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АЦЭНI(А АСАЦЫЯТЫУНАй КАМБIНАЦЬiйНАй 

ЗДОЛЬНАСЦI БАЦЬКОУСЮХ ФОРМАУ ПЕРШАЯ, 
П.ЯТАИ 1 ШОСТАй ЛIНiй СЕЛЕКЦЫI БелНДIЖ 

Эфектыунасць riбрыдызацыi вызначаецца удзелам у ёй спецыялi3а
ваных лiнiй, правераных на камбiнацыйную 3дольнасць. Генетычная 
абумоуленасць камбiнацыйнай здольнасцi дае маrчымасць пращаза
ваць вынiкi скрыжавання для атрымання эфекту rетэро3iсу. У сувя3i 
з rэтым узнiкае неабходнасць nапярэдняй ацэнкi камбiнацыйнай 3доль
насцi лiнiй 3 мэтай выкарыстання названай уласцiвасцi у селекцыi. 

Лiнii, якiя выкарыстоуваюцu.а у скрыжаваннi, маюць адначасова да
датныя ацэнкi камбiнацыйнай здольнасцi па адных прыкметах i адмоу
ньrя- па дpyrix. Паколькi асацыятыуны адбор прадуrледжвае ацэнку 
па комплексе прыкмет, то rэта у значнай ступенi ускладняе вы3начэнне 
каштоунасцi асобнай лiнii жывёлiн як rенеты•rнай цэласнай сiстэмы. 

Для характарыстьrкi бацькоускiх формау па комплексе прыкмет 
прапанавана выкарыстоуваць ацэнкi асацыятыунай камбiнацыйнай 
здольнасцi (АКС). Яна характарызуецца 3до.1ьнасцю бацькоускiх фор
мау як цэласнай rенетычнай сiстэмы уnлываць на комплекс асацыiра
ваных колькасных прыкмет у riбp!>Jдa пры скрыжаваннi: 

т 

АКС ga + ~ bkg/1, 
h 1 

дзе Йn- ацэнка АКС па асноунай прыкмеце; Йk- ацэнка АКС у k-й 
асацыiраванай прыкмеце; bk- каэфiцыент pэrpэcii k-й асацыiраванай 
прыкметы на асноуную [ 1, 2]. 

Пры ацэнцы рэпрадуктыуных якасцяу свiней па АКС (таблiца) вы
лучаны лiнii 3 высокiмi яе значэннямi- мацярынскiя формы першай 
(1,4336) i пятай (1,8464) лiнiй. Сярод бацькоускiх формау паказчык 
АКС мае шостая лiнiя ( 1,7090). 

Ацэнка камбiнацыйных эфектау адкормачных i мясных якасцяу 
да3волiла вылучыць бацькоускiя формы пятай (0,5688) i мацярынскiя 
першай (0,3511) лiнiй, якiя характары3уюцца высокiмi паказчыкамi 
асацыятыунай камбiнацыйнай здольнасцi. 

Правед3ены аналiз лiнiй дае падставы меркаваць, што бацькоускiя 
формы 3 высокiмi паказчыкамi асацыятыунаii камбiнацыйнай 3дольнас
цi па рэпрадуктыуных, адкормачных i мясных якасцях пры скрыжаван
нi утвараюць лепшыя камбiнацыi для атрымання rетэрозiснага riбрыду. 
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Х.арактарыстыка лiнiй свiней па асацыятыунай камбiнацыйнай э.а.ольнасцl 
(AI(C) 

Лlнlя 

Мацярынская: 
nершая 

пятая 

шостая 

Бзцькоуская: 
першая 

пятая 

шостая 

Пакаэчыкl AJ<C 

р9nрадукты9ныя якасцl 

1,4336 
1,8464 

-4,1627 

-0, 1335 
-1,4078 

1,7090 

/адкормачныя 1 мясяыя 
якасцl 

0,3511 
-1,6909 

0,0069 

- 0,0929 
0,5688 
0,0499 
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