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Формування індивідуальних особливостей росту і розвитку молодняку
залежно від країни походження батька
О.В. Денисюк, науковий співробітник
Інститут тваринництва центральних районів УААН
Викладено дані про живу масу, середньодобовий та відносний прирости
в ранньому онтогенезі, екстер’єрних особливостях первісток залежно від
країни походження батька. Встановлено, що дочки від плідників
голштинської породи канадської і американської селекції мають більш
виражений молочний тип, розтягнуті та вузькогруді; від європейських
плідників – глибоко- та широкогруді.
Визначення господарської цінності тварин за їх зовнішнім виглядом має
велике значення для племінних і товарних стад. Багатьма науковцями був
встановлений зв’язок між зовнішнім виглядом тварин, особливостями будови
тіла та господарською цінністю [4–6]. У країнах з розвиненим молочним
скотарством на основі екстер’єрних даних розроблено модельний (бажаний,
ідеальний) тип тварин [10].
Дослідники вважають, що екстер’єр значною мірою визначається
генетичними чинниками: породою, типом, лінією, походженням за батьком
[2, 8, 9]. Встановлено і високу ефективність використання плідників
голштинської породи для покращення екстер’єру, технологічних якостей
вимені та підвищення молочної продуктивності вихідної породи [7]. Разом з
тим залишається не досить вивченим формування індивідуальних
особливостей росту і розвитку молодняку залежно від країни походження
батька. Саме це й стало метою нашої роботи.
Матеріали та методика досліджень. Вивчали тварин центрального
зонального типу української червоної молочної породи, що належать
господарствам
Дніпропетровської
області,
при
створенні
яких
використовувалися плідники голштинської породи (червоно-рябої масті)
різного екогенезу (американської (США), канадської (Канада), німецької
(Німеччина) та російської (Російська Федерація) селекції. Рівень годівлі на
корову в межах 45–55 к.од./рік, технологія утримання стійлово-прив’язна.
Ріст та розвиток дослідних тварин вивчали за даними зважувань у різні
вікові періоди. Визначали середньодобові та відносні прирости.
Екстер’єр первісток оцінювали за основними лінійними промірами:
висота в холці (ВХ), глибина грудей (ГГ), ширина грудей (ШГ), ширина в
маклоках (ШМК), коса довжина тулуба (КДТ), обхват грудей (ОГ), обхват
п’ястка (ОП) та розрахунками індексів будови тіла (довгоногості,
розтягнутості, тазогрудний, грудний, збитості, костистості) [1].
Результати досліджень. Аналіз росту молодняку в ранньому онтогенезі

показав, що більш крупними народжувалися телички від плідників
голштинської породи зі США (Р≥0,95–0,999) та Росії (Р≥0,95–0,999).
1. Показники живої маси дочок плідників голштинської породи різного
походження (x±S.E), кг
при народженні

3 міс.

32,2±0,18

95,6±0,23

28,1±0,09

94,4±0,15

30,3±0,22

93,2±0,79

31,7±0,36

94,0±0,09

Вікові періоди
6 міс.
9 міс.
12 міс.
Американська селекція (n дочок =399)
164,4±0,59 212,7±0,75 263,4±0,98
Канадська селекція (n дочок =1980)
164,3±0,26 215,4±0,34 266,1±0,43
Німецька селекція (n дочок =149)
156,1±1,02 205,4±1,38 255,3±1,65
Російська селекція (n дочок =87)
159,5±0,91 205,3±0,92 255,3±1,28

15 міс.

18 міс.

306,3±1,10

359,4±1,26

312,1±0,50

363,4±0,56

302,4±1,65

349,6±1,69

296,4±1,34

350,2±1,84

В 3-місячному віці з більшою живою масою були дочки плідників
американської селекції (Р≥0,95–0,999), а починаючи з 9-міс. більшою живою
масою характеризувалися дочки канадських плідників (Р≥0,99–0,999). Із 6місячного віку спостерігається чітка тенденція відставання в рості молодняку
плідників європейської селекції від америко-канадської (табл. 1).
Для більш повної оцінки розвитку молодняку в ранньому онтогенезі
були розраховані прирости живої маси в різні вікові періоди (табл. 2). Дочки
плідників голштинської породи різного екогенезу розвивалися нерівномірно.
До річного віку більші прирости мали тварини від плідників з Канади, в 12–
15 міс. у дочок від німецьких плідників, а в 15–18 міс. – від російських.
2. Середньодобовий приріст живої маси дочок плідників голштинської
породи різного екогенезу (x±S.E), г
0–3 міс.
678,2±3,03
715,2±1,60
685,0±6,81
690,2±3,63

Вікові періоди
3–6 міс.
6–9 міс.
9–12 міс.
12–15 міс.
Американська селекція (n дочок =399)
752,4±5,92 523,3±3,64
553,4±6,10
464,5±3,38
Канадська селекція (n дочок = 1980)
755,5±2,46 560,1±2,26
556,4±2,60
495,0±2,17
Німецька селекція (n дочок =149)
682,1±6,12 538,0±6,17
540,2±8,64
512,3±10,39
Російська селекція (n дочок =87)
702,3±9,91 503,2±3,25 539,5±10,98
449,2±3,25

15–18 міс.
579,1±7,97
552,0±2,99
504,3±7,98
583,4±16,32

За період досліду встановлено, що молодняк великої рогатої худоби
залежно від країни походження батька мав різні показники живої маси та
середньодобового приросту. З метою порівняння одержаних результатів була
розрахована відносна швидкість росту, яка досягала максимуму лише на
початку фази її росту, а в подальшому різко знижувалася, що було доведено і
в дослідженнях інших вчених [11].
Серед голштинізованого поголів’я найвищі показники відносного
приросту до 15 міс. мали дочки плідників з Канади (107,4±0,20–15,7±0,06). У
період 15–18 міс. більш інтенсивно росли тварини від плідників з Росії
(16,6±0,44; Р≥0,999). Залежно від країни походження батька в період 9–12

127
122,3
132,7
126,9

міс. була майже відсутня різниця за цим показником.
Жива маса тварин – це об’єктивний показник росту організму в цілому, а
лінійні проміри тіла тварини відображають ріст окремих частин тулуба і його
скелета [3].
При оцінці екстер’єру за лінійними промірами на масиві, отриманого від
плідників голштинської породи різного екогенезу, було встановлено, що
худоба, одержана від бугаїв з Америки (n=408), відзначалася найбільшими
промірами висоти в холці (130,5±0,10; Р≤0,95; Р≥0,999) та глибини грудей
(68,9±0,21; Р≥0,99–0,999); за шириною грудей (45,3±0,18) поступалася на
0,4–7,3 см (Р≤0,95; Р≥0,999) дочкам від плідників з інших країн; ширина в
маклоках, коса довжина тулуба, обхват грудей та п’ястка відповідно
становили: 49,8±0,14; 151,2±0,51; 191,3±0,42; 19,3±0,04 см. Тварини від
канадських плідників (n=1816) були більшими на 0,1–3,1 см (Р≤0,95;
Р≥0,999) за промірами ширини в маклоках (49,9±0,07) та на 3,8–6,5 см
(Р≥0,999) косої довжини тулуба (155,0±0,21); найменші розміри висот в холці
(130,0±0,05; Р≤0,95; Р≥0,999) і обхвату грудей (189,0±0,14; Р≤0,95; Р≥0,999),
глибина й ширина грудей, обхват п’ястка відповідно становили 68,3±0,11;
45,7±0,13; 19,1±0,02 см. Первістки від батьків німецької селекції (n=129)
характеризувалися більшими значеннями на 6,9–7,3 см (Р≥0,999) лінійних
промірів ширини грудей (52,6±0,38) та на 4,7–7,0 см (Р≥0,999) – обхвату
грудей (196,0±0,36); за глибиною грудей (66,0±0,66), шириною в маклоках
(46,8±0,31), косою довжиною тулуба (148,5±0,99) поступалися тваринам
інших генотипів; висота в холці та обхват п’ястка відповідно становили
130,1±0,18; 19,1±0,04 см. У тварин від бугаїв-плідників з Росії (n=84)
показники лінійних промірів висоти в холці, глибини і ширини грудей,
ширини в маклоках, косої довжини тулуба, обхвату грудей і п’ястка
відповідно становили: 130,3±0,16; 67,3±0,57; 45,7±0,42; 49,3±0,35; 150,7±1,12;
190,4±0,78; 19,2±0,06 см.
Значення лінійних промірів лише об’єктивно свідчать про екстер’єрний
тип тварин і не завжди можуть задовільно охарактеризувати його. Тому для
більш повної характеристики екстер’єру тварин були визначені індекси
будови тіла, які дозволили більш точно визначити пропорційність розвитку
окремих частин тіла тварини та організму в цілому (рисунок).
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Індекси будови тіла дочок від голштинських плідників залежно від їх
екогенезу
Дані аналізу індексів будови тіла підтверджують, що дочки від
голштинських плідників з Америки та Канади були більш розтягнуті та
вузькогруді відносно до інших частин тіла порівняно з дочками, отриманими
від плідників європейської селекції (Р≥0,99–0,999). На наш погляд, ця тенденція
пояснюється тривалою селекцією голштинської породи американської і
канадської селекції на молочний тип та високу продуктивність. Тварини,
отримані від німецьких бугаїв, мали широкий та глибокий тулуб, добре
розвинену грудну клітку та вищий індекс довгоногості, що характеризує їх як
тварин, які відхиляються в бік комбінованого типу продуктивності (Р≥0,99–
0,999).
Отже, серед голштинізованих теличок найбільш важкими були
нащадки канадських плідників. За типом будови тіла, визначеним з
використанням індексів, тварини центрального зонального типу
неоднорідні. Дочки, отримані від плідників голштинської породи
американської та канадської селекції, були розтягнуті та вузькогруді, а
дочки від європейських плідників – глибоко- та широкогруді.
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Влияние премикса на воспроизводительную функцию хряков и качество
потомства
Н.А. Гогитидзе, кандидат биологических наук
Н.П. Тюпина, кандидат сельскохозяйственных наук
Результати науково-господарського досліду показали, що годівля кнурівплідників комбікормом з преміксами в злучний період сприяє зменшенню
перегулів свиноматок та народженню крупних і життєздатних поросят з
високим рівнем резистентності.
Рентабельность свиноводства в значительной степени зависит от
правильно организованного, полноценного кормления животных, а
результативность работы в цехе воспроизводства – от состояния здоровья и
племенных качеств хряков.
Хряк-производитель должен иметь заводскую упитанность и высокую
половую активность. Ожирение хряков, что является результатом
несбалансированного кормления, отрицательно сказывается на половой
активности и качестве спермопродукции [4, 5]. Давно известна прямая
зависимость половой функции хряков от уровня сбалансированности
кормления, содержания и режима использования хряков [3].
Погрешности
в
обеспечении
энергетического
питания,
необеспеченность хряков протеином, минеральными веществами и
витаминами приводят к нарушению процесса спермотогенеза, ухудшению
качества спермы, перегулам и прохолосту свиноматок, а также рождению
нежизнеспособного потомства [1, 6].
На продуктивность хряков и срок их эксплуатации большое влияние
оказывает микроклимат в помещении.
Хряки должны содержаться в светлых, сухих помещениях, в
индивидуальных станках площадью 7 м2, с подстилкой из сухой соломы.
Активный моцион хряков круглый год способствует повышению
многоплодия маток и рождению крупных поросят [2]. Кроме того, каждая
природно-климатическая зона характеризуется своими особенностями,
которые отражаются на химическом составе культур, используемых в
кормлении животных. Например, в кормах Днепропетровской области
ощущается недостаток биологически активных веществ, в частности цинка,

кобальта, меди и других микроэлементов. Поэтому целью наших
исследований было разработать специальный премикс, который учитывал бы
химический состав кормов хозяйства и восполнял недостающие минеральные
вещества в них. Нам необходимо было также определить влияние
полноценного кормления премиксом на воспроизводительную функцию
хряков-производителей в сравнении с хряками, которые получали комбикорм
без премикса. Для этого следовало:
1) разработать рецепт полнорационного комбикорма с премиксом и
максимальным использованием собственных кормовых средств и для хряковпроизводителей в период их активного использования;
2) установить оплодотворяемость и плодовитость свиноматок,
слученных с хряками-производителями, которые получали комбикорм с
премиксом и без него;
3) определить крупноплодность свиноматок и выживаемость поросят в
течение первых двух недель, рожденных от скрещивания свиноматок с
хряками, получавших полноценный комбикорм.
Материал и методика исследований. Для решения поставленных задач
в КФХ “Охотничий” Новомосковского района Днепропетровской области
был проведен научно-хозяйственный опыт. Из хряков-производителей
старше двух лет крупной белой породы сформировали две группы по две
головы (контрольную и опытную). Животные были аналогами по породе,
возрасту, живой массе и находились в одинаковых условиях содержания.
Продолжительность опыта 133 дня. Контрольная группа получила
комбикорм + соль + мел + трикальцийфосфат, опытная – комбикорм +
премикс
Живую масса хряков в среднем составляла 200 кг. Животных содержали
в изолированном побеленном помещении в индивидуальных станках
площадью 7 м2 на голову, оборудованных кормушками, поилками; пол логова
покрыт соломенной подстилкой. Перед помещением имелись выгульные
дворики с навесами, изолированные для каждого животного.
Для подопытных хряков разработали комбикорм такого состава (% по
массе): кукуруза желтая – 15,5; ячмень – 29,6; пшеница мягкая – 20; горох –
10; овес – 7; жмых подсолнечный – 9; дрожжи кормовые – 5; мел – 1,0; соль
поваренная – 0,5; трикальцийфосфат – 1.
Для обеих групп хряков в одном килограмме комбикорма содержалось
(кг): кукурузы желтой – 0,155; ячменя – 0,296; пшеницы мягкой – 0,2; гороха
– 0,1; сои – 0,07; жмыха подсолнечного – 0,104; дрожжей – 0,05; мела – 0,01;
соли кормовой – 0,005; трикальцийфосфат – 0,01. Суточная дача комбикорма
– 3,3 кг на голову. Хряки опытной группы получали премикс, состоящий из
липрота, минеральных веществ и витаминов.
Стоимость одного килограмма комбикорма составила 0,56 грн, а
премикса в нем – 0,04 грн.
При естественном спаривании к свиноматке в охоте запускали хряка в
отдельный станок, где нагрузка на хряка при 2-кратном спаривании в течение

недели не превышала 4-х садок. Нами было отобрано по 10 свиноматок,
оплодотворенных каждым подопытным хряком.
Проведены также исследования микроклимата в помещении для хряков.
Температуру и относительную влажность определяли психрометром Августа,
аммиак – универсальным газоанализатором УГ-2, скорость движения и
катаиндекс – катотермометром (таблица).
Патологоанатомическое вскрытие трупов павших животных проводили
по методу Шора. Материал для гисто- и бактериологического исследования
не отбирали.
Результаты исследований. В одном килограмме комбикорма для
хряков-производителей содержалось: кормовых единиц – 1,09; обменной
энергии – 12,49 МДж; сухого вещества – 823,25 г; переваримого протеина –
132,52 г; сырой клетчатки – 47,69 г; лизина – 6,56 г; метионин + цистина –
5,21 г. В рационе хряков контрольной группы не достало 20 % лизина. В
сухом веществе рациона клетчатка составляла – 5,8; кальций – 1,1; фосфор –
0,87 %. На 100 кг живой массы приходилось 1,8 к.ед.; 20,6 МДж обменной
энергии; 1,3 кг сухого вещества. В одном килограмме сухого вещества
содержалось – 1,3 к.ед.; на 1 к.ед. приходилось 121 г переваримого протеина.
В суточной даче комбикорма 3,3 кг на голову животные получают все
основные питательные вещества согласно норм питания. Недостающие от
нормы лизин, минеральные вещества и витамины компенсируются для
хряков опытной группы введением в 1 кг комбикорма премикса следующего
состава: липрот – 1,4г; сернокислая медь – 35,83 мг; сернокислый цинк –
199,97 мг; сернокислый марганец – 67,22; сернокислый кобальт – 6,25 мг;
йодистый натрий – 0,19 мг; ретинол (витамин А) – 20 МЕ; кальциферол –
2,25 МЕ; токоферол – 48,5 мг; рибофлавин – 0,21 мг; пантотеновая кислота –
9,43 мг; цианкобаламин – 250 мкг. Хряков кормили два раза в сутки
половинной суточной нормой в одну дачу.
Из 10 свиноматок в опытной группе с первой случки оплодотворилось 9
свиноматок, 1 перегуляла. В контрольной группе 7 свиноматок были
плодотворно осеменены в первую охоту, что на 22,2 % ниже, чем в опытной
группе. После опоросов от 9 свиноматок опытной группы получено 90
поросят, то есть в среднем по 10 голов на свиноматку. Живая масса одного
поросенка в среднем составляла 1,15 кг. Через две недели пало 5 поросят
(сохранность 94,5 %). В контрольной группе соответственно от 7 свиноматок
получено 63 поросенка со средней живой массой 1,0 кг; здесь пало 7, или
11,1 %.
Температура воздуха в помещении для хряков была ниже нормы,
относительная влажность, скорость движения воздуха, концентрация
аммиака выше в сравнении с нормативными показателями (таблица). Как
известно, отклонения в показателях микроклимата в помещении для хряков
не проходят бесследно.
Показатели микроклимата в помещении для хряков
Показатель

Норма

Фактически

Температура, ºС
Относительная влажность, %
Катаиндекс, млкал/см2/с
Скорость движения воздуха (ноябрь), м/с
Аммиак, мг/м3

15–16
70–75
6,5–8
0,3
15

12
79
9,0
0,5
20

Для установления причин падежа поросят нами было проведено
патологоанатомическое вскрытие 6 трупов (3 головы из каждой группы). При
внешнем осмотре отмечалось отсутствие окоченения, синюшность в области
живота и задних конечностей, глазные яблоки запавшие, видимые слизистые
оболочки бледно-розового цвета, сухие. Область ануса испачкана фекалиями,
слизистая оболочка красная, отекшая.
Наиболее характерные изменения были обнаружены в желудке, тонком
и толстом кишечнике; особенно они выражены у поросят контрольной
группы. В желудке поросят обнаружены остатки молока кашицеобразной
консистенции; слизистая его отекшая, с кровоизлияниями, покрыта тягучей
слизью. Слизистая тонкого и толстого кишечника отличается гиперемией
кровеносных сосудов,
кровоизлияниями,
что свидетельствует о
гемморагическом диатезе. Сосуды слизистой оболочки кишечника
расширены, переполнены кровью, инфильтрованы форменными элементами
крови. В легких обнаружены малозаметные застойные явления, просветы
бронхов свободны, слизистая чистая. Печень, селезенка, почки без видимых
изменений.
Патолого-анатомические изменения желудка и кишечника характерны
для диспепсии (гастроэнтерита).
Выводы
1. От хряков опытной группы, получавших комбикорм с премиксом в
первой случке, оплодотворено свиноматок на 22,2 % больше, чем в
контрольной группе.
2. После опороса опытных свиноматок на одну голову получено 10
поросят с живой массой каждого поросенка в среднем 1,15 кг, сохранность
поросят в течение двух недель составила 94,5 %, а в контрольной группе –
соответственно 9 поросят, 1,0 кг, 88,9 %.
3. Большинство павших поросят с диагнозом гастроэнтерит были из
контрольной группы.
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