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ЗВ’ЯЗОК  БІОХІМІЧНИХ  ПОКАЗНИКІВ  СИРОВАТКИ  КРОВІ  З  ВІДГОДІВЕЛЬНИМИ 

 І  М ЯСНИМИ  ЯКОСТЯМИ  ТА  ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ  ВЛАСТИВОСТЯМИ  НАЙДОВШОГО 

М’ЯЗА  СПИНИ  МОЛОДНЯКУ  СВИНЕЙ  ВЕЛИКОЇ  БІЛОЇ  ПОРОДИ 
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Державна установа Інститут зернових культур НААН, вул. Володимира Вернадського, 14, 

м. Дніпро, 49027, Україна 
 

Наведено результати досліджень біохімічних показників сироватки крові, відгодівельних і 

м’ясних якостей, а також фізико-хімічних властивостей найдовшого м’яза спини молодняку свиней 

великої білої породи, з'ясовано мінливість зазначених груп ознак та їх кореляційні зв’язки. 

Встановлено, що за основними показниками відгодівельних і м’ясних якостей (вік досягнення 

живої маси 100 кг, діб; товщина шпику на рівні 6–7 грудного хребця, мм; довжина охолодженої ту-

ші, мм) молодняк свиней підконтрольного стада належить до І класу і класу еліта, а біохімічні пока-

зники сироватки крові (вміст загального білка, вміст сечовини, активність лужної фосфатази) від-

повідають фізіологічній нормі клінічно здорових тварин. Кількість зразків високої якості за волого-

утримуючою здатністю найдовшого м’яза спини становить 8 %, інтенсивністю забарвлення – 20 %, 

ніжністю – 8 %. 

 Максимальні коефіцієнти варіації (Сv, %) встановлено за наступними ознаками: товщина 

шпику на рівні 6–7 грудного хребця (10,62 %), активність лужної фосфатази (21,43 %) та ніжність 

м’язової тканини (15,05 %). 

Кореляційний зв’язків між ознаками згідно зі шкалою Чеддока змінюється від слабкого до 

дуже високого,  кількість прямих зв’язків становить 40 % зворотних – 60 %. Достовірні значення 

коефіцієнта кореляції встановлено між такими парами ознак: вік досягнення живої  маси 100 кг х   

комплексний індекс відгодівельних і м'ясних якостей (індекс Б. Тейлера); середньодобовий приріст 

живої маси за період контрольної відгодівлі х  комплексний індекс відгодівельних і м'ясних якостей 

(індекс Б. Тейлера); товщина шпику на рівні 6–7 грудного хребця х комплексний індекс відгодівельних 

і м'ясних якостей (індекс Б. Тейлера); товщина  шпику  на  рівні 6–7  грудного хребця х індекс «Т-фак-

тор»; інтенсивність забарвлення м’язової тканини х активність лужної фосфатази. 

Ключові слова: молодняк свиней, порода, відгодівельні та м’ясні якості, біохімічні показники 

сироватки крові, селекційний індекс, мінливість, кореляція. 
 

Досвід роботи агроформувань та аналіз 

результатів досліджень вітчизняних і зару-

біжних вчених свідчать, що важливими по-

казниками, поряд з відтворювальною здатні-

стю свиноматок та кнурів-плідників, є відго-

дівельні і м’ясні якості їх потомства, а також 

фізико-хімічний склад м’язової тканини [1–

4].  Проте, відзначені  групи ознак у тварин 

вітчизняних порід є не консолідованими і не 

забезпечують високий рівень рентабельності 

галузі в цілому. Це зумовлено відсутністю 

належних умов утримання та годівлі тварин 

різних статево вікових груп, неконтрольова-

ним імпортом зарубіжного поголів’я, дефі-

цитом регіональних програм розведення і 

гібридизації свиней та іншими факторами 

[7–12]. 

Поряд з поліпшенням умов годівлі і ут- 

римання свиней різних статево вікових груп 

важливими питанням є дослідження харак-

теру успадкування основних кількісних оз-

нак молодняку свиней та пошук ефективних 

маркерів раннього прогнозування продукти-

вності тварин [17, 18].   

Мета дослідження – дослідити біохі-

мічні показники сироватки крові, відгодіве-

льні і м’ясні якості, а також фізико-хімічні 

властивості найдовшого м’яза спини молод-

няку свиней великої білої породи, з'ясувати   

мінливість зазначених груп ознак і їх коре-

ляційні зв’язки. 

Матеріал і методи дослідження. До-

слідження проведено в умовах агроформу-

вань Дніпропетровської області (ТОВ «АФ 

«Дзержинець»), науково-дослідного центру 

біобезпеки та екологічного контролю  ресур- 
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сів АПК Дніпропетровського державного 

аграрно-економічного університету, ТОВ 

«Глобінський м’ясокомбінат» і лабораторії 

тваринництва Державної установи Інститут 

зернових культур НААН.  

Об’єктом дослідження був молодняк 

свиней великої білої породи. Контрольну ві-

дгодівлю тварин проводили в умова госпо-

дарства згідно з загальноприйнятою методи-

кою [6]. Оцінку молодняку свиней за відго-

дівельними і м’ясними якостями та фізико-

хімічними властивостями найдовшого м’яза 

спини  проводили з урахуванням наступних  

показників: середньодобовий приріст живої 

маси за період контрольної відгодівлі, г; вік 

досягнення живої маси 100 кг, діб; товщина 

шпику на рівні 6–7 грудного хребця, мм; до-

вжина охолодженої туші; вологоутримуюча 

здатність м’язової тканини, %, активна кис-

лотність (рН); од., ніжність, с.; інтенсивність 

забарвлення, од. екст. х 1000. 

Інтегровану оцінку молодняку свиней 

за відгодівельними і м’ясними якостями про-

водили за формулами:  
 

І в  =  100 + (242 х К) – (4,13 х L), де      (1) 
 

Iв – комплексний індекс відгодівельних  та  м'яс- 

 

них якостей (індекс Б. Тейлера), балів, К – серед-

ньодобовий приріст живої маси, кг; L – товщина 

шпику  на  рівні  6–7 грудного хребця, мм; 242; 

4,13 – постійні коефіцієнти [5]; 

Т = 
Товщина шпику, мм          (2) 

Довжина охолодженої туші, см    

      

Індекс «Т-фактор» розраховували за 

методикою L. N. Hazei, E. A. Kline  [19].   

Відбір зразків крові здійснювали у 5-

місячному віці. Біохімічні дослідження крові 

проводили з використанням наборів реакти-

вів фірми «Філісіт-Діагностика» (м. Дніпро 

Україна). Дослідження сироватки крові мо-

лодняку свиней виконували з урахуванням 

наступних показників: вміст загального біл-

ка, г/л; вміст сечовини, ммоль/л; активність 

лужної фосфатази, од/л [13]. Умови годівлі 

та утримання молодняку свиней піддослід-

них груп були ідентичні та відповідали зоо-

технічним нормам.  

Біометричну обробку результатів дос-

ліджень – за методикою Г. Ф. Лакіна з вико-

ристанням програмованого модуля «Аналіз 

даних» в Microsoft Excel. Силу кореляційних 

зв’язків між ознаками оцінювали за шкалою 

Чеддока  [14, 16]. 

1. Шкала Чеддока для градації сили кореляційного зв’язку 
 

Значення коефіцієнта кореляції Сила кореляційного зв’язку 

0,1–0,3 Слабка 

0,3–0,5 Помірна 

0,5–0,7 Помітна 

0,7–0,9 Висока 

0,9–0,99 Дуже висока 
 

Результати дослідження. Ознаки 

продуктивності свиней за генетичною при-

родою розподіляються на якісні та кількісні. 

Ознаки відгодівельних і м’ясних якостей на-

лежать до іншої групи і характеризують 

окремі функції організму, а саме: заплідне-

ність, багатоплідність, молочність, життє-

здатність, енергію росту, ефективність вико-

ристання кормів, м’ясо-сальні якості про-

дукції тощо. Коефіцієнт успадкування (h
2
) 

відгодівельних і м’ясних якостей коливаєть-

ся в межах від 35 до 77 %. 

На підставі досліджень встановлено, 

що молодняк свиней великої білої породи 

підконтрольного стада характеризується до-

статньо високими показниками відгодівель-

них і м’ясних якостей (табл. 2). Так, показ-

ник середньодобового приросту живої маси 

за період контрольної відгодівлі становив 

805,3 г, вік досягнення живої маси 100 кг – 

175,8 діб, товщина шпику на рівні 6–7 груд-

ного хребця, мм – 22,3 мм,  довжина охоло-

дженої туші – 96,3 см. 

          Комплексний індекс відгодівельних та 

м'ясних якостей (індекс Б. Тейлера) дорів-

нює 202,55 бала, індекс «Т-фактор» – 0,232 

бала. 

 За віком досягнення живої маси 100 кг 

молодняк свиней піддослідної групи перева-

жає мінімальні вимоги до класу еліта на 14,2 

доби, або  на 7,47 %, товщиною  шпику на 

рівні 6–7 грудного хребця – на 8,7 мм, або на 
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2. Відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней великої білої породи  
 

Показник, одиниця виміру 
Біометричні показники 

xSХ  GSG  ,%CvSСv  

Середньодобовий приріст живої маси за 

період контрольної відгодівлі, г 
805,3 ± 6,15 30,77 ± 3,972 3,82 ± 0,493 

Вік досягнення живої маси 100 кг, діб 175,8 ± 1,15 5,75 ± 0,742 3,27 ± 0,422 

Товщина шпику на рівні 6–7 грудного 

хребця, мм 
22,3 ± 0,47 2,37 ± 0,306 10,62 ± 1,371 

Довжина охолодженої туші, см 96,3 ± 0,31 1,56 ± 0,201 1,62 ± 0,209 

Комплексний індекс відгодівельних та 

м'ясних якостей (індекс Б. Тейлера), балів 
202,55 ± 2,231 11,15 ± 1,439 5,50 ± 0,710 

Індекс «Т-фактор», балів 0,232 ± 0,0049 0,024 ± 0,0030 10,34 ± 1,335 
 

  

28,06 %, довжиною охолодженої туші – на 

3,3 см, або на 3,42 %. Коефіцієнт варіації оз-

нак, які характеризують відгодівельні і м’яс-

ні якості молодняку свиней великої білої по-

роди, варіювали у межах від 1,62 до 10,62 %. 

Встановлено, що біохімічні показники 

сироватки крові молодняку свиней великої 

білої породи відповідають фізіологічній но-

рмі клінічно здорових тварин, а саме: вміст 

загального білка становить 71,28 г/л, вміст 

сечовини – 4,50 ммоль/л, активність лужної 

фосфатази – 291,99 од/л (табл. 3).   
  

3. Біохімічні показники сироватки крові молодняку свиней піддослідної групи, n = 25 
 

Показник 
Біометричні показники 

xSХ  GSG  ,%CvSСv  

Вміст загального білка, г/л 71,28 ± 1,164 5,82 ± 0,823 8,16 ± 1,154 

Вміст сечовини, ммоль/л 4,50 ± 0,177 0,88 ± 0,124 19,55 ± 2,765 

Активність лужної фосфатази, од./л.  291,99 ± 12,516 62,58 ± 8,851 21,43 ± 3,011 
 

Коефіцієнт варіації біохімічних показ-

ників сироватки крові молодняку свиней ко-

ливається у межах від 8,16 до 21,43 %. 

Важливою групою є ознаки, які харак-

теризують якісний склад м’язової тканини 

свиней, а саме її фізико-хімічні властивості. 

Дослідженнями встановлено, що вологоут-

римуюча здатність найдовшого м’яза спини 

у молодняку свиней великої білої породи 

становить 60,10 %, інтенсивність забарвлен-

ня – 73,60 од. екст. х 1000, активна кислот-

ність (рН) – 5,62 одиниць, ніжність – 9,43 с 

(табл. 4).  

Коефіцієнт   варіації    фізико-хімічних 
 

4. Фізико-хімічні властивості м’язової тканини  молодняку свиней великої білої породи 
 

Показник, одиниця виміру 
Біометричні показники 

xSХ  GSG  ,%CvSСv  

Вологоутримуюча здатність найдовшого м’яза 

спини, % 
60,10 ± 0,981 4,90 ± 0,693 8,15 ± 1,152 

Інтенсивність забарвлення, од. екст. х 1000 73,60 ± 2,147 10,73 ± 1,517 14,57 ± 2,060 

Активна кислотність (рН), од.  5,62 ± 0,028 0,142 ± 0,020 2,52 ± 0,356 

Ніжність, с 9,41 ± 0,283 1,417 ± 0,200 15,05 ± 2,128 
 

 

властивостей м’язової тканини молодняку 

свиней великої білої породи коливається у 

межах від 2,52 до 15,05 %. 

Кількість зразків високої якості згідно 

зі шкалою оцінки якості м’яса за фізико-

хімічними показниками  [15] становить: во-

логоутримуючою здатністю найдовшого м’я-

за спини – 8 %,  інтенсивністю забарвлення – 

20 %, ніжністю – 8 %. 

 Дані розрахунку коефіцієнтів парної 

кореляції між показниками інтер’єру, відго-

дівельними та м’ясними якостями  наведено 

в таблиці 5. 

Встановлено, що сила кореляційних 



    Зернові культури. Том 3. № 2. 2019. С. 361–368        https://doi.org/10.31867/2523-4544/0097 364 

зв’язків між ознаками згідно зі шкалою Чед-

дока змінюється від слабкого до дуже висо-

кого,  кількість  прямих  зв’язків становить 

40 %,  а зворотних – 60 %. 
 

5. Коефіцієнт парної кореляції між біохімічними показниками сироватки крові, 

 відгодівельними і м’ясними якостями та фізико-хімічними властивостями  

найдовшого м’яза спини молодняку свиней великої білої породи, n = 25 
 

Показник Біометричні показники 

х у r ± Sr tr 

Середньодобовий приріст живої маси  

за період контрольної відгодівлі, г 

а 0,156 ± 0,2060 0,757 

б 0,262 ± 0,2012 1,302 

в -0,150 ± 0,2062 0,728 

г 0,502 ± 0,1803* 2,783 

д 0,189 ± 0,2047 0,928 

Вік досягнення живої маси 100 кг, діб 

а -0,298 ± 0,1990 1,497 

б -0,272 ± 0,2007 1,356 

в -0,017 ± 0,2085 0,082 

г -0,477 ± 0,1832* 2,602 

д -0,064 ± 0,2080 0,307 

Товщина шпику на рівні 6–7 грудного 

хребця, мм  

 

а -0,008 ± 0,2085 0,038 

б -0,128 ± 0,2068 0,619 

в -0,002 ± 0,2085 0,010 

г -0,755 ± 0,1367*** 5,521 

д 0,989 ± 0,0308*** 32,067 

Довжина охолодженої туші, см 

а 0,107 ± 0,2073 0,516 

б -0,019 ± 0,,2085 0,091 

в -0,039 ± 0,2084 0,187 

г -0,031 ± 0,2084 0,148 

д -0,098 ± 0,2075 0,472 

Вологоутримуюча здатність найдовшо-

го м’яза, % 

а -0,123 ± 0,2069 0,594 

б -0,094 ± 0,2076 0,453 

в -0,120 ± 0,2070 0,580 

г -0,257 ± 0,2015 1,275 

д 0,002 ± 0,2085 0,009 

Ніжність, с 

а 0,215 ± 0,2036 1,056 

б 0,062 ± 0,2081 0,298 

в 0,105 ± 0,2074 0,506 

г -0,036 ± 0,2083 0,172 

д 0,015 ± 0,2084 0,071 

Інтенсивність забарвлення, 

од. екст. х 1000 

. 

а 0,033 ± 0,2084 0,158 

б -0,222 ± 0,2033 1,092 

в -0,483 ± 0,1826* 2,645 

г -0,095 ± 0,2075 0,457 

д 0,174 ± 0,2053 0,847 

Активна кислотність (рН), од 

а 0,288 ± 0,1997 1,442 

б 0,051 ± 0,2082 0,245 

в -0,018 ± 0,2085 0,086 

г 0,320 ± 0,1975 1,619 

д -0,230 ± 0,2029 1,133 

 

Примітка: а – вміст загального білка, г/л; б – вміст сечовини, ммоль/л; в – активність лужної 

фосфатази, од./л; г –  комплексний індекс відгодівельних та м’ясних якостей (індекс Б. Тейлера), ба-

лів; д – індекс «Т-фактор», балів;  * – Р<0,05; *** – P<,001. 

 

Достовірні значення даного біометрич- ного показника встановлено між наступними 
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парами ознак: вік досягнення живої  маси 

100 кг  х  комплексний індекс відгодівельних 

та   м'ясних   якостей   (індекс    Б.  Тейлера) 

  (-0,477 ± 0,1832); середньодобовий приріст 

живої маси за період  контрольної  відгодів-

лі х комплексний індекс відгодівельних та   

м'ясних якостей  (індекс Б. Тейлера) (0,502 ± 

0,1803); товщина шпику на рівні 6–7 грудно-

го хребця х комплексний індекс відгодівель-

них та  м'ясних  якостей  (індекс  Б.  Тейлера) 

(-0,755 ± 0,1367); товщина шпику  на  рівні 

6–7 грудного хребця х індекс «Т-фактор»  

(0,989 ± 0,0308); інтенсивність забарвлення 

м’язової тканини х активність лужної фосфа-

тази (-0,483 ± 0,1826). 

Висновки 
1. Відгодівельні і м’ясні якості молод-

няку свиней підконтрольного стада відпові-

дають І класу та класу еліта, відповідно до 

діючої Інструкції з бонітування свиней для 

тварин І групи, біохімічні показники сиро-

ватки крові (вміст білка, вміст сечовини, ак-

тивність лужної фосфатази) – фізіологічній 

нормі клінічно здорових тварин. 

2. Кількість зразків високої якості згід-

но зі шкалою оцінки якості м’яса за фізико-

хімічними показниками становила: волого-

утримуючою  здатністю  найдовшого  м’яза 

спини  – 8 %,  інтенсивністю  забарвлення – 

20 %, ніжністю – 8 %. 

 3. Коефіцієнт варіації відгодівельних і 

м’ясних якостей, біохімічних показників си-

роватки крові та фізико-хімічних властивос-

тей м’язової тканини  молодняку свиней ве-

ликої білої породи коливається у межах від 

1,62 до 21,43 %. 

4. Сила кореляційних зв’язків між оз-

наками згідно зі шкалою Чеддока змінюється 

від слабкої до дуже високої, кількість пря-

мих зв’язків становить 40 %, а зворотних – 

60 %. Достовірні значення коефіцієнта коре-

ляції встановлено між наступними парами 

ознак: вік досягнення живої маси 100 кг х 

комплексний індекс відгодівельних та  м'яс-

них якостей (індекс Б. Тейлера); середньодо-

бовий приріст живої маси за період контро-

льної відгодівлі х комплексний індекс відго-

дівельних та  м'ясних якостей (індекс Б. Тей-

лера); товщина шпику на рівні 6–7 грудного 

хребця х комплексний індекс відгодівельних 

та м'ясних якостей  (індекс  Б. Тейлера); тов-

щина шпику на рівні 6–7 грудного хребця х 

індекс «Т-фактор»; інтенсивність забарвлен-

ня м’язової тканини х активність лужної фо-

сфатази. 

5. Пропонуємо в селекційно-племінній 

роботі з поголів’ям свиней великої білої по-

роди й інших генотипів поряд з традиційни-

ми методами оцінки (метод оцінки за влас-

ною продуктивності, метод оцінки кнурів і 

свиноматок за якістю потомства в умовах 

племінних заводів і племінних репродукто-

рів) та відбору високопродуктивних тварин 

використовувати х комплексний індекс від-

годівельних і м'ясних якостей (індекс Б. Тей-

лера) та індекс «Т-фактор».  
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УДК 636.4.082.43 

Халак В. И. Связь биохимических показателей сыворотки крови с откормочными и мясны-

ми качествами и физико-химическими свойствами длиннейшей мышцы спины молодняка сви-

ней крупной белой породы. Зерновые культуры. 2019. Т 3. № 2. С. 361–368.         
Государственное учреждение Институт зерновых культур НААН, ул. Владимира Вернадского, 14,  

г. Днепр, 49027, Украина 
 

   Приведены результаты исследований биохимических показателей  сыворотки  крови,  откор-

мочных и мясных качеств, а также физико-химических свойств длиннейшей мышцы спины молодня-

ка свиней крупной белой породы, определена изменчивость указанных групп признаков  и их  корреля-

ционные связи. 

 Установлено, что по основным показателям откормочных и мясных качеств (возраст до-

стижения живой массы 100 кг, суток; толщина шпика на уровне 6–7 грудного позвонка, мм; длина 

охлажденной туши, мм) молодняк свиней подконтрольного стада принадлежит к I классу и классу 

элита, а биохимические показатели сыворотки крови (содержание общего белка, содержание моче-

вины, активность щелочной фосфатазы) соответствуют физиологической норме клинически здо-

ровых животных. Количество образцов высокого качества по влагоудерживающей способности 

длиннейшей мышцы спины составляет 8 %, интенсивности окраски – 20 %, нежности – 8 %. 

 Максимальные коэффициенты вариации (Сv, %) установлены по следующим признакам: тол-

щина шпика на уровне 6–7 грудного позвонка (10,62 %), активность щелочной фосфатазы (21,43 %) 

и нежность мышечной ткани (15,05 %). Корреляционная связь между признаками согласно шкалы 

Чеддока меняется от слабой до очень высокой, количество прямых связей составляет 40 %, обрат-

ных – 60 %. Достоверные значения коэффициента корреляции установлены между следующими па-

рами признаков: возраст достижения живой массы 100 кг х комплексный индекс откормочных и 

мясных качеств (индекс Б. Тейлера); среднесуточный прирост живой массы за период контрольного 

откорма х комплексный индекс откормочных и мясных качеств (индекс Б. Тейлера); толщина шпика 

на уровне 6–7 грудного позвонка  х  комплексный  индекс  откормочных  и  мясных  качеств  (индекс 

Б. Тейлера); толщина шпика на уровне 6–7 грудного позвонка х индекс «Т-фактор»; интенсивность 

окраски мышечной ткани х активность щелочной фосфатазы. 

 Ключевые слова: молодняк свиней, порода, откормочные и мясные качества, биохимические 

показатели сыворотки крови, селекционный индекс, изменчивость, корреляция. 

УДК 636.4.0 
UDC 636.4.082.43 
 

Khalak V. I.  Relationship of biochemical parameters of blood serum  with fattening and meat qualities 

and physicochemical properties of the longest back muscles of young pigs of large white breed.  Grain 

Crops. 2019. 3 (2). 361–368 .        
SE Institute of Grain Crops of National Academy of Agrarian Sciences, 14, Volodymyr Vernadskyi  Str.,  

Dnipro, 49027, Ukrainе  
 

   Studies have shown that young pigs of large white breed of controlled herd are characterized by 

sufficiently high rates of fattening and meat quality. Thus, the average daily weight gain for the period of 

control fattening is 805.3 g, the age of reaching the live weight of 100 kg – 175.8 days, the thickness of the 

pelvis at the level of 6–7 thoracic vertebrae, mm – 22.3 mm, the length of the cooled carcass – 96.3 cm. The 

complex index of fattening and meat qualities (B. Taylor's index) equals 202.55 points, the index "T-factor" - 

0.232 points. 

 According to the age of reaching the live weight of 100 kg, the young pigs of the experimental group 

exceed the minimum requirements for the elite class by 14.2 days or 7.47 %, the thickness of the sleeve at 

the level of 6–7 thoracic vertebrae – by 8.7 mm or 28.0 6 %,  in  length  chilled  mascara  –  by 3.3 cm or 
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3.42 %. It was established that the biochemical parameters of the serum of young pigs of large white breed 

correspond to the physiological norm of clinically healthy animals, namely: total protein content is 71.28 g/l, 

urea content – 4.50 mmol/l, alkaline phosphatase activity – 291.99 units/l. 

 An important group of traits are the traits that characterize the qualitative composition of pig muscle 

tissue, namely its physicochemical properties. Studies have shown that the moisture-holding capacity of the 

longest back muscle in young white pigs is 60.10 %, and the intensity of color is 73.60 units. х 1000, active 

acidity (pH) – 5.62 units, tenderness – 9.43 sec. 

 The number of high-quality specimens according to the Meat Quality Scale of the long-lasting back 

muscle is 8 %, the color intensity is 20 %, and the tenderness is 8 %, according to the physico-chemical qual-

ity index. 

  The coefficient of variation of fattening and meat quality, biochemical parameters of blood serum and 

physico-chemical properties of muscular tissue  of  young pigs of large white breed ranges from 1.62 to 

21.43 %. It is established that the strength of correlation between the signs, according to the Cheddock scale 

varies from weak to very high, the number of direct relationships is 40.0, the inverse – 60.0 %. Significant 

values of this biometric indicator were established between the following pairs of traits: age of liveweight 

100 kg х complex fattening and meat index (B. Taylor) (-0.477 ± 0.1832), average daily live weight gain 

during the control fattening period х complex fat and meat index (B. Taylor index) (0.502 ± 0.1803), fat 

thickness at 6–7 thoracic vertebrae х complex fat and meat index (B. Taylor index) (-0.755 ± 0,1367), the 

thickness of the spike at the level of 6–7 thoracic vertebrae х index «T-factor »(0,989 ± 0,0308), color inten-

sity х muscle activity of alkaline phosphatase (-0,483 ± 0,1826). 

 Keywords: young pigs, breed, feeding and meat qualities, serum biochemical parameters, selection 

index, variability, correlation. 

 

 
 


