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Метою роботи було обґрунтування схем схрещування кролів у популяції «полтав-
ське срібло» з використанням порід «радянська шиншила» і «новозеландська біла» та 
отримання помісного поголів’я молодняка для інтенсифікації кролівництва. Для дослідження 
було підібрано методом пар-аналогів три групи кролематок породи «полтавське срібло» (ПС) 
по 15 голів у кожній. Кролематок контрольної групи (К) породи ПС запліднювали самцями 
цієї ж групи. Самиць II дослідної групи породи ПС запліднювали самцями породи «радян-
ська шиншила» (РШ). Кролематок III дослідної групи породи ПС запліднювали самцями 
«новозеландська біла» (НБ). Молодняк, отриманий від контрольної і дослідних груп, фор-
мували за принципом аналогів у три групи по 20 голів і у віці 35 діб оцінювали екстер’єрні та 
м’ясні показники. Проведене дослідження засвідчило, що схрещування позитивно впливає 
на відтворювальні якості кролематок, особливо в поєднанні самок породи ПС з самцями 
РШ. Встановлено, що кролематки II дослідної групи характеризувалися вищими показни-
ками багатоплідності, великоплідності, молочності, кількості відлучених кроленят та масою 
гнізда кроленят, відлучених у віці 35 діб. Більший комбінаторний вплив на відтворні якості 
кролематок мало поєднання самок породи ПС з самцями породи РШ. За відгодівельними 
і особливо за м’ясними та забійними показниками переважав помісний молодняк кролів 
походження ПС та НБ.

Ключові слова: кролі, схрещування, відтворювальна здатність, екстер’єрні та 
забійні показники

Покращення наявних генотипів кролів та ство-
рення нових, продуктивніших порід залишаються 
актуальними питаннями. Для успіху селекційного 
процесу необхідно отримувати бажані генетичні змі-
ни та нагромаджувати їх у низці поколінь вибраною 
системою технологій селекції, годівлі та утриман-
ня [2, 1, 7, 8, 11].

Інтенсифікація виробництва кролятини залежить 
від кількості та живої маси кроленят при народженні, 
збереженості гнізда, інтенсивності росту та рента-
бельності промислового виробництва кролятини [2, 
14]. Чим більше ознак враховують при відборі у кро-
лівництві, тим менший ефект може бути досягнутий. 
Тому спочатку враховують одну-дві ознаки, не нехту-
ючи іншими. На першому етапі звертають увагу 
на материнські якості: живу масу при народженні, 
живу масу при відлученні у віці 35 діб та збереже-
ність [9, 17]. 

Використання у промислових технологіях схрещу-
вання має кілька цілей: збагатити спадковість однієї 
з порід, на базі двох і більше порід створити нову поро-
ду (генотип), яка б узагальнила всі позитивні сторони 
використаних для схрещування порід, а за основни-

ми — і перевищувала їх [5, 1, 13]. Завданням такої ро-
боти є комбінування різних порід з метою максималь-
ної ефективності виробництва [3, 19]. Дослідження 
наявних генотипів на їх комбінаційну здатність можна 
проводити за прямого і зворотного схрещування [6].

Для досягнення цієї мети необхідно використову-
вати породи, які переважають за ознаками з високою 
спадковістю, що контролюються генами адитивної дії 
й ознаками, за якими проявляється найкраща комбіна-
торна здатність у вигляді ефекту гетерозису. Ефект ге-
терозису повинен бути вищим, особливо коли породи 
значно відрізняються одна від одної генетично або від-
далені спадково [12, 15, 14]. Коли обрані ознаки (жива 
маса при народженні, молочність і збереженість) по-
зитивно корелюють між собою, селекція одночасно за 
цими трьома показниками не знижуватиме інтенсив-
ність прояву відгодівельних ознак молодняку кролів 
[1, 3]. Для отримання максимального ефекту гетеро-
зису потрібно створити генотипи, нащадки яких при 
схрещуванні можуть найкраще поєднуватись за основ-
ними кількісними показниками [10]. Для цього потріб-
но створити материнську форму, в якій переважають 
(фокусують) репродуктивні властивості кролематок 
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і дві або більше батьківських форм, у нащадків яких 
переважають відгодівельні і м’ясні показники [18]. 
Вдале поєднання цих генотипів забезпечить макси-
мальний ріст продуктивності [4].

Виходячи з сказаного вище, метою дослідження 
було обґрунтувати схеми схрещування кролів у попу-
ляції ПС з використанням порід РШ і НБ та отриман-
ня помісного поголів’я молодняку для інтенсифікації 
кролівництва.

Матеріали і методи

Дослідження проводили у кролівничому господар-
стві Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН, де 
застосовують технологію інтенсивного виробництва 
кролятини. Генотип кролів, яких розводять в госпо-
дарстві, — ПС, РШ, НБ. Основні елементи технології, 
використані в дослідженні: відлучення кроленят у 35- 
добовому віці; підготовчий період для відгодівлі кроле-
нят 5–7 діб; відгодівельний період з 40- до 90-добового 
віку. Як материнську породу використали кролематок 
породи ПС — цей генотип найбільш пристосований 
до виробничих і кліматичних умов центральної Украї-
ни. Батьківські породи — самці породи РШ і НБ, де 
більше виражені відгодівельні та м’ясні показники.

Для дослідження методом пар-аналогів підібрано 
три групи кролематок породи ПС по 15 голів у кожній. 
Кролематок контрольної групи (К) породи ПС заплід-
нювали самцями цієї ж групи. Самиць II дослідної 
групи породи ПС запліднювали самцями породи РШ. 
Кролематок III дослідної групи породи ПС заплідню-
вали самцями НБ відповідно до схеми (табл. 1). 

Молодняк, отриманий від контрольної і дослід-
них груп, формували за принципом аналогів, відпо-
відно, у три групи по 20 голів і у віці 35 діб оцінювали 
екстер’єрні та м’ясні показники за схемою, поданою 
у табл. 2.

Відтворювальну здатність кролематок оцінюва-
ли за індексом відтворювальної якості кролематок 
(ІВЯК) [16]:

ІВЯК = В + 10m + 5z,

де В — середня маса одного кроленяти при на-
родженні, г; 

m — молочність кролематок, кг;
z — кількість кроленят при відлученні в 35-до-

бовому віці, гол.; 
10 і 5 — корегуючі коефіцієнти.

Критерій оцінки: жива маса кроленят в 35-добо-
вому і 3-місячному віці, довжина тіла, обхват грудей, 
індекс збитості, ширина попереку.

Індекс збитості тварин визначали за формулою:

 Ізб =   × 100.

Одержані матеріали дослідження обробляли ме-
тодом математичної статистики засобами програм-
ного пакету Statistica 12.1 та Microsoft Excel (Microsoft 
Office 2010) за алгоритмами Н. А. Плохинського.

Результати й обговорення

Жива маса кролематок породи ПС була в межах 
4200–4800 г, а середня маса плідників обох порід ста-
новила 4500–4600 г. Встановлено, що за показником 
багатоплідності кролематки у результаті схрещування 
породи ПС з самцями РШ та НБ переважали самок 
від чистопородного спаровування (табл. 3). 

Найвищу багатоплідність одержано за поєднання 
кролематок ПС з самцями породи РШ — 7,0 голів, 
що на 0,2 голів більше порівняно з контролем і на 
0,07 голів — порівняно з III дослідною групою.

Найбільшою великоплідністю характеризувались 
кролематки II і III дослідних груп, де застосоване між-
породне схрещування було вищим, відповідно, на 2 
і 4 г порівняно з контрольною групою. Показник велико-
плідності корелює з відгодівельними результатами, 
а особливо з інтенсивністю росту молодняку.

Молочність кролематок є вагомим чинником ви-
сокої інтенсивності росту та розвитку молодняку 
у підсисний період, оскільки кроленята у першу дека-
ду життя живляться тільки високопоживним молоком 
кролематок. Тому кількість спожитого материнського 
молока кролематок є кореляційним показником до 
маси тіла кроленят. Найвищі показники молочної 
продуктивності кролематок відзначено у породи ПС 
за поєднання з самцями породи РШ, що становило 
2,75 кг (P<0,05), цей показник переважав у контроль-
ній та II дослідних групах. 

За інтенсивного промислового виробництва кроля-
тини застосовують відлучення кроленят у віці 35 діб. 
Важливим показником відтворювальної здатності кро-
лематок є маса гнізда при відлученні (табл. 4). Цей по-
казник був вищим у кролематок II групи (поєднання 

Таблиця 1. Схема проведення досліду на кролематках (n=15)
Table 1. Scheme of the experiment on rabbit females (n=15)

Групи
Groups

Генотип / Genotype
Нащадки, F1
Offspring , F1

самок
females 

(♀)

самця
male  
(♂)

I контрольна
I control ПС / PS ПС / PS ПС / PS

II дослідна
II experimental ПС / PS РШ / RS

1/2 ПС 1/2 РШ
1/2 PS 1/2 RS

III дослідна
III experimental ПС / PS НБ / NB

1/2 ПС 1/2 НБ
1/2 PS 1/2 NB 

Таблиця 2. Схема проведення досліду на молодняку кролів (n=20)
Table 2. Scheme of the experiment on rabbit offspring (n=20)
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II experimental

1/2 ПС 1/2 РШ
1/2 PS 1/2 RS

III дослідна
III experimental

1/2 ПС 1/2 НБ
1/2 PS 1/2 NB
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довжина тулуба, см
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ПС × РШ), що на 0,21 кг більше, ніж у ІІІ дослідній 
групі (ПС × НБ) і на 0,45 кг — у I (контрольній) групі 
(ПС × ПС) з вірогідною різницею P<0,01. 

Найвищий відсоток збереження кроленят до від-
лучення у 35-добовому віці спостерігали у кролематок 
III дослідної групи за поєднання ПС × НБ — 94,5 %. 
Встановлено, що на збереження гнізда значною мірою 
впливав гетерозис у поєднанні з якостями кролематок 
породи ПС, пристосованої до регіональних кліматич-
них умов та утримання в приміщеннях. Враховуючи 
переваги окремих показників, які можуть впливати 
на подальший розвиток молодняку кролів, встанови-
ли індекс відтворних якостей кролематок. Найвищий 
показник ІВЯК був у кролематок другої II дослідної 
групи — 125 (ПС × РШ), у III дослідній групі — 122 
(ПС × НБ). Кролематки цих груп характеризувалися 
високою молочністю та великоплідністю.

Отже, схрещування позитивно впливають на від-
творювальні якості кролематок, особливо в поєднан-
ні самок породи ПС з самцями РШ. Явище гетеро-
зису найбільш виражене за селекції кролів РШ, що 
спрямовано на пристосування до умов промислової, 
інтенсивної технології виробництва кролятини, а та-
кож породи, створеної на основі порід, не спорідне-
них зі створенням породи кролів ПС. Показники кро-
лематок від цього поєднання (ПС × РШ) переважали 
контрольну групу (ПС × ПС) за багатоплідністю на 
2,9 %, за великоплідністю — вірогідно на 6,4 %, мо-
лочністю — вірогідно на 3,8 %, кількістю відлучених 
кроленят — на 2,9 % (P<0,05), масою гнізда, відлу-
ченого у віці 35 діб — на 8,7 % (P<0,01). 

У кролематок III дослідної групи (ПС × НБ) пе-
ревага над контролем була незначною без вірогід-
них різниць. Можливо, застосування селекції кролів 
породи НБ проводили за інших умов промислової 
технології — бройлерне виробництво кролятини, 
що неефективно (комбінаційно) проявилось у поєд-
нанні з кролематками породи ПС.

Отриманий молодняк від трьох варіантів поєд-
нань оцінювали за екстер’єрними, відгодівельними 
і прижиттєвими м’ясними показниками за відлучення 
у віці 35 діб та 3-місячному віці (табл. 5).

Встановлено, що помісний молодняк II дослідної 
групи у 35-добовому віці вірогідно (P<0,05) на 59 г, 
а III групи — на 43 г переважав аналогів контрольної 
групи за показником живої маси. 

Об’єктивним показником, який корелює із за-
бійними та м’ясними якостями, є індекс збитості, 
який був вірогідно вищим (P<0,01) у помісного 
молодняку кролів III дослідної групи і перева-
жав аналогів II групи на 4,11 %, а контроль — на 
8,26 %. Ширина попереку як показник м’ясної 
продуктивності в молодняку кролів у 35-добовому 
віці не є фокусуючою ознакою, але все ж за цим 
показником нащадки від порід ПС та НБ вірогідно 
(P<0,05) переважали на 0,16 см ровесників кон-
трольної групи.

За показником живої маси у віці 90 діб помісний 
молодняк II групи вірогідно (P<0,05) переважав 
контрольну групу молодняку породи ПС на 144 г, 
молодняк III помісної групи з невірогідною різницею 
переважав аналогів І групи на 57 г.

Таблиця 3. Продуктивна здатність кролематок за різних варіантів схрещування (M±m, n=15) 
Table 3. Productivity of rabbit females in different variants of crossing (M±m, n=15)

Групи / Groups
Поєднання
Combination

Багатоплідність, 
гол. 

Litter size

У т. ч 
мертвонароджених, гол.

Including stillbirths

Велико плідність, г
Body weight  

at birth, g

Молочність, кг
Litter weight at weaning — 

litter weight at birth, kg♀ ♂

І контрольна 
І control

ПС 
PS

ПС 
PS 7,8±0,34 0,53±0,193 59,0±1,76 2,65±0,056

ІІ дослідна
II experimental

ПС 
PS

РШ
 RS 8,0±0,40 0,47±0,133 63,0±2,22* 2,75±0,082*

ІІІ дослідна 
ІІІ experimental

ПС 
PS

НБ 
NB 7,9±0,33 0,60±0,190 61,0±1,61 2,65±0,067

Примітка. У цій та наступній таблиці * — P<0,05; ** — P<0,01; *** — P<0,001 порівняно з контролем.
Note. In this and the next table * — P<0.05; ** — P<0.01; *** — P<0.001 compared to the control.

Таблиця 4. Показ ники гні зда в 35-добовому віці
Table 4. Litter indicators at 35 days of age

Групи / Groups
Поєднання 
Combination

Показ ники гні зда / Litter indicators ІВЯК
Reproductive 

index
кількість голів

litter size
середня маса тіла, кг 

average body weight, kg
маса гні зда, кг
litter weight, kg

збереженість, %
survival, % ♀ ♂

І контрольна 
І control

ПС 
PS

ПС 
PS 6,8±0,24 0,76±0,02 4,7±0,18 93,5 119

ІІ дослідна
II experimental

ПС
 PS

РШ 
RS 7,0±0,30* 0,80±0,03 5,2±0,11** 93,0 125

ІІІ дослідна 
ІІІ experimental

ПС 
PS

НБ 
NB 6,9±0,26 0,78±0,03 4,9±0,21* 94,5 122
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Таблиця 5. Екстер’єрні показники молодняку кролів, отриманих 
чистопородним розведенням та схрещуванням (M±m, n=15)
Table 5. Characteristics of young rabbits obtained  
by purebred breeding and crossing (M±m, n=15)

Ознаки / Signs
Генотип / Genotype

ПС 
PS

1/2 ПС 1/2 РШ
1/2 PS 1/2 RS

1/2 ПС 1/2 НБ
1/2 PS 1/2 NB

Показники молодняку кролів у 35-добовому віці
Performance of young rabbits at 35 days of age

Жива маса, г 
Live weight, g 791,0±9,72 850,0±10,75* 834,0±9,64

Довжина тіла, см
Body length, cm 24,1±0,39 23,8±0,29 23,2±0,26*

Обхват грудей, см
Chest girth, cm 17,9±0,22 18,7±0,23 19,2±0,31*

Індекс збитості, %
Compact index, % 74,6±1,08 78,7±0,88* 82,8±1,12**

Ширина попереку, см
Rump width, cm 3,39±0,039 3,45±0,050 3,55±0,050*

Показники молодняку кролів у 90-добовому віці 
Performance of young rabbits at 90 days of age

Жива маса, г
Live weight, r 2823,0±0,04 2967,0±0,01* 2880,0±0,03

Довжина тіла, см
Body length, cm 40,6±0,12 40,3±0,18 39,4±0,45

Обхват грудей, см 
Chest girth, cm 26,7±0,10 27,0±0,19 28,0±0,52*

Індекс збитості, %
Compact index, % 65,6±0,31 67,0±0,66 70,8±1,32*

Ширина попереку, см
Rump width, cm 5,83±0,064 5,90±0,058 6,01±0,063*

Показник обхвату грудей мав вірогідну різницю 
у III дослідній групі (P<0,05) і переважав кролів кон-
трольної групи на 2,3 см. 

Індекс збитості 90-добового молодняку кролів 
ІІІ групи, за походженням 1/2 ПС 1/2 НБ вірогідно 
(P<0,05) переважав чистопородних аналогів ПС на 
5,28 см і домінував за цією ознакою генотипу плідни-
ка НБ породи.

Показник прижиттєвої м’ясної оцінки — ширина 
попереку, в 90-добовому віці, вірогідно зростав у III до-
слідній групі (1/2 ПС 1/2 НБ) на 6,0 см, який позитивно 
корелював з забійною масою та забійним виходом.

Отже, більший комбінаторний вплив на материн-
ські показники мало поєднання самиць породи ПС 
з самцями породи РШ. За відгодівельними і особливо 
за м’ясними та забійними показниками переважав по-
місний молодняк кролів походження ПС і НБ.

Висновки

Продуктивні показники кролематок від схрещуван-
ня ПС х РШ переважали контрольну групу (ПС × ПС) 
за багатоплідністю, великоплідністю, молочністю, 
кількістю відлучених кроленят, масою гнізда відлу-
ченого молодняку у віці 35 діб. 

За відгодівельними і особливо за м’ясними та за-
бійними ознаками переважав помісний молодняк кро-
лів походження «полтавське срібло» і «новозеланд-
ська біла». Ця група кролів у 35- і 90-добовому віці 
переважала аналогів за показником живої маси. 

Показник прижиттєвої м’ясної оцінки — ширина 
попереку в 90-добовому віці — був вищим у помі-
сей полтавського срібла та новозеландської білої 
і становив 6,0 см, що позитивно корелює з показ-
никами забійної маси, забійного виходу.

Перспективи подальших досліджень

Доцільно в подальшому отримати дво-, три-
породні помісі кролів порід «полтавське срібло», 
«радянська шиншила» і «новозеландська біла» та 
дослідити їх за репродуктивними, відгодівельними 
і м’ясними показниками. 
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Productive characteristics of rabbits at industrial crossbreeding of Poltava Silver,  
Soviet Chinchilla and New Zealand White breeds
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The purpose of the study was to substantiate schemes of crossbreeding of rabbits in the population of Poltava Silver breed using 
Soviet Chinchilla and New Zealand White breeds to obtain a local stock of young animals for intensification of rabbit breeding. Three 
groups of Poltava Silver does of 15 heads each were selected for the experiment by the method of pair-analogues. Rabbits of the control 
group (C) of the Poltava silver (PS) breed were fertilized by males of the same group. Rabbits of the II group of the Poltava silver breed 
were fertilized by males of the Soviet Chinchilla (SC) breed. Rabbits of the III group were fertilized by males of New Zealand White 
breed (NZ). The offspring of control and experimental groups was divided on the principle of analogues in three groups 20 animals in 
each group, and at the age of 35 days rabbit exterior and meat quality were evaluated. The research has shown that crossing make 
a positive effect on reproductive qualities of rabbits, especially in combination of the Poltava Silver breed females with males of the 
Soviet Chinchilla. The second experimental group was characterized by highest litter size, litter weight at birth and litter weight at weaning. 
The highest percentage of survival in rabbits youth weaned at 35 days was observed in PS × NZ group (94.5 %). An important indicator 
correlating with the slaughter and meat quality of animals is chest girth/body length index, which was significantly higher in hybrid young 
rabbits of the III experimental group, outperforming the group II analogues by 4.11 % and control by 8.26 %. Greater combinatorial 
influence on the reproductive qualities of does had a combination of Poltava Silver females with Soviet Chinchilla males. Poltava Silver 
and New Zealand White predominated in the meat and slaughter indices, in particular in meat and slaughtering indices.
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