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Інтенсивна відгодівля
бугайців молочних порід
Анотація. Встановлено, що безприв’язне утримання і годівля бугайців у період дорощування та відгодівлі залишками загальнозмішаного раціону корів із додаванням концентрованих кормів достатньо
забезпечує поживними речовинами і сприяє їх інтенсивному росту.
Ключові слова: технологія, відгодівля, бугайці, утримання, жива маса, ріст, приріст.
Аннотация. Установлено, что беспривязное содержание и кормление бычков в период доращивания
и откорма остатками общесмешанного рациона коров с добавлением концентрированных кормов
достаточно обеспечивает питательними веществами и способствует их интенсивному росту.
Ключевые слова: технология, откорм, бычки, содержание, живая маса, рост, прирост.
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The intensive of fattening calves milk breeds. T.V. PIDPALA, N.V. GREBENUK (Nikolaev national agrarian
university).
Abstract. It was established that constant restraining and feeding calves during rearing and fattening with
residues of generally mixed diet of cows with the addition of concentrated feed provides enough nutrients
and helps them to grow rapidly.
Key words: technology, fattening, calves, maintenance, live weight, growth, increase.
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С

учасне розв’язання проблеми виробництва яловичини ґрунтується на інтенсивному вирощуванні молодняку великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності. Збільшення виробництва яловичини можливе за рахунок використання
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інтенсивних технологій вирощування і відгодівлі худоби, головною особливістю яких є те, що за короткий
період можна одержати максимум продукції високої
якості при низькій собівартості.
Одним із шляхів інтенсифікації вирощування тварин є їх біологічна особливість – здатність перетворювати багато грубих і соковитих кормів на приріст
живої маси з великим коефіцієнтом корисної дії [4, 5].
Науковий та практичний інтерес має розроблення
сучасної енергозберігаючої технології виробництва

У зв’язку з цим, дослідження, спрямовані на
обґрунтування інтенсивної ресурсозберігаючої технології з використанням залишків
повноцінної моно- суміші для годівлі бугайців на дорощуванні та відгодівлі, є актуальними і мають практичне значення.
Науково-господарський дослід проводили в умовах
племзаводу СТОВ «Промінь» Арбузинського району
Миколаївської області. Дане господарство є одним з
лідерів серед виробників молока в Україні. Середній

надій на корову за 2013 рік становив 10000 кг молока,
середній приріст ремонтних телиць – 825 г, а бугайців
на дорощуванні та відгодівлі – 1050 г. Досягнення
таких результатів зумовлено впровадженням інтенсивних технологій та сучасних технологічних рішень
у виробництво в поєднанні з досконалими системами
управління і високою культурою ведення галузі молочного скотарства.
Для досліджень використовували бугайців голштинської, українських чорно- та червоно-рябої молочних порід, які були від народження сформовані за
принципом аналогів по 15 голів у три контрольні та
три дослідні групи (досліджувалася технологія вирощування до 6-ти місячного віку).
Утримання бугайців контрольних і дослідних груп
– безприв’язне, крупногрупове у приміщеннях з природною вентиляцією та кормовигульними майданчиками, обладнані тіньовими навісами над кормовим
столом. Для годівлі тварин контрольної групи застосовували повнораціонну моносуміш, виготовлену з
консервованих кормів за розробленими раціонами
для молодняку. Бугайцям дослідних груп згодовували
залишки загальнозмішаного раціону (ЗЗР), який було
виготовлено також з консервованих кормів, але для
корів дійного стада.
Для підвищення кількості енергії до залишків ЗЗР

Динаміка живої маси (кг) бугайців за період вирощування і відгодівлі, Õ ± S õ

Таблиця 1

Порода
Вік, міс.

голштинська

українська чорно-ряба
молочна

українська червоно-ряба
молочна

Контрольна група
При народженні

43,6±1,42

40,6±1,45

42,7±1,41

6

199,5±5,42

205,7±4,03

214,5±6,28

8

268,8±5,66

279,2±5,35

284,9±5,61

10

333,0±5,49

349,9±6,81

347,1±5,27

12

395,4±5,28

420,0±6,44

399,5±4,73

13

424,7±5,11

443,8±5,43

421,1±3,71

Дослідна група
При народженні

46,9±2,07

42,3±1,66

41,5±1,71

6

213,5±4,54

205,3±5,08

220,0±6,88

8

281,3±3,94

270,7±6,44

286,9±5,92

10

347,8±4,59*

336,9±7,45

351,7±5,83

12

415,1±5,89

406,9±6,69

414,1±4,63

13

443,3±4,98*

430,3±5,36

434,3±4,25*

Примітка: * – Р>0,95
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яловичини у молочному скотарстві, заснованої на
цілорічному використанні консервованих кормів [3].
Поряд з цим, ефективним є технологічне використання вигульно-кормових майданчиків із застосуванням
для годівлі худоби кормових столів. Бажано, щоб
кормовий стіл та зони годівлі були під накриттям.
Застосування кормового столу замість традиційних
годівниць не лише здешевлює будівництво, спрощує
і поліпшує видалення не з’їдених залишків корму, а й
покращує його споживання [1].
Раннє споживання рослинних кормів сприяє збільшенню об’єму рубця, покращує рубцеве травлення і
послаблює негативний вплив перехідного періоду на
ріст тварин [2].
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Таблиця 2

Динаміка абсолютного приросту (кг) бугайців різних порід, Õ ± S õ

Період, міс.

Порода
українська чорно-ряба
молочна

голштинська

українська червоно-ряба
молочна

Контрольна група
6-8

69,3±2,42

73,5±4,04

70,3±2,73

8-10

64,2±2,06

70,7±2,72

62,3±1,60

10-13

91,7±3,78

93,9±3,90

73,9±3,18

6-10

133,5±3,97

144,1±6,07

132,6±3,98

6-13

244,0±5,44

252,3±4,03

231,7±5,37

0-13

399,9±4,02

417,5±2,83

403,6±2,57

Дослідна група
6-8

67,8±3,22

65,3±3,02

66,9±4,61

8-10

66,5±2,10

66,3±1,99

64,9±2,65

10-13

95,5±3,75

93,4±3,34

82,6±3,81

6-10

134,3±5,05

131,6±4,51

131,7±6,91

6-13

242,8±5,09

249,1±3,92

235,3±7,27

0-13

409,3±4,29

412,1±2,95

413,8±3,07*
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Примітка: * – Р>0,95
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додавали 5 кг комбікорму. Вміст концентратів у раціоні дослідних бугайців становив 50,0%. Кількість сухої
речовини 10,0 кг, а перетравного протеїну 14,77%.
За даними щомісячних зважувань бугайців у перерахунку на ювілейну дату визначали живу масу, абсолютний, середньодобовий і відносний прирости згідно
з існуючими методиками [7].
Матеріали наукових досліджень опрацьовано з
використанням методів варіаційної статистики [6] і
пакету прикладного програмного забезпечення MS
OFFICE 2010 EXCEL.
Результати досліджень. Встановлено, що згодовування бугайцям у період дорощування та відгодівлі
залишків загальнозмішаного раціону корів з додаванням концентрованих кормів цілком забезпечує їх
поживними речовинами і сприяє інтенсивному росту
(табл.1).
За живою масою в окремі вікові періоди бугайці
досліджуваних порід майже не поступалися ровесникам контрольної групи, за винятком тварин української чорно-рябої молочної породи. Так, у віці 8, 10
і 13 місяців перевагу за живою масою мали бугайці
контрольної групи порівняно з тваринами дослідної.
Щодо бугайців голштинської та української червоно-рябої молочної порід, то, навпаки, вищою живою
масою характеризувалися ровесники дослідної групи.
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Різниці у більшості випадків не вірогідні, але у віці 13
місяців, тобто у період їх реалізації, перевага істотна і
вірогідна .
Отже, годівля бугайців голштинської, українських
чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід у період
дорощування та відгодівлі залишками загальнозмішаного раціону корів, виготовленого з консервованих
кормів із додаванням концентрованого корму для
підвищення енергетичної поживності не знижує інтенсивності росту, а навіть збільшує його.
Про це свідчать дані абсолютного (табл. 2) та середньодобового (табл. 3) приростів.
Аналогічно встановлена перевага бугайців голштинської та української червоно-рябої молочної порід
дослідної групи за абсолютним приростом як за окремі вікові періоди, так і в періоди дорощування, відгодівлі та за весь період (0-13 міс.) вирощування. Від
дослідних бугайців голштинської та української червоно-рябої молочної порід отримано абсолютного приросту за весь період на 9,4 кг і 10,2 кг (Р>0,95) більше
порівняно з ровесниками контрольних груп.
Що стосується української чорно-рябої молочної
породи, то тварини дослідної групи, поступаються
ровесникам контрольної групи. Від них одержано
на 5,4 кг (Р<0,95) менше абсолютного приросту за
весь період вирощування (0-13 міс.), ніж від бугайців

Середньодобовий приріст (г) бугайців за період вирощування і відгодівлі, Õ ± S õ
Період,
міс.

Таблиця 3

Порода
голштинська

українська чорно-ряба молочна

українська червоно-ряба
молочна

Контрольна група
6-8

1135,5±39,69

1204,4±66,30

1153,0±44,73

8-10

1052,5±33,74

1158,5±44,55

1020,8±26,21

10-13

1007,3±41,51

1032,2±42,84

812,4±34,90

6-10

1112,2±33,09

1201,1±50,63

1105,0±33,14

6-13

1072,1±28,35

1133,6±24,99

983,5±26,40

0-13

977,1±12,41

1033,8±11,91

970,3±10,10

Дослідна група
6-8

1111,5±52,81

1071,0±49,48

1096,2±75,65

8-10

1090,7±34,41

1086,3±32,68

1063,4±43,43

10-13

1049,1±41,23

1026,4±36,66

907,7±41,9

6-10

1119,4±42,13

1096,7±37,60

1097,8±57,62

6-13

1094,3±29,26

1071,4±17,78

1020,6±37,75

0-13

1016,2±14,50*

995,0±12,35

1007,2±10,88*

контрольної групи. Проте різниця не вірогідна, отже
це вказує на одержання досить високого абсолютного
приросту.
Інтенсивність росту молодняку характеризує середньодобовий приріст, за показниками якого також є
відмінності між групами. Високими середньодобовими
приростами характеризуються як бугайці контрольної, так і дослідної груп. Слід відмітити, що молодняк
молочних спеціалізованих порід за інтенсивної технології вирощування і відгодівлі проявляє значну енергію
росту. Середньодобовий приріст бугайців контрольної
групи коливається в межах від 812,4-1204,4 г, а дослідної – 907,7-1111,5 г, тобто майже не поступаються їм
за величиною добового приросту. Проте, як за період
дорощування і відгодівлі (6-13 міс.), так і за весь період
(0-13 міс.), перевагу встановлено за середньодобовим
приростом у бугайців голштинської та української червоно-рябої молочної порід дослідної групи.
Про особливості росту бугайців контрольної та
дослідної груп можна зробити висновок на підставі
даних відносного приросту живої маси
(табл. 4).
Слід зазначити, що не встановлено значних відмінностей за відносним приростом серед тварин як
контрольних, так і дослідних груп. Проявляється подібна тенденція, що і за динамікою живої маси, абсолютним та середньодобовим приростом. Так, дослідні

бугайці української червоно-рябої молочної породи в
усі вікові періоди, за винятком 6-8 міс., характеризуються дещо вищим відносним приростом живої маси
ніж їх ровесники контрольної групи. Інші, тобто тварини голштинської та української чорно-рябої молочної
порід мають дещо менші відносні прирости, але різниця не значна і не вірогідна (у межах похибки).
Висновок. У результаті виконаних досліджень встановлено, що інтенсивне дорощування і відгодівля
бугайців голштинської, українських чорно-рябої та
червоно-рябої молочних порід з використанням для їх
годівлі залишків загальнозмішаного раціону з додаванням концентрованих кормів для підвищення енергетичної поживності не знижує інтенсивності росту
тварин, а, навпаки, підвищує його. Середньодобовий
приріст дослідних бугайців становить 995,0-1016,2 г, а
контрольних – 970,3-1033,8.

ЛІТЕРАТУРА
1. Адмін Є. І, , Борщ О. В. Наукова концепція переходу молочних ферм на енергозберігаючі технології. //Вісник аграрної науки. – К. : Аграрна
наука, 1999. – №11. – С. 33–35.
2. Антонюк Т. А. Вплив умов вирощування бугайців
у молочний період на якісні показники яловичини. // Зб. наукових праць Подільського держав-

 ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
 ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
 ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА

Примітка: * – Р>0,95

ТВАРИННИЦТВО УКРАЇНИ

5

Відносний приріст (%) живої маси у бугайців молочних порід, Õ ± S õ
Період,
міс.

Таблиця 4

Порода
українська чорно-ряба
молочна

голштинська

українська червоно-ряба
молочна

Контрольна група
6-8

29,8±1,17

30,3±1,54

28,4±1,28

8-10

21,4±0,84

22,5±0,73

19,8±0,65

10-13

24,3±1,05

23,8±1,12

19,3±0,98

6-10

50,4±1,79

51,8±1,88

47,5±1,76

6-13

78,4±2,25

77,9±1,65

73,3±2,47

0-13

170,9±1,24

172,6±1,55

174,2±1,46
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Дослідна група

6

6-8

27,6±1,50

27,5±1,10

26,7±1,97

8-10

21,2±0,65

21,9±0,58

20,4±0,89

10-13

24,2±0,95

24,5±1,19

21,1±1,12

6-10

48,0±1,96

48,6±1,37

46,4±2,62

6-13

74,1±1,88

78,7±2,06

72,3±2,74

0-13

167,1±1,59

174,7±1,84

174,1±1,55
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учасне свинарство розвивається динамічно,
але в умовах жорсткої конкуренції стабільність галузі значною мірою залежить від впровадження сучасних технологічних рішень. Тому наукові дослідження в напрямі вдосконалення технології
виробництва свинини актуальні і доцільні.
Стосовно шляхів інтенсифікації свинарства є велика кількість публікацій. Частина вчених виступає за
активніше запозичення інтенсивних європейських
технологій відгодівлі свиней з використання щілинних підлог, вакуумно-самопливної системи видалення
гною та штучного регулювання мікроклімату в приміщеннях [3,4,9]. Але через брак інвестицій останнім
часом почали впроваджувати альтернативні технології відгодівлі свиней з використанням відносно дешевих приміщень ангарного типу та глибокої органічної
підстилки. За повідомленнями [1,3,8] вони мають свої
переваги над традиційними, але водночас породжують низку проблем, що пов’язані з більш істотним
сезонним впливом фактора зовнішнього середовища
на мікроклімат всередині приміщень і відповідно
на показники відгодівлі. Тому [3] вони не завжди
енерго- та ресурсоощадливі і потребують подальшого
вдосконалення. Як зазначають [2,5,6,7] мікроклімат

має сприяти найбільш повній реалізації генетичного
потенціалу свиней щодо їх продуктивності та збереження поголів’я.
У нашій роботі ми вивчали інтенсивність росту
чистопородних, помісних та гібридних свиней, за
різних умов їх утримання під час відгодівлі впродовж
чотирьох сезонів року та вплив цих чинників на ці
показники.
Метою роботи було вивчення встановлення впливу генотипу, умов утримання на
показники відгодівлі молодняку свиней
впродовж чотирьох сезонів року.
Загальна схема досліду наведена у табл. 1. Для
проведення досліджень за методом аналогів було
сформовано дев’ять груп свиней у кількості по 20
голів у кожній. До I, IV та VII груп ввійшли по 10
чистопородних кабанчиків та свинок великої білої
породи вітчизняного походження (ВБ). До IІ, V та VIIІ
груп було відібрано таку ж кількість помісних тварин
від чистопородних маток великої білої породи вітчизняного походження та кнурів породи ландрас англійського походження (1/2ВБ 1/2Л).
До складу III, VI та IX груп було відібрано по 10
гібридних кабанчиків та свинок від помісних свиноматок вітчизняної великої білої породи і кнурів
породи ландрас англійського походження від кнурів
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Вирощування поросят
упродовж року
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Схема досліду

8

Група

n

Порода і породність
потомства

I

20

ВБ

II

20

1/2ВБ 1/2Л

III

20

1/4ВБ1/4Л1/2М

IV

20

ВБ

V

20

1/2ВБ 1/2Л

VI

20

1/4ВБ1/4Л1/2М

VII

20

ВБ

VIII

20

1/2ВБ 1/2Л

IX

20

1/4ВБ1/4Л1/2М

спеціалізованої синтетичної лінії макстер французької
селекції.
Тварин I, II, та III груп утримували в базовому приміщенні на суцільній бетонній підлозі з природною
вентиляцією, що здійснювалась за допомогою припливно-витяжних шахт, вікон та дверей. Гній видаляли
за допомогою скребкового транспортера ТСН – 3Б.
Корм роздавали вручну за допомогою візків та відер
у годівниці, розташовані по фронту станків збоку
кормо-гнойового проходу. Відгодівельний молодняк
IV, V та VI груп утримували в удосконаленому приміщенні на частково щілинній підлозі з примусовою
вентиляцією за рахунок витяжних дахових вентиляторів і стінних клапанів. Гній видаляли за допомогою вакуумно-самопливної системи. Транспортували
і роздавали корм за допомогою тросово-шайбового
транспортера. Годували свиней з кормових автоматів. Тварин VII, VIII та IX груп утримували в тентових
ангарах з використанням глибокої незмінної органічної піщано-солом’яної підстилки, яка систематично
поновлювалась по мірі забруднення. Вентиляція тут
була природною, за рахунок піднімання фронтальних
та бокових тентів. Видалення гною разом з підстилкою здійснювали один раз по закінченню відгодівлі.
Годівля відбувалась з круглих бункерних самогодівниць, подача корму у які здійснювалась мобільними кормозавантажувачами. Напування здійснювали
термосними автонапувалками, які знаходились на
кормовому столі. Тварини усіх піддослідних груп отримували повнораціонний збалансований комбікорм,
відповідно до діючих норм годівлі свиней. У досліді
враховували індивідуальну живу масу при постановці
на відгодівлю та при знятті з відгодівлі і на основі цих
даних розраховували прирости свиней та вік досяг-
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Умови утримання

Сезон

У базовому приміщенні на суцільній
підлозі з природною вентиляцією

В удосконаленому приміщенні на
частково щілинній підлозі з примусовою вентиляцією

зима, весна,
літо, осінь

В ангарі на глибокій незмінній підстилці

нення маси 100 кг. По закінченню відгодівлі шляхом
дисперсійного аналізу встановлено силу впливу генотипу, умов утримання та пори року на інтенсивність
росту та скороспілість молодняку свиней
Результати досліджень. Встановлено, що середньодобові прирости молодняку свиней залежали, як
від генотипу, так і від умов утримання та пори року
(рис.1). В усі пори року за різних умов утримання найвищими середньодобовими приростами вирізнявся
гібридний молодняк. Помісні свині, за винятком V
групи навесні, мали інтенсивність росту нижчу від
гібридних ровесників, але росли швидше за чистопородних тварин.
Взимку у чистопородних тварин великої білої породи максимальні середньодобові прирости були у тварин, яких утримували в удосконаленому приміщенні
(742 г), а мінімальні (604 г) – в ангарах ( Р< 0,001).
Така ж тенденція встановлена і у помісних свиней 783
г і 625 г відповідно (Р< 0,001). Максимальні значення
середньодобових приростів були у гібридних свиней
794 г і 664 г відповідно(Р< 0,001).
Навесні тварини всіх трьох генотипів, які перебували в удосконаленому приміщенні, мали максимальні
прирости. Якщо взимку мінімальні прирости були у
тварин, вирощених в ангарах, то навесні – у тих, яких
утримували в базових приміщеннях.
Це, на нашу думку, пояснюється тим, що навесні
зменшується вплив температурного фактора і в ангарах створюються комфортніші умови утримання відносно базових приміщень.
Порівнюючи продуктивні якості тварин різних генотипів можна відмітити, що як і у зимовий період
максимальні прирости мали гібридні тварини 732 г
(у вдосконалених приміщеннях), а мінімальні – 607 г
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ному приміщенні, де був
комфортний мікроклімат.
Виявлено, що в цей період чистопородні тварини
великої білої породи мали
максимальні середньодобові прирости у вдосконаленому приміщенні
675 г, тоді як у базовому
приміщенні цей показник
сягав 582 г – і 558 г –
при утриманні у ангарах
(Р < 0,01). Двопородні
тварини також мали максимальні прирости у вдосконаленому приміщенні
738 г. Водночас у базовому приміщенні
цей
показник сягнув 637 г або
86,3% і у ангарах 594 г або
80,5 % від рівня приростів у вдосконаленому приміщенні. Гібридні свині
мали найвищі прирости
у всіх типах приміщень.
Так, у вдосконаленому
приміщенні середньодобові прирости становили
789 г, тоді як у базовому
Рис.1. Середньодобові прирости чистопородних, помісних
669 г (84,8 %) і у ангарах
та гібридних свиней, за різних умов утримання впродовж року.
617 г (78%).
Восени період, який характеризується зниженням
температури, особливо у приміщеннях, де мікроклімат регулюється слабко, або залежить від природної
Сезон року, A
припливно-витяжної вентиляції, тварини почувають
Умови
6,6%
себе комфортніше, внаслідок чого зростають середутримання, В
Залишок, Cz
ньодобові прирости. Такі зміни встановлено у тварин,
26,7%
яких відгодовували у базовому приміщенні та ангарі.
43,6%
У поросят , які перебували в цей час у вдосконаленому
приміщенні, зміна приростів була незначною і невіВзаємодія, ABС
Генотип, С рогідною.
0,9%
Як і у попередні сезони чистопородні тварин вели13,3%
кої білої породи мали найнижчі середньодобові прирости, а гібридні – найвищі. Двопородні тварини у
Взаємодія, BС
Взаємодія, AB
Взаємодія, AС
всіх типах приміщень мали середні значення.
0,1%
8,3%
0,4%
За допомогою дисперсійного аналізу встановлено
вплив, %: сезонів року 6,6, умов утримання – 26,7,
генотипової належності тварин – 13,3, одночасної
Рис. 2. Вплив сезону року А, умов утримання
взаємодії двох факторів (сезони року та генотип) – 8,3,
В та генотипу С на середньодобові прирости.
інші не враховані фактори – 43,6 (рис. 2). Стосовно
одночасного впливу факторів сезон року+генотип та
умов утримання+генотип їх рівень впливу не переви– чистопородні тварини великої білої (в базовому прищує 0,4%.
міщенні) (Р< 0,001).
Узагальнюючи результати дослідження встановлеУ літній період інтенсивність росту свиней теж
но, що умови утримання виявляють максимальний
залежала від умов утримання. Так, максимальні привплив на інтенсивність росту відгодівельного поголів’я.
рости були у тварин, яких утримували у вдосконале-
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На другому місці за дією на цей показник знаходиться
генотип тварин.
За сприятливих умов утримання генотип тварин
проявляється максимально. Залежно від умов утримання та сезону року одні й ті ж генотипи мали відмінність за середньодобовими приростами від 9 до 24 %.
Найвищі прирости у всі сезони року мали тварини,
яких утримували у вдосконаленому приміщенні і
найнижчі – в ангарі. Умови автоматизованого регулювання мікроклімату у вдосконаленому приміщенні
впродовж року допомагають тваринам максимально
проявляти свій генетичний потенціал.
Гібридні тварини мали незаперечні переваги за
інтенсивністю росту незалежно від умов утримання та
сезонів року, що свідчить про їх високий генетичний
потенціал та високу опірність несприятливим умовам
утримання.
Висновки.
У вдосконаленому приміщенні з автоматичною системою регулювання мікроклімату тварини всіх генотипів мали максимальну інтенсивність росту.
В базовому приміщенні швидкість росту була в усі
періоди року нижчою ніж у вдосконаленому та навесні і восени нижче, ніж в ангарах.
У приміщенні ангарного типу, де мікроклімат слабко регулюється і залежить від умов навколишнього
середовища та сезонів року прирости у тварин всіх
генотипових груп були вищими ніж у базовому приміщенні в перехідні пори року, але нижчими за ці
показники в базовому приміщенні в екстремальні
періоди року (взимку та влітку).
За будь-яких умов утримання та сезонів року гібридні тварини мали незаперечні переваги, незалежно від
умов утримання та сезонів року, над двопородними помісями та чистопордними тваринами. У свою
чергу двопородні помісі, в основному, переважали за
швидкістю росту чистопородних тварин. Ця перевага
збільшувалась у кращих умовах удосконаленого приміщення і нівелювалася в базовому приміщенні та в
ангарах в екстремальні періоди року.
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На відгодівельну продуктивність свиней серед всієї
сукупності факторів найвищий вплив мають умови
утримання, далі генотип та сезон року.
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Cпадкова зумовленість
відтворювальної здатності
бугаїв-плідників

Heritability conditions of reproductive potential of sires. Alexander V. Boyko, Sergey V. Kuzebnyy
(Institute of Animal Breeding and Genetics NAAS, c.Chubynske)
Abstract. The article provides the results of coefficient determining inheritance of indicators of reproductive
ability of sires using different approaches and the ability to use them to predict future semen productivity.
There was established that forecasting future sires’ semen productivity, which is supposed to use for repair
of herd breeding enterprises, is possible due to indicators for reproductive ability of their parents.
Key words: sires, semen productivity, heritability, correlation coefficient.

О.Бойко, аспірант
С.Кузебний, канд. с.-г. наук,
Інститут розведення і генетики тварин НААН

Д

ослідженнями ряду науковців [1, 2, 3, 6, 7]
було відмічено стійку спадкову передачу батьком високої молочної продуктивності дочкам та
кількісних показників спермопродуктивності та запліднювальної здатності сперми синам.
Коефіцієнти успадковуваності ряду ознак відтворювальної здатності відрізняються як в результатах
досліджень авторів, так і між досліджуваними поро-

дами. Переважно випадків це пов’язано з впливом
умов зовнішнього середовища в різні періоди часу.
Так, умови утримання батьків та синів навіть в кращих
випадках дещо відрізняються, що може суттєво вплинути на формування їх відтворювального потенціалу.
Метою досліджень було визначення спадкового впливу на показники спермопродуктивності та запліднювальної здатності сперми шляхом визначення кореляції між продуктивністю
батьків та синів, кореляції між сибсами і напівсибсами та методом дисперсійного аналізу.
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Анотація. Викладено результати визначення коефіцієнтів успадковування показників відтворювальної здатності бугаїв-плідників за допомогою різних підходів і можливість їх використання для
прогнозування майбутньої спермопродуктивності. Встановлено, що прогнозування майбутньої
спермопродуктивності ремонтних бугаїв, можливе за показниками відтворювальної здатності їх
батьків.
Ключові слова: бугаї-плідники, спермопродуктивність, успадкованість, коефіцієнт кореляції.
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Таблиця 1.
Частка спадкового впливу бугаїв на показники відтворювальної здатності синів залежно від породної належності
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Дослідження виконували
в умовах лабораторії з оцінки якості сперми бугаїв-плідників ВАТ НВО «Прогрес».
Матеріалом були зоотехнічні
та лабораторно-технологічні
форми обліку спермопродуктивності бугаїв-плідників
за 1998- 2007 рр. У процесі
обчислення використовували загальновідомі генетикоматематичні та біометричні
методи, викладені у працях
К.К. Меркур’євої [4], М.А.
Плохинського [5] за допомогою інструментів програмного пакета Statistika 6.0.
Результати досліджень.
Табл. 1 містить дані аналізу
спадкового впливу батьків на
показники відтворення у синів
голштинської та спорідненої з
нею плідників української червоно-рябої молочної породи
– запліднення від першого осіменіння , кількість отриманих
еякулятів за рік інші показники спермопродуктивності.
Як видно з таблиці, у симентальських плідників коефіцієнти успадковуваності були
на низькому рівні. А вплив
на запліднюючу здатність дещо вищим, що пов’язано з
жорстким відбором тварин за
цим показником.
Показники
спадкової
зум овленості
відтворювальної здатності синів був
майже на рівні значення коефіцієнтів лінійного впливу.
Зазвичай, належність плідників до певної лінії визначається за батьківською стороною родоводу, чим можна
пояснити їх відповідність.
Але при дослідженні батьківського впливу на продуктивність синів в одних і тих
же лініях, нами отримано
значні коливання цих показників: на статеву активність,
концентрацію статевих клітин, тривалість використання, запліднювальну здатність.
Коефіцієнт успадковува-

Кореляція між напівсибсами за показниками середньодобового об’єму сперми
залежно від кровності за голштинською породою

Таблиця 2.

Умовний генотип

Кількість
споріднених груп

Бугаї , голів

Коефіцієнт кореляції,
r±mr

Чистопорідні голштини

3

20

0,47±0,25

0,88 за поліпшуючою породою

4

12

0,65±0,22

0,75 за поліпшуючою породою

7

31

0,66±0,20

0,5 за поліпшуючою породою

3

11

0,78±0,18

Метод визначення

Споріднена група

Бугаїв,
голів

Кореляція між
продуктивністю батька та
синів

Віце

Кореляція між
напівсибсами
Батько один

Коефіцієнти успадковуваності
об’єм еякуляту

концентрація
сперміїв

5

0,75±0,29

0,67±0,33

Юммі

4

0,84±0,24*

0,5±0,38

Віце

5

0,95±0,14*

0,75±0,29

Юммі

4

0,65±0,34

0,54±0,37

Примітка: * - P<0,05

ності об’єму еякуляту, визначений шляхом розрахунку
кореляції між напівсибсами, виявив значні його коливання.
При подальшому аналізі нами було визначено
залежність рівня коефіцієнтів кореляції між напівсибсами від їх «умовного генотипу». Із збільшенням ступеня кровності за голштинською породою їх значення
дещо знижувалися (табл. 2).
Ця тенденція зберігалася між потомством різних
генотипів одного батька. На нашу думку, зниження
батьківського спадкового впливу у «висококровних»
та чистопородних тварин пов’язано з більшою консолідацією генетичної інформації, що, в свою чергу,
є проявом вже не стільки індивідуальних показників,
скільки вираженням групової (порідної) характеристики. Водночас у напівкровних тварин, внаслідок різноманітних генотипових поєднань та взаємодії генів,
індивідуальні характеристики батьків виходять на
перше місце.
Значення коефіцієнтів кореляції між напівсибсами
за показниками концентрації статевих клітин в одиниці об’єму та запліднюючої здатності мали значно
менші межі коливання, ніж за показником об’єму

еякуляту. Крім того, у тварин різних генотипів спостерігалися коефіцієнти кореляції на приблизно одному
рівні , що ще раз підтверджує відносну стабільність
цих показників.
Коефіцієнти кореляції між напівсибсами були майже
на одному рівні незалежно від лінійної приналежності
їх батьків. На нашу думку, високі значення успадковуваності показників відтворювальної здатності, у
нашому випадку, пов’язані з однотиповістю умов утримання плідників протягом тривалого часу і у зв’язку з
цим максимальним проявом генотипового впливу на
відтворювальний потенціал бугаїв-плідників (і батьки
і сини утримувалися в умовах однієї племстанції і на
типових раціонах, за винятком різних років).
Спадковий вплив також визначали шляхом встановлення коефіцієнта кореляції (у табл. 3 наведено
подвоєний коефіцієнт кореляції, що відповідає коефіцієнту успадковуваності) між продуктивністю батька
та синів. У цьому випадку було проаналізовано показники спермопродуктивності синів бугаїв-плідників
Віце №DE10910993 та Юммі №1751179 голштинської
породи, що мали більше чотирьох синів, які знаходилися на станції в один період (див.табл. 3).
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Таблиця 3.
Показники коефіцієнту успадковуваності рівня спермопродуктивності в споріднених групах Віце
№DE10910993 та Юммі №1751179, визначені різними методами
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Висновки.
Коефіцієнти успадковуваності досить високі незалежно від способу визначення, який використовувався
при дослідженні. Незначні відмінності між значеннями
коефіцієнтів пов’язані з різним часом утримання тварин (батьків та синів) та внаслідок певного материнського впливу при визначенні спадкового впливу між
напівсибсами. Тому прогнозування майбутньої спермопродуктивності бугаїв, яких передбачається використовувати для ремонту стада племпідприємств,
можливе за показниками відтворювальної здатності
їх батьків.
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Є.Федорович, докт. с.-г.наук
Інститут біології тварин НААН
Проблема оцінки та відбору тварин одночасно за
великою кількістю ознак – одна із найскладніших у
системі селекції молочної худоби.
Вимоги ринкової економіки диктують необхідність
коригування методів селекції молочної худоби не
лише у напрямі підвищення кількісних характеристик
молока, але і якісних [1, 2].
Порода тварин з певним генетичним потенціалом
має значний вплив на хімічний склад молока та
вихід молочних продуктів. Кожній консолідованій
породі тварин властива відповідна концентрація жиру
та білка в молоці. Корови однієї породи залежно
від регіону розведення, кліматичних умов, годівлі
й утримання, періоду лактації дають молоко, яке
відрізняється за кількісними показниками поживних
речовин [4].
Тому, метою наших досліджень було вивчити молочну продуктивність та хімічний
склад молока у ході лактації корів молочного й комбінованого напряму продуктивності
в умовах західного регіону України.
Дослідження проведені у 6 господарствах західного
регіону України: СВАТ «Мшанецьке» Теребовлянського
району Тернопільської області (українська червоноряба молочна та червона польська породи), ПОП
«Іванівське» Теребовлянського району Тернопільської
області (українська чорно-ряба молочна порода),
ТзОВ «Агрофірма «Угринів» Сокальського району
Львівської області (айрширська порода), СГТзОВ
«Літинське» Дрогобицького району Львівської
області (симентальська порода), ВСКГ «Нове життя»
Виноградівського району Закарпатської області (бура
карпатська порода).
Оцінку молочної продуктивності піддослідних корів
(надій, вміст жиру в молоці, кількість молочного
жиру) проводили згідно з даними зоотехнічного
обліку (впродовж останніх 20 років) за першу, другу,
третю, четверту, п’яту та кращу лактації. Хімічний
склад молока визначали на 2-3, 5-6 та 8-9 місяцях
лактаційного періоду повновікових корів кожної
породи за допомогою аналізатора молока “EKOMILK
TOTAL”, суху речовину – висушуванням у сушильній
шафі, золу – шляхом спалювання при температурі
550-600оС.
Статистичну обробку одержаних даних проводили
за методикою Н. А. Плохинського [3] з використанням
комп’ютерних програм Excel і Statistica 6.
Нами встановлено, що надій корів української
чорно-рябої молочної породи залежно від лактації
знаходився в межах 3970,9-3537,9 кг, вміст жиру в

УДК 636.2.082:637.12.04
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молочних та корів
комбінованого напряму
продуктивності
Анотація. Наведено дані щодо динаміки молочної продуктивності та хімічного складу молока
корів молочних та комбінованих порід в умовах західного регіону України. Встановлено, що у
тварин більшості досліджуваних порід найвища молочна продуктивність спостерігалася за третю
лактацію і лише у корів української червоно-рябої молочної та симентальської порід – за четверту.
Виявлені певні зміни хімічного складу молока у ході лактаційного періоду.
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Annotation. The data were given about the dynamics of milk yield and chemical profile of milk in cows of
dairy and combined breed in the conditions of the western region of Ukraine. It was established the animals had the highest milk yield during the period of third lactation except the cows of Red and White and
Simmental cattle during the fourth one. There were found some changes in chemical profile of milk.
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молоці – в межах 3,67-3,71 % та кількість молочного
жиру – в межах 149,5-168,0 кг; української червонорябої молочної породи – відповідно 3503,0-4471,8;
3,76-3,78 та 132,4-168,6; червоної польської – 2838,43698,4; 3,70-3,73 та 107,9-138,6; айрширської –
4034,3-4337,0; 4,0-4,12 та 165,4-181,7; симентальської
– 3026,4-3810,2; 3,76-3,81 та 113,6-145,0 і бурої карпатської породи – 2700,5-3384,4 кг; 3,69-3,85 % та
99,8-125,9 кг. У тварин більшості досліджуваних порід
найвища молочна продуктивність спостерігалася за
третю лактацію і лише у корів української червонорябої молочної та симентальської порід – за четверту .
Тварини усіх досліджуваних порід за надоєм,
вмістом жиру в молоці та кількістю молочного жиру
переважали відповідні стандарти зазначених порід
(виняток – вміст жиру в молоці за першу лактацію у
корів айрширської породи).
Спостерігалися зміни надою корів досліджуваних
порід з кожною наступною лактацією. Так, надій за
першу лактацію у тварин української чорно-рябої
молочної породи був 95,2 % від надою за другу, за
другу лактацію – 91,9 % від надою за третю, за третю –
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Таблиця 1
Динаміка кількісних і якісних показників молочної продуктивності корів молочних порід впродовж
лактації, M±m (n=8)
Період лактації, місяці

Показник

2-3

5-6

8-9

В середньому
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Українська чорно-ряба молочна порода

16

Добовий надій, кг

25,6±0,86

17,3±0,42

12,9±0,47

18,6±0,30

Суха речовина, %

12,53±0,342

12,79±0,417

12,95±0,395

12,76±0,354

Жир, %

3,66±0,021

3,81±0,036

3,99±0,028

3,82±0,026

Білок, %

3,35±0,018

3,37±0,016

3,44±0,017

3,39±0,016

СЗМЗ, %

8,87±0,031

8,98±0,029

8,96±0,022

8,94±0,025

Лактоза, %

4,74±0,016

4,75±0,021

4,69±0,018

4,73±0,018

Зола, %

0,78±0,015

0,79±0,015

0,83±0,015

0,80±0,014

Українська червоно-ряба молочна порода
Добовий надій, кг

23,9±0,72

16,6±0,76

12,1±0,42

17,5±0,59

Суха речовина, %

12,70±0,357

12,90±0,341

12,99±0,249

12,86±0,304

Жир, %

3,75±0,021

3,89±0,027

4,00±0,028

3,88±0,021

Білок, %

3,35±0,014

3,37±0,013

3,40±0,011

3,37±0,010

СЗМЗ, %

8,95±0,038

9,01±0,038

8,99±0,040

8,98±0,036

Лактоза, %

4,77±0,017

4,75±0,021

4,73±0,016

4,75±0,016

Зола, %

0,83±0,017

0,89±0,019

0,86±0,014

0,86±0,014

Айрширська порода
Добовий надій, кг

23,5±0,90

16,8±1,20

11,7±0,84

17,3±0,93

Суха речовина, %

13,07±0,193

13,19±0,123

13,30±0,114

13,19±0,136

Жир, %

4,29±0,036

4,38±0,057

4,47±0,029

4,38±0,034

Білок, %

3,51±0,010

3,52±0,010

3,54±0,013

3,52±0,010

СЗМЗ, %

8,78±0,027

8,81±0,018

8,83±0,014

8,81±0,018

Лактоза, %

4,66±0,015

4,67±0,010

4,63±0,017

4,65±0,012

Зола, %

0,61±0,018

0,62±0,017

0,66±0,013

0,63±0,014

Червона польська порода
Добовий надій, кг

17,2±0,52

11,4±0,63

9,3±0,74

12,6±0,59

Суха речовина, %

12,29±0,242

12,51±0,189

12,57±0,170

12,46±0,194

Жир, %

3,69±0,018

3,84±0,021

3,96±0,021

3,83±0,019

Білок, %

3,30±0,009

3,30±0,010

3,31±0,007

3,30±0,007

СЗМЗ, %

8,60±0,023

8,67±0,027

8,61±0,027

8,63±0,025

Лактоза, %

4,64±0,018

4,66±0,014

4,62±0,012

4,64±0,013

Зола, %

0,66±0,013

0,71±0,019

0,68±0,016

0,68±0,015
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11,8 (Р<0,001) та 4,5 (Р<0,001), айрширської – на 6,7
(Р<0,01), 11,8 (Р<0,001) та 5,1 (Р<0,01), червоної польської – на 5,8 (Р<0,001), 7,9 (Р<0,001) та 2,1 кг, симентальської – на 5,6 (Р<0,001), 8,8 (Р<0,001) та 3,2 (Р<0,01)
і бурої карпатської – на 4,8 (Р<0,001), 7,7 (Р<0,001) та
2,9 кг (Р<0,001).
У зоотехнічній практиці продуктивність тварин оцінюють не лише за величиною надою і жирністю молока, а й за вмістом у ньому сухої речовини, оскільки
цей показник зумовлює харчову цінність молока,
витрати його при виробництві молочних продуктів
(сиру, масла, консервів). Вміст сухої речовини у молоці
корів усіх досліджуваних порід впродовж лактації
збільшувався (табл.1 і 2). У тварин української чорнорябої молочної породи з 2-3 до 5-6 місяця лактації цей
показник зріс на 0,26, з 2-3 до 8-9 – на 0,42 та з 5-6
до 8-9 – на 0,16, у корів української червоно-рябої
молочної породи – відповідно на 0,20; 0,09 та 0,09,
айрширської – на 0,12; 0,23 та 0,11, червоної польської
– на 0,22; 0,28 та 0,06, симентальської – на 0,12; 0,26
та 0,14 і бурої карпатської – на 0,08; 0,28 та 0,20 %.
Відомо, що молочний жир має високу енергетичну
цінність. Він забезпечує організм жиророзчинними

Динаміка кількісних і якісних показників молочної продуктивності корів
комбінованих порід впродовж лактації, M±m (n=8)

Показник

Період лактації, місяці
2-3

5-6

8-9

Таблиця 2

В середньому

Симентальська порода
Добовий надій, кг

18,4±0,37

12,8±0,46

9,6±0,51

13,6±0,43

Суха речовина, %

12,61±0,163

12,73±0,158

12,87±0,143

12,74±0,150

Жир, %

3,76±0,022

3,89±0,019

4,01±0,014

3,89±0,025

Білок, %

3,34±0,008

3,35±0,007

3,37±0,007

3,35±0,006

СЗМЗ, %

8,85±0,027

8,84±0,027

8,86±0,017

8,85±0,021

Лактоза, %

4,82±0,016

4,81±0,010

4,78±0,012

4,80±0,012

Зола, %

0,69±0,018

0,68±0,015

0,71±0,013

0,69±0,013

Бура карпатська порода
Добовий надій, кг

16,9±0,35

12,1±0,045

9,2±0,32

12,7±0,28

Суха речовина, %

12,70±0,180

12,78±0,163

12,98±0,169

12,82±0,169

Жир, %

3,75±0,019

3,85±0,017

3,96±0,034

3,85±0,019

Білок, %

3,35±0,007

3,36±0,006

3,36±0,007

3,36±0,006

СЗМЗ, %

8,95±0,037

8,93±0,038

9,02±0,020

8,97±0,026

Лактоза, %

4,86±0,014

4,82±0,014

4,82±0,015

4,83±0,013

Зола, %

0,74±0,014

0,75±0,016

0,84±0,024

0,78±0,017
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100,2 % від надою за четверту і за четверту – 104,8 % від
надою за п’яту лактацію; у корів української червонорябої молочної породи – відповідно 87,9; 91,8; 97,1 і
104,9; червоної польської – 87,3; 87,9; 102,4 і 100,6;
айрширської – 94,2; 98,7; 104,1 і 102,1; симентальської –
91,8; 89,4; 96,7 і 105,8 та бурої карпатської – 87,8; 90,9;
105,4 і 103,0 %.
Встановлено, що добовий надій та показники
хімічного складу молока корів досліджуваних порід
змінювалися залежно від періоду лактації (табл.1).
Добовий надій молока корів української чорно-рябої
молочної породи залежно від лактаційного періоду
знаходився в межах 12,9-25,6, української червонорябої молочної – 12,1-23,9, айрширської – 11,7-23,5,
червоної польської – 9,3-17,2, симентальської – 9,618,4 та бурої карпатської – в межах 9,2-16,9 кг.
У тварин досліджуваних порід цей показник
впродовж лактації знижувався. У період з 2-3 до 5-6
місяця лактаційного періоду у корів української чорнорябої молочної породи добовий надій знизився на 8,3
(Р<0,001), з 2-3 до 8-9 – на 12,7 (Р<0,001) та з 5-6 до 8-9
– на 4,4 кг (Р<0,001), у ровесниць української червонорябої молочної породи – відповідно на 7,3 (Р<0,001),
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вітамінами,
фосфатидами,
поліненасиченими
жирними кислотами, які беруть участь в обмінних
процесах. Цей показник у молоці корів досліджуваних
порід у ході лактації мав тенденцію до збільшення. У
період з 2-3 до 5-6 місяця лактаційного періоду у корів
української чорно-рябої молочної породи він зріс на
0,15 (Р<0,01), з 2-3 до 8-9 – на 0,33 (Р<0,001) та з 5-6
до 8-9 – на 0,18 (Р<0,01), у тварин української червонорябої молочної породи – відповідно на 0,14 (Р<0,01),
0,25 (Р<0,001) та 0,11 (Р<0,05), айрширської – на 0,09;
0,18 (Р<0,01) та 0,09, червоної польської – на 0,15
(Р<0,01), 0,27 (Р<0,001) та 0,12 % (Р<0,01).
Одним із найцінніших компонентів молока є білки, які
містять у достатній кількості всі незамінні амінокислоти.
У корів української чорно-рябої молочної породи вміст
білка в молоці з 2-3 до 5-6 місяця лактаційного періоду
зріс на 0,02, з 2-3 до 8-9 – на 0,09 (Р<0,01) та з 5-6 до
8-9 місяця – на 0,07 % (Р<0,01), у тварин української
червоно-рябої молочної породи це збільшення становить
відповідно 0,02; 0,05 (Р<0,05) та 0,03, айрширської –
0,01; 0,03 та 0,02, а у ровесниць червоної польської
породи названий показник у період з 2-3 до 5-6 місяця
був незмінним, а на 8-9 місяці порівняно з 2-3 та 5-6
місяцями – збільшився на 0,01 %.
Якість молока оцінюють ще за однією важливою
ознакою – сухим знежиреним молочним залишком
(СЗМЗ). Цей показник у корів української чорнорябої молочної породи з 2-3 до 5-6 та з 2-3 до 8-9
місяця лактації зріс відповідно на 0,11 (Р<0,05) та 0,09
(Р<0,05), української червоно-рябої молочної – на
0,06 та 0,04, червоної польської – на 0,07 та 0,01, а з
5-6 до 8-9 місяця – знизився відповідно на 0,02; 0,02;
0,06 %. Дещо інша картина спостерігалася у корів
айрширської породи: вміст СЗМЗ в молоці з 2-3 до 5-6
місяця лактації у них збільшився на 0,03, з 2-3 до 8-9 –
на 0,05 та з 5-6 до 8-9 – на 0,02 %.
У сухій речовині молока найбільше міститься
вуглеводів. Це переважно лактоза, яка наявна лише
у молоці. Даний вуглевод є джерелом енергії для
організму, забезпечує нормальну роботу м’язів, серця,
печінки та інших органів. Вміст лактози у молоці корів
української чорно-рябої молочної породи на 5-6 місяці
лактації порівняно з 2-3 зріс на 0,01, у айрширів – на
0,01 і у ровесниць червоної польської породи – на 0,02,
а на 8-9 місяці порівняно з 2-3 та 5-6 місяцями лактації
цей показник знизився відповідно на 0,05 та 0,06; 0,03
та 0,04; 0,02 та 0,04 %. У тварин української червонорябої молочної породи вміст лактози в молоці з 2-3 до
5-6 місяця лактаційного періоду знизився на 0,02, з 2-3
до 8-9 – на 0,04 та з 5-6 до 8-9 – на 0,02 %.
У період з 2-3 до 5-6, з 2-3 до 8-9 та з 5-6 до 8-9
місяця лактації вміст золи після спалювання молока
корів української чорно-рябої молочної породи зріс
відповідно на 0,01; 0,05 (Р<0,05) та 0,04, айрширської –
на 0,01; 0,05 та 0,04, червоної польської – на 0,05; 0,02
та 0,03 %. У тварин української червоно-рябої молоч-
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ної породи у період з 2-3 до 5-6 та з 2-3 до 8-9 місяця
лактації цей показник зріс відповідно на 0,06 (Р<0,05)
та 0,03, а з 5-6 до 8-9 місяця – знизився на 0,03 %.
Дещо подібна картина за хімічним складом молока
спостерігалася і у корів комбінованих порід (табл.2).
Добовий надій тварин симентальської породи з 2-3
до 5-6 місяця лактаційного періоду зменшився на 5,6
(Р<0,001), з 2-3 до 8-9 місяця – на 8,8 (Р<0,001) та з 5-6
до 8-9 місяця – на 3,2 (Р<0,01), у корів бурої карпатської
породи – відповідно на 4,8 (Р<0,001), 7,7 (Р<0,001)
та 2,9 кг (Р<0,001). У ровесниць симентальської та
бурої карпатської порід збільшення вмісту у молоці
сухої речовини з 2-3 до 5-6 місяця лактації становило
відповідно 0,12 та 0,08, з 2-3 до 8-9 місяця – 0,26 та
0,28 і з 5-6 до 8-9 місяця – 0,14 та 0,20 %, вмісту жиру
– 0,13 (Р<0,01) та 0,10; 0,25 (Р<0,001) та 0,21 (Р<0,001)
і 0,12 (Р<0,05) та 0,11 % (Р<0,05). Щодо вмісту білка в
молоці, то у корів симентальської породи з 2-3 до 5-6
місяця лактації він збільшився на 0,01, з 2-3 до 8-9 – на
0,03 (Р<0,05) та з 5-6 до 8-9 місяця – на 0,02 %, а у
ровесниць бурої карпатської породи у всі досліджувані
лактаційні періоди зазначений показник залишався
майже незмінним. Вміст СЗМЗ в молоці корів обох
порід у період з 2-3 до 5-6 місяця знизився відповідно на 0,01 та 0,02, а у період з 2-3 до 8-9 і з 5-6
до 8-9 місяця – зріс на 0,01 та 0,07 (Р<0,001) і 0,02 та
0,09 % (Р<0,01). У тварин симентальської породи
спостерігалося зниження вмісту лактози в молоці
у період з 2-3 до 5-6 місяця лактації на 0,01, з 2-3 до
8-9 місяця – на 0,04 та з 5-6 до 8-9 – на 0,03 %. У
тварин бурої карпатської породи з 2-3 до 5-6 та з 2-3
до 8-9 місяця лактаційного періоду названий показник
зменшився відповідно на 0,04 та 0,04 %, а з 5-6 до
8-9 місяця – залишався без змін. Вміст золи після
спалювання молока корів симентальської породи у
період з 2-3 до 5-6 місяця лактації знизився на 0,01, а з
2-3 до 8-9 та з 5-6 до 8-9 місяця – підвищився на 0,02
та 0,03 % відповідно. У ровесниць бурої карпатської
породи цей показник збільшився з 2-3 до 5-6 місяця
лактації на 0,01, з 2-3 до 8-9 місяця – на 0,01 (Р<0,01) та
з 5-6 до 8-9 місяця – на 0,09 % (Р<0,05).
Висновки. У тварин більшості досліджуваних порід
найвища молочна продуктивність спостерігалася за
третю лактацію і лише у корів української червонорябої молочної та симентальської порід – за четверту
лактацію.
На добовий надій корів та показники хімічного складу
молока певний вплив має період лактації. У корів усіх
досліджуваних порід з кожним наступним періодом
лактації добові надої знижувалися, вміст у молоці сухої
речовини, жиру та білка – зростав. Вміст СЗМЗ зростав
лише у молоці корів айрширської породи, а у тварин
решту порід – мав хвилеподібний характер. Вміст лактози
зростав лише у корів української червоно-рябої молочної
породи, а знижувався – у ровесниць обох комбінованих
порід. Вміст золи зростав у корів української чорно-рябої

молочної, айрширської та бурої карпатської порід, у
решту – мав хвилеподібний характер.
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Оптимізація оцінки
мікробного складу статевої
системи самиць
Аннотація. Надмірна контамінація статевих шляхів факультативними аеробами часто стає
причиною гінекологічних розладів. З метою оцінки загального мікробного обсіменіння та виділення
домінуючих штамів запропонована схема посіву клінічних зразків методом паралельних штрихів на
ряд загальних, селективних та диференційно-діагностичних середовищ.
Ключові слова: статева система, мікробіологічна оцінка, посів, чиста культура, поживні середовища.
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Abstract. Genital tract’s excessive bacterial contamination often can be a reason of gynaecological disorders. To excessive a total microbial contamination and for the separate dominating stains purpose a method
of inoculation by the parallel lines on the variety common, selective and differentially-diagnostic mediums.
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Г

інекологічні розлади у тварин та нерезультативні осіменіння можуть бути наслідками надмірної
контамінації статевих шляхів умовно-патогенними
резидентними мікроорганізмами, які за несприятливих
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Оптимизация оценки микробного состава половой системы самок. М. И. Крывда, А. Е. Галатюк,
Л. А. Солодкая (Житомирский национальный агроэкологический университет, г.Житомир)
Чрезмерная контаминация половых путей факультативными аэробами часто является причиной
гинекологических расстройств. С целью оценки общего микробного обсеменения, а также выделения
доминантных штаммов предложена схема посева клинических образцов методом параллельных
штрихов на ряд общих, селективных и дифференциально-диагностических сред.
Ключевые слова: половая система, микробиологическая оценка, посев, чистая культура, питательные
среды.
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факторів здатні провокувати запалення [5-6]. При
вивченні мікробного пейзажу реальних біоплівок в
різних системах органів, дослідники не лише накопичують інформацію щодо спектра мікроорганізмів, але
й прагнуть виділити штами, які є індикаторами запалення або дизбіозу. У наш час це можливо зробити як
в ручному, так і в автоматизованому режимі. Кожен
із варіантів дає змогу провести видову ідентифікацію
виділених ізолятів, одержати дані щодо їх чутливості
до протимікробних препаратів. Для здійснення будьякої із вищезазначених методик необхідно із вихідної
змішаної культури брати ряд чистих [1-3]. Саме така
робота постійно актуальна для кожного мікробіолога.
Водночас, вона є лімітуючою стадією кожного експерименту, оскільки виділення максимальної кількості
індивідуальних культур потребує значних витрат реагентів та часу. Тому дослідження щодо оптимізації
виділення чистих культур із патологічних і клінічних
матеріалів представляють інтерес для практичних спеціалістів.
Дослідження проводили на конях української верхової породної групи та великій рогатій худобі української молочної чорно-рябої породи.
Матеріали дослідження – змиви із статевих органів
самиць. Досліджували якісний склад мікробної асоціації здорових тварин (коні, ВРХ) та тварин з клінічними симптомами захворювання (ендометрит у ВРХ).
Матеріали для посіву отримували шляхом відбору
мазків із статевих органів самиць. Надалі аплікатори
із мікробним матеріалом поміщали в транспортні пробірки із стерильним фізрозчином. Мікробну суспензію
протягом доби висівали паралельними штрихами на
поверхню поживних середовищ, розлитих в чашки
Петрі. Використовували ряд середовищ загального та
селективного призначення. Вибір середовищ визначався тропізмом мікробів до досліджуваної системи
організму [4].
Мета досліджень - оцінка загального мікробного обсіменіння, оптимізація виділення
чистих культур із нативних зразків.
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Результати дослідження. Зазвичай, при виділенні чистих культур застосовують поверхневі висіви
мікробних суспензій із стерильних транспортних пробірок або глибинні висіви розведених суспензій. Вибір
ефективних розведень (20-300 колоній у чашці Петрі)
при первинному посіві глибинним методом призводить до значних додаткових витрат середовищ та
посуду. Рекомендоване у всіх мікробіологічних довідниках застосування середовищ загального призначення дає змогу впродовж 2-5 діб виділити ізоляти, що
мають різну швидкість росту. Але для максимально
точної оцінки складу мікробної асоціації доцільно
застосовувати середовище не одного, а як мінімум,
двох типів (наприклад, МПА – м’ясо-пептонний агар
та АМХ – агар Мюлер-Хінтона). Як правило, при глибинних висівах обов’язково зустрічаються культури,
які ростуть лише на одному із зазначених середовищ.
Тому ми пропонуємо під час вивчення мікробного
пейзажу статевої сфери тварин проводити первинний
висів методом паралельних поверхневих штрихів,
використовуючи певний набір загальних, селективних
та диференційно-діагностичних середовищ. Для роботи із зразками, відібраними із зовнішніх статевих шляхів самиць, застосовували такі загальні середовища
як МПА, АМХ та агар Сабуро, селективне середовище
сольовий агар для стафілококів та середовища для
ентеробактерій різних видів – агар Мак Конкі, ксилозо-лізиновий дезоксихолатний агар, вісмут-сульфіт
агар, агар Ендо. Зазначений набір допомагає виділити із зразків бацили, гриби, дріжджі, актиноміцети,
стафіло- та ентерококи, ешеріхії, сальмонели, шигели,
цитробактер.
Робота методом «штриха» забезпечує встановлення спектра аеробних мікроорганізмів, адже доведено, що саме надмірний розвиток аеробів є одним із
перших свідчень дизбіозу статевої системи [6,7]. Слід
зазначити, що використання селективних та диференційно-діагностичних середовищ дає змогу за 1-2 доби
після посіву нативного зразку оцінити видову приналежність мікробів та – за інтенсивністю росту штриха
– кількісні параметри їх розвитку в зразках, визначити
домінуючі види.
Тому вже на другу-третю добу дослідник може мати
не лише набір ізолятів від хворих чи здорових тварин,
але й попередні результати щодо їх видової належності. Необхідно зазначити, що названі середовища
є стандартним набором у мікробіологічних лабораторіях різного підпорядкування. Використовуючи лише
одну залиту чашку Петрі можна одержати декілька
(2-4 шт.) незалежних штрихів, що дає змогу провести висіви в належній кількості повторностей. Це
сприяє скороченню витрат середовищ та лабораторного посуду, прискорює виділення потрібних чистих
культур , а отже, підвищує ефективність та рентабельність роботи. Після фарбування культур за Грамом
можна обрати оптимальну кількість біохімічних тестів
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Особливості українських
чорно- та червоно-рябої
молочних порід Поділля
Анотація: Порівняльна оцінка українських червоно- та чорно-рябої молочних порід у процесі їх
генезису за основними господарськи корисними ознаками в умовах Поділля.
Ключові слова: українська червона молочна порода, українська чорно-ряба молочна порода,
екстер’єр, жива маса, продуктивність, відтворна здатність, морфологічні показники крові,
легеневий газообмін.
Abstract.. The work presents the results of a complex comparative selection, genetic and biological evaluation of Ukrainian red and white and black and white dairy breeds during their genesis on the basic of
economic useful features in conditions of Podillya of Ukraine.
Key words: Ukrainian red-and-white dairy breed, Ukrainian black-and-white dairy breed, exterior, live
weight, productivity, reproducible ability, morphological parameters of blood, pulmonary gas exchange.
С. Ліщук, науковий співробітник
Подільський державний
аграрно-технічний університет

В

Україні впродовж останніх сорока років було
створено низку нових порід великої рогатої
худоби, серед яких українські чорно-ряба і червоно-ряба молочні породи [1,5].
Проте, як і всі інші ці новостворені молочні породи
теж перебувають у динамічному розвитку. Вони, як

система спадкових форм, є складовими частинами
безперервного селекційного процесу [2]. Враховуючи
вищезазначене,
доцільно комплексне теоретичне
і практичне дослідження селекційно-генетичних та
біологічних особливостей тварин українських чорнорябої і червоно-рябої молочних порід, які в умовах
Поділля вивчені недостатньо.
Дослідження проведено в Інституті розведення і
генетики тварин НААН імені М.В.Зубця та ТОВ «Старт»
с.Новоставці Теофіпольського району Хмельницької
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для остаточної видової ідентифікації мікробів в ручному або автоматичному режимі.
Висновки та пропозиції. Відбір мікробного матеріалу із зовнішніх статевих шляхів самиць рекомендуємо проводити у транспортні пробірки із 0,9%
розчином натрію хлориду. Аплікатори пробірок використовувати для нанесення 2-4 паралельних штрихів
на поверхню набору поживних середовищ. Аналіз
складу мікробної асоціації, інтенсивності розвитку
мікроорганізмів в ній проводити після співставлення
вигляду посівів від клінічно здорових (контроль) та
хворих тварин.
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Індекси будови тіла теличок українських чорно- та червоно-рябої молочних порід, %
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Індекс

22

Телички української чорно-рябої
молочної породи, (V грп.)
n = 10

Таблиця 1

Телички української червоно-рябої
молочної породи, (VI грп.)
n = 10

вік тварин, місяці
3

6

9

3

6

9

Статі

98,83

119,93

108,69

101,03

114,45

109,94

Масивності

123,44

120,49

126,89

120,91

117,32

122,93

Масивності за Дюрстом

11,24

16,20

22,36

9,89

14,20

18,28

Костистості

15,32

18,56

20,73

14,52

16,60

18,68

Збитості

92,37

94,14

94,06

92,6

93,78

94,97

Розтягнутості (формату)

133,65

128,0

134,9

130,43

125,11

129,45

Грудний

67,20

59,36

68,87

63,27

59,51

65,37

Глибокогрудості

44,20

47,16

47,41

43,33

45,29

45,66

Довгоногості

55,80

52,84

52,59

56,68

54,72

54,35

Вираженості типу

17,45

17,17

19,00

16,50

16,91

18,10

Лептосомії

59,05

61,57

68,14

55,52

57,79

62,65

Перерослості

102,21

105,68

106,85

101,98

106,36

106,62

Ейрисомії

25,28

27,01

29,01

24,10

25,68

27,31

області. Об’єктом досліджень були племінні ресурси та селекційно-генетичні фактори формування продуктивності тварин
українських чорно-рябої і червоно-рябої
молочних порід.
Метою досліджень була комплексна
порівняльна оцінка тварин українських чорно-рябої та червоно-рябої
молочних порід за основними господарськи корисними ознаками, динамікою живої маси, екстер’єрними
особливостями, молочною продуктивністю, технологічними ознаками
вим’я, відтворювальною здатністю,
хімічним складом молока, біохімічними і морфологічними показниками крові та м’ясними якостями.
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Відносна інтенсивність росту живої маси бичків українських чорно- та червоно-рябої молочних порід, %

Жива маса тварин української
чорно-рябої породи

Жива маса тварин української
червоно-рябої породи

n

M±m, кг

Cv, %

n

M±m, кг

Cv, %

Новонароджені

671

31,8±0,4

18,7

491

30,4±0,3

12,5

6 міс.

657

165,6±3,03

25,6

486

152,3±1,3

11,7

12 міс.

634

285,1±0,9

4,6

472

284,5±1,7

8,6

15 міс.

624

389,5±1,6

5,7

464

362,9±2,9

11,3

При першому осіменінні

618

421,1±2,5

8,8

459

416,6±2,4

8

I лактація

618

522,1±2,6

9,1

457

506,3±2,5

6,8

II лактація

608

576,3±3,7

9,08

449

555,9±2

5

III лактація

596

581,5±2,3

5,7

485

574,6±4,4

10,7

Вік

Для проведення експериментальних досліджень
було сформовано 6 груп по 10 тварин кожна:
I група – корови української чорно-рябої молочної
породи ;
II група – корови української червоно-рябої молочної породи ;
III група – бички української чорно-рябої молочної
породи ;
IV група – бички української червоно-рябої молочної породи ;
V група – телички української чорно-рябої молочної
породи ;
VI група – телички української червоно-рябої молочної породи ;
За результатами проведених досліджень корови
української чорно-рябої молочної породи істотно
переважають корів української червоно-рябої молочної породи.
Аналіз промірів бичків українських чорно- та червоно-рябої молочних порід свідчить, що за окремими
промірами вони відрізнялися між собою.
Результати проведених досліджень показують, що
телички обох порід у 3-, 6-, 9-місячному віці мали
неод
накове збільшення промірів висоти, ширини,
обхвату і глибини грудей (табл.1).
Телички V групи також переважали ровесниць VI
групи за більшістю індексів будови тіла, зокрема:
за індексом масивності, індексом масивності за
Дюрстом, індексом костистості, індексом розтягнутості, грудним індексом, індексом глибокогрудності. Тварини VI групи у 3- та 6-місячному віці переважали своїх ровесниць за: індексом статі, індексом
збитості, індексом та довгоногості. З віком у теличок обох порід відбувається збільшення індексів
статі, масивності за Дюрстом, глибокогрудості,

костистості, збитості, лептосомії, перерослості та
ейрисомії.
Встановлено (табл. 2), що телиці і корови української чорно-рябої молочної породи за живою масою
переважають корів української червоно-рябої молочної породи в усі періоди вирощування.
Найбільша інтенсивність росту телиць обох порід
спостерігається до 6 місяців, тому саме в цей період
необхідно особливу увагу приділяти умовам утримання та годівлі молодняку. Більший ріст живої маси
від 6-ти до 15-ти – міс. віку спостерігалось у телиць V
групи. Після 6-міс. віку інтенсивність росту живої маси
тварин обох порід поступово знижувалась. У 18-міс.
віці жива маса телиць V групи більша, ніж жива маса
телиць VI групи.
Результати проведених досліджень показують, що
бички українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід мають високі показники живої маси (рис.).
При цьому бички IV групи у вікові періоди від народження до 18-місячного віку мали вищі показники живої
маси, ніж тварини III групи. Абсолютний середньодобовий приріст у піддослідних тварин від народження і до
18-місячного віку також був більшим у бичків IV групи.
Після 15-місячного віку середньодобові прирости бичків знижувались. У період від народження до
3-місячного віку (рис. ) відносна інтенсивності росту
була більшою у тварин IV групи.
У період від 3- до 6-місячного віку тварин інтенсивність росту живої маси у бичків обох порід знизилася
в 1,33 раза. А вже від 6- до 18-місячного віку інтенсивність живої маси у бичків обох порід знижувалась
пропорційно.
За 3 лактації корови чорно-рябої молочної породи
за надоєм переважали корів червоно-рябої молочної
породи (табл.3).
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Таблиця 2

Динаміка живої маси телиць і корів досліджуваних порід
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Молочна продуктивність корів українських чорно-рябої
та червоно-рябої порід за лактаціями
Показники

n

Таблиця 3

M±m

Cv, %
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Українська чорно-ряба молочна порода

24

Надій, кг
в т.ч.: перша лактація
друга лактація
третя лактація

618
521
460

6150±75,2
6425±80,78
6563±88,02

17,15
17,64
18,81

Вміст у молоці жиру, %
в т.ч.: перша лактація
друга лактація
третя лактація

618
521
460

3,57±0,008
3,60±0,17
3,62±0,009

3,15
65,84
3,62

Українська червоно-ряба молочна порода
Надій, кг
в т.ч.: перша лактація
друга лактація
третя лактація

457
443
398

4992±75,24
5015±86,5
5690±87,69

21,14
24,20
21,62

Вміст у молоці жиру, %
в т.ч.: перша лактація
друга лактація
третя лактація

457
443
398

3,80±0,006
3,81±0,003
3,83±0,004

2,38
1,39
1,78

У результаті проведених досліджень хімічного складу молока встановлено, що за трьома лактаціями
корови II групи переважали корів I групи за вмістом
сухої речовини (на 0,83 %), сирого протеїну (на 0,23%)
та сирого жиру в молоці (на 0,51%). Вміст фосфору та
кальцію у молоці корів обох порід потягом лактацій
був однаковий, але на 5-6 та 8-9 міс. лактацій вміст
кальцію на 0,01 був вищим у корів I групи. Проведені
дослідження свідчать про вірогідну різницю за хімічним складом молока між тваринами обох порід. Так, із
збільшенням віку простежується тенденція до зниження вмісту жиру, білка та сухої речовини.
Основні проміри вимені корів української чорнорябої молочної породи перевищують за всіма показниками корів української червоно-рябої молочної
породи.
Тварини досліджуваних груп, успадкували ванноподібну форму вимені, добре прикріпленого до черева.
Корови I групи мали швидкість молоковіддачі на
рівні 1,95 кг/хв., що на 0,17 кг/хв більше від корів II
групи.
За основними показниками м’ясної продуктивності
тварини української червоно-рябої молочної перевищували аналогів української чорно-рябої молочної
породи. Відкладання внутрішнього жиру в організмах
тварин обох груп було практично однаковим, проте у
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IV групи цей показник був вищим, ніж у III на 1,1 кг і
становив 8,5 кг, а забійний вихід на 1,8% (Р < 0,93) і
становив 54,4%.
Морфологічний склад туші також був кращим у
бичків IV групи.
Аналіз середньої проби м’яса та найдовшого м’яза
спини бичків обох порід показав, що м’ясо відрізняється між собою за хімічним складом і калорійністю. У
середній пробі м’яса-фаршу тварин III дослідної групи
вологи містилося 70,28%, сухої речовини — 25,12; білка
— 20,19 і золи — 1,04%. Бички IV групи переважали
своїх ровесників за цими показниками на 0,86; 1,67;
1,07; 0,06% відповідно. Проте вміст жиру у середній
пробі на 1,99% був більшим у тварин III дослідної
групи. Вміст сухої речовини у найдовшому м’язі спини
у бичків IV групи на 0,6 % був більший ніж у бичків III
групи і становив 26,9%. Вміст води також на 1,44% був
більшим у тварин української червоно-рябої молочної
породи.
Аналіз результатів дослідження крові тварин досліджуваних груп свідчить, що всі вони знаходились в
межах фізіологічної норми. Проте за морфологічними
показниками існує відмінність. Так, більший рівень
еритроцитів виявлено у крові корів I групи. У тварин II
групи спостерігали нижчу концентрацію цього показника відповідно на 1,63% (Р < 0,01) – на 2-3 місяцях

корів II групи. За I - III лактації міжотельний період у
корів української чорно-рябої молочної породи знаходився в межах 388,8-401,6 днів, що на 19 днів ( Р <
0,001) більше, ніж у тварин української червоно-рябої
молочної породи. Проте даний показник був вищим у
тих же корів I групи за другу лактацію – на 20,3 днів (Р
< 0,001) та за третю лактацію – на 27,8 днів ( Р< 0,001) .
Сухостійний період у корів I групи знаходився у
межах 61,5-66,6 днів, а у корів II групи 60,0-61,0 днів
відповідно. Протягом усіх трьох лактацій він був меншим у корів II групи на 3,6 дня (Р < 0,001) за другу
лактацію; 0,5 дня (Р < 0,001) за третю та на 25,7 днів (Р
< 0,001) за найвищу лактацію.
Результати досліджень свідчать, що корови української червоно-рябої молочної породи за частотою
дихання на 0,6 разів/хв, глибиною дихання на 0,1 л/
раз та вентиляцією легень на 1,4 л/хв переважали
корів української чорно-рябої молочної породи.
За кількістю спожитого кисню (1,7л/хв.), виділеного
вуглекислого газу (1,6 л/хв), теплопродукції (38,7 кДж/
хв.) корови II групи переважали корів I групи на 1,1; 1,2
л/хв та 1 кДж/хв. відповідно.
У відносних показниках також переважали корови
II групи. Однак, дихальний коефіцієнт на 0,1, кисневий
індекс крові на 2,6 був більшим у корів I групи порівняноз коовами II групи, а показники кількості спожитого кисню на 1 кг обмінної маси обох порід виявилися
однаковими і становили 0,8±0,04 л/год/кг0,75.
Висновки.
Одержані результати досліджень дають змогу удосконалити і покращити племінні та господарські якості
корів українських чорно- і червоно-рябої молочних
порід, що допоможе створити стада високопродуктивних тварин із бажаним рівнем продуктивності та адаптованих до конкретних умов середовища.
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лактації; 1,7% (Р < 0,05) – на 5-6 місяцях лактації і
на 1,58% (Р < 0,05) – на 8-9 місяцях лактації. Проте,
вищий вміст гемоглобіну протягом усього досліду був
у корів II групи. Так, на 2-3, 5-6, 8-9 місяцях лактації
вміст гемоглобіну у крові корів II групи був на 12,66 (Р
< 0,01); 9,77 (Р < 0,05) та 6 г/л (Р < 0,05) більший, ніж у
крові корів I групи.
Вміст загального білка у сироватці крові тварин I
групи на 8,4 г/л (Р < 0,05) – на 2-3 місяцях лактації;
10,94 (Р < 0,01) – на 5-6 місяцях лактації і на 9,91 г/л
(Р < 0,05) – на 8-9 місяцях лактації був більшим, ніж у
тварин II групи.
Також було встановлено певні відмінності за вмістом альбумінів та глобулінів у дослідних тварин.
Концентрація альбумінів у сироватці крові тварин I
групи на 2-3 місяці лактації була більшою ніж у тварин
II групи на 3,55% (Р < 0,01), на 5-6 місяці лактації на
4,25 (Р < 0,01), на 8-9 місяці лактації на 3,1% (Р < 0,01).
Загальна концентрація глобулінів у крові тварин II
групи по відношенню до тварин I групи, навпаки, була
більшою на 1,54 (Р < 0,05) – 2-3 місяці лактації; 1,5 (Р <
0,01) – 5-6 місяці лактації та 1,82 (Р < 0,05) – 8-9 місяці
лактації.
Лейкоцитарна формула крові у корів досліджуваних
порід була у межах фізіологічної норми, проте спостерігалася деяка міжпородна відмінність. Так, на 2-3, 5-6,
та 8-9 місяцях лактації тварини I групи переважали
тварин II групи за показниками еозинофілів на 1,6; 1,1
та 0,9% та лімфоцитів на 5,71; 4,92 та 4,74% відповідно.
Також було встановлено, що на 2-3, 5-6 та 8-9 місяцях
лактації рівень моноцитів був вищим у крові корів II
групи на 1,86; 1,9 та 1,6% відповідно.
Під час досліджень було виявлено, що за активністю
аспартатамінотрансферази та аланінамінотрансферази показники були вищі у крові тварин I групи, ніж
у корів II групи на 0,4 та 0,15 (Р < 0,05) на 2-3 місяці
лактації; 0,22 та 0,13 (Р < 0,01) на 5-6 місяці лактації і
на 0,3 та 0,62 Ммоль/гл (Р < 0,05) на 8-9 місяці лактації
відповідно.
Тривалість тільності у корів II групи (281,2 днів) була
меншою порівняно з коровами I групи (285,1 днів) на
3,9 дня (Р < 0,001). Показники віку першого отелення
корів обох порід знаходилися у межах норми. Але за
цим показником перевагу на 54,2 дня (Р < 0,001) мали
корови I групи (795 днів) над ровесницями II групи
(740,8 днів).
Індекс плодючості у корів II групи становив 43,3%,
що на 1,2% більше, ніж у тварин I групи. У досліджуваного поголів’я корів обох порід тривалість сервіс-періоду (97,5-123,2 днів) і міжотельного періоду (396,8-401
днів) дещо подовжені. Тривалість сервіс-періоду за
I - III лактації у корів української чорно-рябої молочної
породи була в межах 119,4-123,2 днів (Р < 0,001), а у
тварин української червоно-рябої молочної породи – у
межах 97,5-115,3 днів (Р < 0,001). Сервіс-період протягом усіх трьох лактацій на 39 днів був меншим у
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Взаємозв’язок великоплідності
та продуктивності свиней
породи п’єтрен французької
селекції «ADN»
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Анотація. Обґрунтовано ефективність підвищення продуктивності ремонтних свинок породи п’єтрен
французької селекції «АDN» у процесі їх вирощування та майбутньої відтворювальної здатності
свиноматок на підставі відбору ремонтного молодняку за ознакою власної великоплідності.
Ключові слова: великоплідність, п’єтрен, відбір, клас розподілу.
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The correlation between within-litter birth weights and reproductive performance in pigs of Pietrain breed
«ADN» French selection. RUSLAN. L. SUSOL (Odessa State Agrarian University, Odessa)
Abstract. By the conducted complex researches depending on the proper within-litter birth weight of pigs
Pietrain breed ADN French selection it was proved the effectiveness of improvement reproductive performance of replacement gilts in the process of their raising and future sows reproductive performance on the
base of replacement gilts selection by the within-litter birth weight feature.
Key words: within-litter birth weight, Pietrain, selection, types of classification.

Р.СУСОЛ, канд. с.-г. наук
Одеський державний аграрний університет

В

заємозв’язок великоплідності та продуктивності
свиней на різних генотипах вивчали вітчизняні
вчені [1,2,5], проте інформації в доступній літературі з вивчення даного питання у свиней породи
п’єтрен французької селекції «ADN» нами не виявлено.
Метою
досліджень
було
визначення
взаємозв’язку показника власної великоплідності
потенційних ремонтних свинок з їх ростом та майРецензенти: доктор с.-г. наук В.С. Топіха (Миколаївський національний аграрний університет), кандидат с.-г. наук О.М. Церенюк (Інститут
тваринництва Національної академії аграрних наук України)
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бутньою репродуктивною здатністю у свиней породи п’єтрен французької селекції «ADN» в умовах
Півдня України.
Для вивчення показників репродуктивних якостей
було сформовано 3 групи ремонтних свинок породи
п’єтрен французької селекції «ADN», де використовували розподіл тварин на 3 рівні вирівняності
за ознакою великоплідності: модальний клас (Мо)
*- включав особин з живою масою Χ ±0,67σ, нижче
меж модального класу (мінус варіант М-) і вище меж
модального класу (плюс варіант М+). Поросні матки,
від яких відбирали ремонтних свинок з різною живою
масою при народженні для експерименту, належали ТОВ «Арцизька м’ясна компанія» Арцизького

Вік,
міс

Клас розподілу
n

n

М+

Мо

n

М-

Жива маса, кг
0

12

2,13±0,04***

34

1,62±0,02***

14

1,26±0,01

1

12

9,59±0,17***

34

8,43±0,09***

14

7,78±0,12

2

12

22,79±0,57***

34

20,62±0,17*

14

19,93±0,28

3

12

37,17±0,36***

34

34,76±0,21**

14

32,71±0,69

4

12

59,25±0,51***

34

54,29±0,33***

14

50,86±0,80

5

12

79,58±0,54***

34

74,71±0,41***

14

71,93±0,63

6

12

98,92±0,70***

34

94,38±0,52***

14

91,07±0,60

7

12

114,83±1,29***

34

112,18±0,48**

14

109,07±0,83

8

12

133,92±1,25**

34

131,47±0,51*

14

129,50±0,79

Вік,
міс

Клас розподілу
n

М+

n

Мо

n

М-

Середньодобовий приріст, г
0-1

12

248,61±5,13***

34

227,16±2,67*

14

217,38±4,02

1-2

12

440,00±16,70*

34

406,18±4,53***

14

405,00±6,89

2-3

12

479,17±13,47*

34

471,57±4,75*

14

426,19±17,96

3-4

12

736,11±10,43***

34

650,98±6,93*

14

604,76±20,63

4-5

12

677,78±16,07

34

680,39±9,02

14

702,38±15,01

5-6

12

644,44±23,69

34

655,88±10,02

14

638,10±11,51

6-7

12

530,56±27,66*

34

593,14±12,33

14

600,00±13,98

7-8

12

636,11±11,21*

34

643,14±13,02

14

680,95±17,02

0-8

12

549,10±5,08*

34

541,05±2,08

14

534,35±3,27

Відносний приріст, %
Клас розподілу

Вік,
міс

n

М+

n

Мо

n

М-

0-1

12

127,18±0,82***

34

135,61±0,49***

14

142,27±0,60

1-3

12

117,96±1,22**

34

121,96±0,55

14

122,98±1,26

3-6

12

90,75±0,73*

34

92,38±0,38

14

94,41±1,41

6-8

12

30,04±0,55***

34

32,67±0,40**

14

34,84±0,59

0-8

12

193,73±0,07***

34

195,14±0,05***

14

196,15±0,04

Примітка:* - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001

району Одеської області. Тварини
знаходились в ідентичних умовах
годівлі, утримання, що відповідали існуючим зоотехнічним нормам. Тип годівлі – концентратний.
Параметри мікроклімату встановлювали згідно із санітарно-гігієнічними нормами.
Свинок відбирали з гнізд, аналогічних за походженням, та з урахуванням співвідношення статей у
гніздах – 1:1.
Вирівняність гнізд визначали за
методикою М.Д. Березовського і
Д.В. Ломако (2000).
Показники відтворювальних
якостей свиноматок визначали за
загальноприйнятими методиками,
для інтегральної оцінки використовували оціночний індекс репродуктивних якостей, розроблений
Лашем та Мольном у модифікації
М.Д. Березовського та Д.В.Ломако
(2000).
3 метою вибору критеріїв оцінки закономірностей росту свиней
у ранньому онтогенезі визначали
показники інтенсивності формування за методикою Ю.К. Свєчина
(1985) і показники напруги росту
(Іn) та індексу рівномірності (Ір) за
методикою В.П.Коваленко та ін.
(1998).
Біометричну обробку даних проводили методом варіаційної статистики за М.О.Плохинським (1969)
з використанням персональних
комп’ютерів та пакетів прикладного програмного забезпечення MS
OFFICE 2010 та STATISTICA V.5.5.
Результати досліджень. Оцінка
свинок породи п’єтрен французької селекції «ADN» з різною живою
масою при народженні за живою
масою в різні вікові періоди, за
середньодобовими, відносними
приростами ремонтного молодняку
свиней породи п’єтрен свідчить про
наявність певних відмінностей між
тваринами різних класів (табл.1).
Аналіз даних таблиці показав, що
за середньодобовим приростом в
цілому спостерігається перевага на
боці тварин класів розподілів М+ та
М0 над тваринами класу М- до 4-міс.
віку, а далі на тлі використання пла-
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Таблиця 1
Динаміка живої маси, середньодобового та відносного приростів
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Репродуктивні якості свиноматок залежно від живої маси при народженні

Показники

Таблиця 2

Класи розподілу
М+(n=10)

Мо(n=10)

М-(n=10)

Багатоплідність всього, гол.

9,10±0,31

9,80±0,36

10,50±0,65

Багатоплідність живих, гол.

8,70±0,26

9,60±0,40

9,90±0,62

Великоплідність, кг

1,84±0,04***

1,64±0,04**

1,41±0,06

Великоплідність (max), кг

2,05±0,04***

1,98±0,05**

1,72±0,07

Великоплідність (min), кг

1,53±0,03***

1,44±0,04**

1,19±0,06

Індекс вирівняності гнізд, балів

11,20±0,50*

9,61±0,54

8,71±0,78

Збереженість до 21 доби, %

90,22±3,41***

93,51±2,76

95,28±2,57

кількість поросят в гнізді, гол.

7,50±0,17**

8,80±0,24

9,10±0,41

середня маса 1 голови, кг

8,42±0,21

8,24±0,11

8,11±0,15

маса гнізда, кг

63,01±1,51*

72,41±1,91

74,12±4,20

збереженість, %

86,75±2,69

92,60±3,29

92,92±2,57

оціночний індекс Р28, балів

85,37±1,21

87,22±1,30

85,42±1,18
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На час відлучення в 28 діб:
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Примітка: * - Р<0,05; ** -Р<0,01; *** - Р<0,001

нової «обмеженої годівлі» за рівнем сирого протеїну, як
необхідного технологічного прийому, з метою розвитку
статевої системи спостерігається домінуюча тенденція
за середньодобовими приростами у молодняку класів
розподілу М- над молодняком класів розподілів М+, Мо.
Щодо показника відносного приросту, встановлено
переваги у тварин з меншою живою масою при народженні (клас Мо та М-). Максимальні показники рівнів
відносних приростів в усі враховані вікові періоди
виявлено у молодняку класів розподілу М- . Це свідчить про більш напружений ріст у тварин з меншою
живою масою при народженні особливо в періоди 1-1,
4-6 та 6-8 місяців, що можна пояснити певним проявом
компенсаторного росту молодняку класу розподілу М- .
При вивченні констант росту було встановлено, що
найбільші показники інтенсивності формування спостерігались у тварин, що мали вищу живу масу при
народженні та підвищені показники живої маси в усі
вікові періоди.
У період вирощування ремонтного молодняку виявлена аналогічна тенденція щодо рівномірності росту.
Аналіз індексу рівномірності росту показав, що у тварин з груп з максимальною живою масою при народженні класу розподілу М+ був вищим за показник
рівномірності росту тварин класів Мо, М-. Найменший
показник індексу рівномірності росту встановлено у
тварин класу розподілу Мо, проте різниця між групами
статистично невірогідна.
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Аналіз індексу напруги росту показав, що максимальним цей показник був у групі тварин класу розподілу М+ – 0,196, а найменшим – у групі тварин класу
розподілу М- – 0,141. Аналогічна тенденція збереглася
і за модифікованим індексом, який зменшувався від
0,246 (клас розподілу М+) до 0,181 (клас розподілу М-).
Тварини класу розподілу Мо займали проміжне положення за даним індексом (0,221).
Жива маса молодняку при народженні має безпосередній вплив на скороспілість свиней. Так, тварини з вищою
живою масою при народженні досягали достовірно вищих
показників живої маси на 1,97-4,42 кг або на 1,52-3,41%, ніж
дрібні тварини при народженні (Р<0,05) за рахунок вищих
значень середньодобових приростів на 6,70-14,75 г або
на 1,25-2,76%. За витратами корму на одиницю приросту спостерігалася залежність, подібна до прояву
скоростиглості.
Вірогідні відмінності одержано за показником товщини шпику над 6-7 грудними хребцями (Р<0,001), що
і пояснює різницю між групами у витратах кормів на
одиницю приросту. Так, ремонтний молодняк породи
п’єтрен, що належав до класу розподілу М+, мав найменшу товщину шпику при досягненні живої маси 100
кг – 8,16±0,24 мм, що на 23,30% менше, ніж у молодняку
з найменшою живою масою при народженні, товщина шпику якого становила 10,64±0,27 мм. Ремонтний
молодняк, що належав до класу розподілу М0, мав проміжний варіант показника товщини шпику – 8,76±0,21

Висновки
Для оцінки пристосованості до продуктивного тривалого племінного використання слід враховувати
живу масу ремонтних свинок породи п’єтрен при
народженні з урахуванням модального розподілу.
Ремонтний молодняк класів розподілу М+ та Мо до
8-місячного віку має підвищену живу масу та середньодобові прирости та кращі господарськи важливі
показники іненсивного вирощування поголів’я.

Тварини з більшою живою масою при народженні
досягали достовірно вищих показників живої маси у 8-міс.
віці ніж дрібні тварини за рахунок підвищених значень
середньодобових приростів .
Незалежно від власної великоплідності свиноматки
породи п’єтрен мають характерну потенційну та фактичну багатоплідність як для батьківської породи.
Комплексний оціночний індекс був найвищим у
свиноматок класів розподілу Мо проти свиноматок
класів М-, М+, що свідчить про необхідність відбору
ремонтних свинок породи п’єтрен модального класу
розподілу Мо за живою масою при народженні як найбільш адаптивних та продуктивних.
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мм, що на 17,67% менше, ніж у молодняку класу розподілу М-.
При дослідженні репродуктивних якостей свиноматок залежно від їх живої маси при народженні (табл.
2) встановлено, що свиноматки породи п’єтрен мають
характерну багатоплідність як для батьківської породи за результатами І опоросу. Однак простежується
чіткий вплив показника власної великоплідності на
основні репродуктивні показники: ремонтні свинки
з найменшою живою масою при народженні класу
розподілу М- мають тенденцію до підвищення багатоплідності, кількості поросят при відлученні та менші
показники індексу вирівняності гнізда, середньої маси
1 голови при відлученні, кращу збереженість молодняку, масу гнізда при відлученні порівняно з показниками тварин класів розподілу Мо та М+ .
Комплексний оціночний індекс був вищим на 1,801,85 балів у свиноматок класів розподілу Мо проти
свиноматок класу М-, М+, оціночний індекс яких становив 87,22 бала.
Відмінності між індексом вирівняності гнізда зумовлені багатоплідністю маток, проте і серед відносно
багатоплідних маток виявляються матки з вирівняними гніздами, що необхідно враховувати при відборі
ремонтного молодняку.
Крім того, показники великоплідності, вирівняності
гнізда можна істотно покращити при застосування
спеціальних раціонів годівлі з підвищеним рівнем
сирого протеїну за рахунок
якіснішого амінокислотного складу у період годівлі маток за 2-3 тижні
до планового опоросу, що підтверджується нашими
попередніми дослідженнями [6] .
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озщеплення целюлози має велике біологічне
значення для страусів в цілому, а в ранньому онтогенезі особливо, тому що їх організм
потребує чималих енергетичних затрат для росту і
розвитку. Важливу роль у перетравленні целюлози
відіграє формування мікробіоценозу сліпих відростків у страусенят починаючи з перших днів життя [1,
2]. Тому дослідження співвідношення окремих ланок
мікробних суспільств сліпих відростків страусенят
може допомогти більш точно визначити ефект впливу біологічно активних речовин на стан мікрофлори
кишечника та процес перетравлення клітковини.
З метою корекції складу мікрофлори у тварин
використовують різні засоби [13].
У попередніх
дослідженнях було вивчено розподіл активності амілолітичних, протеолітичних та ліполітичних ферментів у різних локаціях травного каналу страусенят в
критичний період росту та встановлено підвищення
інтенсивності процесів перетравлення вуглеводів, білків та ліпідів на тлі дії біологічно активної кормової
добавки гумілід [5, 6, 8, 9].
Однак, недостатньо досліджені процеси перетравлення целюлози і не визначений вплив на них гумінових речовин.
Метою нашої роботи було дослідити целюлозолітичну активність та склад мікрофлори у сліпих відростках у інтактних страусенят та за впливу гуміліду у період онтогенезу від 3 до 60 днів життя.
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Для досягнення мети досліджували показнии
мікробного пейзажу страусенят в 3, 30 та 60 діб, які
належать виробничому комплексу з вирощування
страусів (Чорного африканського, Struthio camelus)
ПрАТ «Агро-Союз» (с. Майське Синельниківського
району Дніпропетровської області).
Було сформовано дві групи страусів віком 3 доби.
Тварин утримували у секціях брудера по 136 голів у
кожній. Щільність посадки, фронт годівлі та напування
відповідали технологічним нормативам. Всі страусенята були клінічно здорові, годувались згідно із загально
визначеними нормами сухими повнораціонними збалансованими комбікормами. Доступ до корму і води
був вільний. Тваринам першої групи (контрольним)
випоювали чисту воду, тваринам другої групи (дослідним) до води додавали гумілід (ТУ У 15.7–00493675–
004:2009) в оптимальній кількості [4, 10] щоденно,
тривалість досліду – 60 днів. Бактеріологічний матеріал для досліджень від страусенят у віці 3, 30 та 60
діб відбирали за допомогою подвійних лігатур та
транспортували у стерильну тару без транспортного
середовища.
Для дослідження целюлозолітичної активності хімусу вміст перевіряли з усієї кишки та відбирали середню пробу об’ємом 1 мл. Для дослідження целюлозолітичної активності слизової оболонки використовували зразок кишки розміром 1 см2. Потім із зразків,
методом середніх проб готували супернатанти за
допомогою ізотонічного розчину 1:9 у гомогенізаторі.
Після центрифугування отриманий супернатант застосовувли для визначення ферментативної активності.
Целюлозолітичну активність визначали за ГОСТ Р
53046 – 2008. Метод грунтується на якісному визначенні відновлювальних цукрів, які утворюються при дії

Активність целюлозолітичних ферментів у сліпих відростках страусенят, од/г (М±m, n=10).

Вік страусів

Хімус сліпих відростків

Слизова оболонка сліпих відростків

контроль

дослід

контроль

дослід

3 дні

0,58±0,16

0,58±0,13

–

–

30 днів

1,18±0,14

1,68±0,09*

–

–

60 днів

2,88±0,32

3,91±0,07*

–

–

ферментів целюлозолітичного комплексу на натрієву
сіль карбоксиметилцелюлози (Na-КМЦ), [3, 7], вимірювали в од/г.
Мікрофлору вмісту сліпих відростків перевіряли за
методикою Р. В. Епштейн-Литвак [11, 12], яка грунтується на кількісному підрахунку бактерій, виявлених
у розведенні 1 г вмісту сліпих відростків, засіяних
на селективні поживні середовища промислового
виробництва HiMedia Laboratories Pvt. Limited (Індія):
середовище Ендо, Блаурокка, Плоскирева, Чистовича,
Сабуро, лактобакагар, ЕКА.
Показник інтенсивності колонізації мікробами
(мікробне число) визначали шляхом підрахунку колоній (колонієутворюючі одиниці - КУО). Для зручності розрахунок інтенсивності колонізації виражали у
вигляді десяткового логарифму – 1-10 lg КУО/г.
Числові результати обробляли загальноприйнятими методами статистики, з використанням програмного забезпечення Microsoft Excel з визначенням
М – середньоарифметичного; m – помилки середньоарифметичного; t – коефіцієнта вірогідної різниці між
середнім арифметичним двох варіаційних рядів,
який оцінювали за критерієм вірогідності (Р).
Результати досліджень.
У страусенят період онтогенезу від вилуплення до
60-денного віку вважається «критичним» у зв’язку з
формуванням усіх морфофункціональних структур, у
тому числі травної. Характерним для цього періоду
є не лише високий темп росту, а й пряма залежність
страусенят від умов утримання, факторів ризику та
стрес-факторів, що може супроводжуватися високим
рівнем падіжу.
Для страусенят у цей період особливе значення
має становлення і активізація процесу перетравлення рослинних волокон, який протікає за допомогою
симбіотичних відносин з кишковими мікроорганізмами. Найвища активність процесів перетравлення
целюлози відбувається у сліпих відростках за рахунок
наявності мікрофлори (R. albus, R. flavefaciens, B.
succinogenes) [1, 2], яка прикріплюючись до субстрату
виділяє ферменти, що беруть участь у деструктуризації фрагментів рослин, руйнують молекули целюлози і

забезпечують гідроліз олігосахаридів, які залишилися.
У таблиці показано активність целюлозолітичних
ферментів у сліпих відростках інтактних страусенят
та за впливу гуміліду.
У страусенят в ранньому онтогенезі зафіксовано
целюлозолітичну активність вже в 3-денному віці. До
30-денного віку вона зросла вдвічі (P>0,999) порівняно із 3-денними тваринами, а до 60-денного в 2,4
раза (P>0,999) стосовно 30-денних страусенят.
У тварин, яким до раціону додавали біологічно
активну кормову добавку «Гумілід», целюлозолітична
активність у 30-денному віці була на 42% (P >0,95)
вищою за показники тварин контрольної групи, а
у 60-денному віці в 2,3 раза вища ніж у 30-денних
страусенят та на 35,7% (P >0,95) вища за показники
тварин контрольної групи у відповідний період.
Отже, у 60-денному віці активність целюлозолітичних ферментів є достатньо високою для перетравлення кормів рослинного походження. У період
з 3 до 60-денного віку целюлозолітична активність
у страусенят зросла майже у 5 разів (P >0,999), а
за додавання біологічно активної кормової добавки
«Гумілід» активність ферменту зросла у 6,7 разів (P
>0,999) за аналогічний період.
У зв’язку із підвищенням активності ферменту,
збільшенням розміру сліпих відростків на 26,7 % (P
>0,95) [10] та зростанням кількості целюлозотітичних
мікроорганізмів за впливу гуміліду у 60-денному
віці страусенята можуть ефективно використовувати
целюлозу в якості джерела енергії вже з двохмісячного віку.
Целюлозолітичні бактерії дуже чутливі до змін рН
середовища, у попередніх роботах з вивчення особливостей шлунково-кишкового каналу страусенят
за впливу гуміліду наведені дані стосовно рН у сліпих
відростках [10].
Вивчаючи склад мікрофлори сліпих відростків
страусенят, особливу увагу звертали на анаеробну
флору, яка відіграє важливу роль у перетравленні
клітковини. Інтенсивність обсіменіння анаеробними
мікроорганізмами істотно зростала в динаміці росту
страусенят: від 0,52±0,04 lg КУО/г у 3-денному віці, до
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Тут і далі: * P >0,95 порівняно з даними контрольної групи
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1,71±0,01 lg КУО/г та 1,79±0,01 lg КУО/г у 30 та 60-денному віці відповідно. За додавання до раціону страусенят біологічно активної кормової добавки гумілід
контамінація сліпих відростків анаеробними мікроорганізмами порівняно з тваринами контрольної
групи практично не відрізнялася: 0,53±0,07 lg КУО/г у
3-денному віці та 1,75±0,01 lg КУО/г у 30-денному віці.
Проте в 60-денному віці спостерігалася достовірна
інтенсивна колонізація сліпих відростків анаеробними
мікроорганізмами на рівні 1,90±0,01 lg КУО/г (P>0,99)
порівняно з тваринами контрольної групи.
Що стосується інтенсивності колонізації вмісту сліпих відростків іншими мікроорганізмами, такими як
сальмонели, шигели, E.coli, лактобактерії, гриби та
дріжджі, то необхідно відмітити, що кількість цих
мікроорганізмів в обох групах, контрольній та дослідній була в межах фізіологічної норми і достовірно не
відрізнялася протягом усього досліду. Проте кількісні
показники нормальної мікрофлори, яка відіграє важливу роль в антимікробному захисті макроорганізму (біфідобактерії, стафіло-, стрепто-, ентерококи) у
тварин дослідної групи у 60-денному віці зростали.
Так, кількість біфідобактерій зросла на 11,1% (P>0,99),
стафіло-, стрепто-, ентерококи на 5,7 – 6,1 % (P>0,99)
порівняно з контрольною групою, що вказує на підвищення імунобіологічної реактивності у страусенят в
«критичний» період росту на тлі застосування біологічно активної кормової добавки «Гумілід».
Висновки. Активність целюлозолітичних ферментів у сліпих відростках страусенят з 3- до 60-денного
віку зростала майже у 5 разів, на тлі додавання до
раціону гуміліду цей процес інтенсифікувався, активність ферментів збільшилася у 6,7 разів. За впливу
біологічно активної кормової добавки збільшувався
також об’єм сліпих відростків та підвищувалася кількість мікроорганізмів, які розщеплюють компоненти
рослинних кормів.
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Морфометрична
харектеристика яєць
трихурисів свиней
Анотація. Досліджено особливості морфологічної та біометричної будови яєць гельмінтів родини
Trichuridae виду Trichuris suis, копроскопічно виділені від свиней різних статево-вікових груп в умовах
господарств Полтавської області. З’ясовано середні, мінімальні та максимальні показники довжини
та ширини яєць трихурисів, товщини їх оболонки. Наведено статистичні дані морфометричної
будови складових яєць збудника трихурозу, які специфічні для даного виду.
Ключові слова: свині, яйця трихурисів, морфометричні показники, макрофотографування.

В. Мельничук, асистент
Полтавська державна аграрна академія

С

учасне свинарство - розвинена галузь тваринництва, що має практично безмежний виробничий потенціал та забезпечує населення
багатьох країн світу цінними і життєво необхідними продуктами харчування й наразі залишається
однією з найперспективніших галузей в аграрному
бізнесі [2, 4, 8].
Водночас серед причин, що стримують розвиток
свинарства, є інвазійні хвороби, а саме нематодози
кишкового каналу, зокрема, трихуроз свиней [3, 5, 7].
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Morphometric characteristics eggs of trichurises in pigs. V. MELNICHUK (Far Poltava State Agricultural
Academy, Poltava).
Abstract. The features of morphological and biometric structure of helminth eggs family Trichuridae species
Trichuris suis, coproscopical isolated from pigs of different gender and age groups in the Poltava region. It
is shown the average, minimum and maximum values of the length and width of eggs of trichurises thickness
of the shell. Shows statistics morphological structure of parasite eggs of trichurosis components that are
specific to this species.
Key words: pigs, eggs of trichurises, morphometric parameters, macrophotography.
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Біометричні показники яєць Trichuris suis (n=50)
Показники

max

min

М±m

Довжина яйця, мкм/мм

76 / 0,076

62 / 0,062

70,3±0,50 /
0,0703±0,0005

Ширина яйця, мкм/мм

36 / 0,036

30 / 0,030

32,6±0,22 /
0,0326±0,0002

Довжина кришечки, мкм/мм

13 / 0,013

7 / 0,007

10,3±0,14 /
0,0103±0,0001

Ширина кришечки, мкм/мм

14 / 0,014

9 / 0,009

11,2±0,13 /
0,0112±0,0001

Товщина оболонки, мкм/мм

4 / 0,004

2 / 0,002

2,9±0,10 /
0,0029±0,0001

А

Б
Рис. 1. Морфометрична будова яєць Trichuris
suis:
А – довжина та ширина яйця (х 400);
Б – довжина та ширина кришечки (х 500);
В – товщина оболонки (х 600)
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Розвиток більшості видів гельмінтів в організмі дефінітивних хазяїв супроводжується статевим розмноженням
та виділенням великої кількості яєць, що є важливим ланцюгом їх епізоотичного процесу [9]. Тому причиною широкого розповсюдження гельмінтозів та складності боротьби
з ними є наявність певних особливостей паразитичних
організмів: висока плодовитість статевозрілих особин;
надзвичайна життєздатність яєць в умовах довкілля; здатність яєць гельмінтів виживати після дії на них більшості
хімічних дезинфектантів у концентраціях і експозиціях,
згубних для патогенних мікроорганізмів [1, 6].
Сучасний стан галузі з інноваційними технологіями
ведення господарювання, зміни оточуючих екологічних умов неминуче впливають на систему «паразит–
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хазяїн», що призводить до змін у будові й властивостях
паразитів та сприяє пристосуванню збудника до нових
(змінених) умов існування. Тому визначення біометричних характеристик збудників гельмінтозів свиней,
які реєструються у свиногосподарствах Полтавського
регіону є актуальним.
Мета досліджень полягала у вивченні особливостей морфологічної та біометричної
будови яєць трихурисів свиней.
Для досягнення поставленої мети необхідно було
вирішити наступні завдання: з’ясувати специфічні для
яєць трихурисів морфологічні ознаки; статистично
визначити біометричні показники яєць збудників трихурозу свиней.
Об’єкт дослідження: яйця трихурисів свиней.
Предмет дослідження: морфологічні та біометричні
показники.

0,007 до 0,013 мм та від 0,009 до 0,014 мм відповідно
(рис. 1, Б).
Оболонка у яєць збудника трихурозу свиней була
суцільною, товстою, чітко проглядалася і огортала як
саме яйце, так і кришечки по обох його краях.
При вивчені біометричних показників товщини оболонки виділених яєць встановлено, що в середньому
вона становила 2,9±0,10 мкм (рис 1, В). Причому
коливання товщини оболонки яєць трихурисів були в
межах від 0,002 до 0,004 мм.
Таким чином, одержані нами дані морфометричної характеристики яєць трихурисів свиней в умовах
Полтавського регіону доповнюють вже існуючі наукові
дослідження, уточнюють їх і дають змогу вирішити ряд
завдань щодо діагностики та боротьби з трихурозом
свиней.
Висновки.
1. Яйця гельмінтів виду Trichuris suis мають диференційну морфологічну та біометричну будову.
2. Біометричні показники яєць збудника трихурозу свиней становили: довжина та ширина яєць
– 70,3±0,50 та 32,6±0,22 мкм відповідно; довжина та
ширина кришечок яєць – 10,3±0,14 та 11,2±0,13 мкм
відповідно; товщина оболонки – 2,9±0,10 мкм.
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Дослідження проводил упродовж 2013–2014 рр.
на базі наукової лабораторії паразитології кафедри
паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи
факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії. Яйця трихурисів виділяли
з фекалій свиней різних вікових груп, які належали
господарствам Полтавської області (Полтавський,
Гребінківський, Пирятинський, Гадяцький райони) з
різною технологією утримання.
Фекалії відбирали з підлоги безпосередньо після
акту дефекації або індивідуально з прямої кишки,
досліджували методом В. Н. Трача. В якості флотаційного розчину використовували насичений розчин
аміачної селітри. Визначення трихурисів по виявлених
у матеріалі яйцях проводили під мікроскопом МБС
при збільшенні х 150.
Біометрію виділених яєць Trichuris suis проводили із
застосуванням об’єкт-мікрометра, окуляр-мікрометра
і мікроскопа при збільшенні х 400. Морфометричні
параметри яєць трихурисів визначали з попереднім визначенням ціни поділки окуляр-мікрометра.
Величина об’єктів вимірювалася одиницями довжини
мікрометрами (мкм) й міліметрами (мм). Визначали
форму, структуру, колір, характер поверхні оболонки, довжину, ширину яєць, довжину та ширину
кришечок на полюсах а також товщину оболонки.
Всього біометрично досліджено 50 яєць Trichuris suis.
Мікрофотографуфання проводили за допомогою цифрової камери до мікроскопу MICROmed 3Mpix (виробник China).
Статистичну обробку результатів експериментальних досліджень проводили шляхом визначення середнього арифметичного (М) та його похибки (m).
Результати досліджень. При вивченні морфометричних показників яєць Trichuris suis, виділених із
фекалій хворих свиней, встановлено, що вони мали
певні біометричні параметри, які можна використовувати для діагностики трихурозу в свиней (табл.).
Яйця трихурисів при вивченні їх морфологічної
будови мали овально-видовжену форму з плавним
звуженням на кінцях. Специфічною ознакою яєць була
наявність прозорих пробок (кришечок) на їх полюсах.
Яйця трихурисів мали жовте забарвлення (від світлих
до темних відтінків), вкриті ззовні гладенькою товстою
оболонкою, всередині заповнені темно-коричневою
суцільною масою (зародкові клітини).
Біометричні показники яєць Trichuris suis характеризувалися певними показниками, які можна використовувати для диференційної діагностики даного виду гельмінта. Так, довжина яєць в середньому
становила 70,3±0,50 мкм за коливань від 0,062 до
0,076 мм, а їх ширина – 32,6±0,22 мкм за коливань від
0,03 до 0,036 мм (рис 1, А).
Довжина і ширина кришечок яєць трихурисів у
середньому дорівнювали 10,3±0,14 та 11,2±0,13 мкм
відповідно. Їх параметри коливалися в межах від
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Мезенхіальні стовбурові
клітини пупкового канатика
лошат на ранніх пасажах
культивування in vitro
Анотація. Проведеними імуноцитохімічними дослідженнями стовбурових клітин пупкового
канатика лошат під час культивування in vіtro встановлено, що на другому пасажі експресують
специфічні маркери, які притаманні мезенхімальним клітинам. Також виявлено кількісні порушення
хромосомного апарату та підвищені межі параметрів мікроядерного тесту.
Ключові слова: мезенхімальні стовбурові клітини, пупковий канатик, моноклональні антитіла,
імуноцитохімічний аналіз, ядерні білки, Е-кадгерин, N-кадгерин, актин, віментин, цитогенетичний
аналіз, хромосоми, анеуплоідія, поліплоїдія, апоптозні клітини .
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Аннотация. В процессе иммуноцитохимических исследований установлено, что стволовые клетки
пуповинного канатика жеребят во время культивирования in vіtro на втором пассаже экспрессируют специфические маркеры, которые свойственны мезенхимальным клеткам. Вместе с тем выявлены количественные нарушения хромосомного аппарата. Также установлено повышение параметров микроядерного теста.
Ключевые слова: мезенхимальные стволовые клетки, моноклональные антитела, иммуноцитохимический анализ, ядерные белки, Е-кадгерин, N-кадгерин, актин, виментин, цитогенетический анализ,
хромосомы, анеуплоидия, полиплоидия, апоптозные клетки.

36

Mesenchymal barrel cages of umbilical cord rope of foals on the early arcades of cultivation of in vitro.
ANATOLIY Y. MAZURKEVYCH , MYKOLA O. MALJUK (National University of Life and Environmental
Sciences of Ukraine), NATALIA O. BEZDIENIEZHNYKH (Institute of experimental pathology, oncology and radiobiology named after R. Kavetsky of National Academy of Sciences of Ukraine ), LYUBOV F.
STARODUB (Institute of Animal Breeding and Genetics of NAAS of Ukraine).
Abstract.Conducted immunocytochemical studies confirm that foals umbilical cord stem cells during its cultivation in vitro in the second passage express specific markers that are inherent to mesenchymal cells. These cells
express epithelial markers in small amounts and do not express the hematopoietic. However, the results obtained
by cytogenetic analysis of foals umbilical cord mesenchymal stem cells during early passages point to the quantitative violations of chromosomal apparatus. Also found increased limits of micronucleus test parameters.
Key words: mesenchymal stem cells, monoclonal antibodies immunocytochemical analysis, nuclear proteins,
E-cadherin, N- cadherin, actin, vimentin, cytogenetic analysis, chromosomes, aneuploidy, polyploidy, apoptotic cells.
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Рис.1. Жива незабарвлена культура мезенхімальних стовбурових клітин
пупкового канатику лошат: а –перший пасаж; б– п’ятий пасаж, х 100.

С

еред сучасних наукових розробок, які стосуються
регенеративної терапії, провідне місце займають
технології з використанням стовбурових клітин.
Водночас надзвичайно важливим питанням при використанні стовбурових клітин для КРТ є їх безпечність
щодо ризику неопластичної трансформації при уведенні
ex vivo. У процесі культивування іn vitro МСК (мезенхімальні стовбурові клітини) зазнають змін, у результаті
яких настає клітинне старіння і зупинка ділення.
В опрацьованих літературних джерелах описані супере
чливі дані відносно питання ризику спонтанної трансформації МСК при культивуванні іn vitro. Вони потребують
проведення додаткових досліджень з вивчення біологічних властивостей МСК пупкового канатика тварин,
зокрема, проведення їх цитогенетичних досліджень, які,
з нашого погляду, є досить актуальними і своєчасними.

Мезенхімальні стовбурові клітини (МСК) одержували з пупкового канатика новонароджених лошат
чистокровної верхової породи за допомогою ферментативної дезагрегації. Виділену клітинну масу культивували у стандартному середовищі (DМЕМ – 80 %
та FBS – 20 % виробництва “Sigma” США) з додаванням антибіотика-антимікотика у кількості 10 мкл/см3.
Культивування клітин проводили в СО2-інкубаторі за t
37 0С та концентрації СО2 – 5 %. При цьому МСК осідали, прикріплюючись і розпластуючись на дні чашок
Петрі. Суспензовану незалежну фракцію кровотворних клітин видаляли і продовжували культивувати
клітини, що мають адгезивні властивості. З метою
одержання суспензій клітин, що ростуть прикріпленими до культуральних чашок Петрі, застосовували
суміш розчинів трипсину 0,5 % та ЕДТА
Імунофенотиповий профіль мезенхімальних стовбурових клітин 0,2 %. Мікроскопічний аналіз культури
здійснювали за допомогою інвертованого
пупкового канатика лошат (M±m, n=3)
мікроскопа Axiovert 40 ( Карл Цейс).
Для здійснення визначеного метою
ІІ пасаж
роботи експерименту застосовували імуОцінка в балах по методу H-Score (от 0 нофенотиповий та цитогенетичний аналіз.
до 300)
За результатами досліджень встановДосліджуваний антиген
лено, що в період адаптації на нульовому
Ядерні білки (пов’язані із проліфераці- та першому пасажах, фібробластоподібні
єю і клітинним циклом)
клітини із пупкового канатика (рис. 1 а)
були морфологічно подібні між собою і
PCNA
198±13
характеризувались розпластаною формою
із приблизно однаковими розмірами в
Ki-67
134±23
повздовжньому і поперечному напрямках.
Білки клітинної адгезії та цитоскелету
Виявлено, що культивуючі клітини пупкового
канатика лошат зберігали фіброВіментин
265±12
бластоподібну морфологію до V пасажу
Актин
244±19
(рис. 1б) без накопичення клітин атипової
форми (клітини округлої форми з прозоЕ-кадгерин
11±5
рими або темними вакуолями) .
N-кадгерин
64±9
Імуноцитохімічні дослідження СD-ре
цепторного
апарату стовбурових клітин
β-катенін
43±7
пупкового канатика лошат на ІІ пасажі
CD44
0
свідчать про селективне домінування клітин мезенхімального походження над кліCD24
0
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Мета дослідження - провести імунофенотиповий аналіз
мезенхімальних
стовбурових клітин
пупкового канатика лошат на ранніх
пасажах культивування за допомогою
імуноцитохімічного методу, а також
їх цитогенетичний
аналіз під час культивування in vitro.
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Наші дослідження узгоджуються із
висновками ряду інших науковців
[10, 14].
При характеристиці клітин МСК
пупкового канатика лошат ми особливу увагу акцентували на дослідженнях кадгеринів – протеїнів, які
відповідають за Са2+-залежну міжклітинну взаємодію, особливо в процесі ембріогенезу і диференціювання тканин, зокрема E-кадгерин, який
характерний для епітеліальних клітин
дорослого організму та N-кадгерин,
що міститься переважно на поверхні
нервових і скелетних клітин. Кількість
E – та N-кадгерин -позитивних клітин

Рис. 2. Кількісні порушення хромосомного набору
стовбурових клітин пупкового канатика лошат
на ранніх пасажах культивування

а

б

в
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Рис. 3. Каріотип мезенхімальних стовбурових клітин пуповини лошат V пасажу
а- норма 2n=64; б - анеуплоїдія 2n=54; в - поліплоідія 4n=128, ×1000
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тинами з епітеліальними та гемопоетичними характеристиками. Дані щодо імунофенотипового профілю
мультипотентних СК пупкового канатика лошат на
другому пасажі наведені в таблиці.
За допомогою імуноцитохімічного аналізу нами
було встановлено, що кількість PCNA-позитивних
(proliferative cell nuclear antigen) клітин пуповинного
канатика лошат на ІІ пасажі становила 198 балів.
Слід відмітити, що експресія ще одного білка, який
характеризує проліферативний потенціал клітин −
Кі-67 на другому пасажі була помірна і становила 134
бали. Таким чином, МСК пупкового канатика експресують специфічні ядерні маркери, які притаманні проліферуючим клітинам.
Характерним маркером мезенхімальних клітин є
віментин – він є білком проміжних філаментів цитоскелета клітини. Під час проведення імуноцитохімної
реакції щодо активності експресії віментину, нами
було встановлено досить значну кількість позитивних
клітин із високою активністю експресії цього білку на
другому пасажі (265 балів).
Також було встановлено досить високу кількість
актин-позитивних клітин на другому пасажі (244
балів), що також підтверджує їх мезенхімальну
природу.
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(табл.) була незначною, що свідчить про надто низьку
експресію білків, які характерні для епітеліальних,
нервових і скелетних клітин організму тварин. Отже,
виявлена незначна кількість Е– та N-кадгерин- позитивних клітин на ІІ пасажі свідчить про селективне
домінування клітин з мезенхімальними характеристиками над клітинами з епітеліальними в ході пасування клітин МСК пупкового канатика лошат на ІІ пасажі.
У тісному взаємозв’язку з Е-кадгеринами є внутрішньоклітинні багатофункціональні білки – β-катеніни,
які беруть участь в утворенні міжклітинних контактів, взаємодіючи із мембранозв’язуючими білками.
У нашому дослідженні інтенсивність експресії цього
білка в МСК пупкового канатика лошат була слабкою.
Як відомо, білок системи клітинної адгезії – СD44
– головний рецептор клітинних мембран для гіалуронату і бере активну участь в утворенні фізичного контакту між клітинами строми і ранніми попередниками
В-клітин, а також в інших формах міжклітинної адгезії
і процесах клітинної міграції. У наших експериментах
не виявлено СD44-позитивних клітин.
Під час імунофенотипування клітин пупкового канатика лошат, після експансії in vitro, щодо експресії маркера CD24, який характерний для В-лімфоцитів на всіх
стадіях диференціювання до плазматичних клітин, зрі-

мутагенезу (1,13‰) [2]. Ці результати підтверджують
дестабілізацію каріотипу клітин у дослідженій культурі. Мітотична активність МСК пуповини була теж підвищена, а рівень апоптозних клітин на п’ятому та сьомому пасажах не перевищував параметрів (1,57‰),
характерних для цього виду [2].
Висновки
У процесі проведених досліджень встановлено:
МСК пупкового канатика лошат експресують типові маркери, притаманні мезенхімальним клітинам,
але не експресують гемопоетичних маркерів;
мали місце кількісні порушення хромосомного апарату;
межі параметрів мікроядерного тесту МСК пуповини порівняно з лімфоцитами периферійної крові ссавців за спонтанного соматичного мутагенезу підвищені.
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лих гранулоцитів, епітелію нирок і бере участь у процесах адгезії лейкоцитів, нами була виявлена повна
відсутність експресії цього білка на другому пасажі.
Результати каріотипової стабільності мезенхімальних
стовбурових клітин за проведеним порівняльним аналізом хромосомної мінливості клітин другого, третього,
четвертого, п’ятого і сьомого пасажів пуповини лошат
наведені на рис. 2, 3. Їх порівнювали з рівнем спонтанної
хромосомної мінливості лімфоцитів периферійної крові
коней та МСК кісткового мозку цих тварин.
Одержані результати цитогенетичного дослідження
МСК пуповини лошат показали, що для цих клітин
характерні кількісні порушення хромосомного набору
(анеуплоїдія та поліплоїдія). Частка метафазних пластинок із анеуплоїдією у мезенхімальних стовбурових
клітинах пуповини лошат від другого до сьомого
пасажу становила 16,7 – 40,6 %, що значно перевищувала спонтанний рівень хромосомної мінливості за
цією ознакою у лімфоцитах периферійної крові коня
(1,98-6,8%) [2, 3], та у мезенхімальних стовбурових
клітинах кісткового мозку (1,2-1,4%) [5]. У популяціях
клітин від другого до сьомого пасажу спостерігалося
підвищення відсотка анеуплоїдії, що свідчить про
зростання, з кожним наступним пасажем, каріотипової нестабільності цих клітин.
Досліджені мезенхімальні стовбурові клітини пуповини лошат характеризувалися і наявністю тетраплоїдного каріотипу (4n=128), який був присутній у
популяціях клітин другого, третього та п’ятого пасажів
і становив 25, 27 та 4,8 % відповідно. Відсоток поліплоїдних клітин другого і третього пасажу більше ніж у
п’ять разів перевищував рівень спонтанної хромосомної мінливості (0,4-4,7%) за цією ознакою у лімфоцитах периферійної крові коня [3].
Згідно з літературними даними, наявність тетраплоїдного каріотипу призводить до зупинки поділу,
прискореного клітинного старіння і апоптозу, а зміна
кількості генетичного матеріалу при пасуванні може
призвести до аномального функціонування геному,
що спричиняє негативний вплив на клітину, навіть до
пухлинної трансформації [4].
Структурні порушення хромосом (хромосомні та
хроматидні розриви) у досліджуваних популяціях клітин не спостерігалися.
Результати мікроядерного тесту вказують на те, що
частота клітин із мікроядрами, починаючи з третього
до сьомого пасажу, вища у 2-5 разів відносно спонтанного рівня частоти лімфоцитів із мікроядром (1,53‰)
у периферійній крові коня [2]. За даними літератури
підвищена частота клітин із мікроядрами добре узгоджується із знайденою у них підвищеною частотою
анеуплоїдії [1, 19].
Частота двоядерних мезенхімальних стовбурових
клітин пуповини на другому, четвертому та п’ятому
пасажах перевищувала межі параметрів, які характерні для клітин ссавців за спонтанного соматичного

ТВАРИННИЦТВО УКРАЇНИ

39

 ВЕТЕРИНАРІЯ
 ВЕТЕРИНАРІЯ
 ВЕТЕРИНАРІЯ
40

9. Bieback K., Brinkmann I. Mesenchymal stromal cells
from human perinatal tissues: From biology to cell therapy. // World J. Stem Cells. – 2010. – Vol. 2. – №4. – P.
81–92.
10. Cremonesi F. Violini S, Lange Consiglio A. et. аl.
Isolation, in vitro culture and characterization of foal
umbilical cord stem cells at birth.// Vet. Res. Commun.
– 2008. – Vol. 32. – P. 139-142.
11. D’Ippolito G. Howard GA, Roos BA et. al. Sustained
stromal stem cell self-renewal and osteoblastic differentiation during aging // Rejuvenation Res. – 2006. – Vol.
9. – P.10-19.
12. Dyson SJ. Medical management of superficial digital
flexor tendonitis: a comparative study in 219 horses
(1992-2000). Equine Vet. J. – 2004. – Vol. 36. – 415419.
13. Eder Zucconi. Natassia M. Vieira., Daniela F. Bueno
et. аl. Mesenchymal stem cells derived from canine
umbilical cord vein – A Novel Source for Cell Therapy
Studies. Stem cells and development. – 2010. –Vol. 19. –
№ 3. – Р. 395–402.
14. Hoynowski SM. Fry MM, Gardner BM, et al.
Characterization and differentiation of equine umbilical cord-derived matrix cells, // Biochem Biophys Res
Commun. – 2007. – Vol. 362. – 347-353.
15. Kern S, Eichler H, Stoeve J, Kluter H, Bieback K.
Comparative analysis of mesenchymal stem cells from
bone marrow, umbilical cord blood, or adipose tissue //.
Stem Cells. – 2006. – Vol. 24. – P. 1294-301.
16. Lange-Consiglio Anna. Corradetti Bruna, Rutigliano
Lucia et. аl. In vitro studies of horse umbilical cord
matrix-derived cells: from characterization to labeling
for magnetic resonance imaging. // The Open Tissue
Engineering and Regenerative Medicine Journal. –
2011. – Vol. 4. – Р. 120–133.
16. Lefort N. Feyeuxl M., Bas C. et. Al. Human embryonic stem cells reveal recurrent genomic instability at
20qll.21 / N. Lefort,. // Nature Biotechnology. – 2008.
Vol. 26. – Р. 1364 -1366.
17. Migliore L. Colognato R., Naccarati A. et.al. Relati
on ship between genotoxicity biomarkers in somatic and
germ cells: findings from a biomonitoring studu / Migliore
L., // Mutagenesis. – 2006. – Vol. 21 (2). – P. 149-152.
18. Rubio D. Garcia-Castro J.,. Martin M.C. et. аl.
Spontaneous human adult stem cell transformation //
Cancer Res. – 2005. – Vol. 65 (8). – Р. 3035-3039.
19. Taghizadeh R.R. Wharton’s Jelly stem cells: Future
clinical applications/ Taghizadeh R.R., Cetrulo K.J.,
Cetrulo C.L. // Placenta. – 2011. – Vol. 32, Suppl. 4. –
P. 311–315.
20. Vidal M. A., N. J. Walker, E. Napoli, and D. L.
Borjesson, “Evaluation of senescence in mesenchymal
stem cells isolated from equine bone marrow, adipose
tissue, and umbilical cord tissue. // Stem Cells and
Development. –2012. – Vol. 21. – № 2. – P. 273–283.

ТВАРИННИЦТВО УКРАЇНИ

М. ГЛАДІЙ, докт. екон. наук
С. ВОЙТЕНКО, докт. с.-г. наук,
Л. ВИШНЕВСЬКИЙ , канд. с.-г. наук
Інститут розведення і генетики тварин НААН

З

гідно з Положенням про присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у
свинарстві у племзаводах повинно застосовуватися чистопородне розведення, основою якого є
лінійне, і лише в окремих випадках – схрещування,
якщо цього вимагає робота по створенню нових
генеалогічних формувань у породі.
У свою чергу, в племінних репродукторах, крім
чистопородного розведення, допускається одержання двохпородних свинок для їх реалізації у товарні
господарства. Проте галузь свинарства в Україні
в останні роки характеризується неконтрольованим завезенням свиней в племгосподарства та їх
схрещуванням без створення нового селекційного
досягнення, а лише для одержання молодняку для
відгодівлі. Інтенсивне завезення свиней зарубіжного походження призвело до витіснення ліній і родин
вітчизняної селекції та розширення генеалогічної
структури порід за рахунок тварин імпортованих
генотипів, що не сприяє консолідації популяцій і
ускладнює лінійне розведення. Класики зоотехнії
вважали, що в породі повинно бути кілька тисяч схожих за якістю особин, серед яких достатня кількість
таких, що характеризують напрям продуктивності,
за яким буде удосконалюватися порода.
Упродовж багатьох років зусилля науковців були
спрямовані на створення внутріпородних типів та
ліній у великій білій та інших породах, які відрізнялися за рядом ознак і давали змогу підвищувати продуктивність свиней за рахунок лінійного
розведення чи кросування структурних одиниць
породи. Але останнім часом ситуація кардинально
змінюється і в племінних господарствах, особливо
при розведенні свиней великої білої породи і ландрас, які найчисельніші в Україні, спостерігається
засилля ліній і родин, а також окремих тварин,
які належать до імпортованого поголів’я. Частина
племінних господарств взагалі спеціалізується на
розведенні винятково генотипів зарубіжної селекції
без дотримання вимог чинної законодавчої бази
країни. Така ситуація в племінному свинарстві
України змусила проаналізувати лінійний склад
наявних порід та звернути увагу на необхідність
застосування дієвих кроків щодо чистопородного
розведення свиней у суб’єктах племінної справи у
свинарстві.
У попередньому матеріалі, опублікованому в №
11 за 2014 рік, був поданий частковий аналіз генеалогічної структури порід свиней України, яких розводять у суб’єктах племінної справи (крім великої
чорної породи), тому як продовження наводимо
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Генеалогічна структура
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детальнішу характеристику порід за кількістю ліній та
кнурів у кожній із них.
У великій білій породі свиней найбільш чисельною виявилася лінія Славутича, до якої відносилося 10,5% проаналізованих плідників, а також лінії
Чемпіона Турка, Но Рекорда, Чемпіона Боя, Свата,
Драчуна, Денні і Рекорда, які, щоправда, мали значно меншу кількість кнурів - від 2,6 до 4,0%. 78 ліній
були представлені лише одним кнуром, що не узгоджується із вимогами до ліній. Крім того, в породі значна
неузгодженість щодо назви лінії. Приміром, в окремих господарствах Одеської області лінію позначають
як: 03628 ідент. 3827 раб., в Дніпропетровській та
Житомирській областях - UA 510000, UA-18000001195,
UA-18000001197, у Волинській, Вінницькій, Дніпро
петровській, Житомирській, Миколаївській і Сумській
областях – 23401АА, 18LNF 07765 тощо. Раніше для
класифікації тварин зарубіжної селекції була запропонована символіка: ВБАП, ВБДП, ВБФС, ВБНП тощо.
Наразі такого принципу дотримуються лише в частині
господарств Черкаської, Чернігівської, Полтавської,
Київської, Хмельницької і Харківської областей. Серед
наявної кількості ліній у великій білій породі 49 мають
назву, яка вказана мовою країни–імпортера: Azuro,
BiqTicket (Херсонська область), Вellay Teeag Matsa
173-4164 Вellay Teeag Matsa 4629 1318 Вellay Teeag
Matsa 97-4183 ( Хмельницька область). Абсурдними
і такими, що не мають взагалі ніякого відношення
до великої білої породи є лінії: А – господарство
Полтавської області, Ф – господарство Запорізької,
Француз – Одеської, Шакал – Івано-Франківської ,
Маx – Львівської, П’єтрен – Хмельницької, Макстер
– Чернігівської, ІЗБДП – Житомирської області. Не

можна погодитися з віднесенням ліній Ерго, Енорма,
Есмера, Егона в господарствах Дніпропетровської і
Львівської області до великої білої породи. Ці лінії
належать до породи ландрас.
Генеалогічна структура другої за кількістю свиней
в племінних господарствах України породи ландрас
також налічує значну кількість ліній кнурів, в основному зарубіжного походження. Серед 214 оцінених
кнурів найбільше їх належало до ліній: Паста/ Pasta
– 11 голів (5,1%), Есмера –10 голів (4,7%), Лукача – 9
голів (4,2%), Тенета – 7 голів ( 3,3%), Буцефала, Джека,
Некторна, Нера – по 6 голів (по 2,8%). По 4-5 кнурів
налічували лінії Вулкана, Джена, Енорма, Лоренсо,
Овесйона, Рокота. Значно менше плідників, по 2-3
голови (по 0,9%) представляли лінії Supreme court,
Lapaly, Grande, General Lee, Фокса, Факота, Тукана,
Тамерлана, Марко Олександра, Макса, Лонга, Киндра,
Йорда, Енорта, Еліаса/Eliasа, Дельфіна і Віктора. Серед
ліній породи ландрас вказуються лінії Вайса і Веста, які
належать до великої білої породи (Дніпропетровська
область) та Драчуна (Івано-Франківська область). Як
лінія в породі ландрас вказана «Номерний імпортний»
(Полтавська область). Окремі лінії, як і у великій білій
породі, представлені одиничними тваринами лише за
номерами: 03536 іден.-5092 раб. ( Одеська область),
5475EN (Вінницька область) та інші. Серед наявних в
породі ландрас ліній 57 відносяться до генеалогічних
формувань, представлених одним кнуром. Найбільше
таких ліній в Чернівецькій, Вінницькій, Миколаївській і
Одеській областях.
Розподіл кнурів української м’ясної породи за лініями вказує, що до лінії Цитруса відносилося 10 голів
(11,8%) із 85 проаналізованих, Цуката і Центра – по
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і Крона налічували по 3 кнура (по 10,7%), а Асканійця,
8 голів (по 9,4%), Цензура – 7 голів (8,2%), Цоколя
Нового і Степняка – по 2 голови (по 7,1%). Лише по
–6 голів (7,1%), Цинка –5 голів (5,9%). Нечисленними
одному кнуру наявні в лініях Арсенала, Аспекта і Бойця
(по 3-4 голови) були лінії Бистрого, Орла, Центуріона,
( по 3,6 %), що ускладнює їх подальше розмноження і
Цианіта, Циклона, Цикорія і Цимуса. По одній голозбереження.
ві налічували лінії Цоя, Цепкого, Фараона і інбредна
Уельська порода представлена лініями Велінгтона,
лінія.
Імперіала, Леда, Рекса, Уейтера і Ямса, в кожну із яких
Серед 59 кнурів червоної білопоясої породи
входить по одній голові кнурів (по 6,3%), а також Earlа
найбільша кількість плідників відносилася до ліній
і Emperorа – по 2 голови, Теда і Віктора – по 3 голови
Динаміта (16,9%), Дантиста (15,2%), Дебюта (13,5%)
(по 18,8%).
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породи найбільше тварин відносилося до лінії Шума –
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дослідження на африканську та класичну чуму свиней.
29 грудня 2014 року до Державного науково-дослідного
інституту з лабораторної діагностики та ветеринарносанітарної експертизи було направлено матеріал від 98
голів диких кабанів, відстріляних на території Київської
області. Відповідно до звіту про результат дослідження
сироваток крові в ДНДІЛДВСЕ від 6 січня 2015 р. №
005636 п.м./14 виявлено РНК вірусу класичної чуми
свиней від 3 голів із 5 відстріляних 21 грудня 2014 року
в МСК «Кампа 2″ (с. Мирча Бородянського району)
ристання
інтенсивних
технологій пуща»
вирощування
і
та 1 голови
з МРПП «Здвижівська
(с. Луб’янка
відгодівлі
худоби,
головною
особливістю
яких
є
те,
Бородянського району), відстріляної 14 грудня 2014 р., —
що
за короткий
період можна одержати максимум
йдеться
в повідомленні.
продукції високої якості при низькій собівартості.
Як зазначається, 8 січня 2015 року відбулося засідання
Одним із шляхів інтенсифікації вирощування тварин
Державної
комісії
є їх біологічнанадзвичайної
особливість – протиепізоотичної
здатність перетворювати
при Бородянської
райдержадміністрації,
на живої
якому
багато
грубих і соковитих
кормів на приріст
затверджено
заходи
у
відповідності
до
вимог
«Інструкції
маси з великим коефіцієнтом корисної дії [4, 5].
про
заходи зтапрофілактики
ліквідації
чуми
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