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Постановка проблеми. Удосконалення тварин рiзними ме-

тодами розведення та їх використання в селекцiї є сьоггодні однiєю 
з найважливiших проблем. При вирiшеннi данної проблеми вироб-
ництву вiдкриються перспективи значного пiдвищення продуктив-
ностi тварин та полiпшення якостi м'яса, яке являється одним  з 
основних продуктiв харчування людей. 

Збiльшення виробництва свинини повинно супроводжу-
ватись її якiстю. За останнi роки в Криму був створений свiй 
генофонд свиней великої бiлої породи, що мають вiдмiнностi 
високої пристосованостi до мiсцевих умов годiвлi та утримання. 
Але попереднi дослiдження продуктивнiстi та особливостей 
мiсцевих генотипiв виявлено, що iнтенсивнiсть росту не супро-
воджується полiпшенням якiсних характеристик туш, якi мають 
високу осаленiсть, низьку м'яснiсть порiвняно з рiзними поро-
дами iноземної селекцiї. У даному випадку перед нами була по-
ставлена проблема апробацiї впливу схрещування та iнбридингу 
при використаннi вiтчизняної великої бiлої породи з породою 
дюрок, як однiєїю з кращих м'ясних порiд[1,4,3]. 

Стан вивчення проблеми. На основi багатьох до-
слiджень з питань розведення свиней широко використовуються 
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методи чистопородного розведення, схрещування та 
гiбридизацiї. У товарному свинарствi цей метод промислового 
схрещування використовується бiльш широко, але, як показує 
практика, у виробничих умовах не завжди проявлявся ефект 
гетерозису. Ступiнь його виявлення залежить вiд рiзно-
порiдностi використаних кнурiв та свиноматок, вiдселек-
цiйованих у рiзних напрямах продуктивностi. В основному 
ефект гетерозису проявляється на показниках з низьким та сере-
дним ступенем спадковостi, до яких вiдносяться вiдтво-
рювальнi та вiдгодiвельнi якостi.  

М'яснi якостi належать до ознак з високим ступенем спа-
дковостi, тому при схрещуваннi рiзних порiд свиней отримують 
середнi показники та потребують бiльш поглиблених методiв 
розведення з використанням iнбридiнгу. 

Завдання i методика дослiджень. Завдання нашої роботи 
полягало формуванні рiзних груп свиней згiдно з запланованими 
поєднаннями та отримання вiд них молодняку, а також вiдгодiвлi 
до м'ясних якостей свиней великої бiлої породи англiйської се-
лекцiї при чистопородному розведеннi, реципрокному схрещуваннi 
з кнурами дюрок та здатнiсть полiпшення м'ясних якостей при сес-
тринсько-братерському iнбридiнгу (II-II). 

З метою порiвняльної оцiнки рiзних методiв чистопород-
ного розведення включно сестринсько-братерський iнбридiнг 
(II-II) а також схрещування великої бiлої породи англiйської 
селекцiї та дюрок. Дослiдження були проведенi у виробничих 
умовах приватного пiдприємства «Сезам -Агро» Чорноморсько-
го району АР Крим (табл.1). 

Таблиця 1 - Схема дослiджень  
Порода  Групи 

свиноматки кнури 
Поєднання* 

I контроль велика бiла велика бiла н/р 
II дослiдна дюрок велика бiла н/р 
III дослiдна велика бiла дюрок н/р 
IV дослiдна велика бiла (сестра) велика бiла (брат) II-II 
V дослiдна дюрок (сестра) дюрок  (брат) II-II 

 *Примiтка: н/р – неродиннi зв’язки 
                   II-II – сестринсько-братерський інбридинг 
 
Дослiдженнями передбачалось вивчення вiдгодiвельних 

та м'ясних якостей нащадкiв тварин при вищеназваних поєднан-
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нях. Пiсля отримання приплоду цих поєднань та вiдлучення 
пiдсвинкiв поставили на контрольну вiдгодiвлю (жива маса 35-
45 кг). Групи пiдсвинкiа сформованi за принципом аналогiв. 
Оцiнка вiдгодiвельних якостей пiддослiдних груп здiйснювалась 
на основi проведення контрольної вiдгодiвлi згiдно з затвердже-
ною методикою[5,7] Годiвля здiйснювалась за загальноприйня-
тою схемою два рази на добу (вранцi о 8:00 та ввечерi об 16:00) 
комбiкормами власного виробництва, якi складалися з розраху-
нку на 200 кг (за технологiєю виробництва): пшениця - 110 кг, 
ячмiнь - 30 кг, соєва макуха - 32 кг, соняшниковий шрот - 16 кг, 
суха сироватка - 9 кг, крейда - 2,0 кг, сiль - 0,8 кг.  

Результати дослiджень. Вiдгодiвельнi якостi  дослiдних 
груп представленi в таблицi 2, що показують рiзницю за вiком 
досягнення живої маси 100 кг. Пiдсвинки контрольної групи 
досягли передзабiйної маси 100 кг у вiцi 198,0 днiв iз затратою 
корму на 1кг приросту - 3,91 к.од. та середньодобовим прирос-
том 680,0 г.  

 

Таблиця 2 - Вiдгодiвельнi якостi молодняку  

Гр
уп

и Кiлькiсть 
тварин, 

гол 

Методи 
розведення 

Вiк досяг-
нення живої 
маси 100кг, 

днiв 
X±Sх 

Витрати 
корму на 1 

кг приросту,  
к.о. 

X±Sх 

Середньодобо-
вий прирiст, г 

X±Sх 

I 12 аутбридiнг 198,0±3,84 3,91±0,85 680,0±17,11 

II 12 схрещуван-
ня 187,0±2,61 3,86±1,03 732,0±25,01 

III 12 схрещуван-
ня 181,3±3,73 3,80±1,12 715,0±19,36 

IV 12 інбридiнг   
(II-II) 190,0±3,91 4,35±2,10 615,0±17,51 

V 12 інбридiнг   
(II-II) 204,0±4,02 4,04±0,22 622,0±26,24 

С
ер

ед
нє

 п
о 

гр
уп

ам
 

12 --- 192,7±3,62 3,99±1,06 672,0±7,05 

 



Тваринництво, кормо виробництво, збереження …. 
 175 

 

 

Дослiднi групи, одержанi  вiд реципрокного схрещування 
досягали живої маси 100 кг за 187,0 та за 181,3 днi iз затратами 
корму 3,80 – 3,86 к. од. та середньодобовим приростом 715,0 – 
732,0 г.вiдповiдно. Але дослiднi групи тiсного iнбридiнгу (II-II) 
вiдрiзнялись бiльш уповiльненими сроками досягнення живої 
маси 100 кг – 190,0 - 204,0 днi та вищими затратами корму на 1 
кг приросту - 4,04 - 4,35 к.од., вiдповiдно, та бiльш низькими 
середньодобовими приростами порiвняно з контрольною та 
iншими дослiдними групами. 

Вiрогiдна рiзниця мiж групами по вiдгодiвельних якостях 
не виявлена (при Р<0,95). 

При досягненнi живої ваги 100 кг. всi пiддослiднi тва-
рини були забитi на забiйному пунктi даного пiдприємства. 

Пiсля 12-ти годонної витримки в холодильнiй камерi (ț +2 ̊ - 4 ̊ 

С) були проведенi промiри пiвтуш: довжина (вiд 1-го шийно-
го хребця до тазо-лонного з'єднання), товщина шпику по 4-х 
вимiрах (на холцi, на 6-7 грудних хребцях, на попереку та на 
хрестцi), а також площа «м'язевого вiчка» (на поперечному 
розрiзi мiж останнiми грудними та першими поясничними 
хребцями). Напiвтушу розподiляли на три частини (передню, 
середню та задню). Цiннiсть її визначали по масi задньої час-
тини, як найбiльш м'ясної (табл.3). 

З наведених даних в таблицi 3 видно, що довжина тушi у 
пiдсвинкiв контрольної та дослiдних груп практично не 
вiдрiзняєтьтся (95,2 - 96,5 см) при Р<0,95. Товщина шпику 
бiльш висока на холцi у пiдсвинкiв контрольної групи - 37,0 мм, 
переважаючи показники 2-ї, 3-ї та 4-ї дослiдних груп (при 
Р>0,95). 

У пiдсвинкiв контрольної групи показники товщини 
шпику над 6-7 грудними хребцями були бiльш тонкi (21,7 мм), 
нiж у тварин дослiдних груп з вiрогiдною ймовiрнiстю (при 
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Р>0,99, 0,999) за виключенням 2-ї дослiдної групи (свиноматки 
породи дюрок та кнур великої бiлої ). 

Показники товщини шпику на холцi та попереку також 
були вищi у дослiдних групах порiвняно з контрольною (при 
Р>0,999), за вийнятком 2-ї дослiдної групи. 



 

Таблиця 3 - Показники м’ясностi пiддослiдних тварин, забитих при живiй масi 100 кг  
Товщина шпику , мм Вага частини напiвтушi, кг 

Групи n 
Довжина 
тушi,см 

X±Sх 
на холцi 

X±Sх 

над 6-7 
грудними 
хребцями 

X±Sх 

на попе-
реку 
X±Sх 

на 
хрестцi 
X±Sх 

передня 
X±Sх 

середня 
X±Sх 

задня 
X±Sх 

Площа 
«м'язового 
вiчка» см 

X±Sх 

Маса 
тушi,кг 
X±Sх 

I контро-
льна 10 95,2 

±0,33 
37,0 

±1,23 
21,7 

±2,32 
19,9 

±0,47 
13,9 

±0,05 
11,9 

±0,09 
10,2 

±0,07 
11,9 

±0,09 
33,5 

±0,15 
68,9 

±0,52 
%  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

II дослiдна 9 95,7 
±0,60 

34,0 
±0,59* 

25,0 
±0,52 

24,7 
±0,64*** 

15,5 
±2,14 

11,8 
±0,07 

9,9 
±0,08* 

11,6 
±0,19 

37,7 
±0,30*** 

67,1 
±0,49 

%до конт-
рольної  +0,5 -9,2 +15,7 +24,1 +11,5 -0,9 -3,0 -2,6 +11,2 -6,7 

III до-
слiдна 10 95,6 

±1,15 
33,3 

±1,07* 
31,2 

±0,38*** 
27,8 

±0,47*** 
23,5 

±0,61*** 
12,0 

±0,07 
10,3 

±0,03 
12,3 

±0,09** 
37,2 

±0,13*** 
69,6 

±0,44* 
%до конт-

рольної  +0,4 -10,0 +43,3 +39,6 +69,0 +0,8 +0,9 +3,3 +11,0 +1,0 

IV 
дослiдна 12 95,8 

±0,27 
34,2 

±0,47* 
29,9 

±0,47** 
27,3 

±0,71*** 
22,7 

±1,38*** 
12,0 

±0,28 
10,4 

±0,09 
12,6 

±0,16*** 
38,5 

±0,23*** 
69,5 

±0,63 
%до конт-

рольної  +0,6 -7,6 +37,7 +37,1 +63,3 +0,8 +1,9 +5,8 +14,9 +0,8 

V дослiдна 10 96,5 
±0,56 

35,4 
±0,64 

34,1 
±0,65*** 

30,2 
±0,59*** 

26,0 
±0,78*** 

12,1 
±0,06 

10,3 
±0,06 

12,4 
±0,10** 

40,7 
±0,36*** 

69,5 
±0,08** 

%до конт-
рольної  +0,3 -4,4 +57,1 +51,7 +87,0 +1,6 +0,9 +4,2 +21,4 +0,8 

*при Р>0,95  ** при Р>0,99  *** при Р>0,999 
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Заслуговує уваги вирiвнювання шпику на спинi. У конт-
рольнiй групi рiзниця мiж найбiльшою товщиною (на холцi) та 
найтоншою на хрестцi складає 23,1 мм. У дослiдних групах ця 
рiзниця складає: II 34,0-15,5=18,5; III 33,3-23,5 =9,8; IV 34,2-
22,7=11,7; V 35,4-26,0=9,4 (вiд 9,4 до 18,5 мм). 

Найбiльш повно характеризують м'яснiсть пiдсвинкiв такi 
показники: маса задньої частини та площа «м'язового вiчка», які 
були бiльші у пiдсвинкiв пiддослiдних груп порiвняно з контро-
льною (при Р>0,99 та при Р>0,999), за вийнятком 2-ї дослiдної 
групи (при Р<0.95). 

Висновки. 1. Вiдгодiвельнi якостi помiсних тварин при 
використаннi в схрещуваннi свиноматок великої бiлої породи 
англiйської селекцiї з кнурами породи дюрок дають нащадкiв з 
кращими показниками м’ясностi, порiвняно з чистопородним 
розведенням. 

2. Реципрокне схрещування мiж тваринами великої бiлої 
породи та дюрок впливає на величину  площi «м'язового вiчка» 
та маси задньої частини тушi в їх нащадкiв. 

3. Iнбридiнг позитивно впливає на м'яснi якостi нащадкiв 
за рахунок збiльшення маси  задньої частини тушi. 
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ЕКОЛОГО-ГЕНЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ СУЧАСНИХ  
ЯЄЧНИХ КРОСІВ  

 
Пересунько  А.В. – к.с.-г. н.,  Херсонський ДАУ 
 

Постановка проблеми. Останнім часом у наукових до-
слідженнях приділяється значна увага визначенню адаптаційних 
якостей ліній, типів, порід тварин і птиці до умов утримання й 
інтенсивних технологій виробництва продукції. 

Висловлюється думка, що тваринництво майбутнього бу-
де базуватися на принципах адаптивності, відповідності умов 
середовища генетичному потенціалу продуктивності [1]. Тому 
виникла проблема створення, породних технологій, які най-
більш оптимальні для основного генофонду, що використову-
ється в сучасному птахівництві. Нині в Україні використовуєть-
ся птиця 18-20 кросів яєчного типу селекції провідних фірм 
США, Канади, Західної Європи. Їх адаптація відбувається в 
умовах взаємодії генотип х середовище, яка веде до зниження 
ефектів специфічної комбінаційної здатності і відповідно обу-
мовлює зниження яєчної продуктивності в перших генераціях 
відтворення родинних форм. Тому слід визначити актуальними 
дослідження, що передбачають використання таких критеріїв 
оцінки адаптивності ліній, родинних форм і гібридів як еколого-
генетичні параметри - пластичність і стабільність ознак продук-
тивності. 


