і заводських типів із високою інтенсивністю росту до 

12-15- місячного віку та високою плодючістю вівцематок. 

Смушкове вівчарство. 

З метою прискорення розвитку смушкового вівчарства та його 

інтенсифікації необхідно забезпечити збільшення чисельності та поліпшення 

якісного складу каракульських і сокільських вівцематок за рахунок 

поліпшення організації відтворення стада, належного вирощування 

ремонтних ярок, збільшення вівцематок у структурі стада до 70-75 відсотків. 

Завдання товарних господарств − виробництво смушків високої якості, а 

також вовни, ягнятини, молодої баранини, молока за найменших витрат 

коштів і праці. 

Основним методом розведення в цих господарствах є поглинальне 

схрещування вівцематок місцевих популяцій з асканійськими 

багатоплідними каракульськими баранами або іншими високопродуктивними 

плідниками. 

На поголів'ї необхідно застосовувати класний (груповий) підбір із 

максимальним використанням баранів-поліпшувачів, проводити парування 

маток і бонітування ягнят. 

Племінна робота в товарних господарствах зводиться до: 

− бонітування ягнят; 

− щорічного ремонту стада баранів-плідників за рахунок придбаних 

у племзаводах і племрепродукторах; 

− обліку якості смушків і результатів ягніння; 
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− забезпечення повноцінної годівлі і належного утримання овець. 

Для збільшення виробництва сірого каракулю можливе застосування 

однорідного за забарвленням підбору. Сірих ягнят оцінюють за 

життєздатністю, нежиттєздатні тварини підлягають забою на смушки. Крім 

того, для збільшення виробництва смушків сірого забарвлення та 

розмноження сірих овець у товарних стадах широко використовують 

різнорідне за забарвленням спаровування сірих баранів із чорними 

вівцематками. 

Інша проблема зумовлена кон’юнктурою хутрових аукціонів. У зв’язку з 

великим попитом населення на різноманітні хутряні вироби почали 

створювати колекційно-селекційні отари високоякісного кольорового 

каракулю. Планують використовувати методи біотехнології для створення 

генотипів овець, адаптованих до несприятливих кліматичних умов. Генно-

інженерними методами також планують створення групи овець із 

кольоровим забарвленням вовни. 

Основним напрямом селекції овець на перспективу залишається 

підвищення вовнистої продуктивності мериносових овець, зокрема 

збільшення настригів чистої вовни та покращання її якості. У  цьому напрямі 

продовжують селекційну роботу з удосконалення таврійського типу овець в 

асканійській тонкорунній породі та створення на його базі нової таврійської 

породи овець, що має високі якості і світлий колір жиропоту.  

Серед нових напрямів генетики і селекції овець слід виділити створення 

генотипів тварин, що мають підвищену стійкість тонкорунного волокна 

проти механічного розриву. Тому, найближчими десятиріччями, особлива 

увага  приділятиметься вивченню генетичної природи товщини волокон і їх 

міцності. 

 

5.3. Селекційні ознаки і методи визначення 

Істинну величину вовнистої продуктивності характеризує настриг чистої 

вовни. Пряма селекція за цією ознакою трудомістка, тому зазвичай 
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враховують настриг немитої вовни. Високі фенотипні (r = 0,81-0,99) і 

генотипні (r = 0,6-0,7) кореляції вказують на можливість використовувати 

показник настригу немитої вовни в селекції для прогнозування настригу 

чистої вовни. Оскільки крім власне вовни в руні міститься багато 

компонентів, то для оцінювання маси чистого руна визначають вихід чистої 

вовни. Під виходом чистої вовни (ВЧВ) розуміють відношення маси 

кондиційно чистої вовни (КЧВ) (формула 5.1) до маси немитої вовни (НВ), 

вираженої у відсотках: 

ВЧВ = КЧВ / НВ.      (5.1). 

Кондиційно чистою вовною вважають чисту вовну, одержану внаслідок 

миття в гарячому мильно-содовому розчині або в органічних розчинниках і 

доведену до встановлених стандартом норм залишкових невовнистих 

компонентів і вологи: мінеральні домішки – 1%, рослинні – 1%, залишковий 

жир — 1% і волога – 17% за масою. 

На настриг впливає також площа шерстного покриву, яка залежить від 

величини тварини і складчастості шкіри. Між настригом вовни і масою тіла 

існує позитивна кореляція. Це пов'язано з тим, що більші тварини мають 

велику поверхню тіла, що продукує вовну. Проте вовнова продуктивність 

підвищується не прямо пропорційно величині маси тіла. Приріст кількості 

вовни поступово сповільнюється, і у найбільших тварин, із розрахунку на 1 

кг маси, її менше ніж у середніх і дрібних тварин. Крім того, великі вівці 

споживають більше корму, найвищий коефіцієнт вовнистості зазвичай 

характерний для дрібних тварин, тому добір за коефіцієнтом вовнистості 

може призвести до зворотної селекції за масою тіла.  

Довжина вовни — селекційна ознака, що позитивно корелює з настригом 

вовни. За повноцінної годівлі і оптимальних умов утримання овець довжина 

вовни досягає максимальної величини до однорічного віку, потім до трьох-

чотирьох років майже не змінюється. У подальшому збільшення вовни в 

довжину протягом року проходить порівняно рівномірно, але після 5-6 років 

− зменшується. Довжина вовни вимірюється лінійкою за ДЕСТ 17435-72. 
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Природну довжину вовни і пуху вимірюють за висотою не розтягнутого 

штапелю на бочку безпосередньо за лопаткою. Довжину вовни тонкорунних і 

напівтонкорунних овець визначають протягом 12-місячного росту із 

точністю до 5 мм. 

Іншою селекційною ознакою є товщина вовни або середній діаметр 

волокон. Товщина вовни збільшується до 3-5 років, потім зменшується. 

Барани генетично не відрізняються від маток за товщиною вовни, проте через 

особливості добору, менші фізіологічні навантаження і краще утримання та 

годівлю, їх вовна буває на 2-4 мкм товстішою ніж у маток. Товщину вовни 

визначають шляхом вимірювання діаметра волокон за ДЕСТ 21645-76. Для 

визначення товщини вовни потрібні мікроскоп-ланометр із збільшенням 500× 

і розподілом шкали 2 мкм або мікроскоп із збільшенням 400× і розподілом 

шкали окуляр-мікрометра не більше 4 мкм. Найбільшу цінність мають 

тварини з однаковою довжиною вовни на основних ділянках руна. 

Густину вовни тварин оцінюють суб'єктивно на дотик і за величиною 

шкіряного пробору. Результати суб'єктивного оцінювання мають низьку 

повторюваність. Більш точним є гістологічний метод визначення густини 

вовни, але він трудомісткий. Останнім часом набув розповсюдження 

розрахунково-ваговий метод. Встановлено, що у мериносових овець середня 

густина вовни складає 60-75 волокон, у напівтонкорунних і багатьох 

грубововнистих порід – 20-40 волокон на 1 мм2 шкіри. 

Вирівняність вовни є показником її однорідності за товщиною і 

довжиною волокон у штапелі і на різних частинах тулуба (за руном) − на 

боці, спині, стегні. Ступінь вирівняності вимірюється різницею між 

середніми товщинами волокон вовни на боці й стегні (в середній точці лінії, 

яка з’єднує маклок зі скакальним суглобом). Враховується також наявність 

огрубілих волокон на шкіряних складках шиї, тулуба, а також модуляції − 

песига, кемпа, окремі огрубілі волокна у штапелі. Розрізняють вовну не 

вирівняну, якщо різниця товщини волокон на боці і стегні більша 2 якостей  

(понад 4 мкм), зрівняну — різниця складає 1 якість (від 2 до 4 мкм) і добре 
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зрівняну — у випадку, якщо відмінність товщини вовни на боці і стегні 

менша 1 якості (менше 2 мкм). 

Важливою селекційною ознакою є оброслість тулуба, ніг і голови. 

Покращання оброслості тулуба, особливо спини, – великий резерв 

підвищення настригу вовни. З іншого боку, підвищена оброслість ніг і 

лицьової частини голови є небажаною, оскільки задає тваринам незручності, 

а також корелює з деякими небажаними ознаками. Оброслість оцінюють у 

балах шляхом огляду овець. 

У деяких випадках самостійне селекційне значення можуть мати такі 

ознаки як колір і якість жиропоту, звивистість вовни. 

Якість жиропоту за невисокого його вмісту у вовні — важлива умова 

збереження технологічних властивостей руна. Зайва кількість жиропоту не 

сприяє збереженню якості руна, але підвищує витрати кормів на утворення 

вовнистого жиру, знижує вихід чистої вовни, а у багатьох випадках може 

негативно впливати на міцність, колір і інші властивості волокна. Важлива 

ознака якості жиропоту під час бонітування — його колір. Розрізняють 

наступні градації кольору жиропоту в руні: білий (вапняно-білий), яскраво-

кремовий (перлинно-білий), кремовий, темно-кремовий, блідо-жовтий, 

жовтий, темно-жовтий, зелений. У разі добору овець перевага надається 

білому і близькому до білого забарвленню жиропоту.  

 

5.4. Популяційно-генетичні параметри селекційних ознак овець 

У овець, як і у інших видів тварин, окремі ознаки відносять до так 

званих альтернативних – якісних, а інші − до кількісних. До якісних можна 

віднести колір шерстного покриву, наявність рогів чи їх відсутність 

(комолість) і т.ін. Кількісні ознаки – це жива маса, скоростиглість, настриг 

вовни та її компоненти (довжина, діаметр волокон, їх густина) та ін. 

За полігенної спадковості та складного характеру взаємозв'язку генів не 

можливо виділити ефект окремих генів, що впливають на розвиток основних 

господарсько корисних ознак у овець. Для характеристики популяції за 
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такими ознаками використовують селекційно-генетичні параметри, які дають 

змогу встановити вплив спадкових факторів і середовища на мінливість 

кількісних ознак у популяції. 

 

5.4.1. Успадковуваність і повторюваність селекційних ознак овець 

Методи генетико-статистичного аналізу дозволяють об’єктивно оцінити 

для кожного стада і окремих ліній частку генетичної мінливості, 

визначається величиною коефіцієнта успадковуваності (h2). Чим вище 

значення коефіцієнта, тим з більшою достовірністю добір за фенотипом 

гарантує отримання від кращих батьків кращих потомків. 

Накопичилось багато даних, що характеризують спадковість основних 

ознак вовнистої та м’ясної продуктивності у тонкорунних і 

напівтонкорунних овець (табл. 5.1). 

Під час розведення овець породи австралійський меринос, яку 

характеризують високим ступенем консолідованої спадковості за вовновими 

якостями, добір за цією ознакою з високою достовірністю здійснюють на 

основі фенотипного оцінювання без перевірки батьків за якістю потомків. 

Рівень успадковуванності залежить також від умов життя, в яких 

відбувається вирощування і розвиток тварин. Коливання рівня годівлі й 

утримання позначають певним чином у поколіннях на мінливості ознак. Одні 

з них сприяють розвитку продуктивності, інші, навпаки, пригнічують її. 

Ознака краще проявляється у середовищі, більш сприятливому для його 

розвитку. Якщо навколишнє середовище несприятливе для нормальної 

життєдіяльності тварин, то мінливість генотипів за продуктивними 

особливостями у повному обсязі не виявиться. 

Таблиця 5.1  

Успадковуваність селекційних ознак у овець 

Ознака Коефіцієнт 
успадковуваності 

Жива маса під час народження  0,28- 0,61 
Жива маса під час відлучення 0,06-0,34 
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Жива маса у 12 місяців 0,16-0,4 
Настриг немитої вовни  0,1-0,66 
Настриг чистої вовни 0,2-0,62 
Діаметр вовнинок 0,2-0,5 
Довжина штапелю 0,21-0,67 
Щільність вовняних волокон на 1 см2 шкіри  0,4-0,6 
Складчастість шкіри на шиї та тулубі 0,28-0,56 
Багатоплідність 0,1-0,15 

 

Основні закономірності успадковуваності селекційних ознак овець 

Жива маса  овець має не тільки господарське, але і біологічне значення. 

Великі тварини краще резервують поживні речовини в організмі, вони 

відрізняються кращим здоров'ям, міцнішою конституцією. Ця ознака  

зумовлена спадковими особливостями і умовами середовища, особливо 

рівнем  годівлі. 

У межах кожної породи і стада спостерігають значну мінливість за 

величиною тварин. Коефіцієнт успадковуваності маси за даними багатьох 

авторів рівний 0,20—0,40, що вказує на можливість успішної селекції за цією 

ознакою. 

Із кількісних ознак у овець найвища – успадковуванність маси руна. Це 

складна ознака, основні компоненти якої: довжина волокна, його товщина, а 

також густина волокон на одиницю площі шкіри. 

Довжина вовни — важлива біологічна ознака, яка визначає її фізико-

технологічні особливості. Збільшення довжини вовни на 1 см забезпечує 

збільшення настригу на 14-15 відсотків. Через негативну кореляцію між 

довжиною і густиною вовни дуже важко одночасно покращувати обидві ці 

ознаки.  

Довжина вовни — спадково зумовлена ознака. У тонкорунних порід 

коефіцієнт успадковування довжини вовни знаходиться у межах 0,21…0,74. 

Це говорить про те, що добір тварин за довжиною вовни може бути 

ефективним. 



 

 

329

 

Негативний вплив неповноцінної годівлі на довжину вовни значно 

менший ніж на живу масу. Це пояснюється тим, що загальна фенотипна 

мінливість довжини вовни обумовлюється, здебільшого, генетичною 

природою, ніж фенотипна мінливість живої маси.  

Товщина вовни − ознака, що визначає її фізико-технологічні властивості. 

Коефіцієнти успадковуваності товщини вовни для мериносових овець 

коливаються у межах 0,3-0,5. За таких показників успадковуваності селекція 

за товщиною вовни у оптимальних умовах годівлі та утримання може бути 

достатньо ефективною. 

Густина вовни – один із головних чинників, що зумовлюють вовнову 

продуктивність овець. У сучасних мериносових овець густина у середньому 

складає 60-75 вовнинок на 1 мм2. Коефіцієнт успадковуваності густини вовни 

досягає 0,4, досить високий і перевищує рівень коефіцієнтів за іншими 

ознаками. У основних тонкорунних порід овець співвідношення вторинних 

фолікулів до первинних знаходиться у межах 12-20, а коефіцієнт його 

успадковуваності досягає 0,6. 

Об'єктивний показник вовнистої продуктивності − величина настригу. 

Проте величина настригу схильна до меншої мінливості під впливом 

зовнішніх чинників, ніж жива маса тварини, і здебільшого визначається 

спадковістю. Найбільший вплив на рівень вовнистої продуктивності має 

годівля тварини, у разі недостатнього її рівня настриг може знижуватися до 

30%, він залежить також від віку тварини. 

Для визначення ступеня стійкості ознаки в онтогенезі тварин 

використовують коефіцієнт повторюваності. Суть повторюваності полягає у 

тому, що одні ознаки досить стійко зберігають рангове положення в умовах 

зовнішнього середовища, що змінюється, інші дуже помітно реагують на ці 

зміни. Проте, у меншому обсязі реагують на умови, що змінились, ті з них, 

які характеризуються вищою генетичною обумовленістю. Такі ознаки мають 

і вищу повторюваність. 
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Показник повторюваності має велике практичне значення для 

селекційної практики, оскільки може ефективно використовуватися для 

племінного добору тварин у ранньому віці. Його можна використовувати для 

визначення генетичної різноманітності в популяції і як міру верхньої межі 

успадковуваності. 

Повторюваність маси тіла під час народження і відлучення коливається в 

межах 0,21-0,27. Порівняно високі коефіцієнти повторюваності маси тіла 

одержують під час їх визначення, починаючи з 4-місячного віку. Тому добір 

за живою масою може бути достатньо ефективним, якщо для цього 

використовувати показники зростання тварини за перший рік життя, а для 

попереднього добору − в більш ранньому віці. Добір за настригом вовни 

може бути більш ефективним під час другого стриження. Це пояснюється 

різною тривалістю зростання вовни до першої стрижки, у зв'язку з різними 

термінами ягніння. 

За постійних оптимальних умов, в яких зазвичай знаходяться барани-

плідники, коефіцієнти повторюваності за окремими ознаками досягають 0,9, 

їх можна ефективно використовувати для прогнозування племінного добору 

під час селекції овець. 

 
5.4.2. Взаємозв’язок між селекційними ознаками 

Генотипні і фенотипні кореляції.  

У селекційній практиці знання закону співвідносної мінливості та вміння 

його використовувати мають велике значення. Ігнорування ж цього закону 

може призвести до небажаних наслідків. Наприклад, однобічний добір 

електоральних овець на тонку вовну, а мазаєвських овець на довге і тонке 

волокно з великою кількістю жиропоту без урахування міцності конституції 

тварин, призвів до ослаблення конституції і масової загибелі цих овець. 

Для удосконалення конкретної ознаки найбільш ефективним є прямий 

відбір за нею, але до того ж повинні завжди враховуватися кореляції з 

іншими показниками. Навіть за вузької спеціалізації порід добір має бути 



 

 

331

 

певною мірою різнобічним, оскільки необхідну життєздатність тварин 

забезпечує нормальне для цієї спеціалізації співвідношення під час розвитку 

усіх частин організму. 

Таким чином, для розробки ефективних програм селекції необхідно 

враховувати генетичні кореляції між господарсько корисними ознаками. 

Основні кореляційні взаємозв’язки між показниками продуктивності 

овець наведено в таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2  

Кореляція між господарсько корисними ознаками овець 

Корелювальні ознаки Ліміти коефіцієнтів 
Маса руна – настриг митої вовни 0,80…0,99 
Маса тіла – маса руна 0,22…0,69 
Довжина вовни – настриг вовни 0,16…0,35 
Товщина вовни – настриг вовни 0,24…0,46 
Густина вовни – настриг вовни 0,12…0,55 
Довжина вовни – товщина вовни 0,13…0,57 
Довжина вовни – густина вовни -0,10…-0,19 
Маса тіла – молочність вівцематок 0,01…0,27 

 

До основних кореляцій між показниками продуктивності, що широко 

використовують у селекційній роботі відносять такі. 

Взаємозв'язок маси руна та настригу митої вовни. Показником, що 

характеризує істинну величину вовнистої продуктивності овець, є настриг 

вовни в митому волокні. Висока позитивна кореляція між настригом митої і 

не митої вовни у тонкорунних порід: 0,8-0,88. 

Взаємозв'язок маси тіла та руна. Між живою масою і настригом вовни 

у овець спостерігається позитивний зв'язок. У овець асканійської породи 

кореляція між цими ознаками знаходиться в межах від 0,22 до 0,26; у 

прекосів цей показник складає 0,480; у маток киргизької тонкорунної породи 

0,46 (у баранів 0,30, у ярок 0,63); у овець австралійського мериноса − від 0,23 

до 0,69; у овець алтайської породи − від 0,45 до 0,69; у овець 

північнокавказької породи — від 0,27 до 0,48. 
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Взаємозв'язок довжини та настригу вовни. Коефіцієнт кореляції між 

ними залежить від віку тварин і коливається в межах від 0,16 до 0,28. 

Взаємозв'язок товщини та настригу вовни. Зменшення волокна 

пов'язане зі зменшенням його маси, тому між поперечним перерізом 

вовнистих волокон і настригом вовни за інших рівних умов кореляція, 

головним чином, позитивна.  

Взаємозв'язок густини і настригу вовни. Про величину і напрям 

зв'язку між густиною вовни і настригом є суперечливі дані. Відсутність або 

невисокий зв'язок густини вовни з настригом пояснюється тим, що густина 

знаходиться у зворотній пропорційній залежності з довжиною і товщиною 

вовнистих волокон, які у сукупності з густиною визначають величину 

вовнистої продуктивності. Тому, щоб забезпечити збільшення вовнистої 

продуктивності, добір за густиною необхідно поєднувати добором за 

довжиною і товщиною вовни. 

Взаємозв'язки між довжиною, товщиною та густиною вовни. Ці 

ознаки є основними − детермінантами вовнистої продуктивності. Тому, для 

успішного вирішення багатьох селекційних завдань, спрямованих на 

збільшення настригу вовни у овець, необхідно знати зв'язки між цими 

ознаками. 

Взаємозв'язки між продуктивністю та відтворювальними якостями. 

На цигайських вівцях Болгарії визначено, що кореляція між масою тіла і 

молочністю змінювалася від 0,004 до 0,273, між масою тіла і вовнистістю − 

від 0,350 до 0,400, між вовнистістю і молочністю − від -0,002 до -0,125.  

Жива маса позитивно корелює з приходом ярок в охоту і плодючістю 

маток: чим більша жива маса ярки у річному віці, тим вища плодючість 

маток. Ці дані свідчать про ефективність непрямого добору овець за проявом 

статевої активності в ранньому віці у випадку селекції на плодючість. 

Важливе практичне значення має кореляція між типом конституції і 

смушковою продукцією (табл. 5.3). 
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Таблиця 5.3  

Вплив поєднання типів конституції батьків на розподіл смушків  
у потомків 

 
Розмір завитків (розподіл у%) Тип конституції дрібні середні великі Всього ягнят 

Ніжний-ніжний 24,7 52,8 22,5 89 
Міцний-міцний 17,1 47,2 35,7 210 
Грубий-грубий 8,6 43,8 47,6 187 

 

Встановлено, що у разі добору тварин ніжної конституції отримано утричі 

більше дрібнозавиткових ягнят порівняно з варіантом добору особин грубої 

конституції. 

Таким чином, кореляційні взаємозв’язки між ознаками свідчать, що 

однобічна селекція не завжди ефективна  порівняно з селекцією за багатьма 

ознаками, якщо не враховувати конституційні особливості тварин. 

 

5.5. Добір і підбір у вівчарстві 

5.5.1. Добір овець 

Ефективність добору зумовлена рівнем успадковуваності селекційних 

ознак, включених до селекційної програми, і його інтенсивністю. 

Добір овець для розведення проводять на основі їх всебічного оцінювання: 

за походженням, конституційно-продуктивними показниками і якістю 

потомків. 

Добір за походженням (за родоводом). Оцінювання і добір баранів-

плідників проходить декілька етапів: за походженням, власним показником і 

якістю потомства. Першим етапом роботи є добір у стаді (породі) батьків 

майбутніх ремонтних плідників. Як батьків ремонтних баранців відбирають 

елітних плідників-поліпшувачів, оцінених за якістю потомства,  як маток-

матерів майбутніх плідників – кращих маток селекційного ядра, отриманих від 

батьків-поліпшувачів і таких, які відрізняються високою багатоплідністю. 

Ефективність добору ремонтних баранів на підставі якості їх батьків 

визначають коефіцієнтом регресії дорослих плідників, оцінених за якістю 
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потомства на племінну цінність їх батьків. Регресія племінної цінності баранів 

на племінну цінність їх батьків за настригом вовни складає 0,3, а за якістю 

вовни (довжина, товщина) – 0,5. 

Слід враховувати, що оцінювання за походженням базується на інформації 

про предків і їх фенотипи. За хронологією таке оцінювання є першим і може 

бути отримане не тільки під час народження тварини, але й до народження під 

час планування добору. Передбачаючи майбутніх батьків можна планувати 

походження майбутньої тварини. У цьому полягає головна цінність і перевага 

оцінювання за походженням. 

Але на основі фенотипу батьків племінну цінність можна визначити лише 

попередньо. Для ознак із низьким коефіцієнтом успадковуванності значення 

оцінювання за походженням зменшується. 

Оцінювання за фенотипом бічних родичів. У вівчарстві цей вид 

оцінювання має обмежене використання, тому що овець відносять до тварин із 

низьким коефіцієнтом розмноження. У практиці селекції інформацію про братів 

і сестер (сибси і напівсибси) не використовують, їх кількість незначна. Точність 

оцінювання за бічними родичами суттєво зростає тільки за 10 і більше повних 

сибсів. Щодо напівсибсів, то їх можна залучати до оцінювання племінної 

цінності тварини за забійними якостями. 

Добір за екстер'єром і продуктивністю. Основне значення масового 

добору полягає у тому, що для розмноження залишають тварин із високою 

продуктивністю і добрим екстер'єром, а особин із небажаними властивостями 

вибраковують. У своїй основі цей метод добору базується на визнанні того, що 

кращі генотипи знаходяться серед кращих фенотипів. 

Залежно від напряму продуктивності головна увага під час добору 

приділяється або вовновій продуктивності і якості вовни, або скоростиглості, 

або плодючості, або якостям смушок і т.ін. До того ж в усіх випадках 

ураховують статуру, здоров'я, конституцію, оскільки тривалу й інтенсивну 

експлуатацію можуть витримати тільки здорові і конституційно міцні тварини. 
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Під час добору тварин за екстер'єром у першу чергу звертають увагу на 

конституцію і розвиток кістяка. У м’ясо-вовнистих овець мають бути добре 

розвинені статі, які характеризують м'ясність: стегно, поперекова частина, 

п'ясткові і плеснові кістки мають бути короткі. У Англії, під час оцінювання 

племінних овець породи лінкольн, зі 100 балів за стать екстер'єру присвоюють 

40, за м'ясність — 20, за вовнові якості — 20 і за активність тварин — 10 балів. 

Добір у вівчарстві проводять на основі оцінювання конституційно-

продуктивних якостей під час бонітування з урахуванням живої маси, настригу 

вовни, плодючості та інших ознак. 

Добір баранів і оцінювання їх спадкових якостей. Раннє і всебічне 

оцінювання плідників, виявлення поліпшувачів і широке їх використання на 

пунктах штучного запліднення або безпосередньо в господарствах − 

найважливіша ланка племінної справи, оскільки генетичне поліпшення тварин 

забезпечується, головним чином, через плідників. 

Ефективність селекційно-племінної роботи підвищується завдяки 

комплексному оцінюванню плідників з урахуванням продуктивних 

особливостей, генеалогічних даних і якості потомків. 

У племінних заводах стадо плідників комплектують тваринами, яких 

вирощують, перш за все, від маток селекційного ядра під час інтенсивного 

добору. У племінних репродукторах стадо плідників формують як за рахунок 

вирощених у своєму стаді, так і куплених у племінних заводах. 

Для товарних господарств плідників закуповують у племінних 

репродукторах із врахуванням методу розведення, що використовується 

(чистопорідне або схрещування). 

Основні положення добору і оцінювання тварин за якістю потомків 

зводять до такого: у тонкорунному і напівтонкорунному вівчарстві до добору 

баранів приступають у 2-3-тижневому віці. У цей час непридатних для 

племінного стада баранчиків каструють. Другий раз оглядають і добирають 

баранчиків на плем'я під час відлучення їх від маток. Кращих баранчиків 

виділяють у ремонтну групу в кількості, що перевищує потребу в 5…6 разів. 
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Наступний добір баранчиків здійснюють в однорічному віці на підставі даних 

походження, індивідуального бонітування, обліку настригу вовни і живої маси. 

Кращих з-поміж ремонтних баранчиків ставлять на перевірку за якістю 

потомків. Їх кількість повинна бути в 3…4 рази більшою від потреби. 

Загальні принципи організації перевірки плідників за якістю 

потомків. Для перевірки плідників парують з одновіковими матками I класу не 

молодше 2,5 років. Якщо плідників, що перевіряються, планується потім 

використовувати на матках II класу, то й перевірку їх можна проводити на 

матках цього класу. Спермою кожного плідника в одні і ті ж терміни без 

вибору запліднюють 75…80 рівноякісних маток. Від кожного плідника 

необхідно одержати і виростити до основного бонітування щонайменше 30 

голів потомків кожної статі. У цьому випадку можна достовірно оцінити 

племінні якості плідників, що перевіряються. Одержаних потомків оцінюють 

окремо за статтю, оскільки серед потомків окремої групи плідників якість 

може бути вищою у однієї статі, а серед потомків інших плідників − у іншої. 

Племінну цінність плідників, які на підставі перевірки за якістю потомків 

визнані кращими, уточнюють і контролюють за результатами щорічного 

оцінювання одержуваних від них потомків. 

Методи оцінювання плідників за якістю потомків. Результати 

оцінювання плідників за якістю потомків до певної міри залежать від методів 

його проведення. Спадкові властивості плідників можна оцінити двома 

методами: дочки-матері, коли зіставляють якість дочок і їх матерів; дочки − 

ровесниці, коли середню продуктивність дочок оцінюваного плідника 

порівнюють із середньою продуктивністю ровесниць інших плідників, що 

перевіряються. Модифікацією цього методу є спрощений метод ровесниць. Він 

полягає у тому, що показники потомків кожного плідника зіставляють із 

показниками одновікових потомків усіх плідників, що перевіряються, 

включаючи і оцінюваного плідника. Крім того, можна користуватися 

порівнянням між собою типу і якості потомків, одержаного від різних 

плідників, що перевіряються. 
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Генетичні кореляції батько-потомок вищі ніж у менш споріднених груп. 

Проте, метод дочки-матері не знаходить широкого застосування у вівчарстві. 

Це пов'язано з необхідністю використання поправних розрахункових 

коефіцієнтів на вік, якщо продуктивність дочок і матерів порівнюють за один і 

той же рік, якщо порівнюють показники тварин одного віку, але одержаних у 

різні роки. Подібні поправки здебільшого затушовують або навіть 

спотворюють реальну картину продуктивності тварин. 

Баранів тонкорунних і напівтонкорунних порід рекомендується оцінювати 

методом ровесників з урахуванням показників їх потомків: питомої ваги 

елітних тварин І класу, настригу і довжини вовни під час бонітування, частки 

тварин із бажаним типом вовни, живої маси ягнят під час відлучення на одну 

злучену матку. У баранів, крім того, слід враховувати статеву активність і 

здатність сперми до запліднення. 

Вовнову продуктивність потомків визначають в не митому і в чистому 

(митому) волокні. Добір і миття зразків на вихід чистої вовни здійснюють за 

загальноприйнятою методикою не менше ніж у 10 потомків кожного барана, 

відібраних методом випадкової вибірки. Оцінюють масу і структуру руна, 

довжину і товщину волокон, вирівняність їх у штапелі й за руном, наявність і 

якість жиропоту та ін. 

Живу масу ягнят під час відлучення від маток установлюють за середньою 

величиною цього показника у одного нащадка з розрахунку на одну спаровану 

матку. Якщо спаровані з різними баранами матки різняться за багатоплідністю, 

то вносять поправку для визначення середнього показника. Поправку 

одержують розподілом середньої живої маси ярок-одинців і баранчиків на 

середню живу масу ярок-двоєн і баранчиків-двоєн. Наприклад, середня жива 

маса ярок-одинців, що походять від барана № 425, під час відлучення від маток 

склала 28 кг, а ярок-двоєн − 25 кг, то поправний коефіцієнт у цьому випадку 

1,12 (28:25). Жива маса ярок-двоєн, помножена на цей коефіцієнт, 

відповідатиме живій масі ярок одинців. Так само можна встановити поправні 

коефіцієнти і за іншими ознаками двойневих ягнят. 
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Для точнішого оцінювання м'ясної продуктивності проводять контрольну 

відгодівлю і забій ягнят. На відгодівлю ставлять ягнят (баранчиків) після 

відлучення їх від маток у кількості не менше 5 голів від кожного барана, що 

перевіряють, тривалість відгодівлі не менше 60 днів. 

У м’ясо-вовнистому вівчарстві за даними контрольної відгодівлі 

молодняку від баранів, що перевіряють, у віці від 4 до 7 місяців 

рекомендується визначати енергію росту і оплату корму. Для отримання 

надійніших і зіставних даних цю роботу проводять в умовах спеціалізованих 

станцій за єдиною методикою. Станції контрольної відгодівлі молодняку овець 

повинні бути в кожному племінному господарстві. Їх можна організувати і на 

міжгосподарській основі з обслуговуванням  господарств, які займаються 

однією породою. 

Відтворювальні якості барана за багатоплідністю можуть бути визначені 

лише побічно за показниками жіночих родичів. Тому рекомендується 

попереднє оцінювання баранів проводити за показниками плодючості їх 

напівсестер, а остаточне − за плодючістю дочок. Під час оцінювання баранів за 

якістю потомків разом із плодючістю і основними показниками продуктивності 

слід враховувати показники спермопродукції та заплідненість спарованих з 

ними маток, збереженість їх потомків від народження до відлучення і 

бонітування. 

За величиною ознак продуктивності, тобто за племінними якостями, 

барани можуть бути розподілені на категорії: достовірні поліпшувачі, коли 

критерій достовірності різниці рівний +2 і вищий; середні (нейтральні) − від 

+1,9 до –1,9; погіршувачі, коли критерій достовірності різниці потомків 

порівняно з ровесниками рівний  – 2 і нижчий. 

 

5.5.2. Бонітування овець 

Основне бонітування овець всіх порід проводять перед першим 

стриженням, у віці одного року. На основі розвитку тварин, їх вгодованості і 

стану шерстного покриву здійснюють оцінювання молодняку з досить високим 
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ступенем вірогідності. Баранів і маток селекційних груп, відібраних для 

поглибленої (індивідуальної) селекції, оцінюють щорічно з метою видалення 

тварин, які не відповідають задачам селекції за власною продуктивністю або за 

якістю приплоду. 

Молодняк із незадовільним станом шерстного покриву, недостатньо 

розвинутий, низької вгодованості не бонітують, а у разі поліпшення його стану 

бонітування проводять у старшому віці, зазвичай в дворічному. 

Залежно від напряму вівчарства і характеру головної продукції основне 

бонітування овець можуть проводити і в інші вікові періоди: у смушковому 

вівчарстві бонітують ягнят у віці 1…2 днів, у шубному − у віці 8-9 місяців, 

через 3 місяці після першого стриження і формування основного шерстного 

покриву. 

Сумарне бонітування тварини складається з індивідуального оцінювання 

основних ознак продуктивності і їх поєднання, а також із визначення 

особливостей його використовування в системі племінного добору 

відповідно до програми поліпшення стада. 

Під час бонітування, з урахуванням завдань добору і прийнятої системи 

племінної роботи, поголів'я племінних овець розподіляють за строго 

визначеними групами (бонітувальними класами) залежно від їх племінної 

цінності. 

Вимоги до класів не залишають постійними і встановлюють з 

урахуванням породи, досягнутого нею рівня продуктивності, завдань 

подальшої селекції, рівня розвитку племінної бази породи та інших чинників. 

Якщо на початку 30-х років у стадах мериносів типу рамбульє і 

новокавказьких овець для віднесення тварин до I класу довжину вовни 

встановлюють на рівні 6,5-5,5 см і передбачався розподіл на шість класів 

(включаючи еліту), то за нині чинною інструкцією вівці I класу повинні мати 

довжину вовни не менше 8 см, а кількість бонітувальних класів зменшено 

вдвічі (доведено до трьох). 
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У тонкорунному і напівтонкорунному вівчарстві, де одним із основних 

видів продукції є вовна, розподіл овець на бонітувальні класи заснований на 

оцінюванні ознак, що зумовлюють отримання великого настригу чистої 

вовни високої якості. У овець м'ясо-вовнистого напряму приділяють увагу 

вираженості ознак, що характеризують м'ясну продуктивність. 

Високий рівень фенотипної і генотипної мінливості більшості цих ознак, 

відсутність об'єктивних методів їх вимірювання у виробничих умовах 

вимагають серйозної теоретичної підготовки фахівців-бонітерів і придбання 

ними високих професійних навичок. 

Основні принципи оцінювання продуктивних якостей під час 

бонітування овець тонкорунних, напівтонкорунних, м'ясо-вовнистих і 

м'ясних порід наведено в табл. 5.4. 

Принципи  бонітування. Індивідуальні відмінності у вираженості типів 

овець генетично зумовлені і визначають різним характером обміну речовин, 

що знаходить відображення у статурі тварин, неоднаковому розвитку 

окремих частин тіла, органів і тканин. 

Для овець вовнистого типу характерні легка, середніх розмірів, довга і 

вузька в лицьовій частині голова, середньої довжини неширока шия, помірно 

глибокі, відносно вузькі груди, виступаючий над лінією спини загривок, 

неширокі спинний і поперековий відділи, середньої ширини, звисла тазова 

частина, недоліки в постановці ніг (іксоподібність, саблистість та ін.) і 

загалом фізіологічна й морфологічна пізньостиглість. 

Вівці м'ясного типу відрізняються невеликою, відносно короткою, з 

широкою лобовою і лицьовою частинами головою, короткою, яка непомітно 

переходить до грудної частини, шиєю, округлою, добре розвинутою грудною 

частиною і горизонтальним прикріпленням ребер до хребців, широкими 

загривком, спиною і поясницею, широким горизонтальним тазом, добре 

виконаними стегнами, широкою і правильною постановкою кінцівок, більш 

раннім розвитком. 
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Таблиця 5.4  

Зведена характеристика бонітувальних класів овець  
(В.О. Сухарльов, О.П. Дерев’янко, 2003) 

Бонітувальні класи Вівці за 
продуктивністю І II в/к 
Тонкорунні, 

класи: 
еліта, І, II 

Великі вівці, міцної 
конституції, 
стандартні для 

породи. Довжина 
вовни 8 см і більше, 

мають густу 
вирівняну вовну, 
товщина 60 70-ї 
якості, якісний 
жиропіт, добра 

оброслість черева. 

Для тонкорунних 
овець за чинною 
інструкцією 

встановлено ІІ клас, 
до котрого відносять 

тварин, які не 
відповідають 

вимогам І класу. 

Для тонкорунних 
овець замість III 
класу встановлена 
група (в/к), яка не 
відповідає вимогам 
класних тварин. 

Напівтонко-
рунні, класи: 
еліта, І, ІІ 

Великі вівці, міцної 
конституції, гарно 
виражена м'ясо-

вовнова 
продуктивність, вовна 

довга, густа та 
вирівняна. 

Більш дрібні вівці за 
формою будови тіла, 
які відступають від 
вимог І класу, 

вовнова 
продуктивність на 
рівні 1 класу. 

Тварини за 
розміром, будовою 
тіла та продук-
тивністю не 

відповідають І і ІІ 
класам. 

Каракульські 
(чорні 

особливі), 
класи: еліта, І, II

Ягнята великі, міцної 
конституції. Шкіра 
тонка, щільна, 

завиток − вальок або 
боб (за площею). 

Завитки напівкруглі, 
густі, щільні, 

блискучі. Кращих 
ягнят відносять до 
еліти (смушок 
жакетної групи). 

Ягнята, які мають 
вальок або боб на 
спині та на крижах - 

гривки. 

Завитки усіх форм та
розмірів. Волосся 
сухе, грубувате зі 
слабким блиском. 

Романівська, 
класи: еліта, І, II

Міцна та суха 
конституція без 
екстер'єрних 

недоліків. Вовна 
сірого, блакитного 

відтінків, густа, м'яка. 
Співвідношення ості 
до пуху від 1/7 до 

1/10, пух довше від 
ості на 1-3 см. Краще 

Міцна конституція 
зі схилом до ніжної, 

щільність та 
оброслість вовною 
на рівні І класу за 
співвідношенням 
ості та пуху від 1/7 
до 1/15 світло-

сірого, блакитного 
відтінку. 

Нормально 
розвинені вівці 
схильні до грубої 
конституції. 

Співвідношення ості 
до пуху 1/6 і менше. 
Руно більш темного 

кольору і не 
зрівняне за 

забарвленням. Вовна 
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виражена завитість 
косиць. 

гладка, жорстка, без 
завитків. 

Курдючні Міцної конституції, 
великі вівці, вовна не 
грубіша ІІ класу, 
курдюк гарно 
розвинений, 

підтягнений, м’ясо-
сальні якості гарно 

виражені 

Груба конституія, 
масивний кістяк.За 
розміром вівці не 

менші, а то й більші 
тварин І 

класу.Курдюк 
розвинений добре, 
вовна груба, з 

більшим вмістом 
ості та мертвого 
волосу (ІІІ клас) 

Більш дрібні, погано 
розвинені вівці. 

М’ясо-сальні якості 
виражені 

недостатньо. Вовна 
буває різного класу, 
іноді з великим 
вмістом пуху 

 

Для тварин вовнистого типу характерні високі коефіцієнти вовнистості 

(відношення маси немитої вовни до живої маси тварин у відсотках), для 

м'ясного − найнижчі. Існує висока міжпородна, а також внутрішньопородна 

мінливість за ступенем поєднання ознак, властивих цим типам, що 

проявляється в особливостях екстер'єру, здоров'я, конституції різних порід. 

У тонкорунних овець важливим показником типу є ступінь розвитку 

складчастості шкіри, оскільки існує негативна кореляція між складчастістю і 

м'ясними якостями. Для тонкорунних порід надмірна складчастість 

небажана. Під час їх бонітування виділяють тварин з бажаним для породи 

типом складчастості, вираженістю вовнової і м'ясної продуктивності, а також 

тварин із недостатнім і підвищеним запасом шкіри, що схиляються 

відповідно убік м'ясної або вовнової продуктивності. 

Конституція і кістяк тварини оцінюють під час її огляду. На основі 

загального оцінювання статі екстер'єру, міцності кістяка, щільності і 

товщини шкіри, розвитку підшкірної клітковини, вовнистого покриву 

визначають належність тварини до ніжного, грубого, рихлого або міцного 

типів конституції. Найбажанішими є тварини міцного типу, характерною 

особливістю яких є гармонійна статура, добре розвинений, але не грубий 

кістяк, щільна шкіра середньої товщини, помірно розвинена підшкірна 

клітковина. Вівці грубої конституції мають грубий, масивний кістяк, товсту 
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рихлу шкіру. У тварин ніжної конституції кістяк слабо розвинений, п'ясткові 

кістки тонкі, голова вузька, витягнута в лицьовій частині. Серед овець цього 

типу частіше зустрічаються тварини з порочними формами звитої вовни 

(маркиртна, нитка). 

Екстер'єр овець є показником напряму продуктивності, він тісно 

пов'язаний з конституцією і здоров'ям тварини. Для всіх типів і порід овець 

бажаними є тварини з широким і глибоким тулубом, розвиненою грудною 

частиною, правильною постановкою ніг, добре розвиненими ознаками 

вовнової і м'ясної продуктивності. Екстер'єр оцінюють за 5-бальною 

системою з урахуванням порідних особливостей статури.  

Густину вовни у овець визначають на основних частинах руна (бік, 

спина, лопатка, черево) за ступенем зімкнутості зовнішнього штапелю, 

глибиною забруднення і вимитості внутрішнього штапелю, шириною 

шкірного шву у разі розгортання вовни на тулубі. Точність візуального 

оцінювання густини вовни залежить від її довжини, вмісту жиропоту, 

вогкості вовни, товщини волокон, а також постановки тварини під час 

огляду. Враження рідкої вовни створюється за наявності довгої і тонкої 

вовни, а також за недостатньої кількості жиропоту, підвищеної вогкості, 

неправильної постановки тварини. Розрізняють овець з рідкою, задовільною, 

густою і дуже густою вовною. 

Вміст і якість жиропоту визначають оглядом зовнішньої і внутрішньої 

будови штапелю. Вміст його встановлюють за наявністю крупинок 

жиропоту, маслянистістю вовни під час обмацування, скручування пучка 

вовни, а також за ступенем і глибиною вимитості і забрудненості руна. 

Критерієм якості жиропоту є його колір. Найбільшу цінність представляє 

білий і близькі до нього відтінки жиропоту. Захисні властивості жиропоту 

значною мірою пов'язані з будовою і структурою руна, його щільністю і 

густиною, висотою штапелю, вирівняністю за товщиною і довжиною 

волокон. На інтенсивність забарвлення жиропоту впливають вік, рівень 

годівлі, набір кормів у раціоні, вгодованість і стан здоров'я тварин, обробка 
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протикоростовими засобами, підвищений вміст аміаку в приміщенні та інші 

чинники. Особливу цінність мають тварини з високою індивідуальною 

стабільністю кількісних і якісних властивостей жиропоту. Під час 

бонітування відзначають нормальну, надмірну і недостатню кількість і колір 

жиропоту. 

Звивистість вовни є показником вирівняності вовни щодо товщини і 

довжини волокон у штапелі. Тип і характер звивистої вовни є важливими 

породними і конституційними ознаками овець. Високому ступеню 

однорідності вовни за цими ознаками відповідає рівномірна, добре виражена 

звита за всією довжиною штапелю. Однотипний характер звивистості на 

різних частинах тулуба вказує на високу вирівняність руна за товщиною, 

довжиною, густиною вовни. Більш великі завитки в основі штапелю у 

молодняку свідчать про нормальне її відростання, достатній рівень годівлі. 

Поява в нижній зоні штапелю дрібної звитої вовни пов'язана з її 

зтоншуванням у результаті недогодівлі або інших порушень фізіологічного 

стану тварин. Звиту вовну під час бонітування визначають на боці окомірно. 

Вона може мати змитий характер (завитки відсутні або слабо видимі), бажану 

(завитки добре видимі) і чітко виражену форму за всією довжиною штапелю. 

Відзначають також і порочні форми звивистості − нитку, маркину. 

Оброслість спини, черева, морди і кінцівок − важливий показник 

оцінювання тонкорунних і напівтонкорунних овець. Тварини, у яких вовна на 

спині за довжиною і густиною не поступається цим показникам на боці, а на 

череві має штапельну будову і лише трохи коротша і густіша, ніж на боці, 

представляють велику цінність. Небажана надмірна оброслість вовною 

лицьової частини голови. Під час бонітування тонкорунних порід овець 

прийняте бальне оцінювання оброслості. 

Величина вівці (жива маса) є важливою селекційною ознакою, а 

оптимальний її рівень для породи є показником поєднання м'ясної і вовнистої 

продуктивності. Живу масу овець для селекційної мети визначають у ягнят 

під час народження і відлучення їх від матерів. Живу масу дорослих овець 



 

 

345

 

визначають восени перед паруванням. Молодняк у віці 12 місяців і баранів-

плідників, крім того, зважують весною в період бонітування. 

Настриг вовни враховують в період стриження шляхом зважування руна 

(в оригіналі) після відділення забрудненої вовни. На підставі лабораторного 

визначення виходу чистої вовни в селекційних й інших лабораторіях 

розрахунковим шляхом встановлюють настриг чистої вовни для маток 

селекційної групи і баранів-плідників. Настриг чистої вовни за іншими 

отарами за стадом встановлюють за даними актів приймання-здавання вовни 

на промислові підприємства. 

До оцінювання ознак продуктивності під час бонітування баранів-

плідників і маток селекційних груп проводять лабораторні дослідження 

довжини, товщини, густина волокон і вирівнянності їх у штапелі і за руном, а 

також звивистості, кількості та якості жиропоту, забрудненості вовни та ін. 

Для цієї мети відповідно до методик відбирають зразки вовни у тварин під 

час бонітування або проводять комплексне оцінювання рун. 

Під час бонітування тонкорунних і напівтонкорунних порід овець м'ясо 

вовнистого напряму продуктивності оцінюють вираженість м'ясних форм за 

5-бальною шкалою, крім того у напівтонкорунних м'ясо-вовнистих овець − 

ступінь вираженості блиску вовни, а у короткововнистих м'ясних − наявність 

темних (що пігментуються) вовнистих волокон у руні. 

В окремих випадках слід оцінювати і додаткові ознаки тварин з 

урахуванням особливостей стада і задач селекції (наприклад, колір копитного 

рогу й ін.). Важливим завданням бонітування є не тільки визначення ступеня 

відповідності ознаки нормі, але і, що особливо важливо, уміння враховувати 

наявність більш тонких відмінностей і відхилень відносно ступеня 

вираженості ознак вовнистої і м'ясної продуктивності. Підсумковим 

результатом оцінювання конституціонально-продуктивних якостей овець є 

загальне їх оцінювання або клас тварини. Залежно від порідних особливостей 

і рівня продуктивності для тонкорунних і напівтонкорунних овець 

встановлено 3 класи: еліта, I і II. 
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Тварини, віднесені до еліти, за конституціональними і продуктивними 

ознаками, статурою мають помітно перевершувати вимоги стандарту породи 

(тобто I клас). 

До I класу відносять овець, що задовольняють вимоги бажаного типу і 

стандарту породи. У племінних господарствах матки I класу і елітні 

використовують для отримання і вирощування племінного молодняку. 

Тварин, що не відповідають за окремими ознаками стандарту породи, 

але придатні для отримання товарної продукції (вовни, м'яса), відносять до II 

класу. В племінних господарствах матки II класу використовують також для 

отримання і продажу на плем'я поліпшених ярок. 

Тварини з ослабленою конституцією, малопродуктивні, дрібні, з 

незадовільним шерстним покривом підлягають вибраковуванню. 

Бонітувальний клас відмічають на вухах овець умовними вищипами. 

Кінцевим етапом бонітування є формування отар маток із тварин одного 

класу і віку, і добір до них баранів відповідної якості. Без проведення цієї 

роботи бонітування втрачає практичне значення. 

Результати оцінювання ознак продуктивності тварини, отримані під час 

бонітування, записують у спеціальні бонітувальні журнали за допомогою 

умовних позначень для подальшого використання в племінних документах і 

для обробки даних на ЕОМ. 

Залежно від племінної цінності овець під час оцінювання їх за власною 

продуктивністю можуть застосовувати індивідуальне або класне 

бонітування. 

Під час індивідуального бонітування овець оцінюють за основними 

ознаками продуктивності і результати записують у бонітувальний журнал. 

Відповідно до чинних вимог у тонкорунному і напівтонкорунному вівчарстві 

індивідуально бонітують основних баранів-плідників, резервних і пробників, 

ремонтних баранів, маток і переярок селекційних груп, приплід, отриманий 

від маток селекційної групи і призначений для її ремонту і реалізації на 

плем'я, а також приплід, за якістю якого оцінюють баранів-плідників. 
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Під час відлучення від матерів ягнят, отриманих від маток селекційної 

групи і баранів, що перевіряють, також бонітують індивідуально (тип 

тварини, густина, довжина і товщина вовнистих волокон, жива маса, загальна 

оцінка за бальною шкалою). 

У племінних стадах ярок і баранчиків від племінних маток 

неселекційних груп і ремонтних маток, а в товарних стадах усіх ярок 

оцінюють шляхом класного бонітування, без запису результатів до 

спеціального бонітувального журналу. 

Напівтонкорунні чистопородні вівці, як і тонкорунні, поділяють на три 

класи: еліта, І та II класи. 

Клас еліта − найкращі за продуктивно-конституційними якостями та 

властивостями тварини значно перевищують овець І класу і повністю 

відповідають стандарту породи.  

І клас – тварини за конституцією та продуктивним ознакам відповідають 

вимогам стандарту породи. 

ІІ клас – тварини, які не відповідають вимогам стандарту породи за 

настригом вовни, живою масою, довжиною вовни, а також, які мають 

довгу, але рідку вовну або вовну, недостатньо вирівняну за товщиною. 

Тварини, які не відповідають вимогам означених класів, мають бути 

відбраковані.  

Овець каракульської породи під час бонітування поділяють на групи 

відповідно до кольору: чорні, сірі, рожеві, білі, сур та інші. Найбільші вимоги  

до ягнят чорного та сірого кольорів. 

Чорні каракульські ягнята за типом, формою, розміром завитка, 

густотою, шовковистістю і блиском волосу, щільністю і товщиною шкіри 

та іншими показниками поділяють на чотири типи: жакетний, плоский, 

ребристий і кавказький, а всередині цих типів – на класи. Ягнята жакетного 

типу на основних частинах тіла (крижі, спина, боки) мають напівкруглий 

вальок і біб; плоского – плоский довгий та короткий вальок у поєднанні з 

широкими гривками; ребристого – довгі та середні ребристі вальки, високі 
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гривки та ласи; кавказького – середні й короткі вальки та боби, частково 

гривки, кільця та горошок. 

Овець української гірськокарпатської породи під час бонітування 

поділяють на три класи: еліта, І і II. До класу еліта належать тварини, які за 

конституціонально-продуктивними якостями відповідають вимогам 

стандарту породи, добре пристосовані до умов Карпат і за всіма 

продуктивними показниками перевищують овець І класу. І клас – тварини 

міцної конституції, добре пристосовані до умов і відповідають вимогам 

стандарту за рівнем і якістю продукції. II клас – тварини, які за живою 

масою, настригом вовни не відповідають вимогам І класу, а також вівці, 

які мають дуже грубу вовну. Тварини, що мають однорідну вовну, 

ослаблену конституцію, вади екстер'єру та низьку продуктивність, мають 

бути відбраковані та виведені з отари. 

 

5.5.3. Загальні принципи підбору 

Підбір проводять виходячи з першочергових завдань щодо розведення 

тварин у цьому господарстві. Не можна вважати, що для всіх господарств, які 

розводять тварин того або іншого напряму продуктивності, завдання одні й ті 

ж. Наприклад, першочергове завдання всіх товарних ферм тонкорунного 

вівчарства − виробляти найбільшу кількість вовни високої якості. Проте в 

одному господарстві для вирішення цього завдання необхідно, в першу 

чергу, звернути увагу на підвищення маси тіла овець і збільшення у них 

довжини вовни, оскільки тварини цього стада дрібні і з короткою вовною. У 

іншому господарстві підвищення вовнистої продуктивності овець швидше 

можна досягти поліпшенням у них оброслості і збільшенням густини вовни, 

оскільки за достатньо великої маси тіла і хорошої довжини вовни ці тварини 

мають абсолютно недостатню масу вовни. Ці відмінності в конкретних 

стадах установлюють на підставі бонітування і обліку показників 

продуктивності тварин. 
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Для того, щоб завдання племінного підбору − вдосконалення і 

закріплення в стаді певних бажаних якостей − розв'язувалося 

цілеспрямовано, план парувань слід складати з урахуванням племінної 

цінності плідників і маток. Плідники за продуктивністю завжди мають бути 

кращими ніж матки, які з ними парують. Тварини заздалегідь мають бути 

оцінені за походженням, продуктивністю, якістю потомків. Велике значення 

мають результати оцінювання попередніх парувань тварин. Найефективніші 

поєднання пар слід повторювати щодо парувань. 

Гомогенним підбором можна утримати або навіть підсилити у потомків 

цінні властивості батьків. Схожі особливості спарованих тварин у наступних 

поколіннях прогресують. Окрім посилення корисних варіацій, тривале 

гомогенне спаровування підвищує ступінь успадковування ознак. 

Однорідний підбір батьків за максимально вираженими ознаками − маса 

тіла, настриг і довжина вовни − дозволяє одержати потомків із добрим 

розвитком цих ознак і забезпечує спадкову їх консолідацію. Однорідний 

підбір тварин із щонайвищим розвитком бажаних ознак − основний шлях не 

тільки збереження, але й подальшого розвитку у потомків цих цінних 

властивостей батьків. 

Гетерогенний підбір. Найбільш поширена форма підбору, що 

використовується як в племінних, так і в товарних стадах овець. Основний 

принцип різнорідного підбору – "гірше кращим поліпшується". 

За такої форми підбору за фенотипом баранів закріплюють за матками з 

урахуванням якості і ступеня розвитку у них окремих ознак. До маток, що 

мають рідку і коротку вовну, підбирають елітних баранів із доброю 

вирівняністю. 

Кращі результати в не племінній частині стада отримують під час 

підбору до маток, що мають окремі недоліки, високопродуктивних елітних 

баранів з оптимальним комплексом ознак, які необхідно поліпшити. 

Гетерогенний підбір достатньо широко використовують у товарних 

стадах, де маток, наприклад, з ознаками ніжної конституції і короткою 
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вовною парують з довгововнистими плідниками міцної або ближче до грубої 

конституції. 

Крайнім ступенем гетерогенного підбору є схрещування з 

використанням плідників іншої породи, що мають добрий розвиток тієї 

ознаки, яка у поліпшуваних маток розвинена недостатньо або відсутня. 

Індивідуальний підбір. У господарствах і на фермах племінного 

призначення в кращій селекційній частині маточного стада, виділеного для 

поглибленої селекційної роботи і отримання висококласних племінних 

тварин, застосовують індивідуальний підбір. У разі індивідуального підбору 

важливо добре знати не тільки продуктивність, екстер'єр, але й конституційні 

особливості та походження кожної матки й плідника, результати їх підбору в 

попередніх спаровуваннях. Облік і використання під час підбору інших 

характеристик, індивідуальних особливостей тварин підвищує вірогідність 

отримання приплоду бажаної якості. 

Для отримання висококласних і цінних потомків до високопродуктивних 

маток, що відповідають бажаному типу, підбирають плідників, схожих із 

матками за типом, які мають максимальну вираженість основних ознак, що 

селекціонуються ("краще з кращим"). Індивідуальний підбір повинен бути 

широко застосований і під час розведення за лініями. Підбір за принципом 

"краще з кращим" – основне в роботі щодо типізації стада.  

До маток, що відхиляються від бажаного типу, але які мають одну або 

декілька цінних якостей підбирають плідників із максимальною вираженістю 

тих ознак, які недостатньо розвинені у маток. Такий підбір (коригувальний) 

забезпечує отримання потомків, що вдало поєднують цінні якості батьків. 

Для повторення вдалих спаровувань можна використовувати і синів 

плідника, від якого був одержаний попередній приплід, якщо він має добре 

виражений бажаний тип (схожий із типом батька) і перевірений за якістю 

потомків. 

Груповий підбір проводять з урахуванням сумарної характеристики того 

або іншого класу маток. До маток певного класу підбирають таких плідників, 
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від спаровування з якими можна отримати бажаних потомків. Індивідуальні 

особливості маток під час групового (класного) підбору не враховують. 

Наприклад, до маток II класу, у яких коротка вовна, призначають 

довгововнистих елітних плідників, для поліпшення у приплоді довжини 

вовни і одночасно підвищення інших селекційних ознак. Зазвичай для отари 

маток певного класу призначають одного основного і одного резервного 

плідника. Останнього використовують у період масового приходу маток в 

охоту, коли основний плідник не в змозі їх всіх запліднити або під час його 

хвороби. 

Класний підбір застосовують на товарних фермах, а також у племінних 

господарствах на поголів'ї, де не практикують індивідуальний підбір. 

 

5.6. Методи розведення у вівчарстві 

Чистопородне розведення. Головна мета чистопородного розведення – 

збереження і поліпшення цінних якостей породи, консолідація спадкових 

властивостей тварин. За ступенем спорідненості тварин методи розведення 

поділяють на споріднене (інбридинг) і неспоріднене (аутбридинг). 

Чистопородне розведення застосовують у племзаводах,  племрепродукторах і 

частково в товарних господарствах. 

Розведення за лініями. Лінія — група пов'язаних спорідненістю тварин, 

що мають загальний тип. Розрізняють генеалогічні і заводські лінії. 

Структурні елементи заводських порід — заводські лінії, тварини, які зв'язані 

між собою спільністю походження від видатного родоначальника, ознаки і 

тип якого підтримують у  поколіннях цілеспрямованим добором і підбором із 

використанням помірного, а іноді й тісного інбридингу. Мета розведення за 

лініями − диференціація певної популяції тварин на групи, відмінні одна від 

одної за окремими або комплексом ознак, типу, що забезпечує збереження в 

породі достатньої мінливості і пластичності, а в лініях — високої спадкової 

стійкості. 
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Кількість ліній у породі, стаді може бути різною залежно від чисельності 

тварин у породі, розмірів стада та інших чинників. Рекомендується мати в 

стаді 5-6, а в породі – не менше 8-10 неспоріднених між собою ліній. 

Родоначальником нової лінії може стати тільки той баран-плідник, який дав 

найкраще потомство з чіткою вираженістю його типу. 

Під час розведення за лініями як основні рекомендують типи споріднених 

спаровувань, що забезпечують найбажаніший ефект − II-III; ІІІ-ІІІ; III-IV. 

"Освіження крові". Введення до стада нових плідників тієї ж породи,  

що походять з інших неспоріднених племінних стад, називають "освіженням 

крові". Цей спосіб використовують у випадку, коли в стаді, заводі під час 

тривалого замкненого розведення тварин у чистоті з'являються ознаки 

депресії: зниження плодючості, життєздатності, продуктивності та ін. Добрі 

результати одержують, коли для "освіження крові" використовують плідників 

конституційно міцних, з вищою продуктивністю щодо стада тварин, яке 

покращується.  

Для підвищення настригу вовни і м'ясної продуктивності овець 

асканійської тонкорунної породи, що розводять у племінних господарствах 

півдня України та інших зонах, заслуговує уваги використовування плідників 

цієї ж породи та таврійського типу з племзаводу “Червоний чабан” 

Херсонської області; для вдосконалення цигайських овець, що розводять у 

господарствах Одеської області та АР Крим, представляють інтерес барани з 

племзаводу ім. Рози Люксембург Донецької області. 

 

Види схрещування у вівчарстві 

Поглинальне (перетворювальне) схрещування. Цей метод розведення 

передбачає у вівчарстві послідовне спаровування маток кожного покоління з 

плідниками однієї або декількох порід, але одного напряму продуктивності, 

до отримання тварин із типом поліпшеної породи. Ця мета зазвичай 

досягається завдяки використанню плідників поліпшеної породи впродовж 4-5 

поколінь. 
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Овець породи австралійський меринос, що завозять до країни, повсюдно 

використовують для підвищення рівня вовнової продуктивності і якості 

волокна овець вітчизняних тонкорунних порід. Тому, доцільно виділити 

племінні господарства для проведення поглинального схрещування з 

австралійськими мериносами для відтворення на одних заводах мериносів 

типу стренг, інших − медіум, в третіх − файн.  

Відтворне (заводське) схрещування. Застосовують під час виведення 

нової породи, де прагнуть поєднувати цінні якості двох і більше початкових 

порід. Більшість вітчизняних порід овець створена цим методом. 

Сьогодні  у різних регіонах України проводять роботу зі створення нових 

типів і порід овець з тонкорунною, кросбредною вовною та ін. Багатий 

вітчизняний і зарубіжний досвід із виведення нових порід і типів овець 

свідчить про доцільність використання складного відтворного схрещування, 

що дозволяє поєднувати в бажаному типі більшу кількість генетичних 

варіантів. 

Ввідне схрещування або прилиття крові. Застосовують з метою 

поліпшення недостатньо розвинених декількох або однієї важливої ознаки під 

час збереження типу та інших цінних якостей породи, що поліпшуються. Цей 

метод дозволяє значно прискорити процес удосконалення тварин поліпшеної 

породи в бажаному напрямі. Для цього необхідно, щоб тварини поліпшеної 

породи мали максимальний розвиток тих ознак, які належить 

удосконалювати, а за типом і характером основної продуктивності вони були 

близькі до тварин поліпшуваної породи. 

Ввідним схрещуванням з австралійськими мериносами удосконалюють 

більшість вітчизняних тонкорунних порід овець, а баранів типу корідель 

використовують для підвищення, головним чином, вовнистої продуктивності 

овець північнокавказької, асканійської тонкорунної та радянської м’ясо-

вовнистої порід. Накопичені експериментальні й виробничі дані з 

використання ввідного схрещування для удосконалення вітчизняних порід 

овець дозволяють рекомендувати і широко використовувати в схрещуванні не 
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тільки помісних маток, але й помісних (включаючи напівкровних) плідників, 

що мають добре виражені ознаки поліпшеної породи. 

Промислове схрещування. Застосовують для отримання помісей, які 

використовують для виробництва м'яса та іншої продукції. 

Застосовують як просте (двопорідне), так і складне (багатопорідне) 

промислове схрещування. Під час схрещування тварин різних порід 

проявляється гетерозис, коли помісі I покоління за інтенсивністю росту, 

живою масою, оплатою корму, забійними якостям або іншими ознаками 

зазвичай перевершують батьківські форми. Цим визначається ефективність 

цього методу. 

Для збільшення виробництва баранини і вовни рекомендується така 

зразкова схема промислового схрещування. Неплемінних маток із тонкою, 

помісною однорідною і неоднорідною вовною схрещують із баранами 

довгововнистих напівтонкорунних порід − лінкольн, ромні-марш, 

північнокавказька, фінський ландрас та ін. Помісних баранів I покоління після 

стриження пояркової вовни відгодовують і здають на м'ясо. Помісних ярок 

криють баранами скоростиглих м'ясних порід – латвійської, гемпшир і ін. 

Одержані трипорідні помісі відгодовують і здають на м'ясо. 

Перемінне схрещування. Застосовують для збільшення виробництва 

вовнистої продукції, тому його можна вважати різновидом промислового 

схрещування. Воно полягає у тому, що у поколіннях маток різних порід, але 

одного напряму продуктивності, парують у певній послідовності з баранами 

цих же порід. 

Виходячи з наявності великої кількості тонкорунних порід овець, 

перемінне схрещування, перш за все, рекомендується використовувати в 

тонкорунному вівчарстві для збільшення виробництва мериносової вовни й 

підвищення її якості. Щоб підвищити ефективність цього методу, треба знати 

комбінаційну здатність вихідних популяцій, для чого проводять реципрокне 

схрещування порід овець, які використовують у роботі. 



 

 

355

 

Гібридизація. Основна мета гібридизації у вівчарстві − ввести до 

генотипу тварин деякі цінні властивості, характерні для диких форм 

(пристосованість до специфічних природнокліматичних умов, витривалість, 

невибагливість і ін.) 

Гібридизація домашніх овець із дикими баранами з метою створення 

нових порід і типів овець, пристосованих до екстремальних умов, представляє 

інтерес для зони гір Карпат та Криму. Методом гібридизації створено породу 

овець казахський архаромеринос. 

 

5.7. Великомасштабна селекція у вівчарстві 

У вівчарстві великомасштабна селекція базується на функціонуванні 

племінних стад із достатньо великою кількістю поголів’я (десятки тисяч 

голів), в яких здійснюється вирощування, оцінювання і використання 

плідників, а селекційну роботу проводять висококваліфіковані науковці й 

спеціалісти господарств. У вівчарстві набуває поширення так звана 

великомасштабна кооперативна селекція. Програма великомасштабної 

кооперативної селекції (ПВКС) розробляється для генетично або 

територіально відокремлених  груп однієї породи. Метою програми є 

досягнення швидкого генетичного удосконалення породи або її частини за 

основними господарсько корисними ознаками та збільшення виробництва 

продукції. Вона також передбачає раціональне використання генетичних 

ресурсів породи за рахунок кооперації господарств з отримання, 

вирощування і використання плідників, централізацію науково-методичного 

керівництва племінною роботою в рамках кооперації, використання ЕОМ для 

автоматизації управління селекцією і обробки даних племінного обліку. 

Основні положення, які необхідно враховувати під час розробки 

великомасштабної селекції, зводяться до такого. 

ПВКС може бути з напіввідкритою і відкритою системами розведення. 

У разі напіввідкритої системи до складу кооперативної групи входять тільки 

племінні господарства. Цю систему можна рекомендувати для роботи з 
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породами овець як радянський меринос, кавказька, ставропольська, 

киргизька тонкорунна, цигайська, що мають великий ареал і широку мережу 

племінних господарств (8-10 і більше). 

Відкрита система являє інтерес у разі роботи з нечисленними породами і 

слаборозвиненою мережею племінних господарств: азербайджанський 

гірський меринос, архаромеринос, південноуральська, горьківська, 

куйбишевська, північнокавказька, тяньшанська та ін. Система передбачає 

включення до кооперації не тільки племінних, але і товарних господарств. 

Введення товарних господарств до кооперативної групи мотивується тим, що 

в них міститься основне поголів'я тварин породи, серед якого напевно є 

окремі генетично цінні особини. Виявлення і введення таких господарств до 

програми селекції збагатить генофонд породи. 

Кооперативна група містить 3 категорії господарств. 

1. Головне господарство, де організовують центральне племінне стадо 

(центральне селекційне ядро). Його завдання – інтенсивна селекція овець 

за провідною селекційною ознакою (ознаками) і вирощування баранів 

для власного ремонту і частково для господарств групи. Головне 

господарство встановлює мінімальні вимоги до тварин племінного ядра, 

включаючи вимоги до конкретних ліній. У племінному ядрі проводять 

інтенсивну селекцію шляхом щорічного виранжирування до 50% маток і 

баранів, гірших за провідною селекційною ознакою. Материнську 

частину ядра доповнюють за рахунок власного ремонту (25%) і кращих 

2,5-літніх маток, що надходять з усіх господарств − членів 

кооперативної групи. Головне господарство забезпечує управління 

племінною роботою за допомогою ЕОМ, створює банк племінної 

інформації на базі ЕОМ, розробляє за участю членів кооперації систему 

обліку і порядок роздрукування даних про тварин племінного ядра і 

господарств. Племінний облік у господарствах групи проводять 

відповідно до чинних інструкцій і форм. За взаємною згодою можуть 

бути встановлені додаткові терміни, види і форми обліку. 
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Для контролю за ходом селекційного процесу в головному господарстві 

організовують контрольне стадо на 500 маток і 50 баранів, де 

цілеспрямовану селекцію не проводять. 

Для оцінювання тварин центрального племінного ядра максимально 

використовують інструментальні методи обліку і контролю 

продуктивності овець, дані селекційних лабораторій вовни. 

З метою практичного здійснення єдиної програми селекції на базі 

головного господарства створюють спеціальний підрозділ (лабораторія, 

відділ), очолюваний заступником директора з племінної роботи. 

2. Племінні господарства-репродуктори виконують завдання 

відтворювання ліній і типів баранів, вирощених у центральному стаді, 

забезпечення баранами і часткове забезпечення ярками господарств 3 

категорії. У зв'язку з цим племінна робота в господарствах 2 категорії 

повинна бути направлена на типізацію тварин за провідною селекційною 

ознакою (ознаками). Основними  способами селекції є оцінювання 

власної продуктивності баранів і маток і використовування баранів 

центрального ядра. Господарства-репродуктори щорічно передають від 1 

до 3% кращих маток 2,5-літнього віку до центрального племінного стада. 

3. Завданням інших племінних і товарних господарств, що входять до 

кооперативної групи, є вирощування племінних ярок (1-й тип ПВКС) і 

виробництво продукції (обидва типи ПВКС). У господарствах цієї 

категорії племінна робота ґрунтується на груповому (в отарах) обліку 

продуктивності і направлена на максимальне збільшення виробництва 

продукції (племінні ярки, баранина, вовна і смушки). Господарства цієї 

категорії щорічно передають до центрального племінного стада до 1% 

кращих маток 2,5-літнього віку і закуповують у господарствах 1 і 2 

категорій племінний молодняк. 

Передача кращих маток із товарних господарств до центрального стада 

не потребує організації спеціального обліку. Наприклад, в тонкорунному 

вівчарстві під час класного бонітування або огляду маток відбирають кращих 
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тварин і мітять тимчасовими мітками. Під час стриження їх руно зважують і 

відбирають зразки для визначення виходу чистої вовни. Після такої 

перевірки найкращих маток відправляють до центрального стада. 

Зразкове співвідношення чисельності овець у відтворювальній частині 

групи повинне бути 1 : 3 : 10 відповідно в господарствах першої, другої і 

третьої категорій.  

Взаємостосунки між господарствами кооперативної групи ґрунтуються 

на договірній основі. В договорі, що має юридичну силу, встановлюють 

умови взаємних поставок племінних і неплемінних овець, ветеринарні 

вимоги й інші умови. Керує справами кооперативної групи рада керівників 

господарств. 

Очолює раду керівник головного господарства або його заступник із 

племінної роботи. До складу ради входять також представники НДІ та інших 

організацій, які проводять племінну роботу з породою. 

Під час взаємних поставок тварин пересування з верхніх ступенів групи 

до нижніх зараховується як виконання державного плану продажу племінних 

овець, а пересування з нижніх ступенів у верхні вважається продажем 

товарної продукції. 

Упровадження пропонованої ПВКС забезпечує якісно новий рівень всієї 

племінної роботи. Система спрямована на кінцевий результат, у ній тісно 

пов'язані мета й інтереси племінних і товарних господарств, працює на 

отримання кінцевої продукції вівчарства, а не тільки племінних тварин, що 

представляють лише проміжну ланку в загальному технологічному 

ланцюжку. Вона вимагає нового підходу до організації взаємостосунків між 

партнерами, заснованих на взаємодовірі, високій відповідальності й 

дисципліні в усіх ланках роботи, у тому числі й  ветеринарному 

обслуговуванні. 

У ПВКС створено реальні умови для економічно вигідного 

використовування ЕОМ в автоматичному управлінні племінною роботою. 

Упровадження ЕОМ позбавить селекціонерів і племобліковців від рутинної, 
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малопродуктивної роботи щодо заповнення карток племінних маток і 

баранів, виписування племсвідоцтв, складання зведеної відомості 

бонітування овець і від інших подібних робіт. Упровадження ПВКС не 

потребує видання спеціальних постанов уряду і додаткових капітальних 

вкладень, не порушить механізм управління племінною справою, що склався. 

Водночас  цілеспрямованість ПВКС, більш високий рівень організації 

селекційного процесу є основою прискорення вдосконалення породи. 

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Які біологічні особливості овець як об’єкту селекції? 

2. Які напрями селекції у вівчарстві? 

3. Які ознаки використовують у селекції овець? 

4. Дайте характеристику популяційно-генетичних параметрів 

селекційних ознак овець. 

5. Які принципи добору і підбору у вівчарстві? 

6. За яким комплексом ознак проводять бонітування овець? 

7. Наведіть приклади використання видів схрещування у вівчарстві. 

8. Які основні положення необхідно враховувати під час розробки 

великомасштабної селекції? 

9. Які категорії господарств входять до складу кооперативної групи? 
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РОЗДІЛ 6  

СЕЛЕКЦІЯ КОНЕЙ  

6.1. Історія науки про селекцію у конярстві 

Найстародавніша з світових порід коней – ахалтекінська, яка була 

створена ще до нової ери і дійшла до наших днів, приваблює до себе  

оригінальністю типу, високою поставою шиї, надзвичайно сухою 

конституцією, кадикуватою шиєю (як породна ознака). Лише у цих коней 

голова і шия з’єднуються під більш гострим кутом, ніж в інших породах. 

Тому горизонтальна лінія, проведена від нижнього кінця губ до крупа, 

проходить зазвичай вище вершини холки. 

Із стародавніх варта уваги, захоплення та емоційної насолоди арабська 

порода коней, одна з найпоширеніших у сучасному світі (друга за 

чисельністю і популярністю після чистокровної верхової). Вона неповторна 

за форматом і профілем голови, оригінальна за типом, бо арабські 

селекціонери прагнули того, щоб чотири статі тіла коня були довгими (шия, 

плече, ребра і гомілка), чотири короткими (виха, спина, бабки, хвіст) і чотири 

– широкими (лоб, груди, круп, постава кінцівок). За деякими параметрами 

скелета арабські коні відрізняються від інших: вони мають 17 пар ребер, 

5 поперекових і 16 хвостових хребців проти, відповідно, 18, 6 і 18 в інших 

порід. Про шпат, жабки, курбу, козинець та інші вади екстер’єру не йдеться, 

оскільки їх у цих коней практично не буває. Арабські коні витримують 

значно більшу спорідненість, ніж представники будь-якої іншої породи. Ні 

жеребці, ні кобили сірої масті не хворіють на меланосаркому. Вони легко 

сприймають навчання, розумні, покірні, довірливі, енергійні і, головне, 

благородні. Відомо, що арабські спеціалісти-конярі у селекційній роботі 

надавали першочергового значення якості кобили, бо вважали, що вона 

більше впливає на якість лошати, ніж жеребець, оскільки 11 місяців носить 

його у своєму череві. Ще шість місяців вигодовує молоком, а кілька діб після 

ожереблення забезпечує лоша пасивним імунітетом (через молозиво), у такий 
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спосіб дбаючи про його здоров’я. Арабські спеціалісти тих далеких часів 

ввели добір за походженням та результатами випробувань, а також 

розведення у чистоті. Арабська порода мала порівняно великий вплив на 

конярство Європи та деяких держав інших континентів. 

Проте ні час, ні методи створення цих двох унікальних порід коней – 

ахалтекінської та арабської – достовірно невідомі. Більше того, на 

Аравійському півострові – батьківщині арабів – диких коней не було, тому 

там нікого було одомашнювати. Є лише припущення дослідників про те, що 

ці породи були створені за одну і навіть дві тисячі років до нової ери, а 

протилежні думки істориків, археологів стверджують, що ахалтекінська 

порода була створена у ІV…ІІІ ст. до н.е., а час створення арабських коней 

датується ІV…VІІ ст. н.е. Сьогодні ці дві породи є унікальними шедеврами 

світового значення і сприймаються як витвір селекційного мистецтва 

спеціалістів конярів-практиків сивої давнини.  

Безсумнівним є і той факт, що після одомашнення коней людина 

прагнула поліпшувати їх. Віками накопичувався досвід цієї роботи, 

вдосконалювалися технологічні способи ведення конярства і поширювалися 

між народами (війни, переселення, стихійні лиха, епідемії та ін.). З цього 

приводу професор В.О. Вітт (1937) писав, що у країни Дворіччя (сучасний 

Ірак та території країн, що з ним межують) одомашнених коней завезено із 

Середньої Азії на межі ІІІ і ІІ тисячоліття до н.е. і що люди, які володіли 

ними, вміли інтенсивно і спеціалізовано використовувати їх. Про це свідчать 

матеріали тих часів, зокрема “Записки миттанійця Кіккулі” – своєрідний 

трактат з конярства, написаний за чотирнадцять століть до нової ери. У них 

надані детальні настанови щодо годівлі, утримання, поступового 

тренувального навантаження, привчання коней до витривалості та участі у 

бойових діях. Цей найстаріший у світі трактат з тренінгу і використання 

коней був дешифрований і виданий у 1931 р. Б. Грозним. Древні спеціалісти 

знали, що висота в холці дорослого коня дорівнює подвійній висоті у лікті 

триденного лошати.  
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Капіталістична система організації виробництва, як відомо, вперше 

виникла в Англії, а згодом набула поширення й в інших країнах Європи. 

Нова система потребувала значного притоку робочої сили, джерелом якої 

стали (як і тепер) сільські жителі. Щоб задовольнити населення у продуктах 

харчування, сільські виробники, чисельність яких щорічно скорочувалася, 

змушені були шукати шляхи підвищення продуктивності домашніх тварин. 

Англійські фахівці ХVІІІ…ХІХ ст. створили класичні породи ваговозів 

(шайри, клейдесдалі, суффольки), які не тільки перевозили вантажі у портах і 

промислових містах, а й значною мірою сприяли інтенсифікації 

землеробства. 

Слід зазначити, що створенню порід великої рогатої худоби, свиней, 

овець і птиці передували значні успіхи англійців у селекції коней. Ними 

виведені також легкозапряжні норфольки і йоркшири та верхові породи, 

серед яких всесвітньої слави і популярності набула чистокровна верхова. З 

цього приводу професор В.О. Вітт (1957) писав, що чистокровна верхова 

порода є зразком колективної зоотехнічної творчості багатьох поколінь 

людей і що немає іншої породи сільськогосподарських тварин, як немає й 

іншої породи коней, в яку було б вкладено стільки людської праці й терпіння, 

честолюбства і захоплення, таланту і розуму. 

Англійські фахівці запозичили в арабів перевірений віками досвід 

селекції коней: оцінювання і добір за результатами скакових випробувань 

жеребців і кобил (спочатку вони це робили у парфорсних полюваннях, а з 

1750 р. – на іподромах сучасного зразка), розведення у чистоті (для його 

реалізації і контролю введена закрита книга племінних коней, 1793 р.) та 

використання у племінній роботі даних про походження кожного коня 

(розроблено класичні родоводи, які використовують і нині). Надзвичайною 

заслугою англійських селекціонерів є впровадження у практику 

документування всього того, що пов’язано з виведенням цієї породи. А 

сприяв цьому такий історичний факт. 
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У 1575 р. до стайні королеви Єлизавети (Англія) з Неаполя був 

запрошений для консультацій найавторитетніший знавець кіннозаводства 

сеньйор Просперо Д′Осма. Він дав необхідні поради стосовно того, як 

повернути заводові колишню славу, написав низку пропозицій, висновків та 

склав списки жеребців і кобил, зазначивши їх вік, масть і те, з яким жеребцем 

кожна з них спарована. Манускрипт цей, датований 1576 р., було передано до 

бібліотеки графа Лейчестера – управляючого королівським заводом. Згодом 

рукопис пропав, але потім знайшовся у картотеці продавця книг у Парижі, 

який за кілька фунтів продав його англійському дилеру, а той у 1927 р. за 

115 фунтів перепродав його американцеві Альфреду Б. Маклею. Рік 1576-й, і 

рукопис Просперо Д′Осма вважають  першим офіційним записом в історії 

розведення чистокровних верхових коней. З часів створення цієї породи у 

Європі почався і триває дотепер документований породотворний процес. 

Під час створення нових чи удосконалення існуючих порід коней 

визначають головні ознаки, за якими необхідно вести селекцію. 

Удосконалення коней будь-яких порід за кількома відразу ознаками 

малоефективне. Щоб досягти поставленої мети часто селекцію ведуть 

поетапно – спочатку за однією ознакою (як правило, основною), а згодом за 

іншою. Так, наприклад, приблизно до 1965 року американського рисака 

селекціонували за жвавістю, жорстко контролюючи вимоги його стандарту, а 

саме: дворічні рисаки (і жеребці, і кобили) повинні були долати одну 

сухопутну милю (1609 м) за 2 хв. 30 с. (до 1930 р.). Згодом вимоги 

підвищувалися і тепер становлять 2 хв. 10 с. Крім того, зросла інтенсивність 

випробування сучасних стандартбредних рисаків – тобто кількість виступів в 

офіційних змаганнях протягом одного місяця до 4…6 разів. За чинними 

правилами вітчизняні рисаки дворічного віку мають за місяць до 1,5 виступів 

в офіційних змаганнях. У той час увага до промірів рисаків та іноходців у 

США була другорядною. Куплені у США стандартбредні жеребці, які свого 

часу використовувалися для поліпшення російського рисака, досить 

різнилися за промірами. Так, жеребець Білл Гановер (2 хв. 00,8 с) 1958 р.н. 
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мав висоту в холці 162 см, навскісну довжину тулуба – 165, обхват грудей – 

187 та обхват п’ястка 20 см, а завезений разом з ним Ейпекс Гановер  

(2 хв. 00,8 с) був зовсім мініатюрним і мав 150...151….175….19 см 

відповідно. Сучасні американські рисаки значно вирівняні за калібром. 

6.2 Селекційні ознаки та їх оцінювання 

До найбільш поширених ознак, за якими ведуть селекцію коней  

вітчизняних і зарубіжних порід (рис. 6.1.) будь-якої спеціалізації є типовість, 

екстер’єр, жвавість, витривалість, проміри, якість рухів, м’ясна і молочна 

продуктивність, скороспілість, масть, інтелектуальність, відтворна здатність  

жеребців і кобил, якість потомків, походження. 

Типовість – це вираженість ознак породи у жеребця, кобили чи 

ремонтного молодняку, який планують використовувати для відтворення 

племінного поголів’я. У новостворюваної породи типовість формується 

добором особин із добре вираженими корисними ознаками (бажаний тип). 

Екстер’єр – передбачає, перш за все, бракування тих особин із групи 

ремонтного молодняку, які мають чітко виражені вади і недоліки будови тіла, 

щоб не накопичувати ці негативні ознаки в популяції. Крім того, добір за 

екстер’єром дає можливість культивувати у наступних поколіннях деякі 

породні ознаки, такі як випуклий профіль голови кладрубських і 

ліппіцанських і, навпаки, вігнутий в арабських коней, високо поставлена шия 

ахалтекінців чи своєрідна постава вух марварських коней Індії. Крім того, 

селекція за цією ознакою дає можливість контролювати пропорційність 

розвитку тіла тварини загалом чи окремих його частин. 
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українська верхова чистокровна верхова 

  
арабська ахалтекінська 

  
орловська рисиста гуцульська 

  
новоолександрівський ваговоз шетленський поні 
Рис. 6.1. Представники основних порід коней, які використовують і 

розводять в Україні 
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Основою у вивченні екстер’єру (і типовості теж) є окомірне 

оцінювання. Хоч воно і суб’єктивне, все ж за достатньої досвідченості 

спеціалістів досить ефективне. Зарубіжний досвід свідчить, що типовість, 

екстер’єр, якість рухів і стрибків коня краще оцінювати комісійно – групою 

незалежних експертів. Це, як відомо, дає можливість підвищити 

об’єктивність оцінювання зазначених ознак. 

Оцінюючи екстер’єр, слід звернути увагу не тільки на окремі статі, 

недоліки чи вади, а й на тварину загалом, враховуючи насамперед її племінну 

цінність, типовість і походження, гармонійність розвитку і вираженість 

статевого диморфізму, вік та породну належність. Слід при цьому 

диференційовано оцінювати недоліки і навіть вади екстер’єру. Природжений 

козинець, приміром, був характерною вадою жеребця чистокровної верхової 

породи Дугласа 1944 р.н. від Граніта ІІ і Дрофи. Але, незважаючи на це, у 

трирічному віці він виграв великий всесоюзний приз (Дербі) і став основним 

продовжувачем лінії Тагора в післявоєнні роки. Його внук Аден у 1981 р. 

виграв Кубок Європи (Кельн, Німеччина), теж маючи козинець і 

ненайкращий екстер’єр. Відомо також, що наявність недоліків і вад 

екстер’єру чи їх відсутність ще не дають повного уявлення про племінну 

цінність коня. Тому треба враховувати, що зв’язки між зовнішньою будовою 

тіла тварини (екстер’єром) та її інтер’єрними особливостями, 

роботоздатністю, витривалістю та племінною цінністю не такі прості, як 

іноді здається, і часто прямо не корелюють. Чим, наприклад, пояснити те, що 

перший в історії орловської рисистої породи жеребець Іппік (1хв. 59,7с) 1980 

р.н., який “розміняв” 2 хв. на дистанції 1600 м, мав хіба що задовільний тип 

та екстер’єр, але, незважаючи на це, встановив два абсолютних рекорди.  

Для деяких порід коней, зокрема ахалтекінської, арабської, терської та 

інших, основою популярності яких є нарядність, краса, благородство, 

ефективність рухів тощо, вимоги до екстер’єру жорсткіші, ніж до розведення 

рисаків, напівкровних коней та ваговозів. На кінних заводах, що працюють зі 

своїм типом коней (наприклад, серед орловських рисаків є дібрівський, 
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хреновський та московський типи), увага до екстер’єру як селекційної ознаки 

значно зростає порівняно з тими господарствами, які працюють на 

“загальний тип”. 

Роботоздатність племінних рисистих і верхових порід визначають за 

результатами їх іподромних випробувань. Так, жвавість рисаків, або 

швидкість руху, оцінюють часом, за який вони долають офіційно встановлену 

мінімальну дистанцію – 1600 м. Якщо рисак пробігає цю відстань за 2 хв. 10 с, 

то це є посередній, за 2 хв. 05 с – високий і жвавіше 2 хв. – дуже високий 

біговий клас. За всю історію орловської породи на початок 2005 р. виявлено 

108 рисаків класу 2хв. 05 с і лише 3 гол. жвавіше двох хвилин: Іппік (1 хв.  

59,7 с), 1980 р.н., Мазок (1 хв 58,4 с), 1983 р.н. і Ковбой (1 хв. 57,2 с), 1984 р.н. 

Під час оцінювання скакового класу верхових коней враховують не час 

подолання певної дистанції, а кількість перемог і зайнятих призових місць, 

здобутих на вітчизняних іподромах і за кордоном. У зарубіжній практиці 

скаковий клас чистокровних коней визначають переважно лише сумою 

виграшу за сезон чи за весь час їх випробування на іподромах. Крім того, під 

час випробувань швидкоалюрних коней враховують енергійність їх руху, 

прагнення до перемоги, здатність до конкурентної боротьби на фінішній 

прямій, скаковий клас конкурентів, стиль перемог. 

Витривалість швидкоалюрних племінних коней визначають часом, за 

який на іподромах вони долають передбачені правилами довгі дистанції – 

2400, 3200 і 4800 м (для рисаків) і від 2 до 4 тис. м та більше (для верхових). 

Витривалість рисаків визначають ще й багатогітовими заїздами в день 

випробувань: чим сталіший показник часу долання відстані за два-три заїзди 

(гіти), тим витриваліший рисак. У США, Туркменії, Монголії, країнах 

Близького Сходу та Північної Африки витривалість коней визначають у 

багатокілометрових пробігах. В США, наприклад, популярними є змагання 

“100 миль – за день” (161 км), здебільшого переможцями яких були арабські 

жеребці. 
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Враховуючи різні скакові здібності коней чистокровної верхової 

породи, в Росії, Україні та інших державах їх поділяють за роботоздатністю 

на такі групи: стаєри – середня дистанція перемог у яких становить понад 

2100 м; фляєри – 1600…2000 м і спринтери – до 1600 м. Міжнародна 

класифікація передбачає більш деталізовану оцінку дистанційності коней: 

спринтери (S) – середня дистанція перемог 1000…1200 м; майлери  

(М) – 1400…1800 м, проміжні дистанції (І) – 1900…2100 м; довгі дистанції 

(L) – 2200…2700 м і дуже довгі (Е) – 2800 м і більше. 

Коней ваговозних порід випробовують: на термінову доставку вантажу 

риссю на возах з тягловим зусиллям 50 кг, що відповідає масі вантажу і воза 

в 1500 кг, дистанція 2 км; на термінову доставку вантажу кроком возами з 

тягловим зусиллям 150 кг, яке відповідає загальній масі воза з вантажем в 

4500 кг, дистанція 2 км; на тяглову витривалість у полозовому приладі з 

тягловим зусиллям 300 кг, що відповідає масі вантажу з приладом у 9500 кг; 

на максимальне тяглове зусилля проводять також у полозовому приладі, де 

початкове тяглове зусилля становить 400 кілограмів. У триборстві 

переможця визначають тільки серед чотирирічних коней і старших за 

результатами трьох видів змагань – термінова доставка вантажу кроком і 

риссю та на тяглову витривалість. 

Проміри – у вітчизняному кіннозаводстві враховують, як правило, 

чотири офіційні проміри – висоту в холці, навскісну довжину тулуба, обхват 

грудей та обхват п’ястка. Для найбільш поширених у державі порід коней – 

новоолександрівських ваговозів, українських і чистокровних верхових, 

орловських і російських (призових) рисаків та гуцульських – розроблено і 

затверджено вимоги (стандарти) щодо величини промірів і живої маси 

молодняку у віці 6, 12, 18, 24, 30 і 36 місяців. Порівнюючи фактичні проміри 

з вимогами стандарту (шкали) роблять висновок про розвиток молодняку і 

вживають відповідних заходів, якщо показники незадовільні. У практиці 

набуває поширення оперативна шкала розвитку молодняку, яка передбачає 
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вимірювання і зважування тварин через кожні 15 діб (а не через 6 міс.) у 

найбільш відповідальні періоди вирощування – від 6 до 18 міс.  

За прийнятою в Європі класифікацією місцеві породи коней всіх 

континентів відносять до групи поні і за зростом поділяють на 5 типів: А – до 

117 см; В – 117…127 см; С – 127…137; Д – 137…148; Е – 148…157 см. За 

часів колишнього Радянського Союзу і тепер ця класифікація не визнається і 

практичного значення у вітчизняному конярстві не має. 

Якість рухів. Оцінювання цієї ознаки набирає все більшої 

популярності як офіційний показник якості руху коня. Вона характеризується 

частотою і довжиною кроку, еластичністю та елегантністю рухів, відсутністю 

аномалій (рух боком, різні за розміром копита, клишоногість, розкид, 

травмування п’ясток передніх копит зачепами задніх та ін.), здатністю 

спортивних коней “складатися” під час долання перешкод, силою поштовху 

задніх кінцівок, відповідальністю і слухняністю під час змагань. За цією 

ознакою німецькі спеціалісти, наприклад, надзвичайно серйозно оцінюють 

спортивних коней своїх напівкровних порід. Щорічно незалежна комісія на 

спеціальних конкурсах (кьорунг) з кількох сотень претендентів добирає 

плідниками лише 10…15 жеребців. Під час змагань із виїздки якість рухів 

оцінюють за рівномірністю, рівністю, ритмом, темпом, рівновагою, 

кульганням, вільністю, прямолінійністю, каденцією (віртуозністю) та 

гармонією. 

Інтелектуальність – це поведінка коня за звичайних виробничих 

умов, його психологічна дія та реакція (“вираз обличчя”) на вимоги коновода, 

тренера, жокея, наїзника, спортсмена, а також тямущість та інтелігентність 

(“порядок” у деннику, особливості споживання концентрованих кормів, стан 

підстилки та ін.). Інтелектуальність коня значною мірою розвивається 

етичністю обслуговчого персоналу, вмінням оцінювати психологічний стан 

коня, розуміти його бажання і наміри за виразом очей, рухами вух, губ, хвоста, 

тулуба, гримасами і жестами. Тут слід згадати слова грецького історика 
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Ксенофонта, який ще за 430 р. до н.е. говорив “...молодих коней слід 

виховувати так, щоб вони не тільки любили людину, але й прагнули до неї...”. 

Масть – це забарвлення покривного і захисного волосся на тілі коня. 

Крім англійських суффольків та гафлінгів (мілкі гірські ваговози Австрії та 

Німеччини) масть не є породною ознакою. У коней заводських порід 

зустрічається кілька мастей (3…5). Не типові для породи масті (наприклад, 

булана чи ряба для орловських рисаків) не селекціонують. Під час створення 

породи чи породної групи коней декоративного призначення масті 

приділяють першочергову увагу. 

Скороспілість – визначається віком використання коней для певних 

потреб (відтворення, кінний спорт, іподромні випробування та ін.). 

Скороспілість рисаків визначається ще й віком встановлення власного 

рекорду жвавості. Цей показник має велике економічне значення. Так, 

орловські рисаки встановлюють власні рекорди жвавості у віці 5,5…6 років, а 

стандартбредні американські – у 3…4 роки. 

Відтворна здатність кобили – кількість народжених нею нормально 

розвинених живих лошат за період заводського використання. Відомо, що 

близько 35% кобил починають жеребність близнятами, але народжується їх 

близько 2 відсотків. Відношення спеціалістів кінних заводів до кобил, які 

народжують двійнят, негативне. Відтворну здатність кобил оцінюють за 

регулярністю прояву охоти, її тривалістю, нормальною топографією статевих 

органів, перебігом жеребності, легкістю ожереблення, молочністю та за 

материнськими якостями. Під час добору ремонтних кобил необхідно 

ретельно вивчити показники відтворення у їх матерів та інших представниць 

обох боків родоводу. У межах кожного кінного заводу є кобили-рекордистки 

за строками використання та кількістю народжених здорових лошат. Від них 

і бажано, в першу чергу, добирати ремонтний молодняк, безумовно, 

звертаючи увагу на розвиток у них і інших ознак. 

М’ясна продуктивність – визначається масою туші і забійним 

виходом, співвідношенням тканин у туші, хімічним складом і 
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технологічними (кулінарними) властивостями м’яса. Маса туші є більш 

об’єктивним показником м’ясної продуктивності, ніж забійний вихід, 

оскільки  за однакового забійного виходу (приміром 51%) маса туші може 

бути 100, 200, 300 і більше кілограмів. 

Молочність кобил характеризується величиною надою за добу, 

місяць, лактацію, максимальним добовим надоєм, хімічним складом молока, 

морфологічними властивостями та промірами вим’я, розвитком лошати, 

особливо за перший місяць його життя. Облік молочної продуктивності 

кобил ґрунтується на тому, що інтенсивність утворення молока протягом 

доби у них практично однакова. Тому добову кількість молока можна 

визначити за надоєм будь-якого часу доби. І.А. Сайгін (1967) запропонував 

для цих розрахунків таку формулу (6.1):  

t
V

V ф
с

24⋅
= ,                                                       (6.1) 

де Vс – добова молочна продуктивність кобили, л;  

Vф – кількість надоєного молока за врахований час, л;  

t – час, протягом якого враховано видоєне молоко;  

24 – кількість годин доби.  

Молочну продуктивність кобил верхових, рисистих і ваговозних порід 

визначають ще й за живою масою підсисних лошат місячного віку, оскільки 

інших кормів у цей період їм не згодовують. Молочність кобили вважається 

доброю, якщо протягом першого місяця життя жива маса її лошати 

збільшується в 1,92…2,15 рази, задовільною – 1,74…1,90 і низькою – в 

1,46…1,73 рази і менше. Найточніше молочну продуктивність кобил 

визначають за допомогою цілодобового контрольного доїння. При цьому 

почергово поєднують видоювання лівої і правої половин вим’я з підсосом 

лошати: якщо видоюють праву половину вим’я, то одночасно з лівої все 

молоко висисає лоша і навпаки. Контрольні доїння треба проводити двічі на 

місяць за дві суміжні доби.  

Походження – ознака, яка визначається за даними родоводу племінних 

коней, на підставі якого враховують класність батьків і предків, наявність 
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коней-рекордистів або таких жеребців і кобил, які оцінені за якістю потомків. 

За родоводом визначають також чи застосовувалося під час  одержання цієї 

тварини споріднене парування і в якому ступені.  За бонітування ремонтного 

молодняку, а також жеребців і кобил походження оцінюють кількістю коней 

класу еліта, які є у перших трьох рядах родоводу включно. За комплексного 

оцінювання ремонтного молодняку великого значення надають походженню, 

оскільки їх власна продуктивність невідома. У племінному конярстві 

походження тварин враховують і під час їх реалізації, звертаючи 

першочергову увагу на іподромний чи спортивний клас батьків. Отже, 

ефективність визначення племінної цінності жеребців за походженням 

достатньо низька і здебільшого дає неточні результати. 

Якість потомків – ознака, яка найбільш об’єктивно характеризує 

племінну цінність жеребців і кобил. Жеребців оцінюють з метою своєчасної, 

максимально об’єктивної, правильної і всебічної перевірки їх як плідників. 

Для цього застосовують кілька методів. У разі бонітування оцінювання за 

якістю потомків полягає у визначенні частки (в%) приплоду, віднесеного до 

класу еліта, І, ІІ та позакласного. За його результатами визначають загальну 

племінну цінність і необхідність його подальшого використання. Цей метод 

оцінювання жеребців застосовують у напівкровному та неспеціалізованому 

конярстві. 

Оцінюючи жеребців чистокровної верхової та рисистих порід за якістю 

потомків, враховують насамперед їх роботоздатність, екстер’єр і типовість 

одержаного приплоду. У чистокровному кіннозаводстві показником 

роботоздатності потомків є сума виграшів на іподромах, дистанційність та 

індекс успіху, який, за пропозицією американських і французьких 

спеціалістів, визначається за формулою (6.2): 

mn
I у ⋅

Σ
=

ν
,                                                            (6.2) 

де  Іу – індекс успіху;  

νΣ  − сума виграшу призів, грн.; 
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n – кількість потомків;  

m − середній виграш одного коня за сезон, грн.  

Цей показник можна визначити за кожною ставкою (кількість лошат 

від жеребця за календарний рік) жеребця і за всіма його потомками. 

У системі оцінювання жеребців-плідників рисистих порід враховують 

індекс роботоздатності потомків. Для цього середній виграшу з розрахунку 

на одного потомка (в грн) перемножують на кількість потомків (2хв. 10 с) і 

жвавіших (формула 6.3):  

n
рI р

⋅Σ
=

ν
,                                                          (6.3) 

де Ір – індекс роботоздатності;  
Р – кількість приплоду жеребця (2 хв. 10 с);  
n – кількість потомків;  

νΣ  − сума виграшів, грн.  
Жеребці з індексом роботоздатності 20 і більше вважаються хорошими, 

від 10 до 19,99 – задовільними і менше 10 – незадовільними. У тих, що не 
мають жодного потомка  (2 хв. 10 с), індекс роботоздатності дорівнює нулеві. 
Якщо індекс успіху верхового жеребця 4 і більше, то за якість потомків він 
одержує 10 балів.  

Тип вищої нервової діяльності (ВНД) – ознака, яка тісно пов’язана з 

темпераментом коня та ефективністю його використання. Оцінюють типи 

ВНД за силою, зрівноваженістю і рухливістю процесів збудження та 

активного внутрішнього гальмування. Сила нервових процесів – це здатність 

нервової системи витримувати значні напруження і зберігати при цьому 

роботоздатність; зрівноваженість – співвідношення процесів збудження і 

гальмування; рухливість нервових процесів – здатність коня швидко 

змінювати умовнорефлекторні зв’язки і чітко орієнтуватися в умовах 

середовища, які часто змінюються (крос, стипль-чез, пробіги та ін. 

випробування). 

У  коней виділяють такі типи нервової діяльності:  
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− сильний, зрівноважений, рухливий (сангвінічний);  

− сильний, зрівноважений, інертний (флегматичний);  

− сильний, незрівноважений (нестримний, холеричний);  

− слабкий тип – незадовільно виражені процеси збудження і 

гальмування (меланхолічний).  

У межах кожного типу ВНД чітко виявляють 5 градацій сили нервової 

системи: видатна, велика, недостатня, слабка і дуже слабка. 

Під час оцінювання племінних коней, особливо спортивних, великого 

значення надають типам ВНД, оскільки вони тісно пов’язані з їх 

інтелектуальністю та роботоздатністю.  

На кінних заводах і племрепродукторах нашої держави оцінювання 

коней – їх бонітування – ведуть за комплексом ознак. Головними 

принципами бонітування є комплексність, детальність і суворість у 

визначенні племінної цінності та призначенні коней.  

За чинною інструкцією (затверджена у 2003 р.) племінних коней 

бонітують за 7 ознаками: походження, типовість, проміри, екстер’єр і 

конституція (оцінюють разом як одну ознаку), роботоздатність, якість 

потомків і молочність – для кобил новоолександрівської, радянської і 

російської ваговозних порід, яких використовують для виробництва кумису. 

Кожну ознаку оцінюють за 10-бальною системою (табл. 6.1.). 

Перше бонітування коней проводять у 2-річному віці за походженням, 

типовістю, промірами, екстер’єром; у 2,5 роки вперше оцінюють 

роботоздатність. До 7-річного віку коней бонітують щорічно. У 7 років 

виставляють першу оцінку за якість потомків. Пізніше дані бонітування 

уточнюють через кожні три роки у міру нагромадження відомостей про 

якість потомків та інших даних.  
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Таблиця 6.1 
Мінімальне оцінювання ознак для віднесення племінних коней до 

бонітувального класу, балів 
 

Клас 
еліта перший другий Ознака 

жеребці кобили жеребці кобили жеребці кобили
Походження 8 8 6 6 4 4 
Типовість 8 7 6 5 4 3 
Проміри 8 7 6 5 4 3 
Екстер’єр 8 7 6 5 4 3 
Робоча 
продуктивність 6 4 5 3 2 - 

Молочність - 7 - 5 - 4 
Якість потомства 8 7 6 5 4 3 

 

Принцип детальності бонітування полягає у ретельному оцінюванні 

статей або груп статей тулуба коня, аналіз переваг та недоліків батьків і 

предків родоводу, кожного з трьох-чотирьох промірів. Суворість оцінювання 

полягає в тому, що загальний бал за деякі ознаки (екстер’єр, проміри, 

роботоздатність ваговозів) визначають за найменшою оцінкою. Наприклад, 

за першу групу статей коня виставлено 8 балів, за другу – 7, а за третю – 

тільки 6. Загальний бал за екстер’єр у цьому випадку становитиме 6 балів. 

Причому немає значення, за який промір, групу статей чи вид випробувань 

ваговоза виставлено мінімальну оцінку. За таким же принципом визначають 

загальний бонітувальний клас – еліта, І та ІІ. Коні, які не відповідають 

вимогам ІІ класу, вважаються неплемінними.  

6.3. Система племінної справи у конярстві  

Племінна робота – це система заходів, спрямованих на поліпшення 

господарсько корисних ознак коней. Вибір методів племінної роботи в 

конярстві залежить від поставленої мети – поліпшення робочих коней, 

удосконалення існуючих заводських та створення нових, більш 

продуктивніших порід. Проте, незалежно від мети, організація племінної 

роботи здійснюється за єдиною схемою, складовими якої є ідентифікація 
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коней, їх облік, оцінювання, добір, підбір та належне вирощування 

молодняку.  

6.4. Добір коней 

Основою добору у племінному конярстві є мінливість – тобто 

неоднакова вираженість господарсько корисних ознак у представників тієї чи 

іншої популяції. В основі мінливості, як відомо, лежать генетичні та 

середовищні фактори, співвідношення між якими щодо впливу на прояв 

ознак неоднакове і доволі часто дискусійні: які з них є переважними. 

У межах однієї породи коней спостерігається велика мінливість за 

типом та екстер’єром, калібром і промірами, мастями і відмітинами, 

жвавістю і витривалістю, поведінкою та інтелектом, перебігом охоти і 

жеребності, показниками відтворення у жеребців і кобил, якістю потомства, 

інтер’єром (групи крові, типи трансферину, гемоглобіну, ферментів,  ДНК-

сателітів тощо). Тому цілком зрозуміло, що у племінних репродукторах будь-

якої категорії для подальшого розведення і поліпшення існуючих порід 

спеціалісти добирають в основному, лише тих тварин, у яких певні корисні 

ознаки краще розвинені. 

У конярстві застосовують комплексний та індивідуальний добір. 

Комплексний добір коней для племінних цілей проводять за кількома 

основними ознаками – жвавістю, скаковим класом, породністю, промірами, 

типом, гармонійністю будови тіла тощо. За сучасною генетичною 

термінологією цей добір часто називають добором за фенотипом, тоді як 

індивідуальний добір, крім добору за фенотипом, передбачає оцінювання 

племінних тварин за походженням (якість батьків і предків) та якістю їх 

власних потомків (оцінювання за генотипом).  

Добір коней за комплексом ознак здійснюють за результатами їх 

бонітування, яке проводять найбільш кваліфіковані спеціалісти, котрі добре 

знаються у породі. Крім ознак, за якими ведуть бонітування, під час добору 

жеребців і кобил враховують і такі дані, як дистанційність, стабільність 
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виступів у призах, участь у традиційних та міжнародних змаганнях і клас 

суперників, стиль перемог, загальний виграш на іподромах (у грошових 

одиницях) та ін. Бажано, щоб у родоводі жеребця були предки з високими 

показниками роботоздатності, рекордисти, представники чи родоначальники 

прогресивних ліній. 

Під час добору кобил віддають перевагу тваринам із міцним здоров’ям, 

відносно довгим, більш глибоким і широким за будовою тулубом, особливо 

крупом та середнього зросту. Бажано, щоб у господарствах була детальна 

характеристика усіх кобил за станом здоров’я, плодючістю, довголіттям, 

регулярністю статевих циклів, поведінкою їх під час парування та 

жереблення, тривалістю жеребності і відділенням посліду (з’їдає кобила його 

чи ні), сервіс-періоду та охоти, молочністю та розвитком лошат до 

відлучення. Кобил, що запліднюються нерегулярно, народжують слабких або 

недорозвинених лошат, маломолочних, із злим норовом слід вибраковувати з 

господарства, незважаючи на їх рекорди чи висококласні родоводи.  

Індивідуальний добір коней – це добір їх за якоюсь селекційною 

ознакою. Під час добору за походженням, наприклад, ставлять за мету 

створення переважно однорідних генеалогічних груп коней. Маточне 

поголів’я кінного заводу зазвичай відносять до 2…3 основних ліній та 

3…5 родин, з якими у господарстві ведуть селекційну роботу. Бажано, щоб 

цінні за якістю потомків жеребці й кобили, рекордисти чи переможці змагань 

на традиційні призи були у близьких рядах родоводу – не далі третього-

четвертого поколінь. Для організації племінної роботи у майбутньому має 

значення те, який саме вид підбору є основою родоводу молодих жеребців і 

кобил. Відомо, що жеребці, народжені від спорідненого парування 

(інбридингу), частіше бувають цінними за якістю потомків, ніж ті, в родоводі 

яких немає спільних предків у четвертому-п’ятому поколіннях (аутбридинг). 

Добір за походженням ґрунтується на глибоких знаннях породи, 

особливостей ліній і родин, вдалих доборів тощо. 
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Можливий також індивідуальний добір коней за екстер’єром, особливо 

тоді, коли в господарстві ведеться робота з своїм типом. Наприклад, в 

орловській рисистій породі є дібрівський, пермський, хреновський, 

московський та інші типи, які помітно різняться між собою. Тому для 

збереження “заводської марки” добору за екстер’єром у цих господарствах 

приділяють значну увагу. Більш жорсткими є умови оцінювання та добору за 

екстер’єром коней арабської та ахалтекінської порід, для яких своєрідний 

екстер’єр є породною ознакою, від якої значною мірою залежить попит на 

них та їх вартість. Племінних жеребців і кобил з такими вадами екстер’єру як 

шпат, жабка, курба, рорер, короткозорість та природжена сліпота, 

розрощення зовнішніх головок грифельних кісток, крипторхізм (жеребці-

нутряки) вибраковують  з племінного складу. 

Основною селекційною ознакою швидкоалюрних коней за 

роботоздатністю є їх жвавість і витривалість на дистанціях іподромних  

випробувань. Тривалий час американських стандартбредних коней-рисаків та 

іноходців селекціонували лише за жвавістю (час подолання дистанції) і 

досягли значних успіхів: вони є неперевершеними за жвавістю та 

скороспілістю (табл. 6.2.).  

Таблиця 6.2 

Динаміка рекордів рисистих порід 

Встановлено рекорд Кличка 
рекордиста Рекорд, хв. с Дистанція, м рік вік коня, 

роки 
Орловський рисак 

Перец 2.25,4 1600 1878 7 
Ковбой 1.57,2 1600 1991 7 
Потєшний 5.00,0 3200 1868 8 
Піон 4.13,5 3200 1974 8 

Російський рисак 
Клеопатра 2.17,6 1600 1901 7 
Полігон 1.56,9 1600 1984 6 
Іріс 4.33,6 3200 1904 5 
Павлін 4.06,1 3200 1974 7 
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Американський стандартбредний рисак 
Янкі 2.59,0 1609 1806 10 
Пайн Чип 1.51,0 1609 1994 4 

Іноходці 
Етті Даун 2.29,0 1609 1844 9 
Хамбест 1.46,1 1609 1993 5 

 
За останні 40 років минулого століття їх удосконалювали за типом і 

калібром. Це стосувалося і коней чистокровної верхової породи, де єдиним 

мірилом їх скакового класу був і є фінішний стовп. Спортивних коней 

добирають за якістю рухів і стрибка, жвавістю та витривалістю під час 

роботи, а також за інтелектуальністю, гармонійністю та привабливістю. У 

ваговозів враховують тяглове зусилля, швидкість руху з вантажем кроком і 

риссю та тяглову витривалість. Проте серед ваговозів добір за показниками 

роботоздатності використовують дуже обмежено, оскільки тренують і 

випробовують незначну кількість коней цих порід.  

Добір молодих жеребців і кобил не обмежується лише зарахуванням до 

відтворного складу, але й продовжується під час наступного заводського 

використання.  Тільки після одержання від жеребця 2…3 ставок (не менше 

10 гол. приплоду), а від кобили – не менше двох пробонітованих лошат 

можна провести оцінювання й добір їх за якістю потомків. За низького 

оцінювання жеребців і кобил вибраковують, виранжировують, здають в 

оренду чи продають іншим власникам. Виранжировування (оренда на певних 

умовах) стосується переважно жеребців – їх використовують в інших 

господарствах і апробують на матках іншого походження.  

Добір коней за екстер’єром, промірами, роботоздатністю є добором за 

фенотипом. Якби між фенотипом і генотипом завжди існував позитивний 

зв’язок (кореляція), то добір був би значно ефективнішим. Проте в практиці 

так не буває – надійність добору за фенотипом залишається низькою. За 

даними табл. 6.3. майже 70% кобил вибраковують із маточного складу через 

неповноцінний приплід та захворювання репродуктивних органів. До 

старості утримують лише третину дібраних кобил.  
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Слід зауважити ще й те, що не завжди  жеребці-рекордисти чи 

переможці змагань на класичні призи стають видатними плідниками. Для 

прикладу, за післявоєнні роки в орловській рисистій породі було всього 

4 жеребці з високим іподромним класом, від яких мали цінний приплід.  

Таблиця 6.3  
 

Причини вибраковування кобил із маточного складу 
(Гопка Б. та ін., 1990),%  

 
Причини вибраковування 

погана якість Порода, конезавод захворювання 
репродуктивних 

органів 
старість кобил лошат 

Чистокровна верхова  
конезаводів: 

    

“Восход” 30 26 26 18 
Дніпропетровський 29 31 23 17 
Онуфріївський 39 31 11 19 
Дібрівський конезавод:     

- орловський рисак 29 30 24 17 
- російський рисак 45 28 9 18 

 

За традиційною схемою для вдосконалення порід коней добирають 

кращих особин, парують їх між собою і створюють ідеальні умови для 

вирощування молодняку. Логічно – це ідеальна схема. Проте добір на плем’я 

не є механічним добором тварин, кращих за роботоздатністю, промірами, 

екстер’єром тощо. Як зазначав професор В.О. Вітт (1952) треба навчитися 

добирати не рекордистів та переможців класичних призів, а тих коней, від 

яких можна їх одержувати. 

Для практиків і науковців давно стала проблема – як віднайти чи 

розпізнати саме тих жеребців і кобил, які б давали класний приплід. З метою 

підвищення надійності добору проведено багато досліджень, в яких вивчався 

взаємозв’язок різних селекційних ознак, навіть розміри копит у коней з їх 

роботоздатністю, племінною цінністю, відтворними якостями тощо. 



 

 

381

 

Одержано багато біостатистичного матеріалу про зв’язок ознак, проте для 

надійності, гарантованості добору їх обмаль. 

Серед багатьох публікацій вартий уваги показник лінійності зв’язку 

між ознаками, взаємозв’язок яких вивчається. Серед коней чистокровної 

верхової породи є лінії міжнародного і локального (місцевого) значення. За 

дослідженнями Є.Стольної (1988) у шести найбільш поширених лініях 

племінна цінність жеребців значною мірою зумовлена їх роботоздатністю 

(скаковим класом). Взаємозв’язок цих ознак у жеребців був практично 

однаковий, крім лінії Тедді. Однак за показником лінійності зв’язку 

представники ліній істотно різняться (табл. 6.4.).  

Таблиця 6.4 
 

Взаємозв’язок роботоздатності і племінної цінності жеребців 
чистокровної верхової породи різних ліній 

(Стольна Є., 1988) 
Перевірено плідників Лінія 
гол. % 

Коефіцієнт 
кореляції 

Лінійність 
зв’язку 

Феларіса 336 51 0,67 0,05 
Хіперіона 91 11 0,70 0,48 
Пренс Роза 60 7 0,71 0,48 
Тедді 57 6 0,42 0,41 

Хіміара 53 5 0,60 0,40 
Блендфорда 36 4 0,70 0,20 

 
Так, у лінії Феларіса цей показник є найменшим. Він свідчить про те, 

що лише у представників цієї лінії взаємозв’язок роботоздатності і племінної 

цінності має прямолінійний характер. Це значно полегшує добір в лінії, 

оскільки з зростанням скакового класу підвищується племінна цінність 

жеребців.  

Племінна цінність – це комплекс ознак, одержаний від батьків і предків 

і закодований у генах. Він передається потомкам від покоління до покоління 

і за певних умов проявляється в індивідуальних особливостях кожної 

тварини (масть, тип, роботоздатність, зріст, молочність, поведінка тощо). Як 
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зазначає А. Шпрінг (2004) саме поняття “племінна цінність” та методика її 

визначення склалися у скотарстві Швейцарії і сприяли значному зростанню 

молочної продуктивності корів за останні 40 років. Згодом ця система 

нарахування пробанду позитивних балів за якість батьків і предків бугая чи 

корови була перенесена в кіннозаводство. Але ж спортивні коні – це не 

корови, яких цінують, перш за все, за надоєм, вмістом білка і жиру в молоці і 

м’ясі, приростами маси та ін. З використанням цієї системи почастішали 

випадки, коли молодим жеребцям відмовляли у ліцензуванні, а вони не 

дивлячись на це, досягали світових вершин у кінному спорті. Тому існуюча 

система оцінювання племінних якостей коней, пише А. Шпрінг, підлягає 

найсуворішій критиці практично в усіх країнах. 

Для ефективної селекційної роботи дуже важливо якнайраніше оцінити 

молодих жеребців за якістю потомків і прийняти рішення про доцільність їх 

подальшого використання. Практично це можна здійснити,  використовуючи 

для обмеженого парування 3-річних жеребців цінного походження та з 

високим (для свого віку) показником іподромних випробувань. Крім того, 

ВНДІ конярства пропонує нагромаджувати заморожену сперму 3…4-річних 

жеребців рисистих порід і осіменяти 20….30 кобил різних кінзаводів за 

індивідуальним підбором або оцінювати за результатами іподромних 

випробувань у 3-річному віці. 

У стандартбредному кіннозаводстві США практикується рання (у 

3 роки) апробація молодих жеребців – претендентів у штат плідників. Через 

високу скороспілість і довговічність коней цієї породи на заводах одночасно 

використовують представників 5 поколінь (батько-син-онук-правнук-

праправнук). Це дає змогу досить ефективно перевіряти якість приплоду 

жеребців у найрізноманітніших генеалогічних, вікових, аутбредних та 

інбредних підборах. Так, від 5-річного жеребця Сієрра Космос (1 хв. 53,4 с) 

тільки за перший рік заводського використання одержано 92 лошати. 

Орловських рисистих жеребців (2 хв. 05 с) починають використовувати у 

штаті плідників кінних заводів здебільшого у 8 років (n = 57). За таких умов 
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перша інформація про якість їх потомків буде у спеціалістів лише через 

12…13 років. 

Величина інтенсивності добору жеребців і кобил до відтворного складу 

залежить від організаційно-технологічних і біологічних факторів. За умов 

малої концентрації маточного поголів’я у господарствах і великої кількості 

кінних заводів і племрепродукторів створюються умови для зниження 

інтенсивності добору серед жеребців-плідників, а зниження плодючості 

кобил деяких порід перешкоджає зростанню інтенсивності добору серед них. 

Технологічна норма виходу лошат у майже всіх породах прийнята 

75…80 гол. від 100 кобил. Тому будь-яке відхилення у зменшенні виходу 

лошат буде впливати на інтенсивність добору. Так, за умов стабільного 

відтворення та інтервалу зміни поколінь у 10 років реальним є підвищення 

інтенсивності добору кобил до 20…25% від кількості ровесниць. Фактичний 

стан справ інший (табл. 6.5.). 

Таблиця 6.5 
  

Інтенсивність добору у деяких заводських породах  коней 
(Перн Е.М., 1991) 

Добирається до відтворного складу від кількості 
ровесників,% Порода 

жеребців кобил співвідношення статей 
Чистокровна верхова 3 30 1 : 10 

Орловська рисиста 2 25 1 : 12 

Російська рисиста 5 30 1 : 6 

Ахалтекінська 7 60 1 : 9 
 

За часів створення орловського рисака його автор – О.Г. Орлов – 

досить вдало добирав жеребців-плідників для подальшого їх використання. 

Інтенсивність їх добору зростала з кожним наступним поколінням аж до 

одержання бажаного типу. Серед потомків першого покоління було дібрано 

23 жеребці або 9,2%, з другого – 25 гол. або 6,7%, а з третього – лише 

12 жеребців або 2,4% від кількості ровесників. Всі вони були синами одного 
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батька – Барса І, 1784 р.н. (рис. 6.2.). Такий високий ступінь добору 

зумовлений тим, що досить чисельне поголів’я помісей (до 1000 гол.) було 

зосереджено в одному господарстві, керував створенням нової породи 

спеціаліст, який добре розумівся у конярстві і до того ж, це слід визнати, умів 

добирати найцінніших жеребців (кобил). 

 
Використано для 
схрещування 42 ♂ 

різних порід 

  
 

 

 
 
 

Одержано приплоду 
не менше 500 голів 

  
23 ♂ 

 

  
 

 

 
 
 

Одержано приплоду не 
менше 750 голів 

  
25 ♂ 

 

  
 

Барс І 
нар.  

1784 р. 
 
 
 

Одержано приплоду не 
менше 1000 голів 

  
12 ♂ 

 

Сини 
Барса І 

 
Рис.6.2. Схема добору жеребців під час  

створення орловського рисака  
 

(у колі зазначено кількість жеребців, потомки яких мали найбільший 
вплив на формування породи) 

 
У 80-90-х роках ХХ ст. надзвичайно вдалим для прогресу голштинської 

породи було використання цих двох французьких верхових жеребців. В обох 

були бездоганний екстер’єр, витончена техніка долання перешкод, платичні 

рухи, прагнення до перемоги, гострий спортивний характер і ці якості 

передавалися потомкам. У перший рік заводського використання Кор де ля 

Брієра спарували з 92 кобилами. Більш як 50 його синів стали заводськими 

 
7 ♂

 
1 ♂ 

 
9  ♂
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плідниками. У минулому столітті жоден із жеребців не мав такого 

вирішального впливу на голштинську породу, як цей жеребець. Не меншу 

славу здобув і Зільберзеє завдяки своїм спортивним успіхам, техніці стрибка 

та якості потомків.  

Отже, у роботі з удосконалення існуючих заводських порід та 

створення нових одним з найвідповідальніших є добір найцінніших 

племінних тварин. Це робота не тільки відповідальна, а й складна, копітка, 

потребує ґрунтовних знань і навіть уміння вибирати потрібних тварин. 

6.5. Підбір коней 

Оцінюванням та відбором коней для подальшого розведення 

починаються проблеми підбору такого поєднання пар для природного 

парування чи штучного осіменіння, яке б забезпечувало одержання цінного 

приплоду. Практика свідчить, що від парування жеребця з одними кобилами 

народжується цінний приплід, а з іншими – незадовільний. Якщо добір 

вирішує долю особини – буде вона чи не буде через своє потомство сприяти 

подальшій еволюції породи, то підбір визначає якість майбутнього 

потомства. 

Проте в розведенні заводських порід коней проблема підбору 

залишається найбільш складною і теоретично мало розробленою. 

Практичними спостереженнями давно доведено, що племінна цінність 

жеребця зумовлена не тільки його індивідуальними якостями – походження, 

іподромний клас, тип, розвиток, а ще й тим, яких кобил, в першу чергу за 

походженням, визначили йому для парування.  

Причини неоднакової поєднуваності різних ліній, родин та окремих 

особин у межах породи до цього часу повною мірою не вивчені. Переважно 

неоднакова поєднуваність і різні результати підбору визначаються 

спадковими факторами, але конкретні форми взаємодії між генотипами 

батьків також вивчені недостатньо, тому і конкретних показників надійності 

підбору поки що  бракує. Відомо, що ефективність підбору певною мірою 
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“корегується” факторами середовища: не тільки годівля, умови догляду та 

утримання, режим тренування, доцільність накладання закрутки  на верхню 

губу кобили під час парування, а й більш глобальні чинники як 

середньорічна температура та її коливання, сонячна активність, висота над 

рівнем моря, загазованість атмосфери, хімічний склад води і кормів, статева 

ізоляція тварин – жеребці і кобили заводських порід не спілкуються між 

собою як, наприклад, косячні жеребці з своїми кобилами та ін. 

Отже, у практичній роботі зоотехніку-селекціонеру приходиться 

емпірично, на підставі аналізу походження та використання рідних братів і 

сестер, а також перших даних про якість власних потомків жеребця і кобили, 

нерідко інтуїтивно, спочатку обережно і з відчутним ризиком, а з досвідом – 

більш обгрунтовано і чітко бачити свою мету і шляхи її досягнення через 

більш обгрунтований та об’єктивний підбір. Якщо на кінному заводі чи 

племрепродукторі працює спеціаліст, який чітко уявляє собі цінність, 

унікальність і неповторність наявного маточного поголів’я, дбає про ремонт 

його кобилами-переможницями скачок першої групи, є у наявності 

продуктивні пасовища і дійсний інтерес до результатів своєї роботи, то 

бажані досягнення обов’язково будуть. Мабуть має рацію визнаний знавець 

селекційної справи у чистокровному конярстві СНД М.В. Самоволов, який 

стверджує, що “...коні не міняються – міняються люди...”. 

Насамкінець слід сказати таке: скільки б таємниць не тримав у собі 

підбір, скільки б випадковостей не траплялося у його реалізації, скільки б 

клопотів і хвилювань він не завдавав, саме підбір має провідне значення в 

удосконаленні сільськогосподарських тварин, у тому числі й коней, і саме 

через вдалий підбір селекціонери і власники коней здобувають авторитет, 

славу, визнання колег  і справжню насолоду від своєї непростої і непомітної, 

часто багаторічної праці.  

Основою підбору як цілеспрямованої системи парування є: 

обгрунтованість його мети; обов’язкова перевага жеребця над кобилами, з 

якими його планують парувати; максимальне використання плідників, 
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кращих за якістю потомків і перевірених у генеалогічних поєднаннях; 

запобігання спорідненому паруванню або регулювання його ступеня і 

напряму; спадкоємність чи послідовність підбору в  поколіннях. 

У племінному конярстві розрізняють однорідний (гомогенний) та 

різнорідний (гетерогенний) підбір. 

Однорідний підбір здійснюється тоді, коли жеребець і кобила схожі за 

основною селекційною ознакою. За такого підбору посилюється спадковість, 

племінні тварини стають стійкішими у передачі своїх ознак потомству, що 

збільшує вірогідність одержання цінного приплоду. Особливо 

результативним може бути гомогенний підбір жеребців і кобил у поєднанні з 

помірним інбридингом на видатних предків. Прикладом гомогенного підбору 

за жвавістю може бути родовід російського рисака Полігона – абсолютного 

рекордиста країн СНД на 1600 м – жвавого і витривалого жеребця, досить 

потужного (табл. 6.6). На початок 2006 року його рекорд – 1 хв. 56,9 с – був 

не перевершеним. 

Батько Полігона жеребець Павлін мав високу жвавість і витривалість: 

його рекорди 3 хв. 03 с і 4 хв. 06,1 с на дистанцію 2400 і 3200 м відповідно до 

цього часу не поліпшені, хоч встановлені ним у 1974 р. Його батьки Напор і 

Прохлада також мали досить високу жвавість. Крім того, Напор залишив 

велику групу цінного за жвавістю приплоду, а Прохлада виграла у 1957 р. 

Великий всесоюзний приз. І батько і мати Павліна виведені гомогенним 

підбором за жвавістю, причому за однією схемою: дочок європейського 

рекордиста Подарка (2 хв 02,1 с) підбирали синам жвавих Вєчєра (2 хв 06,7 с) 

і Пєтушка (2 хв. 03,5 с), батьком яких був родоначальник лінії Трєпєт. 

Позитивний вплив на жвавість пробанда мав і Боб Дуглас (2 хв. 04,4 с). 

Однорідний підбір за жвавістю у родоводі Павліна посилюється помірним 

інбридингом на Подарка у ступені ІІІ-ІІІ та Трєпєта у ступені ІV-V, ІV.  

З материнського боку родоводу Полігона привертає увагу жеребець 

Кузбас (2 хв 05,6 с), перш за все, своїм дуже високим для свого часу біговим 

класом. Його син Кагат дивує низкою рекордів, які у натуральному 
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вираженні мало про що говорять, принаймні для пересічного читача. Коли ж 

ці рекорди перерахувати на дистанцію 1600 м, то динаміка їх дуже вражаюча: 

2 хв. 14,6 с; 2хв. 12,0 с; 2 хв. 11,8 с і 2хв. 20,4 с. Ці дані свідчать про дуже 

високу бігову витривалість Кагата, адже до дистанції 3200 м включно його 

швидкість руху зростала. Про високий іподромний клас цього жеребця 

свідчить і рекорд його дочки Окраски  (2 хв. 15 с), встановлений  нею у 

трирічному віці. Зазначу принагідно: дуже добре, що її іподромні 

випробування на цьому закінчилися, бо бажання “вибити” рекорди призвело б 

до ускладнень її відтворної функції. З трирічним рекордом жвавості вона 

залишила 12 лошат, серед яких був і Полігон. 

Як у батьківській, так і в материнській половині родоводу діє одна 

схема підбору: знову дочку Подарка (2 хв. 02,1 с) Оперу підбирають до 

жеребця Лівєра, відомого в породі класом свого приплоду, а Глорію – дочку 

видатного за жвавістю Гіласа (2 хв. 05,7 с)– до прославленого за біговим 

класом Кузбаса. Крім того, підбір Окраски до Павліна, як видно з родоводу, 

посилює інбридинг на Подарка (ІV...ІV, ІV), який сам інбредний у степені 

ІІІ...ІІІ на видатного американського рисака Пітера тзі Грейта (2 хв. 07,5 с), 

1895 р.н. – “Золотого стовпа” породи, від якого походить 95% сучасних 

стандартбредних коней.  

Отже, викладений матеріал свідчить про максимальне збагачення 

генотипу Павліна і Окраски ознаками високої жвавості і про творчий, 

цілеспрямований та обгрунтований підбір, який здійснив на Смоленському 

кінному заводі (Росія) селекціонер В.І. Сороченко. 

Гомогенним підбором на кінзаводі “Восход” (Краснодарський край) 

виведено всесвітньовідомого чистокровного верхового жеребця Аніліна. 

Його батько Елємєнт був найкращим сином Еталон-Ора, який упродовж 

кількох років був першим серед кращих жеребців за якістю потомків. 

Елємєнт виграв багато призів, у т.ч. Великий всесоюзний (Дербі), був 

посереднього калібру (160...180...20), з гармонійною будовою тулуба і добре 

розвиненою мускулатурою. Мати Аніліна – Аналогічная – краща дочка 
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Агрегата, який разом з Еталон-Ором був серед провідних жеребців за 

скаковим класом потомків. Аналогічная з 13 виступів першою була 7 разів, а 

другою – 4 рази.  

У 1961 р. від Елємєнта та Аналогічної народився жеребець Анілін, який 

став визначним рекордистом за скаковим класом: крім багатьох перемог у 

межах країни, він виборов друге місце серед найкращих скакунів світу у 

скачці на приз “Великий  інтернаціональний” (7 листопада 1967 р., місто 

Лаурелі, США) і три роки підряд – 1965, 1966 і 1967 – вигравав 

найпочесніший приз континенту “Кубок Європи”. Цей результат є 

неперевершеним донині. 

Доведено, що крім очевидних переваг, гомогенний підбір має й 

недоліки, зокрема: за його застосування у потомків частіше виявляються 

вади батьків; за його допомогою не можна докорінно змінити ознаки коней 

заводу чи позбутися вад, тривале використання цього підбору може 

призвести до послаблення конституції тварин. Тому під час розведення коней 

виникає потреба у використанні різнорідного (гетерогенного) підбору. 

Різнорідний підбір забезпечує більшу життєздатність, гетерозиготність 

потомства, сприяє виявленню гетерозису та розвиткові нових цінних ознак. 

Гетерогенність підібраних тварин може виявлятися в особливостях їх 

конституції, екстер’єру, роботоздатності (спринтери-фляєри), типу нервової 

діяльності тощо. Досить часто у розведенні швидкоалюрних коней 

практикують однорідний підбір за жвавістю та дистанційністю за певних 

відмін будови тіла, промірів, скороспілості, походження, а різнорідний 

компенсаторний підбір застосовують тоді, коли в одного з батьків одна або 

кілька ознак недостатньо виражені, тому їх “виправляють” підбором тварини, 

у якої ці ознаки добре виражені. 
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Таблиця 6.6  

Приклад використання гомогенного підбору під час отримання жеребця Полігона  

(Полігон 1.56,9; 3.13,5; рудий, 1978 р.н., Смоленський кінний завод,171-168-190-21, еліта) 
014760 Окраска  2 хв.15 с (у 3 р.), гн., 1967 р.н., 

Смоленський кінзавод, 160-158-182-19,5 
09151  Павлін 1 хв.58,8 с; 3 хв.03 с; 4 хв.06,1 с, 1968 р.н., 

Смоленський кінзавод, 167-170-190-21,5 
012792 Обаятєльная 2 хв.11.3 с, 

 вор., 1957 р.н. 
07657 Кагат 2 хв.14,4 с; 3 хв.18 с; 4 
хв.23,6 с; 7хв.01,3 с; гн., 1954 р.н. 

011513 Прохлада 2 хв.09,1 с, 
 гн., 1953 р.н.  

07126 Напор 2 хв.09 с,  
т. гн., 1949 р.н. 

07095 Опера 
2 хв.51,7 с; 

вор., 1943 р.н. 

07023 Ливєр 
2 хв.14,7 с; 

вор., 1951 р.н. 

08647 Глорія 
2 хв.26,6 с; 

вор., 1948 р.н. 

04419 Кузбас 
2 хв.05,6 с; гн. 

1933 р.н. 

08853 
Довєрчівая 
Подруга 

2 хв.40,2 с; гн., 
1942 р.н. 

06098 Припєв 
2 хв.11 с, вор., 

1941 р.н. 

07192 
Перєльотная 
Птіца н.в., 

вор., 1943 р.н. 

05834 Новий 
Петушок  

2 хв.09,3 с; 
вор., 1937 р.н. 
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Професор М.О. Юрасов, обгрунтовуючи підбір для орловської кобили 

Лілії 2 хв. 14, 4 с, вважав, що жеребець повинен бути вищого класу, ніж 

рекордистка, і належати до прогресивної лінії; повинен мати бездоганне 

дихання – у лінії Ментіка (батька Лілії) деякі коні хроплять, тому її потомкам 

загрожує рорер і під час підбору це слід враховувати. Жеребець має бути 

стійким на рисі, оскільки у Лілії, як і в її сестри Віоли, загальний недолік – 

дуже нестійка рись, схильність до збоїв. Крім цих основних вимог, бажано, 

щоб жеребець належав до більш скороспілої за жвавістю лінії, оскільки діти 

Ментіка за цією ознакою пізньоспілі, треба також уникнути неправильної 

ходи, що спостерігається у дітей Лєска (діда Лілії); бажані також 

дистанційність та дещо округліші форми тіла, оскільки Лілія занадто 

вугласта. Тому, зважаючи на це, треба детально знати породу, особливості 

ліній і родин, переваги та недоліки потомків жеребця. 

У селекції коней значну увагу приділяють віковому підбору жеребців і 

кобил – батькам майбутнього приплоду. Відомо, що у старих коней 

зменшується сила спадкового передавання корисних ознак, сповільнюється 

інтенсивність обмінних процесів та знижується якість статевих клітин, 

погіршуються загальні умови ембріогенезу. Віковий підбір був застосований 

В.І. Шишкіним на Хрєновському кінному заводі 180 років тому; кобил 

старших 14…17-річного віку парували з 8…12-річними жеребцями, а старим 

жеребцям підбирали кобил середнього та молодого віку. Це був один з видів 

компенсаторного підбору. Значення підбору за віком підтверджується ще й 

тим, що конституційно міцних, плодючих та довговічних коней одержують 

від батьків у період їх найінтенсивнішої функціональної діяльності. 

Так, вік батьків орловських рисаків, коли у них народилися діти класу  

2 хв.05 с, становив: у батька 12 хв. 2 с, а у матері 11 хв. 1 с року (n=108). 

Серед цього поголів’я жеребець Піон та підібрані йому кобили (n=18) мали 

середній вік 13,9 і 13,0, а жеребець Кубік 2 хв. 04,4 с, 1969 р.н. та його 

кобили (n=7) – 14 хв. 1 с і 12,2 років відповідно. За даними В.Є. Скоцика 

(1998) майже 80% коней класу 2 хв. 05 с російської рисистої породи походять 
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від батьків із різницею їх віку до 7 років. У предків пробанда ІІ ряду 

родоводу різниця у віці до трьох років зустрічається найчастіше: у батьків 

батька – 39,5, а матері – 44,2 відсотка. Значно менше використовувався підбір 

з різницею у віці батьків 8…10 років: серед батьків пробанда ця різниця була 

у 15,2% пар, батька пробанда – 15,7%, матері пробанда – 9,2% (табл. 6.7.). 

 
Таблиця 6.7 

 
Особливості вікового підбору в родоводах російських рисаків  

класу 2 хв.05 с 
(Скоцик В.Є., 1998) 

Різниця за віком батьків: 
пробанда батька пробанда матері пробанда 

Різниця у 
віці батьків, 

років гол. % гол. % гол. % 
0...3  283 38,2 287 39,5 321 44,2 
4...7  300 41,4 198 27,2 211 29,1 
8...10  110 15,2 114 15,7 67 9,2 
11 і більше 36 5,2 130 17,6 130 17,5 
Всього 729 100 729 100 729 100 

 
Серед коней різних заводських порід нерідко зустрічаються випадки, 

коли від старих батьків народжуються цілком здорові, нормально розвинені 

потомки, поміж яких трапляються і видатні особини. Так, від 23-річного 

орловського жеребця Квадрата і 18-річної кобили Бронная у 1969 р. 

народився класний іподромний боєць Букет (2 хв. 03,2 с), один з найцінніших 

плідників свого часу. Загальний вік батьків цього жеребця складав 41 рік. 

Родоначальник американської стандартбредної породи ГамблітоніанХ 

народився у 1849 р. від 28-річного батька – Абдалла І і 14-річної кобили, 

скаліченої тяжкими травмами. Більшість свого приплоду класу 2 хв. 05 с 

орловський Піон залишив у віці 15…19 років. Сумарний вік батьків цих 

потомків був у межах 27…34 років. На підставі викладених та інших 

матеріалів можна припустити, що загальний вік підібраних батьків – жеребця 

і кобили – зазвичай не повинен перевершувати 30 років. 

Під час розведення коней чистокровної верхової, арабської та рисистих 

порід застосовують підбір тварин, вирощених у різних умовах, господарствах 
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і навіть країнах. Практика удосконалення коней чистокровної верхової 

породи свідчить, що незалежно від досягнутого рівня селекційної роботи, 

поліпшувати цих коней без завезення жеребців (і кобил) з інших країн 

неможливо. Європейські країни практикують вирощування молодняку, 

принаймні частини його, у спеціалізованих господарствах інших країн і 

континентів (елевери, трендепо, бази).  

На кінних заводах СНД в минулому і тепер застосовують 

гетероекологічні підбори, в тому числі і для порід із обмеженим 

поголів’ям(орловський рисак, терська, будьонівська  та ін.). Суть полягає в 

тому, щоб збільшити спадкову різноманітність потомків через використання 

інших за походженням та фенотиповими ознаками плідників (і маток), 

вирощених в інших технологічних і кліматичних умовах. Для селекційної 

роботи з чистокровними верховими кіньми періодично завозили жеребців 

переважно з Англії, Ірландії, Франції, Росії. Здебільшого конезаводи і 

племрепродуктори використовують жеребців, вирощених у інших 

господарствах своєї країни, оскільки імпорт їх дуже дорогий.  

Під час обгрунтування підборів слід враховувати і результати апробації 

молодих жеребців-плідників: від кобил яких ліній було найбільше абортів, 

мертвонароджених і живих лошат, але з вадами екстер’єру і ознаками 

спадкових хвороб. 

Доведено, що приблизно одне з п’яти лошат має певні спадкові вади чи 

хвороби. Чисельні аборти, мертвонароджені лошата, втрата кобилами 

здатності до відтворення, порушення каріотипу, тобто нормальної кількості 

хромосом (моносомія, трисомія, поліплоїдія), несумісності груп крові тощо, 

завдають значних збитків господарству і галузі загалом. Тому вивчення 

генетичного впливу на прояв небажаних ознак підвищує можливість 

селекціонера щодо одержання здорового приплоду. Оскільки генетичні 

дослідження у конярстві були обмежені, то роль спадковості (домінантної, 

епістатичної тощо) у прояву багатьох вад і хвороб вивчена недостатньо. 



 

 

394

 

Якщо спадкові вади призводять до загибелі коня, то їх звуть летальними 

ознаками і класифікують так: 

справжні летальності – викликають загибель плода до народження; 

смерть здебільшого настає на ранніх стадіях ембріогенезу і супроводжується 

адсорбцією плода. Якщо справжня летальність діє відразу після запліднення, 

то викликає часткову втрату плодючості і здатності до запліднення у кобил. 

Вона є серйозною причиною зменшення виходу лошат;  

затримана летальність – призводить часом до смерті після 

народження. Спадкові дефекти, наприклад, серця, що обумовлюють його 

нездатність нормально функціонувати в організмі дорослого коня; 

часткова летальність – загибель настає лише під впливом певних 

умов навколишнього середовища. Гемофілія, наприклад, сприяє загибелі 

коня лише за умов травмування кровоносних судин;  

шкідливі гени – зазвичай не призводять до загибелі тварин, але часто 

знижують спортивні показники, робото- та життєздатність. Гени, що дають 

вадам тілобудови поштовх для розвитку належать саме до цієї категорії. 

Наприклад, коні з короткими п’ястками дуже схильні до брокдауну за 

високих скакових навантажень (Скоцик В.Є., 1999). 

Під час обґрунтування підборів племінних коней досить уважно 

ставляться до передбаченого спорідненого парування. У селекції 

сільськогосподарських тварин зазвичай покладаються на інбридинг, оскільки 

з його реалізацією зростає вірогідність спадкової передачі потомкам цінних 

ознак плідників і маток, які кілька разів повторюватимуться у родоводах 

пробанда. Проте, як зазначає М.А. Хохлова (2002), кожний селекціонер, який 

вирішив у підборі застосувати інбридинг, має пам’ятати вислів відомого 

іполога ХХ ст. Бурхарда фон Еттінгена “...бажання щоб жеребець був часто 

інбредований на Херода не зробить його ціннішим за Херода, а передача 

потомкам якостей Херода ніколи не буде такою, яку б передавав сам Херод. 

Індивідуальна потенція не забезпечується ніяким інбридингом...”. 
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Біологічне й господарське значення різних ступенів інбридингу – 

тісний, помірний, віддалений – неоднакове. Систематичне застосування 

інбридингу, особливо близького, призводить до зниження плодючості (іноді 

до повного безпліддя), загального послаблення конституції, крайньої 

ніжності з дуже витонченим кістяком, народження виродків. Такі тварини 

нездатні добре засвоювати корми, тому відстають у розвитку й не можуть 

виявити високу роботоздатність чи витривалість. З позиції сучасної генетики 

шкідлива дія близького спорідненого парування пояснюється переходом 

рецесивних летальних і небажаних нелетальних спадкових задатків у 

гомозиготний стан, за якого виявляється їх комплексна негативна дія. Це 

загальне ослаблення конституції та життєдіяльності, наявність недоліків та 

вад екстер’єру приплоду тощо. Зазначене явище називають інбридинг-

депресією. Воно свідчить про недостатні обгрунтування та контрольованість 

підбору. 

Інбридинг-депресія неоднаково гостро виявляється у коней різних 

порід, що зумовлено біологічними особливостями та рівнем їх селекції 

(наприклад, казахська і чистокровна верхова чи арабська та якутська). Так, в 

орловських рисаків високого класу жвавості (2 хв. 05 с і краще) ступінь 

інбридингу не перевершує 1,6 відсотка. Серед російських рисаків того ж 

класу жвавості (n=801) інбридинг був у родоводах 388 голів, з них у 290 гол. 

– до 1,78%, у 36 – від 1,79 до 3,10%, у 41 – від 3,11 до 6,24% і у 21 – від 6,25 

до 7,8 відсотка. З переможців змагань на традиційні призи Київського 

іподрому (n=352) інбридними були 232 коня, у т.ч. 141 гол. – до 1,1%, 40 – до 

2,1, 37 – до 4,8 і 14 гол. – більше 4,9 відсотка. Наведені дані В. Скоцика 

(1998) та С. Осадчого (2000) підтверджують висновки Г. Рождественської 

про те, що з підвищенням рівня гомозиготності якість рисаків погіршується. 

Зокрема вона зазначає, що за підвищення коефіцієнта інбридингу на 5...6% за 

Райтом в орловських рисаків істотно знижується жвавість, оцінка за 

екстер’єр, плодючість та їх загальний бонітувальний клас. Тому під час 

складання та обгрунтування підборів у кінних заводах в обов’язковому 
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порядку необхідно контролювати середній коефіцієнт інбридингу у ставці, не 

перевищуючи його рівень в 1,6…2 відсотки. 

Практика свідчить, що кінні заводи, розташовані в більш суворих 

кліматичних і більш тяжких технологічних умовах, інбридинг застосовують 

рідко. Так, якщо у Дібрівському кінному заводі коней високого класу 

одержують з інбридингом 3% і більше, то у Пермському, Шадрінському та 

Алтайському заводах рисаків такого класу вдається вирощувати у 

поодиноких випадках (Рождественська Г.А., 1977, 1991). 

У конезаводстві частіше інбридинг здійснюють на жеребців, оскільки 

їх ретельніше випробовують на іподромах і тільки кращих добирають до 

відтворного складу кінних заводів. З практики вітчизняного конярства відомо 

багато кобил, які прославилися власними рекордами, іподромним класом чи 

типом потомства, своєю плодючістю: це російські рисисті Гугенотка і Чанга, 

орловські Пріданніца і Крутізна, новоолександрівські Кальоная і Літра, 

чистокровні Заповідь і Гаяна, українські верхові Билінка, Інфра І та ін. Якщо 

жеребці “тиражують” поголів’я породи, то кобили є її стаміною − основою, 

базою для якісного поліпшення. Вплив кобил на якість потомства не менший, 

а більший ніж жеребців. Тому інбридинг на видатних кобил є дуже 

ефективним. Відомо, наприклад, що всі три родоначальники чистокровної 

верхової породи – Метчем, Херод та Екліпс – інбредні на кобил. Видатний за 

роботоздатністю тричі вінчаний Грог ІІ 1946 р.н. мав інбридинг на кобилу 

Потіш у ступені ІІІ...ІІІ. Імпортований з Англії жеребець Афінс Вуд виграв 

Сент-Леджер у Донкастері, а на кінних заводах СНД дав цінних заводських 

маток і жеребців. Він був інбредний на кобил – дочку Гіперіона Аврору і 

дочку Суінфорда Роуз Ред.  

Особливої уваги в наші дні заслуговує  видатна орловська кобила Іва, 

вороної масті, 1994 р.н. Хоч вона і не проходила іподромних випробувань, 

проте підтвердила свій високий заводський клас якістю власного приплоду. 

За перші три роки перебування у маточному складі Лозівського кінного 

заводу Іва дала трьох синів-переможців призу Барса на Київському іподромі: 
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2003 р. – Імператор (2 хв. 02,9 с), сірий, 1999 р.н. (від Пріказа 2.22); 

2004 р. – Ібрагім (2 хв. 05,6 с), сірий, 2000 р.н. (від Метопа 2.08); 

2005 р. – Імпорт (2 хв.07,6 с), сірий, 2001 р.н. (від Пріказа 2.22).  

Немає сумніву, що селекціонери заводу будуть зобов’язані здійснити 

інбридинг на цю видатну кобилу. 

Отже, комплектування кінного заводу кобилами цінного походження, 

переможницями головних призів, свого заводського типу, з оптимальними 

ознаками відтворення, поведінки, інтелекту і психіки є запорукою 

вирощування молодняку високої племінної цінності. Ця вкрай непроста, 

творча і копітка робота потребує тривалого часу, знань, терпіння і бачення 

своєї мети. Ці та багато інших фактів повинні  привернути увагу спеціалістів 

до більш ретельного оцінювання можливостей реалізації інбридингу на 

кобил. 

В організації та ефективності селекційної роботи істотне значення має 

надійність добору жеребців і кобил для подальшого їх використання. Тому 

пошуки таких критеріїв надійності стали актуальними серед фахівців 

багатьох країн. Їх вивченню присвячено чимало наукових пошуків, розробок 

математичних моделей оцінювання племінних тварин та визначення 

показників, які б поєднували у собі низку ознак, таких, наприклад, як 

походження, тип, екстер’єр, розвиток, іподромний клас, взаємозв’язок гено- 

та фенотипових параметрів, економічні чинники та ін. У  країнах Європи 

таким узагальнювальним показником племінної цінності тварин є 

селекційний індекс, теоретичні основи якого вперше запропонували Smith 

(1936), Hanzel and Luch (1942) та Hanzel (1943). Зокрема, Ханзель і Лаш 

розробили принципові методичні положення щодо конструювання цих 

індексів. У кінці ХХ ст. вони набули досить значного поширення у 

молочному і м’ясному скотарстві, вівчарстві і птахівництві країн із 

розвиненим продуктивним тваринництвом. Слід зазначити, що в цих країнах 

селекційні індекси сприяли підвищенню ефективності селекційної справи і 
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зростанню продуктивності тварин. Проте перенесення цієї системи у 

племінне конярство успіхів не мало (Шпрінг А., 2004). 

У вітчизняному конезаводстві оцінювання за селекційними індексами 

знаходиться на стадії початкових розробок. Перші спроби математичного 

моделювання селекційного індексу потребують подальшого методичного 

удосконалення, оскільки необхідно враховувати багато індивідуальних даних 

про кожну тварину та поголів’я господарства, щорічно вносити відомості про 

результати бонітування та випробування молодняку на іподромах (кількість 

стартів, перемог і призових місць, загальна сума виграшу і в розрахунку на 

одну голову випробуваного молодняку), інформацію про взаємозв’язок та 

особливості успадкування селекційних ознак, економічні критерії. 

Проведення розрахунків можливе за умови використання сучасних 

обчислювальних машин. Застосування у конезаводстві СНД селекційні індекси 

ще не мають (Перн Е.М. та ін., 1991; Рождественська Г.А. та ін., 1991).  

Отже, селекціонери-практики і дотепер у своїй роботі добір жеребців і 

кобил до племінного складу ведуть на традиційних підставах – за 

результатами комплексного оцінювання (бонітування), а ефективність 

підбору визначають лише якістю приплоду – його розвитком, типом, 

екстер’єром, а головне – іподромним класом. Чим раніше буде інформація 

про якість приплоду жеребця, тим ефективніше його можна використати. 

6.6. Перспективи селекції коней 

Прогрес жвавості рисаків від початку фіксації їх рекордів 

супроводжувався не тільки удосконаленням технології вирощування, 

тренування та випробування молодняку, модернізацією іподромів, бігових 

качалок, упряжі, поліпшенням якості годівлі коней взагалі і молодняку 

зокрема, а й успіхами в їх селекції. Вони полягали у тому, що в кожному 

наступному поколінні до відтворного складу залучали, перш за все, жеребців 

все кращого класу жвавості. Це призвело до того, що генофонд рисистих 

порід збагачувався ознаками високої жвавості, які у належних умовах 
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вирощування і випробування реалізовувалися у кращих показниках їх 

роботоздатності.  

Так, до 1940 року значна частина американських рисистих жеребців 

мала рекорд жвавості у межах 2хв. 04 с...2 хв. 07 с. У 1994 р. 316 плідників 

цієї ж породи, перевірених за якістю потомків, мали середню жвавість 1 хв. 

59,8 с, серед яких 51,5% були жвавіші двох хвилин. Поміж випробуваного їх 

молодняку (n=9123) 66,4  були в класі 2 хв. 05 с, в тому числі 20,1% − кращі 2 

хв.00 с (Калашніков В., 1996). Подібна за тенденцією ситуація була 

характерною і для вітчизняних рисаків: у штаті плідників кінних заводів до 

війни і до 1963 р. переважали жеребці з рекордом менше 2 хв. 10 с. У 2002 р. 

середня жвавість орловських жеребців – представників найбільш поширених 

у породі ліній становила: Піона − 2 хв. 06,8 с; Пілота − 2 хв. 07,9 с; Болтіка − 

2 хв. 05,9 с; Проліва − 2 хв. 07,9 с. Того ж року в кінних заводах СНД 

використовувалося 72 жеребці, серед яких до класу 2 хв. 05 с відносилося 17 

гол. або 23,6 відсотка. Якщо до 1963 р. серед плідників російської рисистої 

породи був лише один “безхвилинний” Жест 1 хв. 59,6 с, гн., 1947 р.н., то в 

кінці ХХ ст. в кінзаводах СНД їх було десятки, щоправда, вони являли собою 

помісі різної кровності від поглинання стандартбредними жеребцями. 

За період існування рисистих порід їх рекорди на мінімальну офіційну 

дистанцію зросли так: в орловських рисаків – на 28,2 с за 106 років, 

американських іноходців – на 42,9 с за 149 р., і стандартбредних рисаків – на 

68 с за 188 р. (табл. 6.8, 6.9). На підставі викладеного матеріалу, деяких 

розрахунків і припущень у наступні 25-30 років жвавість орловських рисаків 

зросте до 1 хв. 54 с...1 хв. 55 с, а призових (російських) до 1 хв. 52 с...1 хв. 53 

с на півтори версти (1600 м), американських рисаків до 1 хв. 46 с...1 хв. 47 с, 

а іноходців до 1 хв. 41 с...1 хв. 42 с на 1609 м (сухопутна миля). Серед 

сучасних лідерів бігового іподромного спорту є американський і 

французький рисаки: перший з них відрізняється високою жвавістю на 

коротких дистанціях та скороспілістю, а другий – жвавістю та витривалістю 
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на довгих дистанціях. Тому об’єднання переваг цих двох провідних порід 

буде запорукою прогресу їх жвавості у близькому майбутньому.  

Сьогодні фахівці країн-імпортерів знають переваги обох порід-

фаворитів, тому створюють призових рисаків “свого зразка” схрещуванням 

французьких та американських рисаків у різних варіантах підборів, які 

досить часто виграють великі міжнародні призи. Так, у 1988 р. норвезький 

жеребець Шугаркейн Гановер в одному заїзді переміг світових зірок 

рисистого спорту Мак Лобелла й Уразі, а італійський Варенн вдруге виграв 

приз Америки, вартість якого у 2002 р. сягала 800 тис. євро. У його родоводі 

25% крові французької і 75% стандартбредної порід, три кобили без рекордів 

(не випробовувалися на іподромах) й інбридинг ІІІ...ІІІ на видатного за 

якістю потомків жеребця Спіді Крауна та ІV...ІV, ІV – на Старс Прайда 1 хв. 

57,2 с. Це вказує на ефективність використання інбридингу для отримання 

видатних плідників (табл.6.10), проте вже у 2004 р. рекорд Варенна 

перевершив французький жеребець Джет де Беллот – 1 хв. 10,7 с і шведський 

Гідд Палема – 1 хв. 52,6 с на 1609 м або 1 хв. 10 с на 1000 м. Недарма ще в 

60-ті роки минулого століття американський кіннозаводчик і селекціонер 

Джім Гаррісон писав: “Дивлячись у майбутнє, я переконаний, що з плином 

часу кров американських і французьких рисаків змішається і тоді з’явиться 

рисак, який здивує світ...”.  
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Таблиця 6.8  
Динаміка абсолютних рекордів орловських рисаків на дистанцію 1600 м 

 (станом на 01.01.2006 р.) 
Походження  

Кличка 
рекордиста 

Рік  
народ-
ження. 

 
батько 

 
мати 

 
Кінний  
завод 

Рік 
встанов- 
лення 
рекорду 

Вік 
коня,  
років 

 
Рекорд 

Зростан-
ня 

рекорду, 
с 

Трива- 
лість 
рекор- 
ду, 
років 

Ковбой 1984 Блокпост 2.03,4 Крутізна 2.26,5 Пермський 1991 7 1.57,2 1,2  
Мазок 1983 Запас 2.07,4 Модніца 2.10,6 Пермський 1990 7 1.58,4 1,3 1 
Іппік 1980 Персід 2.04,6 Іфігенія 2.16,0 Алтайський 1986 6 1.59,7 0,4 4 
Піон 1966 Отклік 2.07 Пріданніца 2.12,3 Дібрівський 1974 8 2.00,1 2,1 12 
Пілот 1932 Гіацінт 2.12 Пєночка 2.21,3 Череповецький 1938 6 2.02,2 1,1 36 
Пілот 1932 - “ - - “ - - “ -  1938 6 2.03,3 0,1 + 
Улов 1928 Ловчий 2.13,1 Удачная 2.20,2 Хреновський 1937 9 2.03,4 1,2 1 
Улов 1928 - “ -  - “ - - “ -  1937 9 2.04,6 0,5 + 
Улов 1928 - “ -  - “ - - “ -  1934 6 2.05,1 0,6 3 
Улов 1928 - “ -  - “ - - “ -  1934 6 2.05,7 1,8 + 
Улов 1928 - “ -  - “ - - “ -  1933 5 2.07,5 1,0 1 
Крєпиш 1904 Громадний 4.48 Кокетка н.б. Афанасьєва 1910 6 2.08,5 0,7 23 
Крєпиш 1904 - “ -  - “ - - “ -  1909 5 2.09,2 2,5 1 
Крєпиш 1904 - “ -  - “ - - “ -  1909 5 2.11,7 1,8 + 
Крєпиш 1904 - “ -  - “ - - “ -  1909 5 2.13,5 0,7 + 
Пітомец 1892 Прівєтний 5.17 Жар Птіца 6.25 Остроградського 1900 8 2.14,2 1,2 9 
Мілий І 1885 Машістий 5.17 Генріада н.б. Лейхтенбергського 1894 9 2.15,4 4,6 6 
Кракус 1885 Безімянка н.б. Тішіна н.б. Шеремєтєва 1893 8 2.20,0 2,4 1 
В’юн 1882 Удалой 5.14 Волшебніца 5.25 Малютіна 1889 7 2.22,4 3,0 4 
Пєрєц 1871 Ворожей н.б. Булатная н.б. Чєботарьова 1878 7 2.25,4 - 11 

 
Примітка:  
+ рекорд тримався від трьох тижнів до трьох місяців; н.б. – не випробувалися на іподромі. 
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Таблиця 6.9 

Динаміка абсолютних рекордів стандартбредних коней США на дистанції 1609 м  
(станом на 01.01.2006 р.) 

Р и с а к І н о х о д ц і  
Кличка  

рекордиста 
рік вста-
новлення. 
рекорду 

вік  
коня, 
років 

рекорд 
хв. с 

зростан-
ня 

рекорду 

трива- 
лість 

рекорду,
років 

 
Кличка  

рекордиста 
рік вста-
новлення. 
рекорду 

вік  
коня, 
років 

рекорд, 
хв. с 

зростан-
ня 

рекорду 

трива- 
лість 

рекорду, 
років 

Пайн Чип 1994 4 1.51,0 1,2  Камбест 1993 5 1.46,1 2,3  
Мак Лобелл 1987 3 1.52,2 1,6 7 Метт Скутер 1987 4 1.48,4 0,8 6 
Френсі Краун 1984 4 1.53,8 0,2 3 Неатрос 1980 3 1.49,2 5,8 7 
Ерндон 1982 3 1.54,0 0,8 2 Едіос Гаррі 1955 4 1.55,0 0,3 25 
Невель Прайд 1969 3 1.54,8 0,5 13 Біллі Дайрект 1938 4 1.55,0 0,3 17 
Грейхаунд 1938 6 1.55,3 1,0 31 Дан Патч 1905 9 1.55,3 4,0 33 
Пітер Маннінг 1922 6 1.56,3 2,2 16 Стар Пойнтер 1897 8 1.59,3 4,7 8 
Лу Діллон 1903 5 1.58,5 5,5 19 Маскот 1892 7 2.04,0 2,0 5 
Ненсі Хенкс 1892 6 2.04,0 6,0 11 Дайрект 1891 6 2.06,0 11,3 1 
Джей Ай Сі 1884 6 2.10,0 9,3 8 Покахонтас 1855 8 2.17,3 11,7 36 
Флора Темп 1859 14 2.19,3 0,2 25 Еггі Даун 1844 н.в. 2.29,0 - 11 
Леді Суффольк 1859 12 2.19,5 39,5 +       
Янкі 1806 н.в. 2.59,0 - 53       

 
Примітка:  

н.в. – вік коня невідомий 

  

 



Таблиця 6.10  

Родовід жеребця Варенна 

Спіді Краун 1хв. 57,1 с  Спіді Сомолі  
1хв.55 с Сомолі. б.р.  від Старс Прайда 1хв.57,2 с◄ 

Супер Боул 1хв.56,2 с від Старс Прайда  
1хв. 57,2 с◄ 

В
ай
кі
кі

 Б
іч

 1
 

хв
. 5

6 
 с

 
(у

 3
 р
ок
и)

 
Хула Лобелл  

2 хв.01,2 с Холіс Марго 2.01 
Шеріф ді Джесоло 1хв.15 с (2 хв.00 с) Зебу 1хв.15,8 с 

(2 хв.01,2 с) 
фр. рисак Кейстон Леді, б.р. 

Спіді Краун 1 хв.57 с, 1  

В
ар
ен
н 

1 
хв

.1
0,

9 
 с
на

  
10

00
 м

; 1
хв

..5
4,

2 
с 
на

 1
60

0 
м,

 
гн

., 
19

55
 р

.н
. 

Я
лм

аз
 1

 х
в.

 
16

,6
 с

 (2
.0

2,
6 

-
16

00
м)

 

Барі, б.р.+ 
Спрі Гановер 2 хв.05,1 с Старс Прайда 1 хв. 57,2 с◄

Примітка:  
+ б.р. – без рекорда, не випробовувалась. 

 
У найближчі 15...20 років молочна продуктивність кобил ваговозних і 

деяких місцевих порід – новоолександрівської, російської, радянської, 

латвійської, башкирської, казахської та алтайської, якими будуть 

укомплектовані спеціалізовані ферми, зросте в середньому до 

2,4…2,6 тис. літрів товарного молока. Збільшення їх молочної 

продуктивності буде зумовлено як селекційними так і технологічними 

чинниками (облік надою, оцінювання та добір на ферми кращих кобил та їх 

дочок, роздоювання, удосконалення доїльних агрегатів та умов доїння, 

спеціалізована годівля тощо). Потреба ж у кобилячому молоці щорічно 

зростає через попит на кумис натуральний, ефективний, як відомо, під час 

лікування деяких захворювань людей, у тому числі і на сухоти (туберкульоз). 

Крім того, чималу кількість свіжого (і сухого) кобилячого молока необхідно 

постачати закладам педіатрії для вигодовування немовлят-сиріт. 

У недалекому майбутньому (через 7…10 років) на території країн СНД і 

у світі значними темпами буде розвиватися інтелектуальне конярство. 

Селекція коней на інтелект матиме у перспективі велике значення у 

спортивному, туристичному та прогулянковому конярстві, іподромній справі, 

у будь-яких інших видах їх використання. 
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Має шанси для розвитку у перспективі і кімнатне конярство. Його 

основою є міні-коні Фалабелла. Тривалий час розведення маленьких коней 

було справою цієї аргентинської родини, яка ні під яким приводом не 

продавала їх, особливо жеребчиків. І тільки в 1977 р. чотирьох жеребчиків і 

кількох кобил вперше було продано в Англію для подружжя лорда і леді 

Фішер, які заснували єдиний у світі приватний зоопарк для збереження 

рідкісних тварин, яким загрожувало повне вимирання. У 1991 р. цей зоопарк 

припинив своє існування, а міні-коней було продано знаменитому Лісному 

кінному заводу в Голландії, звідки вони згодом потрапили у країни Європи. 

Тепер цих коней розводять в Англії, Німеччині, Франції, Італії, США, 

Австралії та країнах Азії. Вони не використовуються ні на яких роботах, а 

дають лише емоційне задоволення та чималі прибутки своїм власникам. 

Російський письменник-фантаст В. Одоєвський у своїй праці “Каким 

будет человеческое общество в 4338 году” ще в ХІХ ст. писав, що коні до 

того часу втратять своє традиційне значення і перетворяться на кімнатних і 

навіть кишенькових тварин. 

Виникають запитання: “Чи вичерпаними є всі можливості для 

удосконалення свійських коней?”, “Чи є межа доместикації?” Властивостями, 

якими визначається цінність сучасних свійських коней порівняно з дикими 

вихідними формами, досягли значного розвитку, іноді ці досягнення 

здаються неймовірними. Наприклад, надій радянської ваговозної кобили 

Рябіни за ІV лактацію становив в 6173 л, а латвійської Біше – понад 7007 кг, 

що в 12…14 разів більше ніж у диких предків. Вражає динаміка жвавості 

американських рисаків на одну сухопутну милю (1609 м) з 2 хв. 59 с (1806 р.) 

до 1 хв. 51 с (1994 р.). Змінився і вік установлення ними рекордів  з 12...14 до 

3...4 років. Це просто фантастичне біологічне й особливо економічне 

досягнення. І це ще не означає, що вже досягнуто меж доместикації. 

Отже, в основі розведення та поліпшення свійських коней мають бути 

максимально об’єктивне оцінювання і вдалий добір за комплексом ознак, 

добре утримання, повноцінна й раціональна годівля, які значно 
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нівелюватимуть негативні прояви штучного підбору і відкриватимуть у 

майбутньому широке поле для творчої зоотехнічної діяльності.  

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Охарактеризувати селекційні ознаки коней і методи їх оцінювання. 

2. Які існують методи добору коней? 

3. Які є методи підбору коней? 

4. Охарактеризувати перспективи селекції коней
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РОЗДІЛ 7  

СЕЛЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ 
 

Із 9000 існуючих видів птахів людиною введено у сільськогосподарське 

виробництво тільки 12. В Україні для виробництва яєць і м’яса 

використовують значну кількість порід курей, качок, гусей та інших видів 

птахів (рис. 7.1). У процесі одомашнення (доместикації) змінювались методи 

та прийоми селекції птиці. На початкових етапах удосконалення домашньої 

птиці використовували стихійний і масовий добір найбільш цінних 

генотипів. Згодом на зміну цим малоефективним методам прийшла 

індивідуальна селекція з оцінюванням плідників за якістю потомків, з 

використанням гетерозисного ефекту в разі схрещування (у кросах) 

спеціально відселекціонованих ліній. 

Сучасні досягнення в селекції птиці підтвердили високу ефективність 

використаних методів. Так, якщо банківська курка відкладає в середньому 

від 4 до 13 яєць за сезон масою не більше 35 г, то від гібридних несучок 

сучасних яєчних кросів отримують за рік 320…340 яєць масою 64…66 г. 

Аналогічні відмінності за несучістю і енергією росту між дикими предками 

та сучасними породами і кросами спостерігаються і в інших видів домашньої 

птиці. Бройлери кращих кросів м'ясних курей досягають в 42-добовому віці 

живої маси 2,2...2,4 кг за витрат комбікорму на 1 кг приросту не більше ніж 

1,9 кілограма. Цікаво, що в 80-х роках ХХ століття вік забою бройлерів 

становив 63 доби, а нині – 42 і навіть 36 діб, тобто знизився на 21...27 діб. 

Вважають, що для зниження віку забою бройлерів на 1 день за умов 

досягнення тих же показників живої маси необхідний 1 рік поглибленої 

селекційної роботи. Що стосується підвищення несучості курей, то прогрес 

за цією ознакою становить не менше ніж 3 яйця на рік. Ці приклади свідчать 

про високу ефективність селекції у підвищенні продуктивності птиці, якщо 

вона використовує досягнення у галузі генетики. 
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Рис. 7.1. Представники основних порід птахів, яких розводять в Україні 

Птахівництво відіграє суттєву роль у забезпеченні людей продуктами 

харчування. Воно є сьогодні більш технологічним та наукомістким ніж, 

наприклад, свинарство чи скотарство, та забезпечує високий рівень окупності 

капіталовкладень. Бройлерна індустрія в таких країнах, як США, Канада, 

Великобританія, Японія, Німеччина не поступається за темпами росту, 

інфраструктурою, науковими технологіями таким галузям, як електроніка і 

машинобудування. 

Оцінюючи стан і перспективи розвитку птахівництва в Україні, слід 

відзначити, що воно і надалі розвиватиметься переважно за рахунок 

інтенсивних факторів. Це, перш за все, використання нових 

високопродуктивних кросів, підвищення конверсії корму та плодючості 

птиці, удосконалення технології виробництва продукції птахівництва. 

Серед факторів, що забезпечують інтенсифікацію птахівництва головна 

роль належить селекції. Саме вона забезпечує підвищення генетичного 

потенціалу продуктивності птиці та його реалізацію у відповідних 

технологіях виробництва продукції. 
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7.1. Біологічні особливості птиці як об’єкта селекції 

Сільськогосподарській птиці притаманні деякі особливості, що 

перераховані далі. 

Здатність давати високоцінні продукти харчування. Одне яйце 

задовольняє потребу людини у вітаміні В2 на 10...12%, D – на 10...40%, А – на 

15...16%, В12 – на 50...100 відсотків. Білок яйця засвоюється людиною майже 

на 100 відсотків. Пташине м'ясо належить до дієтичних продуктів 

харчування, має високі смакові якості. 

Висока скоростиглість. Курчата-бройлери за 42 доби вирощування 

збільшують свою масу в середньому з 35 до 2300 г. Кількість подвоєнь їх 

живої маси становить 65,7 раз. Для порівняння слід відзначити, що свині 

такої кількості подвоєнь досягають у віці 180 діб (100 кг : 1,8 кг). 

Каченят забивають у віці 49 діб, перепілок – 35...41 діб. Маса качок під 

час забою досягає 3300 г, тобто за період вирощування вони збільшують 

свою масу в 66 разів. Кури яєчних кросів досягають статевої зрілості та 

починають відкладати яйця в 102-добовому віці, перепілки – в 45-добовому. 

Плодючість. Характеризується кількістю отриманого молодняку від 

однієї самки або плідника за певний період (максимально за період 

використання). Вона залежить від несучості, кількості яєць придатних до 

інкубації, їх заплідненості, виводимості і життєздатності виведеного 

молодняку. 

Від однієї курки батьківських ліній яєчного кросу отримують за рік не 

менше ніж 250 потомків, м'ясного кросу – не менше 150 потомків, від однієї 

качки – не менше ніж 100 каченят м’ясних кросів та не менше ніж 200 

каченят яєчних порід, від індички 70...80 індиченят, від гуски – 20…60 

гусенят. Від півня, за умов штучного осіменіння, можна отримати до 

10000...15000 потомків. 

Здатність до розвитку ембріона поза тілом матері. Ця особливість дає 

змогу транспортувати інкубаційні яйця до будь-якого пункту земної кулі та 

одержувати молодняк без участі матері завдяки їх придатності до штучної 
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інкубації. Для транспортування на будь-яку відстань є придатним і добовий 

молодняк птиці завдяки здатності обходитися без корму та води перші дві 

доби життя. 

Здатність до акліматизації та високої концентрації. 

Сільськогосподарську птицю розводять в будь-яких районах земної кулі, де 

тільки можливо створити в пташниках нормативні параметри мікроклімату. 

Пристосованість до кліткового утримання дає можливість утримувати в 

одному господарстві до 1 млн курей-несучок. 

Невеликий інтервал між поколіннями. У більшості видів 

сільськогосподарської птиці (за винятком страусів та Ему) інтервал між 

поколіннями не перевищує 1 року. Наприклад, для створення породи, лінії 

або стада тварин, необхідно проводити цілеспрямовану селекційну роботу 

протягом 10 поколінь. У птахівництві поставленої мети можна досягти за 10 

років, а в скотарстві, де інтервал між поколіннями становить не менше 4 

років, для одержання такого ж ефекту необхідно не менше 40 років, а в 

конярстві – 80 років. 

Висока конверсія корму. Відомо, що птиця найбільш повно 

використовує поживні речовини корму, порівняно з тваринами інших видів. 

Так, протеїн корму бройлери використовують на 20%, індики – на 22%, кури-

несучки – на 26%, корови – на 18...20%, свині – лише на 14 відсотків. 

Особливо вигідно відрізняється птиця за витратами корму на 1 кг 

приросту. Наприклад, для виробництва 1 кг свинини витрачають 3,0...3,5 кг 

кормових одиниць, яловичини – 7...10, а м'яса бройлерів – не більше 1,9 

кілограмів. 

7.2. Напрями і цілі селекції в птахівництві 

У наш час, коли породи та кроси птиці мають високий рівень 

продуктивності, створення нових більш продуктивних можливе лише за умов 

використання досягнень генетики та інших наук, а також у разі достатнього 

фінансування селекційних програм. Провідні селекційні фірми світу 
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витрачають не менше ніж 25 млн доларів США на рік на виконання своїх 

програм селекції птиці та з метою збереження лідерства. 

Особливістю сучасного промислового птахівництва, є використання 

гібридної птиці, яку отримують шляхом схрещування спеціально 

відселекціонованих на поєднаність батьківських і материнських ліній. 

Комплекс таких ліній (від 2 до 4 у різних кросах) і є кросом. Саме на 

використанні кросів базується в наш час виробництво харчових яєць, м'яса 

бройлерів, індиків та качок. Схрещування в кросах ліній, що добре 

поєднуються між собою, забезпечує прояв у гібридів І покоління гетерозису 

на рівні 5...10% за основними господарсько корисними ознаками (несучість, 

скоростиглість, швидкість росту, життєздатність тощо). 

Особливістю організації селекційної роботи в птахівництві є 

пірамідальна структура, тобто вертикальна передача генетичного матеріалу 

від селекційних фірм (селекційних центрів) до репродукторних і товарних 

господарств. Така структура передбачає незначну частку племінної птиці в 

загальному обсязі виробництва (до 15...20%), яке відтворюється в 

чистолінійному розведенні, а потім використовується для отримання за 

спеціальними схемами дво-, три- і чотирилінійних гібридів. Така система 

селекційної роботи забезпечує конвеєрність виробництва продукції і постійне 

підвищення генетичного потенціалу продуктивності птиці.  

З теоретичних передумов, основною метою селекції є підвищення 

частоти бажаних генів (генотипів), що обумовлюють основні господарсько 

корисні ознаки в популяції. 

Тому, основним її напрямом є виявлення птиці бажаних генотипів і 

збільшення її питомої ваги в лінії або створення таких генотипів. У цьому 

аспекті, лінія являє собою збалансований комплекс однотипових генотипів, 

подібних за основними ознаками продуктивності і які знаходяться в певному 

кількісному співвідношенні. Найбільш важливою властивістю лінії є її 

здатність давати в разі схрещування з іншою лінією потомків, що мають 

гетерозис за одним або декількома показниками продуктивності. 
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Створення ліній і їх кросів в птахівництві здійснюється за селекційними 

програмами, які розробляють провідні генетики та селекціонери за 

допомогою вчених, а реалізують фахівці племінних господарств. 

Селекційна програма – це всебічно обґрунтована програма робіт з 

виведення й вдосконалення ліній, кросів, порід. Вона включає такі складові: 

1) визначення мети селекції; 

2) вибір вихідного матеріалу і методу розведення; 

3) проведення генетичного аналізу селекційних ознак, за якими 

планується проводити селекцію; 

4) визначення спеціалізації ліній у кросі; 

5) закладення селекційних груп для виведення нових ліній кросу; 

6) створення нормативних умов середовища для птиці і матеріальної 

бази селекції; 

7) підготовка кадрів, необхідних для створення, розповсюдження та 

використання кросу. 

Мета селекції залежить від виду птиці, традицій щодо її використання та 

технології виробництва продукції птахівництва. Наприклад, мета селекції під 

час створення нових кросів яєчних курей полягає в підвищенні яєчної 

продуктивності несучок до біологічної межі – одне яйце в день. Дуже 

важливо, щоб ці несучки мали високу життєздатність та тривалий строк 

використання в умовах промислового виробництва, а саме до досягнення 

ними не менше ніж 72...80-тижневого віку. Для підвищення ефективності 

виробництва харчових яєць, необхідно проводити селекцію на підвищення 

виходу яєчної маси (більше 20 кг на несучку). Для цього необхідно 

збільшувати несучість та масу яєць. Необхідна подальша селекція на 

підвищення конверсії корму та якості яєць (форма, зовнішній вигляд, 

міцність шкаралупи, смак, забарвлення жовтка). 

У м'ясному птахівництві метою селекції є підвищення швидкості росту 

молодняку в ранньому віці. У зв’язку з цим, поставлені наступні завдання – 

отримати бройлерів, які за 5 тижнів вирощування досягатимуть живої маси 
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не менше ніж 2,5 кг, за витрат кормів 1,5...1,7 кг на 1 кг приросту. 

Збереженість бройлерів має бути 98,0...98,5%; вихід грудних м'язів – у межах 

19... 21%, вихід патраної тушки – 70...72%; вихід бройлерів у розрахунку на 

несучку родинного стада – не менше ніж 152 голови. 

Проводиться селекція на зниження вмісту жиру в тушці бройлерів, 

індиків та качок. Такий добір веде до підвищення конверсії корму та 

забійного виходу.  

Окремим завданням селекції яєчних і м'ясних курей є створення 

аутосексних (мічених за статтю під час виводу) курчат. Для цього 

використовують дві генетичні системи, а саме колорсексну (забарвлення 

пуху курчат S-s – сріблястість-золотистість) і федерсексну (швидкість 

оперення К-к – повільний-швидкий ріст оперення). 

Створення аутосексних кросів має важливе значення, оскільки 

прискорює процес сортування курчат за статтю (з точністю 98…99%). 

Свої видові особливості має селекція індиків, качок, гусей, цесарок, 

яєчних та м'ясних перепелів, м'ясних голубів, страусів та ему. Ці особливості 

впливають на складові селекційних програм. 

7.3. Селекційні ознаки сільськогосподарської птиці 

Ефективність селекції в птахівництві значною мірою обумовлена 

точністю оцінювання походження і продуктивності кожної особини, груп 

потомків, отриманих від плідників і самок (сімейство, сім’я). На сучасному 

етапі, під час роботи із спеціалізованими лініями птиці враховується значна 

кількість ознак, за якими ведеться оцінювання і добір. Так, у разі 

автоматизованої обробки даних племінного обліку в яєчному птахівництві 

враховують до 50 показників. Оцінювання птиці за основними ознаками, що 

селекціонуються, є першим етапом селекційної роботи. У яєчних курей 

провідні ознаки – це несучість та її компоненти (вік досягнення статевої 

зрілості та піку несучості, інтенсивність несучості на її піку, темп зниження 

та вирівняності кривої несучості). 
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У практичній селекції ознаки добору розподіляють на основні та 

додаткові. До основних відносять ознаки, що характеризують спеціалізацію 

ліній. Залежно від форми селекції (переважна або за комплексом ознак) їх 

кількість коливається відповідно від 2...3 до 4...6. У разі застосування 

переважної селекції ведуть спеціалізацію ліній на батьківські і материнські за 

обмеженою кількістю ознак. Виходячи з теоретичних передумов, збільшення 

кількості ознак призводить до зменшення темпів поліпшення кожної з них. 

Водночас, комплексна селекція за більшою кількістю ознак сприяє 

консолідації ліній. У таблиці 7.1 наводяться основні селекційні ознаки птиці. 

До додаткових ознак за селекції яєчних курей можуть бути залучені 

компоненти несучості, екстер’єр, індекс форми яєць, міцність, колір і 

мармуровість шкаралупи та багато інших. 

Таблиця 7.1 

Основні селекційні ознаки птиці 

Період обліку, діб Вид птиці Ознаки оцінювання і добору початковий повний 
Несучість за біологічний цикл (рік) 240...270 504...540 
Цикл несучості 240...270 504...540 
Статева зрілість (м'ясні кури) 120...180 - 
Статева зрілість (яєчні кури) 100…110 - 
Заплідненість яєць 200...240 365...500 
Виводимість пташенят 200...240 365...500 
Жива маса курчат яєчних кросів 49...56 110…120 
Жива маса бройлерів 30...35 36…42 
Жива маса ремонтних курчат 
м'ясних кросів - 150…180 

Жива маса дорослих курей - 365 

Кури 

Маса яєць 210 365 
Несучість за біологічний цикл 250...270 360...390 
Жива маса 70…154 365 
Маса яєць - 365 Індики 

Виводимість індиченят  260 365 
Жива маса 65 365 
Статева зрілість 240...300 - 

Гуси 

Несучість 365 365,730, 
1095 
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 Маса яєць  365,730, 
1095 

Жива маса  150…180 365 
Маса яєць - 365 Качки 
Несучість  - 476 

 

У м'ясних курей до додаткових ознак включають несучість, вихід 

інкубаційних яєць, їх масу, відсутність інстинкту насиджування. 

Під час оцінювання продуктивності птиці визначають її несучість за 

біологічний цикл й окремі вікові періоди. Так, порівнюючи групи птиці за 

несучістю (тиждень, місяць, рік, цикл і т. ін.) як в племінних, так і 

промислових господарствах враховують такі показники (формули 7.1, 7.2, 

7.3): 

1. Несучість на середню несучку =
періоду початок на птиці япоголів'

період зазнесених  яєцькількість
,  (7.1) 

де середнє поголів’я за період = 
періодіу  днів кількість
період за кормоднів сума ,    (7.2) 

2. Несучість на початкову несучку = 
періоду початок на птиці япоголів'
період зазнесених  яєцькількість

, (7.3) 

(під початком періоду розуміють день переводу ремонтних курчат у доросле 

стадо) 

У зарубіжних джерелах несучість на початкову несучку нерідко 

називають індексом продуктивності, оскільки величина цього показника 

залежить як від кількості яєць, отриманих від несучки, так і від збереження 

поголів’я. 

Для характеристики динаміки несучості розраховують інтенсивність 

несучості за формулами 7.4, 7.5: 

1. Інтенсивність несучості = 100
кормоднів кількість

період зазнесених  яєць,кількість
×   (7.4) 

або 

2. Інтенсивність несучості = 100
періодіу  днів кількість

період за несучість середня
×   (7.5) 
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У племінних господарствах для оцінювання несучості використовують 

дані індивідуального обліку у разі утримання птиці в селекційних гніздах або 

в індивідуальних клітках. Останнім часом розроблені пристрої для 

автоматичного обліку знесених яєць і занесення даних до комп’ютерів. Облік 

несучості яєчних курей проводять в єдині строки, за початковий 

(240...270 діб) і повний (476...504 доби) періоди. В окремих випадках, у разі 

селекції на більш тривалий період використання птиці, облік ведуть за двома 

або трьома циклами несучості. 

Вирівняність несучості визначають коефіцієнтом, який враховує 

здатність протистояти дії шкідливого стрес-фактора без зниження несучості і 

здатності стабілізувати її після спаду. Він визначається за формулою (7.6): 

В = 100 – (І1 – І2) + (І1 – І3),     (7.6) 

де В – коефіцієнт вирівняності;  

І1 – інтенсивність несучості за період, попередній до спаду;  

І2 – інтенсивність несучості в період її максимального спаду;  

І3 – інтенсивність несучості в період після спаду. 

Кращі кроси яєчних курей забезпечують такі параметри несучості: 

− вік переведення в доросле стадо – 120 діб (17 тижнів); 

− вік досягнення 50% інтенсивності несучості – 130...140 діб; 

− пік несучості 95...97% - 30 тижнів; 

− яєць на початкову несучку за 72 тижні життя – 320…340 штук; за 80 

тижнів життя – 352…360 штук; 

− середня маса яєць у 52-тижневому віці – 62...64 г; в 72-тижневому– 

65...66 г; в 80-тижневому – 66...68 г. 

Для більш точного моделювання кривої несучості використовують 

функцію Мак-Міллана. Оскільки фактичні дані за кожною особиною або 

групою залежать від багатьох неконтрольованих факторів середовища, то їх 

вирівнювання за допомогою теоретичної кривої дає змогу більш точно 

оцінити генотип. 

Модель має вигляд формули 7.7: 
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t)tt(
)t( e)e1(MN 0 μ−−α− ⋅−×= ,    (7.7) 

де N(t) – кількість яєць, знесених за обліковий період;  

M – асимптота (максимально можлива несучість за період 

використання);  

t0 – час початку несучості (настання статевої стиглості);  

t – тривалість періоду несучості (тиждень, місяць);  

е – основа натуральних логарифмів;  

α – норма нарощування несучості до піку;  

μ – норма зменшення несучості після піку. 

Добір на підставі компонентів несучості є більш ефективним ніж за 

сумарною кількістю яєць. Це обумовлено тим, що величина норм зростання і 

спаду несучості мають коефіцієнт успадковуваності на рівні 0,6, тоді як для 

річної несучості він становить від 0,10 до 0,30. 

Масу яєць визначають шляхом їх зважування. При цьому в селекційному 

стаді зважують не менше 5 послідовно знесених кожною несучкою яєць. У 

м'ясних видів птиці (індики, качки, гуси), за умов невеликої кількості 

несучок зважують всі яйця. 

Живу масу визначають, як правило, за тижнями росту шляхом 

зважування всього молодняку, а в разі бонітування не менше ніж 1% 

оцінюваного поголів’я. 

За поглибленої селекційної роботи визначають компоненти ознаки "жива 

маса", які характеризують енергію росту як окремих особин, так і їх груп 

(сім’я, сімейство, лінія, родинна форма, гібриди). Для цього використовують 

математичну модель Т. Бріджеса формули 7.8: 

)e1(A)t(N )Tt( 0
α+μ−−= ,      (7.8) 

де N(t) – маса у момент часу t, кг (тиждень, місяць);  

А – маса у зрілому віці (12 місяців), кг;  

α – кінетична швидкість росту;  

μ – експоненційна швидкість росту;  
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t – вікові періоди (тижнів, місяців);  

Т0 – період ембріонального розвитку. 

Останнім часом, з метою оцінювання закономірностей росту птиці в 

різні вікові періоди онтогенезу, розраховують показники інтенсивності 

формування (∆t) напруги (Ін) та рівномірності (Ір) росту за наступними 

формулами 7.9, 7.10, 7.11: 

,
)(5,0)(5,0 12

12

10

10

WW
WW

WW
WWt

+
−

−
+

−
=Δ      (7.9) 

де W0, W1, W2 – жива маса відповідно в три суміжні періоди (наприклад, 

під час виведення пташенят, в 1 і 2 місячному або тижневому віці). 

Π×
Π

Δ
= C

B
tIH        (7.10) 

де ВП – відносний приріст за період 0...2 місяці;  

СП – середньодобовий приріст за період 0...2 місяці в абсолютних 

величинах. 

Π×
Δ+

= C
t1

1Ip        (7.11) 

На підставі використання параметрів моделі Т. Бріджеса та показників 

росту визначають енергію росту оцінюваних генотипів. 

Збереженість молодняку (у відсотках) визначають за весь період 

вирощування (за лініями і родинами). Аналогічно визначають збереження 

дорослої птиці за період використання. 

Заплідненість яєць (%) визначають шляхом підрахунку кількості 

запліднених яєць до закладених на інкубацію. 

Виводимість яєць (%) – встановлюють за відношенням кількості 

одержаного молодняку до кількості запліднених яєць, що були закладені на 

інкубацію. 

Вивід молодняку (%) – визначають за відношенням кількості одержаного 

молодняку до загальної кількості закладених на інкубацію яєць. 

Під час оцінювання оптимальності умов утримання, відповідності 

технологічним факторам для реалізації генетичного потенціалу за основними 
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господарсько корисними ознаками проводять розрахунок показника 

вирівняності стада. Під ним розуміють відношення (%) поголів'я птиці за 

ознакою, що вивчають, яка вміщується у відхилення не більше 10...15% від 

середнього по стаду до загальної кількості оціненої птиці. Так, якщо за 

живою масою із 200 голів бройлерів 180 мають відхилення від середнього 

значення не більше 15%, то таке стадо має однорідність 90 відсотків. 

7.4. Генотипні та фенотипні параметри популяцій птиці 

У птахівництві широко застосовують методи спеціальної та 

популяційної генетики для виведення й удосконалення існуючих ліній, порід 

і кросів, а перш за все для планування селекційних програм, визначення 

оптимальних періодів оцінювання і добору птиці, необхідного з метою 

досягнення максимального генетичного прогресу за генерацію. Основні 

фенотипні і генотипні параметри популяцій птиці – це успадковуваність 

ознак, їх мінливість, повторюваність, кореляція та регресія з іншими 

показниками. 

Як відомо, більшість господарсько корисних ознак зумовлена великою 

кількістю генів, які дають складне розщеплення у потомства. Тому, 

необхідно використовувати статистичні методи визначення селекційно-

генетичних параметрів відносно конкретної групи, ліній чи стада птиці. Щоб 

отримати уявлення про певну групу птиці загалом і про характер її 

мінливості, використовують спеціальні статистичні величини: середня 

арифметична (Х ), середнє квадратичне відхилення (σ), похибка середньої 

арифметичної ( XS ). 

Коефіцієнт успадковуваності (h2) є основним генетичним параметром, 

який чисельно показує частку спадкової мінливості ознаки.  

Високі значення коефіцієнта успадковування свідчать про велику 

спадкову різноманітність ознаки в популяції і про те, що добір заснований на 

безпосередній оцінці самої ознаки, тобто фенотипу, буде ефективним. 

Навпаки, у разі низької успадковуваності ознаки її фенотиповий прояв буде 
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обумовлений, переважно, чинниками зовнішнього середовища, а тому 

застосування масового добору в стаді буде малоефективним. 

У таблиці 7.2 наведено коефіцієнти успадковуваності основних 

господарсько корисних ознак птиці. Всього їх вивчено понад 40. 

Залежно від тривалості селекції, коефіцієнт успадковуваності може бути 

різним. За збільшення тривалості селекції (в часі) та інтенсивного добору, він 

знижується. Відповідно змінюються методи добору. При h2≥0,6 є можливість 

селекції безпосередньо за величиною ознаки (фенотипом), за 

індивідуальними показниками. За низьких значень коефіцієнта (h2≤0,3) 

особин оцінюють і добирають за показниками родин. За середніх значеннь 

h2=0,31...0,59 ефективна комбінована селекція, тобто ведеться 

індивідуальний добір найбільш високопродуктивних особин із кращих 

родин. 

Таблиця 7.2  

 Коефіцієнти успадковуваності (h2) селекційних ознак птиці,% 

Ознака Середні значення Межі 
Несучість за рік 0,25 0,11...0,47 
Цикл несучості 0,35 0,14...0,49 
Інтенсивність несучості 0,20 0,19...0,22 
Виводимість яєць 0,15 0,05...0,16 
Життєздатність молодняку 0,10 0,05...0,16 
Життєздатність дорослої птиці 0,10 0,03...0,13 
Жива маса курей 0,47 0,22...0,65 
Маса яєць 0,60 0,33...0,80 
Індекс форми яєць 0,45 0,30...0,74 
Забарвлення жовтка 0,15 - 
Маса жовтка 0,05 0,00...0,10 
Товщина шкаралупи 0,30 0,15...0,45 
Забарвлення шкаралупи 0,60 0,45...0,76 
Маса білка 0,25 0,15...0,65 
Висота щільного білка 0,25 0,15...0,55 
Опереність 0,30 0,25...0,42 
Ширина грудей 0,40 0,30...0,45 
Статева зрілість 0,25 0,15...0,40 
Індики 
Несучість 0,25 0,16...0,40 
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Маса яєць 0,60 0,55...0,91 
Жива маса 0,45 0,35...0,50 
Виводимість яєць 0,15 0,12...0,48 
Гуси 
Маса печінки 0,63 0,40...0,70 
Жива маса 0,50 0,35...0,65 
Статева зрілість 0,32 0,27...0,48 
Несучість 0,30 0,08...0,41 
Запліднюваність 0,14 0,05...0,26 
Виводимість яєць 0,23 0,16...0,32 
Качки 
Жива маса:   

у 4-7- і 21-тижневому віці 0,45 0,30...0,65 
добових каченят 0,60 0,55...0,80 

Маса яєць 0,55 0,52...0,59 
Несучість 0,35 0,29...0,53 
Забійний вихід 0,59 0,25...0,71 

Коефіцієнт успадковування використовують під час планування 

селекційної роботи – встановлення селекційних диференціалів, нижньої межі 

продуктивності, відповідно до яких можна добирати особин прогнозованого 

ефекту селекції. 

Показники мінливості ознак (Cv) різні і розподіляються на високі 

(21...35% – несучість, збереженість птиці), середні (11...20% – маса яєць, 

жива маса) і низькі (5...10% – маса яєць, індекс форми яєць, товщина 

шкаралупи, висота білка яєць). 

Фенотипна мінливість тих чи інших ознак популяції складається із 

спадкових і не спадкових компонентів. Спадкова або генетична мінливість 

поділяється на комбінаційну і мутаційну. Комбінаційна мінливість є 

результатом рекомбінації між гомологічними хромосомами у період 

дозрівання статевих клітин. 

Структурні зміни генів хромосом, які призводять до появи нових 

спадкових ознак, називаються мутаціями. 

У селекційній роботі більше значення має комбінаційна мінливість, яка 

за рахунок комбінацій під час статевого розмноження створює безперервний 

потік нових генотипів. 
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У селекційній роботі з птицею важливе значення має постійність 

(повторюваність) ознак в різні періоди життя птиці. Чим менше змінюються 

селекційні ознаки в окремі періоди, тим ефективнішою буде селекція в 

ранньому віці і за скорочений продуктивний період. 

Повторюваність розраховують як коефіцієнт кореляції між 

продуктивністю одних і тих самих тварин за одними і тими ознаками, але за 

різні вікові періоди. За величиною коефіцієнта повторюваності оцінюють частку 

генотипової різноманітності особин популяції (в загальній фенотипній мінливості 

ознаки). Висока і значна повторюваність характерна для морфологічних і деяких 

якісних ознак, менш висока – для кількісних ознак. Більш стабільними, як правило, 

виявляються ознаки, що мають високу ступінь успадковуваності. Чим вищі значення 

коефіцієнта, тим ефективніший добір за цією ознакою. 

Під час проведення селекційної роботи важливе значення надають також 

вивченню кореляційного зв'язку між основними ознаками продуктивності. 

Фенотипна кореляція – це показник ступеня і напряму зв'язку між різними 

ознаками. За позитивної кореляції поліпшення однієї ознаки 

супроводжується одночасним поліпшенням іншої. Але за такими ознаками, 

як жива маса та маса яєць, це небажано, оскільки при цьому знижується 

несучість. Тому, слід визначити які ознаки мають небажаний тип кореляції і 

вести селекцію на їх подолання. 

Фенотипна кореляція в свою чергу складається з генотипної і 

середовищної. 

Генотипна кореляція зумовлена плейотропною дією генів або їх 

зчепленням, а середовищна кореляція виникає на підставі дії генотипу і 

середовища. Для селекції особливе значення має кореляція генотипова. Вона 

використовується під час добору птиці за комплексом ознак і для аналізу 

зв'язку між окремими ознаками. 

Величини, що характеризують зв'язок між деякими ознаками птиці 

наведено в таблиці 7.3. 
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До основних негативно корелювальних ознак належать несучість і маса 

яєць, жива маса і інтенсивність несучості. Несучість негативно корелює  з 

такими показниками, як товщина шкаралупи, її міцність.  

Наявність від'ємної кореляційної залежності ускладнює одночасну 

селекцію за декількома ознаками, а за значень коефіцієнта кореляції (r = -0,41 

і нижче) практично не можливо вибрати в популяції особин, які оптимально 

поєднують декілька селекційних ознак. 

Таблиця 7.3  

Генотипні і фенотипні кореляції селекціонованих ознак курей 
Кореляція Корелювальні ознаки генотипова фенотипова

Жива маса в 7 тижнів – жива маса в 22 тижні 0,68 0,56 
Жива маса в 7 тижнів – жива маса дорослої птиці 0,52 0,43 
Жива маса в 8 тижнів – вік статевої зрілості -0,10 -0,07 
Жива маса в 150 днів – маса яєць 0,34 0,25 
Вік досягнення статевої зрілості – інтенсивність 
несучості -0,23 -0,20 

Несучість – маса яєць -0,04 -0,13 
Заплідненість яєць – виводимість 0,36 0,18 

Подолання небажаних кореляційних залежностей досягають добором 

родин, що мають оптимальний рівень розвитку ознак з позитивною або 

незначною від'ємною кореляцією. 

Вважають, що від'ємна генотипна кореляція між основними 

господарсько корисними ознаками має адитивний характер і підтримується 

природним добором. Тому, якщо дві селекціоновані ознаки залежать від 

плейотропної дії генів, то цей зв'язок нерозривний і селекція неефективна. 

Якщо ж, крім плейотропнодіючих генів є гени-модифікатори, окремо діючі 

на кожну, тоді добір особин з високими значеннями обох ознак може 

призвести до послаблення небажаної кореляції. 

На підставі вивчення генетичних параметрів племінних стад селекціонер може 

вибрати оптимальний план розведення, виходячи із таких закономірностей: 

 1. Ефективність селекції в популяції перебуває  залежно від ступеня 

успадковування і мінливості селекційних ознак. Ті, що мають високу спадкову 

обумовленість можна поліпшувати прямим добором, тобто за фенотипом. 
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 2. На підставі фактичного селекційного диференціала і коефіцієнта 

успадковуваності визначають ефект селекції, тобто очікуване генетичне 

поліпшення потомства наступних поколінь. Чим вище інтенсивність добору 

та успадкування ознаки, тим швидше відбудеться її поліпшення. 

Поряд із визначенням і використанням генетичних параметрів популяції 

важливе значення має створення автоматизованих систем обробки і аналізу 

даних племінного обліку в птахівництві з використанням комп’ютерної 

техніки. В Україні створено таку система в галузі птахівництва. В її основі є 

два блоки, що характеризують стан досліджуваних популяцій та зміну їх 

селекційної цінності. 

Управляючи селекційним процесом, слід враховувати показники 

середніх значень ознаки в генераціях, її мінливість, показники асиметрії і 

ексцесу розподілу. На основі первинних даних розраховують теоретичні 

криві нормального розподілу ознаки в популяції і визначають тип діючого 

добору – спрямований, стабілізувальний, дизруптивний. Основні складові 

системи наведені на рисунку 7.2. 

Її використання дозволило створити базу даних племінного птахівництва 

в Україні, прискорити темпи селекційного поліпшення ліній і кросів птиці. 

7.5. Оцінювання племінних якостей сільськогосподарської птиці 

У системі селекційної роботи в птахівництві основну роль має 

оцінювання племінної цінності тварин, серед яких буде проведено добір 

плідників і самок для відтворення наступних поколінь. 

Племінна цінність – це генетично обумовлений рівень продуктивності за 

кількісними і якісними ознаками індивідуума, який передається потомству і 

контролюється відповідними генами. 

Племінну цінність визначають на основі фенотипу предків, власних 

показників, продуктивності бічних родичів (сибсів, напівсибсів) та потомків. 
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Рис. 7.2. Комплексна система контролю і управління процесом селекції птиці 

Автоматизовані системи збору, обробки та аналізу 
даних селекції  

Генетико-селекційний моніторинг із використанням 
інформаційних технологій 
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7.5.1. Оцінювання племінної цінності за фенотипом предків 
 

Відомості про батьків, як правило, є першою інформацією, яку отримує 

селекціонер, починаючи вирішувати питання добору.  

До переваг цього методу можна віднести також можливість вивчення 

селекційних змін у популяціях птиці шляхом проведення спостережень за 

декількома поколіннями батьків. 

Вивчення родоводу дозволяє контролювати наявність інбридингу і 

ступінь його впливу на різні ознаки птиці. 

До недоліків цього способу відносять нерівномірність умов життя 

предків і потомків, що безумовно впливає на точність оцінювання за 

походженням. 

Низький рівень кореляційних зв’язків між фенотипами предків та їх 

потомків дозволяє деяким селекціонерам висловлювати думку щодо 

невисокої ефективності оцінювання за родоводом. Втім, з таким 

твердженням не слід погоджуватись. Це пов’язано з тим, що майже усіх 

предків другого і третього поколінь оцінюють за сибсами і потомством, а 

батьків – лише за сибсами і напівсибсами. 

Загалом слід враховувати, що оцінювання за походженням є найбільш 

раннім і може розглядатись як попереднє. Точність такого оцінювання 

обумовлена рівнем успадковування ознаки – за високих значень коефіцієнта 

успадковуваності (h2 = 0,5...0,7) воно зростає. Фенотипне оцінювання 

пробанда за даними продуктивності батька і матері визначають за формулою 

(7.12): 

Р = 0,5h2 (РБ – РС) + РС,     (7.12) 

де Р – очікувана продуктивність потомства;  

РБ – продуктивність батька;  

РС – середнє по стаду за ознакою, що оцінюється. 

Відповідні розрахунки також здійснюють із врахуванням 

продуктивності матері.  
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У разі оцінювання за походженням спочатку розраховують індекси 

окремо за кожним предком, а потім об’єднують у єдиний індекс. Найбільш 

поширена формула індексного оцінювання за родоводом з урахуванням 

родинних зв’язків має вигляд формули 7.13: 

І = 0,5М + 0,5Б + 0,25ММ + 0,25БМ + 0,25МБ + 0,25ББ ,   (7.13) 

де 0,5 і 0,25 – коефіцієнти генетичної спорідненості за Райтом;  

М, Б, ММ, БМ, МБ, ББ – показники, що характеризують оцінювання 

матері, батька та інших предків. 

Індекс племінної цінності плідника за однією із селекційних ознак (Р) на 

основі племінної цінності матері (М) і батька (Б) визначаються за формулою 

(7.14): 

І = 0,5М + 0,5Б       (7.14) 

За умови оцінювання батька за напівсестрами, його вклад становить 

0,25. 

Якщо племінну цінність матері оцінювального пробанда виразити у 

вигляді М = )РР(h іі
2
М − , а батька – Б = )РР(h ІІ

2
Б − , то сумарний індекс 

племінної цінності визначають за формулою (7.15): 

),(
)25.0)1((1

25.0)(5,0 2

2
2

ІІ
Б

Б
ii РР

hn
nhPPhІ −⋅

⋅−+
⋅

+−⋅=      (7.15) 

де Рі – показник матері;  

іР  – середнє по стаду;  

РІ – показники напівсестер батька;  

ІР  – середнє по стаду напівсестер. 

Наприклад, мати півня, якого оцінюють, переважала за несучістю 

середнє по стаду на 60 яєць. Успадковуваність ознаки становить 0,25. У разі 

оцінювання за батьком були використані дані продуктивності напівсестер 

порівняно з їх ровесницями, а 40 дочок плідника переважали ровесниць на 35 

яєць. Виходячи з цих даних, індекс племінної цінності становить: 
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05,333573,060125,035
)25,025,0)140((1

4025,025,06025,05,0І =⋅+⋅=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

⋅⋅−+
⋅⋅

+⋅⋅=  

Якщо генетичну перевагу особини, що оцінюють, обчислити у 

відносному вимірюванні, наприклад, за відношенням до середніх величин по 

стаду в 280 яєць, тоді індекс племінної цінності становитиме: 

%8,111
280

05,33280І =
+

=  

Вірогідність оцінювання генотипу пробанда визначають коефіцієнтом 

множинної кореляції (RІ) між його племінною цінністю і компонентами 

індексу. Якщо індекс племінної цінності визначають за даними матері та 

батька, тоді його вірогідність обчислюють за формулою (7.16): 

,25,05,0 БМI bbR +⋅=      (7.16) 

де bМ і bБ – регресія племінної цінності пробанда на племінну цінність 

матері та батька відповідно. 

У розглянутому прикладі регресія на племінну цінність матері становить 

0,125, а батька – 0,73. Виходячи з цих даних, одержуємо вірогідність індексу 

племінної цінності: 

49,073,025,0125,05,0R I =⋅+⋅= . 

Навіть за такої переваги батьків над середнім по стаду вірогідність 

племінної оцінки за даними батька і матері невелика. Тому, слід вести добір 

ремонтних плідників від батьків із більшим генетичним потенціалом та 

вірогідним оцінюванням племінної цінності. 

7.5.2. Оцінювання за показниками індивідуальної продуктивності 
(фенотипом) 

Фенотипні якості птиці за кількісними ознаками визначають шляхом 

порівняння фенотипу особин (Р) із середньою величиною всіх особин (Р ), де 

проводять добір (Р – Р ). До того ж необхідно, щоб особини, яких 

порівнюють, були ровесниками за віком і знаходились в однакових умовах 

середовища. 
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З точки зору селекції абсолютні показники продуктивності не мають 

цінності, якщо їх не можна порівняти з показниками продуктивності інших 

особин, які знаходяться в аналогічних умовах середовища. 

Якщо усунути вплив середовища, то адитивну племінну цінність за 

власними показниками птиці можна визначити за формулою (7.17):  

)PP(hA 2
n −=      (7.17) 

де Р – фенотип пробанда;  

Р  – середній фенотип ровесників. 

Регресія фенотипу на генотип визначають за формулою (7.18): 

,
)1(1

5,0
2

2
2

hn
hnhn ⋅−+

⋅
=       (7.18) 

де h2 – коефіцієнт успадковуваності ознаки. 

Наприклад, несучість курки становить 280 яєць за 72 тижні життя. 

Середня по групі 50 ровесниць становить 230 яєць. 

Прогнозована (очікувана) племінна цінність особини за наведеними 

даними буде: 

5,235047,0)230280(
25,0)150(1

25,05,050А =⋅=−⋅
⋅−+

⋅⋅
=  яєць. 

Тобто несучість пробанда очікується на рівні Р +А=230+23,25=260,25 яєць. 

Ступінь вірогідності оцінювання племінної цінності за власними 

показниками визначають за формулою:  

69,047,0nhR 2A ==⋅= . 

Це означає, що несучість дочок цієї несучки переважатиме 

продуктивність інших дочок на 23,5 яєць з вірогідністю 69 відсотків. 

7.5.3. Фенотипне оцінювання птиці за селекційними індексами 
 

Під час оцінювання птиці за комплексом ознак використовують загальну 

оцінку племінної цінності за селекційним індексом. Модель селекційного 

індексу має вираз формули 7.19: 

),(...)()( 222111 nnn XXXXXXІ −⋅++−⋅+−⋅= βββ      (7.19) 
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де β1, β2...βn – вагові коефіцієнти для кожної селекційної ознаки;  

Х1, Х2...Хn – фенотип пробандів за відповідними ознаками;  

nXХХ ...,, 21  – фенотип ровесників за відповідними ознаками. 

Складений за цією моделлю індекс має такі важливі особливості: 

− кореляція між генотипом тварини за комплексом ознак і 

селекційним індексом максимальна; 

− максимально підвищена ймовірність, що в популяції (стаді) будуть 

дібрані тварини з найвищою племінною цінністю; 

− добір тварин за індексом сприятиме максимальному поліпшенню 

популяції за комплексом селекційних ознак. 

Індексні коефіцієнти розраховують декількома способами. Це може бути 

нормування ознак кожної особини до середніх значень або дисперсії (σ) в 

стаді, ступеня успадковуваності ознаки, генетичної кореляції, а також 

економічної важливості ознаки. 

У практичній селекції доцільно розраховувати селекційні ознаки 

виходячи з досягнутого та бажаного рівня продуктивності (моделі). У 

таблиці 7.4 наведено приклад розрахунку селекційного індексу. 

Таблиця 7.4 

Розрахунок селекційного індексу для оцінювання птиці 
Селекціоновані ознаки 

Показник Несучість за 
240 діб життя, 

яєць 

Маса яєць  
у віці  

7 місяців, г 

Жива маса  
у віці  

7 місяців, кг 

Сума 

Бажаний тип (модель) 56 58 1,23 
В середньому по стаду 50 57,2 1,30 
Селекційний 
диференціал (d) 
Модель – середня по 
стаду 

6 0,8 0,07 

Стандартне відхилення 
(σ) 10 2,5 0,02 

Коефіцієнт  
успадковуваності (h2) 0,25 0,50 0,45  

σ×h2 2,5 1,25 0,009  
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Δg / σ×h2 4,0 2,0 2,2 8,2 
Відносна вага ознаки, І 48,8 24,4 26,8 100 
Індексний коефіцієнт, 
І/d 8,13 38,13 382,9 - 

На підставі обчислень було виведено наступну формулу (7.20) 

селекційного індексу: 

І = 8,13×(Х1 – 50) + 38,13×(Х2 – 57,2) + 382,9×(1,3 – Х3)  (7.20) 

За селекції на зниження живої маси (Х3) індексний коефіцієнт 

помножують на різницю між середнім по стаду і величиною ознаки у 

особини. Індекс сконструйовано таким чином, що за близьких до 100 балів 

його значень оцінювання особин відповідає цільовому стандарту, а за 

нульових значень – середньому по стаду. Індекс із від'ємним значенням 

означає продуктивність нижче середнього по стаду. 

7.5.4 Оцінювання за бічними родичами 
 

У селекції птиці велике значення має оцінювання і добір племінних 

особин за бічними родичами – сибсами (брати і сестри) та напівсибсами 

(напівбрат, напівсестра). Важливе значення такого оцінювання полягає в 

тому, що скорочується строк для оцінювання та використання високоцінних 

генотипів. Так, півень може бути оцінений за продуктивністю сестер і 

напівсестер за даними їх продуктивності за перші 3...4 місяці несучості, 

тобто у віці 270...300 діб. Тому, немає необхідності очікувати дані їх 

оцінювання за якістю потомства. Оцінювання за бічними родичами має 

також ту перевагу, що родичів значно більше ніж потомків (особливо 

напівсестер у пробандів, що оцінюють). Особливого значення оцінювання за 

сестрами і напівсестрами має для ознак, які обмежені статтю (несучість, маса 

яєць). У цьому випадку, зважаючи на ступінь спорідненості з плідником для 

сестер – 0,5 і для напівсестер 0,25, а також їх кількість, можна досить точно 

оцінити генотип плідника. 
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Під час селекції за якістю продукції та стійкістю до окремих 

захворювань сибс-селекція є одним із ефективних способів оцінювання 

плідників і добору поліпшувачів за цими ознаками. 

Селекція за бічними родичами також більш ефективна за ознаками, що 

мають низький ступінь успадковування, до яких належить несучість і 

відтворювальні якості птиці. Формула оцінювання племінної цінності за 

сибсами має наступний вигляд: А = 2b × (P – Р ), а за напівсибсами – А = b × 

(P – Р ), де b – коефіцієнт регресії фенотипу напівсибсів. Визначають за 

формулою (7.21): 

,
25,0)1(1

25,0
2

2

hm
hmb

⋅⋅−+
⋅⋅

=      (7.21) 

де m – кількість напівсибсів. 

7.5.5. Оцінювання племінної цінності за потомством 
 

Оцінювання за потомством є найбільш точним методом визначення 

племінної цінності птиці. У практичній селекції птиці цей метод 

застосовують переважно для визначення племінної цінності плідників, тому 

що від них отримують значно більшу кількість потомків, ніж від самок. 

Для оцінювання плідників за якістю потомства використовують формулу 

(7.22): 

А = b × (P – Р ) ,     (7.22) 

де Р – середня продуктивність потомків; Р  – середня продуктивність 

ровесників потомків; b – коефіцієнт регресії фенотипу потомків на генотип 

плідника, який обчислюють за формулою (7.23): 

,
5,0)1(1
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hmb

⋅⋅−+
⋅⋅

=      (7.23) 

де n – кількість потомків плідника, що оцінюють. 

У птахівництві, під час оцінювання плідників за якістю потомства, 

використовують узагальнений показник F-критерій достовірності 

перевищення продуктивності дочок над ровесницями (формула 7.24): 
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=     (7.24) 

де d – різниця у показниках продуктивності дочок і ровесниць;  

n – кількість дочок плідника;  

N – загальна кількість потомства, яке оцінюють;  

σе – дисперсія (варіанта) селекціонованої ознаки. 

Оцінювання плідників за якістю потомства є найбільш надійною в 

селекційному процесі, оскільки дозволяє виявити справжню племінну 

цінність, тобто попередні оцінювання свідчать про ймовірну цінність. 

Найбільше значення має оцінювання за якістю потомства для ознак з 

низькою успадковуваністю і особливо для тих із них, які обмежені статтю. 

Лук’янова В.Ф. і Коваленко В.П. запропонували спосіб оцінювання 

птиці, який дозволяє водночас оцінити ремонтних півнів до віку 72 тижнів за 

якістю потомства та сибсами, а курочок – за власною продуктивністю, 

потомством і сибсами. Для цього, водночас під час оцінювання за власним 

фенотипом, забирають від них потомство у віці 160...180 діб і оцінюють за 

скорочений період (перші 3...4 місяці несучості потомків – 270...300 діб). 

7.6. Методи добору в птахівництві 

У птахівництві існує чітка спеціалізація методів селекції залежно від 

отримання лінійного та гібридного потомства. При цьому в обох випадках, 

застосовують масову й індивідуальну селекцію. 

Масова селекція – це добір птиці за фенотипним оцінюванням 

(індивідуальним або груповим) без урахування походження або ступеня 

спорідненості. Вона ефективна, якщо стадо має значну мінливість за 

достатньо високої спадковості ознаки. За масової селекції реалізується 

адитивний тип дії генів. Крім даних власної продуктивності індивідуальне 

оцінювання доповнюють даними про продуктивність батьків і бічних 

родичів, в першу чергу повних сестер, напівсестер і братів. Добір птиці для 

відтворення на підставі індивідуального оцінювання за ознаками з високою 
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спадковістю може бути досить ефективним, з низькою – може мати значення 

для збагачення стада найбільш цінними генотипами. 

Оцінювання й добір птиці здійснюють як за абсолютними значеннями 

ознак окремих особин або родин, так і за відносними. Оцінювання птиці за 

відносними показниками (наприклад, у відсотках) дозволяє селекціонеру 

точніше визначити її генетичну цінність і порівняти показники предків, які 

були виведені в різні строки. 

Рекомендують такі способи переведення абсолютних показників у 

відносні з використанням пробіт-перетворення (формула 7.25): 

,5+
−

=
σ
ХХР і      (7.25) 

де Х  – середнє значення по партії птиці;  

Хі – індивідуальні значення продуктивності птиці;  

σ – дисперсія. 

За необхідності об'єднання декількох ознак можна використовувати 

запропонований В.П. Коваленком критерій інтегрального оцінювання 

фенотипу (І), який визначають за формулою (7.26): 
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де n – кількість ознак, включених до розрахунку.  

За значень І=5 оцінювана особина знаходиться на рівні середнього 

значення по стаду, за І < 5 – нижче, а за І >5 – вище середнього значення. Цей 

критерій дозволяє розподіляти птицю на мінус, модальний і плюс варіанти. 

Родинна селекція як одиницю добору передбачає групу особин, 

споріднених між собою. Це можуть бути повні і неповні сибси. Генетичний 

зв'язок між повними сибсами становить 0,5, напівсибсами – 0,25. Якщо 

враховувати, що родина складається із сибсів і напівсибсів, то генетична 

кореляція коливатиметься в межах 0,25...0,5. Тому селекція по лінії батька 

відрізняється від селекції за матерями, оскільки генетичний зв'язок потомства 

батька наближається до 0,25, а в потомстві матері він становить 0,5. Слід 
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враховувати також, що у генетичному відношенні селекція за сибсами 

(родинна) подібна до селекції за якістю потомства. 

Особливістю родинної селекції є те, що вона дозволяє оцінити генотип 

будь-якої особини родини за фенотиповою середньою. Чим більше 

індивідуумів у родині, тим більша фенотипова середня (Х ) наближається до 

середнього генотипу (І). У практичній селекції використовують 

комбінований прийом – поєднання індивідуальної й родинної селекції. За 

родинної селекції плідники можуть бути оцінені за результатами 

випробування як потомків окремих родин, так і родин загалом. При цьому 

слід враховувати такі особливості. Оцінювання плідника за групою повних 

сибсів дозволяє виявити кращі родини батьківських і материнських форм, що 

дає змогу одержувати внутрішньолінійний гетерозис. А оцінювання плідника 

за родиною (групою напівсибсів) дозволяє виявити його вплив на матерів із 

різних родин, що підвищує достовірність оцінювання й зменшує 

материнський вплив. 

Комбінована селекція – це поєднання масового і сімейного методів 

селекції. Сучасне птахівництво ґрунтується на використанні спеціалізованих 

ліній. Під час виконання будь-яких завдань селекціонер має проводити добір 

за комплексом ознак, оскільки добір лише за однією ознакою призводить до 

погіршення більшості інших. Так, з'ясовано, що добір лише за несучістю 

знижує масу яєць і живу масу, а добір на збільшення живої маси бройлерів 

знижує несучість і життєздатність потомства. 

Оцінювання за комплексом ознак проводять одночасно. Залежно від 

цього розрізняють три способи комбінованої селекції: послідовна, або 

тандемна селекція, спосіб незалежних рівнів бракування і селекція за 

індексами. 

Спосіб послідовної, або тандемної селекції ґрунтується на доборі птиці 

за певною селекційною ознакою протягом низки поколінь. Наприклад, добір 

птиці за несучістю проводять доки не буде досягнуто бажаного її рівня. 

Потім проводять добір за наступною ознакою, наприклад, за масою яєць зі 
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збереженням досягнутого показника несучості. Цей спосіб потребує досить 

великих зусиль і часу. До того ж дуже важко зберегти початковий рівень 

відселекціонованої ознаки за селекції другої, якщо існує помітний 

негативний кореляційний зв'язок з першою ознакою. 

У зв'язку з цим досить широко застосовують модифікований спосіб 

тандемної селекції, за якого добір за декількома селекційними ознаками 

здійснюють одночасно, але з дотриманням послідовності важливості цих 

ознак. Наприклад, за селекції яєчних курей із тисячі особин, перевірених за 

продуктивністю, добирають 500 кращих за несучістю, а потім із них 

добирають 50% особин (250 голів) кращих за масою яєць або за іншою 

селекційною ознакою. В такому випадку першочергового значення надають 

несучості, потім масі яєць. Залежно від напряму селекції лінії на перше місце 

можна поставити будь-яку іншу ознаку. 

Під час використання способу незалежних рівнів бракування 

встановлюють  мінімальні вимоги для кожної ознаки. Особин, які мають 

ознаки нижчі від потрібних – вибраковують. Наприклад, рівень ознак має 

бути: несучість – не нижче 240 яєць, маса яєць – 58 г, виводимість яєць – 80 

відсотків. Якщо від курки отримують 260 яєць, але маса яєць становить лише 

56 г, то таку самку вибраковують. 

Переваги способу: комплектність добору за збереження можливості 

спеціалізувати птицю шляхом встановлення більш суворого рівня бракування 

за основними ознаками, можливість більш широкого використання ЕОМ для 

складання рекомендацій щодо добору. 

Недоліки способу: суб'єктивний підхід за встановлення мінімальних 

параметрів для бракування; небезпечність втрати особин, що є цінними за 

іншими ознаками. 

Вважають, що спосіб незалежних рівнів бракування краще застосовувати 

під час закладання ліній, оскільки під час удосконалення ліній він дає 

незначний ефект.  
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У разі вибору методу селекції слід враховувати величину успадковування 

ознак.  

Злочевська К.В. і Гальперн І.Л.  рекомендують виходити із положення, що 

наведене в таблиці 7.5. 

Таблиця 7.5 

Методи добору за різного успадкування селекційних ознак 

Коефіцієнт 
успадковування Ознака Метод селекції 

Низький 
(менше 0,20) 

Відтворна здатність, 
запліднюваність яєць, 
виводимість, збереженість, 
несучість 

На підставі оцінювання за 
фенотипом і генотипом, 
показників сибсів і напівсибсів, 
потомства 

Середній 
(0,21...0,40) 

Жива маса молодняку, 
ширина грудей, статева 
зрілість, цикл несучості, 
товщина шкаралупи 

На підставі оцінювання за 
фенотипом (власна 
продуктивність) і продуктив-
ності бічних родичів у 
поєднанні з оцінюванням за 
якістю потомства 

Високий 
(0,41 і вище) 

Жива маса молодняку і 
дорослої птиці, маса яєць та 
печінки 

На підставі оцінювання за 
фенотипом (власна 
продуктивність) 

 

У селекційній роботі з курми яєчних порід оцінювання плідників 

проводять за індексами, які визначають за показниками взаємодії ознак. 

Наприклад, курей оцінюють за яйцемасою (кількість знесених яєць х 

середня маса яєць); за індексом маси яєць (маса всіх яєць: живу масу); за 

індексом несучості (маса яєць: живу масу). 

Під час оцінювання яєчних курей можна використовувати такі 

індекси ефективності несучості (ІЕН) (формули 7.27 та 7.29): 

,
Р

ПНМЯКІЕН ××
=      (7.27) 

де К – коефіцієнт;  

МЯ – середня маса яєць, г;  

ПН – процент несучості;  

Р –витрати корму за добу, г. 
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Коефіцієнт (К) визначається за такою формулою (7.28): 

,30
МН
МЯК ×

=       (7.28) 

де МН – жива маса несучки; 

,
100

)(30 2 ПЗ
РМН
ПНМЯІЕН ×

×
×

=     (7.29) 

де ПЗ – процент збереженості. 

Під час оцінцювання курей м'ясних порід та кросів можна також 

використовувати індекси продуктивності (ІП), які визначають за формулами 

(7.30, 7.32): 

,100×
×

=
ВКД
МІП      (7.30) 

де 
явирощуваннпочатку  намолодняку  кількість
г я,вирощуванн наприкінцімолодняку  всього маса

=М  ,   (7.31) 

Д – кількість днів вирощування;  

ВК – витрати корму на 1 кг приросту, корм. од. 

,
ДПДН
ДКАМІП

×
××

=      (7.32) 

де М – жива маса, г;  

А – кут грудей (градусів);  

ДК – довжина кіля грудної кістки, мм;  

ДН – довжина ніг, мм;  

ДП – діаметр плесна. 

Переваги способу: значна ефективність порівняно з іншими способами 

селекції; зменшення небезпечності втрати цінних генів; поліпшення умов 

сприйняття інформації про племінну цінність птиці порівняно з умовами, за 

яких ця інформація впливає на велику кількість показників. 

Недоліки способу: можливість помилки під час вибору індексу для 

конкретної популяції і тому непередбачуваність наслідків; недостатня 

надійність деяких компонентів (наприклад індексів). 
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7.7. Добір 

Добір – це підбір пар для парування з метою отримання від них 

потомства з бажаними якостями. 

Підбір і добір тісно пов'язані між собою, тому що є послідовними 

етапами якісного удосконалення окремих груп птиці, а також 

використовуються для створення нових, більш цінних порід і гібридів. Відбір 

і добір – це процеси, які демонструють мистецтво, хист селекціонера і тому є 

основою всієї племінної справи. 

У племінній роботі добір має фундаментальне значення, він є 

продовженням добору і ґрунтується на збереженні і підсиленні тих 

особливостей, за якими ведеться селекція. 

Відомо, що селекція відбувається у процесі зміни поколінь, коли за 

єдності дій підбору і добору наступне покоління має більш високі 

продуктивні якості. 

Поєднання процесів відбору і добору надає селекційній роботі творчого 

характеру, оскільки сприяє створенню необхідних якостей у птиці та 

високого рівня її продуктивності. 

Добір передбачає наявність відповідної мети і методів її досягнення. 

Якщо під час добору вирішується доля особини, то добором визначається 

якість і племінна цінність майбутнього потомка. Крім того, за характером дії 

на стадо між природним добором і племінним підбором також існує різниця. 

Наприклад, перший фактор діє більш або менш рівномірно на всю 

популяцію, тоді як в основі добору лежить намагання отримати 

високопродуктивне потомство – поступово сконцентрувати в генотипі 

кращих самиць і плідників цінні ознаки спадкових особливостей, які є в 

окремої популяції птиці, а потім за рахунок прискореного розмноження 

витіснити із стада менш цінних тварин. 

Тому в практиці тваринництва підбирають для парування плідників, які 

за якістю переважають маток, що забезпечує отримання поколінь, клас яких 

вищий ніж у попередніх. 
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Використання добору сільськогосподарської птиці має на меті такі 

основні цілі. 

1. Спадкове закріплення бажаних якостей, які є у батьків. 

2. Поліпшення конституції і екстер'єру. 

3. Підвищення продуктивності, скороспілості, живої маси, 

збільшення терміну господарського використання. 

Добір підсилює ознаки, які мають незначний прояв у перших поколіннях 

і які, таким чином, закріплюються у популяції. Таким способом виведені 

цінні породи хутрових звірів, кролів, каракульських овець, які відрізняються 

забарвленням хутра. Можна зокрема посилити прояв окремих 

альтернативних ознак – карликовість чи аутосексність (мічення за статтю) у 

птиці, а також стійкість до окремих захворювань. 

Виконання добору потребує знання закономірностей успадкування 

ознак. Наприклад, якщо ознака успадковується за адитивним (проміжним) 

типом, то батьківські пари мають бути контрастними за ознакою з більшим 

рівнем її розвитку у плідників. А якщо успадкування ознаки відбувається за 

типом домінування або наддомінування, то добір родинних пар здійснюється 

з урахуванням поєднувальності. Тому, коли виявлено, що цінні якості батьків 

не передалися потомству, то це означає, що добір проведено неефективно. 

На результати добору впливає рівень племінних якостей плідників і 

самиць, рівень відселекціонованості стада, виявлення вдалих поєднань за 

минулі племінні сезони. 

Тому в селекційній роботі необхідно дотримуватися таких основних 

принципів добору: цілеспрямованість, переважання плідників над самицями, 

послідовність у поколіннях, максимальне використання птиці, оціненої за 

якістю потомства і з високим рівнем препотентності. 

Методи добору. У селекції сільськогосподарських тварин існує багато 

форм і методів добору. Основними з них є природний і штучний добір. За 

аналогією добір передбачає у першому випадку дію природних чинників 

(абіотичних факторів), а в другому – вплив діяльності людини. Природний 
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добір найбільш чітко проявляється, у так званих, панміктичних популяціях 

(групах вільного парування). У гусей ця форма добору здійснюється шляхом 

формування в стаді кількох одностатевих і різностатевих груп. У групу 

стійких моногамних пар входять пари, які весь час знаходяться разом. У разі 

утримання у стаді одночасно курей двох різнозабарвлених порід 

спостерігається схильність самців до самиць переважно однієї породи. Якщо 

серед птиці знаходяться особини "своєї" (для самця) породи, їй віддається 

перевага. 

Штучний добір здійсняється людиною і переважно складається як план 

парування племінної птиці. 

Форми і принципи добору. За формою практичної реалізації добір може 

бути індивідуальним і груповим. У разі індивідуального добору конкретно 

для кожної самки підбирається плідник, з яким вона буде спарована або 

сперма якого буде використана для штучного осіменіння. Цей метод 

використовують переважно в племінних стадах і основна його мета – 

отримання високоцінного племінного молодняку, головним чином – 

плідників. При цьому всебічно враховують кількісні та якісні показники 

продуктивності матки, її конституційні особливості, походження та інші 

ознаки, а також поєднувальність усіх цих особливостей з якостями плідника. 

Аналіз походження матки і плідника, а також знання результатів добору 

минулих років дозволяє краще використовувати для добору генеалогічну 

поєднувальність. Цей вид добору забезпечує найбільш високі показники 

продуктивності. Але його використання потребує індивідуального обліку 

походження і продуктивності тварин, досить складних розрахунків, тому він 

використовується переважно у племінних господарствах, селекційно-

генетичних центрах під час створення нових ліній, порід та удосконалення 

існуючих. 

Використання індивідуального добору в птахівництві обмежене, його 

переважно застосовують у племінних заводах з метою перевірки самців і 

самок за якістю потомства. 
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Груповий добір – є найбільш розповсюдженим. Його питома вага, 

порівняно з індивідуальним, набагато більша. За групової форми добору до 

груп відносно подібних маток підбирають за загальними чи окремими 

особливостями одного або двох плідників відповідної племінної цінності (як 

правило, на клас вище самок) і походження. Такий добір називається 

класним. Наприклад, в гніздо добирають курей-сестер і напівсестер за 

походженням високого рівня продуктивності, але не споріднених з 

плідником, якого закріплюють за ними з урахуванням принципу 

індивідуального добору. Можна також підбирати до групи самок від двох-

трьох плідників, найчастіше братів. 

Для виявлення поєднувальності (комбінаційної здатності материнських 

ліній) можна за ними закріпити групу плідників різних ліній. У цьому 

випадку походження потомків можна визначити від матерів і дати їм оцінку 

за якістю потомства. За допомогою імуногенетичного аналізу під час 

використання цього методу (полікросу) можна також визначити походження 

потомства за батьками. Це розширює можливості вибору кращих поєднань, 

оскільки тут враховуються неадитивні типи успадкування ознак. 

Форми добору залежать від схожості і різниці між особинами, що 

паруються. 

Розглядають дві основні форми добору, які грунтуються на порівнянні 

низки продуктивних, екстер'єрно-конституційних (типологічних) 

особливостей пар. Це добір гомогенний (однорідний) і гетерогенний 

(різнорідний). Однорідний добір є провідною формою добору в 

чистопородному розведенні. Досить виразно ця форма проявляється під час 

парування особин, які є родичами між собою (родинне парування, 

інбридинг). Це крайня форма використання гомогенного добору. Його 

широко застосовують під час закладання ліній. Ефект добору залежить від 

особливостей генотипу батьків. Ця форма добору поліпшує господарсько 

корисні ознаки переважно за рахунок адитивного (проміжного) 

успадкування. Гомогенний добір використовують з метою створення, 
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збереження і підсилення вирівняності у потомстві цінних найбільш бажаних 

спадкових якостей. 

Але поряд з цим слід мати на увазі, що шляхом використання 

однорідного добору неможливо створювати нові якості, а навпаки, такий 

добір підвищує стійкість спадковості, яка гальмує виникнення інших 

якостей. 

Слід також зважити на те, що ця форма добору зменшує фенотипову і 

генотипову різноманітність у популяції, що з одного боку сприяє 

однорідності потомства за продуктивними якостями, а з іншого боку 

обмежує можливості добору та гальмує селекційний прогрес. 

Гетерогенний (різнорідний добір) полягає в тому, що підбираються 

батьківські пари, які відрізняються за рівнем розвитку селекційних і 

екстер'єрно-конституційних ознак. Це досить поширена форма добору, і вона 

враховує як різницю в походженні птиці (у лінійній, породній належності), 

так і розвиток однієї або кількох ознак (за віком тощо). Для цієї форми 

добору в сучасному птахівництві використовують спеціально 

відселекціоновані спеціалізовані поєднувальні лінії, схрещування яких дає 

особин із більш високими продуктивними якостями. Тому крайньою межею 

використання гетерогенного добору є схрещування і гібридизація, які ведуть 

до підвищення продуктивності шляхом прояву так званого гетерозисного 

ефекту – перевищення продуктивності потомства над батьками. 

Різнорідний добір використовують як перший етап у створенні порід і 

виведенні ліній з наступним переходом до однорідного добору. 

Гетерогенна форма добору лежить в основі всіх методів схрещування – 

породополіпшувальних і породоутворювальних. 

Щодо гомогенного або гетерогенного добору слід мати на увазі 

відносність цих понять. Однорідні за генами, які визначають одні ознаки, 

тварини можуть бути різноманітними за генами, що контролюють інші 

ознаки. 
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Ступінь генетичної подібності можна визначити шляхом вивчення груп 

крові плідників і самок, типів поліморфних білків. Генетична сутність 

гетерогенного добору полягає в підвищенні мінливості за рахунок взаємодії 

алельних і неалельних генів. Аналогічним чином важко поєднати високу 

несучість і велику живу масу бройлерів. Це  негативно корелювальні ознаки, 

й їх одночасне поліпшення потребує селекційних програм, які включають 

створення ліній шляхом гомогенного добору і подальше їх схрещування в 

певній послідовності (кросів, ліній) –  подальший гетерогенний добір. 

Не слід протиставляти гетерогенний і гомогенний добори щодо їх 

ефективності стосовно підвищення продуктивності потомства. Гетерогенний 

добір також сприяє отриманню потомків кращої якості, ніж його матері. 

Основою такого добору є перевага плідників з племінною цінністю над 

закріпленими за ними самицями, а також їхня здатність стійко передавати 

свої ознаки потомству (препотентність). 

7.8. Методи розведення в птахівництві 

У птахівництві використовують три методи розведення: чистопородне, 

схрещування, гібридизація. Гібридизація застосовується як міжпородна, так і 

міжвидова. Гібридизація передбачає отримання гібридів (комерційна назва) 

від схрещування спеціалізованих поєднуваних батьківських і материнських 

ліній однієї або різних порід і навіть видів птиці. У цьому аспекті 

міжпородна, міжлінійна гібридизація є інтеграцією обох основних методів 

розведення – чистопородного і схрещування.  

Чистопородне розведення полягає в спаровуванні плідників і самок 

однієї породи, лінії і отриманні потомства, подібного за продуктивністю і 

племінними якостями з батьками. Чистопородне розведення використовують 

для збереження цінних племінних і продуктивних якостей породи, 

збільшення її чисельності і подальшого удосконалення. У разі 

чистопородного розведення велике значення має оцінювання і добір птиці за 

фенотипом і генотипом, а також добір пар для спаровування. 
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За міжлінійної і породно-лінійної гібридизації необхідно створювати і 

розмножувати спеціалізовані лінії і родинні форми. При цьому, кожна лінія 

повинна мати свою генеалогічну структуру. 

Сучасне промислове птахівництво базується на використанні гібридів, 

отриманих в результаті схрещування ліній за схемою відповідного кросу. 

Має значення до однієї чи декількох порід належать родоначальники 

ліній, які розподіляють на прості і синтетичні. У свою чергу, прості лінії 

можуть бути аутбредними і інбредними. У птахівництві інбредною лінією 

вважають таку, в якій коефіцієнт інбридингу становить 37,5 і вище. 

Прості лінії створюють на базі однієї породи. Наприклад, більшість ліній 

яєчної птиці, яка несе яйця з білою шкаралупою виведені на базі породи 

білий леггорн (кроси Хайсекс білий, Хай-Лайн W98 й ін.), усі лінії відомих 

кросів індиків – на основі білої широкогрудої породи. 

Синтетичні лінії отримують на основі двох і більше порід. До таких 

відносять більшість ліній курей, що несуть яйця з забарвленою шкаралупою, 

які виведені на основі порід білий леггорн та род-айланд. 

Під час селекції в лініях необхідно зберігати їх структуру, 

співвідношення генотипів, які визначають рівень ознак птиці, або 

удосконалювати їх з одночасним збільшенням поголів’я з бажаними 

генотипами. 

Удосконалюють лінії в селекційних стадах шляхом внутрішньолінійного 

розведення в разі гніздової селекції (для кожної лінії комплектують не менше 

60 селекційних гнізд, в які підбирають одного самця і, залежно від виду 

птиці, від 3 до 16 самок) і групового спаровування в множнику вихідних 

ліній. Підбір і добір птиці в гнізда ведуть з метою розмноження тих сімей і 

сімейств, які дають найкраще потомство і відповідають профілю мікроліній і 

ліній. 

Лінії розподіляють на батьківські і материнські. Вимоги до цих ліній і 

родинних форм різні і залежать від пріоритету ознак. Розподіл ознак, що 

селекціонують у лініях батьківської і материнської форми м'ясних курей й 
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індиків за їх рангом, наведено в таблиці 7.6 (за даними Кочиша І.І., Петраша 

М.Г. і Смирнова С.Б.). 

Таблиця 7.6 

Розподіл селекційних ознак ліній м'ясних курей та індичок 

М'ясні кури Індики 
Ознака батьківська 

форма 
материнська 

форма 
батьківська 
форма 

материнська 
форма 

Жива маса 1 5 1 2...3 
М'ясні форми 
тілобудови 2 3 2 2...3 

Життєздатність 3 2 3 5 
Заплідненість і 
виводимість 4 4 4...5 4 

Несучість 5 1 4...5 1 
 

Кожна спеціалізована лінія птиці має свої особливості, які обумовлені 

певним (притаманним тільки конкретній лінії) набором генів (алелів) або 

генофондом. Це досягається тим, що в результаті розведення ліній "в собі" і 

спрямованого добору у низці поколінь створюються подібні генотипи. Для 

цього використовують гомогенний добір із використанням інбридингу. Для 

консолідації досягнутого рівня ознаки в лінії спочатку використовують 

родинне спаровування типу "брат × сестра", "напівбрат × напівсестра", а 

потім переходять до помірного інбридингу. На цій основі створюють 

мікролінії як структурні одиниці ліній, але зі специфічним проявом окремих 

ознак. 

Наявність мікроліній у птахівництві дає можливість здійснювати добір, 

який запобігає спорідненому розведенню, оскільки проводиться ротація 

плідників з мікроліній на матках, що походять з іншої генеалогічної групи. 

Різновидність цього добору є ротаційно-груповим, що переважно 

використовується в товарних господарствах. Для одержання наступних 

генерацій за потомками, від батьків першої і маток другої генеалогічних 

груп, закріплюють плідників третьої мікролінії (табл. 7.7).  
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Така форма добору підтримує високу гетерогенність популяції і 

дозволяє зберігати її генеалогічну структуру. 

Використання розглянутих методів добору впливає на зміну частоти 

генотипів у потомства генерації, що отримується. Найбільш значні зміни в 

частоті генів, що обумовлюють кількісні і якісні ознаки тварин, відбуваються 

в разі використання форм добору, які пов’язані зі спорідненим паруванням і 

схрещуванням. 

Таблиця 7.7 

План добору мікроліній у птахівництві 

Генерація Стать Мікро лінії 
кури 1 2 3 4 5 1 півні 2 3 4 5 1 
кури 12 23 34 45 51 2 півні 34 45 51 12 23 
кури 1234 2345 3451 4512 5123 3 півні 5 1 2 3 4 

 

Схрещування – метод розведення, за яким парують самців і самок 

різних порід або ліній. Потомство, одержане внаслідок схрещування різних 

порід, називають помісним, а після схрещування поєднаних 

внутрішньопородних і міжпородних ліній, а також різних видів птиці – 

гібридним. 

Розрізняють такі види схрещування: відтворне (заводське), вбирне 

(поглинальне), ввідне (прилиття крові), промислове. 

Відтворне схрещування (заводське) застосовують для створення нових 

досконаліших порід і ліній, що поєднують у собі цінні якості вихідних порід і 

ліній, набувають нових ознак. Схрещування птиці двох порід називають 

простим, а трьох і більше – складним. Відтворним схрещуванням м'ясних і 

яєчних порід курей створено всі м'ясо-яєчні породи. Тепер цим методом 

користуються в разі створення поєднаних ліній, що складають кроси. 

Вбирне схрещування (поглинальне, перетворювальне) здебільшого 

застосовують для поліпшення місцевих малопродуктивних порід і виведення 
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нових. Вважається, що малопродуктивна поліпшувана порода цілком 

увібрана поліпшувальною. У сучасному птахівництві вбирне схрещування 

застосовують рідко. 

Ввідне схрещування (прилиття крові) застосовують тоді, коли треба 

поліпшити цінні якості, виправити вади птиці певної породи або лінії. Для 

цього самок поліпшуваної породи або лінії одноразово парують із самцями – 

поліпшувальної. При цьому поліпшувана порода, зберігаючи свої якості, 

набуває також нових. 

Промислове схрещування застосовують для одержання 

високопродуктивних помісей птиці промислового призначення. Воно 

ґрунтується на використанні явища гетерозису. Так, для одержання помісей, 

яких використовують для виробництва м'яса, схрещують курей породи 

плімутрок із півнями породи корніш. Здебільшого схрещування обмежують 

одержанням помісей 1-го покоління. 

Міжлінійне схрещування або гібридизація. Сучасне промислове 

птахівництво базується на використанні високопродуктивної гібридної птиці, 

яку одержують схрещуванням двох і більше внутрішньопородних 

спеціалізованих ліній або ліній різних порід. Застосовують міжлінійну 

гібридизацію в господарствах-репродукторах. Гібридну птицю 

використовують для виробництва яєць та м'яса. 

Міжвидова гібридизація – схрещування птиці різних видів. Так, у разі 

схрещування мускусних качурів із качками пекінської породи одержують 

промислових гібридів (мулардів), які швидко ростуть і дають якісну м'ясну 

тушку. Одержано також гібридів у разі схрещування півнів із цесарками, 

фазана з куркою. У більшості випадків міжвидові гібриди (переважно самки) 

безплідні. 

7.9. Гетерозис у птахівництві 

Використання явища гетерозису у птахівництві безпосередньо пов'язане 

з питанням селекції на його посилення, вибором методів добору і підбору. 
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Гетерозис за своєю природою протилежний явищу інбредної депресії, але для 

його одержання використовують, так звані, поєднувальні лінії, створені з 

використанням різного ступеня інбридингу. Тобто, це взаємопов'язані 

процеси, які відбуваються в популяціях як реакція на зміну її генетичної 

структури залежно від методів добору. 

Слід ураховувати, що явище гетерозису переважно спостерігається лише 

в першому поколінні гібридів, а потім воно поступово згасає в результаті 

наступних схрещувань гібридів один з одним.  

Теоретично за допомогою методів чистопородного (лінійного) 

розведення можна одержати тварин з досить високою продуктивністю, які не 

поступаються помісям (гібридам). Але цей шлях більш тривалий, ніж 

використання схрещування, яке дає аналогічні результати.  

Гетерозис – досить складне біологічне явище, яке водночас не має 

загального характеру за будь-якого схрещування. Для його прояву необхідна 

певна поєднувальність родинних генотипів, відповідна частота алелей 

локусів, що зумовлюють гетерозис. Це явище багатократне і проявляється як 

за окремими ознаками, так і за їх комплексом. Слід також урахувати, що на 

сьогодні не існує загальної теорії гетерозису. 

Поряд з цим гетерозис може бути підсилений шляхом добору батьків, 

що відрізняються високою загальною і специфічною комбінаційною 

здатністю. При цьому під загальною здатністю розуміють рівень розвитку 

ознак продуктивності у помісей, що залежить від ступеня розвитку 

продуктивності у тварин вихідних форм. Тобто, це відхилення 

продуктивності всіх помісей, одержаних за участю цього компонента 

схрещування, від середнього в усіх випробуваннях. Вважається задовільним, 

якщо в результаті схрещування у помісей забезпечується проміжне 

(адитивне) успадкування продуктивності родинних форм. 

Специфічна комбінаційна здатність – явище лише індивідуальне і 

проявляється тільки в разі певних поєднань порід, типів і ліній, відображає 

різні форми і рівень гетерозису. Це відхилення продуктивності кожної 
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комбінації схрещування від середнього за усіма комбінаціями. Особливістю і 

ступенем прояву цієї комбінаційної здатності частіше і визначається висока 

продуктивність у повторних схрещуваннях. 

Слід враховувати, що ефект гетерозису проявляється у тому випадку, 

коли в разі схрещування лінії мають високі абсолютні показники в 

чистопородному розведенні. 

На прояв гетерозису впливають переважно ті самі фактори, що і на 

прояв інбридингу, але дія їх різна. Так, якщо оптимальні умови сприяють 

подоланню інбредної депресії, то так само вони призводять до більшого 

ступеня прояву гетерозису, з іншого боку природа ознак (генетична 

зумовленість) спрямовано впливає на прояв інбридингу і гетерозису. 

Ознаки, що успадковуються мало, найбільш сильно піддаються 

інбредній депресії, але за ними найбільше проявляється ефект гетерозису. За 

високоуспадковуваними ознаками цей ефект практично не проявляться. 

Помічено також, що у птиці гетерозис за живою масою яскравіше 

проявляється на самцях, ніж на самках. Так, міжлінійні гібридні індики 

перевищували масу чистопородних потомків на 9...10%, а індички – на 

1...3%, відповідно, у бройлерів: півники – на 14%, курочки – 8 відсотків. 

Цікаво, що у ссавців більш гетерозисні самиці. Термін "гібридизація" 

звичайно використовують у зоотехнії, коли ведеться добір особин різних 

видів, термін „гібрид” використовується для позначення птиці та одержаних 

у разі схрещування (гібридизації) спеціально виведених ліній, порід, які 

становлять крос (комплект), що включає прості і складні батьківські та 

материнські форми, добір яких забезпечує максимальний прояв гетерозису в 

потомстві. 

Нестабільність показників, одержаних у результаті промислового 

схрещування, пов'язана із значною генетичною різноманітністю всіх 

вихідних порід і відсутністю попередньої селекції на поєднувальність. 

Головною передумовою максимального прояву гетерозису служить 

використання ліній, перевірених на комбінаційну здатність у схрещуваннях. 
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У всіх випадках в основу гетерозису має бути покладено диференційоване 

розмноження спеціалізованих поєднувальних родинних форм. 

Перевага схрещувань переважно визначається такими факторами: 

1. Схрещування підвищує життєздатність, стійкість до стресів, 

продуктивність у різних умовах середовища. 

2. Гібридні самки характеризуються більшою потенційною і фактичною 

плодючістю. 

3. Схрещування дозволяє здійснювати переважну селекцію в лініях за 

обмеженою кількістю ознак, але різних для кожної лінії. Якщо вести 

селекцію ліній окремо за провідними господарсько корисними ознаками, то 

можна очікувати одночасного поліпшення кількох ознак у гібриді, навіть 

якщо ці ознаки негативно корелюють між собою (несучість – маса яйця). 

Вихідний матеріал для схрещувань може бути створено як на 

внутрішньопородній, так і кросбредній (дво- і багатопородній) основі. 

Практика показала, що більш цінні гібриди одержані на кросбредній основі, 

до того ж, чим більша генетична віддаленість порід, ліній, тим вища 

ймовірність прояву гетерозису. 

Останнім часом у птахівництві використовують, так звані, синтетичні 

лінії, створені шляхом об'єднання в один спільний генофонд кількох ліній, 

порід, яких у подальшому розводять „у собі” і використовують як родинні 

форми для добору за структурою кросу. 

Слід враховувати, що схрещування – це безперервний процес, який 

можна порівняти з конвеєром з виробництва гібридів. Водночас, як у 

репродукторних господарствах ведуть схрещування для отримання 

фінальних гібридів, то у племінних (нуклеарних) стадах формують ще більш 

цінні поєднувальні генотипи, які, в разі надходження у племрепродуктори і 

товарні господарства, з кожним циклом відтворення гібридів забезпечують 

підвищення ефекту гетерозису. 

Одержання гібридної птиці потребує чіткої спеціалізації господарств з 

розведення вихідних ліній, одержання родинних форм і товарних гібридів; їх 
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спеціалізація зумовлена також структурою кросу. Найбільш поширені прості 

(дволінійні, двопородні) кроси, складні (три- і чотирикомпонентні). У три- і 

чотирипородних (лінійних, лінійно-породних) кросах використовують 

складні двопородні родинні форми (батьківські або материнські). 

Призначення кожної лінії в дво-, три- і чотирилінійних кросах наведено 

в таблиці 7.8. 

Таблиця 7.8 
Призначення ліній у кросах 
Батьківська форма Материнська форма 

Крос 

ба
ть
кі
вс
ьк
а 

лі
ні
я 

ма
те
ри
нс
ьк
а 

лі
ні
я 

ро
ди
нн
а 

фо
рм

а 

ба
ть
кі
вс
ьк
а 

лі
ні
я 

ма
те
ри
нс
ьк
а 

лі
ні
я 

ро
ди
нн
а 

фо
рм

а 

Дволінійний А - А - В B 
Трилінійний       
І варіант А В АВ - С C 
ІІ варіант А - А В С BC 
Чотирилінійний А В АВ С D CD 

 

Наприклад, у чотирилінійному кросі лінія С є батьківською лінією 

материнської родинної форми, а лінія В у дволінійному кросі є одночасно і 

материнською лінією і материнською родинною формою. 

Структуру кросів залежно від кількості ліній і родинних форм, що 

використовуються, наведено на рисунку 7.3. 

Для прояву ефекту гетерозису під час отримання гібридів кроси 

формують таким чином, щоб різниця між батьківськими і материнськими 

формами була більшою ніж між лініями в кожній із них.  

Залежно від структури кросу визначають і птахівничі господарства для 

отримання гібридної птиці. У чотирилінійному кросі – це селекційне 

(нуклеарне), прародинне, родинне і промислове стадо. В дволінійному 

кросі – селекційне, родинне і промислове стадо. Завдяки такій структурі 

досягається вертикальна репродукція генетичних ресурсів, що сформовані в 

результаті цілеспрямованої селекції лінійної птиці. 
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Селекційне стадо 

Батьківське стадо 

Промислове стадо (фінальний 
дволінійний гібрид)  

Селекційне стадо 

Прародинне стадо 

Батьківське стадо 

Промислове стадо (фінальний 
трилінійний гібрид)  

Селекційне стадо 

Прародинне стадо 

Батьківське стадо 

Промислове стадо 
(фінальний чотирилінійний 
гібрид)  

 

Рис. 7.3. Схема відтворення дво-, три- і чотирилінійних гібридів 

7.10. Особливості племінної роботи в окремих галузях птахівництва 

Технологія селекційної роботи 
Під технологією селекції розуміють комплекс засобів і способів, що 

дозволяють виконати процес виробництва, наприклад, підвищення племінних 

і продуктивних якостей птиці. Технологія селекції залежить від типу 

господарства. Основні її елементи включають формування селекційних гнізд 

для оцінки плідників за якістю потомства, а також за сибсами, інкубацією 

яєць, вирощування молодняку, оцінювання продуктивності (власного 

фенотипу) за повний і неповний періоди випробування. 
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До базових питань проведення селекційної роботи належить вибір 

оптимальної структури стада з урахуванням виду птиці та типу господарства. 

Структура стада – це співвідношення чисельності різних груп птиці в 

тому чи іншому господарстві. Розрізняють структуру за роллю окремих груп 

птиці у селекційному процесі, за лінійною та породною належністю, за віком 

і статтю (табл. 7.9, 7.10, 7.11, 7.12). 

Таблиця 7.9 

Структура стада у племзаводі для різних видів птиці,%  
(Боголюбський СІ., 1991) 

Група Яєчні кури М'ясні кури й 
індики Гуси 

Гніздового парування 5...8 9...11 18 
Випробовувача 25...42 27...33 22 
Множника (з урахуванням 
прабатьківського стада) 70...50 56...64 60 

 

Структура стада за участю в селекційному процесі. У племінних 

заводах все стадо ділять на дві великі групи: селекційну групу і множник. 

Таблиця 7.10 

Структура стада племзаводу м'ясних курей, який працює  
з чотирилінійним кросом 

Лінія і форма Селекційна група Множник 

Прабатьківське 
стадо 

репродуктора 
першого порядку

Батьківська лінія 
батьківської форми 15...20 8...12  

Материнська лінія 
батьківської форми 20...30 20...25 20...30 

Батьківська лінія 
материнської форми 15...20 10...15  

Материнська лінія 
материнської форми 40...50 50...60 70...80 

 

Селекційне стадо, в свою чергу, поділяють на 3 групи: селекційне ядро 

(нуклеус), групу оцінюваної за якістю потомства птиці і контрольно-
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випробувальну групу. У деяких випадках перші дві групи об'єднують у групу 

гніздової селекції. 

Таблиця 7.11 

Показники, що визначають структуру селекційної групи племзаводу 

Кількість гнізд на лінію 
Кількість дочок у разі 
оцінювання за якістю 

потомства Вид і 
спеціалізіція 

батьківську материнську

Кількість 
самок у 
гнізді від одного 

плідника 
від однієї 
самки 

Кури: яєчні 60 100 14...15 80...90 6...7 
м'ясні 60 100 11...12 75 5...8 
Індики 60 60 13...16 80...90 9...10 
Качки 60 60 5 50 6 
Гуси 60 60 4 32 5♂ і 2♀ 
Цесарки 40 40 6 90 - 
 

Таблиця 7.12 

Структура стада у репродукторі І порядку яєчних курей,% 

Форма 
батьківська материнська 

Лінія Тип кросу 

батьківська материнська батьківська материнська 
Дволінійний 15...16 - - 84...85 
Трилінійний 3...4 15...16 - 80...81 
Трилінійний 16 - 14 70 
Чотирилінійний 4 15 15 66 
 

Селекційне ядро – найбільш цінна група племінного стада, 

укомплектована кращою птицею господарства, дібрана за родоводом, 

сибсами, фенотипом і генотипом (якістю лінійного й гібридного потомства). 

Група перевірки за якістю потомства відбирається за рахунок потомків 

птиці селекційного стада (ядра), частково – з групи резерву родин і ліній та 

групи вільного парування. У період перевірки селекційне стадо розміщують 

у селекційних пташниках або в індивідуальних чи групових клітках. 

Контрольно-випробувальна група (випробувач) – поголів'я молодої 

птиці, що оцінюється за власною продуктивністю (фенотипом) й одержана 
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від птиці, перевірюваної за якістю потомства. Випробування продуктивності 

цієї групи проводиться в спеціальних пташниках, обладнаних контрольними 

гніздами в разі групового напольного або кліткового утримання. 

Додатково до групи селекційного ядра долучають групу вільного 

парування (панміктична група) і група резерву. Групу вільного парування 

створюють з метою визначення ефективності використовуваних селекційних 

способів. Оскільки в цій групі не ведуть підбір й добір, вона є контролем для 

інших селекційних груп, тобто щодо неї оцінюють досягнутий генетичний 

прогрес у лініях та їхніх кросах. З цієї групи частину кращої птиці 

включають в селекційне ядро. 

Група резерву комплектується особинами з цінними у племінному і 

продуктивному відношенні ознаками, але за окремими з них (наприклад, 

відтворними якостями) не відповідає вимогам стандарту лінії або кросу. 

Після відповідної селекційної роботи група резерву може бути використана 

для збагачення генофонду перспективних ліній, а також і для створення 

нових ліній. 

Множник – це друга частина стада племзаводу. Його завдання – 

розмножувати лінійну птицю, перш за все – для комплектування родинного 

стада і репродуктора першого порядку. Множник комплектується за рахунок 

потомків птиці селекційної частини стада, яка не входить до селекційного 

ядра. 

Прародинне стадо – це проміжна ланка між множником вихідних ліній і 

родинними формами. Воно створюється за рахунок стада множника й може 

використовуватися для перевірки ліній на поєднуваність, а також виконувати 

функції репродуктора першого порядку. 

Для того, щоб забезпечити рівномірне цілорічне виробництво 

інкубаційних яєць й підтримувати оптимальну структуру, стадо курей 

комплектують двічі на рік, качок – 1...2 рази. 
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Лінійна і породна структура стада. В птахівництві структура стада 

залежить від кількості порід, ліній у кросі, їх спеціалізації та чисельності. У 

материнських лініях особин значно більше ніж у батьківських. 

Вікова структура стада. Для яєчних кросів доцільно комплектувати 

селекційне стадо: 25% переярок і 75% молодої птиці. У гусівництві на 

племінних заводах структура стада для батьківських і материнських ліній 

важкого типу повинна бути такою: гусей першого року несучості – 45%, 

другого – 30, третього і четвертого (самки) – 25 відсотків. Під час роботи з 

лініями легкого типу (кубанські): першого року – 55%, переярих – 30, 

третього року і старші – 15 відсотків. 

Ефект селекції залежить від інтенсивності добору. У птахівництві для 

відтворення стада (комплектування селекційних гнізд) рекомендують 

добирати 10….15% самок і 14% самців з-поміж поставленого на 

випробовування поголів'я. 

Злочевська К.В. і Гальперн І.Л. (1969) з метою одержання життєздатної і 

високопродуктивної птиці рекомендують приймати на вирощування добовий 

молодняк, виходячи з таких нормативів (табл. 7.13). 

Таблиця 7.13 

Нормативи вирощування ділового молодняку у селекційних стадах 
для одержання однієї дорослої особини 

з розрахунку 
Вид птиці Лінії і 

гібриди на одну самку (без 
розподілення за статтю) 

на одного самця (без 
розподілення за статтю) 

Кури: яєчні Лінії 12-14 145-160 
 Гібриди 10-12 120-140 
М'ясні Лінії 12-15 120 
 Гібриди 6-7 60-70 
Індики Лінії 18-20 180-200 
Качки Лінії 10 50 
Гуси Лінії 10-12 30-36 
 

У селекційних прародинних і родинних стадах співвідношення самців і 

самок повинно бути: яєчні кури – 1:12, м'ясні кури – 1:9, качки – 1:4...5, 

індики – 1:10, гуси – 1:3. 
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Після добору птиці для комплектування селекційних гнізд розробляють 

план парування для оцінювання плідників за якістю потомства, а самок – за 

власною продуктивністю. За цим планом комплектують селекційні гнізда 

особинами, які мають батьків-поліпшувачів, а також походять із кращих за 

продуктивністю родин. Одне гніздо комплектують сестрами і напівсестрами-

дочками одного плідника. Добір ведуть однорідний або комплексний у разі 

створення нових ліній застосовують родинне парування у помірних ступенях. 

Інбридинг також використовують у разі спеціалізації ліній для 

виявлення оптимальних поєднань з метою створення нового кросу і високим 

проявом гетерозису. 

Однорідний добір, особливо під час розведення птиці, може призвести 

до вимушеного інбридингу. Щоб уникнути цього, рекомендують 

здійснювати циклічну селекцію. Для цього птицю кожної лінії розподіляють 

на 4...5 мікроліній (за походженням від цінних плідників), вирощують 

молодняк в окремих приміщеннях, а потім комплектують гнізда пропорційно 

кількості мікроліній. Такі гнізда постійно закріплюють за курками однієї і 

тієї ж мікролінії (за початковим номером мікролінії). В кожному циклі 

відтворення самці зміщуються на одну групу гнізд. Якщо півні 1...15 

знаходились у гніздах 1 мікролінії, то в наступному сезоні вони або їх 

потомки будуть у гніздах 2 мікролінії і т. ін. За такого добору відбувається 

крос ліній, що дозволяє одержувати внутрішньопородний гетерозис. 

Під час застосування ротаційної системи перевірки самців і самок, 

дібраних для оцінювання за потомством, рекомендують спочатку оцінювати 

їх у разі міжлінійного схрещування, а потім – внутрішньолінійного 

розведення: 

Щоб одночасно оцінити птицю за гібридним і лінійним потомством, 

використовують методи складного гнізда. У цьому випадку формують 

селекційні гнізда ремонтними курочками двох ліній, які випробовуються на 

поєднуваність. А відтак одна половина самок буде паруватися із самцем 

"своєї" лінії, друга – із самцем іншої: 
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Цей метод дозволяє всебічно оцінити якості плідників як за лінійним, 

так і гібридним потомством. До недоліків можна віднести зменшення 

кількості матерів, від яких одержують потомство одного плідника. Але в разі 

застосування штучного осіменіння цього недоліку можна уникнути. 

Теоретичні дослідження також показують, що краще випробувати більше 

плідників на відносно меншому поголів'ї, ніж малу кількість на більшому. 

В останні роки використовують засіб формування селекційних гнізд з 

різним співвідношенням самок у гнізді. Так, для кросу "Хайсекс" 

рекомендують таку схему комплектації гнізд: 

Самці  Самки 
1 батьківської лінії  
батьківської форми С1 

 
1 материнської лінії  
батьківської форми С2 

 
× 
 
 
× 

5 материнської форми К5L4  
10 материнської лінії С1  
батьківської форми 

5 материнської форми К5L4 
10 материнської лінії С2  
батьківської форми 

У такому випадку (в разі одержання від кожної самки по 8 самок) 

плідник оцінюватиметься за 80 лінійними і 40 гібридними дочками. 

Качківництво. Використовуються лінії і популяції пекінської породи 

качок. Статева зрілість качок наступає у 21...23-тижневому віці. 

Комплектування родинних стад для одержання інкубаційних яєць проводять 

не менше 2 разів на рік. Використовують також качок один або два цикли 

несучості. 

У разі проведення селекційної роботи з лініями качок формують не 

менше ніж 60 гнізд індивідуального парування, до яких залучають 300 качок 

та 60 основних і резервних качурів. Для кожної лінії виділяють множник на 

900...1000 голів, який комплектують потомством від селекційних гнізд. 

Індивідуальний облік несучості проводять тільки в селекційних 

гніздах протягом всього продуктивного періоду. 

Для оцінювання за якістю потомства від кожної качки беруть не 

менше 10 добових каченят, від кожного качура – не менше 50. У 7-

тижневому віці каченят оцінюють за живою масою, м'ясними формами й 

відбирають для відтворення стада. Молодняк для відтворення беруть від 
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качок не молодше 35-тижневого віку з інтервалом між партіями 7...15 діб. 

Різниця у віці птиці під час комплектування селекційної групи не повинна 

перевищувати 30...54 діб. 

Під час добору враховують ті ознаки, за якими спеціалізується лінія: 

батьківські – за інтенсивністю росту, м'ясними формами, збереженням 

молодняку, заплідненістю яєць; материнські – за несучістю, виводом 

каченят, швидкістю їх росту й збереженням. 

Інтенсивність добору качок така: для селекційної групи ♂ - 4%, ♀ - 

20%, для множника – відповідно 5 і 25%, для прародинних стад – 6 і 33 

відсотків. 

Гусівництво. Застосовується чистопородне розведення та міжпородна 

гібридизація. Селекцію ведуть на підвищення несучості, виводимості, 

збереження, інтенсивності росту, поліпшення м'ясних форм будови тіла. 

Для удосконалення порід у племзаводі має бути не менше ніж 

60 селекційних гнізд.  

Для оцінювання батьків за якістю потомства в разі 

внутрішньопородного парування одержують не менше ніж 10, в разі 

міжпородного – не менше ніж 7 гусенят. У 8-тижневому віці молодняк 

оцінюють за живою масою і м'ясними формами, кращих добирають для 

наступної селекції. 

У разі родинної селекції інтенсивність добору птиці за живою масою у 

8-тижневому віці становить: для самців батьківських форм – 10%; 

материнських – 15, для самок – відповідно 25 і 50 відсотків. 

Оцінювання порід на поєднуваність проводять у множнику в разі 

групового парування на поголів’ї 200...300 гусок. Мінімальне поголів'я 

гібридів повинно бути 500...1000 голів. 

Індиківництво. Селекція індиків має свої особливості, зумовлені 

біологічними особливостями цього виду птиці. Швидкість росту індиченят 

вища ніж у курчат, але період вирощування відносно тривалості 

використання дорослих індиків значно подовжений, відповідно інтервал між 

генераціями збільшений. Тривалість інтенсивного росту молодняку легких, 
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середніх та важких кросів коливається в таких межах: індичок – до 10...16, 

індиків – до 13…22 тижнів. 

Індики відрізняються циклічністю несучості і значно вираженим 

статевим диморфізмом. Жива маса дорослих індиків сягає 20…22 кг, а 

індичок – 6...11 кілограмів.  

Основним напрямом роботи з кросами індиків є створення й 

схрещування вузькоспеціалізованих, контрастних за живою масою і 

плодючістю поєднуваних ліній. При цьому батьківські форми повинні мати 

високу інтенсивність приросту живої маси, хороші м'ясні якості, а у разі 

парування забезпечувати високу запліднюваність яєць. Материнські форми, 

переважно, селекціонують за несучістю, відтворними якостями (головним 

чином, за виводимістю яєць, життєздатністю й відсутністю інстинкту 

насиджування), враховують також швидкість росту й будову тіла. 

У разі удосконалення ліній на кожну з них у племптахозаводах 

виділяють не менше 60 гнізд, на кожну резервну – 15...20. На племзаводах 

також комплектують групу множника ліній – по 1200...1900 голів. 

Співвідношення ліній у селекційному стаді і множнику наведено в таблиці 

7.14.  

Таблиця 7.14 

Структура стада індиків,% 
Лінії батьківської форми Лінії материнської форми Крос Батьківська Материнська Батьківська Материнська

Дволінійний 40   60 
Трилінійний 28  29 43 
Чотирилінійний 20 30 20 30 

 

Під час селекції індиків застосовують переважно родинну й 

індивідуальну селекцію з широким використанням індичок-рекордисток, 

схрещуючи їх з неспорідненими видатними самцями. Закладають лінії від 

цінних плідників, періодично здійснюють кросування мікроліній. 

Рекомендують використовувати помірний інбридинг для закріплення цінних 

якостей родоначальника не більше, як у 1…2 генераціях. 
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Для відтворення добирають особин з добрими м’ясними формами, 

оптимальною живою масою в межах М + 1σ. Молодняк для відтворення 

селекційного стада відводять від індичок віком 8…11 міс. Одержують 

6…7 партій протягом 3 тижнів, по 18…20 індиченят від однієї самки. 

Відсоток селекції у вихідних лініях від поставленого на вирощування 

молодняку повинен бути 10…15 для самок і 1…3 для самців. 

Добір індиченят за живою масою, шириною грудей, екстер'єром і 

життєздатністю проводять відповідно до напряму продуктивності: 

попередній – в 11…13-тижневому віці, основний – у забійному (13-, 17- і 24-

тижневому). 

У разі основного добору враховують продуктивність матері (несучість, 

запліднюваність яєць і виведення молодняку) й оцінювання родин (за живою 

масою і тілобудовою). 

Враховують також відповідність особин типу ліній. 

Попередньо гнізда комплектують із розрахунку 18…19 самок у 

материнських лініях і 15…16 самок – у батьківських. Перевірку ліній на 

поєднуваність проводять під час групових парувань після добору молодняку 

для відтворення ліній. 

Під час випробування за продуктивністю (до 30…34-тижневого та 

56-тижневого віку) індичок оцінюють за несучістю (за 22…26 тижнів), 

виходом інкубаційних яєць, збереженням дорослої птиці. 

Племінна робота з індиками в множнику і родинних стадах ведеться 

шляхом масового добору за живою масою і м'ясними формами у 

батьківських лініях, за яєчним типом, життєздатністю та стандартною масою 

в материнських лініях. 

За всіх методів селекції в індиківництві основною технологічною 

вимогою є окреме (за статтю) вирощування молодняку. 
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Запитання для самоконтролю 
 

1. Які ознаки характеризують яєчну продуктивність? 

2. Про що свідчить рівень успадковуваності ознак? 

3. Назвіть приклади обернених кореляційних зв’язків між 

селекціонованими ознаками птиці. 

4. Які основні принципи створення кросів птиці? 

5. Яку роль відіграє споріднений добір під час розведення за лініями? 

6. Сучасні уявлення про прояв гетерозисного ефекту за основними 

господарсько корисними ознаками птиці. 

7. Назвіть структуру дво- і чотирилінійних кросів у птахівництві. 

8. Які основні методи оцінювання племінної цінності птиці? 

9. Форми добору в птахівництві. 

10. Як реалізується великомасштабна селекція в птахівництві? 
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РОЗДІЛ 8  

БІОТЕХНОЛОГІЯ ВІДТВОРЕННЯ В СЕЛЕКЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН  

 

Біотехнологія – це інтегроване використання фундаментальних 

досліджень у біології та біоінженерії для промислової реалізації потенційних 

можливостей біологічних об’єктів з метою задоволення потреб людства. За 

значенням для людства сучасна біотехнологія стоїть поруч з такими 

досягненнями науки, як розщеплення атому, подолання земного тяжіння і 

створення знарядь електроніки.  

Термін біологічний об’єкт охоплює всі види мікроорганізмів, вірусів, 

клітини й тканини людини, тварини і рослин, їхні складові до молекулярного 

рівня, а також позаклітинні речовини, які використовуються в біологічних 

процесах. 

Спектр досліджень у біотехнології доволі широкий − від харчових 

технологій, якими людство займається, починаючи з 6 тис. років до н. е. до 

створення фактично нових властивостей у різних видів рослин та тварин. 

Серед профілюючих розділів біотехнології слід назвати клітинну і генетичну 

інженерію, мікробіологічну, ферментативну, екологічну біотехнологію та 

біотехнологію відтворення. 

Розробка методів прискореного відтворення існуючих і створення 

генотипів із заданими бажаними властивостями, не характерними для цього 

виду тварин, є суттю і завданням біотехнології в селекції тварин. Нині 

головними напрямами біотехнології відтворення є клітинна інженерія, що 

ґрунтується на культивуванні in vitro клітин та ембріонів, а також генетична 

інженерія, яка спрямована на одержання трансгенних тварин шляхом 

конструювання in vitro рекомбінантних ДНК, клонування генів та введення 

чужорідної ДНК у геном зиготи. Метод трансплантації ембріонів, нині є 

ключовою ланкою в біотехнології відтворення і засобом реалізації програм 

ембріобіотехнології (отримання яйцеклітин і ембріонів іn vitro, їх 
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довготривале збереження, клонування, трансгенез та інші) у селекції 

сільськогосподарських тварин.  

8.1. Трансплантація ембріонів 

Один із найбільш широко впроваджених у практику тваринництва 

методів біотехнології відтворення, який розділяється на два способи 

отримання та пересадження ембріонів, а саме хірургічний та нехірургічний.  

Метод трансплантації ембріонів, суть якого полягає в пересадженні їх 

доімплантаційних стадій розвитку (морул та бластоцист) від корови-донора 

телиці-реципієнту, в організмі якої відбувається його ріст і розвиток до 

народження, складається з важливих взаємозв’язаних ланок 

біотехнологічного процесу, а саме: стимуляції суперовуляції у донорів, їх 

осіменіння, нехірургічного вимивання, пошуку, оцінювання життєздатності 

ембріонів та підготовки реципієнтів і пересадження їм зародків. Кожна із цих 

ланок ще остаточно не досліджена й їх методики удосконалюються. Завдяки 

розробці методик замороження ембріонів та довготривалого зберігання їх у 

рідкому азоті метод трансплантації можна умовно розділити на два етапи: 

перший закінчується замороженням ембріонів та їх реалізацією; другий, 

включає добір реципієнтів, техніку підготовки та трансплантацію зародків. 

Ці етапи набули самостійного генетико-селекційного та економічного 

значення в тваринницькій галузі. 

Перший етап розпочинається із добору донорів та наступною 

стимуляцією у них суперовуляції. Суперовуляція (поліовуляція), це 

чисельний ріст фолікулів на яєчниках та їх овуляція, індуковані 

(стимульовані) введенням екзогенних гормонів. Нині найбільш поширені три 

схеми стимуляції суперовуляції гонадотропними гормонами та синтетичними 

аналогами простагландину F2α (ПГ). Схеми розділяються кількістю введених 

в організм донорів доз ПГ, а саме – одну (враховуючи спонтанну статеву 

охоту), дві, або три. Найчастіше використовують схему з ін′єкцією двох ПГ. 

Останню дозу ПГ вводять після обробки донорів одним із гонадотропних 
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гормонів, до яких належать фолікулостимулювальний гормон (ФСГ) та 

гонадотропін сироватки жеребних кобил (ГСЖК). 

Ембріони вимивають із матки корів-донорів після їх осіменіння на 7-

му, 8-му добу статевого циклу, визначивши до цього рівень суперовуляції, 

який залежить від кількості жовтих тіл в яєчнику, підрахованих під час 

ректальних досліджень, або за допомогою ультразвукового сканера. Дні 

статевого циклу починають рахувати від дня статевої охоти, який 

приймається за нульовий день.  

Слід відзначити, що 20…30% тварин не реагують суперовуляцією на 

екзогенні гонадотропні гормони, а у 9…13% донорів під час поліовуляції не 

отримують ембріонів. Спостерігається також різна ефективність стимуляції 

суперовуляції у донорів гонадотропними гормонами. ФСГ порівняно з ГСЖК 

за всіх рівних умов більш ефективний: за кількістю тварин, які реагують 

суперовуляцією, за виходом загальної кількості ембріонів та їх якістю. 

Негативний вплив ГСЖК зумовлений більш тривалим періодом (~10 діб) 

напіврозпаду препарату за рахунок наявності в ньому сіалових кислот. 

Надлишок ГСЖК нейтралізують введенням антисироватки, що поліпшує 

результати суперовуляції. Використання високоочищеного ГСЖК дозволяє 

також підвищити результати суперовуляції. 

Для покращання результатів суперовуляції використовують аналоги 

гонадоліберинів або ЛГ („Овогон-тіо”) у схемах обробки донорів 

гонадотропними гормонами, що синхронізує овуляцію фолікулів та збільшує 

кількість придатних до пересадження ембріонів. Обробка донорів 

тканинними препаратами з вітамінами, вимивання ембріонів з 

використанням антибіотиків, розробка нових середовищ і попередня санація 

матки також дозволяють збільшити кількість придатних ембріонів.  

Після вимивання проводять пошук ембріонів у вимивному середовищі 

та оцінюють придатність до пересадження за відповідністю стадії розвитку 

його віку та морфологічними ознаками, за якими їх розділяють на “відмінні”, 

„добрі”, “задовільні”, непридатні, дегенеровані. Далі „відмінні” та „добрі” 
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ембріони заправляють у маркіровані (індивідуальний номер донора, стадія 

розвитку ембріона) пайєти, у яких їх заморожують, або вставивши у катетери 

пересаджують реципієнтам.  

Кріоконсервування ембріонів проводять різними методами, які 

відрізняються між собою швидкістю охолодження, відповідно застосованими 

кріопротекторами та способами їх насичення. В Україні в практиці методу 

трансплантації ембріонів широко використовують повільні швидкості 

заморожування, які отримують у спеціальних апаратах, з однощаблевим 

насиченням гліцерину (1,4 М розчин в середовищі Дюльбекко із 0,4% 

бичачого сироваткового альбуміну). Для зменшення затрат праці та зниження 

вартості кріоконсервації розробляються методи вітрифікації ембріонів 

ссавців, підгрунтям яких є використання високих та надвисоких швидкостей 

заморожування-відтавання, які дозволяють занурювати пайєти із зародками в 

рідкий азот від кімнатної температури. 

Другий етап складається із підготовки реципієнтів і катетерів та 

пересадження ембріонів як нативних, так і заморожених хірургічним, або не 

хірургічним способом. Необхідним фоном, який забезпечить високий рівень 

приживлюваності ембріонів у разі нехірургічного пересадження, є комплекс 

передумов: відповідний морфологічний стан і стадія розвитку зародків; точна 

синхронізація еструсу у донора і реципієнта; місце аплікації ембріона в розі 

матки; стерильність під час підготовчої роботи і пересадження ембріонів; 

зняття напруги з рогів матки; виключення стрес-факторів; забезпечення 

постійної температури під час короткочасного зберігання ембріонів; 

використання для суперовуляції гормонів, які зумовлюють меншу мінливість 

у стадіях розвитку ембріонів; визначення концентрації прогестерону в крові 

реципієнтів перед пересадженням ембріонів (не менше 2 нг/мл); екзогенне 

введення прогестерону за 45…50 год до або біологічно активного препарату 

глютам після пересадження ембріонів; використання плідників і корів-

донорів, вільних від хромосомних аномалій; забезпечення необхідних умов 

під час маніпуляцій з ембріонами в умовах in vitro. 
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Серед перерахованих чинників найбільше впливають на 

приживлюваність ембріонів генотип плідника; якість зародків; відповідність 

дню циклу реципієнта і стадії розвитку зародка; якість виконаних процедур 

під час пересадження ембріонів.  

Трансплантацю ембріонів можна розглядати як самостійний 

селекційний метод, який не замінює, а тільки доповнює штучне осіменіння 

тварин. З часу приручення тварин до наших днів людина прагне отримувати 

від кращих тварин велику кількість потомків. Впровадженням у практику 

тваринництва штучного осіменіння була регульована в цьому процесі участь 

плідників. Так, спермою одного висококласного бугая-плідника можна 

осіменити до 50 тис. корів та телиць у рік.  Але участь самиць з високим 

генетичним потенціалом була обмежена не дивлячись на біологічно 

зумовлену можливість утворення за життя у кожної до 200 тис. яйцеклітин, з 

яких реалізувалося лише не більше 10…12.  

Метод трансплантації дає можливість отримувати від генетично 

цінної корови впродовж життя декілька десятків телят. Так, у США від однієї 

корови отримано 131 теля. У Канаді від корови голштинської породи, надій 

якої у віці 11 років становив 9646 кг жирністю 4,3%, цим методом було 

отримано 75 телят, у тому числі 8 – природним шляхом і 67 народжені 

реципієнтами. В Англії (Кембридж)  під час вимивання однієї овуляції було 

отримано 27 життєздатних ембріонів, а після їх пересадження – 19 телят. 

Нині оптимальним варіантом вважається отримання від корови-донора 

10…15 овуляцій та 5...7 придатних ембріонів, за умови стимуляції 

суперовуляції. 

Використання методу трансплантації ембріонів у генетико-селекційних 

програмах базується на трьох основних біологічних закономірностях, 

встановлених впродовж 115 років з часу, як Вальтер Хіпп вперше отримав 

кролів трансплантантів. По-перше, це збереження в умовах in vitrо 

життєздатності доімплантаційних ембріонів, для чого були розроблені 

середовища для їх культивування. По-друге, це толерантність материнського 
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організму до чужорідних ембріонів та по-третє – було доведено відсутність 

впливу організму реципієнта на генотип трансплантантів, що підтверджено 

практикою використання методу в скотарстві.  

Загалом економічна та селекційна ефективність методу трансплантації 

визначається приживлюваністю пересаджених ембріонів. Нині 

приживлюваність нативних ембріонів у середньому становить 50…60% за 

ліміту 40…87%, а це такий самий рівень, як і запліднюваність після першого 

осіменіння. Так, у корів запліднюваність становить 40…44% а у телиць – 

55…64%, до того ж цей показник деякою мірою залежить від генотипу 

батька. У телиць чорно-рябої породи різних генотипних груп 

запліднюваність після першого осіменіння була в середньому в межах 

45,4…83,0% за ліміту від 10 до 100 відсотків. Тому вважають, що на 

сучасному етапі розвитку метод трансплантації ембріонів за значенням в 

селекції можна прирівняти до штучного осіменіння тварин (Ернст Л.К. та ін., 

1978).  

Основне практичне значення трансплантації ембріонів у генетично-

селекційних програмах зумовлено можливістю отримання більшої кількості 

потомків від корів із високим генетичним потенціалом у поєднанні з 

генотипом оціненого плідника поліпшувача.  

Нині метод трансплантації органічно вписується у великомасштабну 

селекцію, у якій особливого значення надають використанню бугаїв 

плідників, які відіграють основну роль у поліпшенні популяції худоби. 

Підраховано (Иоганссон И., 1966), що генетичне підвищення продуктивності 

в молочному скотарстві на 76% залежить від якості молодих бугаїв, 

визначених за результатами оцінювання їх батьків, і тільки на 33% – від 

добору за продуктивністю матерів. Водночас, можливість виявлення 

особливо цінних бугаїв залежить від рівня племінного оцінювання маточного 

поголів′я. Об′єднання під час трансплантації ембріонів цих обох методичних 

способів селекції, завдяки одержанню значної кількості бугаїв від генетично 

цінних корів, дозволяє поліпшити її результативність. З цією метою в США 
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для трансплантації використовують ембріони переважно від старих корів 

(18…20 років) із високим генетичним потенціалом, вибракуваних із 

продуктивних стад. Їх зосереджують у центрах трансплантації ембріонів і 

використовують тільки як донорів ембріонів. Слід зазначити, що загалом в 

Європейських країнах і в Північній Америці методом трансплантації 

ембріонів отримують близько 50% та 30% поголів’я бугаїв для оцінювання за 

власною продуктивністю та якістю потомків відповідно.  

Тобто трансплантація ембріонів дає можливість більш повного 

використання потенціалу плодовитості самок з рекордною продуктивністю, 

одночасно збільшує в декілька разів ефективність добору плідників-

поліпшувачів для комплектування племінних підприємств. Використання в 

великомасштабній селекції цих двох біотехнологічних методів – штучного 

осіменіння та трансплантації ембріонів сприяє більш інтенсивному 

використанню цінних генетичних ресурсів, дозволяє пришвидшити темпи 

селекції не тільки з боку батьків, а й з матерів. Таким шляхом трансплантація 

ембріонів, збільшуючи коефіцієнт розмноження генетично цінних тварин, 

сприяє збільшенню продуктивності молочних та м’ясних стад.  

Племінне оцінювання бугая-плідника завершується порівнянням 

продуктивності його дочок у декількох стадах з ровесницями (дочками інших 

плідників), на що витрачається 6…7 років. Отже, прискорення цього процесу 

буде мати суттєвий економічний ефект. 

Так, для отримання і оцінювання бугаїв, які будуть використані для 

штучного осіменіння молочного стада, в Англії запропоновано новий метод 

визначення генетичної цінності бугая, так званий сиблінг-тест.  

Суть методу полягає в визначенні племінної цінності молодих бугайців 

за рівнем продуктивності його сестер та напівсестер отриманих в одному 

стаді методом трансплантації від одного чи декількох донорів, яких 

осіменяли спермою одного бугая.  

Перевага цього методу полягає в тому, що його використання скорочує 

термін оцінювання племінних якостей бугая до чотирьох років, оскільки нема 

потреби чекати, коли отеляться доньки бугая, якого оцінюють і стане 
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відомою їх продуктивність. Тому за допомогою сиблінг-теста впродовж 30-

річного періоду можна оцінити генетичну цінність 7-ми генерацій бугаїв, а не 

4-х, як за загальноприйнятого методу. 

Квасницький О.В. з колегами (1988) вважають, що в разі використання 

методу трансплантації ембріонів у генетико-селекційних програмах 

необхідно враховувати дві умови: стежити за точністю оцінювання донора і 

обмежувати розмах інбридингу, який незаперечно зростає в разі 

пересадження зародків.  

Так, у США під час добору корови-донора поряд із її власною 

продуктивністю враховують продуктивність матері батька, матері та її 

потомків, що обмежує можливість швидкого розповсюдження в породі 

недостатньо цінних генотипів. Крім продуктивності, в генетичних програмах 

враховується для донора: тривалість життя, плодючість, стійкість до стресу, 

технологічність вимені та інші. Основним же критерієм оцінювання під час 

добору корів-донорів має бути перевага їх показників над середнім рівнем у 

популяції, з якої їх вибирають. 

Ще на початку 30-х років минулого століття виникла ідея виявляти під 

час оцінювання бугаїв-плідників наявність у їхньому генотипі рецесивних 

летальних генів, і вибраковувати тих, які дають приплід з аномаліями у разі 

парування з дочками.  

Але цей метод все ж таки не ліквідовує наявність у популяції 

гетерозиготних тварин із небажаним рецесивним мутантним геном і у разі 

збільшення гомозиготності може приносити значні економічні збитки, що і 

спостерігається в м′ясному свинарстві. 

Нині для такої перевірки бугая-плідника за генетичними дефектами 

використовують метод трансплантації ембріонів. Для цього його спермою 

осіменяють корів-донорів, які в своєму генотипі несуть відомі рецесивні 

летальні гени. Якщо генетичний дефект невідомий, то як донори можуть 

бути використані дочки плідника. Потім пересаджують ембріони 

нормальним реципієнтам, у яких на 60-й день тільності, коли у плода 

морфологічно сформовані всі органи, викликають синтетичними аналогами 
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простагландину F2α аборти. У отриманих плодів досліджують наявність 

патології в будові тіла. Таким чином, швидко і точно виявляють наявність чи 

відсутність рецесивного летального гена і не допускають плідника до 

широкого використання.  

Мутація ВLAD була виявлена у великої рогатої худоби. Виникла вона у 

бугая Осборндейл Айвенго, її розповсюдженню сприяло широке 

використання в 50…60 роках видатного плідника К.М. Іванхоє. У США і 

Німеччині  15% бугаїв чорно-рябої голштинської породи є носіями мутації 

ВLAD. У фенотипі носіїв цієї мутації в гомозиготному стані вона 

проявляється у вигляді респіраторних захворювань, діареї, сповільненого 

росту, виразок у ротовій порожнині, неблискучої, скуйовдженої шерсті. що 

призводить до їх загибелі в перші місяці постнатального розвитку. Названі 

симптоми у носіїв мутації в гомозиготному стані не піддаються лікуванню 

(Глазко В.І. та ін., 2001). 

У худоби молочних порід також зустрічаються мутації рецесивного 

гена DUMPS – недостаток синтезу уридинмонофосфату (у голштинській 

породі) та цитрулінемія – недостаток аргиніносукцинатсинтетази (у молочної 

худоби Австралії). У гомозиготному стані рецесивні гени DUMPS та 

цитрулінемії призводять до загибелі тварин. У першому випадку на ранніх 

стадіях ембріогенезу (до 40 діб), а у другому в постнатальний період 

внаслідок порушення синтезу сечовини.  

Нині біотехнологічні методи, підгрунтям яких є генетична інженерія, 

дозволяють виявляти тварин, що в своєму генотипі мають ці мутанті гени в 

гетерозиготному стані.  

Метод трансплантації ембріонів доцільно використовувати у програмах 

зі створення цінних родин, ліній і типів тварин у товарних стадах, а також 

для розповсюдження в породі цінних мутантних генів (стійкість до 

захворювань). Підраховано, що за 10 років шляхом трансплантації можна 

генетично поліпшити стадо, тоді як за традиційного способу селекції це 

досягається за 30 років. 
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Метод трансплантації дозволяє збільшити м′ясну продуктивність стад 

молочного напряму продуктивності за рахунок підсадження ембріонів 

коровам з нижче середньою молочністю на 7…8 добу після їх штучного 

осіменіння. У результаті такого способу використовують шанс отримати двоє 

телят. Наприклад, в Ірландії у такий спосіб отримали 78% двійнят у фінської 

худоби, проти 2,8% природної двійчатості. Другий шлях збільшення 

кількості двієнь у стаді полягає в прискореному розмноженні потомків від 

корів, які систематично їх приносять, використовуючи їх як донорів.  

Біотехнологічним методом можна вирішувати важливу для селекції 

проблему регуляції статі потомства, інтенсифікуючи селекційні процеси в 

популяції тварин на всіх шляхах передачі спадкової інформації у поколіннях: 

„батько-син”, „батько-дочка”, „мати-син”, „мати-дочка”.  

Підґрунтям спрямованої регуляції статі є її визначення в ембріонів та 

розділення сперми на Х- і Y- сперміїв. Генетичний механізм формування 

статі, вироблений у процесі тривалої еволюції, забезпечує розщеплення за 

статтю в співвідношенні 1:1, що зумовлено набором у каріотипі ссавців 

гомологічних хромосом ХХ (самки) або гетерогенних ХY-хромосом (самці). 

Тому уже багато років ведуть роботи із розділення сперміїв на гіносперміїв 

(несуть Х хромосому) і андросперміїв (мають Y хромосому), враховуючи їх 

різну масу, розмір та рухливість. Для цього використовують різні методи: 

центрифугування, седиментацію, електрофорез, фільтрацію, 

цитофлуорометрію, імунологічні, лазер. Нині одна з англійських фірм уже 

продає заморожену сперму бугаїв, осіменіння якою корів дозволяє 

отримувати від них тільки телиць. 

Для оцінювання і селекції ембріонів за статтю вже розроблено декілька 

методів, які мають різну точність визначення. Нині стать ембріонів великої 

рогатої худоби можна визначити за допомогою таких методів: 

цитогенетичних (ідентифікація статевого хроматину і аналіз набору статевих 

хромосом у клітинах трофобласту, ефективність – 60…70%); імунологічних 

(визначення НY- антигенів, маркерів чоловічої статі, ефективність – 

85…87%); культивуванням 2…3 бластомерів ембріона (клітини із зародків 
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чоловічої статі інтенсивніше розмножуються, ефективність – 90...95%); 

використання ДНК-зондів (за наявністю або відсутністю Y- хромосоми 

визначеної за допомогою специфічного для ДНК Y-хромосоми зонда, 

ефективність – 100%); використання полімеразної ланцюгової реакції (за 

допомогою ампліфікації специфічних повторів послідовностей ДНК 

Y-хромосоми, для чого необхідно лише одну клітину, ефективність – 95,4%).  

Науково-практичне вирішення цієї проблеми завдяки розробленим 

методам дозволяє ефективніше здійснювати важливі селекційні заходи в 

галузі скотарства: 

- одержувати в племінному скотарстві вдвічі більше ремонтних 

бугайців від найпродуктивніших корів, що підвищить диференціал їх добору 

за походженням; 

- щорічно ставити на перевірку на однаковій кількості 

випробуваного поголів′я корів удвічі більше ремонтних бугайців, оскільки 

можна одержувати під час перевірки тільки теличок у молочному або 

бугайців – у м′ясному скотарстві. Це сприятиме ефективнішому виявленню 

бугаїв-поліпшувачів і тим самим жорсткішому добору перевірених бугаїв; 

- впроваджувати оцінювання за якістю їх потомків 

високопродуктивних корів-матерів ремонтних бугаїв, оскільки від них 

отримуватимуть методом трансплантації ембріонів тільки телиць; 

- здійснювати жорсткіший добір корів до племядра, 

зменшеншивши в 1,8…2 рази, за умови одержання від них тільки телиць, що 

підвищить ефективність селекції шляхом збільшення диференціала добору; 

- використовувати спадковість (яйцеклітин) поголів’я корів із 

надоєм 4000…7000 кг молока у формуванні племінної частини стада, довести 

до 100% замість 50% без регулювання статі потомків; 

- поєднувати в оптимальному варіанті добір первісток за власною 

продуктивністю й походженням; 
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- збільшувати вдвічі коефіцієнт розмноження популяцій тварин, 

що дуже важливо для прискореного розмноження видатних родин, ліній, 

нових породних груп худоби та імпортних порід у репродукторах; 

- підвищувати частку корів, призначених для промислового 

схрещування в товарних стадах до 40% (замість 10%) й одержувати від них 

тільки бичків для відгодівлі, що дозволить збільшити виробництво 

яловичини (Петренко І.П., Зубець М.В., Вінничук Д.Т. та ін., 1997). 

Для розведення та виведення нових порід або поліпшення аборигенних 

практикують міжнародний обмін генетичним матеріалом. Використання 

заморожених ембріонів у селекційних програмах дозволяє значно зменшити 

ризик завезення інфекційних хвороб та вартість поголів′я, яке закуповують, а 

також придбати найкращий селекційний матеріал. Так, у 1993…1994 рр. 

Україна закупила заморожені ембріони абердин-ангуської породи 

американської селекції. Рівень приживлюваності цих ембріонів у телиць-

реципієнтів у різних господарствах України в середньому склав 50% (у 

межах 40…62%). З вирощених телят-трансплантантів були сформовані 

племінні репродуктори породи. 

Отже, імпорт генетично цінних ембріонів для трансплантації в 

санітарному плані має значні переваги порівняно з племінною худобою. Крім 

того, оздоровлення молочно-м′ясних стад від таких захворювань, як лейкоз, 

ящур, бруцельоз особливо важливе для селекційно-племінних ферм, метою 

яких є збереження генетично цінних тварин. 

Пересадження реципієнтам заморожено-відтанувших ембріонів, 

закуплених у країнах з помірним кліматом, дозволяє організму уже в утробі 

матері адаптуватися до більш суворих умов довкілля. Так, результати 

досліджень Мухамедгалієва Ф.М. (1985) показали, що трансплантація 

ембріонів дозволяє запобігти кліматичному стресу у завезених тварин, 

шляхом адаптації їх у період ембріогенезу опосередковано через організм 

реципієнта місцевої породи. Завезені із Ангії лінкольнські барани в південно-

східні райони Казахстану давали неякісну сперму і слабо проявляли статеві 
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рефлекси. Трансплантувавши чистопородні ембріони лінкольської породи 

місцевим грубошерстним і тонкорунно-грубошерстним помісним маткам, 

отримали баранів–трансплантантів з високою життєздатністю та відмінною 

відтворною здатністю. Це забезпечило успішне впровадження в життя 

селекційної програми щодо поліпшення якості вовни овець місцевих порід.  

У молочному та м′ясному скотарстві України на підґрунті адаптованих 

порід та з використанням більш продуктивних імпортних, були виведені та 

створюються нові породи. Але з іншого боку, породоутворювальний процес 

призводить до зменшення поголів′я адаптованих та аборигенних порід, 

втрати цінних генів та генетичних поєднань. Саме тому, на цьому етапі 

розвитку необхідно приділяти значну увагу збереженню генетичних ресурсів, 

оскільки в період розквіту генетичної інженерії на їх базі будуть створені 

оригінальні генетичні варіанти. Міжнародною спільнотою рекомендовано 

для кожної породи зберігати заморожену сперму не менше 25 неспоріднених 

плідників та ембріони від не менше 25 варіантів парувань. 

8.2. Отримання ембріонів в умовах in vitro 

Нині вважають, що метод трансплантації виправдовує себе економічно, 

якщо від донора в рік отримано шість телят. Така кількість телят, і навіть 

рекордні результати, що сягають до 130 трансплантатів у рік не дозволяють 

повністю використати той генетичний потенціал відтворення, який 

закладений у яєчниках корів у вигляді тисяч ооцитів. Вирішення цієї 

проблеми можливо завдяки розробці нової біотехнології, підґрунтям якої є 

спільне використання нехірургічного методу трансплантації ембріонів, 

отриманих з ооцитів поза організмом самиці, використовуючи методи 

культивування та запліднення in vitro.  

Підґрунтям методу є відкриття в 1935 році Пінкусом та Ензманом 

спонтанного відновлення мейозу ооцитів, отриманих із антральних фолікулів 

і розміщених у середовищі для культивування.  
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Біотехнологічний метод отримання ембріонів поза організмом 

складається з декількох технологічних науково обґрунтованих способів та 

способів із отримання після їх пересадження реципієнтам трансплантантів.  

Першою технологічною ланкою отримання ембріонів в умовах in vitro є 

отримання ооцитів із фолікулів яєчника. Для цього використовують різні 

способи, а саме: аспірацію фолікулярної рідини і ооцитів із фолікулів чи 

механічне багаторазове розсічення металевим лезом яєчників забитих тварин 

із наступним промиванням їх середовищем для культивування; аспірацію 

фолікулярної рідини і ооцитів із антральних фолікулів під час багаторазової 

лапороскопії; отримання яйцеклітин (тубальні ооцити, або ооцит на стадії 

метафази ІІ) із яйцепроводів у забитих тварин, або хірургічним методом; 

трансілюмінація-аспірація яєчників; прижиттєвою пункцією антральних 

фолікулів яєчника за допомогою ультразвукового трансдуктора (метод ОРU – 

ovum pick-up). Нині у більшості технологій культивування in vitro ооцитів 

проводять у ооцит-кумулюсних комплексах (ОКК), після оцінювання їх 

придатності у синтетичних середовищах (DMEM, 199, Ham F-10, Дюльбекко 

та ін..) з додаванням енергетичних, поживних та гормональних інгредієнтів 

до стадії мейозу метафаза ІІ.  

Біотехнологія отримання зародків поза організмом самиці, підгрунтям 

якої є отримання незрілих ооцитів із астральних фолікулів яєчників 

генетично цінних корів методом трансвагінальної пункції під контролем 

ультразвуку (метод ОРU) двічі на тиждень впродовж 5-и місяців та 

запліднення і культивування in vitro, дозволяє за 6 місяців отримати в чотири 

рази більше придатних ембріонів на стадіях морули чи бластоцисти 

порівняно із вимиванням їх у донорів після суперовуляції. До того ж, метод 

ОРU не спричиняє патологію відтворної функції корів, про що свідчить їх 

здатність виношувати плід.  

Нині запліднення ооцитів in vitro проведено у 20 видів ссавців. Уперше 

цим біотехнологічним методом було отримане потомство у 1968 році від 

мишей, в 1974 р. – від щурів, в 1981 р. – від людини та великої рогатої 

худоби, в 1983-1984 рр. – від свиней та овець і в 2005 р. – від верблюдів. 
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Ця біотехнологія дозволяє суттєво збільшити потенціал гамет у 

розрахунку на одну племінну корову та вірогідно і швидко оцінити її 

генотип, що сприятиме інтенсифікації генетичного прогресу в популяції. 

Отримання ембріонів в умовах in vitro дозволяє вирішити низку проблем, а 

саме: отримати ембріони від високопродуктивних донорів, які не реагують 

або слабо реагують на екзогенні гонадотропні гормони під час суперовуляції, 

або у них не вдається вимити ембріони; використати генетичний потенціал 

видатних корів за племінними та продуктивними властивостями після їх 

вибраковування за віком; створити банки ембріонів та зигот для отримання 

клонів і трансгенних тварин; збільшити поголів′я молочних стад шляхом 

підсадження після штучного осіменіння морул та бластоцист 

низькопродуктивним реципієнтам для виробництва дешевої яловичини. 

Крім того, культивування ооцитів, їх запліднення та розвиток зигот в 

умовах in vitro є підгрунтям впровадження у біотехнологію відтворення 

сільськогосподарських тварин методів клітинної та генетичної інженерії.  

8.3. Клонування 

Встановлено, що ядра ембріонів, отриманих в умовах in vitro, можна 

використовувати для пересадження в яйцеклітини, які дозріли in vitro, з 

метою отримання клонів. 

Статеве розмноження є механізмом підтримки генетичної мінливості в 

популяції і основа її еволюції. Підґрунтям генетичної мінливості в популяції 

є виникнення нових комбінацій генів у період дозрівання гамет під час 

кросинговера, редукційного ділення та розподілення гамет і сингамії 

пронуклеусів. Водночас ці процеси, забезпечуючи збереження генетичного та 

фенотипного різноманіття виду, є перешкодою в розмноженні видатних 

тварин створених копіткою, багаторічною, цілеспрямованою селекційною 

роботою. Наукові дослідження в селекції та практика використання методу 

трансплантації ембріонів свідчать, що видатні тварини не передають 

потомкам нові генетичні комбінації, що спонукало до пошуку та розробки 

біотехнологічних методів, які б дозволяли отримувати потомків, які є 
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точними генетичними копіями високопродуктивних тварин, тобто їх 

клонами. Клон (від грецького klon – потомок) – це популяція молекул, 

клітин, рослин чи тварин, які мають ідентичний генотип і походять від 

одного предка без статевого розмноження. 

У біотехнології відтворення тварин одним із методів отримання клонів 

є розділення ембріонів. Підґрунтям методу є тотипотентість (здатність 

розвиватися в будь-якому напрямі) окремих бластомерів та їх конгломератів 

розвиватися в цілий організм. Такі властивості мають всі ембріони отримані 

до 8…9-ї доби статевого циклу, включаючи стадії пізньої морули і 

бластоцисти, що вилупилася.  

Вперше однояйцевих близнюків отримав Willadsem S.M. із 

співавторами в 1979 році шляхом розділення 2-клітинних ембріонів вівці. 

Подальші дослідження показали, що окремі бластомери із 4- та 8-клітинних 

ембріонів також здатні розвиватися в бластоцисту, але меншого розміру. І 

лише менше 10% пересаджених таких бластоцист розвиваються у плід, тоді 

як „половинки” та „четвертинки” із 2-, 4-, 8- клітинних ембріонів та 

компактизованих морул і бластоцист, що вилупилися є однаково 

життєздатними, як і нормальні ембріони. 

Нині в багатьох комерційних фірмах, науково-дослідних лабораторіях 

біотехнології, лабораторіях трансплантації для збільшення кількості 

ембріонів великої рогатої худоби використовують метод отримання 

однояйцевих близнюків під час вимивання ембріонів нехірургічним 

способом. Ділять як морули (біля 64 клітин), так і бластоцисти (до 

256 клітин) на дві і чотири частини, використовуючи мікроманіпулятори, або 

під бінокулярною лупою, використовуючи як різальний інструмент 

спеціально підготовлені скляні мікроголки чи лезо для безпечного бриття. 

Цей метод майже вдвічі дозволяє збільшити вихід потомків від донора, 

оскільки половинки мають приживлюваність майже таку, як і нерозділений 

ембріон. Так, приживлюваність цілих і розділених на половинки ембріонів 

після хірургічного пересадження в ріг матки на боці яєчника із жовтим тілом 
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становила відповідно 76 та 64 відсотки. Пересаджували ембріони та їх 

половинки впродовж 6 годин після вимивання. 

Іншим методом отримання клонованих тварин на базі сучасних 

біотехнологій, в обхід традиційних способів відтворення та селекції, є 

пересадження ядер із соматичних та ембріональних клітин у енуклейовану 

(видалене ядро) яйцеклітину. Цей метод має велике значення для відтворення 

та селекції, оскільки практично зумовлює генетичне копіювання тварин, вже 

оцінених за продуктивними властивостями. Таким чином можна клонувати 

тварин з цінними генотипами і на їх основі прискореними темпами 

створювати високопродуктивні лінії та популяції тварин уже із заданою 

статтю. 

У 1952 році американські вчені Р. Брігс і Т. Кінг вперше розробили 

техніку пересадження ядер соматичних клітин зародка в енуклейовану 

яйцеклітину, на основі якої показали, що ядра із клітин ранніх ембріонів у 

стадії пізньої бластоцисти та ранньої гаструли мають тотипотентні 

властивості, бо забезпечували нормальний розвиток ембріонів жаб. 

Удосконаливши метод пересаджень ядер, Ж. Гердон у 1961 році вперше в 

історії науки отримав клони статевозрілих особин африканської шпорової 

жаби. Всі вони були однієї статі, мали один колір шкіри і один генетичний 

маркер – безядерну мутацію О-nu.  

На основі цієї методики Слєпцова Л.А. із співавторами в 1984 році 

розробила біотехнологію клонування риб, суть якої полягає в пересадженні 

ядра соматичної клітини ембріона на стадії бластули в цитоплазму 

незаплідненої яйцеклітини. Так можна отримувати десятки генетичних копій.  

Можливість позитивного результату під час трансплантації ядер у 

яйцеклітини ссавців підтвердили дослідження, проведені на кролях та 

мишах, в яких ядра, отримані з 8-клітинного ембріона та морули, 

пересаджували в незапліднені яйцеклітини, де вони включалися в процес 

розвитку ембріона до 2...3-х ділень чи навіть до бластоцисти. 
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Ці дослідження спонукали до пошуку нових більш ефективних методів 

отримання клонів у сільськогосподарських тварин. Тому невдовзі був 

розроблений метод гібридизації клітин, наслідком якої є утворення ядерно-

цитоплазматичних гібридів, здатних розвиватися в життєздатний організм.  

Метод ґрунтується на пересадженні бластомера ранніх ембріонів, як 

носія ядра, в енуклейовану яйцеклітину та злитті їх цитоплазм у разі 

спільного культивування в умовах in vitro. Процес злиття стимулюють 

різними чинниками, серед яких найбільш поширені інактивований вірус 

Сендая, поліетиленгліколь, електрозлиття (дія електромагнітного поля). 

Таким методом уже отримані клони овець, свиней та великої рогатої худоби 

у багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні. 

Дослідження із пересадження ядер соматичних клітин дорослих тварин 

менш успішні. З них розвиваються лише деякі клоновані ембріони, які досить 

швидко гинуть. Першу сільськогосподарську тварину таким шляхом 

клонування отримали в 1997 році. Доктор Вільмут із шотландського 

інституту пересаджував ядра соматичних клітин молочної залози в 

енуклейовані яйцеклітини. Потім електрозлиттям отримував ядерно-

цитоплазматичні конструкції, які вирощував у культурі до ранніх стадій 

ембріонів і трансплантував реципієнтам. У результаті таких пересаджень 

народилась – всесвітньовідома овечка Доллі. 

Слід враховувати, що прогрес у біотехнології відтворення тварин, 

спрямований на збільшення чисельності потомків видатних тварин, 

отримання їх методом клонування, може призвести до зменшення генетичної 

мінливості в популяції і втрати нею цінних генів. 

Нині генетична інженерія створює можливість одержання нових 

генотипів, відкриваючи нові напрями використання біотехнології 

відтворення в селекції. 

8.4. Генетичні химери 
Генетичні химери – це організм, що складається із генетично різних 

клітинних популяцій, які походять від одного чи більше ембріонів. 



 

 

481
Розрізняють природний та штучний химеризм. До природних химер 

належать фримартини (безплідні телиці), які походять із різностатевих 

двійнят, і є гетерогенними за антигенами та клітинами крові. Для всіх химер 

природного походження характерний химеризм лише в межах однієї-двох 

тканин, тоді як у штучних – всі тканини, чи їх більшість містять змішані 

клітини.  

Штучним шляхом химери отримують агрегаційним та ін’єкційним 

методами: перший розроблений Тарковським А. (1961) та Мінц В. (1962), і 

полягає в об’єднанні морул або бластоцист в один ембріон; другий 

запропонував Гарднер Р. в 1968 р., згідно з яким в бластоцель бластоцисти 

вводять бластомери іншого ембріона. Розроблений і третій метод отримання 

тварин з бажаними властивостями шляхом трансплантації химерних 

ембріонів, отриманих із клітин різновікових амейотичних партеногенетичних 

і звичайних ембріонів. 

У 1984 році вперше в Німеччині було отримано троє химерних телят 

шляхом об’єднання 4-х половинок морул симентальської, німецької, 

голштинської та помісної бурої німецької х бурої швецької. У одного теляти 

химеризм був визначений за мастю та різними типами гемоглобіну і 

трансферину крові, у двох інших – за ферментною системою 

карбоангрідрази. 

Ін’єкційним методом було отримано міжвидові химери. Для чого 

внутрішньоклітинну масу бластоцисти кіз ін′єктували у порожнину 

бластоцисти овець. Так було отримано 22 химерних бластоцисти, які 

трансплантували 12 вівцям-реципієнтам. Від 9-и реципієнтів було отримано 

13 потомків. Із них 10 було ягнятами, 1 – козликом, а 2-а, як показав 

електрофоретичний та хромосомний аналіз, мали ознаки обох батьківських 

форм. Тобто частота народження химерних тварин залежить від багатьох 

факторів, до цього часу не вияснених, і не завжди її можна спрогнозувати.  

Для генетико-селекційних програм у тваринництві 

ембріобіотехнологічні методи отримання химерних тварин поки що не мають 

великого значення. Дослідженнями було встановлено, що химерні тварини 
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великої рогатої худоби, вівці-кози, кози-вівці, отримані ін’єкційним або 

агрегаційним методами об’єднання окремих бластомерів чи частин ранніх 

зародків в одному ембріоні, не передають потомкам нові генетичні 

властивості, отримані внаслідок такої реконструкції ембріонів. Вони мають 

самостійне значення для вивчення біології розвитку тварин, використання в 

медичній практиці, створення тварин з новими генетичними властивостями. 

Але у випадку одержання таким методом особин, що мають соціально 

необхідні для людини властивості, наприклад, стійкість до захворювань, 

поєднання високої молочної та м’ясної продуктивності, і за умови 

рентабельності їх отримання, можна буде створювати біотехнологічними 

методами популяції таких тварин. 

8.5.Трансгенез у тваринництві 
 

Кінець ХХ ст. характеризується бурхливим розвитком генної інженерії. 

Поєднання досягнень генної інженерії, експериментальної ембріології, 

молекулярної біології дозволяють на сьогодні вводити до геному тварин гени 

з форм, філогенетично віддалених від них, а також проводити обмін генами 

між видами. Вводячи різні гени до зародків виявили, що чужорідна ДНК 

(чДНК) може активно включатися в спадковий матеріал пронуклеусів, 

експресуватися та успадковуватися потомками. Завдяки цьому отримують 

тварин з ознаками, які, застосовуючи традиційні методи схрещування і 

селекції, отримати неможливо. Нові ембріологічні і молекулярні методи 

докорінно змінили традиційний підхід до розведення тварин. Вони 

забезпечують селекцію на рівні генотипу, а не лише фенотипу. Крім того, за 

допомогою генної інженерії розроблено методи, застосовуючи які можна 

отримувати від тварин субстанції, які раніше отримували лише вакцинацією і 

в обмеженій кількості. Основним засобом отримання трансгенних 

сільськогосподарських тварин є трансплантація ембріонів, яким були 

введенні генетичні конструкції. Нині генна інженерія тварин розвивається за 

такими напрямами: 
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- отримання тварин-біореакторів, що продукують біологічно активні 

білки для медицини та інших потреб; 

- інтеграція в геном сільськогосподарських тварин генних конструкцій, 

що регулюють обмін речовин, а, відповідно, і параметри продуктивності 

тварин з подальшим використанням їх у селекційному процесі; 

- створення трансгенних тварин-донорів для ксенотрансплантації; 

- моделювання генетичних патологій і аномалій людини; 

-  отримання трансгенних тварин, генетично стійких до багатьох хвороб. 

Комерційне використання тварин-біореакторів, з метою отримання 

рекомбінантних білків пов′язане із: синтезом білків молока з наступним 

очищенням і використанням; синтезом білків у молочній залозі трансгенних 

сільськогосподарських тварин з метою зміни складу і властивостей молока.  

Не менш важливим є отримання генетично модифікованих тварин, які 

експресують у молочній залозі рекомбінантні білки, що змінюють якість 

молока, надаючи йому нових властивостей. Напрями, за якими ведеться 

робота з модифікації складу і властивостей молока, зведено в таблиці 8.2. 

Таблиця 8.2 
Зміна складу і властивостей молока 

(Зинов’єва Н.А. та ін., 2001) 
Вид модифікації молока Приклад

Кількісні і якісні модифікації складу білків 
молока з метою зміни технологічних властивостей

Додатковий синтез к- 
казеїну 

Підвищення антимікробної активності молока Додатковий синтез 
Модифікація жирнокислотного складу молока Синтез ліпаз у молоко 
Зміна білкового складу молока з метою його 
кращої адаптацій для харчування людини 

Інгібування синтезу β-
лак-тоглобуліну 

Збільшення загального вмісту білків у молоці 
Додатковий синтез 
казеїнів 

Отримання молока з низьким вмістом лактози Синтез лактази 
 

Крім того, трансгенез, за умови використання отриманих генетично 

модифікованих особин у відтворенні і селекції, є потужним джерелом 

генетичної мінливості.  
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Використання в системі великомасштабної селекції обмеженої 

кількості генетично цінних плідників, з одного боку, підвищило генетичний 

потенціал продуктивності, а з іншого – призвело до зменшення генетичної 

різноманітності популяції. Відповідно, генетичний резерв, що раніше 

використовувався в породотворному процесі, на сьогодні значно скоротився. 

Використання в цьому напрямі класичних методів розведення (гібридизація) 

поряд з використанням трансгенних технологій також допоможе створити 

резерв мінливості в популяції. Основною перевагою цього методу є 

відсутність систематико-генеалогічного бар’єра для інтеграції: гени можна 

переносити в геном організму іншого виду, родини, типу (Ернст Л.К., 1994).  

Американські вчені отримали трансгенних свиней, в геном яких було 

введено ген α-лактальбуміну (αLА) голштинської породи великої рогатої 

худоби, який експресує кальцій-залежний металопротеїн, що зв'язується з 

ферментом галактозилтрансферазою в комплексі Гольджі для того, щоб 

формувати комплекс лактозотрансферази. У свиноматок, у яких відбувалась 

інтеграція та експресія цього гена маса гнізда на час відлучення поросят була 

більшою на 15...45 кілограмів. Особливо важливим є те, що цей ген 

передається потомкам.  

Для вирішення проблеми підвищення швидкості росту вовни та 

надання їй нових технологічних властивостей у овець використовують 

різноманітні генно-інженерні методи: посилення енергетики обмінних 

процесів внаслідок зміни метаболічного шляху синтезу глюкози; підвищення 

синтезу сірковмісних амінокислот у результаті введення бактеріальних генів, 

що визначають синтез цистеїну і експресуються в шлунково-кишковому 

тракті; зміна структурних білків вовни під час введення генів кератинових 

білків і т.ін. За даними Мороз В.А. та ін. (2001), в Америці отримано 

трансгенних мериносових овець, які за однакової з аналогами живої маси 

споживали в 1,5 рази менше кормів, мали збільшену масу м'язової тканини в 

разі зменшення жирової, а також в 1,5 рази переважали їх за вовнистою 

продуктивністю.  
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Таким чином, біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин 

має самостійне практичне значення в тваринництві, особливо в селекції, а 

також дозволяє отримувати тварин з новими продуктивними властивостями, і 

є могутнім джерелом створення та удосконалення порід різних видів тварин 

України. 

 

 

Запитання для самоконтролю 
 

1. Яка роль біотехнології в селекції сільськогосподарських тварин? 

2. Охарактеризувати метод трансплантації тварин. 

3. Що таке клонування? 

4. Що таке трансгенні тварини? 
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РОЗДІЛ 9  
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВІ 

 

Організація племінної справи – це комплекс організаційно-селекційних 

заходів, що проводяться відповідно до Закону України „Про племінну справу 

у тваринництві” та інших нормативно-правових актів, спрямованих на 

ефективне використання наявних племінних (генетичних) ресурсів та 

створення нових селекційних досягнень, передбачених Загальнодержавною 

програмою селекції. 

У системі організації племінної справи у тваринництві важливе 

значення має регламентація міжгосподарських зв’язків, координація їх 

діяльності, атестація та переатестація суб’єктів племінної справи, а також 

працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними 

(генетичними) ресурсами; ведення Державного племінного реєстру; 

своєчасне видання державних книг племінних тварин; державна апробація 

селекційних досягнень; організація офіційного ведення племінного обліку, 

оцінювання тварин за типом, породовипробування, виставок, виводок, 

аукціонів; розробка та впровадження програм селекції з породами та планів 

племінної роботи зі стадами племінних господарств. 

9.1. Законодавчі основи племінного тваринництва 

9.1.1. Закон України „Про племінну справу у тваринництві” 

Основою законодавства племінної справи у тваринництві є Закон 

України  „Про племінну справу у тваринництві” та інші закони і нормативно-

правові акти, видані відповідно до нього. 

У Законі України „Про племінну справу у тваринництві” викладені 

загальні правові, економічні та організаційні основи племінної справи у 

тваринництві, спрямовані на поліпшення племінних і продуктивних якостей 

тварин, підвищення економічності та конкурентоспроможності галузі. 
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У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

племінна справа – система зоотехнічних, селекційних та організаційно-

господарських заходів, спрямованих на поліпшення племінних і 

продуктивних якостей тварин; 

племінні (генетичні ) ресурси – тварини, сперма, ембріони, яйцеклітини, 

інкубаційні яйця, які мають племінну (генетичну) цінність; 

державна реєстрація племінних тварин і племінних стад – внесення 

даних про племінних тварин і племінні стада, що мають необхідні для 

реєстрації генетичну якість та рівень продуктивності, відповідно до 

державних книг племінних тварин і Державного племінного реєстру з метою 

формування відповідної бази даних про племінні ресурси; 

державні книги племінних тварин – інформаційні бази даних про 

племінних тварин, що відповідають установленим для реєстрації вимогам; 

Державний племінний реєстр – інформаційна база даних про племінні 

стада, що відповідають установленим для реєстрації вимогам; 

ідентифікація тварин – їх нумерація, присвоєння кличок, 

фотографування тощо, що забезпечує можливість формування інформації 

про кожну тварину зокрема та встановлення відповідності цієї інформації 

певній тварині; 

поліпшувальна порода – порода, яка використовується для поліпшення 

племінних і продуктивних якостей тварин інших порід та виведення нових 

порід, порідних типів, ліній, родин; 

генофондове стадо – чистопородна група тварин, виділена для 

збереження та відтворення генофонду породи; 

племінна тварина – чистопородна або одержана за затвердженою 

програмою породного вдосконалення тварина, що має племінну (генетичну) 

цінність і може використовуватися в селекційному процесі відповідно до 

чинних загальнодержавних програм селекції; 

неплемінна продуктивна тварина – тварина, що не має племінної 

(генетичної) цінності та використовується для одержання певної продукції; 
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племінне свідоцтво (сертифікат) – документ встановленої форми про 

походження, продуктивність, тип та інші якості тварин, сперми, ембріонів, 

яйцеклітин, складений на основі даних офіційного обліку продуктивності, 

імуногенетичного контролю та офіційної класифікації (оцінки) за типом; 

племінна (генетична) цінність – цінність племінних тварин згідно з 

даними їх фактично визначеного або передбаченого впливу на якість 

потомків; 

селекційне досягнення – створена в результаті цілеспрямованої творчої 

діяльності група племінних тварин (порода, породний тип, лінія, родина 

тощо), яка має нові високі генетичні ознаки та стійко передає їх потомкам; 

племінний облік – визначення та внесення до документів з племінної 

справи (племінної документації) суб’єктами племінного тваринництва даних 

про походження, продуктивність, тип та інші якості тварин з метою 

одержання систематизованих відомостей, необхідних для ведення племінної 

справи; 

офіційний облік продуктивності – облік продуктивності тварин, що 

ведеться державними контролерами-асистентами та підтверджується 

відповідними організаціями, які здійснюють дослідження якісних показників 

одержаної продукції; 

офіційна класифікація (оцінювання) за типом – оцінювання у балах типу 

тварин, проведена експертами-бонітерами; 

статус – певний стан (рівень) ведення селекційно-племінної роботи 

суб’єктами племінної справи у тваринництві; 

Згідно із законом об’єктами племінної справи у тваринництві є: 

велика рогата худоба, свині, коні, вівці, кози, птиця, риба, бджоли, 

шовкопряди, хутрові звірі, яких розводять з метою одержання від них певної 

продукції. 

До суб’єктів племінної справи відносять: 

- власники племінних (генетичних) ресурсів; 
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- підприємства (об’єднання) з племінної справи, селекційні, селекційно-

технологічні та селекційно-гібридні центри, іподроми, станції оцінювання 

племінних тварин; 

- підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та 

фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які надають відповідні 

послуги та беруть участь у створенні та використанні племінних 

(генетичних) ресурсів; 

- власники неплемінних тварин – споживачі племінних (генетичних) 

ресурсів та замовники послуг з племінної справи у тваринництві. 

Закон України “Про племінну справу у тваринництві” регулює 

відносини в галузі племінної справи у тваринництві, визначає права та 

обов’язки власників і споживачів племінних (генетичних) ресурсів, 

встановлює вимоги до якості та порядку використання цих ресурсів, визначає 

систему селекції та основи державного контролю за дотриманням 

законодавства про племінну справу у тваринництві, порядок фінансування і 

здійснення наукового забезпечення племінної справи у тваринництві та 

міжнародного співробітництва. 

Для забезпечення функціонування Закону України „Про племінну 

справу у тваринництві” розробляються додатково нормативно-правові акти 

(закони, положення, інструкції), які деталізують основні аспекти Закону і 

висвітлені у наступних розділах. 

9.1.2. Закон України „Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності” 

Закон України „Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності” визначає види господарської діяльності, що підлягають 

ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль, а 

також відповідальність суб’єктів господарювання та органів ліцензування за 

порушення законодавства у сфері ліцензування. 

 У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 
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 ліцензіат – суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на 

провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає 

ліцензуванню; 

 ліцензія – документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата 

на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом 

визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов; 

 ліцензійні умови – установлений з урахуванням вимог законів 

вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних 

вимог, обов’язкових для виконання під час провадження видів господарської 

діяльності, що підлягають ліцензуванню; 

 ліцензування – видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача 

дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, 

контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача 

розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також 

законодавства у сфері ліцензування. 

 Відповідно до статті 8 Закону України „Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності”, статей 7 та 9 Закону України „Про племінну 

справу у тваринництві”, Державним комітетом України з питань 

регуляторної політики та підприємництва і Міністерством аграрної політики 

України затверджені Ліцензійні умови провадження господарської діяльності 

з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, 

проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин. 

 Визначені в цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому 

значенні: 

 виробництво племінних (генетичних) ресурсів – діяльність пов’язана з 

їх одержанням, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також 

реалізацією продукції власного виробництва; 

 зберігання племінних (генетичних) ресурсів – діяльність, яка 

спрямована на забезпечення довгострокового (понад три місяці) зберігання за 

низьких температур племінних (генетичних) ресурсів невласного 
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виробництва: заморожених сперми, ембріонів та яйцеклітин з метою 

подальшої реалізації їх для відтворення; 

 реалізація племінних (генетичних) ресурсів – будь-які операції, що 

здійснюються за договором купівлі-продажу, міни, поставки та іншими 

цивільно-правовими договорами, які передбачають передавання прав 

власності на племінні (генетичні) ресурси невласного виробництва для 

відтворення; 

 генетична експертиза походження тварин – ідентифікація тварин 

лабораторними методами з метою контролю достовірності їх походження; 

 генетична експертиза аномалій тварин – виявлення лабораторними 

методами морфофункціональних порушень в організмі тварин, які виникають 

в результаті генних і хромосомних мутацій. 

Наказом Міністерства аграрної політики України затверджено 

Положення про ліцензійну комісію з ліцензування, впровадження 

господарської діяльності з виробництва, зберігання, реалізації племінних 

(генетичних) ресурсів проведення генетичної експертизи походження та 

аномалій тварин, де визначені загальні положення, порядок роботи, 

обов’язки та права ліцензійної комісії. 

9.1.3. Закон України „Про Загальнодержавну програму селекції у 

тваринництві до 2010 року” 

Загальнодержавна програма селекції у тваринництві розроблена 

відповідно до вимог Закону України „Про племінну справу у тваринництві”, 

спрямована на забезпечення адаптації законодавства України в сфері 

племінної справи у тваринництві до законодавства Європейського Союзу. 

Метою Програми є: 

• реалізація державної політики, спрямованої на створення, збереження, 

відтворення та раціональне використання племінних ресурсів; 

• створення високопродуктивного поголів’я тварин у господарствах 

населення; 
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• поліпшення генетичної якості тварин; 

• забезпечення функціонування єдиної системи селекції у тваринництві; 

• ефективне використання в селекційному процесі найцінніших світових 

генетичних ресурсів; 

• збереження генофонду існуючих, локальних і зникаючих порід; 

• підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності 

галузі; 

• формування власного експортного потенціалу племінних ресурсів; 

• створення та матеріальне забезпечення функціонування державної 

племінної служби. 

Для досягнення зазначеної мети передбачається: створити мережу 

державної інспекції в АР Крим, областях і районах; контроль-асистентську та 

експерт-бонітерську служби; створити та забезпечити функціонування єдиної 

системи селекції у тваринництві; забезпечити збереження генофонду 

існуючих, локальних і зникаючих порід; зберегти, відтворити та раціонально 

використовувати племінні ресурси високої племінної цінності; запровадити 

ліцензування суб’єктів господарювання у сфері племінної справи; вести 

Державний племінний реєстр. 

Основними напрямами щодо виконання Програми є: 

- створення племінних ресурсів вищої племінної (генетичної) цінності 

за видами тварин: 

великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності – 

української червоної і бурої порід, м’ясного – симентальської, знам’янської і 

південної порід; 

свиней – червоно-поясної м’ясної породи, внутрішньопородного типу у 

великій білій породі з поліпшеними м’ясними якостями, заводського типу у 

породі дюрок. 

коней – масиву запряжних коней з перспективою створення породи. 
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овець – багатоплідної каракульської породи, заводських типів і ліній в 

асканійській тонкорунній породі, двох генеалогічних ліній у породі прекос, 

овець м’ясо-вовнистого напряму продуктивності; 

птиці – аутосексних кросів яєчних і діатосексних кросів м’ясо-яєчних 

курей; 

кролів і хутрових кролів – високопродуктивних заводських типів; 

шовкопряда – високопродуктивного гібрида “шовковичного 

шовкопряда спільної українсько-китайської селекції. 

У Програмі також визначені пріоритетні напрямки селекційно-

племінної роботи в різних галузях тваринництва та шляхи удосконалення 

існуючих порід, типів, ліній, гібридів. 

Механізмами виконання Програми є організаційне та наукове 

забезпечення. Організаційне забезпечення та координація діяльності 

покладається на Головну державну племінну інспекцію спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до відання якого 

віднесені питання сільського господарства та центральні і місцеві органи 

виконавчої влади відповідно до їх повноважень. Наукове забезпечення 

здійснюють наукові установи Української академії аграрних наук, де 

передбачається проведення фундаментальних досліджень, спрямованих на 

поглиблення теоретичних і практичних засад селекції. Особлива увага в 

Програмі приділяється перспективам розвитку біотехнології та генній 

інженерії. 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок 

коштів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Контроль за виконанням Програми проводить спеціально 

уповноважений центральний орган виконавчої влади за участю інших 

відповідних органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України здійснює 

координацію визначених Програмою заходів та обсягів їх фінансування під 
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час складання відповідних проектів Державної програми економічного та 

соціального розвитку України та Державного бюджету України. 

Реалізація Програми забезпечить створення державної племінної 

служби, залучення в сферу селекції племінних (генетичних) ресурсів високої 

цінності, дасть можливість відмовитись від використання ресурсів низької 

генетичної якості, створити вітчизняну систему селекції, підвищити 

економічну ефективність та конкурентоспроможність галузі. 

9.2. Державна атестація у тваринництві 

9.2.1. Державна атестація суб’єктів племінної справи у тваринництві 

Для того, щоб здійснювати ефективне управління племінною справою 

у тваринництві необхідно чітко знати, які племінні ресурси є в наявності, яка 

їх кількість і якість, а також кому вони належать. 

Найважливішим заходом у цьому напрямі є проведення Державної 

атестації суб’єктів племінної справи у тваринництві – власників племінних 

тварин. 

На виконання Закону України „Про племінну справу у тваринництві” 

розроблене Положення про присвоєння відповідних статусів суб’єктам 

племінної справи у тваринництві” 

Згідно з Положенням відповідний статус присвоюють залежно від 

напряму діяльності та якості племінних (генетичних) ресурсів суб’єктам 

племінної справи у тваринництві:  

у скотарстві, свинарстві, вівчарстві і козівництві: племінний завод, 

племінний репродуктор, селекційний центр, підприємство (об’єднання) з 

племінної справи, контрольно-випробувальна станція, підприємство 

(лабораторія) генетичного контролю, підприємство (лабораторія) з 

трансплантації ембріонів, підприємство (лабораторія) з оцінювання якості 

тваринницької продукції; 

у конярстві: кінний завод, племінний репродуктор, селекційний центр, 

підприємство (об’єднання) з племінної справи, заводська конюшня, 
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іпподром, трендепо, підприємство (лабораторія) генетичного контролю, 

підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів 

у звірівництві і кроліківництві: племінний завод, племінний 

репродуктор, селекційний центр, підприємство (лабораторія) з оцінювання 

якості тваринницької продукції; 

у птахівництві: племінний завод, племінний птахорепродуктор, 

селекційний центр, контрольно-випробувальна станція з птахівництва; 

у бджільництві: племінний завод, племінна пасіка, племінний бджоло-

розплідник; 

у рибництві: племінний завод, племінний репродуктор, селекційний центр; 

у шовківництві: селекційний центр, племінна станція з шовківництва, 

гренажний завод. 

У цьому положенні наведені нижче терміни вживаються у такому 

значенні: 

Державна атестація – комісійне оцінювання суб’єктів племінної 

справи у тваринництві (крім власників неплемінних тварин) на основі єдиних 

нормативних вимог; 

атестат – офіційний документ про присвоєння суб’єкту племінної 

справи у тваринництві відповідного статусу. 

У Положенні визначені діяльність і функції у племінному тваринництві 

суб’єкта племінної справи з відповідним статусом. 

Відповідність суб’єктів племінної справи у тваринництві вимогам до 

статусу визначається за наслідками проведення державної атестації, якій 

підлягають усі суб’єкти племінної справи незалежно від форми власності, 

організаційно-правової форми і підпорядкованості. Переатестації підлягають 

усі суб’єкти племінної справи у тваринництві, що мають відповідний статус. 

Державна атестація та переатестація проводиться один раз на чотири роки. 

Для проведення державної атестації та переатестації створюються 

атестаційні комісії з кожної області та експертна комісія при 

Мінагрополітики. Атестаційні комісії проводять безпосередньо в 
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господарстві аналіз відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві 

певному статусу за племінними і продуктивними якостями тварин, 

показниками виробничої діяльності, рівнем селекційно-племінної роботи 

відповідно до мінімальних вимог оцінювання на основі кількісних та якісних 

показників продуктивності тварин з урахуванням достовірності первинного-

зоотехнічного обліку, перевірки поголів’я за імуногенетичними показниками, 

виконання селекційних програм, забезпеченості спеціальними кадрами та 

відповідним обладнанням. Атестаційна комісія складає акт державної 

атестації (переатестації) з висновками про відповідність суб’єкта племінної 

справи у тваринництві певному статусу, який візують всі її члени. 

Експертна комісія розглядає матеріали атестаційних комісій і подає 

пропозиції щодо присвоєння відповідного статусу на розгляд Науково-

технічній раді і колегїї Міністерства аграрної політики України. Відповідно 

до наказу Мінагрополітики України протягом місяця з дня його підписання 

видається атестат про присвоєння суб’єкту племінної справи у тваринництві 

відповідного статусу. 

На основі „Положення про присвоєння відповідних статусів суб’єктів 

племінної справи у тваринництві” розроблено „Положення про 

відповідність суб’єктів племінної справи у тваринництві статусу 

племінного заводу, племінного репродуктора та племінного  

птахорепродуктора”. 

Відповідність статусу суб’єктів племінної справи у тваринництві 

визначається за напрямами та показниками їх виробничо-господарської 

діяльності, рівнем виконання вимог до племінних (генетичних) ресурсів. 

Згідно з цим Положенням статус племінного заводу та племінного 

репродуктора присвоюють суб’єктам племінної справи за відповідністю 

мінімальним вимогам на основі кількісних та якісних показників 

продуктивності й виробничо-господарської діяльності племінних 

господарств за останні чотири роки (додатки Положення), які 

підтверджуються відділеннями статистики. Враховується також участь у 
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роботі щодо створення нових порід та типів, виставках, аукціонах, 

проведення імуногенетичного контролю походження тварин, ведення 

зоотехнічного та племінного обліку. 

Мінімальні вимоги для кожного виду тварин передбачають необхідну 

чисельність поголів’я, породний та класний склад тварин, рівень 

продуктивності і відтворення поголів’я, реалізацію племінного молодняку, 

його класність. 

У таблиці 9.1 наводяться мінімальні вимоги щодо чисельності 

поголів’я тварин, необхідного для присвоєння статусу племінного заводу та 

племінного репродуктора. 

Таблиця 9.1 
 

Мінімальні вимоги до чисельності поголів’я тварин у племінних заводах 
та племінних репродукторах 

Вид та стать тварин Племінний 
завод 

Племінний 
репродуктор

Велика рогата худоба: 
корів молочних та молочно-м’ясних порід 100 30 
корів м’ясних порід 100 35 
Свині: кнурів-плідників з розрахунку один плідник 

на 10 основних свиноматок 
основних свиноматок: I група порід 130 80 

II група порід 70 40 
                              III група порід 100 60 

Вівці: баранів-плідників 15 12 
вівцематок:    
тонкорунних і напівтонкорунних 
порід 

750 50 

грубововнистих, в т.ч. за породами:   
гірськокарпатської 350 30 
каракульської 400 50 
сокільської 300 50 

Коні: жеребців-плідників 3 2 
конематок 60 10 
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За наслідками проведеної атестації та переатестації станом на 1 січня 

2006 року в скотарстві, свинарстві, вівчарстві та конярстві присвоєно статус 

племінного заводу 376, племінного репродуктора 1323 суб’єктам племінної 

справи, а у птахівництві племінного заводу – 8, племінного 

птахорепродуктора I порядку – 20, племінного птахорепродуктора 

II порядку – 188 суб’єктам племінної справи.  

Атестація суб’єктів племінної справи, які займаються організацією 

системи селекції, забезпечують відтворення та надають відповідні сервісні 

послуги в племінному тваринництві проводиться згідно з Положенням про 

відповідність суб’єктів племінної справи у тваринництві статусу 

селекційного центру, підприємства (об’єднання) з племінної справи, 

заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-

випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, 

підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства 

(лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції. 

Відповідність статусу таких суб’єктів племінної справи у тваринництві 

визначається за напрямками та показниками іх виробничо-господарської 

діяльності, наявністю селекційних програм, що розроблені за участю 

науковців галузевих інститутів та схвалених науково-вченими радами, 

наявністю необхідних спеціалістів з відповідною кваліфікацією та 

матеріально-технічного забезпечення, рівнем виконання вимог до племінних 

(генетичних) ресурсів та наданих відповідних послуг. 

Критеріями оцінювання цих суб’єктів племінної справи під час їх 

атестації є: 

- для селекційного центру – результати діяльності з селекційно-

племінної роботи певної галузі тваринництва; 

- для підприємства (об’єднання) з племінної справи у  

тваринництві – відповідність мінімальним вимогам на основі кількісних та 

якісних показників продуктивності й виробничо-господарської діяльності, 

яка оцінюється на основі бальної оцінки за 100-бальною системою; 
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- для заводської конюшні, іподрому, трендепо, підприємства 

(лабораторії) з трансплантації ембріонів – відповідність мінімальним 

вимогам на основі кількісних та якісних показників їх виробничо-

господарської діяльності; 

- для контрольно-випробувальних станцій – показники діяльності та 

оцінювання за 100-бальною системою; 

- для контрольно-випробувальних станцій з птахівництва –

відповідність мінімальним вимогам на основі показників діяльності; 

- для підприємства (лабораторії) генетичного контролю – кількісні і 

якісні показники виробничо-господарської діяльності; 

- для підприємства (лабораторії) з оцінювання якості тваринницької 

продукції – показники діяльності на основі кількісних та якісних показників 

виробничо-господарської діяльності. 

Мінімальні вимоги, перелік показників діяльності, кількісних і якісних 

показників виробничо-господарської діяльності суб’єктів племінної справи, 

що підлягають атестації (переатестації) наводяться в додатках Положення. 

9.2.2. Атестація працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані 

з племінними (генетичними) ресурсами 

У зв’язку з тим, що ефективність племінної роботи з породами значною 

мірою залежить від кваліфікації фахівців, які працюють з племінними 

(генетичними) ресурсами періодично проводиться їх атестація. З цією метою 

згідно із статтею 14 Закону України „Про племінну справу у тваринництві” 

розроблене і затверджене „Положення про порядок проведення атестації 

працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними 

(генетичними) ресурсами”. 

Положення визначає умови та порядок проведення атестації 

працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з веденням 

офіційного обліку продуктивності тварин, офіційної класифікації (оцінки) за 
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типом (бонітування) ідентифікацією та зберіганням сперми, ембріонів, 

яйцеклітин, трансплантацією ембріонів, штучним осіменінням маток. 

Мета проведення атестації – перевірка кваліфікації працівників для 

забезпечення ведення селекційно-племінної роботи у тваринництві на 

відповідному рівні. Склад атестаційних та експертних комісій 

затверджується наказом Мінагрополітики України. 

У Положенні визначений порядок проведення атестації та видачі 

свідоцтва про атестацію працівникам. 

Перевірка спеціальних теоретичних знань працівників, що виконують 

спеціальні роботи з ведення офіційного обліку продуктивності тварин та 

офіційної класифікації (оцінки) за типом (бонітування) проводиться 

атестаційною комісією за допомогою атестаційних тестів. 

Перевірка кваліфікації та практичних навиків працівників, що 

виконують спеціальні роботи з отримання ідентифікації, зберігання сперми, 

ембріонів, яйцеклітин, трансплантації ембріонів і штучного осіменіння маток 

проводиться комісією за допомогою атестаційних білетів. 

Експертна комісія розглядає суперечливі питання, пов’язані з 

атестацією працівників. 

За результатами атестації складається акт, який візується всіма членами 

атестаційної комісії та завіряється печаткою. Координатор (державне 

підприємство) визначене Мінагпрополітики для забезпечення організації 

підготовки та проведенням атестації) видає свідоцтво про атестацію 

працівника, яке діє протягом трьох років. 

9.3. Державна реєстрація племінних тварин та племінних стад 

9.3.1. Державний племінний реєстр 

Законом України „Про племінну справу у тваринництві” передбачена 

обов’язкова державна реєстрація племінних стад шляхом занесення даних 

про них до Державного племінного реєстру. Правила та порядок проведення 
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державної реєстрації племінних стад визначає Положення про Державний 

племінний реєстр. 

Державна реєстрація племінних стад проводиться з метою: 

єдиного державного обліку племінних стад; 

створення бази даних про племінні стада для планування племінної 

роботи з породами тварин; 

оцінювання діяльності суб’єктів племінної справи у тваринництві 

пов’язаної з виконанням певних функцій у племінному тваринництві; 

організації системи маркетингу у тваринництві; 

сертифікації племінних (генетичних) ресурсів; 

здійснення контролю за дотриманням законодавства про племінну 

справу у тваринництві; 

визначення заходів щодо державної підтримки суб’єктів племінної 

справи у тваринництві. 

У разі реєстрації племінного стада в Державному племінному реєстрі 

йому присвоюється реєстраційний номер і видається свідоцтво про 

реєстрацію племінного стада в Державному племінному реєстрі. 

Інформаційний фонд Державного племінного реєстру містить анкети 

суб’єкта племінної справи, кількісні та якісні показники продуктивності стад 

і виробничо-господарської діяльності господарств, реєстраційний номер 

племінного стада, дані про ветеринарно-санітарний стан господарств. 

Виключення племінного стада з Державного племінного реєстру 

проводиться за умови позбавлення суб’єкта племінної справи у тваринництві 

відповідного статусу в результаті проведення державної переатестації. 

Щорічне видання Державного племінного реєстру є актуальним заходом, 

спрямованим на більш ефективне використання племінних (генетичних) 

ресурсів та підвищення темпів генетичного прогресу тварин. 
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9.3.2. Державні книги племінних тварин 

Державні книги племінних тварин (ДКПТ) є інформаційною базою 

даних щодо племінних тварин певної породи, які відповідають встановленим 

для реєстрації вимогам, відображають кожний етап формування породи, є 

головним джерелом інформації про методи її створення, динаміку 

генеалогічної структури, розвиток ліній та родин, висвітлюють досвід роботи 

кращих племінних заводів. 

Матеріали ДКПТ широко використовують під час розробки програм 

селекції щодо удосконалення порід сільськогосподарських тварин та планів 

племінної роботи з окремими стадами. 

Виділяють племінні книги закриті і відкриті. У закриті племінні книги 

записують тільки таких тварин, предки яких записані в попередні племінні 

книги, які відповідають визначеним вимогам. У США і Канаді по 

голштинській породі ведуть закриті племінні книги. У них записують лише 

бугаїв та корів, які походять від кількох тисяч тварин зареєстрованих у 

племінні книги 100 років назад. Тому в племінні книги записано тільки 5-6% 

поголів’я корів. Таке ведення племінних книг певною мірою гальмує 

генетичний прогрес, оскільки переважна більшість корів не записується в 

племінні книги, хоча за генетичним потенціалом вони можуть переважати 

корів зареєстрованих у них. 

В Україні ведуть відкриті ДКПТ, куди записують типових для породи 

тварин, міцної конституції, які відповідають мінімальним вимогам для порід 

одного напряму продуктивності згідно з Положенням про ДКПТ. 

Добір тварин для запису до ДКПТ мають робити селекціонери 

господарств з участю державних інспекторів, з племінної справи − 

контролер-асистентської та експерт-бонітерської служб. Картки на 

племінних тварин, які відповідають вимогам для запису в ДКПТ, візуються 

керівником, представниками зоотехнічної і ветеринарної служб господарств і 

направляються відповідним організаціям (установам), які уповноважені 

Міністерством аграрної політики України нести відповідальність за 
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своєчасну підготовку та видання ДКПТ. Запис тварин в ДКПТ проводиться 

згідно з наказом Міністерства аграрної політики, де вказують вид тварин, 

породу, кличку, ідентифікаційний номер, присвоєні марки і номер ДКПТ по 

породі та області, стать, вік, загальну оцінку і власника тварини. 

Після видання наказу кожна тварина заноситься до реєстру, який 

ведуть у межах порід окремо за плідниками та матками. Крім реєстру 

інспектори ДКПТ ведуть картотеки карток племінних тварин різних порід, за 

порядком номерів тварин у ДКПТ. 

На початку кожного тому ДКПТ подаються узагальнені дані про 

екстер’єрні та продуктивні якості тварин, записаних у певний том їх 

генеалогічну структуру, генеалогічні схеми розвитку ліній та правила 

користування книгою, де вказується порядок подання інформації за тварину, 

а також умовні позначення (коди) порід, областей, ознак екстер’єру чи 

продуктивності. Першими в книзі записуються плідники, потім – матки. 

Вказують кличку, ідентифікаційний номер, марку і номер ДКПТ, масть, 

дату і місце народження, власника тварини, дату запису до ДКПТ, 

комплексний клас, належність до лінії (в якому ряду родоводу находиться 

родоначальник), тип крові кожної тварини . Наводять дані про показники 

оцінювання екстер’єру, тварин їх продуктивність, племінну цінність за 

характерними для кожного виду та напряму продуктивності ознаками. 

Походження тварин у ДКПТ представляють двома рядами предків, 

вказують марку і номер ДКПТ кожного предка та том, в якому записано цю 

тварину. 

Запис до ДКПТ гарантує достовірність походження тварин її 

продуктивність та племінну цінність. Під час визначення цін на племінних 

тварин встановлюють надбавку на предків, які записані до ДКПТ. 

9.4. Сертифікація племінних ( генетичних) ресурсів 

Племінні (генетичні) ресурси – тварини, сперма, яйцеклітини, 

ембріони, інкубаційні яйця – це товар, який має свою племінну (генетичну) 
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цінність і повинен бути сертифікованим. Офіційним документом, що 

засвідчує походження, продуктивність, тип та інші якості тварин ( сперми, 

ембріонів, яйцеклітин) – є племінне свідоцтво (сертифікат). 

Положення про племінне свідоцтво (сертифікат), яке розроблено 

відповідно до Закону України “Про племінну справу у тваринництві” 

визначає: правила заповнення, порядок видачі племінних свідоцтв 

(сертифікатів) та функції державних органів управління племінною справою 

у тваринництві під час оформлення племінного свідоцтва (сертифіката). 

Свідоцтво застосовується з метою: 

визначення генетичних ресурсів племінними; 

підтвердження показників якості племінних (генетичних) ресурсів, 

заявлених їх власником; 

ідентифікації племінних (генетичних) ресурсів; 

захисту прав споживачів; 

контролю генетичної безпеки племінних (генетичних) ресурсів. 

Свідоцтва заповнюються і видаються на такі види племінних 

(генетичних) ресурсів: 

для великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, хутрових звірів, 

кролів – на племінних тварин, сперму, яйцеклітини, ембріони; 

у птахівництві – на племінну птицю та інкубаційні яйця; 

у бджільництві – на племінні бджолосім’ї, бджолопакети, 

бджоломатки, трутні; 

у рибництві – на племінну рибу, личинки, запліднену ікру, молоко 

(сперму); 

у шовківництві – на грену племінних шовкопрядів. 

Наявність свідоцтва обов’язкова: 

в разі реалізації для відтворення на внутрішньому та зовнішньому 

ринках; 

в разі переміщення коней з метою проведення їх випробування, участі в 

змаганнях та парувальній кампанії. 
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В разі імпорту племінних (генетичних) ресурсів племінне свідоцтво 

(сертифікат) заповнюється на основі перекладу документів племінного 

обліку, виданих країною-імпортером. 

Свідоцтво – це бланк суворого обліку, що має голографічний захист. 

Виготовлення, застосування, збереження та знищення бланків свідоцтв як 

документів суворого обліку здійснюється відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Свідоцтво заповнюється та видається на замовлення власника 

племінних (генетичних) ресурсів держплемінспектором району або 

відповідальним спеціалістом організації (установи), визначеної 

Міністерством аграрної політики України. 

Свідоцтво на реалізовані племінні (генетичні) ресурси оформляється у 

двох примірниках, один з них має голографічні елементи захисту і видається 

покупцю, другий – власнику племінних (генетичних) ресурсів, який зберігає 

свідоцтво протягом трьох років. Залежно від виду племінних (генетичних) 

ресурсів оформляється свідоцтво індивідуальне або на партію (серію). 

Заповнюється свідоцтво державною мовою друкованими літерами без 

виправлень, зафарбувань та підтирань даних, за наявності яких воно 

вважатиметься недійсним. 

Головдержплемінспекція та відповідні державні племінні інспекції АР 

Крим, областей та районів мають право визнати свідоцтво недійсним також 

за умови виявлення фальсифікацій, без відповідних підписей і печаток. 

Свідоцтва, що визнані недійсними знищуються. 

Відповідальним під час оформлення та видачі свідоцтв є: 

власник племінних (генетичних) ресурсів – за достовірність даних 

племінного обліку, що використовуються під час оформлення; 

держплемінспектор району (відповідальний спеціаліст) – за 

правильність оформлення та видачу. 
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У Положенні наводяться зразки племінних свідоцтв (сертифікатів) на 

всі види племінних (генетичних) ресурсів й основні вимоги щодо їх 

оформлення та порядку заповнення. 

9.5. Державна апробація селекційних досягнень у тваринництві 

Селекційні досягнення у тваринництві одержані на території України, 

до яких належать нова або поліпшена порода і породна група, їх структурні 

одиниці: внутрішньопородний (зональний) і заводський типи, заводські лінії 

і родини, спеціалізовані типи і лінії (в свинарстві), кроси заводських ліній (у 

свинарстві і птахівництві), а також окрема видатна тварина – в обов’язковому 

порядку повинні пройти державну апробацію. 

Державна апробація селекційних досягнень регламентується 

Положенням про апробацію селекційних досягнень у тваринництві 

(1992). 

Створення нових і поліпшення існуючих порід, породних груп, 

внутрішньопородних (зональних), заводських і спеціалізованих типів 

проводиться згідно із Загальнодержавною програмою селекції. Створення 

заводських і спеціалізованих ліній, кросів, родин, видатних тварин 

безпосередньо в господарствах регламентується селекційними програмами та 

планами селекційно-племінної роботи. 

Підставою для апробації селекційного досягнення є наявність 

достатньо великої чисельності тварин (табл. 9.2), що мають спільність 

походження, схожих за екстер’єром і конституцією, характером і рівнем 

продуктивності та іншими ознаками, які стійко передаються спадково і 

відповідають параметрам програми створення досягнень. На початок 

апробації оцінені за якістю потомків плідники повинні бути живими або мати 

запас сперми не менше як по 5 тис.доз. Походження плідників і провідних 

маток підтверджується імуногенетичною експертизою. 
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Передані на апробацію селекційні досягнення повинні розмножуватись 

у достатній кількості базових господарств-репродукторів і мати чисельність 

структурних одиниць не меншу від наведеної у таблиці 9.3. 

Таблиця 9.2 
Мінімальна чисельність тварин у базових господарствах, яка необхідна 

для визнання селекційного досягнення, голів 
Категорія селекційного досягнення 

Вид і стать 
сільськогосподарських 

тварин 
но
ва

 а
бо

 п
ок
ра
щ
ен
а 

іс
ну
ю
ча

 п
ор
од
а 

по
ро
дн
а 
гр
уп
а 

но
ви
й 
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о 

по
кр
ащ

ен
ий
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ьк
ий

 т
ип
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во
дс
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а 
лі
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ец
іа
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й 
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п 

сп
ец
іа
лі
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ва
на

 л
ін
ія

 

кр
ос

 за
во
дс
ьк
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лі
ні
й 

за
во
дс
ьк
а 
ро
ди
на

 

Велика рогата худоба 
молочні та молочно-
м’ясні породи: корови 2000 1500 1000 500 250 Х Х Х 8 

бугаї 80 60 40 20 10 Х Х Х Х 
м’ясні породи: корови 1500 1000 600 300 200 Х Х Х 7 

бугаї 50 30 20 10 7 Х Х Х Х 
Свині 
основні матки 1500 1000 500 200 50 300 200 Х 25
кнурі-плідники 150 100 50 20 5 30 20 Х Х 
Вівці 
тонкорунні породи: матки 15000 8000 6000 4000 500 Х Х Х Х 
барани-плідники 250 160 100 60 10 Х Х Х Х 
 напівтонкорунні породи: 
 матки 5000 2500 1500 1000 150 Х Х Х Х 
барани-плідники 100 50 30 25 5 Х Х Х Х 
вівці каракульської, 
сокільської та 
гірськокарпатської 
порід: матки 2500 1200 800 500 100 Х Х Х Х 
барани-плідники 50 30 20 10 5 Х Х Х Х 
Кози 
матки 5000 3000 2000 1000 200 Х Х Х Х 
козли-плідники 100 60 40 20 5 Х Х Х Х 
Коні 
матки 1000 500 250 100 30 Х Х Х 15
жеребці-плідники 50 25 15 15 5 Х Х Х Х 
Птиця 
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кури яєчні 15000 9000 Х Х 3000 Х Х 6000 Х 
кури м’ясні 12500 7500 Х Х 2500 Х Х 5000 Х 
качки 5000 2500 Х Х 800 Х Х 1800 Х 
гуси 3000 1500 Х Х 500 Х Х Х Х 
Індики та інша птиця 5000 3000 Х Х 1000 Х Х Х Х 

 
Таблиця 9.3 

Мінімальна чисельність базових господарств і структурних одиниць у 
селекційних досягненнях на момент апробації 

Кількість Категорія нових 
(поліпшених) селекційних 

досягнень 
заводських 
ліній 

гілок у 
лініях 

родин у 
лініях 

базових 
господарств

Порода 6 12 12/100*  6 
Породна група 4 8 8/60* 4 
Внутрішньопородний 
(зональний) тип 3 6 6 3 

Заводський тип 2 4 4 2 
Заводська лінія - 2 2/20* 2 
Спеціалізований тип 3 6 6 3 
Спеціалізована лінія 2 4 4 2 
Крос заводських ліній 2 Х 40* 2 
* птиця 

 

У положенні визначено спільні вимоги для всіх видів 

сільськогосподарських тварин: 

− стійка передача потомкам ознак як у разі внутрішньопородного 

розведення, так і міжпородного схрещування; 

− висока ефективність (гетерозис) міжпородного схрещування та 

поєднуваність спеціалізованих ліній за міжлінійних кросів; 

− пристосованість до природно-кліматичних та виробничо-

технологічних умов господарств і регіону розведення; 

− міцна конституція, стійкість до захворювань; 

висока економічна ефективність. 

У вимогах до кожного виду тварин вказуються мінімальні переваги для 

новостворених, поліпшених порід та породних груп над тваринами вихідних 

порід, а для інших селекційних досягнень – над стандартом існуючої породи. 
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Положенням передбачений порядок подання селекційних досягнень на 

апробацію, апробація селекційних досягнень, визначення винагород авторам 

і організаціям-оригінаторам. 

Апробація нового селекційного досягнення проводиться за ініціативою 

авторського колективу (автора), який подає заявку Міністерству аграрної 

політики з обґрунтуванням доцільності проведення апробації з відповідними 

документами: анкетою автора (авторів), листом-погодженням частки 

авторської участі, анкетою організації, що претендує на визначення її як 

організації-оригінатора, матеріалами, що характеризують селекційне 

досягнення і здійснюється експертною комісією. Результати апробації 

оформляються актом експертної комісії, який розглядається і затверджується 

на науково-технічній Раді Мінагрополітики. В разі позитивного рішення 

видається наказ Міністерства аграрної політики України про визнання 

селекційного досягнення, присвоєння йому назви і марки, визначення ареалу 

та заходів щодо успішного розведення та удосконалення тварин. 

Селекційні досягнення, які пройшли державну апробацію заносяться до 

Національного Списку і рекомендуються до впровадження. Досягнення 

занесені до Національного Списку є надбанням виключно України, яка 

забезпечує їх правовий захист на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Апробоване селекційне досягнення реєструється в Державному комітеті 

Кабінету Міністрів України в справах винаходів і відкриттів. Авторам 

селекційного досягнення та організаціям-оригінаторам вручаються авторські 

свідоцтва. 

9.6. Структура племінної служби в тваринництві України 

Ефективність організації племінної справи у тваринництві, своєчасне 

прийняття необхідних рішень та оперативність їх виконання визначаються 

структурою племінної служби. 

Чинна нині система племінної служби у тваринництві України 

представлена на рисунку 9.1. Найвищим державним органом, який несе 
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відповідальність за організацію племінної справи у тваринництві України є 

створена при Міністерстві аграрної політики Головна державна племінна 

інспекція. За значимістю функцій та діяльністю організації, які забезпечують 

ведення племінної справи у різних галузях тваринництва, розміщуються в 

такій послідовності: республіканські об‘єднання, концерни, корпорації; 

головні селекційно-інформаційні центри за галузями; зональні центри, 

обласні та міжрайонні підприємства (об‘єднання) з племінної справи; 

племінні господарства і неплемінні господарства. Захист прав виробника, 

рекламу і розвиток порід здійснюють галузеві асоціації, асоціації за 

породами та регіональні асоціації. Науковий супровід забезпечує Українська 

академія аграрних наук. 

До організацій, які надають сервісні послуги, відносять контролер-

асистенську та експерт-бонітерську служби, лабораторії генетичного 

контролю, трансплантації ембріонів, якості тваринницької продукції, 

контрольно-випробувальні станції. 

Головна державна племінна інспекція, а також підпорядковані її 

державні племінні інспекції АР Крим, областей та районів, які знаходяться на 

стадії формування, є державними органами управління племінною справою 

до повноважень яких згідно із Законом України „Про племінну справу у 

тваринництві” належить: здійснення контролю за дотриманням 

законодавства про племінну справу у тваринництві; розроблення 

концептуальних напрямів розвитку конкурентоспроможного племінного 

тваринництва; встановлення вимог до племінних (генетичних) ресурсів; 

розроблення пропозицій щодо заходів державного стимулювання племінної 

справи у тваринництві, у тому числі збереження генофонду локальних та 

зникаючих порід; організація та забезпечення функціонування єдиної 

системи селекції; встановлення показників племінного обліку та форм; 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання 

адміністративних стягнень за порушення законодавства; розроблення та 

затвердження технологічних вимог щодо спеціальних робіт з племінної 
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справи; організація проведення перепідготовки фахівців, які виконують 

роботи з племінної справи; організація проведення виставок, конкурсів, 

ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів. 

У Законі України „Про племінну справу у тваринництві” визначені 

права та обов‘язки державних інспекторів з племінної справи у тваринництві. 

Державні інспектори мають право: безперешкодно відвідувати підприємства, 

установи та організації незалежно від форм власності, які здійснюють 

діяльність, пов‘язану з племінною справою у тваринництві та отримувати від 

них безкоштовно необхідну інформацію з питань племінного тваринництва; 

вимоги до фізичних осіб суб‘єктів підприємницької діяльності, які 

здійснюють діяльність, пов‘язану з племінною справою у тваринництві, 

виконання вимог, встановлених Законом „Про племінну справу у 

тваринництві”; давати всім юридичним та фізичним особам-суб‘єктам 

племінної справи обов‘язкові для виконання розпорядження (приписи) про 

усунення порушень у галузі ведення племінної справи у тваринництві; 

здійснювати державний контроль за застосуванням у сфері селекції та 

відтворення племінних (генетичних) ресурсів нових технологій, 

інструментів, обладнання, матеріалів; забороняти суб‘єктам племінної справи 

у тваринництві у разі порушень вимог Закону „Про племінну справу у 

тваринництві” реалізацію племінних (генетичних) ресурсів для відтворення 

затверджувати племінні свідоцтва. 

До республіканських об‘єднань, концернів, корпорацій, належать, 

Національне об‘єднання з племінної справи у тваринництві, 

“Укрплемоб‘єднання”, якому підпорядковані обласні та міжрайонні племінні 

підприємства (об‘єднання), Державний науково-виробничий концерн 

(ДНВК) „Селекція”, недержавні добровільні об‘єднання за галузевим 

принципом: корпорації „Тваринпром”, „Укрплемзаводи”, „Конярство 

України”, „М‘ясне скотарство”, „Укрптахопром” тощо. 
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Рис. 9.1. Схема організації племінної справи у тваринництві 
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Національне об’єднання з племінної справи у тваринництві 

„Укрплемоб’єднання” за своїми функціями: координує роботу засновників 

під час розробки і виконання національних загальнодержавних програм 

якісного удосконалення сільськогосподарських тварин; організовує 

відтворення, вирощування і реалізацію висококласного племінного 

молодняку різних видів тварин; організовує одержання сперми і ембріонів 

плідників з кращим генетичним потенціалом і забезпечує ними всіх 

виробників сільськогосподарської продукції України; створює 

високопродуктивні стада, типи, лінії, родини і породи сільськогосподарських 

тварин; впроваджує прогресивні технології в селекції і відтворенні; 

організовує матеріально-технічне забезпечення та захищає спільні інтереси 

засновників.  

ДНВК „Селекція” є об’єднанням науково-виробничих та інших 

юридичних осіб переважно державної форми власності, що за власною 

ініціативою об‘єднались на добровільних засадах як рівноправні партнери 

для ефективного виконання загальнодержавних програм селекції у 

тваринництві. За делегованими Мінагрополітики повноваженнями ДНВК 

„Селекція” здійснює певні державні функції, зокрема організацію та 

забезпечення функціонування єдиної системи селекції; науково-технічну 

експертизу нормативних документів та видів діяльності з племінної справи у 

тваринництві; розроблення та видання документації з племінної справи; 

підготовка матеріалів та ведення державних книг племінних тварин і 

Державного племінного реєстру; розроблення вимог щодо племінних 

(генетичних) ресурсів та технологічних вимог щодо спеціальних робіт з 

племінної справи; застосування науково-технічних досягнень з племінної 

справи у виробництві; організацію проведення перепідготовки фахівців, які 

виконують роботи з племінної справи; організація проведення атестації 

суб’єктів племінної справи та працівників, що виконують спеціальні роботи 

пов‘язані з племінними (генетичними) ресурсами. 
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Селекційний центр – установа (підприємства), що координує ведення 

селекційно-племінної роботи певної галузі тваринництва у визначеному 

регіоні. Координацію роботи селекційних центрів здійснює Головний 

селекційний центр у кожній галузі, який створюється на базі наукової 

установи та провідних племінних заводів із збереженням їх юридичної 

самостійності та існуючої підпорядкованості. 

До структури селекційного центру входять підрозділи, що 

координують питання селекції, оцінювання генотипів, імуно- і популяційної 

генетики, гібридизації (у свинарстві, птахівництві та рибництві), організації 

відтворення і штучного осіменіння сільськогосподарських тварин, 

оцінювання якості тваринницької продукції, автоматизації управління 

селекційним процесом, породних технологій утримання та годівлі тварин. 

Діяльність і функції селекційних центрів у племінному тваринництві 

визначені Положенням про присвоєння відповідних статусів суб‘єктам 

племінної справи у тваринництві: виконання державних замовлень, програм 

захисту і розвитку племінного тваринництва; розробка і впровадження 

систем розвитку племінного тваринництва; поліпшення племінних і 

продуктивних якостей тварин регіонів з використанням кращого генофонду, 

в тому числі світового; участь у програмі ідентифікації тварин, 

породовипробуванні тварин різних генотипів; забезпечення офіційного 

обліку продуктивності, класифікації за типом та формування регіональних 

комп‘ютерних баз даних про основні та продуктивні якості племінних тварин 

і автоматизованої системи управління племінною справою; видання каталогів 

племінних тварин та спеціальної періодичної літератури, організація 

підвищення кваліфікації працівників тваринництва, проведення виставок, 

конкурсів, аукціонів племінних тварин; участь у спільних міжнародних 

проектах і програмах. 

Підприємство (об‘єднання) з племінної справи у тваринництві або 

племпідприємство – сільськогосподарське підприємство, що забезпечує 

проведення селекційно-племінної роботи в господарствах визначеного 



 

 

515
регіону, утримує і використовує плідників високої генетичної цінності для 

одержання, зберігання і постачання високоякісної сперми з метою 

проведення штучного осіменіння маточного поголів’я сільськогосподарських 

тварин у господарствах усіх форм власності. 

Діяльність і функції племпідприємства: забезпечення проведення 

селекційно-племінної роботи у визначеному регіоні; ідентифікування тварин, 

виконання вимог щодо ведення офіційного обліку продуктивності та 

класифікації тварин за типом, генетичної експертизи походження тварин і 

оцінювання їх за продуктивністю та якістю потомків; подання інформації для 

формування Державного племінного реєстру та державних книг племінних 

тварин; організація широкого застосування штучного осіменіння 

сільськогосподарських тварин та надання сервісних послуг господарствам 

усіх форм власності; забезпечення суб’єктів племінної справи спермою 

плідників-поліпшувачів; впровадження заходів для підвищення запліднення 

від штучного осіменіння маточного поголів‘я, запобігання і ліквідація 

безпліддя маточного поголів’я, проведення комплектації племпідприємств 

високоцінними плідниками тощо. До племінних господарств відносять 

племінні заводи та племінні репродуктори. 

Племінний (кінний) завод – це сільськогосподарське підприємство 

(господарство), що має стадо високопродуктивних тварин визначеної породи 

і застосовує їх чистопородне розведення. Схрещування допускається тільки 

при виконанні державних та галузевих програм селекції у тваринництві. 

Тварини племзаводу входять до активної частини породи і забезпечує 

селекційний прогрес породи. 

Племінний репродуктор – суб’єкт підприємницької діяльності з 

розведення, вирощування і реалізації для відтворення високопродуктивних 

племінних тварин визначеної породи з метою забезпечення потреб 

сільськогосподарських товаровиробників. У свинарстві допускається 

одержання помісного (гібридного) молодняку для реалізації власникам не 

племінних тварин. 
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Племінні заводи беруть участь у виконанні державних і галузевих 

програм селекції у тваринництві, удосконалення племінних і продуктивних 

якостей тварин шляхом проведення поглибленої селекційної роботи та 

використання для відтворення найкращих племінних (генетичних) ресурсів 

вітчизняного та зарубіжного походження; проведення робіт щодо створення 

й апробації нових, поліпшення існуючих високопродуктивних порід 

заводських типів, ліній, родин і сільськогосподарських тварин з високим 

генетичним потенціалом; збереження генофондових стад цінних порід і 

використання їх для створення нових селекційних досягнень; проведення 

випробувань різних типів і ліній на поєднуваність для одержання кросів (у 

птахівництві), одержання плідників-поліпшувачів та інших видів племінних 

(генетичних) ресурсів із стійкою спадковістю та їх реалізація для відтворення 

сільськогосподарських тварин. 

Спільними функціями для племзаводів і племрепродукторів є: 

ідентифікація тварин; ведення офіційного обліку продуктивності, 

класифікації за типом, генетичної експертизи походження тварин і 

оцінювання їх за власною продуктивністю і якістю потомства; ведення 

автоматизованого індивідуального обліку продуктивних і племінних якостей 

сільськогосподарських тварин, щорічне проведення комплексного 

оцінювання тварин; використання для відтворення маточного поголів’я 

племінних (генетичних) ресурсів, що мають племінні свідоцтва (сертифікати) 

та допущені до використання державною племінною службою; подання 

підприємствам (об’єднання) із племінної справи у тваринництві племінної 

документації з метою проведення атестації власних плідників господарства 

та допуску їх до використання для відтворення маточного поголів’я, подання 

інформації для ведення Державного племінного реєстру та державних книг 

племінних тварин, здійснення комплексу заходів для поліпшення стану 

відтворення поголів’я, вирощування та заводського тренування (у конярстві) 

племінного молодняку; забезпечення рівня годівлі тварин необхідного для 
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реалізації їх генетичного потенціалу, забезпечення належного зоотехнічного 

та ветеринарного стану ведення племінного тваринництва. 

Племінний птахорепродуктор – суб‘єкт підприємницької діяльності, 

що спеціалізується на виробництві племінної продукції для одержання 

батьківських форм гібридів, або гібридної птиці певного кросу під 

методичним керівництвом селекційних центрів або племзаводів. 

Залежно від виконуваних функцій виділяють птахоплемрепродуктори I 

та II порядку. Племрепродуктор I порядку працює з прабатьківськими 

формами кросу та окремими породами, які отримує з племзаводів, здійснює 

схрещування прабатьківських форм для одержання батьківських форм і 

реалізації її племрепродукторам II порядку. 

Племрепродуктор II порядку працює з батьківськими формами, шляхом 

схрещування, яких одержує племінну продукцію фінального гібриду для 

реалізації виробникам харчових яєць і м‘яса птиці у вигляді інкубаційних 

яєць або добового молодняку, розділеного за статтю. 

Асоціації створюються засновниками на базі поєднання матеріальних, 

фінансових, виробничих, інтелектуальних, підприємницьких та інших видів 

ресурсів з метою постійної координації економічних, технічних, 

технологічних, аграрних, маркетингових, зовнішньоекономічних питань 

діяльності головним завданням асоціації є якісне удосконалення 

сільськогосподарських тварин методом селекційної роботи шляхом 

координації спільної господарської діяльності. 

При Національному об‘єднанні з племінної справи в тваринництві 

створена Рада асоціацій, яка об‘єднує і координує роботу асоціацій порід. В 

Україні діє також асоціація „Розведення молочної худоби”. 

Породні асоціації координують племінну роботу з породами, 

незважаючи на адміністративне чи відомче підпорядкування суб’єктів 

племінної справи. Робота кожної асоціації узгоджуються із стратегічними 

напрямами, визначеними Загальнодержавною програмою селекції у 

тваринництві. 
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Породні асоціації є добровільними об‘єднаннями суб’єктів племінної 

справи та провідних наукових працівників науково-дослідних установ або 

вищих навчальних закладів і фінансуються власниками племінних тварин. 

Вищим органом асоціації є загальні збори засновників, на яких 

обирається Рада та її голова і затверджується статут . Рада здійснює наукове 

забезпечення та координує племінну роботу з породою, а саме: формує групи 

маток для відтворення племінних плідників, розробляє плани добору на 

замовлення, організовує випробування плідників за індивідуальними 

якостями та потомством, створення спермобанків, імпорт і експорт сперми та 

ембріонів, видання державних племінних книг, проводить виставки, виводки, 

аукціони; впроваджує комп‘ютерні системи автоматизованого управління 

селекційним процесом в окремих стадах і породи загалом. 

У своїй роботі породні асоціації спираються на регіональні селекційні 

центри, що безпосередньо виконують роботу на племпідприємствах та у 

племінних господарствах. 

Контролер-асистентська служба повинна забезпечити об’єктивну 

інформацію про ріст, розвиток, продуктивність, відтворну здатність кожної 

тварини, яка використовується у селекційному процесі. Згідно із Законом 

України „Про племінну справу у тваринництві” облік продуктивності тварин 

вважається офіційним лише у тому випадку, якщо він проводиться 

державними контролерами-асистентами. 

Для впровадження у практику селекції корів на бажаний тип, який 

забезпечує їх хороше здоров‘я, високу продуктивність та довголіття, що 

визначає економічну ефективність використання тварин, необхідно створити 

експерт-бонітерську службу. Експерт-бонітери повинні бути 

висококваліфікованими спеціалістами, які досконало знають анатомічні і 

екстер‘єрні особливості корів – розміщення і розвиток окремих органів та 

статей, можуть об‘єктивно і точно описати їх та встановити відхилення 

порівняно із модельною твариною. Проведена експерт-бонітерами 
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класифікація корів за типом вважається офіційною і використовується як 

критерій об‘єктивної оцінки їх екстер’єру. 

Підприємство (лабораторія) генетичного контролю – здійснює 

імуногенетичний контроль походження племінних тварин, що забезпечує 

високу достовірність родоводів племінних тварин і сприяє підвищенню 

ефективності методів селекції. 

Підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів забезпечує 

проведення роботи з отримання, обробки, контролю якості ембріонів 

племінних тварин, їх трансплантації або реалізації іншим 

сільськогосподарським виробникам. 

Лабораторія оцінювання якості тваринницької продукції проводить 

оцінювання якості продукції тваринництва з метою використання отриманих 

результатів у веденні племінної справи і поліпшенні племінної (генетичної) 

цінності об’єктів племінної справи у тваринництві. 

Контрольно-випробувальна станція – сільськогосподарське 

підприємство (господарство), в якому проводять вирощування ремонтних 

плідників сільськогосподарських тварин та всебічне їх оцінювання за 

походженням, власною продуктивністю, ростом, розвитком, типом будови 

тіла, оплатою корму, приростами живої маси, статевою активністю, 

спермопродуктивністю тощо. У контрольно-випробувальних станціях з 

птахівництва проводять системні контрольні випробування вітчизняних та 

імпортних кросів чи порід птиці. 

9.7. Збереження генофонду порід сільськогосподарських тварин 
 

Порода – категорія історична. Створення нових порід 

сільськогосподарських тварин, які мають високий рівень генетичного 

потенціалу продуктивності, технологічно краще відселекційовані, більш 

конкурентоздатні є закономірним процесом. Чисельність тварин таких порід 

та їх ареал швидко збільшується. Це призводить до витіснення та зникнення 

менш продуктивних локальних порід, які розводяться в певній місцевості і 
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мають обмежений ареал, що не можна вважати виправданим, оскільки при 

цьому втрачається цінний генофонд, створений взаємодією багатовікового 

природного добору з працею багатьох поколінь тваринників, а також 

сторіччями сформовані генні комплекси, які зумовлюють добру 

пристосованість тварин до природно-економічних умов та стійкості проти 

низки інфекційних захворювань. Крім того, тварини локальних порід 

характеризуються дуже цінними особливостями такими, як міцність 

конституції, невибагливість до корму, довготривалість продуктивного 

використання, добра відтворна здатність, багатоплідність, високий вміст 

жиру і білка в молоці та ін. 

Вперше проблему збереження генофонду порід піднято в 1928 р. 

А.С. Серебровським, який писав: „Якщо запас тих чи інших генів у певній 

місцевості може зберігатись тривалий період, то необхідно розглядати цей 

запас як свого роду природне багатство, подібне, наприклад, запасам золота, 

кам’яного вугілля нафти та ін.”. Ним і був запропонований термін 

„генофонд” як сукупність генів однієї популяції, виду, в межах, яких вони 

характеризуються визначеною частотою. 

Генетичні ресурси тваринництва розглядаються як стратегічні ресурси, 

що є надбанням людства. Скорочення і зникнення багатьох порід 

сільськогосподарських тварин і птахів веде до збіднення генетичних резервів 

виду. Важко переоцінити значення неповторних генотипів локальних порід 

для селекції майбутнього. У процесі розвитку людського суспільства вимоги 

до тварин змінюються і властивості, притаманні тваринам локальних порід з 

їх широким спектром генотипів адаптованих до різних умов можуть стати 

необхідним селекційним матеріалом для створення нових порід і 

удосконалення існуючих. Крім селекційної локальні породи мають 

загальнонаукову і культурно-історичну цінність. Збереженням генофонду 

локальних та зникаючих порід є проблемою народногосподарського 

значення. Її відображено у Законі України „Про племінну справу у 
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тваринництві” і включено до переліку пріоритетних у Загальнодержавній 

програмі селекції у тваринництві України на період до 2010 року. 

В Україні на межі повного зникнення перебувають сіра українська, 

білоголова українська, червона польська, лебединська, бура карпатська, 

пінцгау породи великої рогатої худоби, сокальська порода овець, 

мангалицька, кролевецька і придніпровська породні групи свиней. 

Зникаючими стали симентальська та червона степова породи великої рогатої 

худоби; гуцульська порода коней; каракульська, романівська, цигайська, 

прекос, асканійська тонкорунна та гірсько-карпатська породи овець; 

миргородська, українська степова ряба, велика чорна породи свиней. 

Імпортоване поголів’я цінних спеціалізованих порід є малочисельним і 

тому також включене до переліку порід, генофонд яких необхідно зберігати. 

У зв’язку з неконкурентоздатністю локальних порід, збереженість і 

раціональне використання їх генофонду, а також генофонду цінних 

малочисельних порід регламентується державою і дотується за рахунок 

коштів Державного бюджету України. Враховуючи важливість цієї проблеми 

в Україні розроблено і затверджено Програму збереження та 

раціонального використання генетичних ресурсів 

сільськогосподарських тварин.  

Одним із основних завдань збереження і ефективного використання 

генофонду порід є їх інвентаризація та створення на цій основі банку даних 

генетичних специфічних характерних порід, визначення серед них генетично 

цінних та спрямування ефективного використання їх у селекційних 

програмах. Для об’єктивного оцінювання різноманітності генофонду та 

генетичного статусу порід важливим є дослідження із використання 

поліморфізму еритроцитарних антигенів, ДНК білків, сироватки крові, 

ферментів тканин, структури білків, цитогенетичного аналізу тощо.  

Збереження генофонду порід забезпечуватиметься шляхом: 
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- чистопородного розведення колекцій „чистих” популяцій 

сільськогосподарських тварин як вітчизняної, так і зарубіжної селекції у 

вигляді замкнутих генофондних стад реліктових ферм, заказників тварин; 

- тривалого збереження замороженої сперми, ооцитів, ембріонів у 

генетичних банках; 

- збереження зародкової плазми і ДНК як носія кодування генетичних 

варіацій. 

Суб’єктами із збереження генофонду тварин є генофондні стада, 

генофондні ферми і господарства, заказники, колекціонерії, зоопарки та 

кріобанки генетичних ресурсів. 

Генофондове стадо – чистопородна група тварин, виділена для 

збереження генофонду певної породи тварин. 

Генофондова ферма – окрема ферма в господарстві, де розводять 

чистопородних тварин усіх статевих і вікових груп лише однієї породи. 

Генофондне господарство, заказник – розводить тварин однієї або 

декількох порід на різних генофонд них фермах і забезпечує їх чистопородне 

розведення. 

Кріобанк генетичних ресурсів – створення та тривале зберігання 

необхідних запасів сперми, ембріонів, ооцитів тварин особливої генетичної 

цінності локальних, зникаючих та малочисельних колекцій спеціалізованих 

порід зарубіжної селекції і використання їх у разі: 

- вирішення найбільш важливих селекційних завдань – удосконалення 

генеалогічної структури, консолідація та докорінне покращання існуючих, а 

також виведення нових порід, типів, ліній, кросів; 

- забезпечення чистопородного аутбредного розведення тварин, 

підтримання генетичного різноманіття в замкнутих популяціях генофондних 

стад, ферм, колекціонерів зникаючих і локальних аборигенних та 

репродукторів спеціалізованих порід; 
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- для селекційного використання в майбутньому і відтворення 

чистопородних тварин порід, які зникли за необхідності на маточному 

поголів’ї іншої породи. 

Кріобанки генетичних ресурсів створюють при наукових центрах, які 

здійснюють оцінювання генофонду, визначають форму і обсяги його 

збереження та використання конкретно щодо кожної породи. Придбання 

генетичного матеріалу здійснюють за рахунок Держбюджету. 

Програма об’єднує традиційні методи селекції і біотехнологічні засоби 

розмноження тварин такі, як трансплантація ембріонів, одержання 

трансгенних тварин, химерних ембріонів, клонування.  

Сьогодні охорона порід у світі знаходиться під егідою міжнародних 

організацій ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН) і 

ЮНЕП (Програма ООН стосовно довкілля), а також різних Національних 

спілок. У 1980 р. на 31-х щорічних зборах Європейської тваринницької 

організації робоча група почала розробляти разом з ФАО проект створення 

Всесвітнього банку даних щодо генетичних ресурсів тварин. 

Такий банк даних створений на базі Гановерського інституту 

ветеринарної медицини; формується банк даних унікальних специфічних 

характеристик порід, що вкрай необхідно для виділення генетично цінних 

тварин, їх розведення і використання. 

Як у нашій, так і зарубіжних країнах під час здійснення заходів щодо 

збереження генофонду цінних місцевих порід сільськогосподарських тварин 

широко використовують досвід, набутий у рослинництві із створення 

світових колекцій сортів рослин, започаткований М.В. Вавиловим у 20-х 

роках минулого століття.  

9.8. Організація ведення племінного обліку у тваринництві 

На виконання Закону України „Про племінну справу у тваринництві” 

розроблено Інструкції з ведення племінного обліку різних видів 

сільськогосподарських тварин з метою організації точного систематичного 
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обліку продуктивності, походження кожної тварини, інших селекційних 

ознак для проведення селекційно-племінної роботи. 

Племінний облік узгоджують з бухгалтерським обліком і складають з 

таких елементів: ідентифікації (присвоєння клички та ідентифікаційного 

номера), зважування, запису інформації про тварину у відповідні форми 

племінного обліку. 

На підставі даних племінного обліку формують інформацію про кожну 

тварину, стадо, генеалогічну групу, породу, масив худоби окремих регіонів 

та країни загалом. Цю інформацію використовують для господарського, 

зоотехнічного, економічного аналізу, розробки селекційних програм 

формування та якісного удосконалення конкретних стад, селекційних і 

генеалогічних груп, масивів, типів і порід. 

9.8.1. Система ідентифікації в тваринництві 

Програма адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Співтовариства передбачає ідентифікацію і реєстрацію 

сільськогосподарських тварин. Ідентифікація і реєстрація тварин в Україні 

проводиться відповідно до Положень про ідентифікацію і реєстрацію великої 

рогатої худоби, свиней, овець і кіз, коней, затверджених наказами 

Мінагрополітики з метою: одержання оперативної і надійної інформації про 

поголів’я тварин щодо статі, віку, породи та його місце знаходження; 

покращання управління і прогнозування ринків продукції; охорони території 

України від епізоотичних захворювань; контролю за санітарним станом 

виробництва, якістю і походженням продукції тваринництва; оптимізації 

планів ветеринарної медицини щодо запобігання (профілактики) та лікування 

захворювань тварин, контролю за їх переміщенням; забезпечення дотримання 

вимог законодавства з племінної справи, включаючи оцінювання 

продуктивності і племінної цінності тварин; оптимізації розробки і 

виконання селекційних програм; організації технологічних систем у 

тваринництві та підвищення достовірної інформації за сертифікації 
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племінних (генетичних) ресурсів; забезпечення візуальної ідентифікації 

кожної тварини в стаді. 

Ідентифікації підлягають всі тварини, яких розводять або утримують на 

території України. Організаційні питання щодо ідентифікації і реєстрації 

тварин вирішує державне Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин 

безпосередню роботу з ідентифікації виконують уповноважені агенти. 

Ідентифікація великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз – 

ототожнювання тварин (нумерація та присвоєння кличок) включає 

прикріплення бирок з ідентифікаційним номером на кожне вухо тварини, 

внесення інформації до Книги обліку тварин господарства, видачу паспортів 

тварин з ветеринарною карткою. Ідентифікаційний номер, присвоєний 

тварині не змінюється протягом її життя та є унікальним в межах одного 

виду тварин. 

Бирка – вушний знак встановленого зразка з нанесеним 

ідентифікаційним номером суворого обліку використовується виключно для 

ідентифікації визначеного виду тварин. Офіційний колір бирок для великої 

рогатої худоби та овець – жовтий, а кіз світло-зелений. 

Ідентифікаційний номер на бирці для великої рогатої худоби 

складається з 12 символів (рис. 9.2). 

 
Рис. 9.2. Зразок бирки вушної для ідентифікації великої 

рогатої худоби 
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Позиції ідентифікаційного номера: 5-8 – чотири перших номери тварини;
1,2 – літерний код країни; 9-12 – чотири останніх цифри номера 
3,4 – цифровий код області,  
де тварина народилася; 

тварини (робочий номер). 

 
Новонароджені телята ідентифікуються не пізніше 7-ми діб від 

народження. 

Ідентифікація поросят повинна бути проведена протягом 48 годин від 

моменту їх народження в господарствах, яким присвоєний статус суб’єкта 

племінної справи у тваринництві, та не пізніше 7-ми діб у господарствах 

інших суб’єктів господарювання. У таких господарствах можуть 

ідентифікувати поросят при відлученні, але не пізніше двох місяців після 

народження, якщо поросяті був присвоєний гніздовий номер татуюванням 

або вищипами. Ідентифікація поросят у господарствах фізичних осіб 

проводиться під час відлучення, але не пізніше двох місяців після 

народження. 

Зразок бирки вушної для ідентифікації свиней наведений на рис. 9.3. 

 
 

 
 

Рис. 9.3. Зразок бирки вушної для ідентифікації свиней 
логотип державного 
підприємства-реєстратора 

позиції ідентифікаційного номера: 

 1,2 – літерний код країни, де тварину 
ідентифіковано; 

 3,4 – цифровий код області, де тварину 
ідентифіковано; 

 5-8 – чотири перших номери тварини; 
 9-13 – п’ять останніх цифр номера тварини 

(робочий номер) 
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Новонароджені ягнята і козенята мають бути ідентифіковані не пізніше 

7-ми днів від їх народження. Як виняток, власник може ідентифікувати 

тварину під час відлучення, але не пізніше 4-місячного віку після 

народження. Новонародженим ягнятам та козенятам обов’язково ставлять 

робочий номер матері татуюванням на лівому вусі. Ягнята каракульської та 

інших смушкових порід, які призначені для забою в 2-3-денному віці на 

смушки, ідентифікації не підлягають. Зразок бирки вушної для ідентифікації 

овець і кіз наведений на рис. 9.4. 

 

Рис. 9.4. Зразок бирки вушної для ідентифікації овець і кіз 
 

логотип державного 
підприємства-реєстратора; 

позиції ідентифікаційного номера: 
1,2 – літерний код країни, де тварину 
ідентифіковано; 

 3,4 – цифровий код області, де 
тварину ідентифіковано; 

 5-7 – три перших номери тварини; 
 8-12 – п’ять останніх цифр номера 

тварини (робочий номер) 
 

Ідентифікація коней – це процес ототожнювання, який включає 

графічний та письмовий опис відмітин і прикмет, присвоєння клички та 

ідентифікаційного номера, внесення інформації в Книгу обліку коней 

господарства та видачу паспортів. 

Ідентифікація полягає в ретельному описуванні у відповідних 

зоотехнічних документах ознак, за якими коней можна розпізнати 

(ідентифікувати) у гурті ровесників. До таких ознак відносять масті, 

відмітини та прикмети, емблему породи, господарства чи номер від гарячого 
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або холодного таврування, індивідуальний номер на внутрішній поверхні 

нижньої або верхньої губи (татуювання), довжину, ширину та „малюнок” 

каштанів, наявність ікол у кобил; „сороче” око, надзвичайну форму вуха і 

ніздрів, „з’їдені” на один бік зуби, вкорочену нижню щелепу, білі або темні 

плями на тілі коня та ін. У деяких країнах світу впроваджено електронне 

маркірування коней – введення їм магнітного транспондера-мікрочіпа з 

зовнішньою чи внутрішньою його локалізацією. За допомогою спеціального 

пристрою здійснюється зчитування ідентифікаційного коду коня. Для деяких 

порід коней (арабська, ахалтекінська, чистокровна верхова та ін.) є 

обов’язковим імуногенетичне тестування  їх походження (групи крові, типи 

трансферину і гемоглобіну, ферменти та ін., а з 2002 р. – ДНК-сателіти). 

Ідентифікація і реєстрація коней здійснюється на підставі нормативно-

правових актів, затверджених наказом від 31 грудня 2004 р. № 496  

Міністерства аграрної політики України  „Про запровадження ідентифікації і 

реєстрації коней”. 

Відповідно до цих документів ідентифікація і реєстрація коней є 

обов’язковим для виконання всіма юридичними та фізичними особами, що є 

власниками коней, займаються їх розведенням, вирощуванням, утриманням, 

випробуванням, торгівлею, транспортуванням, проводять забій, утилізацію, 

здійснюють ветеринарно-санітарний контроль, ведуть централізований 

племінний облік, надають сервісні послуги у сфері тваринництва та 

проводять виставки з участю коней.  

Ідентифікації і реєстрації підлягають усі коні, які перебувають, 

розводять або утримують на території України з метою:  

- підтвердження права власності на коней;  

- охорони території України від епізоотичних захворювань; 

- контролю за санітарним станом виробництва, якістю і походженням 

продукції конярства; 
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- оптимізації запровадження планів ветеринарної медицини щодо 

ветеринарно-санітарного контролю, попередження (профілактики), 

лікування та ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб; 

- одержання оперативної і надійної інформації про поголів’я коней 

щодо статі, віку, породи та місцезнаходження для поліпшення 

системи управління і прогнозування галузі конярства; 

- контролю за переміщенням коней у межах країни, у разі їх експорту 

та імпорту; 

- оптимізації розробки і виконання селекційних програм, організації 

технологічних систем у конярстві, підвищення достовірності 

інформації під час сертифікації племінних (генетичних) ресурсів; 

- забезпечення індивідуальної ідентифікації кожної тварини. 

Ідентифікацію коней у господарстві розпочинають із жеребців-

плідників та кобил, далі ідентифікують коней призначених для випробування 

на іподромах, участі у змаганнях, реалізації, а лошат – перед відлученням від 

матері, але не пізніше одного року після народження. У будь-якому разі вони 

повинні бути ідентифіковані та зареєстровані до вибуття з господарства. 

Кличка племінним (та й іншим) коням присвоюється власником тварини 

згідно з установленими правилами. Наступний власник може змінити кличку 

за будь-яких мотивів, але зобов’язаний внести її до Реєстру тварин та 

паспорта коня. 

Усі коні повинні бути ідентифіковані за одним із наступних варіантів. 

А. Присвоєння клички, графічний та письмовий опис відмітин і 

прикмет, присвоєння ідентифікаційного номера, оформлення та видача 

паспорта коня. 

В. Присвоєння клички, графічний та письмовий опис відмітин і 

прикмет, імуногенетична експертиза достовірності походження, оформлення 

та видача сертифіката генетичного походження, присвоєння 

ідентифікаційного номера, оформлення та видачу паспорта. 
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Для племінних коней, що належать суб’єктам племінної справи у 

тваринництві та для усіх жеребців-плідників, що використовуються для 

відтворення, обов’язковою є ідентифікація тварин за варіантом В. 

За бажанням власник може замовити додатковий елемент ідентифікації 

– встановлення електронного мікрочіпа з ідентифікаційним номером. 

Ідентифікація новонароджених лошат проводиться в два етапи: 

I етап – протягом 3-х діб після народження заповнюється реєстраційна 

картка, де засвідчується факт народження лошати, його походження, стать, 

масть та письмовий опис відмітин і прикмет; 

II етап – перед відлученням від матері, але не пізніше 12-місячного віку 

лошаті виповниться один рік ще раз заповнюється реєстраційна картка, де 

уточняються масть, опис відмітин та прикмет. 

У разі появи у коня протягом життя додаткових набутих прикмет 

(рубців, тавра, татуювання, електронного мікрочіпа тощо) власник подає до 

Агентства заяву про внесення змін до Реєстру та паспорта коня. 

Ідентифікаційний опис відмітин і прикмет коней проводиться згідно з 

інструкцією, передбаченою в Положенні про ідентифікацію та реєстрацію 

коней. 

Ідентифікаційний номер коней складається з 11 символів і має таку 

структуру:  

позиції 1,2 – літерний код України; 

позиції 3,4 – цифровий код області; 

позиції 5-11 – ідентифікаційний номер тварин. 

Ідентифікація та реєстрація тварин складається з таких процесів: 

реєстрація господарства, оформлення замовлення, ідентифікацію тварин, 

реєстрацію ідентифікованих тварин у Реєстрі тварин, оформлення і видача 

паспорта тварин, оформлення та видача ветеринарної картки, реєстрація в 

Реєстрі тварин інформація про переміщення, забій тварин тощо. 

Реєстр тварин – автоматизована інформаційно-аналітична система 

обліку даних ідентифікованих тварин, їх переміщення, власників господарств 
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та ветеринарно-санітарний стан. Адміністратором Реєстру тварин є державне 

підприємство Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин, а утримувачем 

Реєстру – Міністерство аграрної політики України. 

9.8.2. Форми племінного обліку 

Форми племінного обліку ведуть суб’єкти племінної справи у 

тваринництві всіх форм власності до вибуття тварин, після чого передаються 

на зберігання до архіву. 

Форми племінного обліку у молочному та молочно-м’ясному скотарстві 
форма № 1-мол „Картка племінного бугая” 
форма № 2-мол „Картка племінної корови” 
форма № 3-мол „Журнал реєстрації приплоду, вирощування та бонітування 

молодняку великої рогатої худоби молочних і молочно-
м’ясних порід на 20___ р.” 

форма № 3-врх „Журнал з відтворення стада великої рогатої худоби за 
20___ р.” 

форма № 4-мол „Акт контрольного доїння корів від „___”_____ 20___ року”
форма № 5-мол  „Журнал оцінки вимені корів та інтенсивності 

молоковіддачі на 20___ рік” 
форма № 6-мол „Відомість вимірювання статей тіла корів” 
форма № 7-мол „Звіт про результати бонітування великої рогатої худоби 

молочних і молочно-м’ясних порід 
форма № 8-мол „Відомість вимірювання статей тіла бугаїв” 
форма № 9-мол „Звіт про племінну цінність та результати використання 

бугаїв молочних і молочно-м’ясних порід” 

Форми племінного обліку у м’ясному скотарстві 
форма №1-м’яс „Картка племінного бугая м’ясної породи” 
форма №2-м’яс „Картка племінної корови м’ясної породи” 
форма № 3-врх „Журнал з відтворення стада великої рогатої худоби за 

20___ р.” 
форма №4-м’яс „Журнал реєстрації приплоду та вирощування молодняку 

великої рогатої худоби м’ясних порід за 20__ р” 
форма №5-м’яс  „Журнал бонітування корів м’ясних порід” 
форма №6-м’яс „Журнал бонітування племінного молодняку великої 

рогатої худоби м’ясних порід” 
форма №7-м’яс „Звіт про результати бонітування великої рогатої худоби 

м’ясного напряму продуктивності відповідної породи” 
Форми племінного обліку у свинарстві 

форма 1-св „Картка племінного кнура”; 
форма 2-св „Картка племінної свиноматки”; 
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форма 3-св „Картка обліку продуктивності кнура”; 
форма 4-св „Журнал обліку парування (осіменіння) маточного 

поголів’я свиней”; 
форма 5-св „Журнал обліку опоросів свиноматок та приплоду 

поросят”; 
форма 6-св „Журнал обліку вирощування ремонтного 

молодняку свиней”; 
форма 7-св „Звіт про результати бонітування свиней відповідної 

породи”; 
форма 8-св „Станкова картка підсисної свиноматки”; 
форма 9-св „Картка оцінки племінних свиней за 

відгодівельними  
і м’ясними якостями”; 

форма 10-св „Журнал реєстрації молодняку на контрольній 
відгодівлі”; 

форма 11-св „Картка обліку витрачання кормів на контрольній 
відгодівлі”; 

форма 12-св „Журнал обліку м’ясних якостей молодняку  
на контрольній відгодівлі”; 

форма 13-св „Акт добору молодняку та поставлення його  
на контрольну відгодівлю”; 

форма 14-св „Результати контрольної відгодівлі свиней”; 
форма 15-св „Станкова картка контрольної відгодівлі свиней”; 
форма 16-св „Картка обліку продуктивності кнура за кількістю 

та якістю спермопродукції”. 
 

Форми племінного обліку у вівчарстві та козівництві 
форма № 1-в  „Картка племінного барана” (крім смушкових 

порід); 
форма № 2-в  „Картка племінної вівцематки” (крім смушкових порід); 
форма № 1-всм  „Картка племінного барана” (для смушкових порід); 
форма № 2-всм „Картка племінної вівцематки” (для смушкових порід); 
форма № 1-кз  „Картка племінного цапа”; 
форма № 2-кз  „Картка племінної кози”; 
форма № 3-вкз  “Журнал з відтворення стада овець (кіз) за 20__ рік”; 
форма № 3-всм  „Журнал обліку осіменіння, ягніння вівцематок  

і бонітування смушкових ягнят за 20__ рік”; 
форма № 4-вкз  „Журнал обліку вирощування і продуктивності 

 племінного молодняку овець (кіз) народження 20__ 
року”; 

форма № 4-всм  „Акт №__ про результати бонітування  
смушкових ягнят від “__”__ 20__ року”; 

форма № 5-вкз  „Журнал індивідуального бонітування  
та продуктивності овець (кіз) за 20__ рік”; 
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форма № 5-всм  „Остаточна відомість обліку якості каракульських  

смушків від “__”__ 20__ року”; 
форма № 6-в  „ Зведена відомість результатів бонітування овець  

за 20__ рік” (крім смушкових порід); 
форма № 6-всм  „Відомість якісного складу стада смушкових овець  

за 20__ рік”; 
форма № 7-вкз  „Акт №__ про підсумки класного бонітування  

овець (кіз) від “__”__ 20__ року”; 
форма № 8-всм  „Акт №__ про ягніння смушкових вівцематок  

з „__”____ до „__” ___ 20__ року”; 
форма № 9-вкз  „Відомість закріплення плідників за матками на  

період парування (осіменіння) за 20__ рік”; 
форма № 10-вкз  „Остаточна відомість з парування (осіменіння ) 

овець (кіз) за 20__ рік”; 
форма № 11-вкз  „Остаточна відомість про результати ягніння овець  

(кіз) за 20__ рік”; 
форма № 12-вкз  „Остаточна відомість про відлучення ягнят  

(козенят) від маток за 20__ рік”; 
форма № 13-вкз  „Остаточна відомість про результати  

весняного (осіннього) стриження овець (кіз) за 20__ рік”. 
 

Форми племінного обліку у конярстві 
форма № 1-к  „Картка племінного жеребця” 
форма № 2-к „Картка племінної кобили” 
форма № 1-а  „Заявка на запис жеребця до державної книги племінних 

коней (далі – ДКПК)” 
форма № 2-а „Заявка на запис кобили до ДКПК” 
форма № 3-к „Ідентифікаційна картка лошати для реєстрації в ДКПК” 
форма № 4-к “Журнал обліку проби парування кобил” 
форма № 5-к „Журнал розвитку молодняку” 
форма № 6-к  „Журнал таврування лошат” 
форма № 7-к „Відомість обліку вижереблення та парування кобил” 
форма № 8-к „Зведена відомість обліку вижереблення та парування 

кобил” 
форма № 9-к „Добір кобил на парувальну кампанію до жеребця” 
форма № 10-к „Відомість результатів бонітування племінних коней” 
форма № 10-а „Поіменний список коней, які проходять випробування на 

іподромі” 
форма № 11-к „Зведена відомість бонітування племінних коней” 
форма № 12-к  „Акт на приплід” 
форма № 13-к „Акт на вибракування” 
форма № 14-к „Звіт про рух племінних коней”(у господарстві) 
форма № 15-к „Звіт про рух племінних коней”(на іподромі) 
форма №16-к „Картка обліку результатів випробувань коня на іподромі” 
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форма № 17-к „Картка обліку результатів випробувань коня у спортивних 

змаганнях” 
форма № 18-к „Заводська книга жеребців-плідників” 
форма № 19-к  „Заводська книга конематок” 
форма № 20-к „Книга рекордів та досягнень” 
форма № 21-к „Книга переможців та призерів традиційних і міжнародних 

призів” 
форма № 22-к „Журнал випробувань коней на іподромі” 
форма № 23-к „Журнал тренувань коней тренерського відділення” 
форма № 24-к „Паспорт племінного коня” 
 

Форми призначені для накопичення первинної інформації, яка потім 

заноситься в автоматизовану базу даних, що використовуються для ведення 

селекційно-племінної роботи. 

Загальні вимоги до заповнення форм племінного обліку 

Усі графи у формах племінного обліку заповнюються чітко та 

розбірливо. Під час заповнення форм племінного обліку необхідні 

виправлення здійснюють тільки чітким перекреслюванням попередньої 

інформації. Не допускається зафарбовування, підтирання даних та примітки.  

Кожна з ознак, що є у формах, записується певною кількістю цифр 

залежно від точності зважування чи вимірювання. 

Записуються: 

- жива маса племінних тварин і молодняку (кг) – з точністю до 

1 кілограма; 

- результати вимірювання тварин (см) – з точністю до 1 сантиметра; 

- надій молока за закінчену лактацію (кг) – з точністю до 1 кілограма; 

- добовий надій молока (кг) – з точністю до однієї десятої кілограма; 

- вміст у молоці жиру/білка (%) – з точністю до однієї десятої відсотка; 

- настриг вовни у фізичній масі (кг) – з точністю до однієї десятої 

кілограма; 

- митої вовни (кг) – з точністю до однієї сотої кілограма; 

- вихід чистого волокна (%) – з точністю до однієї сотої відсотка; 

- довжина вовни (см) – з точністю до однієї десятої сантиметра. 
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Усі відносні показники обчислюються у відсотках з точністю до однієї 

десятої. 

9.9. Планування племінної роботи 

9.9.1. Розробка програм селекції з породами сільськогосподарських 

тварин 

Згідно із Законом України “Про племінну справу у тваринництві” 

одним із основних завдань селекції є створення, збереження та раціональне 

використання племінних (генетичних) ресурсів вищої племінної (генетичної) 

цінності з метою поліпшення продуктивних якостей тварин, підвищення 

економічної ефективності та конкурентоспроможності галузі.  

Державна політика племінної справи у тваринництві реалізується через 

розробку і впровадження Загальнодержавної програми селекції, а також 

програм селекції з окремими породами, які розробляють на 5-10 років і є 

обов’язковими для виконання всіма суб’єктами племінної справи. 

У 2003...2004 роках в Україні розроблені програми селекції з 

основними породами всіх видів сільськогосподарських тварин. 

Впровадження розроблених програм селекції забезпечить високі темпи 

якісного удосконалення порід та реалізацію їх генетичного потенціалу 

продуктивності.  

Зміст і методика розробки програм селекції наводиться на прикладі 

молочної худоби. 

Вступ. Обґрунтовується необхідність розробки науково-

аргументованої системи селекції з породою, спрямовано на підвищення 

генетичного потенціалу тварин та конкурентоспроможності породи.  

Генезис породи. Методи створення та основні етапи розвитку породи. 

Динаміка поголів’я, ареалу, продуктивності корів, типів будови тіла тварин. 

Вплив соціально-економічних умов та імпорту тварин на формування 

породи. Видання державних книг племінних тварин та книг 

високопродуктивних корів. Рекордні показники молочної і м’ясної 

продуктивності тварин, як свідчення генетичного потенціалу породи. Кращі 
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племінні заводи. Селекціонери, які зробили найбільший вклад у створення та 

розвиток породи. 

Сучасний стан породи. Чисельність тварин та ареал породи. 

Розміщення племінних ресурсів. Базові господарства і підприємства з 

племінної справи. Показники молочної продуктивності корів племінних 

заводів та репродукторів. Розвиток і екстер’єрні особливості тварин породи. 

Генеалогічна структура породи. Аналізується наявність у породі 

внутрішньопородних і заводських типів. Методи їх створення та ареал. 

Лінійна структура породи. Характерні особливості тварин, племінна цінність 

бугаїв різних структурних формувань і наявність їх сперми. 

 

Програма селекції з породою та шляхи їх реалізації 

Мета і цільові стандарти. Вказується напрям генетичного 

удосконалення породи. Обґрунтовується мета та завдання селекції. 

Розробляються мінімальні цільові стандарти за молочною продуктивністю 

корів (надій, вміст жиру та білка в молоці); індексу вимені; швидкістю 

молоковіддачі; живою масою телиць у 18 міс., корів після першого та 

третього і більше отелень, повновікових бугаїв; параметри екстер’єру 

модельної для породи тварини. Визначаються етапи селекції. 

Параметри програми селекції. При визначенні основних параметрів 

відтворення для маточного поголів’я породи за етапами враховується: ріст 

поголів’я корів, частка вибракування корів, вихід телиць від корови в рік, 

частка корів виділених у племінну групу, середній вік запліднення телиць та 

їх жива маса, частка первісток, які вводяться в стада, середня тривалість 

господарського використання корів, інтервал між поколіннями для матерів 

ремонтних бугайців та матерів ремонтних телиць, кількість витрачених 

спермодоз на запліднення однієї матки, середня тривалість сервіс-періоду, 

сухостійного та міжотельного періодів. 

Основними параметрами для відтворення бугаїв є: випробувальне 

співвідношення між бугаями під час відбору за індивідуальними якостями та 

племінною цінністю, розрахунки щорічної постановки бугаїв на 
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вирощування та випробування, інтервал між поколіннями для перевірюваних 

бугаїв, батьків ремонтних телиць, батьків ремонтних бугаїв. Враховуючи 

запланований об’єм спермобанку на 1 бугая, витрати сперми на запліднення 

однієї корови, випробувальний оптимум корів визначається необхідна 

чисельність бугаїв-поліпшувачів для всього маточного поголів’я, за 

виключенням випробувального контингенту, а також бугаїв-лідерів, спермою 

яких будуть осіменятись визнані корови для отримання наступного 

покоління ремонтних бугайців. 

Ефективність реалізації програми селекції визначається за основними 

ознаками продуктивності: надоєм, вмістом жиру та вмістом білка в молоці. 

Використовуючи показники успадковуваності, повторюваності, 

фенотипового та генотипового стандартного відхилення ознак, інтенсивності 

добору тварин визначається генетична перевага всіх категорій племінних 

тварин: батьків бугаїв, батьків корів, матерів бугаїв та матерів корів, їх 

внесок у генетичне удосконалення породи та темп генетичного прогресу за 

надоєм, жирністю молока, вмістом білка в молоці в абсолютних величинах і у 

відсотках. 

Потреба у племінних ресурсах – визначається потребою у ремонтних 

бугайцях та випробувальному контингенті корів за умови осіменіння не 

більше 20% підконтрольних корів спермою перевірюваних бугаїв. Племінна 

робота в активній частині породи спрямовується на формування провідної 

селекційної групи корів як бази для добору потенційних та визнаних матерів 

ремонтних бугайців.  

Генетичний потенціал матерів бугаїв обумовлюється їх походженням із 

висопродуктивних родин та від батьків з високою племінною цінністю. 

Планується відбір потенційних корів-матерів бугаїв серед первісток, а потім з 

них після III лактації із врахуванням оцінки за комплексом ознак – відносно, 

розроблених критеріїв. 

Після формування групи корів-визнаних матерів бугаїв та добору 

бугаїв-лідерів розробляється план парувань «на замовлення» для отримання 
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бугайців нової генерації. До того ж перевагу бажано надавати 

внутрішньолінійному добору. 

Розвиток генеалогічної структури породи. Програмою 

передбачається розвиток структурних елементів породи: породних та 

заводських типів, ліній і родин. За рівнем молочної продуктивності корів та 

показниками племінної цінності бугаїв визначаються найбільш перспективні 

лінії. Серед них у результаті більш поглибленого аналізу за комплексом 

ознак визначають бугаїв-родоначальників нових ліній, створення яких 

ґрунтуватиметься на інтенсивній селекції і максимальному використанні 

бугаїв-лідерів. 

Племінна робота з родинами спрямована на генетичне удосконалення 

існуючих та створення нових високопродуктивних заводських родин як бази 

для добору корів провідної групи породи, що є першочерговим завданням 

селекціонерів племінних заводів. 

Генетичний моніторинг. Відзначається актуальність 

імуногенетичного контролю походження племінних тварин, особливо бугаїв-

плідників та використання цитологічних методів з метою виключити із 

селекційного процесу тварин з хромосомними порушеннями і не допустити 

розповсюдження в породі спадкових дефектів. 

Комп’ютеризація селекційного процесу. Впровадження 

автоматизованих інформаційних систем (АІС) є необхідною умовою 

оперативного управління селекційним процесом з породою та мобілізації 

потенційних можливостей тварин, які не використовуються через 

обмеженість традиційних методів і засобів. Автоматизована система селекції 

з породою передбачає ієрархічний принцип: мережа племінних господарств, 

регіональна племінна служба, породна асоціація, ДНВК «Селекція». 

Організація племінної роботи з породою, де передбачено створення і 

функціонування породної асоціації, ведення державних книг племінних 

тварин та Державного реєстру, створення контролер-асистентської та 

експерт-бонітерської служб. 
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Організація відтворення стада – розробляються заходи щодо 

покращення відтворення маточного поголів’я та відтворної здатності бугаїв. 

Утримання, годівля та використання тварин. Наводяться 

рекомендації відносно впровадження найбільш сучасних і ефективних 

технологій вирощування племінних телиць та бугайців, утримання і годівлі 

корів у сухостійний період, та по періодах лактації. 

Розробляються річні норми заготівлі кормів із врахуванням рівня 

продуктивності корів. 

Ветеринарно-санітарні заходи – підкреслюється важливість 

своєчасного виконання санітарно-профілактичних, протиепізоотичних, 

акушерсько-гінекологічних заходів, а також профілактики і терапії патології 

обміну речовин, спрямованих на охорону здоров’я тварин та одержання від 

них продукції високої якості.  

9.9.2. Розробка планів племінної роботи зі стадами племінних заводів та 

репродукторів 

Плани племінної роботи для племінних господарств розробляються із 

урахуванням стратегічних напрямів розвитку породи, і відображають 

перспективи розвитку стада та методи, що його забезпечують. 

План племінної роботи зі стадом племінного господарства складається 

із двох частин: 1) аналіз племінної роботи зі стадом за попередні роки та його 

селекційно-генетична характеристика,; 2) розробка комплексу заходів 

якісного удосконалення стада на попередні 5 років. 

Основні положення розробки плану зі стадом племінного заводу 

наводяться на прикладі молочної худоби. 

Вступ. Роль племінних господарств у системі організації племінної 

роботи з породами. Обґрунтування доцільності розробки перспектив 

розвитку стада. 

1. Умови ведення племінної роботи зі стадом 

1.1. Характеристика виробничо-господарської діяльності 

господарства. Розташування. Експлікація земельних угідь. Урожайність 

сільськогосподарських культур. Динаміка поголів’я та показників 
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продуктивності тварин, (середній надій від 1 корови, середньодобові 

прирости молодняку, вихід молодняку), рентабельність господарства, в т.ч. 

галузі тваринництва. 

1.2. Стан кормозабезпеченості тваринництва. Вирощування кормових 

культур, їх урожайність, валовий збір, наявність пасовищ, забезпеченість 

тваринництва кормами власного виробництва. 

1.3. Технологія виробництва продукції тваринництва. Вирощування 

племінного молодняку. Аналіз показників живої маси телиць і бугайців у 

різні вікові періоди та відповідність її стандартам породи. Годівля та 

утримання корів. Витрати кормів на 1 корову в рік. Аналіз повноцінності 

годівлі корів, структура раціонів, системи утримання та доїння корів. 

1.4. Історія створення стада. Вихідне поголів’я, джерела 

комплектування стада, роки завезення тварин, звідки і його якісні 

характеристики. Методи розведення на різних етапах формування стада. 

1.5. Зоотехнічна характеристика стада: породний і класний склад 

тварин стада, вікова структура, характеристика корів за молочною 

продуктивністю, аналіз молочної продуктивності корів за останню закінчену 

лактацію, (надій, вміст жиру та білка в молоці за I, II, III і більше лактації) 

розподіл корів за рівнем надою та жирності молока. Характеристика корів 

стада за живою масою, екстер’єром і технологічністю. Виробниче 

використання корів, тривалість міжотельного та сухостійного періодів. 

Фактичні витрати сперми на осіменіння однієї корови. 

1.6. Генеалогічний аналіз стада. Групування маточного поголів’я стада 

на лінії, питома вага поголів’я кожної лінії в стаді, їх розвиток та 

діагонально-групові родоводи. Середня молочна продуктивність і 

особливості типу будови тіла дочок окремих бугаїв та ліній в цілому. 

Племінна робота з родинами в стаді. Чисельність родин, продуктивні та 

екстер’єрно-конституційні особливості корів родин. Структура родин 

(покоління, гілки), перехресно-групові родоводи кращих родин. Аналіз 

продуктивних якостей корів родин за поколіннями.  
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2. Шляхи та методи удосконалення стада 

2.1. Планові показники чисельності поголів’я тварин у стаді та їх 

продуктивності. Відносно прийнятої системи відтворення розробляються по 

роках реальні показники чисельності поголів’я, продуктивності корів та план 

реалізації племінного молодняку. 

2.2. Бажаний тип тварин стада Передбачається поєднання високої 

молочної продуктивності та тривалого використання корів, що забезпечує 

економічну ефективність галузі. Враховуючи особливості екстер’єру тварин, 

виділяють ті ознаки бажаного типу, на які необхідно звертати увагу в процесі 

селекції, особливо під час підбору бугаїв до маточного поголів’я стада. 

2.3. Підбір тварин у стаді. Основні ознаки, генетичні параметри 

добору, інтенсивність добору корів за походженням та індивідуальними 

якостями, якісне групування стада. Норма ремонту, селекційний 

диференціал, стандарти добору, виділення селекційної групи корів (СЯ1), 

потенційних матерів бугаїв (СЯ2) та визнаних матерів бугаїв (СЯ3). 

Розрахунок ефекту та темпу селекції. 

2.4. Добір бугаїв до маточного поголів’я стада. Розробка плану 

індивідуального добору бугаїв-лідерів породи до визнаних матерів бугаїв. До 

того ж бажано більше використовувати внутрішньолінійний добір для 

запобігання інбридингам у товарних стадах, у разі ротації ліній. 

Індивідуально-диференційований добір бугаїв до основної частини 

маточного поголів’я стада із врахуванням походження корів (групи 

напівсестер по батьку) їх продуктивних якостей, відтворної здатності, 

технологічності, екстер’єрних особливостей. Бугаїв підбирають лише серед 

тих, які записані до Каталогу молочних і молочно-м’ясних порід та 

рекомендовані Міністерством аграрної політики України до відтворення 

маточного поголів’я на кожний рік, оцінених за типом дочок. 

Плани добору бугаїв до маточного поголів`я стад щорічно корегуються. 

Розробляються схеми добору, визначається тип добору із врахуванням 

подібності тварин, інбридингу та його спрямованості. 
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2.5. Перспективи розведення за лініями та родинами. 

Визначення перспективних ліній за показниками продуктивності корів 

у стаді та племінної цінності бугаїв. Доцільно в стаді племзаводу вести          

2-3 лінії. Підбір і добір у лініях спрямовувати на закріплення цінних якостей 

родоначальника та продовжувачів ліній шляхом використання гомогенного 

добору та інбридингу в ступені не ближче III-III. У разі виведення плідників 

високої племінної цінності допускається і більш тісний інбридинг. 

Використання кросів ліній, „освіження” крові та ін. 

Робота з родинами ув’язується з розведенням за лініями, вивченні 

поєднування ліній і родин, що враховується під час розробки планів добору. 

Виділення родоначальниць нових родин. Перспективи застосування методу 

трансплантації ембріонів для максимального використання генетичного 

потенціалу корів-рекордисток з метою створення високоцінних заводських 

родин та отримання бугаїв-продовжувачів існуючих чи родоначальників 

нових ліній. 

2.6. Впровадження нових елементів технологій виробництва продукції 

тваринництва Із врахуванням існуючих в господарстві технологій 

пропонується їх удосконалення або впровадження нових більш прогресивних 

методів вирощування племінних телиць та бугайців. Розробляються вимоги 

до живої маси та висоти в холці молодняку у різні вікові періоди. 

Наводяться рекомендації щодо годівлі та утримання корів у 

сухостійний період і фазах лактації, впровадження годівлі тварин 

кормосумішами за однотипним раціоном протягом року, кормових столів, 

безприв’язного утримання, доїння корів у доїльних залах. Особливу увагу 

звертають на роздій корів. 

Розробляються структура і річна потреба в кормах та заходи щодо 

зміцнення кормової бази, заготівлі та зберігання кормів із врахуванням 

чисельності поголів’я та запланованого рівня продуктивності тварин. 

2.7. Організаційні заходи. Строки зоотехнічного і племінного обліку. 

Обов’язкова систематичність і точність обліку продуктивності та інших 

селекційних ознак. Впровадження комп’ютеризації управління селекційним 
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процесом у стаді та імуногенетичного контролю походження тварин. 

Своєчасне подання матеріалів до запису тварин в ДКПТ та Державного 

племінного реєстру. 

2.8. Ветеринарно-профілактичні заходи розробляються із врахуванням 

стану здоров’я тварин спрямовані на оздоровлення стада та профілактику 

захворювань тварин. 

Структура програми селекції з породами та планів племінної роботи є 

типовими для різних видів тварин. Відмінності їх зумовлюються специфікою 

біологічних особливостей тварин, методів розведення та особливостей 

технологій виробництва продукції тваринництва. 

 

Запитання для самоконтролю 

 
1. Охарактеризувати Закон України „Про племінну справу у тваринництві” та 

„Про ліцензування певних видів господарської діяльності”. 

2. Охарактеризувати Закон України „Про Загальнодержавну програму 

селекції у тваринництві до 2010 року”. 

3. Охарактеризувати вимоги до державної атестації суб’єктів племінної 

справи у тваринництві. 

4. Який порядок державної реєстрації племінних тварин та племінних стад? 

5. Як проводиться державна апробація селекційних досягнень у 

тваринництві?  

6. Охарактеризувати племінний облік у тваринництві. 

7. Охарактеризувати методику розробки програм селекції з породами 

сільськогосподарських тварин.   
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