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Вивчалась залежність відтворювальних якостей свиноматок F1 ірландського походження за прямого та реципро-

ктного схрещування порід велика біла і ландрас від тривалості періоду лактації впродовж чотирьох пір року в умовах 
степової зони України. Встановлено, що в зимову пору року не спостерігалось розбіжностей між групами свиней різних 
поєднань та термінів відлучення за загальною кількістю поросят, багатоплідністю, статевим співвідношенням поросят 
та масою їх гнізда при народженні. Водночас, за обох поєднань свиноматки зі скороченим терміном підсисного періоду 

мали вищу на 0,02 кг (р<0,01) великоплідність, кращу на 1,45%…2,54% (р<0,01) збереженість поросят і як наслідок біль-
шу на 0,17…0,29 голів їх кількість при відлученні, але нижчу інтенсивність росту – і як наслідок меншу на 25,58….27,48 кг 
масу гнізда та на 2,11… 2,26 кг масу однієї голови при відлученні. Навесні, свиноматки обох поєднань мали кращу на 
0,28….0,56 голів потенційну та на 0,47…0,69 голів фактичну багатоплідність, на 0,04 – 0,05 кг великоплідність, більше 
народжували кнурців, мали більшу на 0,51…0,68 голови (р<0,001) кількість поросят на час відлучення за кращої на їх збе-
реженості, але мали нижчу 1,65… 1,69 кг (р<0,001) масу одного поросяти та на 17,25…20,72 кг масу гнізда поросят при 
відлученні. За інтенсивністю росту поросят до відлучення спостерігалася тенденція до її підвищення у гніздах маток зі 
скороченим терміном підсисного періоду. Влітку не було виявлено суттєвих розбіжностей між свиноматками піддослід-
них груп за показниками загальної кількості поросят на час народження та багатоплідністю. Разом з тим, тварини з 
традиційною тривалістю підсисного періоду обох породних поєднань переважали за великоплідністю на 0,04 – 0,05 кг 
(р<0,001), масою гнізда під час народження на 0,37…0,47 кг, масою одного поросяти на час відлучення, та на 1,83…1,93, 
масою гнізда поросят на цей час 19,18…19,72 кг, середньодобовим, відносним та абсолютним приростами – при цьому 
спостерігалася гірша 2,84 та 3,28 % збереженість та на 0,47– 0,59 кількість поросят на час відлучення. 

Восени, тварини зі скороченим терміном підсисного періоду переважали за масою гнізда поросят при народженні 
на 1,81 та 2,21 кг (р<0,001), їх збереженістю на 2,11… 3,01% (р<0,01) своїх аналогів з традиційною тривалістю підсисно-
го періоду, тоді як останні мали перевагу на 0,08 кг за великоплідностю, на 0,26…0,39 голів за кількістю поросят при 
відлучені, на 2,57…2,58 кг (р<0,01) за індивідуальною масою, та на 29.38 … 32,95 кг масою гнізда на час відлучення 

(р<0,001), а також 2,49… 2,50 кг (р<0,001) за абсолютними, на 36,94…37,86 г за середньодобовими (р<0,01) та на 
18,21…18,51% за відносними приростами. Аналізуючи зміни показників відтворювальної якості свиноматок обох геноти-
пів встановлено, що їх багатоплідність більш залежала від пори року за скороченого терміну відлучення поросят ніж за 
традиційного, тоді як багатоплідність кількість поросят при відлученні мала суттєві сезонні коливання як за традицій-
ної так і скороченій тривалості підсисного періоду у свиноматок. Пора року мала суттєвий влив на збереженість поро-
сят у всіх піддослідних групах тварин не залежно від генотипу, або тривалості підсисного періоду. Водночас середньо-
добові прирости поросят помірно залежали від пори року, за обох варіантів поєднання материнської породи та тривало-
сті підсисного періоду. Індекс комплексної оцінки відтворювальних якостей свиноматок суттєво залежав від пори року за 
різної тривалості підсисного періоду та менше залежав від породних поєднань свиноматок. 

Ключові слова: свиноматка, поросята, підсисний період, термін відлучення поросят, багатоплідність, збереже-
ність, поєднання породи, пора року, інтенсивність росту. 

DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.4.14 
Конкурентоспроможне виробництво свинини на рин-

ку України вимагає використання інтенсивних технологій 
введення свинарства, які суттєво відрізняються від тради-

ційних. При цьому раннє відлучення поросят викликають 
стресові стани та збільшення витрат на їх утримання [1, 4]. 
Дослідження термінів відлучення поросят від свиноматок в 
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15, 21, 35 діб виявило, що найдоцільнішим є відлучення у 21 
– 28 денному віці при якому, як зазначає О. М. Маменко [10] 
спостерігається багатоплідність на рівні 10,4 – 10,5 голови. 
Іншої думки дотримується Л.В. Польовий з співавторами [9], 
які стверджують, що скорочення тривалості підсисного пері-
оду збільшує затрати корму і зменшує прибуток підприємст-
ва.  

Тоді як Є. А. Козина [5] за результатами своїх дослі-
джень стверджує, що кращим терміном відлучення поросят 
є 21 доба, при якому свиноматки майже не втрачають своєї 
вгодованості, поросята раніше привчаються до поїдання 
комбікормів, що сприяє розвитку їх травної системи, і як 
наслідок спостерігається підвищення їх енергії росту. На 
думку Є. В Творогової [13] застосування технології надран-
нього відлучення поросят дає змогу отримувати 2,5 – 2,68 
опороси на рік та відлучати до 27 поросят від однієї свино-
матки за цей період. При цьому, на її думку, з’являється 
можливість відлучати поросят з перших днів після наро-
дження доводячи їх до хорошої кондиції.  

За різних термінів відлучення, важливим фактором є 
генотип використовуваних свиней та методи їх розведення. 
Так у своїх дослідженнях S. Ushakova [15] дійшла висновку, 
що при схрещуванні помісних маток великої білої та ланд-
рас порід з помісними кнурами пєтрен×дюрок та дю-
рок×пєтрен поросята перевершують чистопородних аналогів 
великої білої породи за масою гнізда на час відлучення на 
5,1 і 0,06 кг відповідно. 

При порівнянні двопородного схрещування свиней 
великої білої породи з кнурами породи ландрасами голла-
ндської та ірландської селекції проведеного Ж. А Перевойко 
[6] кращими виявилися помісі від першого поєднання, при 
якому, багатоплідність свиноматок склала 10,8 голови, а 
кількість поросят на час відлучення – 10,2 голови, тоді як, за 
чистопородного розведення великої білої породи багатоплі-
дність становила – 11,7 голови, при 10,2 голови кількості 
відлучених поросят. За показником збереженості гіршими на 
1,6 – 7,7% були гнізда свиней за чистопородного розведен-
ня. Для поліпшення відтворювальних якостей свиноматок А. 
N. Lazarevich [14] рекомендує використовувати поєднання 
свиней F1 велика біла×ландрас з кнурами термінальних 
ліній РІС 731, маса яких при відлученні була на 22,2% біль-
шою у порівнянні з аналогами від схрещування порід йорк-
шир×ландрас. 

 Також важливим фактором який впливає на відтво-
рювальну продуктивність свиноматок є сезонність. У своїх 
дослідженнях М. Г. Повод та його колеги [7, 8] прийшли 
висновку, що кращу багатоплідність на 0,4 – 0,7 поросяти 
мають свиноматки опороси яких проходили взимку, порівня-
но з іншими порами року Водночас, влітку, спостерігалась 
найгірша збереженість поросят 73,2% і, як наслідок, най-

менша їх кількість 10,8 голів в цю пору року виявилась на 
дату відлучення. Тоді як кращою збереженість поросят 
виявилась навесні 84,2% (р<0,01). На її думки Л. А. Герані-
ної [3] кращу багатоплідність, масу гнізда при народженні та 
кількість поросят при відлученні мали свиноматки в яких 
опороси проходили в весняний період. За повідомленнями 
О. О. Стародубець [12] опороси у літньо – осінні місяці до-
зволили отримати в середньому 10,8 голів поросят на опо-
рос, на відміну від інших місяців де цей показник був на рівні 
9,9 – 10,6 голів поросят. 

Тому метою наших досліджень було порівняння від-
творювальної продуктивності свиноматок основних матери-
нських порід свиней – великої білої та ландрас ірландського 
походження за прямого та реципроктного їх схрещування, та 
опоросів в різні пори року в умовах промислового свиноком-
плексу при традиційній та скороченій тривалості підсисного 
періоду. 

Матеріали та методи досліджень. Матеріалом для 
дослідження були відтворювальні якості свиноматок F1 від 
прямого та реципроктного схрещування тварин порід ланд-
рас та великої білої ірландського походження, які є продук-
том генетичної компанії Hermitage. 

В умовах промислового репродуктора №2 ТОВ «НВП 
«Глобинський свинокомплекс» впродовж другого та третього 
тижня середнього місяця кожної пори року було сформовано 
за методом груп аналогів, з врахуванням віку, вгодованості 
та попередньої продуктивності по чотири піддослідні групи 
свиноматок в кількості 140 голів кожна (табл. 1). До першої 
та другої груп були включені тварини отримані від свинома-
ток ірландського ландраса та кнурів ірландської великої 
білої породи. До третьої та четвертої груп ввійшли свинома-
тки від реципроктного схрещування тварин цих порід. Сви-
номатки всіх чотирьох груп осіменялись штучно змішаною 
спермою кнурів синтетичної термінальної лінії Max Gro 
генетичної компанії Hermitage. Від свиноматок першої та 
третьої групи відлучення поросят проводилось в четвер 
четвертого тижня підсисного періоду, а від тварин другої та 
четвертої групи в четвер третього тижня підсисного періоду. 
В досліді за контроль були прийняті результати першої 
групи. 

Всі свиноматки утримувалися в період поросності та 
лактації за ідентичних умов годівлі та мікроклімату. Опороси 
та вирощування підсисних поросят проводилось в секціях 
цеху опоросу по 60 голів в кожній, з тижневою кількістю 300 
опоросів. Годівля свиноматок була повноцінною та збалан-
сованою, комбікормами відповідних рецептур, які виготов-
лялись на власному комбікормовому заводі. Підгодівля 
поросят обох груп здійснювалась з 7 доби життя престарте-
рними кормами компанії Cargil.  

Таблиця 1 
Схема досліду 

Показник 
Сезон року (зима, весна, літо, осінь) 

І контрольна ІІ дослідна ІIІ дослідна IV дослідна 

Породні поєднання свиноматок Л♀×ВБ♂ ВБ♀×Л♂ 

Генотип кнурів Max Gro 

Тривалість підсисного періоду 28 діб 21 діб 28 діб 21 діб 

Кількість опоросів, гол. 140 140 140 140 
Примітка – Л♀×ВБ♂ (ландрас×велика біла); ВБ♀×Л♂ (велика біла×ландрас) 
 

Поросята всіх піддослідних груп зважувались погніз-
дно на час народження та при відлучені. Переміщення по-

росят між гніздами свиноматок здійснювалось в межах одні-
єї піддослідної групи. На основ даних кількості та маси по-
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росят на час народження та відлучення досліджувалися 
основні показники відтворювальної здатності свиноматок за 
загальноприйнятими методиками. Досліджувалися наступні 
показники: кількість поросят на час народженні, багатоплід-
ність, розподіл поросят у гнізді за статевою ознакою, маса 
гнізда на час народження, великоплідність, збереженість 
поросят та середньодобовий приріст. 

Комплексну оцінку відтворювальних якостей дослі-
джуваних тварин визначали використовуючи оціночний 
індекс за обмеженою кількістю ознак [2].  

GWBI 352    
де: І – індекс відтворювальних якостей, балів;  
В – кількість поросят при народженні, гол.;  
W – кількість відлучених поросят, гол.;  
G – середньодобовий приріст поросят при відлученні, кг. 
 

Результати досліджень. За результатами дослі-
джень які наведені в таблицях 2– 5 виявлено різні показники 
відтворювальної якості свиноматок за прямого та реципрок-
тного варіанту поєднання порід матерів та термінів відлу-

чення. Так, у зимовий період (табл. 2) не встановлено суттє-
вих розбіжностей між групами за загальною кількістю наро-
джених поросят, багатоплідністю, співвідношенням кнурців і 
свинок. За масою гнізда при народженні спостерігалася 
тенденція до її збільшення в групах тварин з чотирьох тиж-
невим терміном відлучення поросят. За великоплідністю 
свиноматки обох поєднань з традиційним терміном відлу-
чення перевершували своїх ровесників з скороченим термі-
ном відлучення на 0,02 кг (р<0,01). Взимку термін відлучен-
ня поросят вплинув на їх кількість при відлученні. Так, сви-
номатки генотипу Л♀×ВБ♂ вірогідно на 0,29 голів мали 
більшу кількість поросят в гнізді до відлучення (р<0,05), тоді 
як за реципроктного поєднання ця різниця склала 0,17 голів 

(р<0,001). Більш короткий термін підсисного періоду впли-
нув і на збереженість поросят, яка взимку виявилася кра-

щою на 2,54% (р<0,01) в гніздах свиноматок Л♀×ВБ♂ і на 

1,45% (р<0,001) у свиноматок породного поєднання 
ВБ♀×Л♂.  

Таблиця 2 
Відтворювальні якості свиноматок за різної тривалості підсисного періоду  

та варіанту поєднання порід взимку M±m (n =140) 
Породні поєднання свиноматок Л♀×ВБ♂ ВБ♀×Л♂ 

Середня тривалість підсисного періоду, діб. 28 21 28 21 

Група свиноматок І контрольна ІІ дослідна ІIІ дослідна IV дослідна 

Всього народилося поросят, гол. 14,82±0,143 14,74±0,143 14,73±0,145 14,81±0,134 

Багатоплідність, гол. 13,75±0,122 13,73±0,133 13,82±0,135 13,77±0,118 

Кнурці, гол. 
  % 

6,96±0,067 6,98±0,096 6,93±0,072 7,01±0,084 

50,62 50,84 50,14 50,91 

Свинки, гол. 
% 

6,79±0,066 6,75±0,053 6,89±0,075 6,76±0,047 

49,38 49,16 49,86 49,09 

Маса гнізда поросят при народженні, кг 19,01±0,191 18,66±0,167 19,03±0,177 18,74±0,154 

Великоплідність, кг 1,38±0,006 1,36±0,003** 1,38±0,003 1,36±0,003** 

Кількість поросят при відлученні, гол. 12,32±0,092 12,61±0,068* 12,52±0,100 12,69±0,064*** 

Збереженість, %. 90,31±0,589 92,85±0,545** 91,42±0,612 92,87±0,492*** 

Маса одного поросяти при відлученні , кг. 7,75±0,062 5,49±0,041*** 7,59±0,068 5,48±0,038*** 

Маса гнізда поросят при відлученні, кг. 94,52±0,563 68,94±0,419*** 93,93±0,592 69,15±0,405*** 

Приріст живої маси поросят: 
середньодобовий, г. 

235,98±2,329 206,50±2,016*** 230,11±2,511 205,68±1,876*** 

абсолютний, кг. 6,37±0,063 4,13±0,040 *** 6,21±0,068 4,11±0,038*** 

відносний, %. 138,81±0,524 119,92±0,495*** 137,70±0,498 119,79±0,459*** 

Оціночний індекс, балів. 46,65 46,18 46,91 47,39 
Примітка - *(р<0,05); ** (р<0,01); *** (р<0,001); 

 

За різної тривалості підсисного періоду закономірно 
важчими були поросята при чотирьох тижневому підсисному 
періоду. У свиноматок поєднань Л♀×ВБ♂ ця різниця вірогі-
дно склала 2,26 кг (р<0,001), тоді як у їх ровесниць реци-

проктного поєднання вона становила 2,11 кг (р<0,001). 
Також, закономірним є більша маса гнізда на час відлучення 
за традиційної тривалості підсисного періоду у порівнянні з 
скороченим. У розрізі генетичних поєднань вона також була 
вищою 25,58 кг (р<0,001) у поєднанні свиноматок Л♀×ВБ♂ 
порівняно із зворотнім варіантом, де вона становила 27,48 
кг. Враховуючи більш високу енергію росту поросят в остан-
ній тиждень підсисного періоду, закономірним на наш погляд 
є перевищення показників середньодобового приросту 
поросят в гніздах з традиційною тривалістю підсисного пері-
оду. Так, за поєднань свиноматок Л♀×ВБ♂ і кнурів синтети-
чної лінії Max Gro різниця за середньодобовими приростами 

вірогідно склала (р<0,001) 29,4 г., тоді як за поєднання 
свиноматок ВБ♀×Л♂ з кнурами синтетичної лінії Max Gro 

така різниця склала 24,4 г. (р<0,001). Вища інтенсивність 
росту в підсисний період спричинила різницю в абсолютно-
му прирості, яка склала у поєднання свиноматок Л♀×ВБ♂ 
2,24 кг на користь поросят з традиційним терміном утриман-

ня (р<0,001), тоді як нащадки свиноматок ВБ♀×Л♂ мали 

перевагу на 2,10 кг (р<0,001).  
Схожа картина спостерігалася і за відносними при-

ростами, які вірогідно (р<0,001) були вищими за традиційної 
тривалості підсисного періоду 18,9 та 17,9% у поросят на-
щадків свиноматок Л♀×ВБ♂ і ВБ♀×Л♂ відповідно. Компле-
ксна оцінка відтворювальних якостей свиноматок усіх чоти-
рьох груп за допомогою оціночного індексу не виявила знач-
ної переваги певної групи. Так, в поєднання свиноматок 
Л♀×ВБ♂ та кнурів синтетичної лінії Max Gro кращим цей 
індекс був за традиційної системи відлучення, тоді як у 
нащадків свиноматок від реципроктного схрещування та 
кнурів того ж типу кращим виявився за скороченого терміну 
відлучення. 
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Таким чином, в зимову пору року не спостерігалось 
розбіжностей між групами свиней різних поєднань та термі-
нів відлучення за загальною кількістю поросят, багатоплідні-
стю, статевим співвідношенням поросят та маси їх гнізда 
при народженні. Водночас, за обох поєднань свиноматки зі 
скороченим терміном підсисного періоду мали вищу велико-
плідність, кращу збереженість поросят і як наслідок більшу 
їх кількість на час відлучення, але нищу інтенсивність росту 
– і як наслідок меншу масу гнізда та однієї голови при відлу-
ченні. 

У весняну пору року спостерігалась схожа тенденція 
(табл. 3). За загальною кількістю народжених поросят спос-
терігалася тенденція до її підвищення у тварин зі скороче-
ним терміном підсисного періоду у свиноматок обох пород-
них поєднань. Так, при поєднанні свиноматок Л♀×ВБ♂ лінії 
Max Gro це перевершення не вірогідно склало 0,28 голови, 
тоді як за поєднання свиноматок реципроктного варіанту 
поєднання порід з тими ж кнурами перевершення склало 
0,56 голів (р<0,05) у тварин зі скороченим терміном підсис-
ного періоду. Схожа тенденція спостерігалася і за багатоп-
лідністю. У свиноматок поєднань Л♀×ВБ♂ перевершення 
особин у яких був коротший підсисний період склало 0,47 
голови р<0,01) в порівнянні з тваринами того ж поєднання, 
які мали традиційну тривалість підсисного періоду. У поєд-
нань свиноматок ВБ♀×Л♂ аналогічне поєднання склало 
0,69 голів (р<0,001). За співвідношенням кнурців та свинок в 
обох поєднаннях їх вірогідно вища кількість спостерігалась в 
гніздах свиноматок зі скороченим терміном підсисного пері-
оду (р<0,001). За масою гнізда поросят на час народження в 
поєднанні Л♀×ВБ♂ вірогідної різниці не встановлено, тоді 
як у гніздах свиноматок зворотного варіанту поєднання така 
різниця склала 0,31 кг на користь тварин зі скороченим 
терміном підсисного періоду. За великоплідністю тварини зі 

скороченим терміном підсисного періоду вірогідно поступа-
лися 0,04 – 0,05 кг ровесницям у яких була традиційна три-
валість підсисного періоду. Як і в зимовий період збереже-
ність поросят була кращою в тварин зі скороченим терміном 
підсисного періоду у порівнянні з традиційним за обох поро-
дних поєднань свиноматок. Вища багатоплідність та краща 
збереженість поросят у підсисний період спричинила вірогі-
дне перевершення за кількістю поросят при відлученні у 
свиноматок Л♀×ВБ♂ на 0,51 голови (р<0,001) та 0,68 голо-
ви (р<0,001) за зворотного варіанту поєднання. Як і в попе-
редню пору року, в гніздах свиноматок зі скороченим термі-
ном підсисного періоду закономірно спостерігалась менша 
на 1,65… 1,69 кг (р<0,001) індивідуальна маса та на 
17,25…20,72 кг маса поросят на момент відлучення 
(р<0,001). На відмінну від зимового періоду інтенсивність 
росту поросят була вищою у гніздах свиноматок зі скороче-
ним терміном відлучення (р<0,05). Це на наш погляд підтве-
рджує гіпотезу про пік молочності свиноматок на кінець 
третього тижня лактації. За майже рівної інтенсивності рос-
ту, але коротшої на сім діб тривалості підсисного періоду 
поросята II та V дослідних груп мали вірогідно на 1,42 та 
1,43 кг (р<0,001) нижчі абсолютні прирости відповідно. За 
результатами комплексної оцінки відтворювальних якостей 
вищим оціночним індексом вирізнялися свиноматки зі скоро-
ченим терміном відлучення за обох поєднань.  

Таким чином, навесні, свиноматки обох поєднань 
мали кращу потенційну та фактичну багатоплідність, вели-
коплідність, більше народжували кнурців, мали більшу кіль-
кість поросят при відлученні за кращої їх збереженості, але 
мали нищу масу одного поросяти та гнізда поросят при 
відлученні. За інтенсивністю росту спостерігалася тенденція 
до її підвищення у поросят зі скороченим терміном відлу-
чення. 

Таблиця 3 
Відтворювальні якості свиноматок за різної тривалості підсисного періоду  

та варіанту поєднання порід весною M±m (n =140) 
Породні поєднання свиноматок Л♀×ВБ♂ ВБ♀×Л♂ 

Середня тривалість підсисного періоду, діб. 28 21 28 21 

Група свиноматок І контрольна ІІ дослідна ІIІ дослідна IV дослідна 

Всього народилося поросят, гол. 14,83±0,121 15,11±0,120 14,69±0,113 15,25±0,123* 

Багатоплідність, гол. 13,76±0,103 14,23±0,106** 13,78±0,105 14,47±0,107*** 

Кнурці, гол. 
% 

6,74±0,055 7,18±0,060*** 6,77±0,054 7,24±0,059*** 

48,98 50,46 49,13 50,03 

Свинки, гол. 
% 

7,02±0,057 7,05±0,055 7,01±0,059 7,23±0,057** 

51,02 49,54 50,87 49,97 

Маса гнізда поросят при народженні, кг 19,05±0,147 19,15±0,141 19,14±0,148 19,45±0,142* 

Великоплідність, кг 1,39±0,003 1,35±0,002*** 1,39±0,001 1,34±0,002*** 

Кількість поросят при відлученні, гол. 12,09±0,062 12,60±0,045*** 12,01±0,063 12,69±0,043*** 

Збереженість, %. 88,89±0,503 89,56±0,486 88,30±0,531 88,79±0,499 

Маса одного поросяти при відлученні , кг. 7,55±0,011 5,90±0,028*** 7,55±0,011 5,86±0,027*** 

Маса гнізда поросят при відлученні, кг. 91,3±0,503 74,05±0,261*** 90,76±0,514 74,04±0,244*** 

Приріст живої маси поросят: 
середньодобовий, г. 

221,10±2,363 227,56±1,391* 223,55±2,498 225,54±1,356 

абсолютний, кг. 5,97±0,072 4,55±0,028*** 6,04±0,067 4,51±0,027*** 

відносний, %. 125,50±4,178 125,33±0,289 127,33±3,842 124,95±0,288 

Оціночний індекс, балів. 45,68 47,39 45,62 47,74 
Примітка - *(р<0,05); ** (р<0,01); *** (р<0,001); 

 

У літню пору року (табл. 4) не встановлено достовір-
ної різниці за показниками кількості поросят на час наро-
дження та багатоплідністю між досліджуваними групами 
тварин. Співвідношення статей між кнурцями і свинками не 

містило достовірної різниці, як в розрізі генетичних поєднань 
так і віку відлучення поросят. За масою гнізда на час наро-
дження поросята з традиційною тривалістю підсисного пері-
оду перевершували своїх ровесників зі скороченою його 
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тривалістю на 0,37…0,47 кг за обох породних поєднань. 
Свиноматки обох породних поєднань мали на 0,04…0,05 кг 
(р<0,001) гіршу великоплідність за скороченого терміну 
підсисного періоду у порівнянні з тваринами з традиційним 
підсисним періодом. Вища кількість поросят на час відлу-
чення спостерігалася у тварин породного поєднання 
ВБ♀×Л♂ за скороченого терміну відлучення, що вірогідно 
перевершувало на 0,47…0,59 голів (р<0,001) тварин з І та ІІІ 
груп, у яких був традиційним термін підсисного періоду. 
Вищою, в цю пору рок, виявилась на 19,18 та 19,72кг 
(р<0,001) і маса гнізда поросят при відлучені відповідно. Як і 
в попередні пори року більш тривале знаходження поросят 
біля свиноматок впливає на їх збереженість. Так, тварини 
породного поєднання Л♀×ВБ♂ і ВБ♀×Л♂ за скороченого 
терміну відлучення мали вірогідно кращу (р<0,001) збере-
женість поросят на 2,84 та 3,28 % відповідно. Тварини гено-
типу Л♀×ВБ♂ мали вірогідно вищу різницю на 1,93 кг за 
індивідуальною масою поросят на час відлучення (р<0,001), 
тоді як для їх аналогів ВБ♀×Л♂ вона становила 1,83 кг 

(р<0,001). Внаслідок вищої середньої маси поросят на час 
відлучення у тварин з традиційною тривалістю підсисного 
періоду спостерігалися у них і вищий середньодобовий їх 
приріст поросят. Так свиноматки породного поєднання 
Л♀×ВБ♂ перевершували особин зі скороченим терміном 
підсисного періоду на 13,61 г (р<0,001) у порівнянні з їх 
аналогом за традиційного. У свиноматок ВБ♀×Л♂ аналогіч-
не перевищення становило 10,17 г (р<0,001).  

Різниця за абсолютним приростами між тваринами 
породних поєднань свиноматок Л♀×ВБ♂ та ВБ♀×Л♂ та 
кнурів синтетичної лінії Max Groза різних термінів відлучення 
вірогідно склала 1,87 кг (р<0,001), та 1,79 кг (р<0,001) відпо-
відно. Дана тенденція збереглася і за відносними прироста-
ми, які були вірогідно вищими у тварин з традиційною три-
валістю підсисного періоду 14,37…14,66 % (р<0,001) за обох 
породних поєднань. За комплексною оцінкою відтворюваль-
них якостей кращими виявились свиноматки породного 
поєднання Л♀×ВБ♂ з традиційною тривалістю підсисного 
періоду. 

Таблиця 4 
Відтворювальні якості свиноматок за різної тривалості підсисного періоду  

та варіанту поєднання порід влітку M±m (n =140) 
Породні поєднання свиноматок Л♀×ВБ♂ ВБ♀×Л♂ 

Середня тривалість підсисного періоду, діб. 28 21 28 21 

Група свиноматок І контрольна ІІ дослідна ІIІ дослідна IV дослідна 

Всього народилося поросят, гол. 14,87±0,117 14,83±0,106 14,93±0,129 14,81±0,104 

Багатоплідність, гол. 13,83±0,102 14,02±0,099 14,06±0,113 14,05±0,094 

Кнурці, гол. 
% 

6,82±0,054 7,03±0,056** 6,91±0,060 7,03±0,054** 

49,31 50,14 49,15 50,04 

Свинки, гол. 
% 

7,01±0,059 6,99±0,053 7,15±0,062 7,02±0,049 

50,69 49,86 50,85 49,96 

Маса гнізда поросят при народженні, кг 19,41±0,150 18,94±0,141* 19,62±0,174 19,04±0,132 

Великоплідність, кг 1,40±0,003 1,35±0,003*** 1,40±0,005 1,36±0,002*** 

Кількість поросят при відлученні, гол. 11,96±0,060 12,52±0,052*** 12,08±0,059 12,55±0,047*** 

Збереженість, %. 87,43±0,512 90,27±0,484*** 87,04±0,536 90,32±0,439*** 

Маса одного поросяти при відлученні , кг. 7,60±0,044 5,67±0,032*** 7,51±0,045 5,68±0,029*** 

Маса гнізда поросят при відлученні, кг. 90,25±0,407 70,53±0,280*** 90,17±0,430 70,92±0,241*** 

Приріст живої маси поросят: 
середньодобовий, г. 

229,39±1,646 215,78±1,614*** 226,50±1,678 216,33±1,454*** 

абсолютний, кг. 6,19±0,044 4,32±0,032*** 6,12±0,045 4,33±0,029*** 

відносний, %. 137,10±0,357 122,44±0,404*** 136,80±0,404 122,43±0,360*** 

Оціночний індекс, балів. 48,78 46,61 46,15 46,72 
Примітка - *(р<0,05); ** (р<0,01); *** (р<0,001); 

 

Отож, у літню пору року не було виявлено суттєвих 
розбіжностей між свиноматками дослідних груп за показни-
ками загальної кількості поросят на час народження та бага-
топлідністю. Разом з тим, тварини з традиційною тривалістю 
підсисного періоду обох породних поєднань переважали за 
великоплідністю, масою гнізда на час народження, масою 
одного поросяти на час відлучення, масою гнізда поросят на 
час відлучення, середньодобовим, відносним та абсолют-
ним приростами – при цьому спостерігалася гірша збереже-
ність та кількість поросят на час відлучення. 

Восени загальна кількість поросят на час народжен-
ня була вірогідно вищою на 0,64 та 0,86 голови (р<0,001) у 
тварин породних обох генотипових поєднань за традиційної 
тривалості підсисного періоду у порівнянні зі скороченим 
(табл. 5). Спостерігається добре виражена перевага тварин 
за багатоплідністю при традиційному терміні відлучення. 
Так, тварини породного поєднання Л♀×ВБ♂ і ВБ♀×Л♂ 
перевершували свиноматок з тим же варіантом породного 

поєднання при скороченому терміні підсисного періоду на 
0,57…0,80 голови (р<0,001) відповідно. В осінню пору, спів-
відношення кнурців і свинок за традиційної тривалості підси-
сного періоду в обох поєднаннях було вірогідно вищим 
(р<0,001) ніж за скороченого. Маса гнізда поросят на час 
народження виявилася вірогідно вищою на 1,81 та 2,21 кг 
(р<0,001) за традиційного терміну відлучення як у тварин 
поєднання Л♀×ВБ♂, так і ВБ♀×Л♂. При трьохтижневому 
терміні підсисного періоду свиноматки без залежності від 
варіанта поєднання породи мали вірогідно меншу (р<0,001) 
індивідуальну масу поросят при народженні на 0,08 кг. Як і в 
літній період збереженість поросят була кращою у тварин зі 
скороченим терміном підсисного періоду. Так, свиноматки 
породного поєднання Л♀×ВБ♂ мали на 2,11 % вірогідно 
вищі (р<0,01) показники збереженості, тоді як при зворотно-
му поєднання ця різниця становила 3,01 % (р<0,01). Більшу 
кількість поросят відлучали у свиноматок з традиційною 
тривалістю підсисного періоду. Тварини о обох породних 
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поєднань за цим показником вірогідно перевершували 
(р<0,01) своїх аналогів на 0,26…0,39 голови зі скороченим 
терміном відлучення. Як і в минулі сезони року поросята, що 
утримувалися біля свиноматок протягом трьох тижнів мають 

вірогідно нижчі 2,57…2,58 кг (р<0,01) показники індивідуаль-
ної маси на час відлучення та на 29.38…32,95 кг маси гнізда 
на момент відлучення.  

Таблиця 5 
Відтворювальні якості свиноматок за різної тривалості підсисного періоду 

 та варіанту поєднання порід восени M±m (n =140) 
Породні поєднання свиноматок Л♀×ВБ♂ ВБ♀×Л♂ 

Середня тривалість підсисного періоду, діб. 28 21 28 21 

Група свиноматок І контрольна ІІ дослідна ІIІ дослідна IV дослідна 

Всього народилося поросят, гол. 14,75±0,122 14,11±0,135*** 14,87±0,113 14,01±0,135*** 

Багатоплідність, гол. 13,71±0,102 13,14±0,064*** 13,94±0,101 13,14±0,121*** 

Кнурці, гол. 
% 

6,82±0,056 6,56±0,069** 6,95±0,054 6,58±0,030*** 

49,74 49,92 49,86 50,08 

Свинки, гол. 
% 

6,89±0,056 6,58±0,064*** 6,99±0,055 6,56±0,062*** 

50,24 50,08 50,14 49,92 

Маса гнізда поросят при народженні, кг 19,04±0,152 17,23±0,164*** 19,43±0,141 17,22±0,157*** 

Великоплідність, кг 1,39±0,004 1,31±0,002*** 1,39±0,001 1,31±0,002*** 

Кількість поросят при відлученні, гол. 12,14±0,060 11,88±0,074** 12,20±0,059 11,86±0,073** 

Збереженість, %. 89,50±0,476 91,61±0,395*** 88,38±0,472 91,39±0,389** 

Маса одного поросяти при відлученні , кг. 8,13±0,043 5,55±0,037*** 8,12±0,041 5,56±0,036*** 

Маса гнізда поросят при відлученні, кг. 98,04±0,396 65,09±0,259*** 98,44±0,383 65,06±0,247**** 

Приріст живої маси поросят: 
середньодобовий, г. 

249,63±1,588 211,77±1,836*** 249,18±1,502 212,24±1,812*** 

абсолютний, кг. 6,74±0,043 4,24±0,037*** 6,73±0,041 4,24±0,036*** 

відносний, %. 141,23±0,325 122,69±0,431*** 141,03±0,265 122,82±0,422*** 

Оціночний індекс, балів. 46,72 44,31 46,06 44,29 
Примітка - *(р<0,05); ** (р<0,01); *** (р<0,001); 

 

Різниця тривалості підсисного періоду вплинула на 
показники середньодобового, абсолютного та відносного 
приростів. Так, поросята породних поєднання як, Л♀×ВБ♂ 
так ВБ♀×Л♂ з кнурами синтетичної лінії Max Gro за тради-
ційного терміну відлучення вірогідно перевершували 
(р<0,01) своїх аналогів при трьох тижневому підсисному 
періоді за середньодобовими приростами на 36,94…37,86 г. 
Восени, абсолютний приріст виявився кращим на 2,5 кг 

(р<0,001) у поросят в гніздах свиноматок Л♀×ВБ♂ і на 2,49 
кг (р<0,001) у нащадків маток ВБ♀×Л♂ за традиційного 
терміну відлучення в порівнянні зі скороченим. За комплекс-
ною оцінкою відтворювальних якостей восени встановлено 
перевагу за цим показником у свиноматок з традиційною 
тривалістю підсисного періоду. Найвищим цей показник 
мали тварини контрольної групи 46,72 бала, що на 
1,41…5,20 % більше у порівнянні з свиноматками інших 
груп. 

Таким чином, восени, тварини зі скороченим термі-
ном підсисного періоду переважали за масою гнізда при 
народженні, кількістю відлучених поросят та їх збереженіс-
тю, аналогів з традиційною тривалістю підсисного періоду, 
тоді як останні мали перевагу за великоплідностю, індивіду-
альною масою та масою гнізда на час відлучення, а також 

абсолютними середньодобовими та відносними прироста-
ми. 

В результаті аналізу сезонної динаміки встановлено, 
що пора року суттєво впливала на відтворювальні якості 
свиноматок обох генетичних поєднань, як за традиційного, 
так і скороченого терміну відлучення. Так, багатоплідність 
свиноматок (рис. 1) зростала навесні та знижувалася восе-
ни. У свиноматок поєднання Л♀×ВБ♂ і традиційного термі-
ну відлучення багатоплідність виявилася досить стабільною 
від 13,71 до 13,83 поросят на опорос, тоді як за скороченого 
терміну відлучення вона була більш варіабельною – і зміню-
валася від 13,14 голів восени до 14,23 навесні, взимку та 
влітку цей показник мав проміжні значення. За породного 
поєднання свиноматок ВБ♀×Л♂ багатоплідність також була 
менш мінливою за традиційного способу відлучення поросят 
13,78–14,06 голови. Тоді, як за скороченого терміну відлу-
чення вона варіювала від 13 – 14 голів восени до 14,47 
восени. Взимку та влітку вона становила 13,77, 14,05 голови 
відповідно.  

Таким чином, в обох генотипів свиноматок багатоп-
лідність більш залежала від пори року за скороченого термі-
ну відлучення поросят ніж за традиційного. 
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Рис. 1. Динаміка зміни показника багатоплідності протягом року, голів 

 

За кількістю поросят при відлученні (рис. 2) просте-
жувалася більш вагомі сезонні коливання. Так, у свиноматок 
породного поєднання Л♀×ВБ♂ цей показник змінювався від 
12,32 голови взимку до 11,96 голови влітку. Тоді як, за ско-
роченого терміну він був майже рівним взимку, навесні та 
влітку – 12,69…12,52. Восени він зменшувався на 0,64…0,73 
голови. У маток поєднання ВБ♀×Л♂ спостерігались більш 
суттєві коливання як за традиційного так і скороченого тер-
міну відлучення. За традиційного терміну вони варіювалися 

від 12,01 на весні до 12,52 взимку. Тоді як, за скороченого 
терміну найвищий показник був взимку та навесні 12,69 
голів, та зменшився на 0,14 голови в літню пору року і на 
0,83 голови восени. 

Таким чином, як і багатоплідність кількість поросят 
при відлученні мала суттєві сезонні коливання як за тради-
ційної так і скороченій тривалості підсисного періоду у сви-
номаток. 

 

 
Рис.2 Динаміка зміни показника кількості поросят на час відлучення протягом року, голів 

 

Збереженість поросят суттєво залежить від пори ро-
ку як за традиційної так і за скороченої тривалості підсисно-
го періоду в обох породних поєднань свиноматок. Отож, 
збереженість поросят (рис. 3) виявилась найкращою взимку 
за обох поєднань порід матерів та термінів відлучення поро-
сят. Вона спадала навесні та влітку збільшувалась з настан-

ням осінної пори року. У свиноматок поєднання Л♀×ВБ♂ за 
традиційного та скороченого терміну відлучення збереже-
ність виявилася варіабельною 87,43…90,31%, і 
89,56…92,85% відповідно. При поєднанні порід ВБ♀×Л♂ 
мінливість також була порівняно високою. Так за традиційної 
тривалості підсисного періоду коливання склали 

13,75
13,76 13,83

13,71
13,73

14,23

14,02

13,14

13,82
13,78

14,06

13,94

13,77

14,47

14,05

13,14

12

12,5

13

13,5

14

14,5

15

Зима Весна Літо Осінь

Л♀×ВБ♂(28 діб)

Л♀×ВБ♂(21 діб)

ВБ♀×Л♂ (28 діб)

ВБ♀×Л♂ (21 діб)

12,32

12,09

11,96

12,14

12,61
12,6

12,52

11,88

12,52

12,01
12,08

12,2

12,69 12,69

12,55

11,86

11,4

11,6

11,8

12

12,2

12,4

12,6

12,8

Зима Весна Літо Осінь

Л♀×ВБ♂(28 діб)

Л♀×ВБ♂(21 діб)

ВБ♀×Л♂ (28 діб)

ВБ♀×Л♂ (21 діб)



Вісник Сумського національного аграрного університету 

Серія «Тваринництво», випуск 4 (43), 2020 
95 

 

87,04…91,42 %. Тоді як за скороченого терміну відлучення 
збереженість змінювалася від 92,87 % взимку до 88,79 % 
навесні і збільшилася влітку до 90,32 %, та відновилася на 
91,39 % восени. 

Отже, сезон року мав суттєвий влив на збереженість 
поросят у всіх піддослідних групах тварин не залежно від 
генотипу, або тривалості підсисного періоду. 

 

 
Рис. 3 Динаміка зміни показника збереженості поросят протягом року, % 

 

За показниками середньодобових приростів (рис. 4), 
спостерігалась тенденція до їх підвищення в осінньо – зимо-
вий сезон року та деякого зниження у весняно-літній. Так у 
тварин із традиційною тривалістю підсисного періоду серед-
ньодобові прирости спадають протягом зимово – весняного 
періоду і починають відновлюватися в літньо – осінній. Ціл-
ком інша тенденція помічається у поросят при скороченому 
підсисному періоді, де відбувається збільшення приростів у 
зимово – весняну пору, та їх зниження літньо – осінню. У 
свиноматок породного поєднання Л♀×ВБ♂ мінливість озна-
ки коливалась від 221,1 г весною до 249,63 г восени. Тоді як, 
при скороченому терміні підсисного періоду не відбувалася 

його зміна влітку та восени (211,77…215,78 г.), зимою в 
порівнянні з літом він зменшився на 21,06…14,73 г відповід-
но. Коливання середньодобового приросту за варіанту по-
єднання ВБ♀×Л♂ було порівняно меншим впродовж зимо-
во–літнього періоду 223,55…230,11 г. При скороченому 
терміні відлучення приблизно рівні значення даного показ-
ника спостерігалися в літньо-осінній період 212,24…216,33 
г., і спостерігалось його підвищення у весняний  

Тобто середньодобові прирости поросят помірно за-
лежали від пори року, за обох варіантів поєднання материн-
ської породи та тривалість підсисного періоду. 
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Рис. 4 Динаміка зміни показника середньодобового приросту поросят протягом року, г 

 

За комплексною оцінкою відтворювальних якостей 
(рис. 5), також, спостерігаються зміни цього показнику про-
тягом року. Так, у тварин з породнім поєднанням Л♀×ВБ♂ 
відбулися його коливання від 44,31 восени до 48,78 балів 
влітку. Сезонна динаміка комплексного індексу відтворюва-
льних якостей залежала як від породних поєднань свинома-
ток так і термінів відлучення поросят. Так за традиційного 
тривалості підсисного періоду на початок року і його кінець 
спостерігаються майже ідентична кількість балів – 46,65 
взимку та 46,72 восени. Тоді як, у свиноматок за скорочено-
го терміну підсисного періоду суттєвих змін не було виявле-
но взимку, навесні та влітку – 46,18…47,39 балів. Восени 

даний показник становив 44,31 балів. У свиноматок поєд-
нання ВБ♀×Л♂ кількість балів була досить стабільною. 
Впродовж року коливання склали 45,62…47,39 бала. При 
тритижневій тривалості підсисного періоду кількість балів 
взимку та навесні була майже рівною – 47,39…47,74. У 
літньо – осінній період спостерігався спад за даним показни-
ком.  

Таким чином, індекс комплексної оцінки відтворюва-
льних якостей суттєво залежить від пори року за різної 
тривалості підсисного періоду та менше залежав від пород-
них поєднань свиноматок. 

 

 
Рис. 5 Динаміка зміни показника комплексної оцінки відтворювальних якостей свиноматок  

протягом року, балів 
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Висновки.  
1. За обох поєднань свиноматки зі скороченим термі-

ном підсисного періоду мали вищу великоплідність, кращу 
збереженість поросят і їх кількість на час відлучення, але 
меншу масу гнізда та однієї голови при відлученні взимку. 

2. Навесні, свиноматки обох поєднань мали кращу 
потенційну та фактичну багатоплідність, великоплідність, 
більше народжували кнурців, мали більшу кількість поросят 
при відлученні за кращої їх збереженості, але мали нищу 
масу одного поросяти та гнізда поросят при відлученні.  

3. Влітку, тварини з традиційною тривалістю підсис-
ного періоду обох породних поєднань переважали за вели-
коплідністю, масою гнізда на час народження, масою одного 

поросяти на час відлучення, масою гнізда поросят на час 
відлучення, середньодобовим, відносним та абсолютним 
приростами. 

4. Восени, тварини зі скороченим терміном підсисно-
го періоду переважали за масою гнізда при народженні, 
кількістю відлучених поросят та їх збереженістю, аналогів з 
традиційною тривалістю підсисного періоду, тоді як останні 
мали перевагу за великоплідностю, індивідуальною масою 
та масою гнізда на час відлучення, а також абсолютними 
середньодобовими та відносними приростами. 

5. Відсутня суттєва різниця за кількістю балів компле-
ксної оцінки відтворювальних якостей свиноматок протягом 
досліджуваного періоду. 
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Dependence of reproductive qualities of sows on the duration of the sucking period, the option of combination of 

breeds at different seasons 
The dependence of reproductive qualities of F1 sows of Irish origin in direct and reciprocal crossing of Great White and 

Landrace breeds on the duration of the lactation period during the four seasons in the Steppe of Ukraine was studied. It was found 
that in the winter season there were no differences between groups of pigs of different combinations and weaning dates for the total 
number of piglets, fertility, sex of piglets and the weight of their nest at birth. At the same time, with both combinations, sows with a 
reduced suckling period had a higher fertility by 0,02 kg (p <0,01), better by 1,45%…2,54% (p <0,01) survival of piglets and as a 
consequence greater by 0,17… 0,29 heads their number at weaning, but lower growth intensity - and as a consequence less by 
25,58…27,48 kg nest weight and 2,11… 2,26 kg weight of one head at weaning, In the spring, sows of both combinations had better 
by 0.28… .0.56 heads potential and by 0.47…0.69 heads actual fertility, by 0,04 - 0,05 kg high fertility, more gave birth to boars, had 
more by 0,51…0,68 head (p <0,001) number of piglets at weaning at the best on their safety, but had a lower 1,65…1,69 kg (p 
<0,001) weight of one piglet and 17,25…20,72 kg weight of the nest of piglets at weaning. According to the intensity of growth of 
piglets before weaning, there was a tendency to increase it in the nests of queens with a shortened suckling period. In the summer, 
no significant differences were found between the sows of the experimental groups in terms of the total number of piglets at birth and 
fertility. However, animals with the traditional duration of the suckling period of both breed combinations prevailed in high fertility by 
0,04 - 0,05 kg (p <0,001), nest weight at birth by 0,37…0,47 kg, weight of one piglet per weaning time, and by 1,83… 1,93, the 
weight of the nest of piglets at this time 19,18…19,72 kg, the average daily, relative and absolute increments - there was a worse 
2,84 and 3,28% preservation and 0,47…0,59 number of piglets at the time of weaning. In autumn, animals with a shortened suckling 
period predominated by nest weight of piglets at birth by 1,81 and 2,21 kg (p <0,001), their safety by 2,11…3,01% (p <0,01) of their 
counterparts with the traditional duration of the suckling period, while the latter had an advantage of 0,08 kg in high fertility, 0,26… 
0,39 heads in the number of piglets at weaning, 2,57…2,58 kg (p <0,01) by individual weight, and by 29,38…32,95 kg of nest weight 
at the time of weaning (p <0,001), as well as 2,49…2,50 kg (p <0,001) in absolute terms, by 36,94… 37 , 86 g on average daily (p 
<0,01) and by 18,21… 18,51% in relative increments. Analyzing the changes in reproductive quality of sows of both genotypes, it 
was found that their fertility depended more on the season with a reduced weaning period than in the traditional, while the number of 
piglets at weaning had significant seasonal fluctuations in both traditional and reduced suckling duration in pigs. The season had a 
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significant effect on the survival of piglets in all experimental groups of animals, regardless of genotype or duration of the suckling 
period. At the same time, the average daily gain of piglets was moderately dependent on the season, with both combinations of the 
mother breed and the length of the suckling period. The index of comprehensive assessment of reproductive qualities of sows signif-
icantly depended on the season for different lengths of the suckling period and was less dependent on breed combinations of sows. 

Key words: sow, piglets, suckling period, weaning period of piglets, fertility, safety, breed combination, season, growth in-
tensity. 
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