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Узагальнено дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців  по з'ясуванню  впливу техно-

логічних елементів на особливості вирощування ремонтного молодняку, використання основного 

стада свиней, їхню відтворювальну здатність і продуктивність. Багаторічним виробничим досвідом 

доведено, що племінна цінність поголів’я залежить від спадковості ознак, сполучення генотипів, 

рівня годівлі,  способів утримання тварин. Об’єктивна оцінка свиноматок та кнурів можлива лише 

при оптимальному комплексному дотриманні всіх технологічних складових. 
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Інтенсифікація галузі свинарства залежить від багатьох факторів, кожен з яких 

певною мірою формує бажаний кінцевий результат, але отримати його можливо лише в тому 

випадку, коли між складовими існує тісний взаємозв'язок.  Схематично відобразити цей 

зв'язок можна наступним чином: кормовиробництво – корми та  годівля – утримання і  вете-

ринарне забезпечення – племінна робота – реалізація поголів'я.  

Безумовно, що всі елементи даного технологічного процесу також багатофакторні і 

кожен з них великою мірою визначає ефективність прояву наступного. Племінна робота з 

поголів'ям безпосередньо залежить від якості свинопоголів'я, ефективності його викорис-

тання при відтворенні стада, способу оцінки показників продуктивності та подальшого роз-

поділу тварин по ранжиру з бракуванням тих, у яких рівень племінної цінності не відповідає 

сучасним вимогам. Точність оцінки ознаки і її технологічна однорідність, вирівняність за 

якістю відповідно до вимог споживчого ринку визначає ефективність ведення племінної 

роботи, розширення промислового міжпородного схрещування та можливість отримання в 

подальшому якісної свинини. 

Основними елементами технології виробництва свинини є: відтворення, розведення, 

годівля, утримання свиней, будівництво (внутрішня архітектоніка), реконструкція і експлуа-

тація приміщень, механізація виробничих процесів,  убезпечення ферм від занесення інфек-

цій і повне оздоровлення тварин від захворювань, захист навколишнього  середовища, облік, 

економіка виробництва та  створення належних умов працівникам для ефективної роботи на 

свинокоплексах  [1]. 

До факторів оточуючого середовища  належать: рівень і повноцінність годівлі, регіо-

нальний клімат, зоогігієнічний стан приміщень, технологія утримання тварин, кваліфікація 

обслуговуючого персоналу тощо [2]. Середовище впливає на точність оцінки поголів’я –    

воно може або сприяти прояву генетичного потенціалу тварин, або  істотно знижувати його 

рівень. Тому порушення будь-якого технологічного елементу веде до зниження рівня прояву 

спадкових можливостей і точності оцінки. Більш ефективний відбір досягається при 

середньодобових приростах свиней не менше 500 г [3].  

Мета всіх відомих методів селекційно-племінної роботи полягає в розведенні таких 

порід, які добре пристосовані до природно-кліматичних  умов конкретної зони, кормової та 

матеріально-технічної бази певного  господарства і дають більше високоякісної дешевої 

продукції свинарства. Кожен генотип потребує характерних для нього технологічних умов, 

за яких він більш повно проявляє генетичний потенціал продуктивності. В світі існує багато 

різних технологій виробництва свинини, які  відзначаються  низкою переваг. При цьому, як 

правило, господарі намагаються будувати ферми з місцевих не дорогих матеріалів, внут-

рішня будова яких максимально відповідає біологічним особливостям тварин і зручна для 

обслуговуючого персоналу. Більшість трудомістких процесів механізовано або автоматизо-

вано, що сприяє зниженню витрат на одержання одиниці продукції і забезпечує  працівникам  
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добрі умови праці, а тваринам належне утримання. Існують численні підходи до організації 

відтворення поголів’я, формування і утримання технологічних груп, використання кормів і 

годівлі свиней. 

У світі  добре налагоджене свинарство в умовах невеликих фермерських господарств  

(до 50 голів): в Китаї  їх налічується  90 %, Польщі – 70 %, Угорщині – 50 %. Хоча має місце 

тенденція до їх  укрупнення – за  останні  15 років  кількість невеликих ферм  у світі скоро-

тилась на 15 %. В Канаді 54 % фермерських господарств працюють по замкнутому циклу 

виробництва, вони постачають 80 % забійного поголів’я [4]. При будівництві господарчих 

приміщень у США та Данії залізобетонні конструкції майже не використовуються [5]. У 

Німеччині та Угорщині  всі процеси з регулювання мікроклімату в приміщеннях для утри-

мання тварин автоматизовано [6]. В таких країнах, як Голландія, Польща, повсюдно впро-

ваджено кормові станції і автонапувалки [7]. Слід звернути увагу на те, що в усіх розвинутих 

країнах  свиноматок осіменяють штучно нативною або замороженою спермою кнурів. 

Основними ознаками при селекції на продуктивне довголіття є кількість опоросів за 

період племінного використання, багатоплідність, молочність, кількість поросят і маса гнізда 

в 2 місяці, товарна маса приплоду в 6-місячному віці. Останнє є основним економічним 

показником продуктивності свиноматок. Однак через технологічні особливості – розформу-

вання гнізда при розподілі поголів’я за статтю, відбір молодняку на ремонт власного стада, 

виділення тварин для продажу і відгодівлі – цей показник у практичній роботі не вразо-

вується. Тому головною ознакою відбору є показники відтворювальних якостей свиноматки 

з урахуванням ступеня пріоритетності ознак, які включені до системи оцінки. 

Індекс тривалості племінного використання (довголіття) враховує фізіологічний стан 

тварин, сумісність спеціалізованих ліній, ефект гетерозису. Тому свині прароду і родинного 

стада повинні мати міцну конституцію, стійкість до стресу і придатність до тривалого 

інтенсивного використання в  умовах промислових технологій. Довголіття  тварин залежить 

від вікових, морфологічних і біологічних змін організму матері, кількості та якості приплоду, 

створення спеціалізованих материнських ліній за ознаками, які мають відповідні варіації. 

Теоретичною основою побудови селекційного індексу за продуктивним довголіттям є 

зв'язок між тривалістю використання тварин і  власною продуктивністю, а також продуктив-

ністю їхніх нащадків. 

Не менш важливим  технологічним фактором, що суттєво впливає на якість гнізда при 

відлученні поросят, є з'ясування, яких поросят і до яких сосків потрібно підсаджувати при 

першій годівлі. В зоотехнічній науці існує дві думки вчених відносно даного питання. Деякі з 

них рекомендують більш слабких поросят підсаджувати під перші соски, як більш молочні, а  

сильніших – під  решту. Прихильники цього методу  виходять  з положення, що слабкі поро-

сята, отримавши більше молока, ростимуть краще, а сильні – матимуть достатню кількість 

молока  за рахунок інтенсивного  розсмоктування сосків з незначною кількість молока. 

 Науковці, що дотримуються  іншого підходу при вирішенні даного питання, вража-

ють – кожне порося в гнізді повинно мати максимальні можливості для розвитку, тому 

сильних поросят треба підсаджувати до передніх сосків, а слабших – до  решти сосків, 

оскільки  останнім треба небагато молока, але вживати його частіше.  

Нами у 2016 р. був проведений науково-практичний дослід на свинокомплексі ТОВ 

«Експерт-агротрейд» Дніпропетровської області, де вивчалась ефективність вищенаведених 

методів, зокрема першої теорії з підсаджування поросят до сосків свиноматки. Контролем 

слугувала перша група свиноматок, де поросята самостійно обирали соски. В другій групі 

слабших поросят  підсаджували до передніх сосків, а сильніших  – до решти сосків, а в 

третій – зробили навпаки.   

Встановлена вірогідна різниця на користь тварин другої групи за ознакою «відсоток 

відлучених поросят»  порівняно з першою та третьою групами: td 2,1 = 6,13 за γ = 38; td 2,3 = 

6,34 за γ = 38. Різниця між показниками тварин першої і  третьої груп статистично 

невірогідна – td 3,1 = 0,69 за γ = 38. За ознакою «маса гнізда при відлученні» вірогідно кращі 

показники  при порівнянні  були  характерні тваринам другої групи: td 2,1 = 6,70 за γ = 38; td 
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2,3 = 6,74 за γ = 38. Різниця між результатами тварин першої і  третьої  груп статистично 

невірогідна. Аналіз даних другої серії дослідів підтверджує закономірність вірогідної 

переваги результатів тварин  другої дослідної групи над показниками свиноматок з групи 

контролю.  
 

Якість гнізда залежно від першого підсаджування поросят до сосків свиноматки 
 

Група n 

Поросят 

при 

народ- 

женні, 

голів 

Велико- 

плід- 

ність, 

кг 

Сv 

Відлу- 

чено, 

голів 

% 

Ліміти 

відлу-

чених, 

% 

Маса 

гнізда, 

кг 

Сv 

1 20 210 1,21 ± 0,026 9,59 170  81,0 ± 1,36 100–63,6  53,4 ± 0,66 4,83 

2 20 200 1,28 ± 0,011 11,72 181 90,5 ± 0,75*** 100–80,0 59,7 ± 0,67*** 5,03 

3 20 208 1,24 ± 0,010 12,10 171  82,2 ± 1,07 100–71,4  53,3 ± 0,68 5,66 
 

Таким чином, достовірність кінцевої оцінки племінної цінності свиней зумовлена 

багатьма факторами. Генетики надають перевагу спадковості [8], селекціонери – сполученню 

генотипів [9], фахівці з годівлі тварин – збалансованості раціонів [10], технологи – органі-

зації утримання і використання поголів’я [11]. Кожна думка має право на існування, оскільки 

ці фактори дійсно важливі. При порушенні будь-якого технологічного елемента знижуються 

вихід поросят [12] і продуктивність нащадків від батьків, що пройшли тривалий шлях 

селекції [13], як наслідок – оцінка тварин буде недостовірною. Але ми переконані, що більш 

об'єктивна селекційна оцінка тварин можлива при комплексному її використанні в роботі, і  

зробити це уможливлюють індекси. 

Висновки 

Спираючись на  наукові розробки  вчених і  результати  власних досліджень,  слід від-

значити, що технологічні  елементи суттєво впливають на відтворювальну здатність і про-

дуктивність свиней, тому порушення навіть одного з них знижує об’єктивність селекційної 

оцінки тварин і ефективність їх використання при розведенні. 
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