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Для кобил 2009 р.н. лінії Пілота 2.02,2 доведено поєднання кращої 

середньої жвавості (2.21,4) і вимог стандарту лінійного росту,що є 

пріоритетом майбутнього випробування та використання у селекційному 

процесі.  

В майбутньому потрібно покращити жвавість молодняку лінії Отбоя 

2.14,1 і уникати погіршення роботоздатності для маток генеалогічної групи 

Барчука 2.12,0. 
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It has been proved the best combination of average agility 2.21,4 and 

requirements of the standard linear growth for mares born in 2009 of Pilot line 

2.02,2 that is a priority for future testing and usage in the selection process.  

In the future it is needed to improve agility of young horses from line of Otboy 

2.14,1 and avoid deterioration of operability for females of genealogical group of  

Barchuk 2.12,0. 
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За останні 12 років  популярність розведення коней орловської рисистої 

породи в Україні підтверджується збільшенням кількості суб’єктів племінної 

справи та племінних кобил (на 88 гол.)у кінних заводах і племінних 

репродукторах. На 01.01.2014 року частина поголів’я орловської  популяції, від 

загальної кількості племінних коней на Україні, складає 19,2%.[1] 

Відомо, що на сьогодні жвавість поголів’я будь-якої рисистої популяції є 

основною селекційною ознакою.  

Впливовим фактором для досягнення прогресу жвавості є скороспілість, 

яка серед племінного поголів’я орловської рисистої породи залишається 

найбільш пізньоспілою, проте жеребці і кобили характеризуються 

пропорційною будовою тіла та нарядністю екстер’єру [2, 3]. 

Звідси сьогодні питання для орловського рисака, щодо виявлення 

найкращої жвавості і збереження лінійного росту не менше стандартних вимог,  

є важливим і першочерговим.  

Таким чином, метою дослідження було вивчити динаміку лінійного росту, 

жвавості, скороспілості та поєднання даних селекційних факторів для 

дворічних кобил орловської рисистої породи. 

Матеріали та методи дослідження. Для дослідження було відібрано 

групи кобил орловської рисистої породи ставок 2009 і 2010 р.н., які були 

випробувані на Київському іподромі у 2011 та 2012 роках. Для досягнення 

поставленої мети за основними промірами вивчали лінійний ріст, 

кваліфікаційну і найкращу жвавість на 1600 м, а також для виявлення 

найкращої роботоздатності визначали кількість необхідних стартів на 

випробуваннях. Групи формували з врахуванням вікового критерію за 

принципом аналогів згідно розробленої схем (табл. 1). 

Вихідні дані статистично опрацьовано відповідно до загальноприйнятих 

методик із використанням табличного процесора Excel [4]. 



Результати досліджень. З врахуванням основних промірів росту 

встановлено, що лише дворічні кобили лінії Отбоя 2.14,1 ставки 2009 р.н. за 

даними обхвату грудей (на 6,0 см) і косої довжини тулубу (на 0,3 см) менше 

стандартних значень для орловської рисистої породи. За лінійним ростом у 

ровесниць інших генеалогічних груп 2009 р.н. показники на рівні або 

перевищували встановлені вимоги породи для цього віку (табл. 2). 

Таблиця 1 

Схема науково-виробничого досліду 

Лінії Група Кількість 
голів 

Батьки дворічних кобил – продовжувачі 
ліній 

Кобили 2009 р.н. 
Барчука 2.12,0 1 6 Кулон 2.04,8; Малиновий Звон 2.06,6 
Пілота 2.02,2  2  3  Опер 2.01,6; Композитор 2.04,0  
Отбоя 2.14,1  3  3  Білок 2.09.0; Командор 2.12,8  

Кобили 2010 р.н.  
Барчука 2.12,0  4  9  Бамбіно 2.04,5; Шалун 2.03,8;  

Уклон 2.04,1  
Пілота 2.02,2  5  3  Опер 2.01,6; Казус 2.05;  

Фабіано 2.06,8  
Болтіка 2.09,6  6  3  Блєск 2.48,5 (2 роки); 

 Арарат 2.12,0  
 

           Таблиця 2 

Динаміка промірів дворічних кобил орловської рисистої породи, M±m 

Заводські лінії 
Проміри, см 

висота у 
холці 

коса довжина 
тулубу 

обхват 
грудей п’ястку 

кобили 2009 р.н. 
Барчука 2.12,0 157,7±1,6 162,7±2,3 178,5±3,1 19,8±0,3 
Пілота 2.02,2 159,3±0,4 163,3±3,9 183,0±4,3 20,0±0,4 
Отбоя 2.14,1 156,3±2,5 159,7±1,1 173,0±2,8 19,7±0,2 

кобили 2010 р.н. 
Барчука 2.12,0 156,9±1,4 159,4±2,0 177,6±2,9 20,3±0,2 
Пілота 2.02,2 154,3±4,0 156,3±5,0 173,3±6,5 19,5±0,7 
Болтіка 2.09,6 154,3±2,5 155,0±2,4 177,0±3,1 19,0±0,3 

 



Лідерами значень основних промірів  є дочки які одержані від 

продовжувачів лінії Пілота 2.02,2, адже вони характеризувались перевищенням 

стандартних вимог лінійного росту від 0,5 см (обхват п’ястку) до 4,3 см (висота 

у холці). 

З врахуванням висоти у холці дворічних кобил 2010 р.н. встановлено, що 

лише дані дочок одержаних від продовжувачів лінії Барчука 2.12,0 

перевищували стандартні вимоги породи на 1,9 см. Молодняк ліній Пілота 

2.02,2 і Болтіка 2.09,6 однозначно на 0,7 см поступався стандартним значенням 

висоти  у холці для дворічних  кобил орловської рисистої породи. 

В цілому найбільша невідповідність стандарту лінійного росту виявлена у 

дочок генеалогічної групи Болтіка 2.09,6, де за даними всіх основних промірів  

вони поступались вимогам породи від 0,5 см (обхват п’ястку) до 5,0 см (коса 

довжина тулубу), проте достовірної  різниці між групами дослідного поголів’я 

2010 р. н. не виявлено. 

Порівнюючи стандарт кваліфікації на 1600 м для орловської рисистої 

породи дворічного віку (2.55,0) і фактичну кваліфікаційну жвавість кобил 2009 

р.н., виявлено що у оціненого поголів’я вона була кращою від 2.51,7 (л. Отбоя 

2.14,1) до 2.43,5 (л. Барчука 2.12,0). Серед оцінених груп кобил 2009 р.н. як 

кваліфікаційна (2.51,7), так і найкраща (2.26,9) жвавість була найтихішою у 

дочок генеалогічної групи Отбоя 2.14,1 (табл. 3). 

З врахуванням недостовірної різниці між групами кобил 2009 р.н. за 

кількістю стартів для виявлення кращої жвавості, лідером роботоздатності 

(2.21,4) є дочки отримані від продовжувачів лінії Пілота 2.02,2. 

Виявлено, що кваліфікаційна жвавість кобил ліній Барчука 2.12,0 і Пілота 

2.02,2 2010 р.н. була на рівні ровесниць за віком 2009 р.н., проте рекордна 

роботоздатність поголів’я 2010 р.н. погіршилась на 8,1 (р<0,05) і 3,6 сек. 

відповідно. 

Кобили генеалогічної групи Болтіка 2.09,6 подолали 1600 м за 2.24,0, що 

на 1,0 і 7,0 сек. жвавіше ровесниць 5 і 4 груп відповідно. 



Для комплексної оцінки дворічних кобил за основною роботоздатністю, з 

врахуванням стандартних вимог жвавості (2.30 і жвавіше) на 1600 м, виявлено, 

що за винятком дослідного поголів’я четвертої групи, майбутні матки двох 

ставок витрачали на проходження дистанції  менше часу – від 3,1 сек. (л. Отбоя 

2.14,1) до 8,6 сек. (л. Пілота 2.02,2 – 2 група). 

Таблиця 3 

Роботоздатніть дворічних кобил орловської рисистої породи 

Заводська 
лінія 

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

кваліфікаційна найкраща 

M±m 
± до 

стандарту, 
сек. 

M±m 
± до 

стандарту, 
сек. M±m 

кобили 2009 р.н. 
Барчука 
2.12,0 2.43,5±2,5 - 11,5 2.22,9±3,6* - 7,1 6,8±0,8 

Пілота 
2.02,2 2.44,0±1,2 - 11,0 2.21,4±5,5 - 8,6 8,3±1,5 

Отбоя 2.14,1 2.51,7±3,7 - 3,3 2.26,9±7,1 - 3,1 6,3±2,7 
кобили 2010 р.н. 

Барчука 
2.12,0 2.45,1±0,8 - 9,9 2.31,0±1,8* +1,0 6.8±1,2 

Пілота 
2.02,2 2.43,3±1,8 - 11,7 2.25,0±6,5 - 5,0 7,3±0,4 

Болтіка 
2.09,6 2.44,3±6,3 - 10,7 2.24,0±9,5 - 6,0 8,0±1,4 

*р<0,05 

Звідси поголів’я двох ставок за середніми даними основної 

роботоздатності оцінено максимальною кількістю балів – 9 і лише винятком є 

кобили лінії Барчука2.12,0 2010 р.н. для яких встановлено – 8 балів. 

Висновки. Лідерами лінійного росту є дочки продовжувачів лінії Пілота 

2.02,2 2009 р.н., дані яких найбільше (від 0,5 см за обхватом п’ястку до 4,3 см 

висоти у холці) перевищували стандарт орловської рисистої породи. 

Найкраще поєднуються дані бажаного лінійного росту і кращої середньої 

жвавості (2.21,4) у кобил 2009 р.н. одержаних від продовжувачів лінії Пілота 

2.02,2. 



Найбільша невідповідність стандарту орловської рисистої породи у дочок 

2010 р.н. генеалогічної групи Болтіка 2.09,4 де вони поступались необхідним 

вимогам лінійного росту для популяції  -  від 0,5  (обхват п’ястку) до 5,0 см 

(коса довжина тулубу). 

Встановлено небажане поєднання найменших значень промірів, що не 

відповідають стандарту орловської рисистої породи, і найтихішої жвавості 

(2.26,9) у кобил 2009 р.н.  лінії Отбоя 2.14,1. 

Із збільшенням як племінного поголів’я, так і чисельності орловського 

рисака потрібно одночасно з  прогресом жвавості покращити скороспілість  та 

дані лінійного  росту для кобил лінії Отбоя 2.14,1 а також для майбутніх маток 

лінії Барчука 2.12,0.  уникати погіршення роботоздатності на 1600 м.   
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