
Постановка проблеми. Однією з районова-

них порід у степовій зоні України є асканійсь-

ка м’ясо-вовнова дніпропетровського типу. 

Останнім часом з метою поліпшення продук-

тивних ознак овець цієї породи використову-

ють баранів-плідників м’ясних порід [5]. Але 

проведена робота не повною мірою забезпечи-

ла мобілізацію та використання біологічного 

потенціалу овець цієї породи, що й стало пере-

думовою подальших досліджень із застосуван-

ня поглинального схрещування. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Одним з основних показників вовнової 

продуктивності овець є настриг вовни, який 

залежить від генотипу поголів’я, віку, вгодова-

ності тварини, площі шкіри, густоти вовни у 

руні, товщини і довжини вовни [1, 2]. 

Основні м’ясо-вовнові породи овець, що 

розводять в нашій країні, мають досить добру 

вовнову продуктивність, оскільки при їх ство-

ренні відбір, в основному, проводився за на-

стригом вовни [5]. 

Цінність вовни визначається спадковообу-

мовленими факторами і залежить від будови 

вовнових волокон, кількості та якості жиропо-

ту, звивистості, густоти, довжини, тонини і 

міцності вовнових волокон. Селекційне зна-

чення кожного чинника визначається його біо-

логічною роллю у формуванні кількісних і які-
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сних ознак вовнової продуктивності [4]. 

Мета, завдання та методика досліджень. 

Метою досліджень було вивчення особливості 

вовнового покриву овець різних генотипів. 

Дослідження проводили на базі товариства 

з обмеженою відповідальністю “Шаролезька 

вівця” Новомосковського району Дніпропет-

ровської області. В умовах господарства про-

ведено схрещування вівцематок асканійської 

мясо-вовнової породи дніпропетровського ти-

пу (АМД) з баранами-плідниками олібс (Ол) 

та тексель (Т). Використовуючи схрещування, 

отримали помісей другого покоління за поро-

дою олібс (F2Ол) та тексель (F2Т). 

Господарство є благополучним щодо інфек-

ційних, інвазійних захворювань, а піддослідні 

тварини – клінічно здорові. Раціони для всіх 

статево-вікових груп овець складаються за де-

талізованими нормами годівлі з урахуванням 

живої маси, віку та фізіологічного стану. 

Вовнову продуктивність встановлено шля-

хом індивідуального обліку настригу вовни у 

всього піддослідного поголів’я з точністю до 

0,1 кг. При стрижці овець у молодняку індиві-

дуально визначено настриг немитої вовни з 

метою подальшого визначення виходу митого 

волокна.  

Фізико-технічні властивості вовни визначе-

но під час стрижки у піддослідного молодняка 
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згідно методик ВІТ в лабораторних умовах 

кафедри технології виробництва продуктів 

тваринництва за показниками: істинна довжи-

на вовни – шляхом вимірювання за допомогою 

приладу типу FМ–04 з точністю до 0,1 см без 

порушення структури штапелю; вихід митого 

волокна – шляхом промивання зразків у лабо-

раторних умовах і встановлення процентного 

відношення маси митої вовни до маси немитої 

вовни за допомогою гiдравлiчного приладу 

ГПОВ–2М; міцність вовни – за допомогою ди-

намометра ДШ–3М; звивистість – розрахунко-

вим методом шляхом встановлення кількості 

завитків на 1 см. 

Товщину вовнових волокон визначено за 

допомогою ланометра  МП–3, при збільшенні 

в 400 разів і рискою поділу окуляр мікрометра 

3,57 мікрона. У зразках вовни визначали тов-

щину 400 волокон (200 – в основному і 200 – в 

паралельному) [3]. 

На підставі матеріалів бонітування визнача-

ли рівень природної довжини вовни, оцінюва-

ли розмір зони вимивання, забруднення та ві-

льної від забруднення вовни. 

Результати досліджень. Результати дослі-

дженнь рівня вовнової продуктивності та якіс-

них показників вовни чистопородного і поміс-

ного молодняка, отриманого від схрещування 

при використанні баранів-плідників породи 

олібс і тексель на матках АМД у віці 6–7 

(настриг пояркової вовни), а також в 14–15 мі-

сяців представлено в табл. 1. 

За настригом немитої пояркової вовни помі-

сні ягнята за породою тексель перевершували 

чистопородних однолітків АМД на 6,8%, а на-

щадки від олібса поступалися чистопородним 

одноліткам та помісям за текселем на 20,5 

(р<0,01) і 25,5% (р<0,001) відповідно. У помі-

сей за текселем спостерігався вищий вихід ми-

тої вовни порівняно з помісями за олібсом та 

чистопородними ровесницями АМД на 1,4 та 

0,8% відповідно.  

За настригом вовни в оригіналі і чистому 

волокні між чистопородними і помісними яр-

ками в 14–15-місячному віці є також певні від-

мінності. За кількістю немитої і митої вовни 

найбільшою продуктивністю відрізнялися по-

місні ярки за текселем, які перевершували чис-

топородних ровесниць АМД відповідно на 4,7 

і 6,8%. Ярки за олібсом мали менший настриг 

немитої вовни, порівняно з чистопородними 

АМД та однолітками за текселем на 14,2 

(р<0,01) та 20,5% відповідно. 

У молодняку за текселем встановлено ви-

щий вихід митої вовни, порівняно з помісями 

за олібсом та чистопородними АМД – на 1,8 та 

1,1%. 

Цінність вовни, як сировини для переробної 

промисловості, буде тільки в тому випадку, 

коли вона матиме однакову тонину волокон на 

різних топографічних ділянках тулуба тварин 

та руна. Якщо різниця в тонині між різними 

ділянками перевищить дві якості, то вовна від-

носиться до невирівняної. 

Результати лабораторних досліджень тони-

ни вовни в розрізі топографічних ділянок на-

ведено в таблиці 2. 
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Генотип 

Настриг вовни, кг: Вихід чистого 

волокна, 

% 
немитої чистої 

у віці 6-7 місяців 

АМД 0,88±0,058 0,44±0,044 50,6 

F2Т 0,94±0,061 0,48±0,032 51,4 

F2Ол 0,70±0,31** 0,35±0,027 50,0 

у віці 14-15 місяців 

АМД 4,93±0,123 2,82 ±0,101 57,2 

F2Т 5,16±0,110 3,01±0,090 58,3 

F2Ол 4,23±0,121** 2,39 ±0,120 56,5 

Таблиця 1. Вовнова продуктивність піддослідного молодняку, n = 50,  
X

SX ±

Примітка: *Р>0,95 ; **Р>0,99 порівняно з АМД  



Дослідженнями встановлено, що у віці 14–

15 місяців, тоншою вовною характеризувалося 

помісне поголів’я за олібсом як на боку, так і 

на стегні. В розрізі топографічних ділянок во-

ни мали тоншу вовну, порівняно з чистопород-

ними ярками АМД на 7,6 та 6,5% відповідно. 

У помісних однолітків за текселем вовна на 

боці та стегні була грубішою і товстішою на 

6,06 (р<0,05) та 4,2% відповідно.  

Вовна помісей, порівняно з чистопородни-

ми однолітками АМД, характеризувалася мен-

шою вирівняністю за тониною волокон в шта-

пелі і руні.  

Вирівняність вовни у руні визначається за 

різницею між тониною вовни на боці і стегні. 

Ця різниця у чистопородних АМД склала 1,4 

мкм, у помісей за текселем – 0,96 мкм, за оліб-

сом – 1,59 мкм. Установлені відмінності за ви-

рівняністю вовни між порівнюваними групами 

можна пояснити тим, що чистопородні твари-

ни були одноріднішими за тониною вовни на 

різних ділянках тулуба порівняно з помісями. 

У цілому слід зазначити, що у ярок всіх під-

дослідних груп вирівняність вовни за тониною 

волокон у штапелі і руні, знаходилася в межах, 

допустимих нормативів як для тонкої, так і для 

напівтонкої вовни. 

Схрещування вівцематок АМД з баранами-

плідниками м’ясної породи тексель викликає 

незначне огрубіння вовни в нащадків, а з поро-

дою олібс – тонина вовни зменшується, набли-

жаючись до 60-ої якості. 

Довжина й тонина вовни є провідними 

ознаками, на підставі яких судять про техноло-

гічну цінність вовнової сировини. За довжи-

ною волокон визначається клас вовни при її 

класуванні. Довжина вовни не лише характе-

ризує її якість, але в більшій мірі впливає на 

рівень вовнової продуктивності. Результати 

дослідження довжини вовни та сили звивисто-

сті у піддослідних ярок у 14–15-місячному віці 

наведено в табл. 3. 

На довжину волокон вовни штапеля впли-

ває їх тонина. Чим тонша вовна, тим менша 

загальна природна довжина. Зі збільшенням 

тонини волокон – довжина їх збільшується. За 

показником природної довжини помісі від олі-

бса на 2,42 см та 15,5% (р<0,01) поступалися 

чистопородним одноліткам АМД. Ярки від 

текселя за даним показником на 3,0% (р<0,01) 

перевищували чистопородних ровесниць 

АМД. 
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Таблиця 3. Фізико-технічні властивості вовни, (n = 35) ( )  
X

SX ±
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Група 

  

Бік Стегно 

( ), мкм 
X

SX ± якість 
( ), мкм 

X
SX ± якість 

АМД 26,70±0,11 56 28,10±0,12 56 

F2Т 28,32±0,76* 56 29,28±0,80 56/50 

F2Ол 24,67±0,73°°° 58/60 26,26±0,74°° 58 

Таблиця 2. Тонина вовни ярок в розрізі топографічних ділянок (n = 35)  

Примітка: *р<0,05 порівняно з АМД; °°р<0,01; °°°р<0,001 порівняно з Т  

Показник 
Генотип 

АМД F2Т F2Ол 

Природна довжина, см 15,65±0,60 16,12±0,58** 13,23±0,67**°° 

Істинна довжина, см 18,85±0,49 19,31±0,64** 16,01±0,76**°° 

Сила звивистості, % 20,44 19,80 21,00 

Кількість завитків на 1 см 2,9±0,13 2,5±0,08 3,2±0,12°°° 

Розривне навантаження, сН/текс 9,32±0,21 9,97±0,24* 9,14±0,24° 

Примітка: *р<0,05; **р<0,01 порівняно з АМД; °р<0,05 порівняно з F2Т 



Така ж тенденція виявлена і при вивченні 

істинної довжини вовни. За цим показником 

помісі за текселем вірогідно переважали чис-

топородних однолітків на 2,4% (р<0,01), при 

цьому помісі за олібсом поступалися їм на 

15,1% (р<0,01).  

Сила звивистості вовни у помісних ярок за 

олібсом була вищою і склала 21,0%, переважа-

ючи чистопородних ровесниць АМД за кількі-

стю завитків на 1 см штапеля руна на 10,3%. 

Помісні ярки текселя за силою звивистості во-

вни поступалися чистопородним одноліткам 

АМД на 0,64% при кількості завитків 2,5 на 1 

см довжини вовни.  

У цілому вовнові волокна овець різного по-

ходження мали нормальну форму завитків і 

чітко виражену рівномірну звивистість по всій 

довжині штапеля. Ступінь звивистості вовни у 

ярок всіх піддослідних груп, повною мірою, 

відповідає технологічним вимогам текстильної 

промисловості до сировини такої якості. 

На підставі проведених досліджень довжи-

ни вовнових волокон, їх тонини та сили зви-

виcтості слід зазначити, що вовна піддослід-

них генотипів відповідає вимогам, що пред’яв-

ляються до овець напівтонкорунного напряму 

продуктивності, а сила звивистості вказує на 

значні технологічні можливості даної сирови-

ни. 

Міцність є важливою властивістю вовни, 

яка залежить від породи, конституції, фізіоло-

гічного стану тварини, індивідуальних особли-

востей, умов годівлі та утримання.  

Аналіз досліджень показує, що міцність во-

вни піддослідних тварин всіх груп знаходить-

ся в межах вимог стандарту – 8,1–8,5 сН/текс 

на даний вид сировини. Міцність вовни на роз-

рив у помісних ярок за текселем становила 

9,97 сН/текс. Волокна у чистопородних і помі-

сних ярок за олібсом відрізнялися меншою мі-

цністю, порівняно з однолітками за текселем 

на 6,5 (р<0,05) і 8,3 % (р<0,05), що підтвер-

джується аналізом тонини вовни. 

Таким чином, вовна овець всіх піддослід-

них груп за основними фізико-технічними вла-

стивостями, в цілому, відповідає вимогам, що 

пред'являються до кросбредної напівтонкої 

вовни. 

Висновки та перспективи подальших до-

сліджень. 

Встановлено, що використання баранів-

плідників тексель на вівцематках асканійської 

м’ясо-вовнової породи дніпропетровського 

типу позитивно вплинуло на вовнову продук-

тивність та фізико-технологічні особливості: 

збільшився настриг вовни та вихід чистої вов-

ни, але одночасно вовна стала грубішою. 

Схрещування з баранами-плідниками породи 

олібс призводить до отримання скоростиглого 

молодняку з незначним зменшенням настригу 

вовни та виходу чистої вовни, при цьому вов-

нові волокна стають надто тонкі.  
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ОСОБЕННОСТИ ШЕРСТНОГО ПОКРОВА ОВЕЦ 

Лесновская Е. В. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Шерстная продуктивность овец зависит от генетических особенностей, возраста, упитанности жи-

вотных, площади кожи, плотности руна, толщины и длины шерсти. Исследованиями установлено, что с 

целью улучшения уровня шерстной продуктивности, повышения настрига шерсти и выхода чистого во-

локна овец асканийской, мясошерстной породы днепропетровского типа необходимо использовать бара-

нов-производителей породы тексель. По настригу немытой и количеству чистой шерсти в 14–15-

месячном возрасте преимущество помесных ярок от текселя над чистопородными составило 4,7 и 6,8 %. 

При этом помеси от олибса уступали чистопородным АМД и помесям от текселя по настригу немытой 

шерсти, соответственно на 14,2 (р<0,01) и 20,5 %. По физико-техническим показателям шерсть под-

опытных ярок отвечала стандарту.  

Ключевые слова: шерстная продуктивность, асканийская мясошерстная порода днепропетровского 

типа, олибс, тексель. 

WOOLLEN THE PRODUCTIVITY FEATURES OF SHEEP  

E. Lesnovskayа 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk 

 

Sheep wool productivity depends on the genetic characteristics, age, and adiposity, the area of the skin, fleece 

density, thickness and length of hair. Research has established that, in order to improve the wool productivity 

level, must be increased mowing with purity, should be used Ascanians fiber sheep meat and wool breed type 

Dnepropetrovsk, Texel rams. 

By shearing of lamb’s-wool and greasy wool the sheep crossbred with Texel in 14–15 months of age were bet-

ter than purebred Askanian meat-woolen breed of the Dnepropetrovsk type on 6,8 and 4,7%. While the sheep 

crossbred with Olibs surrendered on 20,5% (p<0,01 ) and 14,2% (p<0,01), respectively. On physical and techni-

cal characteristics of wool on, quality and quantity of wool grease the hybrids from Texel had superiority. 

 

Key words: the wool productivity, Askanian meat-woollen breed of the Dnepropetrovsk type, Оlibs, Teksel. 


