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Методолоãія ãенетичноãо поліпшення асканійської м’ясововнової породи овець
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Мета. Генетичне поліпшення асканійської м’ясо-вовнової породи овець, що забезпе-
чує її селекційний прогрес. Методи. Створення видатних генотипів методом поглибле-
ної селекції в нечисленних закритих популяціях. Результати. Розроблені та апробовані 
методичні прийоми генетичного поліпшення асканійської м’ясо-вовнової породи овець 
шляхом створення в племзаводі ІТ «Асканія-Нова»в нечисленних закритих популяціях 
навіть за умов нестабільного рівня годівлі видатних генотипів: асканійських кросбредів 
і асканійських чорноголових з унікальним поєднанням м’ясної, молочної і вовнової про-
дуктивності та високою адаптивною і реабілітаційною здатністю. Широке їхнє викорис-
тання в суб’єктах племінної справи і різних агроформуваннях дозволяє не тільки відно-
вити галузь вівчарства в Óкраїні на новій якісній основі без імпорту м’ясних порід овець 
і типів, а й сформувати експортний потенціал вітчизняних племінних ресурсів світового 
рівня, заощадити валютні кошти та запобігти ввезенню збудників небезпечних генетич-
них захворювань. Висновки. Генофондове стадо внутрішньопородних інтенсивних ти-
пів овець племзаводу «Асканія-Нова» з високою генетичною різноманітністю (8 ліній та 
26 споріднених груп) і досягнутим селекційним плато рекордної комбінованої продук-
тивності: м’ясної, молочної і вовнової при відмінних репродуктивних якостях і особливо 
високій племінній цінності – генеруюча генетична основа, вершина селекційної пірамі-
ди асканійської м’ясо-вовнової породи овець з кросбредною вовною, що забезпечує її 
якісний прогрес.

Ключові слова: вівці, інтенсивні типи, нечисленні закриті популяції, методичні прийо-
ми, генетичне різноманіття, селекційний прогрес. 

Вñòуп. Широке використання в р³зних рег³онах Óкраїни виведених у ÄÃ ІÒ 
«Àскан³я-Íова» ³ апробованих аскан³йських кросбред³в (а.с. № 5239, 

1990 р.) та аскан³йського типу чорноголових овець з трьоìа л³н³яìи ³ тваринаìи 
рекордистаìи (а.с. № 1168, 1161, 1193, 1206, 1218, 1229, 1240 1995 р.), як³ 
в³дзначаються високиìи показникаìи в³дтворювальної ³ адаптивної здатност³, 
скоросп³лост³, рекордної ун³версальної продуктивност³: ì’ясної, ìолочної ³ 
вовнової, дозволило без валютних витрат створити першу в³тчизняну аскан³й-
ську ì’ясо-вовнову породу овець ³з кросбредною вовною [1]. Її було апробова-
но у 2000 роц³ ³ затверджено наказоì Ì³нагропол³тики Óкраїни та Óкраїнської 
акадеì³ї аграрних наук № 315/37 в³д 8.05.2007 р.

З ìетою забезпечення безперервного селекц³йного прогресу новостворе-
ної породи, подальша розробка ìетодолог³ї щодо створення в нечисленних за-
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критих популяц³ях ³нтенсивних тип³в овець 
плеìзаводу «Àскан³я-Íова» видатних ге-
нотип³в ³ ìаксиìальне використання їх для 
генетичного пол³пшення аскан³йської 
ì’ясо-вовнової породи з кросбредною 
вовною заслуговує на особливу увагу.

Ìàòåð³àëè ³ мåòодè
Інтенсивн³ типи овець – аскан³йськ³ кро-

сбреди ³ аскан³йськ³ чорноголов³ ÄÃ ІÒ «Àс-
кан³я-Íова» використан³ в 1976–2000 рр. 
як пол³пшуючий генофонд для проìисло-
вого ³ поглинального схрещування з тонко-
рунниìи ³ цигайськиìи в³вцеìаткаìи в р³з-
них рег³онах Óкраїни з ìетою ³нтенсиф³ка-
ц³ї галуз³ ³ створення плеì³нної бази нового 
ì’ясо-вовнового напряìу в³вчарства – 
кросбредного [2, 3]. Âизначення плеì³нної 
ц³нност³ баран³в-пл³дник³в ³нтенсивних ти-
п³в проведено, задовго до їхньої апробац³ї, 
шляхоì багаторазового виробничого вип-
робування в господарствах 18 областей 
Óкраїни. Òак, в 1976–1989 рр. ниìи було 
ос³ìенено 1243 тис. в³вцеìаток р³зних 
пор³д ³ тип³в з еконоì³чниì ефектоì 15410 
тис. грн, або 12,4 грн на 1 голову. 

Ñелекц³йна робота з ³нтенсивниìи ти-
паìи овець протягоì останн³х 36 рок³в 
(1976–2011 рр.) проводиться за принци-
поì нечисленних закритих популяц³й 
(n=328–1065) без залучення генофонду 
³нших рег³он³в ³ країн.

Óдосконалення баранов³дтворювального 
ядра аскан³йських ì’ясо-вовнових овець 
проводиться при чистопородноìу розведен-
н³ ³з застосуванняì, у сприятливих уìовах 
год³вл³, ³нбридингу ìетодоì поглибленої се-
лекц³ї, який забезпечує гетерогенн³сть ³ ефек-
тивн³сть синтетичної селекц³ї [4, 5]. Ãенеало-
г³чна структура новоствореної породи ба-
зується на сфорìован³й генеалог³ї 
внутр³шньопородних ³нтенсивних тип³в – 
аскан³йських кросбред³в ³ аскан³йських 
чорноголових плеìзаводу «Àскан³я-Íова».

Ð³вень год³вл³ овець баранов³дтворю-
вального стада в розр³з³ статевов³кових 

груп визначено щор³чно шляхоì щоденно-
го обл³ку заданих корì³в ³з урахуванняì їх-
ньої якост³.

Â результат³ спряìованого вирощуван-
ня ìолодняку ³ щор³чно проведених науко-
во-виробничих досл³д³в з ìетою визначен-
ня забезпеченост³ овець корìаìи, розроб-
лено норìи год³вл³ тварин ус³х статевих ³ 
в³кових груп, залежно в³д їхньої продуктив-
ност³ [2]. Ñл³д зазначити, що створення ³ 
вдосконалення ³нтенсивних тип³в овець в³дбу-
валося за уìов нестаб³льного р³вня год³вл³. 

Òак, за 46-р³чний пер³од селекц³ї в ÄÃ 
«Àскан³я-Íова» частка рок³в з оптиìаль-
ниì (100 % до норìи) ³ поì³рниì (90–
99 %) р³внеì год³вл³ овець становила лише 
34,9 %, або 16 рок³в; недостатн³ì (70–
77 %), низькиì (61-68 %) ³ гранично низь-
киì (52-55 %) – 21,7 %, або 10 рок³в. Ðоз-
ведення ³нтенсивних тип³в овець за екс-
треìальних уìов год³вл³ (24,5–47 % до 
норìи) в³дбувалося протягоì 10 рок³в, 
частка яких становила 21,7 %.

Îтже, за останнє 16-р³ччя, внасл³док 
складних природно-кл³ìатичних, еконоì³ч-
них, орган³зац³йно-господарських та ³нших 
фактор³в, пер³одичн³ несприятлив³ уìови 
год³вл³ та утриìання овець ³нтенсивних ти-
п³в зì³нилися на екстреìальн³.

Щор³чне визначення забезпеченост³ 
корìаìи овець селекц³йного ядра плеìза-
воду «Àскан³я-Íова» за показникаìи зада-
них корì³в дало зìогу досл³дити адаптивну 
³ реаб³л³тац³йну здатн³сть ³нтенсивних тип³в 
овець новоствореної породи.

Рåзуëüòàòè òà обãовоðåííя
Ðозроблено ìетодолог³ю створення в 

нечисленних закритих популяц³ях видат-
них адаптованих генотип³в аскан³йських 
кросбред³в ³ аскан³йських чорноголових, 
як³ за принципово новиì поєднанняì ос-
новних селекц³йних ознак не ìають анало-
г³в у практиц³ св³тового в³вчарства. Âони є 
вершиною селекц³йної п³раì³ди новоство-
реної аскан³йської ì’ясо-вовнової породи ³ 
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забезпечують її як³сний прогрес (рисунок). 
Ìаксиìальний генетичний потенц³ал 
ì’ясної продуктивност³ становить 160–192 
кг ì’яса у жив³й ìас³ на в³вцеìатку при в³д-
творенн³ ³ вирощуванн³ тр³йневих ягнят до 
9–10-ì³сячного в³ку при середн³х показни-
ках – 80–85 кг ³ середньоìу настриз³ чистої 
вовни 5,0–5,6 кг на голову [1].

Ìетодолог³чн³ засади форìування се-
лекц³йного кап³талу по створенню видат-
них генотип³в базуються на розробленоìу 
наìи ìетод³ безперервної поглибленої се-
лекц³ї. Öей ìетод включає: щор³чне визна-
чення результат³в взаєìод³ї “генотип – се-
редовище”, оптиì³зац³ю генеалог³чної 
структури (не ìенше 3 л³н³й ³ 12 спор³дне-
них груп), багатоступ³нчатий в³дб³р (при 
народженн³ ягнят, в 4, 8–9, 13–14 – ì³сяч-
ноìу в³ц³) та щор³чний коригуючий в³дб³р 
баран³в ³ в³вцеìаток (перед стриженняì та 
ос³ìен³нняì), а також щор³чний спец³аль-
ний п³дб³р пар (повторення вдалих поєд-

нань та створення генотип³в ³з рекордною 
продуктивн³стю), внутр³шньогруповий, 
ì³жгруповий ³ ì³жл³н³йний (при вико-
ристанн³ не ìенше трьох баран³в-пл³дник³в 
по кожн³й спор³днен³й груп³), який зд³йс-
нюється ìетодоì штучного ос³ìен³ння при 
науковоìу супровод³ [6]. Óсп³шне створен-
ня видатних генотип³в ìожливе лише за 
уìов достатнього р³вня год³вл³ зг³дно з 
розроблениìи наìи норìаìи ³з розрахунку 8 
ц к.од. ³ вì³стоì 108–115 г перетравного про-
теїну в 1 к.од. на структурну в³вцю в р³к при 
сп³вв³дношенн³ в рац³он³ в ос³нньо-зиìовий 
пер³од протеїну ³ цукру 1:1. 

При щор³чноìу визначенн³ загальної 
селекц³йної оц³нки генотип³в за несприят-
ливих ³ екстреìальних уìов год³вл³ врахо-
вуються результати взаєìод³ї «генотип-
середовище», зг³дно з розроблениìи се-
лекц³йниìи параìетраìи для в³дбору ³ 
п³дбору особин бажаного типу, а саìе: на 
кожний в³дсоток зниження або п³двищення 
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поживност³ р³чного рац³ону тварин ус³х ста-
тевов³кових груп адекватно зì³нюються 
показники живої ìаси на 0,9–1,3 %, на-
стригу чистої вовни – 1,0–2,0 %, довжини 
вовни – на 0,3–0,9 %.

Ãенетичний потенц³ал продуктивност³ 
³нтенсивних тип³в овець плеìзаводу 
«Àскан³я-Íова» за уìов низького р³вня го-
д³вл³ (61–68 % до р³чної норìи) реал³зуєть-
ся за живою ìасою лише на 46,4–60,5 %, 
настригоì чистої вовни – на 33,0–59,5 %, 
тод³ як за довжиною вовни – на 76,4–85 %, 
що св³дчить про високу генетичну обуìов-
лен³сть ц³єї селекц³йної ознаки.

Îтриìан³ за уìов критично низького 
р³вня год³вл³ дан³ в³дтворювальної здат-
ност³ та коìб³нованої продуктивност³ аска-
н³йських кросбред³в ³ аскан³йських чорно-
голових характеризують їх як видатних 
тварин. Òак, при забезпеченн³ в³вцеìаток 
корìаìи на 38,0–54,4 % до р³чної норìи 
показники яловост³ становили лише 1,6–

5,1 %, а настригу чистої вовни перевищу-
вали виìоги до ел³тних тварин на  
0,28–1,15 кг, або на 10–46 % ³ коливалися в 
ìежах 3,18–3,81 кг. Показники успадко-
вуваност³ (h2

1) основних селекц³йних ознак 
в ³нбредних як аскан³йських кросбредних 
(Fx=2,86), так ³ аскан³йських чорноголових 
ярок (Fx=2,3) значно вищ³, н³ж в аутбред-
них ровесниць. À саìе: за живою ìасою у 
14-ì³сячноìу в³ц³ – 0,605…0,708 проти 
0,181…0,197 в аутбредних, за настригоì 
вовни – 0,308…0,513 проти 0,024…0,236 
в аутбредних.

Âидатн³ генотипи в³дзначаються ì³ц-
ною конституц³єю, спок³йниì теìпераìен-
тоì, високою технолог³чн³стю (барани ко-
ìол³, у ìаток добре виражений ìатеринсь-
кий ³нстинкт ³ достатньо ìолока для 
вигодовування 3–4 ягнят), статевою ско-
росп³л³стю, а також продуктивниì дов-
гол³ттяì з³ ст³йкою передачею потоìству 
притаìанних спадкових властивостей. Ö³ 
якост³ забезпечують високу ефективн³сть 
їхнього використання у р³зних рег³онах Óк-

раїни при значн³й ст³йкост³ до захворюван-
ня копитною гнилизною в уìовах вологого 
кл³ìату.

Ðозроблена та апробована ìетодоло-
г³я створення видатних генотип³в аскан³й-
ських кросбред³в ³ аскан³йських чорного-
лових плеìзаводу “Àскан³я-Íова” забез-
печила високу адаптивну ³ реаб³л³тац³йну 
здатн³сть тварин з рекордниìи показника-
ìи генетичного потенц³алу коìб³нованої 
продуктивност³ – ì’ясної, ìолочної та вов-
нової. Öе обуìовило на сучасноìу ринку 
плеì³нних ресурс³в великий попит на них 
р³зних агрофорìувань 10 областей Óкраї-
ни та ÀÐ Êриì з ìетою розведення овець 
ì’ясо-ìолочно-вовнового напряìу про-
дуктивност³. 

Широке використання в р³зних рег³онах 
аскан³йських кросбред³в ³ аскан³йських 
чорноголових овець дозволяє не т³льки 
в³дновити галузь в³вчарства в Óкраїн³ на 
нов³й як³сн³й основ³ без ³ìпорту ì’ясних 
пор³д ³ тип³в, а й сфорìувати експортний 
потенц³ал в³тчизняних плеì³нних ресурс³в 
св³тового р³вня, заощадити валютн³ кошти 
та запоб³гти ввезення збудник³в небезпеч-
них генетичних захворювань [7].

Íа сьогодн³, в уìовах поглиблення еко-
ноì³чної кризи, терì³нове позитивне вир³-
шення нагальної проблеìи щодо збере-
ження накопиченого нац³онального селек-
ц³йного кап³талу з в³вчарства св³тового 
р³вня в плеìзавод³ “Àскан³я-Íова” заслу-
говує на увагу як д³ючого Президента, так ³ 
Óряду Óкраїни та Âерховної Ðади.

П³вторар³чний наш досв³д породоутво-
рення св³дчить, що збереження адаптова-
ного в³тчизняного генофонду з в³вчарства 
ìожливе лише за уìов прийняття держав-
них р³шень щодо розв’язання нагальних 
питань з ц³єї проблеìи, особливо це сто-
сується запитання: «Õто власник видатних 
генетичних ресурс³в?». Якщо Äержава, то 
це гарант³я їх збереження при д³йов³й, ад-
ресн³й ìатер³альн³й п³дтриìц³, пост³йноìу 
контрол³ ³ обов’язковоìу науковоìу супро-



ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2012, том 10, № 1 69

Методолоãія ãенетичноãо поліпшення асканійської м’ясововнової породи овець

вод³, що забезпечить їх селекц³йний про-
грес.

Вèñíовкè
Ãенофондове стадо внутр³шньопород-

них ³нтенсивних тип³в овець плеìзаводу 
«Àскан³я-Íова» з високою генетичною р³з-
ноìан³тн³стю (8 л³н³й та 26 спор³днених 
груп) ³ досягнутиì селекц³йниì плато ре-
кордної коìб³нованої продуктивност³: 
ì’ясної, ìолочної ³ вовнової при в³дì³нних 
репродуктивних якостях ³ особливо висо-
к³й плеì³нн³й ц³нност³ – генеруюча генетич-
на основа аскан³йської ì’ясо-вовнової по-
роди овець з кросбредною вовною, що за-
безпечує її як³сний прогрес та уникнення 
³нбредної депрес³ї.
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Цåëü. Ãенетическое улучшение асканийской 
ìясошерстной породы овец, обеспечивающее 
её генетический прогресс. Ìåòоды. Ñоздание 
выдающихся генотипов ìетодоì углубленной 
селекции в ìалочисленных закрытых популяци-
ях. Рåзуëüòàòы. Ðазработаны и апробированы 
ìетодические приеìы генетического улуч-
шения асканийской ìясо-шерстной породы 
путеì создания в генофондовоì стаде ÈЖ 
«Àскания-Íова» в ìалочисленных закрытых 
популяциях даже в условиях нестабильно-
го уровня корìления выдающихся геноти-
пов: асканийских кроссбредов и асканийских 
черноголовых с уникальной сочетаеìостью 
ìясной, ìолочной и шерстной продуктивнос-
ти, а также высокой адаптивной и реабилита-
ционной способностью. Широкое их исполь-
зование в плеìенных заводах, плеìпрепро-
дукторах и различных агрофорìированиях 
позволяет не только восстановить отрасль 
овцеводства в Óкраине на новой качественной 
основе без иìпорта ìясных пород овец и ти-
пов, но и сфорìировать экспортный потенци-
ал отечественных плеìенных ресурсов ìиро-
вого уровня, сэконоìить валютные средства и 
предотвратить ввоз возбудителей опасных ге-
нетических заболеваний. Выводы. Ãенофон-
довое стадо интенсивных типов овец плеìза-
вода «Àскания-Íова» с высокиì генетичес-
киì разнообразиеì (8 линий и 26 родственных 
групп) и достигнутыì селекционныì плато ре-
кордной продуктивности: ìясной, ìолочной 
и шерстной при отличных репродуктивных ка-
чествах и выдающейся плеìенной ценности – 
генерирующая генетическая основа, вершина 
селекционной пираìиды асканийской ìясо-
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шерстной породы овец с кроссбредной шерс-
тью, обеспечивающая её качественный про-
гресс.

Кëючåвыå ñëовà: овцы, интенсивные типы, 
ìалочисленные закрытые популяции, ìетоди-
ческие приеìы, генетическое разнообразие, 
селекционный прогресс.

METHODOLOGY OF GENETIC IMPROVEMENT 
ASCANIAN MEAT-WOOL BREEDS OF SHEEP
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Aim. Genetic improvement of Ascanian Meat-
Wool breed of sheep, which provides its plant-
breeding progress. Methods. Creation of prom-
inent genotypes by the method of deep selection 
in not numerous closed populations. Results. 
The methodical receptions of genetic improve-
ment of Ascanian Meet-Wool breed of sheep are 
worked out and approved by creation in Breed-
ing farm of Іnstitute of Animal «Àscania-Nova» 

in not numerous closed population even in con-
ditions of unstable level of feeding of prominent 
genotypes: Ascanian Crossbreds and Ascanian 
Dark-Headed with unique combination of meat, 
milk and wool productivity and by high adaptive 
and rehabilitation ability. Their deployment in 
the subjects of pedigree business and different 
agrarian farms allows not only to pick up industry 
of the sheep breeding in Ukraine on new high-
quality basis without the import of meat breeds 
of sheep and types but also form export poten-
tial of domestic selection resources of world lev-
el, economize currency money and prevent the 
import of causative agents of dangerous genet-
ic diseases. Conclusions. Gene pool herd of in-
trabreed intensive types of sheep of Breeding 
farm “Àscania-Nova» with a high genetic variety 
(8 lines and 26 family groups) and attained se-
lection plateau of the record combined produc-
tivity: meat, milk and wool at excellent genesi-
al internals and especially high selection value 
is generating genetic basis of Ascanian Meat-
Wool breed of sheep with crossbred wool which 
provides its high-quality progress.

Key words: sheep, intensive types, not numer-
ous closed populations, methodical receptions, 
genetic variety, plant-breeding progress.


