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Інтенсифікація свинарства у зна-
чній мірі визначається раціональним 
використанням наявного генофонду 
порід, сучасних технологій виробни-
цтва, культурою ведення галузі, засто-
суванням зоотехнічних прийомів, які 
сприяли б прояву породних та індиві-
дуальних особливостей, формуванню 
високої продуктивності, міцної кон-
ституції, пристосованості до тривало-
го використання [6]. В Україні на су-
часному етапі розвитку галузі свинар-
ства є всі можливості для використан-
ня високопродуктивних материнських 
і батьківських форм вітчизняної і за-
рубіжної селекції, які вже сьогодні 
можна ефективно використовува-
ти [7]. Вивчення питання ефективнос-

ті схрещування свиней різних порід 
дає можливість здійснити відбір най-
цінніших тварин для підвищення їх 
продуктивності і рентабельності галу-
зі свинарства.

Доведено вірогідне підвищення жи-
вої маси, середньодобових приростів, 
індексу рівномірності росту та відгоді-
вельних якостей у помісних свиней 
(велика біла × ландрас) порівняно із 
чистопородними тваринами великої 
білої породи [2].

Використання для відгодівлі поміс-
них тварин поєднання ландрас × дю-
рок порівняно з чистопородними лан-
драсами забезпечує вірогідно вищі 
значення живої маси та показників 
відгодівельних якостей. Помісі також 
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відрізняються вірогідно вищими ін-
тенсивністю формування та напругою 
росту у відгодівельний період [1].

Встановлено, що найбільш рента-
бельною в умовах сучасної промисло-
вої технології буде відгодівля молодня-
ка, який одержаний під час схрещу-
вання свиноматок 1/2  велика біла × 
дюрок) з кнурами породи п’єтрен ан-
глійського походження [5].

Найвищі статистично вірогідні пе-
реваги над чистопородними тварина-
ми великої білої породи за живою ма-
сою, середньодобовими приростами і 
відгодівельними якостями отримано 
по групі нащадків від парування по-
місних свиноматок поєднання велика 
біла × ландрас з кнурами-плідниками 
породи п’етрен [3].

На відміну від традиційної схеми 
отримання фінального відгодівельно-
го молодняку ((велика біла × ландрас) 
× дюрок), запропоновані науковцями 
поєднання є більш продуктивнішими. 
Так, у молодняку свиней, отриманого 
від поєднання свиноматок «F1» (велика 
біла × ландрас) з помісними кнурами 
(дюрок × п’єтрен) – «кантор», відміче-
но найвище значення середньодобо-
вих приростів – 777,5 г, що обумовило 
і найменші витрати кормів – 3,38 корм. 
од. [4].

Отже, аналіз сучасного виробни-
цтва свинини вказує на те, що най-
більш інтенсивно виробництво відбу-
вається за рахунок використання по-
рід, які здатні проявити високу про-
дуктивність та життєздатність. Тому 
вивчення питання ефективності схре-
щування свиней різних порід, особли-

во іноземного походження, дає мож-
ливість здійснити відбір найцінніших 
тварин для підвищення продуктив-
ності та рентабельності галузі в умовах 
сучасної промислової технології [5].

Дослідження було проведено в умо-
вах сільськогосподарського виробни-
чого кооперативу (СВК) «Агрофірма 
«Миг-Сервіс-Агро» Новоодеського ра-
йону Миколаївської області. Було 
сформовано чотири групи тварин із 
60 основних свиноматок великої білої 
породи (по 15 голів в групі): І група – 
контрольна (чистопородні тварини ве-
ликої білої породи); ІІ група – дослідна 
(поєднання велика біла × ландрас); ІІІ 
група  – дослідна (поєднання велика 
біла × дюрок (внутрішньопородний 
тип української селекції «Степовий»)); 
IV група (поєднання велика біла × 
п’єтрен). Із отриманого від свинома-
ток досліджуваних груп молодняку 
було сформовано чотири групи тварин 
аналогів за віком та живою масою по 
100  голів: чистопородні (велика біла) 
та помісні (1/2  велика біла × 1/2  лан-
драс; 1/2  велика біла × 1/2  дюрок; 
1/2  велика біла × 1/2  п’єтрен). По до-
сліджуваних групах вивчено вікову ди-
наміку живої маси і приростів та від-
годівельні якості (вік досягнення жи-
вої маси 100 кг, середньодобовий при-
ріст на відгодівлі та від народження).

Було проведено аналіз вікової дина-
міки живої маси свиней контрольної 
та дослідних груп (табл.1). Встановле-
но, що свині другої дослідної групи 
статистично вірогідно переважають 
тварин контрольної групи за живою 
масою у віці одного місяця на 0,4  кг 
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(р<0,05). Аналогічні висновки можна 
зробити при аналізі даних четвертого, 
п’ятого та шостого місяців – переваги 
тварин другої дослідної групи над сви-
нями контрольної групи складають 
2,2 кг (р<0,05), 3,0 кг (р<0,05) та 5,8 кг 
(р<0,001) відповідно. Слід також від-
мітити, що свині третьої дослідної гру-
пи характеризуються вірогідно вищи-
ми значеннями живої маси порівняно 
із тваринами контрольної групи та пе-
реважають їх за живою масою при на-
родженні на 0,09 кг (р<0,05), у віці од-
ного місяця  – на 0,5  кг (р<0,01), двох 
місяців – на 1,4 кг (р<0,05), трьох міся-
ців – на 1,5 кг (р<0,05), чотирьох міся-
ців – на 2,5 кг (р<0,01), п’яти місяців – 
на 4,6 кг (р<0,01) та шести місяців – на 
7,9 кг (р<0,001) відповідно.

Аналогічні висновки можна зроби-
ти при проведенні порівняльного ана-
лізу живої маси свиней контрольної та 
четвертої дослідної груп. Переваги 
свиней четвертої дослідної групи над 
контролем за живою масою при наро-
дженні складають 0,14  кг (р<0,01), у 
віці одного місяця  – 0,8  кг (р<0,001), 

двох місяців  – 1,7  кг (р<0,01), трьох 
місяців – 1,8 кг (р<0,05), чотирьох мі-
сяців – 3,0 кг (р<0,01), п’яти місяців – 
6,0  кг (р<0,001) та шести місяців  – 
9,1 кг (р<0,001) відповідно.

З метою вивчення впливу спадко-
вості кнурів-плідників на мінливість 
живої маси свиней у різному віці було 
використано методику однофактор-
ного дисперсійного аналізу. За резуль-
татами проведено аналізу доведено 
наявність статистично вірогідного 
впливу схрещування свиноматок ве-
ликої білої породи із кнурами-плідни-
ками порід ландрас, дюрок та п’єтрен 
на мінливість живої маси нащадків 
при народженні (η2=13,1%), у віці од-
ного (η2=23,3%), чотирьох (η2=15,0%), 
п’яти (η2=20,4%) та шести (η2=40,4%) 
місяців.

Нами також було проаналізовано 
вікову динаміку середньодобових при-
ростів живої маси контрольної та до-
слідних груп свиней (рис.1).

У віковий період 0-1  місяці свині 
третьої та четвертої дослідних груп 
характеризуються вірогідно вищими 

Таблиця 1 
Динаміка живої маси контрольної та дослідних груп свиней, XSX ±  (кг)
Жива маса Група

І
контрольна 
(n=100)

ІІ
дослідна 
(n=100)

ІІІ
дослідна 
(n=100)

ІV
дослідна 
(n=100)

При народженні 1,27±0,023 1,34±0,036 1,36±0,041* 1,41±0,036**
У віці 1 місяць 7,2±0,14 7,6±0,15* 7,7±0,13** 8,0±0,19***

2 місяці 17,1±0,37 18,2±0,44 18,5±0,48* 18,8±0,46**
3 місяці 31,3±0,44 32,6±0,52 32,8±0,58* 33,1±0,61*
4 місяці 52,1±0,62 54,3±0,66* 54,6±0,68** 55,1±0,88**
5 місяців 74,0±0,96 77,0±1,18* 78,6±1,10** 80,0±1,43***
6 місяців 94,6±0,87 100,4±1,10*** 102,5±1,22*** 103,7±1,31***

Примітка: тут і далі: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001.
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значеннями середньодобових прирос-
тів живої маси та переважають тварин 
контрольної групи на 13,5 г (р<0,01) та 
24,2 г (р<0,001) відповідно. Аналогічні 
висновки можна зробити при аналізі 
даних вікового періоду 4-5  місяців  – 
перевага тварин третьої та четвертої 
дослідних груп над контрольною скла-
дають 72,2 г (р<0,01) та 102,2 г (р<0,001) 
відповідно. У вікові періоди 1-2  та 
2-3  місяців статистично вірогідні різ-

ниці між свинями контрольної та до-
слідних груп за величиною середньо-
добових приростів живої маси відсут-
ні (р>0,05). У вікові періоди 3-4  та 
5-6  місяців свині всіх дослідних груп 
статистично вірогідно переважають 
тварин контрольної групи.

В результаті аналізу відгодівельних 
якостей свиней контрольної та дослід-
них груп встановлено, що чистопород-
ні свині великої білої породи (контр-

Рис. 1. Динаміка середньодобових приростів живої маси контрольної та дослідних 
груп свиней, г
Таблиця 2 
Відгодівельні якості свиней контрольної та дослідних груп, 

XSX ±
Показник Група

І
контрольна 
(n=100)

ІІ
дослідна 
(n=100)

ІІІ
дослідна 
(n=100)

ІV
дослідна 
(n=100)

Вік досягнення живої маси 100 кг, 
днів

187,0
±1,41

179,5
±1,87**

178,0
±1,53***

176,5
±2,05***

Середньодобовий приріст на від-
годівлі, г

702,6
±5,36

752,6
±7,72***

774,8
±8,38***

783,7
±8,41***

Середньодобовий приріст від 
народження, г

518,3
±4,70

550,1
±5,92***

561,9
±6,59***

568,1
±7,11***
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ольна група) статистично вірогідно 
поступаються тваринам другої, тре-
тьої та четвертої дослідних груп за ві-
ком досягнення живої маси 100  кг на 
7,5  днів (р<0,01), 9,0  днів (р<0,001) та 
10,5 днів (р<0,001) відповідно (табл.2).

Найнижчі значення середньодобо-
вих приростів на відгодівлі виявлено 
по контрольній групі (702,6 г), перева-
ги тварин другої, третьої та четвертої 
дослідних груп складають 50,0  г 
(р<0,001), 72,2  г (р<0,001) та 81,1  г 
(р<0,001) відповідно.

Аналогічні висновки можна зроби-
ти, аналізуючи дані середньодобових 
приростів від народження: переваги 
тварин другої, третьої та четвертої до-
слідних груп над контролем станов-
лять 31,8 г (р<0,001), 43,6 г (р<0,001) та 
49,8 г (р<0,001) відповідно.

Було також проаналізовано вплив 
спадковості кнурів-плідників на від-
годівельні якості свиней досліджува-
них груп (табл.3).

Встановлено вірогідний вплив на 
мінливість віку досягнення живої маси 
100 кг – частка впливу сягає 27,9%, се-
редньодобових приростів на відгодівлі 
та від народження  – частки впливу 
складають 55,2 та 41,0% відповідно.

Отже, схрещування свиноматок ве-
ликої білої породи із кнурами-плідни-
ками порід ландрас, дюрок та п’єтрен 

забезпечує вірогідне підвищення жи-
вої маси та приростів у помісних тва-
рин, а найвищі показники як живої 
маси так і середньодобових її прирос-
тів отримано по помісях поєднання 
порід велика біла та п’єтрен. Також ві-
рогідно вищими значеннями вказаних 
показників відрізняються помісі поєд-
нання порід велика біла та дюрок (вну-
трішньопородний тип української се-
лекції «Степовий»).

Схрещування свиноматок великої 
білої породи із кнурами-плідниками 
порід ландрас, дюрок та п’єтрен віро-
гідно підвищує відгодівельні якості 
молодняку свиней особливо поєднан-
ня порід велика біла × дюрок та велика 
біла × п’єтрен.
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