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Проведена оцінка ефекту гетерозису за прямого та реципрокного схрещування основних материнських порід ве-

ликої білої та ландрас ірландського походження в умовах промислової технології виробництва свинини в степу України. 
Встановлено прояв ефекту гетерозису за  більшістю материнських ознак як за прямого так і зворотного схрещування  
основних материнських порід. Але за різними ознаками його ефект був неоднаковим. За багатоплідністю встановлено 
ефект гетерозису як при прямому так і зворотному схрещуванні. Найвищим при прямому схрещуванні виявився показник 
специфічного гетерозису – 8,97%, тоді як справжній та загальний  гетерозис проявились на рівні 7,48%. За зворотного 
варіанту поєднання свиней цих порід загальний гетерозис за показником багатоплідності склав 3,45%, справжній та 
специфічний  гетерозис  становили 2,04%,тоді як гіпотетичний  склав 2,74%. У свиноматок  великої білої породи при 
поєднання їх з кнурами породи ландрас спостерігалися негативні значення  всіх видів гетерозису на рівні 5,24 -5,47%. За 
зворотного поєднання свиней цих порід встановлено позитивний загальний гетерозис – 3,90%, справжній та специфіч-
ний  становили 3,65%, а гіпотетичний – 3,77%. За кількістю поросят при відлученні ефект гетерозису виявився нижчим 
за прямого схрещування (♀ВБ × ♂Л) в порівнянні зі зворотнім (♀Л ×♂ВБ). Так за прямого схрещування специфічний ге-
терозис склав 3,36%, тоді як гіпотетичний 2,50%. За зворотного схрещування тварин цих порід ефект загального 
гетерозису склав 7,56%, справжнього та специфічного гетерозису 5,79% а гіпотетичного – 6,67%. Ефект гетерозису 
за масою гнізда поросят при відлучені у свиноматок породи ландрас осімененних спермою кнурів великої білої породи був 
наступним – загальний – 6,60%, гіпотетичний – 6,40%, справжній та  специфічний – 6,20%. Ефект гібридної сили за 
комплексом ознак відтворювальних якостей свиноматок за показником СІВЯС найвищим був ефект специфічного гете-
розису за поєднання порід ♀ВБ × ♂Л – 8,88%, тоді як гіпотетичний гетерозис за СІВЯС склав 8,26%, а загальна та 
справжня його форми знаходились на рівні 7,65%. За поєднання свиноматок породи ландрас з кнурами великої білої поро-
ди ефекти гетерозису за СІВЯС загальний гетерозис за комплексом цих ознак склав для даного поєднання 2,64%, гіпо-
тетичний – 2,05%, а  специфічний та справжній по 1,48%. За більшістю відтворювальних якостей свиноматок материн-
ських генотипів великої білої та ландрас порід виявлено ефект гетерозису як при прямому так і зворотному їх схрещу-
ванні. При схрещуванні свиноматок великої білої породи з кнурам породи ландрас  найвищим прояв ефекту гетерозису 
був  за загальною кількістю поросят при народжені – 1,18 … 8,86%, багатоплідності – 7,48 … 8,97% та селекційним 
індексом відтворювальних якостей (СІВЯС) – 7,85 – 8,88%. За реципрокного варіанту схрещування тварин цих порід 
найвищим показник гетерозису виявився  за кількістю поросят при відлучені – 5,79 … 7,56%, масою поросят при відлучені 
6,20 … 6,60% та оціночним індексом з обмеженою кількістю ознак (ІВЯ) – 3,93 … 5,08%. 

Ключові слова: свиноматка, порода, поєднання, гетерозис, багатоплідність, схрещування, середньодобові при-
рости 
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Одним з основних показників рентабельності сви-

нарства є багатоплідність свиноматок. Ще в минулому сто-
річчі дослідженнями Д.И. Грудев [1] встановлено, що підви-
щення багатоплідності на одну голову понад восьми порося 
в гнізді веде до зниження собівартості одного поросяти після 
відлучення на 8-12 %.  В сучасному свинарстві, як ствер-
джують Н.А. Зиновьева з співавторами [2] розмір гнізда 
свиноматки залежить від породної належності вихідних 

батьківських форм. Як повідомляють E. Avalos та C. Smith 
[3] селекція на багатоплідність малоефективна, тому що 
дана ознака має низьку успадковуваність.  Для збільшення 
багатоплідності на 0,8 голови, за їхніми розрахунками необ-
хідно впродовж 16 років  вести відбір на багатоплідність за 
50 % бракування маток.  А відсутність спрямованого відбору 
за цією ознакою як стверджує Р.И. Шейко [4] призводить до 
зниження багатоплідності внаслідок відбору краще розвине-
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них поросят з невеликих гнізд. Але як стверджує 
Ф.В. Жирнов [5], ефективність відтворювальної здатності 
свиноматок залежить не тільки від індивідуальних їх особ-
ливостей, але і від поєднуваності з кнурами певних геноти-
пів. За даними науковців за міжпородного промислового 
схрещування багатоплідність підвищується на 12-16 %. 

За повідомленнями В.П. Рибалко [21], Л.П. Гришиної 
[19], А.А. Геті [14] найбільш простою формою схрещування в 
свинарстві є двопородне і в їх роботах наводиться його 
ефективність. Як стверджують [9, 14, 19, 21] три- та багато-
породне  схрещування є більш ефективним в порівнянні з 
двопородним, але стабілізації цього ефекту повинна врахо-
вуватись комбінативна здатність вихідних форм. Більш 
високою формою  розведення свиней за твердженнями А. 
Анкер [20] є внутрішньопородна та породно-лінійна гібриди-
зація, за якої ведеться роздільна селекція в материнських та 
батьківських лініях. Вона дозволяє за  свідченнями 
О.М. Церенюка [9] забезпечити  високу поєднувальність за 
низкою ознак які не корелюють одна з одною. Останнім 
часом  як стверджує А.А. Гетя [14]  для гібридизації викорис-
товують спеціалізовані материнські та батьківські форми 
створені як на однопороідній основі так і синтетичні створені 

за участі декількох порід. 
Більшість світових генетичних компаній в якості ма-

теринських форм використовують свиней порід ландрас та 
великої білої. Для покращення відтворних якостей в проми-
словому свинарстві зазвичай використовують двопородні 
помісі F1 від прямого та зворотного схрещування тварин цих 
порід, що дозволяє додатково використати ефект гібридної 
сили за відтворювальними ознаками продуктивності [11, 18]. 
Враховуючи, що більшість промислових господарств  вико-
ристовують для виробництва свинини  продукт зарубіжного 
походження, важливим є вивчення поєднувальної здатності 
тварин материнських генотипів в умовах степу України. 

Актуальність та мета досліджень полягала у ви-
вченні комбінаційної здатності основних материнських порід 
ірландської селекції в геокліматичних умовах степу України 
та визначення оптимального їх поєднання для використання 
в умовах індустріальних технологій. 

Матеріали та методи досліджень. Для проведення  
вивчення комбінаційної здатності свиней великої білої та 
ландрас порід  ірландської генетичної компанії Хермітаж 
Генетікс було за принципом груп аналогів відібрано чотири 
групи свиноматок по 60 голів в кожній (табл. 1).   

Таблиця 1  
Схема досліду з вивчення комбінаційної здатності свиней материнських порід 

Група 
Свиноматки Кнури 

порода кількість порода кількість 

І велика біла (ВБ) 60 велика біла (ВБ) 4 

ІІ ландрас (Л) 60 ландрас (Л) 4 

ІІІ велика біла (ВБ) 60 ландрас (Л) 4 

IV ландрас (Л) 60 велика біла (ВБ) 4 
 

Першу та третю групи склали чистопородні свинома-
тки великої білої породи. До другої та четвертої групи ввій-
шли чистопородні їх аналоги породи ландрас тієї ж компанії. 
Свиноматок І та IV груп, осіменяли спермою кнурів великої 
білої породи ірландської селекції. Їх ровесниць з ІІ та ІІІ груп 
осіменяли спермою кнурів породи ландрас ірландської 
селекції.  Утримання  свиноматок в усі періоди репродуктив-
ного циклу було ідентичним відповідно норм компанії РІС. 
Годівля також була ідентичною, повнораціонною та збалан-
сованою, комбікормами власного виробництва. В період 
опоросу і лактації свиноматок враховували наступні показ-
ники продуктивності: загальну кількість народжених поросят, 
багатоплідність, масу гнізда  поросят при народженні, кіль-
кість, індивідуальну масу та  масу гнізда поросят при відлу-
чені. 

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 [13]: 

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 
[9]: 

СІВЯС = 6Х1 + 9,34 (
Х2

Х3
), 

де: СІВЯС – селекційний індекс відтворювальних 
якостей свиноматок;  

Х1-багатоплідність, гол;   
Х2-маса гнізда при відлученні, кг;  
Х3 – термін відлучення, діб; 6 та 9,34 – коефіцієнти. 
Індекси гетерозису визначали за формулами, запро-

понованими В.Т. Горіним, І.М. Нікітченком [12] вдосконале-
них О.М. Церенюком [22]. 

100100 









Ок

Ог
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де: Гс – справжній гетерозис;  
Ог – ознака гібриду;  
Ок – ознака кращої батьківської форми; 
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Ог
Гг , 

де: Гг – гіпотетичний гетерозис;  
Ог – ознака гібриду;  
Об – ознака батьківської форми;  
Ом – ознака материнської форми; 
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Гз , 

де: Гз – загальний гетерозис;  
Ог – ознака гібриду;  
Ом – ознака материнської форми; 
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Об

Ог
Гсф , 

де: Гсф – специфічний гетерозис;  
Ог – ознака гібриду;  
Об – ознака батьківської форми. 
Результати досліджень.  За даними досліджень  на 

племінному репродукторі ТОВ «НВП» Глобинський свиноко-
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мплекс» проведена оцінка ефекту гетерозису за найбільш 
поширеною в зоотехнічній практиці методикою В.Т. Горіна і 
І.М. Нікітченка.(12). Як видно з таблиць 1-3 за  більшістю 
відтворних ознак встановлено прояв ефекту гетерозису як 
за прямого так і зворотного схрещування  основних матери-
нських порід. Але за різними ознаками його ефект був неод-
наковим. Так за потенційною багатоплідністю ( табл. 1) 

справжній гетерозис на рівні 1,18% спостерігався при пря-
мому схрещуванні  свиноматок великої білої породи з кну-
рами породи ландрас. За цього поєднання  на такому ж рівні 
виявився і загальний гетерозис тоді як  гіпотетичний склав 
4,88%. Найбільшого значення за даного поєднання набрав 
ефект специфічного гетерозису - 8,86%. 

Таблиця 1 
Ефект гетерозису за показниками відтворювальної якості свиноматок під час опоросу 

Поєднання порід Показник Гіпотетичний гетерозис, % Загальний гетерозис, % Справжній гетерозис, % Специфічний гетерозис, % 

Загальна кількість народжених поросят, гол 

♀ВБ × ♂ВБ 17 
    

♀Л × ♂Л 15,8 
    

♀ВБ × ♂Л 17,2 4,88 1,18 1,18 8,86 

(♀Л ×♂ВБ 16,2 -1,22 2,53 -4,71 -4,71 

Багатоплідність, гол 

♀ВБ × ♂ВБ 14,7 
    

♀Л × ♂Л 14,5 
    

♀ВБ × ♂Л 15,8 8,22 7,48 7,48 8,97 

(♀Л ×♂ВБ 15 2,74 3,45 2,04 2,04 

Великоплідність, кг 

♀ВБ × ♂ВБ 1,31 
    

♀Л × ♂Л 1,32 
    

♀ВБ × ♂Л 1,29 -1,90 -1,53 -2,27 -2,27 

(♀Л ×♂ВБ 1,32 0,38 0,00 0,00 0,76 
 

За реципрокного варіанту схрещування встановлено 
тільки загальнийефект гетерозису за потенційною багатоп-
лідністю. Решта форм гетерозису за такого поєднання була 
відсутня. 

За багатоплідністю встановлено ефект гетерозису як 
при прямому так і зворотному схрещуванні тварин великої 
білої та ландрас порід ірландського походження. Так за 
поєднання маток великої білої породи та кнурів породи 
ландрас найвищим виявився показник специфічного гетеро-
зису – 8,97%, тоді як справжній та загальний гетерозис 
проявились на рівні 7,48%. Де що вищим на 0,74% виявився  
гіпотетичний гетерозис. 

За зворотного варіанту поєднання свиней цих порід 
ефект гібридної сили був суттєво нижчим. Так загальний 
гетерозис за показником багатоплідності в цьому поєднані 
склав  3,45%. Водночас справжній та специфічний  гетеро-
зис  становили 2,04%,тоді як гіпотетичний  склав 2,74%. 

 Великоплідність  свиноматок має негативну кореля-
цію з кількістю поросят при народженні.  Тому  в поєднанні 
свиней з великою кількістю поросят при народжені спостері-
галось негативне значення ефекту гетерозису. За прямого 
схрещування тварин (♀ВБ × ♂Л)  спостерігалося погіршен-
ня даної ознаки і ефект гібридної сили був негативним від  
1,53 до 2,27%.  Водночас за поєднання  маток породи ланд-
рас з кнурами великої білої породи встановлено  незначний 
ефект специфічного 0,76% та гіпотетичного 0,38% гетерози-
су за ознакою великоплідності.  

На показники збереженості, кількості та маси поросят 
при відлученні в дещо більшій мірі впливають разом з гено-
типовими факторами і паратипові. Так, враховуючи найвищу 
багатоплідність свиноматок, та негативну кореляцію багато-
плідності і збереженості поросят закономірним є відсутність  
ефекту гетерозису за збереженістю поросят  у свиноматок 
великої білої породи при поєднання їх з кнурами породи 

ландрас (табл. 2).  
За цього поєднання спостерігалися негативні зна-

чення всіх видів гетерозису на рівні 5,24-5,47%. Водночас за 
зворотного поєднання свиней цих порід встановлено пози-
тивний гетерозис. Так найвищим значенням характеризува-
вся загальний гетерозис – 3,90%,тоді як справжній та спе-
цифічний  становили 3,65%, а гіпотетичний – 3,77%. 

Значно вищий прояв ефекту гібридної сили спостері-
гався в обох поєднаннях за кількістю поросят при відлученні. 
І він виявився нижчим за прямого схрещування  (♀ВБ × ♂Л) 
в порівнянні зі зворотнім (♀Л ×♂ВБ). Так переважання 
помісей над кращою вихідною формою (справжній гетеро-
зис) та переважання помісей над материнською формою 
(загальний) становили за кількістю поросят при відлучені 
при схрещуванні маток великої білої породи та кнурів поро-
ди ландрас – 1,65%. Найвищим рівнем за цією ознакою 
виявився  специфічний гетерозис 3,36%, тоді як  гіпотетич-
ний встановлено на рівні 2,50%. За поєднання свиноматок 
породи ландрас з кнурами великої білої породи ефект гете-
розису за кількістю поросят при відлучені був вищим у всіх 
його проявах. Найвищим виявився  загальний гетерозис, 
рівень якого сягнув за цього поєднання 7,56%, водночас  
показники справжнього та специфічного гетерозису знахо-
дились на рівні 5,79%, гіпотетичний склав – 6,67%. 

За показником індивідуальної маси поросят при від-
лучені ефект гібридної сили був суттєво меншим за обох 
варіантів поєднань материнських порід. Так за поєднання 
маток великої білої породи з кнурами породи ландрас спо-
стерігався досить низький загальний 0,90% та гіпотетичний 
– 0,22% гетерозис, тоді як інші його форми мали негативні 
показники. 

За зворотного поєднання тварин цих порід значення 
всіх форм прояву гібридної сили були негативними, в межах 
0,22-0,89%. 
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Таблиця 2 
Ефект гетерозису за показниками відтворювальної здатності свиноматок при відлученні 

Поєднання порід Показник Гіпотетичний гетерозис, % Загальний гетерозис, % Справжній гетерозис, % Специфічний гетерозис, % 

Збереженість, % 

♀ВБ × ♂ВБ 82,3 
    ♀Л × ♂Л 82,1 
    ♀ВБ × ♂Л 77,8 -5,35 -5,47 -5,47 -5,24 

(♀Л ×♂ВБ 85,3 3,77 3,90 3,65 3,65 

Кількість поросят при відлучені, гол 

♀ВБ × ♂ВБ 12,1 
    ♀Л × ♂Л 11,9 
    ♀ВБ × ♂Л 12,3 2,50 1,65 1,65 3,36 

(♀Л ×♂ВБ 12,8 6,67 7,56 5,79 5,79 

Маса одного поросяти при відлученні, кг 

♀ВБ × ♂ВБ 6,66 
    ♀Л × ♂Л 6,75 
    ♀ВБ × ♂Л 6,72 0,22 0,90 -0,44 -0,44 

(♀Л ×♂ВБ 6,69 -0,22 -0,89 -0,89 0,45 

Маса гнізда поросят при відлучені, кг 

♀ВБ × ♂ВБ 80,6 
    ♀Л × ♂Л 80,3 
    ♀ВБ × ♂Л 82,7 2,80 2,61 2,61 2,99 

(♀Л ×♂ВБ 85,6 6,40 6,60 6,20 6,20 

Середньодобовий приріст поросят сисунів, г 

♀ВБ × ♂ВБ 198 
    ♀Л × ♂Л 201 
    ♀ВБ × ♂Л 201 0,75 1,52 0,00 0,00 

(♀Л ×♂ВБ 199 -0,25 -1,00 -1,00 0,51 
 

Маса гнізда поросят при відлучені залежить від кіль-
кості поросят в ньому на цей час та їх індивідуальної маси. 
Вищим  ефект гетерозису за цією ознакою виявився в гніз-
дах поросят у свиноматок породи ландрас осімененних 
спермою кнурів великої білої породи. Найвищим значенням 
характеризувався загальний гетерозис як переважання 
помісей над материнською формою – 6,60%, тоді як гіпоте-
тичний, який характеризує переважання помісей над серед-
нім значенням обох вихідних форм склав 6,40%. Водночас 
справжня та  специфічна  форми гетерозису за масою гнізда 
при відлучені  знаходились за даного поєднання  материн-
ських генотипів  на рівні 6,20%. 

На інтенсивність росту поросят в підсисний період 
здійснюють вплив як генетичний потенціал росту визначе-
ний спадковістю матері та батька, так і пратипові фактори 
умов утримання, захисту їх здоров’я, терміни початку підго-
дівлі поросят та якість престартерних кормів, рівень годівлі 
свиноматок та інше. За цією ознакою, як при прямому так і 
при зворотному схрещуванні ефект гетерозису був низьким, 

або зовсім відсутнім. Так при схрещуванні  свиноматок ве-
ликої білої породи з кнурами породи ландрас  встановлено 
тільки загальний гетерозис на досить низькому рівні – 1,52% 
та гіпотетичний на рівні 0,75%. Решта форм гетерозису була 
відсутня. 

За зворотного варіанту поєднання тварин цих порід 
спостерігався незначний ефект специфічного гетерозису за 
середньодобовими приростами в підсисний період на рівні 
0,51%. Решта   форм гетерозису мала негативне значення 
від 0,25 до 1,00%. 

Ефект гібридної сили за комплексом ознак відтворю-
вальних якостей свиноматок за різних варіантів їх схрещу-
вання  вивчали шляхом розрахунків  селекційного індексу 
відтворювальних якостей (СІВЯС) та оціночним індексом з 
обмеженою кількістю ознак (ІВЯ). За показником СІВЯС  
найвищим був ефект специфічного гетерозису за поєднання 
порід ♀ВБ × ♂Л -8,88%, тоді як  гіпотетичний гетерозис за 
СІВЯС склав 8,26%, а загальна та справжня його форми 
знаходились на рівні 7,65% (табл. 3).  

Таблиця 3 
Ефект гетерозису за комплексом показників відтворювальної якості 

Поєднання порід Показник Гіпотетичний гетерозис, % Загальний гетерозис, % Справжній гетерозис, % Специфічний гетерозис, % 

СВІЯС, балів 

♀ВБ × ♂ВБ 115,1 
    ♀Л × ♂Л 113,8 
    ♀ВБ × ♂Л 123,9 8,26 7,65 7,65 8,88 

(♀Л ×♂ВБ 116,8 2,05 2,64 1,48 1,48 

Оцінюючий індекс відтворювальних якостей ІВЯ, балів 

♀ВБ × ♂ВБ 45,8 
    ♀Л × ♂Л 45,3 
    ♀ВБ × ♂Л 47,4 4,06 3,49 3,49 4,64 

(♀Л ×♂ВБ 47,6 4,50 5,08 3,93 3,93 
 

За поєднання  свиноматок породи ландрас з кнурами 
великої білої породи ефекти гетерозису за СІВЯС виявилися 

нижчими. Так загальний гетерозис за комплексом цих ознак 
склав для даного поєднання 2,64%, гіпотетичний – 2,05%, а 
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специфічний та справжній по 1,48%. 
Гетерозисний ефект за комплексом ознак включених 

в ІВЯ  мав дещо інші значення. Так за прямого схрещування 
маток великої білої породи з плідниками породи ландрас 
різні форми гетерозису знаходились на рівні 3,49-4,64%, 
тоді як за зворотного варіанту поєднання цих порід  він  був 
дещо вищим і становив 3,93-5,08%.  За прямого схрещуван-
ня  найвищим показником характеризувалась специфічна 
форма гетерозису, тоді як за зворотного – загальна  його 
форма. 

Висновки. 1. За більшістю відтворювальних якостей 
свиноматок материнських генотипів великої білої та ландрас 
порід виявлено ефект гетерозису як при прямому так і зво-

ротному їх схрещуванні. 
2. При схрещуванні свиноматок великої білої породи 

з кнурам породи ландрас  найвищим прояв ефекту гетеро-
зису був  за загальною кількістю поросят при народжені - 
1,18 … 8,86%, багатоплідності – 7,48 … 8,97% та селекцій-
ним індексом відтворювальних якостей (СІВЯС) – 7,85-
8,88%. 

3. За реципрокного варіанту схрещування тварин цих 
порід найвищим показник гетерозису виявився  за кількістю 
поросят при відлучені – 5,79 … 7,56%, масою поросят при 
відлучені 6,20 … 6,60% та оціночним індексом з обмеженою 
кількістю ознак (ІВЯ) – 3,93 … 5,08%. 
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Manifestation of the combination ability of pigs of Irish selection in the industrial production of pork in the steppe 
of Ukraine 

The article evaluates the effect of heterosis for direct and reciprocal formation of the main material rocks of large white and 
landrace of Irish origin in terms of industrial technology of pork production in the steppe of Ukraine. The study revealed the manifes-
tation of the effect of heterosis on most maternal traits in both direct and reverse crossing of the main maternal breeds. But on differ-
ent grounds, its effect was different. The effect of heterosis in both direct and reverse crossing has been established in terms of 
fertility. The highest in direct crossing was the specific heterosis – 8,97%, while the true and total heterosis were at 7,48%. In the 
reverse variant of the combination of pigs of these breeds, the total heterosis in terms of fertility was 3,45%, the true and specific 
heterosis was 2,04%, while the hypothetical was 2,74%. In sows of large white breed when combined with boars of Landrace breed, 
negative values of all types of heterosis were observed at the level of 5,24 -5,47%. In the reverse combination of pigs of these 
breeds, a positive total heterosis was found – 3,90%, true and specific was 3.65%, and hypothetical – 3,77%. In terms of the number 
of piglets at weaning, the effect of heterosis was lower than direct crossing (♀VB × ♂L) in comparison with the reverse (♀L × ♂VB). 
Thus, in direct crossing, the specific heterosis was 3,36%, while the hypothetical 2,50%. For backcrossing of animals of these 
breeds, the effect of total heterosis was 7,56%, true and specific heterosis 5,79% and hypothetical – 6,67%. The effect of heterosis 
on the nest weight of piglets when weaned in sows of Landrace breed inseminated with sperm boars of large white breed was as 
follows - general – 6,60%, hypothetical – 6,40%, true and specific – 6,20%. The effect of hybrid force on the complex of traits of 
reproductive qualities of sows on the indicator SIVYAS was the highest effect of specific heterosis for the combination of breeds 
♀VB × ♂L - 8,88%, while the hypothetical heterosis on SIVYAS was 8,26%, and the general and true forms were at the level of 
7,65%. When combining Landrace sows with large white boars, the effects of heterosis on SIVYAS total heterosis on the complex of 
these traits for this combination was 2.64%, hypothetical – 2,05%, and specific and true 1,48%. According to the majority of repro-
ductive qualities of sows of maternal genotypes of large white and landrace breeds, the effect of heterosis was revealed both at their 
direct and reverse crossing. When crossing sows of large white breed with boars of Landrace breed, the highest manifestation of the 
effect of heterosis was on the total number of piglets at birth – 1,18… 8,86%, fertility – 7,48… 8,97% and selection index of reproduc-
tive qualities (SIVYAS) – 7,85 – 8,88%. In the reciprocal variant of crossing animals of these breeds, the highest rate of heterosis 
was found in the number of piglets at weaning – 5,79… 7,56%, the weight of piglets at weaning 6,20… 6,60% and the estimated 
index with a limited number of traits (IVA) – 3,93… 5,08%. 
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