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Вивчались показники відтворної продуктивності свиноматок порід великої білої та ландрас в умовах промислово-

го комплексу центрального степу України за чистопородного розведення та реципрокного схрещування. Встановлено, 
що різниці за багатоплідністю у свиноматок першої, другої та третьої груп не виявлено, тоді як в помісних гніздах 
свиноматок третьої групи виявилось вірогідно (р<0,01) на 1,1 голови більше живих поросят при народжені. Водночас в 
чистопородних гніздах свиноматок великої білої породи виявилась найбільша кількість мертвонароджених поросят 
12,41%, що вірогідно вище в порівнянні з аналогами породи ландрас як за чистопородного розведення, так і схрещування 
(р<0,01-0,001). За великоплідністю суттєвих розбіжностей між тваринами піддослідних груп не спостерігалось. Відмінно-
стей за збереженістю поросят в чистопородних гніздах тварин великої білої та ландрас порід не виявлено, тоді як за 
схрещування маток цих порід встановлена вірогідна перевага тварин породи ландрас над великими білими аналогами на 
7,5%(р<0,05). Кількість поросят при відлучені в чистопородних гніздах свиноматок порід великої білої та ландрас була 
вірогідно на 0,7…0,9 голови менше порівняно з помісними гніздами свиноматок породи ландрас, осіменених спермою кну-
рів великої білої породи(р<0,001) та на 0,2…0,4 голови в порівнянні з помісними гніздами свиноматок за реципрокного 
схрещування (р≤0,05). В цілому за обох варіантів схрещування виявлена тенденція до збільшення кількості поросят при 
відлучені порівняно з чистопородним розведенням батьківських форм. Маса гнізда помісних поросят при поєднані свино-
маток породи ландрас з кнурами великої білої породи (♀Л ×♂ВБ) виявилася вірогідно (р<0,05) на 5,0…5,3 кг вищою порів-
няно з гніздами чистопородних тварин. Водночас помісні тварини від зворотного схрещування маток великої білої поро-
ди з кнурами породи ландрас мали тенденцію до перевищення за цією ознакою чистопородних ровесників на 2,1-2,4 кг та 
поступалися за нею своїм аналогам при поєднані свиноматок породи ландрас з кнурами великої білої породи на 2,9 кг. 

Ключові слова: свиноматка, порода, схрещування, приріст, багатоплідність, збереженість, маса гнізда, 
DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.1.15 
На сучасному етапі розвитку суспільства однією з 

умов успішного виробництва є його інтенсифікація і індустрі-
алізація. Ці процеси змушують виробників свинини до впро-
вадження потокового, промислового виробництва, з викори-
станням найсучасніших способів годівлі, умов утримання та 

методів розведення свиней 5, 10. 
Невід’ємною складовою процесу виробництва сви-

нини є інтенсивні методи відтворення тварин. В сучасному 
свинарстві для цього використовуються як вітчизняні, так і 

зарубіжні генотипи свиней 1, 2, 6, 12, 15. Але при викорис-
танні свиней будь-якого походження виробники впроваджу-
ють такі форми їх розведення, які б максимально викорис-

товували біологічні особливості тваринного організму 7, 

13. В сучасному свинарстві для використання ефекту гете-
розису використовується промислове схрещування та гібри-
дизація. Гібридизація за визначенням G.H Shull [20] – є 
вищим рівнем промислового схрещування за участі спеціа-
льно відселекціонованих материнських і батьківських 
форм, з стійкою передачею потомству відтворювальних, 
відгодівельних та забійних якостей. Як зауважують И. 
Горин., И.Никитченко [7,] сучасне розуміння терміну внутрі-
шньо-видової гібридизації – це поєднання відселекціонова-
них за окремими ознаками батьківських і материнських 

генотипів для отримання високопродуктивних товарних 
гібридів. За повідомленнями [1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13] за раху-
нок гібридизації досягається суттєве, на 5-22 %, збільшення 
продуктивності свиней та поліпшення якості продукції. У 
свинарстві за словами A. Phelps [19], гібридами прийнято 
називати нащадків одержаних від поєднання кнурів і сви-
номаток спеціально відселекціонованих порід, типів і 
ліній як чистопородних, так і синтетичних, які переві-
рені на комбінаційну здатність. Розробці програм гібриди-
зації та вивченню її ефективності присвячено велику кількість 
робіт вітчизняних та зарубіжних вчених [1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 
13, 15, 16, 17, 18]. Але цей процес досить динамічний і вима-
гає постійного вдосконалення [6], особливо з врахуванням 
глобалізації ринку генетичного матеріалу у свинарстві. Як 
стверджують А. Гетя [6], Н. Піотрович [10], В. Топіха із спів-
авторами [11], А. Федяєва [13], в Україну останнім часом 
завозиться велика кількість свиней зарубіжного походження, 
без врахування їх адаптаційної здатності до нових геокліма-
тичних умов використання. В зв’язку з чим метою статті є 
дослідження актуального питання підвищення продуктивно-
сті свиней зарубіжного походження в умовах промислових 
комплексів степової зони України. 

Матеріал та методи досліджень. Для проведення 
досліджень залежності відтворювальних якостей свинома-
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ток за різних методів розведення було за принципом груп 
аналогів відібрано чотири групи свиноматок по 60 голів в 
кожній. Першу та третю групи склали чистопородні свинома-
тки великої білої породи ірландського походження генетич-
ної компанії Хермітаж Генетікс. До другої та четвертої групи 
ввійшли чистопородні їх аналоги породи ландрас ірландсь-
кого походження тієї ж компанії. Свиноматок І групи, які були 
контролем, осіменяли спермою кнурів великої білої породи 
ірландської селекції. Спермою цих же кнурів осіменяли і 
тварин IV (дослідної) групи. Свиноматок ІІ та ІІІ (дослідних) 
груп осіменяли спермою кнурів породи ландрас ірландської 
селекції. Утримання свиноматок всіх чотирьох груп було 
ідентичним в усі періоди репродуктивного циклу. Годівля 
також була ідентичною, повнораціонними збалансованими 
комбікормами власного виробництва. Після постановки на 
опорос враховували наступні показники продуктивності: 
загальну кількість народжених поросят, багатоплідність, 
масу гнізда поросят при народженні, кількість, індивідуальну 
масу та масу гнізда поросят при відлучені. 

Комплексну оцінку відтворних якостей свиноматок 
визначали за допомогою оціночного індексу відтворюваль-
них якостей, розробленого Лашем та Мольна у модифікації 
М.Д. Березовського та Д.В. Ломако [3]: 

GWВІ 352  , 

де В-кількість поросят при народженні, гол;  
W – кількість відлучених поросят, гол.; 
G – середньодобовий приріст поросят до відлучення, кг.  
Селекційний індекс відтворювальних якостей свино-

маток (СІВЯС) визначали згідно методики О.М. Церенюка 
[14]: 

СІВЯС = 6Х1 + 9,34 (
Х2
Х3
) 

де СІВЯС – селекційний індекс відтворювальних яко-

стей свиноматок;  
Х1 – багатоплідність, гол;  
Х2 – маса гнізда при відлученні, кг;  
Х3 – термін відлучення, діб;  
6 та 9,34 – коефіцієнти. 
Результати дослідження. Отримані показники, що 

наведені в таблиці 1 свідчать, що найбільшою потенціаль-
ною багатоплідністю відрізнялись свиноматки великої білої 
породи, як при чистопородному розведенні, так і при схре-
щуванні. Вони народжували вірогідно більше на 1,2…1,4 
поросят порівняно з тваринами породи ландрас, за їх чисто-
породного розведення (р<0,01) та на 0,4…0,6 за схрещуван-
ня з кнурами великої білої породи. Водночас в чистопород-
них гніздах свиноматок великої білої породи виявилась 
найбільша кількість мертвонароджених поросят 12,41%, що 
вірогідно вище в порівнянні з аналогами породи ландрас як 
за чистопородного розведення, так і схрещування (р<0,01-
0,001). Також тварини цієї групи мали вірогідно вищу кіль-
кість мертвонароджених поросят в порівнянні з свиноматка-
ми великої білої породи за схрещування їх з кнурами породи 
ландрас. Цей факт спричинив відсутність вірогідної різниці 
за багатоплідністю у свиноматок першої, другої та третьої 
груп, тоді як в помісних гніздах свиноматок третьої групи 
виявилось вірогідно (р< 0,01) на 1,1 голови більше живих 
поросят при народжені. 

За великоплідністю суттєвих розбіжностей між тва-
ринами піддослідних груп не спостерігалось. 

Збереженість поросят в чистопородних гніздах пер-
шої та другої групи практично не виявлено, тоді як за схре-
щування маток цих порід встановлена вірогідна перевага 
тварин породи ландрас над великими білими аналогами на 
7,5% (р<0,05), що, на наш погляд, спричинено суттєво біль-
шою у свиноматок третьої групи багатоплідністю. 

Таблиця 1 
Відтворювальні якості свиноматок за різного варіанту розведення, M±m 

Група свиноматок 

I група 
 (контрольна) 
(♀ВБ × ♂ВБ) 

n=60 

II група 
(дослідна) 

(♀Л × ♂Л), n=56 

III група 
(дослідна) 

(♀ВБ × ♂Л) 
n=59 

IV група 
(дослідна) 
(♀Л ×♂ВБ)  

n=57 

Всього народжених поросят, гол. 17,0±0,28 15,8±0,27** 17,2±0,35 16,6±032 

Багатоплідність, гол. 14,7±0,25 14,5±0,24 15,8±0,34** 15,0±0,31 

Кількість мертвонароджених поросят, гол. 2,26±0,18 1,33±0,12*** 1,29±0,14*** 1,55±0,19 

Частка мертвонароджених поросят, % 12,4±0,93 7,7±0,67*** 7,32±0,81*** 8,50±0,96** 

Великоплідність, кг 1,31±0,007 1,32±0,007 1,29±0,008 1,32±0,006 

Маса гнізда  поросят при народженні, кг 19,3±0,38 19,1±0,36 20,4±0,49 19,8±0,45 

Збереженість, % 82,3±1,63 82,1±1,96 77,8±1,85 85,3±2,76 

Кількість поросят при відлучені, гол. 12,1±0,09 11, 9±0,12 12,3±0,15 12,8±0,12*** 

Маса одного поросяти при відлучені, кг 6,66±0,079 6,75±0,066 6,72±0,118 6,69±0,143 

Маса гнізда поросят при відлучені, кг 80,6±1,65 80,3±1,32 82,7±1,9 85,6±1,71* 

Середньодобовий приріст поросят сисунів, г 198±3,2 201±3,3 201±4,7 199±3,9 

СІВЯС, балів 115,1 113,8 123,9 116,8 

Оціночний індекс, балів 45,8 45,3 47,4 47,6 
 

Різна кількість живих поросят при народжені та їх 
збереженість під час підсисного періоду спричинили різницю 
в кількості поросят при відлучені. В чистопородних гніздах 
свиноматок першої та другої груп їх було вірогідно на 
0,7…0,9 голови менше порівняно з помісними гніздами 
свиноматок четвертої групи (р<0,001) та на 0,2…0,4 голови в 
порівнянні з помісними гніздами свиноматок третьої групи 
(р≤0,05). Водночас кількість поросят при відлученні в поміс-
них гніздах четвертої групи була на 0,5 поросяти вищою 

порівняно з реципрокним варіантом схрещування (ІІІ група) 
(р<0,05). В цілому за обох варіантів схрещування виявлена 
тенденція до збільшення кількості поросят при відлучені 
порівняно з чистопородним розведенням батьківських форм. 

За індивідуальною масою поросят при відлучені віро-
гідної різниці між тваринами піддослідних груп не встанов-
лено, хоча і спостерігалась тенденція до її підвищення у 
чистопородних поросят породи ландрас. 
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Маса гнізда помісних поросят четвертої групи вияви-
лася вірогідно (р<0,05) на 5,0…5,3 кг вищою порівняно з 
чистопородними гніздами тварин першої та другої груп. 
Водночас помісні тварини від зворотного схрещування ма-
ток великої білої породи з кнурами породи ландрас мали 
тенденцію до перевищення за цією ознакою чистопородних 
ровесників з першої та другої груп на 2,1-2,4 кг та поступа-
лися за нею своїм аналогам з четвертої групи на 2,9 кг. 

За середньодобовими приростами поросят в підсис-
ний період суттєвих розбіжностей  між тваринами піддослід-
них груп не встановлено, і не виявлено чіткої тенденції в 
розрізі груп. 

За комплексним показником відтворних якостей сви-
номаток розрахованим за методикою М.Б. Березовського 
кращими виявились свиноматки породи ландрас яких осіме-
няли спермою кнурів великої білої породи, тоді як селекцій-
ний індекс відтворювальних якостей свиноматок виявився 

найкращим у маток великої білої породи при схрещуванні з 
кнурами породи ландрас. За обома індексами кращі резуль-
тати отримані при схрещуванні порівняно з чистопородним 
розведенням. 

Висновки. Схрещування свиней порід великої білої 
та ландрас ірландського походження в умовах промислово-
го комплексу степу України сприяло підвищенню багатоплі-
дності кількості поросят та мас їх гнізда при відлучені. 

Не встановлено залежності від методу розведення 
свиней їх великоплідності, збереженості та індивідуальної 
маси поросят при відлучені. 

Встановлено тенденцію до підвищення маси поміс-
них гнізд поросят при відлучені порівняно з чистопородними. 

За комплексною оцінкою відтворювальних якостей 
свиноматок кращі результати отримані при схрещуванні 
порівняно з чистопородним розведенням. 
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Reproductive qualities of sowings of Irish origin in purebreed breeding and crossing in an industrial complex 
Studied the indicators of reproductive productivity of great white sows and landrace breeds in the conditions of the industrial 

complex at the central steppe of Ukraine using purebred breeding and reciprocal crossing. It was found that the differences in fertility 
in sows of the first, second and third groups were not detected, while in the local nests of sows of the third group was found (p<0,01) 
1,1 heads more live piglets at birth. At the same time, the largest number of stillborn piglets of 12,41% was found in purebred nests 
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of sows of large white breed, which is probably higher in comparison with analogues of landrace breed both in purebred breeding 
and crossing (p <0,01-0,001). There were no significant differences in the fertility of the animals of the experimental groups. Differ-
ences in the safety of piglets in purebred nests of large white and landrace animals were not found, while the crossing of queens of 
these breeds found a probable advantage of landrace animals over large white counterparts by 7,5% (p <0,05). The number of 
piglets weaned in purebred nests of sows of great white and landrace breeds was probably 0,7… 0,9 less compared to local nests of 
landrace sows inseminated with sperm of large white breed boars (p<0,001) and 0,2…0,4 heads in comparison with local sows' 
nests by reciprocal crossing (p≤0,05). In general, both variants of crossbreeding showed a tendency to increase the number of 
piglets at weaning compared with purebred breeding of parental forms. The nest weight of local piglets when combined sows of 
landrace breed with boars of large white breed (♀L×♂VB) was probably (p<0,05) 5,0… 5,3 kg higher compared to the nests of 
purebred animals. At the same time, domestic animals from the backcrossing of large white breed queens with landrace boars tend-
ed to exceed their purebred peers by 2,1-2,4 kg and were inferior to their counterparts when combining landrace sows with large 
white breed boars by 2,9 kg. 

Key words: sow, breed, crossbreeding, growth, fertility, preservation, nest weight, 
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