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начною нормою зменшення криві або навпаки більш високі, з знач-
ним піком криві несучості, більш пластичні, які реагують підвищен-
ням продуктивності на покращання умов середовища. 

Використання моделі Мак - Міллана допомагає при доборі 
птиці за оптимальним характером кривої несучості, але більш пер-
спективним на наш погляд є використання моделей прогнозування 
продуктивності за початковий період оцінки птиці (4 місяці). Як по-
казали результати досліджень найбільш оптимальною в цьому 

плані виявилась  – функція (% відхилення між теоретично розра-
хованими за моделлю значенями загальної продуктивності і фак-
тичної –1,84). Доцільність використання моделей пояснюється тим. 
що фактичні дані для кожної особини або групи коливаються під ді-
єю неконтрольованих факторів середовища і тому їх вирівнювання 
за допомогою теоретичної кривої (по зростаючій) дає змогу більш 
точно оцінити генотип, визначити можливо досягаємий максимум 
загальної продуктивності (А). За всіма вивчаємими моделями було 
виділено 4 групи птиці за поєднанням параметрів моделей (нижче і 
вище до середнього). Найбільш продуктивною (247,3 яєць) вияви-
лась група птиці (SexSa1 – Link F;041Т- СЛАР;506 Б/ВІ; Тетра СЛ; 
4300- 3; 506ВІ, Янтарь – 0,3; Старт – 1), що мала найбільші зна-
чення теоретичного максимума продуктивності (А) і теоретично ро-
зрахованої загальної продуктивності (N теор.) незалежно від зна-
чень інших параметрів моделей. 

Таким чином в селекційній роботі доцільно враховувати зна-
чення вищевказаних показників при доборі найбільш перспектив-
них особин, груп, ліній птиці з метою оптимізації селекційних про-
грам в птахівництві. 
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Особливості формоутворюючих процесів в ранньому онтоге-

незі в значній мірі визначають рівень молочної і м'ясної продуктив-
ності худоби. Виходячи з цього, нами вивчені особливості росту 
молодняка великої рогатої худоби в різні вікові періоди. Для дослід-
ження були взяті тварини червоної степової породи та помісі різної 
кревності голштинів. При цьому визначались такі показники : відно-
сна швидкість росту (ВП) за методикою С.Броди, інтенсивність фо-
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рмування (∆t) за методикою Ю.К.Свечина, показники напруги (In) та 
рівномірність росту (Ip) за методикою В.П.Коваленко, С.Ю.Боліла 
(1997). Інтенсивність формоутворюючих процесів тварин визнача-
лась кореляцією показників з рівнем їх молочної продуктивності. 

Найбільш інформаційним є період 3...6...9 місяців, в якому 
спостерігається висока кореляція з рівнем молочної продуктивності 
(r=0,945). Також достатньо характеризує надій корів показник на-
пруги росту, який має достовірний від'ємний коефіцієнт кореляції (r 
– 0,797). 

Встановлені високі кореляційні зв'язки параметрів росту з рів-
нем молочної продуктивності вказують на доцільність їх включення 
як додаткових ознак відбору в програми великомасштабної селекції 
молочної худоби. Але для цього необхідно розраховувати по-
казники їх успадкованості і повторювальності. Як показали дослід-
ження В.Д.Карапуза (1995) виконані на свинях різного напрямку 
продуктивності, дані показники мають високу успадкованність (0,4-
0,6) порівняно з репродуктивними якостями. 

Нашими дослідженнями встановлено нові підходи до прогно-
зування молочної продуктивності великої рогатої худоби, що грун-
туються на закономірностях формоутворюючого процесу в ран-
ньому онтогенезі, які можуть використовуватися у практичній роботі 
племінних ферм для відбору ремонтного молодняка за енергією 
росту. 
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Одним із актуальних питань підвищення продуктивності птиці 

яєчних кросів є використання добору особин за їх типологічними 
особливостями. Цей напрямок досліджень активно розробляється 
працями Д.Т.Вінничука (1995), С.Ю.Рубана (1996), якими встанов-
лено закономірності формування екстер'єрно-конституційних типів 
та їх зв'язок з рівнем продуктивності. В птахівництві виконано об-
межену кількість робіт, що ставлять за мету встановити ефектив-
ність відбору особин за співвідношенням морфометричних ознак. 

Нашими дослідженнями встановлено, що таким показником 
може бути співвідношення живої маси до довжини плесни, яка мо-
же характеризувати високоногість курей-несучок та їх компактність. 


