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Проведено щотижневу оцінку живої маси ремон-
тного молодняку індиків вихідних ліній та гібридів, 
отриманих з їх використанням. Визначено парамет-
ри росту живої маси – інтенсивність формування 
(∆t), індекс рівномірності (Ip) та напруги (IH). Вста-
новлено статеві й генетичні відмінності за характе-
ром формування живої маси між батьківськими ліні-
ями індиків кросу «Харківський». Установлено знач-
ний рівень інформативності індексу напруги росту в 
разі прогнозування живої маси індиків у 16-тижне-
вому віці (r = 0,72; -0,60). 
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Постановка проблеми. Індиківництво є однією з 
перспективних галузей м′ясного птахівництва. Ви-
сока швидкість росту й якість м’яса визначили їх 
значну нішу у загальному балансі виробництва 
пташиного м’яса (близько 22–26 %) [9]. Сучасний 
ринок виробництва країни зосереджено на викорис-
тання генетичних ресурсів: вітчизняної (крос «Хар-
ківський») та закордонної («But-8»; «Big-6»). Вітчи-
зняний крос «Харківський» відноситься до серед-
нього типу. Індики батьківської лінії «5» мають у 
30-тижневому віці живу масу 8,2 кг (самки) і 13,6 кг 
(самці), несучість – 79 яєць за 21 тиждень продук-
тивного періоду, заплідненість яєць 90,8 %, вивід 
молодняку 81,8 %, виводимість яєць 90,0 %; збере-
женість індичат 96,9 %, вихід індичат на самку 58,4 
голів. Рівень господарськи корисних ознак мате-
ринської лінії «6» становить: жива маса – 7,5 кг (са-
мки) і 12,4 кг (самці), несучість – 84,0–93,6 яєць за 
21 тиждень продуктивного періоду, заплідненість 
яєць 91,1–93,8 %, вивід молодняку 83,2–85,8 %, ви-
водимість яєць 91,3–91,5 %, збереженість індичат 
97,6 %, вихід індичат на самку 63,7–72,6 голів [3]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Системний аналіз індивідуального розвитку осо-
бин – один із головних напрямів, який передба-
чає контроль за реалізацією генетичної інформа-
ції у сукупності з паратиповими факторами на 
протязі онтогенезу [1; 7]. Одним із важливих по-
казників росту, розвитку та продуктивності тва-
рин і птиці є жива маса, яка залежить від індиві-

дуальних особливостей, спадкових властивос-
тей, статі, віку, рівня годівлі, умов утримання та 
інших факторів. Для розвитку особин застосову-
ють щомісячний контроль живої маси впродовж 
вирощування молодняку тварин і птиці [4; 7].  
З використанням отриманих даних визначають 
закономірності реалізації генетичного потенціа-
лу росту тварин і птиці в онтогенезі. Для цього 
використовують цілий ряд показників, які харак-
теризують прирости живої маси (середньодобовий 
і відносний) та індекси її формування (рівномірно-
сті, напруги, інтенсивності росту) [6; 8; 10].  
З урахуванням вищезазначеного, метою роботи 

було визначення параметрів росту вихідних ліній 
індиків та гібридів, отриманих за їх схрещування.  
Завдання дослідження. Для досягнення мети бу-

ло розраховано параметри росту живої маси індиків 
(інтенсивність формування, ∆t; індекс рівномірнос-
ті, Ip; індекс напруги, IH). Із використанням отри-
маних показників проведено порівняльний аналіз 
батьківських форм кросу «Харківський». Проведе-
но розрахунки кореляційного зв’язку між парамет-
рами формування та живою масою індиків у 16-
тижневому віці. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня проведено у відділі птахівництва Інституту 
тваринництва НААН. Використано дані вирощу-
вання ремонтного молодняку вихідних ліній  
індиків 5 (n=200 голів) і 6 (n=200 голів) кросу 
«Харківський» за розведення у собі та за схре-
щування з індиками кросу «Big 6» – 7 х 5 (n=87 
голів) і 7 х 6 (n=155 голів).  
Живу масу ремонтного молодняку у кожній 

групі визначали до 16-тижневого віку, щотижне-
во. Птиця утримувалася на підлозі згідно з нор-
мами ВНТП [2].  
З урахуванням величини живої маси, за окремі 

вікові періоди (4, 8, 16 тижнів життя) розрахова-
но наступні показники: інтенсивність формуван-
ня ∆t [11]; індекс рівномірності росту Ip; індекс 
напруги росту ІН [6]. 
Результати досліджень. Результати вирощу-

вання ремонтного молодняку індиків різних ге-
нотипів наведено в таблиці 1. 
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1. Жива маса лінійного та гібридного ремонтного молодняку у 16 тижнів життя 

5 7 х 5 6 7 х 6 Вік,  
тижні M m M m M m M m 
Самці 7841,2 78,32 7630,6 б 131,30 7630,0а 73,43 7804,1 в 113,84 
Самки 5805,0 56,02 5766,7 104,3 5631,7а 44,82 6434,5 в 138,99 

Примітка. Статистична значимість різниці між лініями 5 та 6: а – p≤0,001; статистична значимість різниці 
між лінією 5 і гібридом 7 х 5: б – p≤0,001; статистична значимість різниці між лінією 6 і гібридом 7 х 6: в – 
p≤0,001. 

 
Жива маса самців та самок батьківської лінії 5 

вірогідно перевищує відповідні показники лінії 6 
– 7841,2 і 5805,0 (г) і 7630,0 і 5631,7 (г) відповід-
но. Прилиття крові до батьківської лінії (7х5) 
призвело до вірогідного зниження (p≤0,001) жи-
вої маси самців (до 7630,6 г) та самок (5766,7 г). 
Для материнської лінії, навпаки, встановлено 
вірогідне (p≤0,001) зростання живої маси у гіб-
ридів: до 7804,1 та 6434,5 г, для самок і самців 
відповідно.  
З використанням показників живої маси розра-

ховано показник інтенсивності формування за 4-, 
8- та 16-тижневі періоди вирощування (табл. 2).  

2. Інтенсивність формування (∆t) живої маси 
у процесі вирощування ремонтного молодняку 

індиків різних генотипів 

Самці Самки Лінії, 
гібриди, 
коди 

4 8 16 4 8 16 

5 25,82 7,83 38,57 21,32 9,84 40,23
6 19,84 7,73 39,93 34,34 11,60 38,01

7х5 24,13 8,68 39,82 26,27 15,57 38,52
7х6 21,84 5,83 38,61 26,36 12,22 33,20

 

На відміну від курей [5], мінливість форму-
вання живої маси у індиків протягом онтогенезу 
має іншу закономірність: розвиток індиків су-
проводжується зниженням величини інтенсив-
ності формування живої маси за 8 тижнів життя 
у порівнянні з 4-тижневим періодом. Величина 
∆t за 16 тижнів вирощування вказує на значне 
зростання інтенсивності впродовж 8–16-тиж-
невого періоду.  
Водночас прилиття крові до батьківської лінії 

призводить до певного зниження інтенсивності 
формування за 4 тижні та зростання за 8 і 16 ти-
жнів життя у самців. Для самок встановлено зро-
стання показника ∆t за перші 4 та 8 тижнів жит-
тя і зниження за загальний період (16 тижнів).  
За результатами аналізу поєднання, отримано-

го від материнської лінії, встановлено інші зако-
номірності: для самців (7х6) відмічено зростання 
інтенсивності формування за 4 тижні життя із 
подальшим його зниженням за 8- та 16-тижне-

вий періоди. Для самок зростання ∆t відбуваєть-
ся лише за 8-тижневий період.  
Кореляційний зв’язок між інтенсивністю фор-

мування за 4 та 8 тижнів життя й живою масою у 
16-тижневому віці для самців встановлено на 
середньому рівні (r = 0,49; -0,56). Для самок ко-
ефіцієнт кореляції характеризує більш низький 
зв’язок (r = -0,29; -0,23). З урахуванням розрахо-
ваного зв’язку відмічено середній рівень інфор-
мативності показника ∆t для прогнозування жи-
вої маси. Проте даний висновок не є кінцевим і 
потребує глибших досліджень. 
Наступний аналіз було спрямовано на визна-

чення індексу рівномірності росту (Ір) живої ма-
си (табл. 3).  
Згідно з отриманими даними, для самців і са-

мок індиків різних генотипів установлено суттє-
ве зростання рівномірності розвитку живої маси 
з 4-го по 8-й тижні життя, – далі, з 8-го по 16-й ти-
ждень життя відбувається зниження величини Ір.  
Рівномірність розвитку живої маси у самців 

батьківської лінії (5) нижча, порівняно з лінією 6 
за 4- і 8-тижневий періоди. Для самок за відпові-
дний період більша рівномірність відмічена у 
лінії 5. Величина Ір за загальний період дослі-
джень відмічена, навпаки, для самців 5-ої та са-
мок 6-ої ліній. Прилиття крові призводить до 
протилежних наслідків, відповідно, для батьків-
ської й материнської ліній. Разом із тим загальне 
зростання рівномірності у самців і самок встано-
влено для поєднання 7х6 – 173,00 та 165,06 від-
повідно. 

3. Індекс рівномірності Ip росту живої маси 
за вирощування ремонтного молодняку  

індиків різних генотипів 

Самці Самки Лінії, 
гібриди, 
коди 

4 8 16 4 8 16 

5 75,50 429,05 174,15 76,69 275,82 123,24
6 97,74 430,34 167,71 48,62 227,22 126,15

7х5 79,55 386,54 164,31 64,31 174,19 127,80
7х6 88,04 557,46 173,00 62,95 222,34 165,06
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Кореляційний зв’язок між індексом рівномір-
ності росту живої маси за 4 та 8 тижнів життя й 
живою масою у 16-тижневому віці при подібно-
сті за величиною має протилежний характер у 
порівнянні з показником ∆t. Максимальний рі-
вень зв’язку встановлено для самців (r = -0,47; 
0,56). Отримані дані підтверджують середній 
рівень інформативності показника Ір для про-
гнозування живої маси.  
Загальна тенденція мінливості індексу напру-

ги росту живої маси в онтогенезі спрямована на 
його максимальне зростання впродовж перших 
4-х тижнів життя. Подальші 4 тижні характери-
зуються значним зниженням величини ІН. Зага-
льні величини ІН за 16 тижнів вирощування ін-
диків майже вдвічі нижчі порівняно з величиною 
за перші 4 (табл. 4). 

4. Індекс напруги росту (IН) живої маси  
за вирощування ремонтного молодняку 

 індиків різних генотипів 

Самці Самки Лінії, 
гібриди, 
коди 

4 8 16 4 8 16 

5 114,63 17,39 42,80 87,11 20,09 41,08
6 91,81 17,88 45,05 147,56 24,93 40,84

7х5 102,59 18,46 42,33 103,20 30,58 37,83
7х6 100,86 13,45 44,57 105,05 24,34 33,08

 
За результатами порівняльного аналізу, біль-

ший індекс напруги росту встановлено для сам-
ців лінії 5 (114,63) лише за 4-тижневий період. 
Подібна закономірність із протилежним харак-
тером відмічена для самок, із більшим значен-
ням для лінії 6 (147,56).  
Прилиття крові (як у випадку з вищезазначе-

ними показниками) має протилежні наслідки за 

перші 8 тижнів вирощування птиці. Для самців 
поєднання (7х5) встановлено зниження величини 
ІН упродовж перших 4-х тижнів, при несуттєво-
му зростанні за 8 тижнів. Протилежну картину 
відмічено для поєднання 7х6. Для самок різних 
генотипів також відмічено різний характер мін-
ливості показника ІН. Водночас перевага за за-
гальними величинами показників напруги росту 
встановлена для гібридних самців порівняно з 
самками. Максимальний із-поміж вищенаведе-
них рівень кореляції встановлено між показни-
ком ІН у самців за 4 та 8 тижнів життя і живої 
маси у 16-тижневому віці (r = 0,72; -0,60).  
Для самок цей показник значно нижчий  

(r = -0,35; -0,13). Отримані дані вказують на пе-
ревагу за рівнем інформативності показника ІН 
для прогнозування живої маси самців індиків.  
Таким чином, визначено параметри форму-

вання живої маси в індиків різних генотипів та 
напрями їх мінливості в онтогенезі. Разом із цим 
встановлено значний рівень інформативності 
індексу напруги росту в прогнозуванні живої 
маси індиків у 16-тижневому віці. Розраховані 
показники росту живої маси доцільно викорис-
товувати в селекційній роботі для контролю за 
розвитком особин та груп (ліній, популяцій) 
птиці й прогнозування їх кінцевого значення.  
Висновки: 1. Встановлено статеві та генетич-

ні відмінності за характером формування живої 
маси між батьківськими лініями індиків кросу 
«Харківський».  

2. Встановлено рівень зв’язку між показника-
ми формування живої маси за 4 та 8 тижнів жит-
тя з її величиною у 16-тижневому віці. Макси-
мальний рівень інформативності встановлено 
для індексу напруги росту живої маси у самців  
(r = 0,72; -0,60).  
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