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У статті викладені результати оцінювання сви-
ней іноземного походження та кровності за відгоді-
вельними й м’ясними ознаками з визначенням кращих 
поєднань батьківських генотипів для одержання 
ефекту гетерозису у потомків. Дослідженнями вста-
новлено, що найвищу інтенсивність росту під час 
відгодівлі мав гібридний молодняк, одержаний у разі 
схрещування двохпородних свиноматок (велика біла 
французького походження х дюрок німецького поход-
ження) з кнурами породи п’єтрен англійського поход-
ження. Найбільш відчутне зниження у потомків тов-
щини шпику на рівні 6–7-го грудних хребців та підви-
щення маси задньої третини півтуші забезпечить 
використання на заключному етапі трьохпородного 
схрещування кнурів породи п’єтрен англійського по-
ходження. Чистопородне розведення свиней великої 
білої породи не сприяє підвищенню відгодівельних і 
м’ясних ознак у молодняка, навіть за об’єднання в їх 
генотипі спадковості тварин французького, німецько-
го й англійського походження. Прибутковість відго-
дівлі молодняка свиней в умовах сучасного промисло-
вого виробництва повинно ґрунтуватися на поєдну-
ваності порід, особливо, коли використовуються 
тварини іноземного походження. 
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іноземного походження, поєднуваність порід. 

Постановка проблеми. Першочерговим завдан-
ням галузі свинарства на сучасному етапі  розвит-
ку вважається збільшення обсягів виробництва 
за рахунок покращання господарсько – корисних 
ознак чистопородного поголів’я, а також забез-
печення ефекту гетерозису під час схрещування 
та гібридизації. Аналіз сучасного виробництва 
свинини вказує на те, що найбільш інтенсивно 
виробництво свинини відбувається за рахунок 
використання порід, які здатні проявити високу 
продуктивність та життєздатність. Тому вивчен-
ня питання ефективності схрещування свиней 
різних порід, особливо іноземного походження,  
має теоретичне і практичне значення, оскільки 
дає можливість здійснити добір найцінніших 
тварин для підвищення продуктивності та рен-
табельності галузі в умовах сучасної промисло-

вої технології. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
На думку багатьох науковців, найбільш ефек-
тивно в умовах промислової технології викорис-
товувати свиней порід велика біла, йоркшир, 
ландрас, дюрок і п’єтрен за схрещування.  Вод-
ночас чим більше порід залучено для одержання 
відгодівельного молодняка, тим результатив-
ність методу вища. Але слід враховувати, що не 
всі породи чи лінії, особливо під час гібридиза-
ції, поєднуються між собою й забезпечують на-
родження високопродуктивного потомства. Саме 
тому основу досліджень у свинарстві складає по-
шук найбільш поєднуваних батьківських форм, в 
тому числі – й іноземного походження. Аналі-
зуючи схрещування свиноматок ½ (білоруська 
м’ясна + ландрас) з кнурами різних порід було 
встановлено, що найвищими відгодівельними 
ознаками характеризується молодняк, який має 
спадковість кнурів породи ландрас та дюрок ка-
надської селекції [4]. Значному підвищенню від-
годівельних і м’ясних ознак у молодняка сприяє 
схрещування двохпородних маток велика біла х 
ландрас і ландрас х велика біла з кнурами порід 
п’єтрен, дюрок та лінії Кантор  [3]. Проте під-
вищити відгодівельні ознаки можна не лише за 
міжпородного схрещування, але й у випадку чис-
топородного розведення за умови, що батьківські 
генотипи належать до тварин різного іноземного 
походження. Так, молодняк породи ландрас, який 
одержаний під час схрещування маток фран-
цузької і кнурів німецької селекції, переважав 
ровесників інших генотипів по віку досягнення 
живої маси 100 кг на 2,9–23,2 днів і мав вищі 
середньодобові прирости [2]. Півтуші молодняка, 
де в якості батьківської породи були використані 
кнури породи п’єтрен, мали високі м’ясні ознаки, 
водночас за трьохпородного схрещування й вико-
ристання на завершальному етапі кнурів порід 
п’єтрен і дюрок, м’ясні ознаки були вищими, ніж 
під час двохпородного схрещування [1]. 
Враховуючи, що на промислових підприємствах 

різної потужності під час виробництва свинини 
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досить інтенсивно використовують свиней інозем-
ної селекції, а також їх нащадків, які знаходяться в 
другому й вище поколіннях від імпортованого по-
голів’я, ми зробили спробу вивчити відгодівельні 
та м’ясні ознаки гібридного молодняка різного по-
ходження, який об’єднав спадковість свиней фран-
цузького, німецького й англійського походження. 
Метою наших досліджень був пошук най-

більш високопродуктивних поєднань свиней  
французького, німецького й англійського поход-
ження, які б забезпечували своїм потомкам висо-
кі відгодівельні й м’ясні ознаки.  
Завданнями досліджень передбачалося вивчити 

відгодівельні та м’ясні ознаки у свиней різного 
походження за умови їх відгодівлі на глибокій 
незмінній підстилці та вільного доступу до корму. 
Методика та методи досліджень. Відгодівельні 

й м’ясні ознаки вивчали на свинях різного поход-
ження, одержаного в результаті схрещування двох-
породних свиноматок з кнурами порід велика біла, 
дюрок і п’єтрен англійського походження. Експери-
ментальні дослідження проведені в умовах ТОВ 
«Агрікор-Холдинг» Чернігівської області за мето-
дом груп. Використовували свиней великої білої 
породи (ВБ), ландрас (Л), дюрок (Д) і п’єтрен (П), 
які належали до порід французького (ФП), німець-
кого (НП) й англійського (АП) походження.   
Відгодівельні ознаки вивчали за віком досяг-

нення живої маси 100 кг та середньодобовим 
приростом, а м’ясні – за довжиною туші, товщи-

ною шпику на рівні 6–7-го грудних хребців і ма-
сою задньої третини півтуші за загальноприйня-
тими методиками у свинарстві. 
Результати досліджень. Нашими досліджен-

нями встановлено, що поєднання свиноматок 
генотипу ½ (велика біла + дюрок) з кнурами по-
роди п’єтрен англійського походження (VІІ до-
слідна група) забезпечило нащадкам найбільшу 
інтенсивність росту й досягнення живої маси  
100 кг за найкоротший час – 179,6 діб, що на 
17,9 днів швидше за свиней великої білої породи 
контрольної групи та на 5,6–20,6 днів – від гібрид-
ного молодняка іншого походження (див. табл.). 
У свою чергу, свині великої білої породи конт-

рольної групи, які поєднали в собі спадковість 
тварин французької, німецької й англійської  
селекції, живої маси 100 кг під час відгодівлі до-
сягали за 197,5 днів, що швидше на 2,7 днів  
лише порівняно із молодняком ІІІ дослідної гру-
пи генотипу 1/4 (велика біла + ландрас) + 2/4 дю-
рок), але довше на 2,7–17,9 днів від тварин усіх 
інших досліджуваних генотипів. Ймовірно селек-
ція свиней великої білої породи в різних країнах, 
яка здебільшого проводиться за швидкістю рос-
ту, досягла «селекційного плато» й не може за-
безпечити молодняку прояв ефекту гетерозису за 
чистопородного розведення, підтвердженням 
чого слугують одержані нами результати дослід-
жень.  

Відгодівельні і м’ясні ознаки 

Показники  

Піддос-
лідні  
групи 

Походження тварин 
Вік досяг-
нення живої 
маси 100 кг, 

днів 

Середньо- 
добовий 
приріст, г 

Довжина 
півтуші, см

Товщина 
шпику на 
рівні 6–7-го 
грудних 

хребців, мм 

Маса зад-
ньої трети-
ни півтуші, 

кг 

І 1/4(ВБФП +ВБНП) 
+2/4 ВБАП 

197,5± 
0,359 601,3± 6,638 98,2± 

0,374 
25,0± 
0,548 

10,5± 
0,047 

ІІ 1/4(ВБФП + ЛНП) 
+2/4 ВБАП 

194,8± 
0,397 *** 618,3 ± 5,444 98,8± 

0,375 
23,8± 
0,374 

10,6± 
0,038 

ІІІ 1/4 (ВБФП + ЛНП) 
+2/4 ДАП 

200,2 ± 
0,494*** 585,0 ± 5,949 96,9± 

0,509 
21,2± 
0,583 

10,8± 
0,071** 

ІV 1/4 (ВБФП + ЛНП) 
+2/4 ПАП 

185,2± 
0,439*** 

659,8 ± 
5,661*** 

94,4± 
0,401*** 

20,2± 
0,324 

11,2± 
0,070*** 

V 1/4 (ВБФП + ДНП) 
+2/4 ВБАП 

188,9 ± 
0,468*** 

630,3± 
5,199** 

95,6± 
0,510** 

23,0± 
0,447* 

10,8± 
0,093* 

VІ 1/4 (ВБФП + ДНП) 
+2/4 ДАП 

190,2 ± 
0,650*** 

621,8± 
7,548* 

95,4± 
0,547** 

22,6± 
0,245** 

11,0± 
0,089** 

VІІ 1/4 (ВБФП+ДНП)+2/4 
ПАП 

179,6 ± 
0,813*** 

677,9 ± 
9,578*** 

94,4± 
0,400** 

19,4± 
0,510*** 

11,4± 
0,157*** 

Примітка: ВБ – велика біла порода, Л – ландрас, Д – дюрок, П – п’єтрен, ФП – французьке походження, НП – німець-
ке походження, АП – англійське походження; 1\2  і 2/4 – частка кровності;  * – Р>0,95;  ** – Р>0,99; *** – Р>0,999. 
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Найбільш не поєднуваним як з генетичної, так 
і селекційної точки зору, слід вважати міжпород-
ний підбір свиноматок ½ (велика біла + ландрас)  
з кнурами породи дюрок англійського поход-
ження (ІІІ дослідна група), що привело до зни-
ження віку досягнення живої маси 100 кг не  
лише порівняно із чистопородним молодняком 
великої білої породи, але й гібридними тварина-
ми іншого походження. Загалом, аналізуючи 
ефективність чистопородного розведення свиней 
великої білої породи, яка об’єднала в собі гено-
типи французького, німецького й англійського 
походження (І група) та схрещування помісних 
свиноматок, одержаних в результаті поєднання 
батьківської основи великої білої породи й ланд-
рас французького походження і кнурів порід 
ландрас і дюрок німецького походження, з кну-
рами великої білої породи, дюрок і п’єтрен  (ІІ –
VІІ дослідні групи), слід зробити висновок про 
перевагу схрещування свиней різних порід і по-
ходження за віком досягнення живої маси 100 кг 
під час відгодівлі, крім варіанту ♀ ½ (велика біла 
+ ландрас) + ♂ дюрок (ІІІ дослідна група). В на-
ших дослідженнях середньодобові прирости 
свиней під час відгодівлі мали зворотну кореля-
цію з віком досягнення ними живої маси 100 кг, 
тобто чим вищі середньодобові прирости мали 
тварини, тим вони більш інтенсивно формували 
живу масу, що проявилося у віці досягнення мо-
лодняком живої маси 100 кг. Серед піддослідних 
свиней найбільш високі середньодобові прирос-
ти – 677,9 і 659,8 г під час відгодівлі мали твари-
ни, де батьківською породою на заключному 
етапі була порода п’єтрен. 
Оцінювання піддослідних свиней за м’ясними 

ознаками, а саме за довжиною туші після забою 
та 24-годинного охолодження, товщиною шпику 
на рівні 6–7-го грудних хребців і масою задньої 
третини півтуші, дало змогу стверджувати про 
існування певних відмінностей між генотипами, 
які були обумовлені конституційним типом тва-
рин та їх породними особливостями. Так, найдов-
шою тушею після забою – 98,8 см, характеризу-
валися свині генотипу 1/4 (велика біла + ланд-
рас) + 2/4 велика біла  (ІІ дослідна група), які на 
0,6 см перевищували тварин контрольної групи і 
на 1,9–4,4 см – гібридний молодняк іншого по-
ходження. Загалом слід звернути увагу на пере-
вагу за даною ознакою свиней, які успадкували 
ознаки  великої білої породи різного походження 
(І група), а також великої білої породи і ландрас 
(ІІ група). Молодняк свиней, де на заключному 
етапі його одержання використані кнури породи 
п’єтрен (ІV і VІІ дослідні групи) мав туші з най-
меншою довжиною – 94,4 см, що достовірно 

нижче свиней контрольної групи. Свині, де в 
якості батьківської форми на заключному етапі 
використовувалися плідники породи дюрок (ІІІ, 
V і VІ дослідні групи), мали проміжне значення 
ознаки. Товщина шпику, виміряна на рівні 6–7-
го грудних хребців, вказує на найменше відкла-
дання жиру у свиней ІV і VІІ дослідної групи, 
які ймовірно успадкували дану ознаку у кнурів 
породи п’єтрен за найбільшої товщини у чисто-
породного молодняка великої білої породи. Зни-
женню товщини шпику гібридний молодняк за-
вдячує наявності в їх генотипі порід м’ясного 
напряму продуктивності. Водночас найбільш від-
чутне зменшення товщини шпику в дослідженій 
точці на спині свиням забезпечують різні варіан-
ти міжпородного підбору великої білої породи 
французької селекції, ландрас і дюрок німецької 
селекції та п’єтрен англійської селекції (ІІІ–VІІ 
дослідні групи). Слід також вказати, що в наших 
дослідженнях кнури породи п’єтрен англійсько-
го походження сприяли зниженню у нащадків 
товщини шпику за найменшої серед досліджува-
них генотипів довжини туші після забою. Вод-
ночас кнури великої білої породи, забезпечивши 
нащадкам найбільшу довжину туші за чистопо-
родного розведення, не забезпечили ефекту ге-
терозису за товщиною шпику навіть під час 
схрещування з тваринами м’ясного напряму 
продуктивності. Маса задньої третини півтуші 
мала тенденцію до переваги у свиней, які успад-
кували ознаку у кнурів породи п’єтрен. Чисто-
породні свині великої білої породи поступалися 
на 0,1–0,9 кг за масою задньої третини півтуші  
молодняка ІІ–VІІ дослідних груп. 
Одержані результати досліджень дають змогу 

зробити наступні висновки: 
1. Найбільш рентабельною в умовах сучасної 

промислової технології  буде відгодівля молод-
няка, який одержаний під час схрещування сви-
номаток ½ (велика біла + дюрок) з кнурами по-
роди п’єтрен англійського походження. 

2. Кнури і свиноматки великої білої породи різ-
ного зарубіжного походження хоча і забезпечу-
ють одержання туш значної довжини у нащадків, 
але й призводять до найвищого відкладання жи-
ру на рівні 6–7-го грудних хребців та найменшої 
маси задньої третини півтуші. 

3. Для одержання свиней, які матимуть туші з 
низькою товщиною шпику на рівні 6–7-го груд-
них хребців і об’ємну задню третину півтуші 
найбільш доцільно відгодовувати молодняк, 
одержаний у випадку схрещування двохпород-
них маток (велика біла х дюрок та велика біла х 
ландрас) з кнурами породи п’єтрен англійського 
походження. 
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