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Вивчення закономірностей індивідуального розвитку є основ-
ним критерієм розробки прийомів підвищення репродуктивних і 
продуктивних якостей тварин і птиці. Це обумовлено тим, що пока-
зники енергії росту, оплата корма у молодняку в значній мірі ви-
значають подальшу продуктивність тварин, їх життєздатність і ре-
зистентність. Тому останнім часом проводяться поглиблені дослі-
дження з питань вивчення зв’язку інтенсивності процесу росту і 
формування тварин у ранньому онтогенезі для прогнозування рів-
ня основних господарсько-корисних ознак залежно від взаємодії 

"генотипсередовище". Як вказують М.В.Зубець, В.П.Буркат, 
Ю.Ф.Мельник (1999), розмір дорослого організму визначається ха-
рактером росту, що є відображенням особливостей реалізації ге-
нетичної інформації в онтогенезі. Тому показники живої маси, про-
мірів екстер’єру та величини інтегральних показників росту тварин 
можуть виступати критерієм для визначення специфіки генотипу. 

Останнім часом запропоновано ряд нових підходів до визна-
чення закономірностей росту тварин у процесі онтогенезу. Серед 
них, поряд із динамікою живої маси, середньодобових і відносних 
приростів, можна оцінювати спад інтенсивності формування моло-
дняку (Свечін Ю.К., 1985) за допомогою індексів рівномірності, на-
пруги росту, параметрів моделі Т.Бріджеса, що дають можливість 
визначати компоненти кінетичної та експоненціальної швидкостей 
росту (Коваленко В.П.,1999). Їх використання дозволяє удоскона-
лити оцінку племінних якостей тварин, здійснити прогнозування кі-
нцевої живої маси за даними, отриманими в ранньому онтогенезі. 

У тонкорунному вівчарстві важливого значення набуває ви-
вчення закономірностей росту, тому що вовнова продуктивність у 
значній мірі обумовлена розмірами тварин і їх типом конституції. 
Слід враховувати, що вітчизняними селекціонерами створено нові 
високопродуктивні типи і породи тварин, зокрема таврійський вну-
трипородний тип в асканійській тонкорунній породі (Штомпель 
М.В.,1994), порода асканійських чорноголових кросбредних овець 
(Польська П.І., 1998). При їх створенні отримано проміжні генотипи 
з різною часткою крові за поліпшуючими породами, що дає можли-
вість визначити вплив спадкових факторів на закономірності фор-
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моутворюючих процесів. Виходячи з цього, слід вважати актуаль-
ними дослідження, що спрямовані на вивчення показників росту 
тварин різних генотипів за часткою крові австралійських мериносів 
за рівнем їх диференціації та встановлення зв’язку з майбутньою 
вовновою продуктивністю. 

Дослідження проведено за період 1998-2001 рр. у ВАТ "Чер-
воний чабан" Каланчацького району Херсонської області на чисто-
породних тваринах таврійського внутрипородного типу в асканійсь-
кій тонкорунній породі (АС) та помісях з різною часткою крові за 
австралійськими мериносами (АМ). Вивчалася динаміка живої ма-
си від 4 до 14-місячного віку овець, середньодобовий і відносний 
прирости, розраховувалися індекси інтенсивності формування і 
енергії росту. Показники відносного приросту визначалися за фор-
мулою 

 
)WW(5.0

WW
ВП

t0

0t




 , 

де W0 – маса на початку періоду вирощування; 
Wt – маса у певному віці t. 
Інтенсивність формування ∆t визначалася за методикою 

Ю.К.Свєчина: 
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де W2, W4, W6 – жива маса відповідно у віці 2, 4 і 6 місяців. 
Індекс рівномірності росту (Ір) визначали за формулою 
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де СП – середньодобовий приріст, кг. 
Індекс напруги росту (Ін) відповідно 
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де ВП - відносний приріст, в долях. 
 
Результати досліджень динаміки живої маси тварин наведено 

в табл. 1. 
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Таблиця 1 – Динаміка живої маси тварин різних генотипів 

Порода, породність 

Жива маса у віці, міс. 

4 12 14 

xSX   xSX   xSX   

Асканійська тонкорунна (АС ) 31,0 ± 2,08 70,7 ± 4,98 79,0 ± 4,93 

1/2АСх1/2 АМ* 26,4 ± 1,05 65,5 ± 2,34 72,2 ± 3,18 

3/4АСх1/4 АМ 26,5 ± 0,92 65,3 ± 2,28 78,5 ± 5,56 

1/4АСх3/4 АМ 28,5 ± 1,09 61,5 ± 1,74 76,2 ± 2,60 

5/8АСх3/8 АМ 25,9 ± 0,79 61,5 ± 2,72 76,7 ± 2,02 

3/8АСх5/8 АМ 28,7 ± 0,86 63,0 ±1,24 78,6 ± 1,70 

1/8АСх7/8 АМ 29,0 ± 1,52 66,3 ± 5,24 77,7 ± 4,67 

9/16АСх7/16 АМ 27,6 ± 1,31 65,3 ± 1,85 77,7 ± 2,31 

* АМ – австралійські меріноси 

 
Встановлено, що при використанні австралійських мериносів 

як поліпшуючої породи відбувається певне зменшення живої маси 
отриманих помісних овець. Воно пов’язане зі збільшенням частки 
крові австралійських мериносів. Указані відмінності проявляються 
в 4-місячному віці, чітко виражені в річному і дещо зменшуються в 
14-місячному віці. Це свідчить про більші компенсаторні можливос-
ті росту племінних тварин, різниця за живою масою не перевищу-
вала її похибки. Так, максимальна жива маса була у чистопород-
них овець таврійського типу (79 кг), а мінімальна – у помісей з час-
ткою крові ¾ за австралійськими мериносами (76,2 кг). Слід зазна-
чити, що при близьких значеннях живої маси помісні тварини мали 
суттєві відмінності за показниками інтенсивності росту (табл. 2). 

Таблиця 2 – Показники росту овець 

Порода, пород-
ність 

Інтенсивність 
формування, ∆t 

Відносний 
приріст, ВП 

Рівномір-
ність росту, 

Ір 

Напруга 
росту, Ін 

Асканійська тон-
корунна (АС) 

-0,523 0,530 0,260 -0,123 

1/2АСх1/2АМ -0,258 0,578 0,161 -0,053 

3/4АСх1/4АМ -0,348 0,699 0,243 -0,079 

1/4АСх3/4АМ -0,348 0,608 0,212 -0,079 

5/8АСх3/8АМ -0,268 0,616 0,175 -0,056 

3/8АСх5/8АМ -0,264 0,571 0,173 -0,059 

1/8АСх7/8АМ -0,393 0,608 0,232 -0,091 

9/16АСх7/16АМ -0,233 0,637 0,187 -0,053 

 
При аналізі матеріалів дослідження враховували, що високі 

значення показників ∆t, Ір, Ін свідчать про меншу інтенсивність фо-
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рмування тварин. Тому чистопородні тварини відносяться до пові-
льно формованих з найвищою рівномірністю росту при незначній 
його напруженості. При збільшенні частки крові австралійських ме-
риносів спочатку спостерігається підвищення інтенсивності фор-

мування (0,264…0,268 у генотипів 
5
/8АС

3
/8АМ і 

3
/8АС

5
/8АМ), але 

подальше підвищення частки крові веде до його зменшення 

(0,348…0,393 у помісей відповідно 
1
/4АС

3
/4АМ і 

1
/8АС

7
/8АМ). Ана-

логічно, але у зворотному порядку, змінюються індекси рівномірно-
сті росту. Вони спочатку зменшуються, а потім, з нарощуванням 
частки крові австралійських мериносів, збільшуються. 

Найвищими показниками напруги росту характеризувалися 
помісі – 0,4750…0,6750 з часткою крові за поліпшуючою породою. 
Можливо, це пов’язано з більшим проявом гетерозису у напівкров-
них помісей і близьких до них груп. 

Таким чином, дослідженнями встановлено наявність генетич-
ної диференціації за показниками інтенсивності та компенсаторно-
го росту серед груп тварин, що були використані як проміжні селе-
кційні форми при створенні нового таврійського внутрипородного 
типу асканійських тонкорунних овець. 
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