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' ЧОРНА-ПЯРЭСТАй ЖЫВЕЛЫ 

Генетычнае паляпшэнне чорна-пярэстай жывёлы Беларусi ажьщцяу
ляецца ~ выкарыстаннем жывёлiн роднасных парод замежнай селекцыi. 
За перыяд 1984-1990 г~ з былой Г ДР у Беларусь завезена з гэтай мэтай 
каля 2 тыс. галоу цялушак i пяршачак нямецкай чорна-пярэстай пароды 
(SMR) . Паводле лiтаратурных даных, жывёла гэтай пароды адрознiва
ецца высокiмi надоямi, тлустасцю i бялковасцю малака : · 

Гаспадарча-карысныя якасцi завезенай жывёлы вывучаны намi у 
племзаводах «Ва ронiна» i «Луч» . У гэтых гаспадарках зроблены гене
алагiчны аналiз матачнага пагалоуя, вызначаны генатыпы жывёлы. 

' Большасць кароу належыць да генатыпау 30 (50% крывi галштынскай+ 
25% чорна-пярэстай+25% джэрсейскай) i 31 (50% галштынскай+37,5% 
чорна-пярэстай+ 12,5% джэрсейскай), аднак верагодных адрозненняу па 
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прадукцыинасщ 1 1ншых прыкметах нам! не выяулена. 
/Кывая маса 149 нямецкiх чорна-пярэстых кароу па першаму ацёлу 

)т сярэднiм па двух племзаводах склала 469 кг, што вышэй за стандарт 
чорна-пярэстай пароды на 49 кг, цi на 11,7%; па другому ацёлу (117 
галоу)- адпаведна 524 кг, 64 кг i 13,9% i па трэцяму ацёлу (136 га
лоу) - 551 кг, 51 кг i 10,2%. 

Таблiца 1. Мсtлочная nрадукцыйнасць кароу нямецкай чорна-nярэстай пароды 
у nараунаннi з чорна•nярэстай 

lмпартныя 'Чыстапародная рэnрадукцыя 1 Чорна-пярэстыя (беэ lмпар · 
(першая генерацыя) ту i рэпрадукцыi) 
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П ле.мзавод «:Варонiн.а» 

I 11 5530 4,03 223 56 5378 3,94 212 592 4124 3,77 155 
II 46 6529 4,01 262 15 6250 3,85 241 469 4310 3,76 162 
III i больш 213 7121 3,96 282 582 4746 3,75 178 
Па статку 270 6955 3,97 276 71 5562 3,92 218' 1643 4397 3,75 165 

Племзавод «:Луч» 

I 1 5357 
4,® l 219 21 5155 4,09 211 411 4743,3,921 185 

II 18 5762 4,12 237 22 5134 4,02 206 241 5130 3, 90 200 
III i больш 145 5432 4,02 218 10 5766 3,91 225 582 5613 ' 3,941 221 
Па статку 164 5468 4,03 220 53 5262 4,03 212 1234 5229 1 3, 93 205 

Jl сярэднiм па двух пле.Аtзаводах 

I 12 55 16 1,04 223 

1 

77 5317 3,98 212 1003 4378 3,83 1 168 
1! 64 6313 4,04 555 37 5586 3,95 221 710 4588 3,81 1 175 
III i больш 358 6437 3,98 256 10 5766 3,91 225 1164 5180 3,85 199 
Па статку 434 6393 3,99 255 1124 5434 3,97 216 2877 4754 3,83 182 
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Т а б л i ц а 2. Малочная прадукцыйнасць iмпартных кароу нямецкай чорна-пярэстай 
пароды у залежнасцi ад узросту 

1 Надой за 305 дзён , кг Колькасць тлушчу, % Малочны тлушч, ~<г 

Лактацыя n 

·1 М±т Cv M±m Cv M±m Cv 

П ле.мзавод «Варонiна» 

I 128 5141±67 14,7 4,07±0.02 6,0 209±3,0 16, 1 
I I 121 6606±99 16,4 3,95±0,02 5,4 262±4,7 19,9 

III 79 7310±82 9,9 3,94±0,02 3,5 289±4,2 12,9 
IV 64 6691±95 11,3 3,79±0,02 4,5 254±4,4 14,0 
v 21 6510±162 11,4 . 3,70±0,02 4,6 240±6. 1 11,6 

П ле.мзавод «Луч» 

I 93 4759±79 16,0 4,01±0,03 6,9 190±3,2 16,2 
II 92 5298±124 22,9 4, 16±0,03 6,7 219±4,8 21,2 

III 77 5242±137 22,9 4, 11±0,03 6,3 215±5,6 22,8 
IV 54 5056±155 22,5 4, 14±0,03 5,9 209±6,5 23,0 
v 23 5632±294 25,1 4,26±0,06 7' 1 239± 13,0 26, 1 

Iмпартныя каровы маюць добра выяулены малочны тып, аб чым свед
чаць высокiя каэфiцыенты малочнасцi (1064-1443 кг). Ад лепшых кароу 
на кожныя 100 кг жывой масы атрымана звыш 1600 кг малака за лак
тацыю. 

Малочная прадукцыйнасць iмпартных кароу i кароу першай генера
цыi (народжаных i узгадаваных у племзаводах) у параунаннi з чорн а
пярэстымi равеснiцамi прыведзена у табл. 1. 

Як у племзаводзе «Варонiна», так i у племзаводзе «Луч» у нашчадкау 
iмпартнай нямецкай чорна-пярэстай жывёлы назiраецца тэндэнцыя да 
знiжэння малочнай прадукцыйнасцi. Пад уплывам рада генетычных i 
паратыпiчных фактарау надой кароу першай генерацыi у сярэднiм па 
статку (n= 124) у параунаннi з iмпартнымi (f1.i=434) панiзiуся на 959 кг 
малака, тлустасць- на 0,02%, в·ыхад малочиага тлушчу- на 39 кг. 
Аднак у параунаннi з чорна-пярэстымi каровамi паказчыкi па надоях i 
асаблiва па колькасцi тлушчу у малацэ у ix вышэйшыя (надой- на 
680 кг, колькасць тлушчу- на 0,14% i малоЧны тлушч- на 34 кг). 
Пераваr:=t ж iмпартных нямецкiх кароу над чорна-пярэстымi у сярэднiм 
па статку дасягае па надоях 1639 кг, колькасцi,тлушчу у малацэ 0,16% 
i выхаду ·малочнага тлушчу 73 кг. 1 · 

Зроблены аналiз змянення малочнай прадукцыйнасцi iмпартных ка
роу з узростам (табл. 2). У племзаводзе «Варонiна» найвышэйшыя надоi 
у кароу былi па трэцяй лактацыi, якiя далi на 2169 кг (Р<0,001) мала
ка больш, чым па першай, а тлустасць малака, наадварот, была вышэй
шай па першай лактацыi i з узростам кapGJy яна крыху знiжаецца (больш 
прыкметна па чацвёртай i пят ай лактацыях). 

Па племзаводу «Луч» надоi кароу па ycix лактацыях значна нiжэй
шыя, чым у племзаводзе «Варонiна», што, вiдаць, звязана з нсдастатко
вым раздоем кароу у гэтай гаспадарцы, аднак тлустасць малака у ix 
Захавалася звьlш 4% да пят ай лактацыi. 

Аб iнтэнсiунасцi раздою iмпартных кароу у абодвух племзаводах 
сведчаць вылiчаныя намi каэфiцыенты раздою жывёлiн па формуле 

Максiмальны надой за 305 дзён-надой за першую лактацыю 
1 0 

_________ __:._:_ _ __:._:_ __ .!__.:.__ __ _:__х о . 
Надой за першую лактацыю 

У племзаводзе «В аронiна » каэфiцыент раздою кароу у сярэднiм па 
t.:татку (n=96) склау 47,4+3,1% (Cv=63,7% ), а . у плем;3аводзе «Луч» 
(n=69) -33,0±2,3% 1(Cv=57,9%), г. зн. на 14,4% (Р<О,ОО1) менш, 
чым у племзаводзе «Варонiна». Акрамя таго, у першым племзаводзе на-
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дой па другой лактацыi у параунаннi з першай знiзiлi 10,1% кароу ад , 
статка, а у другiм- 16,8%. 

I)a дзвюх гаспадарках найвышэйшую прадукцыйнасць большасць 
кароу паказалi у другой i трэцяй лактацыя'х. У племзаводзе «Варонiна» 
найвышэйшы надой па другой лактацыi далi 35,1% кароу (каэфiцыент 
раздою 48,6±4,2%), па трэцяй- 47,3 (каэфiцыент раздою 57,5±4,3), 
па чацвёрта~- 13,5 (каэфiцыент раздою 74,6±9,3) i па пятай лакта
цыi- 4,1% кароу (каэфiцыент раЗдою 69,5± 1.7,8%); у племзаводзе 
«Луч»- адпаведна 42,9% (31,8±3,2), 34,9 (34,3±4,4), 19,0 (40,5+5,8) 
i 3,2% (42,6± 19,6). 

Для меркавання аб устойлiвасцi лактацыйных крывых намi вылiчаны 
каэфiцыенты пастаянства лактацыi па формуле В. Б. Весялоускага 
(1930): 

П= 

дзе НФ- фактычны надой за лактацыю, кг; Вн- вышэйшы сутачны на
дой, . кг; Д- колькасць дзён лактацыi. 

Т а 6 л i ц а 3. Каэфlцыенты пастаянства лактацыl iмrуартных кароу нямецкай 
чорна-nярэстай пароды 

1 

Племзавод «Варонiна» Племэазод «Луч» 
Лактацыя . -----.------.------7------.-----.-----

n M±m Си n M±m Си 

I 109 83,8±0',6 7,7 82 80,3± 1 .о 11,3 
11 108 84, 7±0,4 4,9 80 72,6±1' 1 12,9 

1 1 I 74 85,5±0,6 6,1 71 70, 1± 1' 1 12,6 
JV 62 83,2±0,9 8,3 46 70,0±1,5 15,0 
v 21 83,2± 1,2 6,6 - - -

Т<:блiца 4. Пауторнасць nаказчыкау надою i тлустасцi малака адных 
i тых жа -кароу за розныя лактацыi 

Надой за 305 дзён, кг 1 Колькасць тлушчу, % 
Лактацыя n 

r±mr 1 r±m7 

П ле.мзавод ~варонiна» 

I-II 121 О, 19±0,09* 0,36±0,08*** 
11-III 78 0,39±0, \Q*** 0,30±0,11** 

III-IV 66 0,01±0, 12 0,22±0. 12 
IV-V 21 о, 15±0,23 -0,36±0,21 
I-III 78 0,16±0.11 0,01±0, 11 
l-IV 66 -0,05±0. 12 -0,04±0, 12 
I-V 21 0,01±0,23 -о. 19±0,22 

II-IV 66 -0,27±0, 12* 0,08±0, 12 
II-V 21 -0,01±0,23 -0,27±0,22 

III-V 21 -0,05±0,23 -0, 15±0,23 

Пле.мзавод ~луч» 

I-II 99 0,52±0,09*** 0,39±0,09*** 
II-III 7! 0,35±0,11** о, 11±0. 12 

III-IV 50 о ,33±0, 14** . о. 15±0. 14 
JV-V 21 0,33±0.21 0,34±0,21 
I-III 71 0,41±0, 11*** 0,23±0, 11* 
I-IV 50 о, 12±0. 14 0,37±0, 13** 1 

1-V 21 0,41±0,21 0,40±0.21 
II-IV 50 0,20±0, 14 0,27±0, 14 
II-V 21 0,44±0,21* 0,37±0.21 

III-V 21 0,34±0,22 0,36±0,21 

* Р<0,05; ** P<O,Ol; *** P<O,OOI. Тое ж у табл. 5 . 
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Змяненне каэфiцыенrау пас'Г:Н!нства Мiкtацыi з узростам кароу npьt· 
ведзена у табл. 3. У племзаводзе «Варонiна» знiжэнне надояу у кароу па 
месяцах ад першай да пятай лактацыi практычна не адбылося. Каэфiцы
ент пастаянства лактацыi па другiм i трэцiм ацёлах у параунаннi з пер
шым бы у вышэйшы адпаведна на 0,9 i 1,7% (Р<0,05). У племзаводзе 
«Луч» сярэдняе знiжэнне надояу па месяцах лактацыi склала ад 19,7 да 
30,0% пры выеокай верагоднасцi (Р<0,001), у той час як у племзаводзе 
«Варонiна»- ад 14,5 да 16,8%. Пры гэтым каэфiцыенты зменлiвасцi 
паказчыкау пастаянства лактацыi у племзаводзе «Варонiна» амаль у 
два разы нiжэйшыя, чым у племзаводзе «Луч». 

Для вызначэння магчымасцi адбору кароу па малочнай прадукцый
насцi як мага раней намi вывучана паутаральнасць паказчыкау надою 
i тлустасцi малака адных i тых жа кароу за розныя лактацыi, аб якой 
меркавалi па разJiiчаных каэфiцыентах карэляцыi (табл. 4). Каэфiцы
енты карэляцыi як па надою, так i па тлустасцi малака пры павелiчэннi 
узросту жывёлiн у асноуным знiжаюцца. 

У племзаводзе «Варонiна» верагодныя (аднак нiжэйшыя за сярэднiя) 
дадатныя каэфiцыенты карэляцыi па гэтых прыкметах атрыманы памiж 
першай i другой, другой i трэцяй лактацыямi. У племзаводзе «Луч» велi
чынi каэфiцыента карэляцыi крыху вьrшэйшыя. Па надою памiж першай 
i другой лактацыяй ён складае + 0,52 (Р<0,001). Гэта азначае, што аб 
далейшай племяиной каштоунасцi кароу можна меркаваць па ix прадук
цыйнасцi за першыя дзве лактацыi. 

Iмпартныя каровы у племзаводзе «Варонiна» мелi даДатную карэля
цыю памiж надоем i колькасцю тлушчу у малацэ, а па другой i трэцяй 
лактацыях яна высокаверагодная (P<O,OOI). Па племзаводу «Луч» па
мiж гэтымi прыкметамi сувязь слабая адмоуная (табл. 5). Ва ycix узро
ставых групах кароу устаноулена высокаверагодная (P<O,OOI) дадатная 
к.арэляцыя памiж надоем i колькасцю малочиага тлушчу за лактацыю. 

Для вызначэння генетычнай перавагi кожнай жывёлiны у статку i 
адбору лепшых кароу намi праведзена ацэнка племяиной каштоунасцi 
кароу, завезеных з былой ГДР, па формуле Б. П. Завярцяева (1986): 

А= h2 (Px-P), 

Т а б л i ц а 5. Каэфiцыенты карэляцыi памiж надоем тлустасцю малака 

Пле111эавод сВаронiна• 1 Пле111эавод сЛуч• 

Jlактацыя надой-% j надой-111алочная надой-% надой-малqчная 
тлустасць 

I 
II 

III i 
больш 

n тлушчу 
п • 

тлушчу тлустасць 

r±rnr 1 r±mr r±rnr r±rnr 

128 0,08±0,09 0 ,94±0,03*** 93 -0, 18±0, 10 0,91±0,04*** 
121 0,58±0,07*** 0,96±0,03*** 92 - 0,03±0, 11 о' 95±0,03*** 

164 0,48±0,07*** 0,93±0,03*** 154 -0,05±0,08 0,96±0,02*** 

Т а б л i ц а 6. Племянная каштоунасць iмпартных кароу нямецкай 
чорна-пярэстай пароды 

Плеi\IЯНная кашто~насць 
Племэавод «Варонlна• Пле111эавод «Луч• 

каро}f, кг Jllaлaкa 

гало}f \ 1 % гало}f % 

Да 100 16 15,5 22 27,5 
101-200 '· 17 16,5 19 23,8 
201-300 25 24,3 15 18,7 
301-400 26 2~.2 6 7,5 
401 i больш 19 18,5 18 22,5 

103 100 80 100 
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дэе А - nлемяиная кашто~насu.ь каровъr, h'l - каэфiцъrент сnадкаемнасцi 
надою; Рх- прадукцыйнасць жывёлiны за лактацыю; J5- сярэдняя 
прадукцыйнасць аднаузроставых кароу па статку. 

1\аэфiцыент спадкаемнасцi надою (падвоены каэфiцыент карэляцыi 
памiж парамi мацi-дачка) у сярэднiм па першых трах лактацыях у 
племзаводзе «Варонiна» склау 0,32 (па тлушчу таксама 0,32) i у плем
заводзе «Луч»- адпаведна 0,22 i -0,10. Племяиная каштоунасць 
кароу прыведзена у табл. 6. 
, 1\ароу з племяиной каштоунасцю больш за 300 кг у племзаводзе 
«Варонiна» было 43,7%, цi на 13,7% больш, чым у племзаводзе «Луч». 
У сярэднiм па статку у племзаводзе «Луч» яна склала 235, а у племза
водзе «Варонiна»- 266 кг. 

Вывады 

1. 1\аровы нямецкай чорна-пярэстай пароды ва умовах племзаводау 
рэспубл iкi паказваюць высокую малочную прадукцыйнасць. Яны добра 
раздойваюцца ужо пасля першага ацёлу (да 7 тыс. I<Г малака) i захоу-
ваюць добрую малочнасць да пят ай лактацыi (6500 кг). ' 

У сярэднiм па статках· двух племзаводау надой 358 поуна)rзроставых 
кароу склау 6437 кг малака тлустасцю 3,98%. Асобныя жывёлiны за 
лактацыю даюць па 8 тыс. кг малака i больш. 

2. Перавага поунаузроставых ня:мецкiх кароу над чорна-пярэстымi 
равеснiцамi складае па надою 1257 кг, колькасцi тлушчу у малацэ 0,14% 
i выхаду малочиага тлушчу 57 кг, цi 27,3, 3,6 i 28,6% адпаведна. 

3. У кароу першай экЗ.лагiчнай генерацыi у параунаннi з iмпартнымi 
жывёлi намi назiраецца тэндэнцыя да знiжэннЯ малочнасцi. Тлустасць 
малака не знiжаецца i захоуваецца на узроунi 4%. У параунаннi з чор
на-пярэстымi равеснiцамi надой у ix вышэйшы на 939 кг у першацёлак 
(21,4%) i на 998 кг у кароу другага ацёлу (21,8%), тлустасць малака-
адпаведна на 0,15 i 0,14%. . 

4. Iмпартныя жывёлiны маюць прыкметны малочны тып, аб чым свед
чаць высокiя каэфiцыенты малочнасцi ( 1064-1443 кг). 

5. Жывёлiны нямецкай чорна-пярэстай пароды прыдатныя для ства
рэння ва умовах племзаводау рэспублiкi высокапрадукцыйных тлушча
малочных статка)· . 

БелНДIЖ Паступiу у рэдакцыю 
11.01.91 


