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Дослщжено М1нлив1сть вщтворювальних якостей свиноматок 
велико/ бто)' породи залежно вщ /х л/'н/йно/ належносп та вжу в 
опоросах. Встановлено, що свиноматки л1нШ Йола та Паасу вщ- 
р/зняються вищими показниками вщтворювальних якостей, осо
бливо щодо живо/ маси поросят при вщлученни

Вступ. Одшею з актуальних проблем галуз1 свинарства е 
розроблення прийом1в для шдвшцення вщтворювальних якос
тей, зокрема багатоплщностп збереженосп поросят до вщлу- 
чення, маси гшзда та поросят при в1длученш, що досить сут- 
тево впливае на пщвищення еконошчнох ефективносп галуз1 
[1, 2]. Виходячп з дих передумов, слщ визначити, що вщтво- 
рювальш якосп свиней значною М1рою визначають технологи 
виробнидгва свинини. що ниш застосовуються. Це пов язано 
з тим, що величина плодючосп маток, збережешсть поросят 
обумовлюють розм1р технолопчних труп, обсяги репродукцн 
племшного матер1алу [3].

Проведения щлеспрямовано! селекцн в племшних стадах 
з видтенням кнур1в та маток з високим потенщалом багато- 
плщносп та 1х використання дае значний ефект у шдвшценш 
вщтворювальних якостей свиней [4].

Вис тварин та Тх продуктившсть визначають строки госпо- 
дарського використання маточного поголгв’я, що в свою чергу 
обумовлюе необхщшсть дослщження вщтворювальних якостей 
свиноматок залежно вщ порядкового номеру опоросу. За да- 
ними Хомяк 1.1., Шмигельського А.М. [5], у бйзыносгп свинома
ток шльшсть поросят в гшздо збмынуеться до п’ятого - шестого 
опорой . Поросята, що отримаш вщ свиноматок в другому та 
шостому опоросах, швидше збьлыцували живу масу.
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Дослщженнями багатьох aBTopiB [б] встановлено вплив 
KHypiB pi iiiHx лшш на вщтворювальш якосп маток, що обу- 
мовлюе можливють проведения селекцп свиней за показни- 
ками вщтворювальних якостей з використанням р1зних гено- 
тип1в. Тому актуальним е вивчення вщтворювальних якостей 
маток залежно вщ вшу та генотипу.

MaTepiaA i методика дослал жен ь. Дослщження прове
дено на баз1 ДП “Племрепродуктор «Степове» Миколахвського 
району Миколагвсько1 область Об’ектом дослщження буди сви
номатки велико! 6moï породи трьох лшш: Веста (32 головп), 
Йола (16 гол1в) та Паасу (20 гоДв). Предметом дослщжень була 
мшливють вщтворювальних якостей свиноматок залежно вщ 
ïx лшшно! належносН та вшу в опоросах.

Було проанамзовано наступи! показникп: загальна кмь- 
KicTb поросят при народженш. шльшсть живпх поросят при 
народженн1, кгльшсть поросят при вщлученш (у Biiii 2 мюящ), 
маса одного поросяти при вщлученш. Анамз зазначених по- 
казнишв вщтворювальних якостей проведено для першого - 
третього onopociB.

1нтегральну ощнку ступеня вщмшносп М1Ж показнпками 
вщтворювально1 здатносД свиноматок залежно вщ ïx лшш- 
hoï належносД та вшу в опоросах було проведено на ni д став i 
вщстаней Махаланобюа (D2) м1ж кожною парою труп свино
маток та pi г. ия ïx значущость Оцшки вщсташ Махаланобюа 
було отримано при проведенш дискримшантного анализу на 
пщсташ 12 ознак вщтворювальних якостей (по чотири ознаки 
для трьох опорос1в).

Bei розрахунки було проведено з використанням па
кета прикладних програм STATISTICA v.5.5 (StatSoft Inc., 
USA, 1999).

Результата дослщжень. У результат! анамзу встановле
но, що мае мюце значна вартатпя у вщношенш ознак вщтво
рювальних якостей свиноматок велико! 6L\oï породи залежно 
вщ ïx лшшно! належносД та вшу у опоросах (рис. 1).
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Рис. 1. Вкова динамка вщтворювальних якостей свиноматок велико! бшоТ породи залежно вщ !х лшмноТ 
надежности А - загальна ктьюсть поросят при народженн1; В - ктьюсть живих поросят при народжены; С - 

кшьюсть поросят при вщлученн1; О - маса 1-го поросяти при вщлученн1



Щодо загально! шлькосп поросят прп народженш, свино
матки лшш Веста та Паасу вщр!зняються деякою тенденщею 
до шдвищення середн1х значень ще! ознакп з вжом (рис. 1А). 
Особливо це шдвищення е характернпм для свиноматок лши 
Веста -  вщ 10,95 гол1в (по першому опоросу) до 11,32 гол1в (по 
третьому опоросу). Свиноматки лши Иола характеризуються 
шдвшценням р1вня дано! ознаки по другому опоросу (11,43 го- 
л1в), але по першому та третьому опоросам значения ще! озна
ки значно нижч1 (10,57 та 10,43 гол1в, вщповщно).

Щодо ылькоспживих поросят при народженш, встановле- 
но шшу законом1ршсть (рис. 1В). Для свиноматок лшш Веста 
та Паасу мае мюце тенденнш до зниження значень ще! озна
ки з вжом, тощ як для свиноматок лши Йола не було вщм1че- 
но вжово1 дннамши шлькосп жпвнх поросят при народженш. 
Мапже аналопчну законом1рн1сть вщм1чено 1 стосовно шль
косп поросят при вщлученш (рис. 1С).

Що ж стосуеться живо1 маси одного поросята при вщлу- 
чсш (у виц 2 мюящ), то свиноматки трьох лшш характери
зуються спедиф1чнимп особлпвостями (рис. Ш). Найкрупш- 
ших поросят при вщлучен I було отримано вщ свиноматок лши 
Паасу: 16,38... 16,48 кг (для р1зних опороДв). При цьому 
майже не вцрпчено вшово! мшливосп значень дано! ознаки 
для тварин ще! групп.

Для свиноматок лшп Иола мае м1сце тенденщя до шд
вищення живо! масн одного поросята при вщлученш вщ 
16,21 кг (для свиноматок по першому опоросу) до 16,44 кг (для 
свиноматок по третьому опоросу). Зовсш протилежна картина 
спостерггаеться для свиноматок лгнп Веста, для якпх мае мкце 
тенденщя до зниження живо! маси одного поросята при вщлу
ченш з вжом свиноматки -  вщ 16,22 кг (по першому опоросу) 
до 15,98 кг (по третьому опоросу).

В1рогщш вщмшносп встановлено для оцшок вщсташ Ма- 
халанобюа (Б2) м1ж свиноматками лшп Веста, з одного боку, 
та Иола 1 Паасу. з другого. Розподгл свиноматок р1зних лттп'тт у 
простор! двох перших каношчних вшей наведено на рис. 2.
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При цьому перша каношчна вкь може бути охарактеризова
на як жива маса одного поросята при вщлученш по друго
му та третьому опоросах (факторш навантаження складають 
+0,467 та +0,671, вщповщно), а друга каношчна в1сь -  як за- 
гальна кглыйсть поросят при народженш по другому опоросу 
(факторне навантаження ознаки складае -0,420).
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Рис. 2. Розподш свиноматок велико! бшо! породи у простор! перших двох 
каноычних вкей за ознаками вщтворювальних якостей

Таким чином, свиноматки лши Веста, з одного боку, та 
лшш Йола та Паасу. з другого, у оь\ьшш м1р1 вщргзняються 
стосовно оцшок живо! маси одного поросята при в1длученш 
(по другому та третьому опоросах). При цьому, свиноматки лн 
ни Веста формують бмын однорщний пул -  точшсть прогнозу 
для них складае 94.7%.

Висновки. 1. Встановлено значнпй сумкний вплив на 
ознаки вщтворювальних якостей свиноматок велико! б1ло! по
роди генотппового фактору (лшшна належшсть) та ф1зюлопч- 
ного (вне свиноматки в опоросах). Наибольший вплив вщм1че- 
но для жпво! маси одного поросята при вщлученнг
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2. За штегральним показником (вщстань Махаланобгса) 
свиноматки формують дш бтлып-менш гомогенш грухш: до 
одше! входить свиноматки лшп Веста, а до шшо! -  лшш Йола 
та Паасу. Найбмыпий вклад в дискримшащю цих труп вно
сить значения живо1 маси IX поросят при вщлученш по друго
му та третьему опоросах.
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