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Запропонований новий спосіб створення конкурентоспроможного гібридного молодняку сви-

ней вітчизняного походження, суть якого полягає у комплексному підході до відбору з урахуванням 

ДНК-аналізу генотипів (бажані гомозиготні генотипи GG за геном МС4R) і в подальшій відгодівлі 

такого молодняку відповідно до розроблених чітких рекомендацій щодо протеїнового живлення – 

мінімальна концентрація сирого протеїну у сухій речовині раціону повинна становити 17,0–17,5 % на 

етапі відгодівлі тварин живою масою від 30 до 100 кг. Такий комплексний підхід дає можливість  

одержувати вітчизняні гібридні генотипи свиней, які за відгодівельними, забійними і м'ясними 

якостями не поступаються зарубіжним аналогам. Молодняк свиней досягає живої маси 100 кг у віці 

174 доби і менше, а товщина шпику на рівні 6–7 грудного хребця не перевищує 20 мм. 

Ключові слова: свині, гібридний молодняк, ДНК-аналіз, генотип, протеїнове живлення, сирий 

протеїн, продуктивність. 

 

Сучасний ринок продукції свинарства 

потребує виробництва якісної сировини за 

достатньо короткий проміжок часу [1, 2, 11, 

13]. Тому для підвищення ефективності га-

лузі свинарства спеціалісти агроформувань 

широко використовують тварин зарубіжної 

селекції [14, 15]. Проте за умови необхідності 

припинення постійної залежності нашої дер-

жави від імпорту селекційного матеріалу та 

неможливості забезпечення тваринам іно-

земної селекції  належних умов годівлі і ут-

римання постає питання ефективного вироб-

ництва товарних гібридів свиней вітчизня-

ного походження [10]. 

         Розробка і впровадження новітніх ме-

тодів відбору свиней з урахуванням взаємодії 

«генотип х середовище» з огляду на сучасні 

економічні фактори є важливим науковим і 

виробничо-господарським завданням, розв’я-

зання якого спрямоване на  посилення ефек-

тивності виробництва продукції свинарства 

та підвищення попиту на племінну продук-

цію вітчизняного походження [4, 11]. 

У доступних для нас наукових мате-

ріалах питання створення певних генотипів 

досліджували за умови чистопородного роз-

ведення і схрещування [6–7, 9].  Вказані спо-

соби створення або використання генотипів 

розроблені без урахування конкретних дета-

лей технології годівлі. Однак деякі дослід-

ження проведені без урахування походження 

(генотипу) тварин. Так, у разі патентного по-

шуку на близьку тему стосовно нашого дос-

лідження виявлено різні способи підвищен-

ня продуктивності молодняку свиней на від-

годівлі, зокрема такі, як: 

– використання в годівлі тварин білко-

во-вітамінно-мінеральної добавки, виробниц-

тва компанії Інтермікс [5];  

        – годівля комбікормом відрізняється 

тим, що він додатково містить препарат біо-

мос, який  блокує  колонізацію  кишечнику  

патогенною мікрофлорою, сприяє збільшен-

ню в ньому корисної мікрофлори, посилює 

імунітет та резистентність організму тварин  

до  різних захворювань,  забезпечує інтенсив- 
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ний ріст [8]. 

   На нашу думку, поряд з використанням 

різних перспективних генотипів та їх поєд-

нання основним лімітуючим та стримуючим 

фактором ростових процесів більшості віт-

чизняних генотипів свиней в Україні є саме 

дисбаланс їх раціонів за показниками енергії 

та протеїну (надлишок енергетичних і неста-

ча протеїнових інгредієнтів).  

         Мета дослідження – розробити ефек-

тивний спосіб створення вітчизняного конку-

рентоспроможного гібридного молодняку 

свиней за рахунок оптимізації його протеї-

нового живлення в умовах  півдня України.          

         Матеріали та методи дослідження. 

Експериментальну частину дослідження  від-

годівельних, забійних та м’ясних якостей 

молодняку свиней (♀ (ВБ х УМ) х ♂ ЧБП) на 

фоні різного забезпечення раціонів сирим  

протеїном (амінокислотним складом) прове-

дено в умовах свинокомплексу СВК «Друж-

ба» Саратського району Одеської області та 

лабораторіях  зоотехнічного аналізу і гене-

тичного контролю Інституту свинарства і аг-

ропромислового виробництва НААН протя-

гом 2017–2018 рр. [12]. Склад раціонів го-

дівлі молодняку свиней піддослідних груп та 

їх аналіз наведено в таблиці 1. 
 

1. Раціони годівлі молодняку свиней піддослідних груп 
 

Показник 

Групи 
контрольна дослідні 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ 
14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 

Структура комбікорму, %        
 кукурудза 15,0 15,0 12,0 12,0 10,0 10,0 10,0 
 ячмінь 31,2 31,2 32,2 32,2 32,2 32,2 30,5 
 пшениця 35,0 32,0 32,0 32,0 32,0 30,5 30,2 
 горох 5,0 8,0 9,0 5,0 6,0 5,0 5,0 
 соняшниковий шрот 11,0 11,0 12,0 11,0 11,0 11,5 11,5 
 соєва макуха - - - 5,0 6,0 8,0 10,0 
 МКФ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,35 
 сіль кухонна 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 лізин 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,35 0,3 
 крейда кормова 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,25 1,25 
 премікс 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Аналіз раціону        
 ОЕ, Мдж/ кг 13,13 13,17 13,13 13,20 13,22 13,22 13,24 
 сирий протеїн, % 14,56 15,00 15,50 16,00 16,50 17,02 17,50 
 сирий жир, % 2,42 2,41 2,37 2,37 2,33 2,34 2,33 
 сира клітковина, % 4,27 4,42 4,64 4,36 4,43 4,49 4,51 
 лізин, % 0,83 0,87 0,89 0,96 1,00 1,00 1,02 
 метіонін, % 0,29 0,29 0,30 0,32 0,32 0,34 0,35 
 метіонін +  исті, % 0,54 0,55 0,56 0,59 0,60 0,63 0,65 
 треонін, % 0,57 0,58 0,59 0,64 0,67 0,69 0,72 
 триптофан, % 0,18 0,18 0,18 0,21 0,21 0,22 0,24 
 співвідношення лізин : ОЕ 0,64 0,65 0,68 0,73 0,75 0,76 0,77 
 Са : Р 1,1:1 1,1:1 1,1:1 1,1:1 1,1:1 1,1:1 1,1:1 

 

         Результати дослідження. Аналіз   від-

годівельних якостей молодняку свиней гено-

типу GG меланокортинового рецептора 

MC4R довів прямо пропорційну залежність 

від рівня сирого протеїну у раціоні годівлі 

(табл. 2). Так, з підвищенням вмісту сирого 

протеїну з 14,5 до 17,5 % вік досягнення жи-

вої маси 100 кг зменшується на 35,35 доби – 

з 206,88 до 171,53 доби  (при Р > 0,95–0,999), 

що відбувається за рахунок збільшення се-

редньодобового  приросту на 36,54 %  – з 

574,34 до 808,97 г (при Р>0,95 – 0,999) на 

фоні зменшення витрати кормів на 1 кг при-

росту з 3,97 до 3,19 корм. од. 

        Важливим  фактом  є  те, що при підви-

щенні рівня сирого протеїну на загальному 

фоні поліпшення усіх без винятку відго-

дівельних якостей у  піддослідного  молодня- 
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2. Відгодівельні якості й товщина шпику піддослідного молодняку свиней  

залежно від вмісту сирого протеїну у раціоні, n = 9 
 

Дос-

лідна 

група 

Вік досягнення 

живої маси 
100 кг, 

 діб 

Середньодобовий 

приріст живої 

маси,  
г 

Витрати 

кормів на 1 кг 

приросту, 

корм. од. 

Товщина шпику 

на рівні 6–7 

грудного хребця, 

мм 

Вміст 

сирого 

протеїну у 

раціоні, % 
І 206,88 ± 3,11 574,34 ± 12,52 3,97 32,26 ± 0,71 14,5 
ІІ 201,12 ± 2,54 602,82 ± 9,85 3,88 28,18 ± 0,69*** 15,0 
ІІІ 196,14 ± 1,91* 629,84 ± 8,72* 3,83 24,09 ± 0,58*** 15,5 
ІV 192,17 ± 1,29*** 653,17 ± 6,91*** 3,51 21,00 ± 0,52*** 16,0 
V 183,45 ± 1,48*** 711,02 ± 8,22*** 3,43 20,54 ± 0,41*** 16,5 
VІ 173,86 ± 0,78*** 787,76 ± 6,99*** 3,28 19,08 ± 0,49*** 17,0 
VІІ 171,53 ± 0,89*** 808,97 ± 6,85*** 3,19 18,25 ± 0,50*** 17,5 

 

            * Р>0,95.   ** Р>0,99.   *** Р>0,999.  
 

ку свиней суттєво зменшується товщина 

шпику на рівні 6–7 грудного хребця  –  з  

32,26  до  18,25 мм (Р > 0,95 – 0,999).  

         Слід відзначити, що з позиції одержан-

ня м’ясної свинини, яка задовольняє сучас-

ний попит м’ясопереробних підприємств, 

вміст сирого протеїну у раціонах годівлі мо-

лодняку свиней за період відгодівлі з 30 до 

100 кг має становити 17,0–17,5 %, а це  дає 

можливість одержати товщину шпику на рів-

ні 6–7 грудного хребця до 20 мм. 

         Дослідженнями впливу вмісту сирого 

протеїну у раціоні годівлі молодняку свиней 

на м’ясні якості, фізико-хімічні властивості і 

хімічний склад м'язової тканини встановле-

но, що з  підвищенням  рівня  сирого  проте-

їну  з 14,5 до 17,5 %  простежується  тенден-

ція до покращання відзначених груп ознак   

(табл. 3, 4). 

         Так, за умови збільшення вмісту сирого 

протеїну у раціонах годівлі молодняку сви-

ней збільшується площа м’язового вічка з 

33,33 (І контрольна група)  до  40,33 см
2
  (VІІ 

дослідна група). Підвищеними значеннями 

даного показника відзначався молодняк VІ–

VІІ дослідної групи, раціони якого були за- 

безпечені на 17,0–17,5 % сирим протеїном в 

сухій речовині. 

         У цілому з підвищенням вмісту сирого 

протеїну з 14,5 до 17,5 % простежується чіт-

ка тенденція до поліпшення м’ясних якостей 

молодняку за рахунок покращання відгоді-

вельних якостей. 

         Отже, молодняк свиней гібридного по-

ходження, що набув забійних кондицій ра-

ніше 6-місячному віку, відзначається більш 

оптимальними показниками товщини  шпику 

(19,08–18,25 мм),  площі  м’язового  вічка  

(39,33–40,33 см
2
) і  відповідає  вимогам  м’яс- 

них свиней І категорії; у цілому це позитив-

но відображається на економічних показни-

ках ведення галузі свинарства за використан-

ня вітчизняних генотипів свиней. 

         Харчова цінність туш визначається як 

кількісним співвідношенням м’язової, жиро-

вої і кісткової тканин, так і  якісним складом:  
 

 

3. Фізико-хімічні властивості м'язової тканини молодняку свиней піддослідних груп  

залежно вмісту протеїну, n = 3 
  

Гру- 
па 

Вміст сирого 

протеїну  
 у раціоні,  

% 

Активна 

кислот-

ність,  
pH 

Ніжність,  
с 

Волого- 
утримуюча 

здатність,  
% 

Інтенсивність 

забарвлення, 

од. екстинцій х 

х 1000 
І 14,5 5,50 ± 0,07 12,58 ± 0,21 53,91 ± 1,55 68,33 ± 3,97 
ІІ 15,0 5,56 ± 0,05 12,44 ± 0,26 54,11 ± 1,57 68,00 ± 3,66 
ІІІ 15,5 5,59 ± 0,04 12,08 ± 0,38 55,55 ± 0,99 66,67 ± 3,33 
ІV 16,0 5,64 ± 0,03 11,69 ± 0,25 56,88 ± 0,58 64,33 ± 3,33 
V 16,5 5,70 ± 0,05 10,77 ± 0,29 58,09 ± 0,81 63,00 ± 3,66 
VІ 17,0 5,73 ± 0,07 10,38 ± 0,26 56,66 ± 0,97 61,66 ± 3,00 
VIІ 17,5 5,75 ± 0,06 9,78 ± 0,22 57,78 ± 0,84 61,33 ± 3,33 
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4. Хімічний склад та енергетична цінність  м'язової тканини молодняку свиней 

 піддослідних груп залежно вмісту протеїну, n = 3 
 

Гру- 
па 

Вміст сирого 

протеїну 
  у раціоні, % 

Суха  
речовина,  

% 

Зола,  
% 

Протеїн, 
 % 

Жир,  
% 

Енергетична 

цінність,  
ккал 

І 14,5 23,76 ± 1,21 1,09 ± 0,02 19,59 ± 0,36 3,08 ± 0,22 106,08 
ІІ 15,0 24,04 ± 1,03 1,05 ± 0,01 20,01 ± 0,46 2,98 ± 0,20 106,86 
ІІІ 15,5 24,01 ± 1,11 1,05 ± 0,01 20,14 ± 0,44 2,82 ± 0,23 105,94 
ІV 16,0 24,07 ± 1,18 1,06 ± 0,01 20,52 ± 0,39 2,49 ± 0,27 104,49 
V 16,5 24,27 ± 1,30 1,06 ± 0,01 20,88 ± 0,32 2,33 ± 0,29 104,49 
VІ 17,0 24,49 ± 1,26 1,05 ± 0,01 21,48 ± 0,34 1,96 ± 0,23 103,56 
VIІ 17,5 24,65 ± 1,34 1,05 ± 0,01 21,72 ± 0,37 1,88 ± 0,24 103,80 

 

наявністю основних поживних речовин – біл-

ків, жирів, вуглеводів, мінеральних елемен-

тів, вітамінів, а також фізико-хімічними по-

казниками – кислотністю, кольором, волого-

ємністю, ніжністю, мармуровістю. 

         Фізико-хімічний аналіз м’яса свиней по-

казав, що між піддослідними групами не ви-

явлено статистично вірогідної різниці за та-

кими показниками, як активна кислотність 

(pH 5,50–5,75), вологоутримуюча здатність 

(53,91–57,78 %), однак простежується чітка 

тенденція до підвищення показників активної 

кислотності,  вологоутримуючої  здатності  зі 

збільшенням рівня сирого протеїну в раціоні 

годівлі свиней гібридного походження. 

          Крім того, зі збільшенням рівня  сирого 

протеїну у раціоні годівлі свиней спостеріга-

ється поліпшення або погіршення  фізико-хі- 

мічних показників якості продукції. Так, ніж-

ність м’яса в І контрольній групі становила 

12,58 с, а в VІІ дослідній – 9,78 с, що значно 

ближче до оптимального рівня (7,9 с) і по-

мітно менше порівняно з м’ясом контроль-

ної групи. 

         Максимальними значеннями показника 

інтенсивність забарвлення характеризувалось 

м’ясо свиней І контрольної групи – 68,33 од. 

екстинцій х 1000, а найменшими – VІ–VІІ 

дослідної групи (61,66–61,33 од. екстинцій х 

1000) при технологічній нормі 83,00 од. екс-

тинцій х 1000. 

         Зразки м'язової тканини молодняку сви-

ней І контрольної групи відзначались макси-

мальним вмістом загальної вологи за най-

меншої кількості сухої речовини – показники 

відповідно становили 76,24 ± 1,21 та 23,76 ± 

1,21 %. М’ясо свиней VІ–VІІ дослідної гру-

пи, навпаки,  характеризувалось мінімальним 

вмістом загальної  вологи  за  максимального 

вмісту сухої речовини – відповідно 75,51–

75,35 та 24,49–24,65 %, проте різниця між 

групами була статистично невірогідною (Р < 

0,05).  

         М’ясо свиней І  контрольної  групи  від- 

значалося  максимальним  вмістом  золи  – 

1,09 ± 0,02 %. М’ясо свиней ІІ–VІІ дослідної 

групи  мало більш низький, але майже  одна-

ковий вміст золи – 1,05–1,06 %; однак різни-

ця між групами була статистично невірогід-

ною (Р<0,05). 

         Одним із найбільш цінних критеріїв 

складових сухої речовини є вміст протеїну, 

якого найменше було у м’ясі молодняку сви-

ней І контрольної групи – 19,59 ± 0,36 %. В 

усіх інших дослідних групах простежувалася 

чітка тенденція до збільшення даного показ-

ника у кожній наступній групі при збільшен-

ні вмісту сирого протеїну раціону. Макси-

мальний вміст сирого протеїну встановлений 

у м’ясі молодняку свиней VІІ дослідної гру-

пи – 21,72 ± 0,37 %. 

         Одним із вагомих критеріїв складових 

сухої речовини є вміст жиру. У м’ясі молод-

няку свиней І контрольної групи його було 

найбільше – 3,08 ± 0,22 %. В усіх інших 

дослідних групах мала місце тенденція до 

зменшення значень цього показника у кожній 

наступній групі при збільшенні вмісту си-

рого протеїну в  раціоні. Мінімальний  вміст 

сирого жиру виявлено у м’ясі молодняку 

свиней VІІ дослідної групи – 1,88 ± 0,24 %. 

         Різниця за вмістом жиру у м’ясі пере-

важно зумовлює його енергетичну цінність. 

Максимальна різниця за цим показником 

характерна для свиней молодняку І конт-

рольної та ІІ дослідної груп – відповідно 3,08 

та 2,98 % (106,08 і 106,86 ккал), а мінімальна 

для свиней молодняку VІ–VІІ  дослідної  гру- 
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пи – відповідно 1,96 та 1,88 % (103,56 та 

103,80 ккал). 

         У цілому встановлена різниця між під-

дослідними групами за більшістю фізико-хі-

мічних  показників є статистично невірогід-

ною, простежуються лише тенденції в пев- 

ному напрямку, проте з урахуванням того, 

що попит на нежирну свинину на вітчизня-

ному ринку є підвищеним, за рахунок опти-

мізації протеїнового живлення цілком мож-

ливо одержувати  замовну свинину  шляхом 

вирощування  новітніх вітчизняних генотипів  

свиней. 

  Висновки 

         Таким чином, запропонований новий 

комплексний підхід щодо відбору молодняку 

свиней з урахуванням ДНК-аналізу генотипів 

і подальшої відгодівлі молодняку складного 

гібридного походження, створеного на основі 

використання вітчизняних генотипів, та роз-

роблені чіткі рекомендації щодо його протеї-

нового живлення. Такий комплексний підхід  

дає можливість одержувати конкурентоспро-

можні вітчизняні гібридні генотипи свиней. 
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 Предложен новый способ создания конкурентоспособного гибридного молодняка свиней оте-

чественного происхождения, суть которого заключается  в комплексном подходе к выбору с учетом 

ДНК-анализа генотипов (желаемые гомозиготные генотипы GG по гену МС4R) и в дальнейшем от- 

корме такого молодняка в соответствии с разработкой четких рекомендаций относительно проте-

инового питания – минимальная концентрация сырого протеина в сухом веществе рациона должна 

составлять 17,0–17,5 % на этапе откорма животных живой массой от 30 до 100 кг. Такой комп-

лексный поход позволяет получать отечественные гибридные генотипы свиней, которые по откор-

мочным, забойным и мясным качествам не уступают зарубежным аналогам. Молодняк свиней дос-

тигает живой массы 100 кг в возрасте 174 дней и меньше, а толщина шпика на уровне 6–7 грудного 

позвонка не превышает 20 мм. 

Ключевые слова: свиньи, гибридный молодняк, ДНК-анализ, генотип, протеиновое  питание, 

сырой протеин, продуктивность. 
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In order to increase the efficiency of the pig industry, animals of foreign breeding are widely used. 

The question arises of the effective production of commodity hybrids of native pigs. The main constraining 

factor of the growth of most native genotypes of pigs in Ukraine is the imbalance of their rations with energy 

and protein (excess energy and lack of protein components). The purpose of the research was to develop an 

effective way to create a native competitive hybrid young pig due to optimization of its protein feed in the 

south of Ukraine.  
For the first time complex  research  was  carried out on young  pigs of hybrid origin  F2  (♀ (GW + 

+ UM) + ♂ RWW) using DNA analysis. Taking into account the polymorphism of the gene MC4R in the 

formation of groups for fattening allows the selection of young animals with increased signs of meatiness. In 

this case, the young should be preferred to the homozygous genotype GG for the genome MS4R, since the 

young hybrids of origin F2 (♀ (GW + UM) +  ♂ RWW) – carrier of the genotype GG melanocortin retseptro 

MC4R in the thickness of the spike, 8,1 % predominated carriers of genotype AG and by 15,2 % – carriers of 

the genotype AA for this genome. 

With an increase in the level of crude protein, with the improvement of fattening qualities, the 

thickness of the sphincus is reduced at 6–7 thoracic vertebrae from 32,26 to 18,25 mm. The content of crude 

protein 17,0–17,5 % provides a thickness of the sphinc at 6–7 thoracic vertebra to 20 mm. 

The use of the developed method allows to reveal the genetic potential of hybrid animals of native 

origin at a level close to their biological limit and increase the competitiveness of pigs of native origin. 

 Key words: pigs, hybrid young, DNA analysis, genotype, protein feed, crude protein, productivity. 

 


