
Ми впевнені, що кожне про-
гресивне господарство повинно 
мати власну генетичну стратегію. 
З огляду на те, що більшість із них 
мають чітку стратегію в годівлі та 
інших важливих процесах, гене-
тика не має бути осторонь. 

На початку ХХ століття корови, 
які продукували 2 800 кг молока 
за лактацію, були рекордистками. 
Якщо говорити про сьогодення, 
то продуктивність корів виросла 
більше ніж у 5 разів і становить по-
над 14 000 кг молока за лактацію.

Говорячи про генетику, варто 
згадати таке поняття, як фенотип. 
Фенотип – це сукупність харак-
теристик, притаманна індивіду 
на певній стадії розвитку. Іншими 
словами, це характеристики, які 
ми можемо побачити та оцінити. 
Фенотип є результатом впливу ге-
нотипу (генетичної інформації) та 
навколишнього середовища. Тому, 
коли ми говоримо про такі показ-
ники, як молочна продуктивність, 
продуктивне довголіття, фертиль-
ність, то повинні розуміти, що на ці 
показники впливають як генетичні 

фактори, так і фактори умов утри-
мання тварини. Але існує певна 
відмінність у передаванні спадко-
вої (генетичної) інформації за дея-
кими ознаками. Наприклад :
¿	Спадковість за типом (екс-

тер’єру) – 42 %
¿	Спадковість за молочною про-

дуктивністю – 30 %
¿	Спадковість за продуктивним 

довголіттям – 8 %
¿	Спадковість по фертильності – 

4 %
Чи означає це те, що чим нижча 

спадковість, тим менше уваги нам 
потрібно звертати на цю ознаку? 
Зовсім ні! У разі забезпечення чу-
дових умов утримання й акценту-
ючи на тій чи іншій ознаці, у кін-
цевому результаті ви отримаєте 
бажаний результат.

Переглядаючи картки бугаїв, ви 
можете зустріти там безліч ознак зі 
своїми цифровими значеннями. Але 
як це працює на практиці? Розгля-
немо для прикладу 3 ознаки.

1. Молочна продуктивність 
(PTAM), виражається у фунтах 
(1 фунт = 453 грами).

Якщо в бугая вказаний по-
казник +1872 фунти, то це озна-
чає, що дочки, отримані від цьо-
го бугая, продукуватимуть на 
1872 фунти (842 кг) молока більше 
за лактацію порівняно із середнім 
показником з молочної продук-
тивності на даний час для корів із 
завершеною першою лактацією.

2. Запліднювальна здатність до-
чок (DPR), виражається в пунктах 
(1 пункт = 1 % показника тільнос-
ті (PR) або 4 дні сервіс-періоду).

Якщо в бугая зазначений показ-
ник +4.0, то це означає, що дочки, 
отримані від цього бугая, мати-
муть на 16 днів коротший сервіс-
період порівняно із середнім по-
казником по стаду на цей момент.

3. Продуктивне довголіття (PL), 
виражається в пунктах (1 пункт = 
1 місяць продуктивного життя в 
стаді).

Якщо в бугая цей показник +5, то 
це означає, що дочки, отримані від 
цього бугая, матимуть на 5 місяців 
більшу тривалість продуктивного 
життя, порівняно із середнім показ-
ником по стаду на цей момент.
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Але, аналізуючи дані по фермах 
в усьому світі, ми бачимо, що, за-
лежно від умов утримання, ці по-
казники можуть коливатися як у 
бік збільшення, так і в бік змен-
шення.

Вибираючи бугаїв за певни-
ми ознаками, потрібно пам’ятати 
про кореляцію, яка може бути як 
позитивною, так і негативною. 
Кореляція – це співвідношення, 
взаємозв’язок або залежність між 
ознаками як позитивного, так і не-
гативного характеру.

Зазвичай кореляція між показ-
никами в одному блоці (напри-
клад, у блоці продуктивності) має 
позитивний характер. Натомість 
кореляція між показниками різ-
них блоків (наприклад між показ-
никами блоків продуктивності та 
здоров’я) зазвичай негативна.

Наприклад, між молочною про-
дуктивністю та показниками фер-
тильності існує стійка негативна 
кореляція.

Генетичні індекси

Індекси генетичного відбору 
встановлюють національні органі-
зації або породні асоціації. Генетич-
ні індекси допомагають виробникам 
молока зосередитись на глобально-
му підході до генетичного вдоско-
налення, а не обмежувати прогрес 
шляхом вибору єдиних ознак.

Однак кожне господарство уні-
кальне, з різними умовами та пла-
нами на майбутнє. З огляду на це, 
важливо зрозуміти, які ознаки вхо-
дять до кожного галузевого стан-
дартного індексу. Коли ви знаєте 
цю інформацію, то можете більш 
ефективно оцінити, чи справді ін-
декс відповідає цілям вашої ферми.

Генетичний план

Генетичний план може бути ін-
дивідуальним для кожної ферми. 
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Фенотип (P) = Генотип (G) + Довкілля (E)

Індекс Вимірює Продуктивність Здоров’я Тип (екстер’єр)

NM$ Життєвий 
прибуток $ 49 48 3

TPI Цінність 38 37 25

CM$ Життєвий 
прибуток $ 50 46 4

Власний Цінність ? ? ?



Під час його створення важливо 
врахувати всі фактори, які на цей 
момент можуть впливати на прояв 
генетичного потенціалу, а також 
цілі та зміни, заплановані в май-
бутньому (через 3–5–10 років). 
Зазвичай генетичний план створю-
ють на період від 3 років, при цьо-
му варто зосередитися на доборі 
бугаїв, які найкраще відповідають 
вашій генетичній стратегії. Будь-
які зміни в генетичному плані, що 
будуть вноситись, тією чи іншою 
мірою впливатимуть на швидкість 
досягнення генетичних цілей.

Генетичний план структурно 
поділяється на 3 категорії:
1) продуктивність;
2) здоров’я;
3) тип (екстер’єр).

У сукупності ці показники вира-
жаються в 100 %.

Створюючи генетичний план, 
дайте відповідь на такі запитання.

1. Що впливає на вартість моло-
ка, яке ви реалізуєте? Відповідь на 
це запитання допоможе вам обра-
ти ті ознаки в блоці продуктивнос-
ті, які будуть важливі для вас.

Наприклад, для виробників 
сиру важливим аспектом буде 
вміст жиру та білка в молоці, саме 
тому під час складання генетич-
ного плану потрібно буде наголо-
шувати на цих показниках у блоці 
продуктивності.

2. Що є основною причиною ви-
буття корів із вашого стада? Від-
повідь на це запитання допоможе 
вам обрати в блоці здоров’я озна-
ки, які будуть важливі для вас.

Наприклад, вибір бугаїв за показ-
ником «Запліднювальна здатність 
дочок» допоможе вам генетично по-
кращити фертильність дочок.

3. Який тип корів найкраще відпо-
відає наявним умовам утримання на 
вашій фермі? Якщо ви вибракову-
єте тварин у зв’язку з генетично зу-
мовленими проблемами вимені або 
кінцівок, то селекція з покращення 
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цих якостей дозволить вам уникнути 
такої ситуації в майбутньому.

Інструменти для створення 
генетичного плану 
та контролю генетичного 
прогресу

 
Програма AltaGPS (Генетичний 

план & Стратегія) відстежуватиме 
та контролюватиме генетичний 
прогрес вашого стада за допо-
могою генетичного індексу, який 
розроблений винятково для інди-
відуального генетичного плану. 
AltaGPS допомагає в розробці 
надійної генетичної стратегії та 
в досягненні результатів за до-
помогою правильного добору бу-
гаїв та їх закріплення відповідно 
до генетичного плану. AltaGPS 
також використовує провідні фі-
нансові інструменти та резуль-
тати генетичних досліджень для 
генетичного прогнозу економічної 
цінності дочок, що будуть отрима-
ні. Ця унікальна програма також 
оптимізує використання бугаїв 
для створення стада та мінімізації 
ризиків інбридингу. За допомогою 
AltaGPS ви зможете досягнути по-
ставлених генетичних цілей. 

AltaGPS розроблена компанією 
Alta Genetics Inc. і є недоступною 
для інших. Програма призначена 
для досягнення індивідуальних ге-
нетичних цілей та потреб, характер-
них для конкретної ферми. За допо-
могою цієї програми ви визначаєте 
пріоритети своїх генетичних цілей і 
створюєте генетичний індекс, який 
є ексклюзивним для вашого стада. 

Програма дає змогу проводити 
ранжування корів і телиць від-
повідно до генетичного плану. Це 
потужний інструмент для селек-
ційного відбору тварин. Прикла-
дом може бути відбір тварин для 
продажу або в разі вирощування 
використання сексованої сперми 
для її осіменіння.
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