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Мета. пошук високопродуктивних поєднань 
кнурів і свиноматок. Методи. Матеріал 
для досліджень — помісні матки ♀ВБ×♂л, покриті 
помісними кнурами ♀Д×♂п, ♀п×♂Д. Методики 
загальноприйняті, індекс СіВЯС. Результати. 
Установлено перевагу помісного потомства 
над чистопородними аналогами за більшістю 
показників. Висновки. Виявлено ефективність 
використання кнурів Д×п і п×Д у схрещуванні 
зі свиноматками ВБ×л. 

Відтворювальні якості маток є одним із основ-
них чинників, які характеризують ефективність 
галузі свинарства та її рентабельність. Саме 
вони визначають обсяги вирощування та від-
годівлі молодняку, кількість племінної продукції 
[7, 9]. Найнижчі величини коефіцієнтів спадко-
вості мають ознаки відтворювальних якостей, 
але підвищення цих показників можливе у між-
породному схрещуванні. Материнські породи 
повинні характеризуватися високою плодови-
тістю, інтенсивним ростом, а батьківські — ін-
тенсивним ростом, добрими м’ясними якостями 
[3]. Підвищення відтворювальних якостей від-
бувається за схрещування 2–4-х порід різного 
напряму продуктивності [10]. 

Багатьма вченими встановлено підвищен-
ня відтворювальних якостей свиней у схре-
щуванні [1, 2, 5, 8]. 

Досліджень, де материнською формою є 
порода п’єтрен, наведено недостатньо, тому 
проведені нами дослідження вважаємо ак-
туальними.

Мета досліджень — пошук найпродуктив-
ніших варіантів поєднань кнурів і свиноматок 
м’ясних генотипів, які б забезпечили високі 
показники продуктивних якостей у тварин.

Матеріали і методи досліджень. Для до-
сліджень були відібрані чистопородні свино-
матки великої білої породи та помісні — порід 
велика біла × ландрас (♀ВБ×♂Л), покриті по-
місними кнурами дюрок × п’єтрен і п’єтрен ×  
× дюрок (♀Д×♂П, ♀П×♂Д). Досліди прово-
дили в умовах ТОВ «Фрідом Фарм Бекон» 
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Херсонської області. Годували свиноматок 
спеціальними комбікормами з урахуванням 
віку, живої маси та фізіологічного стану.

Відтворювальні якості свиноматок оціню-
вали за загальноприйнятими методиками [4]. 
Селекційний індекс відтворювальних якостей 
свиноматок (СіВЯС) розраховували за мето-
дикою О.М. церенюка [6]:

СіВЯС=6Х1+9,34(Х2/Х3), 

де СіВЯС — селекційний індекс відтворю-
вальних якостей свиноматок; Х1 — багато-
плідність, гол.; Х2 — маса гнізда під час від-
лучення, кг; Х3 — термін відлучення, діб; 6 та 
9,34 — коефіцієнти.

Результати досліджень. За рівнем ба-
гатоплідності перевагу виявлено на користь 
чистопородних маток великої білої породи 
(10,45 гол.) (таблиця). Найважчими на час 
опоросу були помісні поросята варіанта схре-
щування ♀(ВБ×Л)×♂(Д×П), які на +0,12 кг  
перевищували своїх чистопородних ровес-
ників і на +0,05 кг — помісних поросят ва-
ріанта ♀(ВБ×Л)×♂(П×Д). Маса гнізда на час 
опоросу зумовлена кількістю поросят у гнізді 
та їх живою масою. Найвищим показником 
вирізнялися матки варіанта схрещування 
♀(ВБ×Л)×♂(Д×П) (15,87 кг), що на +0,7 кг  
перевищувало маток варіанта схрещуван-
ня ♀(ВБ×Л)×♂(П×Д) та на +1 кг — чистопо - 
родних маток великої білої породи. ця тен-
денція зберігається і в 30-денному віці у ма-
ток варіанта схрещування ♀(ВБ×Л)×♂(Д×П) 
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(82,63 кг), що вище на +5,12 кг та на +5,18 кг 
відповідно. Найважчими були помісні по-
росята у гніздах свиноматок варіанта схре-
щування ♀(ВБ×Л)х♂(Д×П), які високовірогід-
но перевищували чистопородних аналогів 
на +0,77 кг (Р<0,001) та на +0,51 кг помісних 
ровесників варіанта схрещування ♀(ВБ×Л)× 
×♂(П×Д). Збереженість поросят була на ви-
сокому рівні — від 94,62% у гніздах поміс-
них свиноматок ♀(ВБ×Л)×♂(Д×П) до 96% 
♀(ВБ×Л)×♂(П×Д).

індексну оцінку відтворювальних якос-
тей свиноматок проводили з урахуванням 
ознак багатоплідності і маси гнізда на час 

відлучення. Установлено, що свиноматки  
варіанта схрещування ♀(ВБ×Л)×♂(Д×П) 
характеризувалися найвищим показником 
(87,53 бала), що на +0,86 бала перевищували 
чистопородних маток та на +2,2 бала — ма-
ток варіанта схрещування ♀(ВБ×Л)×♂(П×Д).

Дисперсійним аналізом встановлено 
частку впливу кнура-плідника на масу 1 гол. 
на час відлучення (65,80%) з високою ві-
рогідністю (Р<0,001) і на масу гнізда сви-
номаток (3,77%). Установлено кореляційні 
зв’язки між ознаками багатоплідності та маси 
гнізда на час відлучення від r=0,66 (Р<0,05) 
до r=0,95 (Р<0,001).

Відтворювальні якості свиноматок у різних породних поєднаннях

Показник ВБ×ВБ ♀(ВБ×Л) ×♂(П×Д) (ВБ×Л) × (П×Д)

Багатоплідність, гол. 10,45±0,43 10,30±0,37 10,20±0,33
Великоплідність, кг  1,42±0,02     1,54±0,03**    1,49±0,02*
Маса гнізда на час опоросу, кг 14,87±0,69 15,87±0,72 15,17±0,48
Жива маса гнізда на час відлучення (30 діб), кг 77,45±3,90 82,63±4,63 77,51±3,31
Жива маса 1 гол. (30 діб), кг   7,66±0,07      8,43±0,05***    7,92±0,10*
Збереженість до 30 діб, % 96,50 94,62 96,00
СіВЯС, балів 86,84±3,77 87,53±3,60 85,33±2,76

* Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001.

У результаті досліджень установлено 
ефективність використання кнурів Д×П 
і П×Д у схрещуванні із свиноматками ВБ×Л. 
Вони перевищували чистопородних аналогів 

великої білої породи на час відлучення (30 діб) 
за масою гнізда на +5,18 і +0,06 кг та за се-
редньою масою 1 гол. — на –0,77 і +0,26 кг 
відповідно.
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