
 

єм (К1 = -0,023, К2 = 0,066), а дочки бугаїв Іртиша 322 і Дебета 2812 – за 
коефіцієнтом відтворної здатності (відповідно К1 = -0,189, К2 = -0,221 і 
К1 = -0,100, К2 = -0,124). Потомки чистопорідного плідника голштинської 
породи Сакура 358, також мали низький рівень фенотипової консолідова-
ності за коефіцієнтом відтворної здатності та віком першого отелення 
(К1 = -0,039, К2 = -0,179 і К1 = 0,032, К2 = -0,060). У дочок іншого чистопорід-
ного плідника голштинської породи Монро 5690477 рівень фенотипової 
консолідованості за всіма досліджуваними ознаками сягав найвищих зна-
чень (К1 = 0,597 К2 = 0,614). Високою консолідованістю відзначається та-
кож потомство бугаїв Центімо 810244, Травеля 67765 і Енея 1747. 

У середньому за усіма досліджуваними ознаками із бугаїв, які вико-
ристовувались, «безособовим» виявився чистопорідний плідник голштин-
ської породи Крокет 40 (лінія Кевеліе 1620273). Ступінь фенотипової кон-
солідованості його дочок становив (К1 = -0,127, К2 = -0,131). 

Таким чином, найвищий ступінь фенотипової консолідованості за 
показниками молочної продуктивності та відтворної здатності у стаді укра-
їнської червоної молочної породи виявили лінії та споріднені групи Імпру-
вера 333471, Сайтейшна 267150, Банко 19665; у стаді української чорно-
рябої молочної породи – Чіфа 1427381 і Елівейшна 1491007, яким має 
надаватись перевага для розширеного відтворення і подальшого підви-
щення ступеня консолідованості на більш високому рівні продуктивності. 
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Результативність схрещування корів української чорно-рябої моло-

чної породи з плідниками вітчизняних м’ясних порід за продуктивними, 
екстер’єрно-конституціональними та біологічними особливостями майже не 
вивчені, вона не однозначна і потребує дослідження кожного генотипу в 
кожному конкретному регіоні (Є. І. Федорович, Й. З. Сірацький, 2004; 
І. В. Гузєв та інші, 2007; І. Гузєв, Ю. Вдовиченко, О. Чиркова та інші, 2007). 

Метою наших досліджень було проведення порівняльного вивчення 
селекційно-генетичних та біологічних особливостей помісей, отриманих 
від промислового схрещування маток української чорно-рябої молочної 
породи з бугаями поліської, волинської, української та симентальської 
м’ясних порід. Для проведення дослідження за принципом пар-аналогів 
було сформовано п’ять груп бугайців і телиць різних генотипів: І група – 
українська чорно-ряба молочна; ІІ група – помісі 1/2 українська чорно-
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ряба х 1/2 поліська м’ясна; ІІІ група – 1/2 українська чорно-ряба молочна х 
1/2 симентальська; ІV група – 1/2 українська чорно-ряба молочна х 1/2 
українська м’ясна і V група – 1/2 українська чорно-ряба молочна х 1/2 во-
линська м’ясна. В кожну групу було включено по 10 бугайців і 10 телиць. 
Забивали тварин у 16-місячному віці. Забійні та м’ясні ознаки бугайців ви-
вчали за результатами забою за методикою ВИЖ (1965), ВНИИМС (1998), 
Г. Т. Шкуріна та інших (2002). З кожної групи забивали по три голови у віці 
16 місяців. Передзабійну живу масу визначали після 24-годинної голодної 
витримки в умовах м’ясокомбінату. 

Встановлено, що маса всіх тварин у піддослідних груп з віком збі-
льшувалася. У 16-місячному віці різниця за передзабійною живою масою 
між бугайцями І і ІІ групами становила 44,8 кг (Р<0,01), І і ІІІ – 56,2 
(Р<0,01), І і ІV – 35,3 (Р<0,001) та І і V – 39,1 кг (Р<0,01), за масою парної 
туші – відповідно 41,2 (Р<0,001), 39,8 (Р<0,01), 31,3 (Р<0,01) та 34,4 
(Р<0,001), за виходом туші – 5,0 (Р<0,001), 2,8 (Р<0,001), 3,7 (Р<0,001) та 
4,0 % (Р<0,001), за масою внутрішнього жиру – 1,5 (Р<0,05), 3,1 (Р<0,001), 
0,7 (Р<0,01) та 2,2 кг (Р<0,001), за забійною масою – 42,7 (Р<0,001), 42,9 
(Р<0,001), 32,0 (Р<0,001) та 36,6 кг (Р<0,001) і за забійним виходом – 5,2 
(Р<0,001), 3,3 (Р<0,001), 3,7 (Р<0,001) та 4,4 % (Р<0,001). Встановлено, 
що маса всіх тканин у піддослідних тварин у всіх груп з віком збільшується. 
Це збільшення у бугайців різних генотипів відбувається нерівномірно. Так, 
маса півтуш у тварин І групи в 16-місячному віці порівняно з 12,5-місячним 
збільшилася на 21,6 (Р<0,001), ІІ – на 23,1 (Р<0,001), ІІІ – на 20,0 
(Р<0,001), ІV – на 21,6 (Р<0,001) та V – на 25,4 кг (Р<0,001). Маса кісток – 
відповідно на 3,3 (Р<0,05), 0,7; 1,4; 2,5 та 1,5 кг (Р<0,01), маса сухожилок 
– на 0,4; 0,2; 0,6; 0,2 та 0,1 кг. У бугайців різних генотипів з віком ріст 
м’якоті проходить інтенсивніше росту кісток. Тому вихід м’якоті на 1 кг кіс-
ток з віком збільшується. Цей показник найвищим був у тварин V, а най-
меншим – у ровесників І групи. У бугайців різних генотипів з віком також 
знижується співвідношення між м’якотю, кістками і сухожилками. Найвища 
від кісток маса м’якоті у 12-місячному віці була у бугайців ІІІ групи, а у 16-
місячному віці – у тварин ІІ групи. 

Результати наших досліджень показують, що з віком бугайців індекс 
м’ясності зростає. Найвищим він був у тварин усіх груп у 16-місячному віці. 
Найвищу оцінку за індексами м’ясності одержали бугайці V групи, а най-
нижчу – тварини І групи. Необхідно відмітити, що за кожним із трьох інде-
ксів отримані однакові результати оцінки м’ясної продуктивності піддослі-
дного молодняку. 

За хімічним складом найдовшого м’яза спини бугайці різних геноти-
пів відрізняються між собою. У 16-місячному віці різниця за кількістю во-
логи у м’ясі між тваринами І і ІІ груп становила 0,6, за кількістю сухої ре-
човини – 0,6, білка – 0,2, жиру – 0,9 (Р<0,01) і попелу – 0,1 %; між І і ІІІ 
групами – відповідно 0,8; 0,4; 1,2 (Р<0,001) і 0,0 %, І і ІV – 0,7; 0,7; 0,0; 0,9 
(Р<0,001) та 0,1 % і І і V – 0,8; 0,3; 1,1 (Р<0,001) і 0,0 %. Найвищою кало-
рійністю м’якоті туші характеризувалися бички І і ІІІ груп (у 16-місячному 
віці – 782,38 і 771,83 МДж відповідно). Різниця за цими показниками між 
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тваринами І і ІІ груп складала 231,11, І і ІІІ – 220,56; І і ІV – 164,56 та І і V – 
192,10 МДж. 

Якісний склад білка у м’ясі бугайців різних генотипів мав свої особ-
ливості. У всіх помісних тварин, за винятком помісей V групи, спостерігав-
ся вищий сумарний вміст амінокислот порівняно з бугайцями української 
чорно-рябої молочної породи. Встановлено значну різницю і за вмістом 
незамінних амінокислот порівняно з бугайцями української чорно-рябої 
молочної породи. Виявлено значну різницю і за вмістом незамінних аміно-
кислот. Найвища їх кількість була у м’ясі помісей ІV, а найменша – у тва-
рин V групи. За концентрацією РНК у найдовшому м’язі спини тварини ІІ 
групи переважали ровесників І на 51,9, ІІІ – на 16,2, ІV – на 16,1 і V – на 
33,8 мг %, а за концентрацією ДНК помісі ІІІ групи переважали бугайців І 
на 6,4, ІІ – на 7,8, ІV – на 5,0 і V – на 5,7мг %. 

Помісі ІІІ групи мали найвищі показники живої маси, маси парної туші 
та забійної маси і характеризувалися вірогідно найбільшим відносним вміс-
том ДНК у найдовшому м’язі спини та його мінімальною мінливістю. 

Використання вітчизняних м’ясних порід на самках української чор-
но-рябої молочної породи сприяє підвищенню м’ясної продуктивності і 
біологічної повноцінності м’яса. 
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Метод ввідного схрещення було застосовано в звірогосподарстві 

Черкаської облспоживспілки у 2008 р. з метою покращання господарськи 
корисних ознак норок вітчизняної селекції стандартного коричневого «ди-
кого» забарвлення (СТд) на основі використання самців скандинавської 
селекції Scanbrown. З метою дослідження характеру успадкування госпо-
дарськи корисних ознак проведено ретроспективний аналіз даних боніту-
вання вихідного батьківського та двох наступних поколінь (n = 5733 гол), 
до уваги бралися такі показники, як довжина тіла, забарвлення, якісні ха-
рактеристики хутра та розмір білої плями на тілі. 

У результаті вивчення показника довжини тіла досліджуваної групи 
норок відмічено тенденцію до збільшення розмірів у потомків порівняно з 
вихідними формами. Переважна частка самок вихідного покоління (20,7 % 
та 54,0 %) мали довжину тіла 44–45 см, 10 % самок характеризувалась 
невеликими – 42–43 см, крупними розмірами – 46–48 (15 %). У наступно-
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