
SWorld – 15-17 December 2015 
http://www.sworld.education/conference/year-conference-sw/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2015 
SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2015 

Сільське господарство – Агрономія, зоотехнія і лісне господарство 

УДК 636.1.083.38-027.15 

Глушак І.І. 

СКОРОСПІЛІСТЬ ЧОТИРИРІЧНИХ ЖЕРЕБЦІВ ОРЛОВСЬКОЇ 

РИСИСТОЇ ПОРОДИ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Україна, 03041, м Київ, вул., Затєвахіна 8, кім. 7 

Glushak I.I. 

PRECOCITY OF FOUR YEAR STALLIONS OF ORLOV TROTTER BREED 

OF DOMESTIC SELECTION 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

Ukraine, 03041, Kyiv, Str. Zatyevahina 8, room 7 

 

Анотація. Трирічний молодняк лінії Барчука 2.12,0, за винятком обхвату 

п’ястку, характеризувався даними основних промірів менше стандарту 

породи. Чотирирічні жеребці обох груп за обхватом грудей характеризувались 

даними менше стандартних вимог орловської рисистої породи. 

Доведено,що у три- і чотирирічному віці лідером за жвавістю (2.13,6 і 

2.08,4 відповідно) є жеребці лінії Барчука 2.12,0. За недостовірної різниці 

кількості стартів між групами чотирирічних жеребців кращою скороспілістю 

характеризувалось потомство лінії  Барчука 2.12,0. 

З метою покращення лінійного росту потомків майбутніх ставок 

потрібно за обхватом грудей і косою довжиною тулубу скоригувати підбір 

жеребців. З врахуванням інших промірів використати стабілізуючий варіант 

підбору. 
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Abstract: Three -years young animals of Barchuks’ line 2.12,0 with exclusion 

for circumference metacarpus characterized by data of major measurements lower 



than standard of the breed. Four-year stallions of both groups had lower data of 

chest circumference than standard requirement for Orlov trotter breed. 

It’s proven that leaders in agility (2.13,6 and 2.08,4) in the age of three and four 

are stallions of Barchuks’ line 2.12,0. With unauthentic difference in quantity of 

standards between groups of four-years stallions by best precocity characterized 

posterity of Barchuks’ line 2.12,0 

In order to improve liveliness of future descendants` rates it is to adjust 

selection of stallions by chest circumference. To use stabilizing variant of analysis 

with taking in consideration of other measurements 

Keywords: stallions, exterior, hippodrome, line, liveliness, standard. 

Вступ.  За останні шість років популярність розведення і неоднозначне 

використання орловської рисистої породи на Україні підтверджується 

збільшення кількості племінного поголів’я. Так, на 01.01.2014 р., від загальної 

кількості племінного поголів’я всіх порід на Україні, частина племінних коней 

орловської популяції збільшилась на 3,6% та складає 19,2% [1,7]. 

На Україні одним з головних напрямів використання поголів’я орловської 

рисистої породи є іподромна індустрія. На Київському іподромі, де були 

проведені дослідження, за останні десять років щорічна кількість 

випробуваного поголів’я орловської рисистої породи змінювалась від 97 до 136 

голів. 

Сьогодні також відомо, що успіх рисистого поголів’я на іподромі залежить 

від багатьох чинників, одним з яких є селекційний процес. 

Огляд літератури. Серед багатьох факторів селекцій, щодо підготовки 

кращого молодняку орловської рисистої породи для іподромної індустрії, є 

належність до лінії, родини, відповідність стандартним вимогам популяції, 

жвавості та визначення скороспілості. 

Для впливу на прогрес жвавості, як з віком, так із покоління у покоління 

рисистого поголів’я, не обходиться без поєднання даних основних селекційних 

показників - роботоздатності і екстер’єрних особливостей. 



На основі ряду публікацій можна стверджувати, що, від дворічного до 

старшого віку, поголів’я орловської рисистої породи основних генеалогічних 

груп та ставок характеризується поєднанням різноманіття особливостей 

лінійного росту і жвавості, а звідси неоднозначною скороспілістю [2,3,4]. 

Таким чином питання спеціалізованого використання молодняку 

орловської рисистої породи у іподромній індустрії залишається  важливим  і  

першочерговим. 

Метою дослідження було з віком вивчити зміни лінійного росту, жвавості, 

скороспілості та поєднання даних селекційних факторів для покращення 

основної роботоздатності жеребців орловської рисистої породи. 

Матеріали та методи досліджень. Для досліджень відібрано групи 

чистопородних жеребців орловської рисистої породи вітчизняної селекції 

ставки 2008 р.н., які були випробувані на Київському іподромі у три- і 

чотирирічному віці. Для досягнення поставленої мети вивчали дані лінійного 

росту за основними промірами (висота у холці, коса довжина тулубу, обхват 

грудей і п’ястку) і найкращу жвавість на 1600 м; скороспілість (кількість 

стартів на випробуваннях для виявлення найкращої жвавості), а також 

поєднання даних промірів і основної   роботоздатності (жвавості на    1600 м). 

Групи формували з врахуванням вікового критерію, лінійної належності та 

принципу аналогів згідно розробленої схеми досліду (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Схема науково-виробничого досліду 

Група Кількість 
голів 

Батьки жеребців – продовжувачі 
ліній генеалогічна дослідна 

жеребці ставки 
2008 р.н. 1 5 

Уклон 2.04,1; Малиновий Звон 
2.06,6; Шалун 2.03,8; Афоризм 
2.02,1; Крєстовий Поход 2.04,9 

в т.ч.л. Барчука 
2.12,0 2 3 

Уклон 2.04,1; Малиновий Звон 
2.06,6; 

Шалун 2.03,8 
 



Одержані дані статистично опрацьовані згідно загальноприйнятих методик 

із використанням табличного процесора EXEL [6]. 

Результати, обговорення і аналіз досліджень. У порівнянні із стандартом 

породи, дані основних промірів жеребців трирічного віку ставки 2008 р.н. 

характеризувались кращим лінійним ростом лише від 0,9 см (за обхватом 

п’ястку) до 2,2 см (згідно вимог висоти у холці). Недостатній лінійний ріст за 

обхватом грудей і довжиною тулубу на 4,5 і 0,8 см відповідно -  характерна 

особливість поголів’я першої групи (табл. 2). 

Трирічні ровесники генеалогічної групи Барчука 2.12,0 поступались 

стандарту породи за обхватом грудей і косої довжини тулубу на 8,2 і 5,0 см 

відповідно. 

Таблиця 2. 

Динаміка даних промірів жеребців орловської рисистої породи  

вітчизняної селекції, M±m 

Групи 
молодняку 

Проміри, см 
висота у 

холці 
коса 

довжина 
тулубу 

обхват 
грудей п’ястку 

трирічного віку 
жеребці ставки  
2008 р.н. 161,2±2,7 164,2±3,2 178,5±3,7 21,4±0,3 

в т.ч. л.Барчука 
2.12,0 157,7±2,3 160,0±2,6 174,8±4,6 21,0±0,4 

чотирирічного віку 
жеребці ставки  
2008 р.н. 163,2±2,5 167,2±3,5 183,2±4,0 21,8±0,3 

в т.ч. л.Барчука 
2.12,0 160,7±3,6 163,3±4,6 181,3±7,3 21,5±0,3 

 

Доказано, що чотирирічні жеребці ставки 2008 р.н., за виключенням 

обхвату грудей, характеризувались бажаним лінійним ростом, тобто 

перевищували вимоги породи від 0,2 см (за косою довжиною тулубу) до 3,2 см 

(за висотою у холці). Чотирирічні жеребці лінії Барчука 2.12,0, за винятком 

висоти у холці, характеризувались недостатнім ростом обхвату грудей і косої 

довжини тулубу на 2,7 і 3,7 см відповідно. 



В цілому, як у три- так і чотирирічному віці жеребці лінії Барчука 2.12,0 

виділялись найбільшим недоліком росту за обхватом грудей та косою 

довжиною тулубу. 

За сучасних вимог щодо стандартної жвавості три- і чотирирічне поголів’я 

орловської рисистої породи повинне долати 1600 м не тихіше 2.15,0 і 2.08,0 

відповідно [5]. 

 Результатами  досліджень встановлено, що трирічні жеребці обох груп 

характеризувались кращою (на 1,3 с – ставка 2008 р.н. і 1,4 с – л. Барчука 

2.12,0) жвавістю (табл. 3). Порівняно з вимогами стандарту, жвавість 

чотирирічних жеребців ставки  2008 р.н. на 0,7 сек. тихіше, що підтверджує їх 

гіршу скороспілість порівняно з трирічним віком. 

 Таблиця 3. 

Роботоздатність жеребців орловської рисистої породи,  

M±m 

Групи 
жеребців 

Жвавість хв. сек±сек Кількість 
стартів для 
виявлення 
найкращої 
жвавості 

найкраща 

± до 
стандарту, 

сек 

різниця три- і 
чотирирічному 

віці, сек. 

трирічного віку 

жеребці ставки  
2008 р.н. 

2.13,7±1,1 - 1,3 __ 10,8±1,6 

в т.ч.л.Барчука 
2.12,0 

2.13,6±2,1 - 1,4 __ 11,0±2,1 

чотирирічного віку 

жеребці ставки  
2008 р.н. 

2.08,7±0,5 + 0,7 4,9±1,1 6,6±1,6 

в т.ч.л.Барчука 
2.12,0 

2.08,4±0,6 + 0,4 5,2±1,6 6,0±1,9 

 

 Динаміка жвавості ровесників лінії Барчука 2.12,0 характеризується 

аналогічною тенденцією жеребців ставки 2008 р.н. Так, чотирирічні жеребці 

лінії Барчука 2.12,0 пробігали 1600 м на 0,3 сек. жвавіше ровесників ставки 

2008 р.н., проте поступалися стандартним вимогам породи на 0,4 сек. 



Заключення і висновки 

1. Трирічні жеребці обох груп характеризувались недостатнім ростом за 

обхватом грудей і косою довжиною тулубу, особливо це характерно щодо 

потомків лінії Барчука 2.12,0 – менше на 8,2 см і 5,0 см відповідно. Чотирирічні 

жеребці лінії Барчука 2.12,0 зберігають відставання у рості за обхватом грудей 

на 2,7 см і косою довжиною тулубу – 3,7 см. 

2.  За недостовірної кількості стартів між групами, для виявлення 

найкращої жвавості на 1600 м, доказано, що три- і чотирирічні жеребці лінії 

Барчука 2.12,0 є лідером скороспілості за основною роботоздатністю. 

3. Має місце стурбованість щодо поєднання менших значень промірів 

екстер’єру, порівняно із стандартними вимогами породи, і покращення 

жвавості жеребців лінії Барчука 2.12,0. 

4.  Для  збереження не менше стандартних вимог лінійного росту і 

покращення жвавості майбутніх потомків лінії Барчука 2.12,0 потрібно 

проаналізувати динаміку зменшення промірів, скорегувати підбір поголів’я та 

продовжити дослідження. 
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