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 ТА  ЇХ  ЕКОНОМІЧНА  ОЦІНКА 
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ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України 
 

Наведено результати досліджень показників власної продуктивності ремонтних свинок та 

ознак відтворювальної здатності свиноматок (великої білої породи), які перевіряються і оцінені за 

методом BLUP та  оціночним індексом І, визначено критерії відбору та економічну ефективність їх 

використання.  

 Установлено, що найвищими  показниками  багатоплідності (12,2 ±  0,29 – 12,5 ±  0,23 голо-

ви) і маси гнізда  на дату відлучення  у  віці 30–35 днів (82,2 ± 1,340 – 82,3 ± 1,90 кг) характеризува-

лися  свиноматки з градаціями  за  індексом BLUP – 110,62–165,23  за оціночним індексом І – 0,124–

5,539 бала. Використання тварин зазначених груп забезпечує одержання додаткової продукції від 

однієї голови у межах від 129,08 до 131,34 грн. 

 Ключові слова: молодняк свиней, власна продуктивність, відтворювальна здатність свино-

матки, метод BLUP, оціночний індекс, економічна ефективність. 
 

 Теоретичною основою для проведення досліджень є наукові розробки вітчизняних та 

зарубіжних вчених [1–4].  

 Проте питання щодо використання в селекційно-племінній роботі інтегрованих показ-

ників оцінки племінної цінності свиней та визначення критеріїв відбору високопродуктивних 

тварин є малодослідженим. Важливим аспектом зазначеного є визначення економічної ефек-

тивності використання тварин з різною варіабельністю оціночних індексів. Це визначає акту-

альність нашої роботи та вектор подальших досліджень. 

 Мета роботи – дослідити показники власної продуктивності ремонтних свинок та 

ознаки відтворювальної здатності свиноматок, оцінених за методом BLUP і оціночним індек-

сом І, визначити критерії відбору та економічну ефективність їх використання.  

 Експериментальну частину досліджень проведено в умовах ТОВ «АФ «Дзержинець» 

та ПП АФ «Борисфен» Дніпропетровської області (2014–2015 рр.). 

Об’єктом дослідження були ремонтні свинки та свиноматки (великої білої породи), 

що перевіряються.   

Оцінку молодняку свиней за показниками власної продуктивності та свиноматок, що 

перевіряються за ознаками відтворювальної здатності, проводили з урахуванням наступних 

абсолютних та інтегрованих показників: вік досягнення живої маси 100 кг, днів, товщина 

шпику на рівні 6–7 грудного хребця, мм; товщина шпику на крижах, мм; товщина шпику в 

середній точці спини між холкою та крижами, мм; довжина тулубу, см; багатоплідність 

свиноматки, голів; вирівняність гнізда свиноматки за живою масою поросят на дату їх народ-

ження, балів; маса гнізда на дату відлучення, кг, збереженість, %. 

Інтегровану оцінку ремонтного молодняку за ознаками власної продуктивності прово-

дили за оціночним індексом І (1), свиноматок, що перевіряються – індексом Л. Лаша в моди-

фікації М. Д. Березовського [5]:  
 

                                       Ш
Ш

П
П

И
11 , де                                            (1) 

 

σП – середньоквадратичне відхилення ознаки «середньодобовий приріст живої маси», σШ – серед-

ньоквадратичне відхилення ознаки «товщина шпику», ∆П та ∆Ш – відхилення індивідуальної ознаки 

від середньопопуляційної величини [6].   
                                                               

                              Вирівняність гнізда свиноматки за живою масою поросят на дату їх народження 

визначали за методикою В. І. Халака (3):  
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ІВГ –  індекс вирівняності гнізда свиноматки за живою масою поросят на дату  їх  народження,  бала; 

n – багатоплідність, голів; 2,5 – максимальний показник живої маси одного поросяти на дату 

народження, кг;  x max – жива маса найважчого у гнізді поросяти на дату народження, кг; x min – жива 

маса найлегшого у гнізді поросяти на дату народження, кг; Х – середня жива маса поросяти у гнізді 

на дату народження (великоплідність свиноматки), кг [7].  
 

Економічну ефективність проведених досліджень розраховували за формулою: 
 

                          КЛ
ПС

ЦЕ
100

, де                                                      (3) 

 

Е – вартість додаткової продукції, грн; Ц – закупівельна ціна одиниці продукції відповідно до  

існуючих цін, які діють в Україні; С – середня продуктивність тварин; П – середня надбавка основної 

продукції (%), яка виражена у відсотках на 1 голову при застосуванні нового і поліпшеного селек-

ційного досягнення порівняно з продуктивністю тварин базового використання; Л – постійний кое-

фіцієнт зменшення результату, який пов’язаний з додатковими витратами на прибуткову продукцію 

(0,75); К – чисельність поголів’я сільськогосподарських тварин нового або поліпшеного селекційного  

досягнення, голів [8].  
 

    Результати досліджень опрацьовано  методом  варіаційної статистики за методикою 

Н. А. Плохинського [9]. Різницю між середніми арифметичними двох вибіркових сукупнос-

тей вважали достовірною за умови В>0,90, В>0,95, В>0,99, В>0,999. 

Результати досліджень свідчать про високий рівень продуктивності як молодняку сви-

ней, так і свиноматок великої білої породи підконтрольних популяцій. Так, тварини  вказа-

ного генотипу досягають живої маси 100 кг за 192,7 ± 0,85 днів (Cv = 5,84 %), товщина шпи-

ку на рівні 6–7 грудного хребця дорівнює 22,5 ± 0,28 мм (Cv = 16,55 %),  товщина шпику на 

крижах – 17,7 ± 0,23  мм (Cv = 17,09 %), товщина шпику в середній точці спини між холкою 

та крижами – 18,6 ± 0,26 мм (Cv = 18,48 %), довжина тулубу  – 116,3 ± 0,26 см (Cv = 2,95 %), 

індекс BLUP (материнська лінія) – 97,03 ± 1,574 (Cv = 21,28 %). Багатоплідність свиноматок, 

що перевіряються, становить 10,6 ± 0,16 голів (Cv = 19,96 %),  вирівняність гнізда свиномат-

ки за живою масою поросят на дату їх народження – 5,30 ± 0,096  бала (Cv = 23,69 %), маса 

гнізда на дату відлучення у віці 30–35 днів  – 76,5 ± 0,74 кг  (Cv = 12,82 %), індекс Л. Лаша та 

ін. – 36,93 ± 0,321 (Cv = 11,43 %), збереженість – 90,8 %. 

 Розподіл тварин піддослідної групи за індексом BLUP показав, що молодняк класу 

М
+
 порівняно з ровесниками протилежного класу М

-
 характеризувався меншими показни-

ками «вік досягнення живої маси 100 кг» (на 3,6 днів; td = 1,39, Р<0,95), «товщина шпику на 

рівні 6–7 грудного хребця» (на 4,2 мм; td = 4,67, Р>0,999), «товщина шпику на крижах» (на 

2,2 мм; td = 3,23, Р>0,99), «товщина шпику в середній точці спини між холкою та крижами» 

(на 3,0 мм;   td = 3,79, Р>0,999), «довжина тулубу» (на 0,3 см;  td = 0,40, Р<0,95) (табл. 1).  
 

1. Показники власної продуктивності ремонтного молодняку  та ознак відтворювальної 

здатності  свиноматок великої білої породи різних класів розподілу за індексом BLUP 
 

Показник (ознака) 
Біометричні 
показники 

Клас розподілу за індексом BLUP 
M

+
 M

0
 M

-
 

Вік досягнення живої маси  
100 кг, днів 

n 34 105 32 

xS  190,3 ± 1,55 193,1 ± 1,15 193,9 ± 2,07 

Сv, % 4,74 6,12 6,06 

Товщина шпику на рівні 6–7 
грудного хребця, мм  

xS  20,3 ± 0,73 22,6 ± 0,33 24,5 ± 0,54 

Сv, % 21,01 14,91 12,68 

Товщина шпику на крижах, мм xS  16,8 ± 0,49 17,7 ± 0,30 19,0 ± 0,48 
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Сv, % 17,03 17,40 14,28 

Товщина шпику в середній точ-
ці спини між холкою та крижа-
ми, мм 

xS  16,9 ± 0,64 18,7 ± 0,32 19,9 ± 0,48 

Сv, % 22,19 17,83 13,78 

Довжина тулубу, см xS  116,1 ± 0,57 116,5 ± 0,35 115,8 ± 0,48 

Сv, % 2,87 3,10 2,36 

Багатоплідність свиноматки, 
голів   

xS  12,5 ± 0,23 10,7 ± 0,14 8,2 ± 0,39 

Сv,% 10,98 1401 26,94 

Вирівняність гнізда свиноматки 
за живою масою поросят на 
дату їх народження, балів 

xS  6,32 ± 0,138 5,39 ± 0,098 3,58 ± 0,307 

Сv, % 12,81 18,68 27,05 

Маса гнізда на дату відлучення 
у віці 30–35 днів, кг 

xS  82,2 ± 1,34 77,3 ± 0,81 68,4 ± 1,92 

Сv, % 9,50 10,77 15,89 

Індекс Л. Лаша у модифікації  
М. Д. Березовського, балів 

xS  40,58 ± 0,476 37,23 ± 0,307 32,21 ± 0,760 

Сv, % 6,84 8,45 13,34 

Збереженість,  %  84,8 90,9 96,6 

 

 Різниця  за  багатоплідністю  свиноматок  становила  4,3  голови (td = 9,55, Р>0,999), 

масою  гнізда  на  дату відлучення у  віці 30–35 днів  – 13,8 кг (td = 5,89, Р>0,999), індексом 

Л. Лаша та ін. – 8,37 бала (td = 9,34, Р>0,999).  

 Максимальний показник збереженості поросят до відлучення  (96,6 %) та мінімальне 

значення індексу вирівняності гнізда свиноматки (3,58 ± 0,307 бала) виявлено у тварин класу 

М
-
. У свиноматок зазначеного класу індекс BLUP (материнська лінія) дорівнював 69,50 ± 

1,617 бала (Cv = 7,35 %), оціночний індекс І – +1,14 ± 0,290  (Cv = 80,43 %). 

Оцінка ремонтного молодняку за показниками власної продуктивності  різних класів 

розподілу за індексом BLUP та індексом Ю. В. Лебедєва свідчить про значну варіабельність 

за показниками власної продуктивності та ознаками відтворювальної здатності (табл. 3, 4). 

Так, достовірну різниця між групами тварин різних класів розподілу установлено за 

віком досягнення живої маси 100 кг (18,1 днів; (td = 6,24, Р>0,999), товщиною шпику на рівні 

6–7 грудного хребця (7,0 мм; td = 7,44, Р>0,999), товщиною шпику на крижах (3,7 мм; td = 

3,82, Р>0,999), товщиною шпику  в середній  точці  спини  між  холкою  та  крижами (5,5 мм;   

td = 6,38, Р>0,999) (табл. 2).  

Різниця за багатоплідністю свиноматок становила 4,7 голови (td = 7,46, Р>0,999), 
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2. Показники власної продуктивності ремонтного молодняку  великої білої породи різних класів розподілу  

за індексом BLUP та оціночним індексом І 

 

Феноклас 

 за 

індексом 

BLUP 

Градації 

оціночного 

індексу І 

n 

Біомет-

ричні 

показники  

Вік 

досягнення 

живої  

маси 100 кг, 

днів 

Товщина  

шпику на  

рівні 6–7 

грудного  

хребця,  

мм 

Товщина  

шпику 

 на крижах,  

мм 

Товщина шпику 

 в середній  

точці спини  

між холкою  

та крижами,  

мм 

Довжина  

тулубу, 

 см 

М
+
 

0,124 – 5,539 21 
xS  186,6 ± 1,88 18,4 ± 0,76 16,0 ± 0,56 15,1 ± 0,68 116,6 ± 0,73 

Сv, % 4,63 19,27 16,17 20,80 2,81 

-0,036 – -8,748 13 
xS  196,3 ± 1,71 23,9 ± 0,76 19,7 ± 0,79 18,1± 0,79 115,2 ± 0,88 

Сv, % 3,14 11,56 14,56 15,87 2,77 

М
0
 

0,031 – 4,523 49 
xS  185,6 ± 1,15 20,6 ± 0,44 16,7 ± 0,48 17,2 ± 0,47 117,3 ± 0,61 

Сv, % 4,34 15,18 20,33 19,41 3,67 

-4,176 – -0,007 56 
xS  199,6 ± 1,42 24,3 ± 0,33 18,5 ± 0,33 20,0 ± 0,36 115,7 ± 0,36 

Сv, % 5,33 10,42 13,58 13,63 2,34 

М
-
 

0,159 – 3,187 10 
xS  181,5 ± 2,53 22,5 ± 1,01 18,9 ± 1,01 18,3 ± 0,83 115,9 ± 1,14 

Сv, % 4,42 14,24 16,99 14,35 3,13 

-0,064 – -29,246 22 
xS  199,4 ± 1,79 25,4 ± 0,56 19,0 ± 0,54 20,6 ± 0,53 115,8 ± 0,49 

Сv, % 4,22 10,41 13,32 12,19 2,01 
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3. Ознаки відтворювальної здатності  свиноматок великої білої породи різних класів розподілу  

 за індексом BLUP та оціночним індексом І  

 

Феноклас 

за 

індексом 

BLUP 

Градації 

оціночного 

індексу І 

   n 

Біомет- 

ричні  

показ- 

ники  

Багато-

плідність 

свиноматки, 

голів 

Вирівняність гнізда 

свиноматки 

 за живою масою 

поросят на дату 

 їх народження, 

 балів 

Маса гнізда  

на дату 

відлучення  

у віці 30–35 

днів,  

кг 

Індекс Л. Лаша  

у модифікації 

М. Д. Березов-

ського,  

балів 

Збереже-

ність,  

% 

М
+
 

0,124 – 5,539 21 
xS  12,2 ± 0,29 6,22 ± 0,177 82,3 ± 1,90 40,38 ± 0,637 

86,8 
Сv, % 10,93 13,03 10,61 7,23 

-2,265 – -0,036 13 
xS  13,0 ± 0,37 6,48 ± 0,226 82,1 ± 1,76 40,88 ± 0,725 

81,5 
Сv, % 10,41 12,57 7,76 6,39 

М
0
 

0,031 – 4,523 49 
xS  10,4 ± 0,23 5,18 ± 0,145 76,3 ± 1,30 36,78 ± 0,496 

91,7 
Сv, % 15,53 19,51 11,92 9,44 

-4,176 – -0,007 56 
xS  10,9 ± 0,18 5,58 ± 0,130 78,2 ± 1,01 37,63 ± 0,374 

90,2 
Сv, % 12,33 17,50 9,68 7,44 

М
-
 

0,159 – 3,187 10 
xS  7,5 ± 0,56 3,58 ± 0,307 63,5 ± 3,37 30,44 ± 0,921 

95,5 
Сv, % 23,72 27,05 16,83 9,57 

-0,064 – -29,246 22 
xS  8,5 ± 0,50 4,19 ± 0,292 70,7 ± 2,23 33,02 ± 0,988 

97,1 
Сv, % 27,59 32,71 14,75 14,03 
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вирівняність гнізда свиноматки за живою масою поросят на дату їх народження – 2,64 

бала  (td = 7,54, Р>0,999), масою гнізда на дату відлучення у віці 30–35 днів  – 18,8 кг (td = 

4,87, Р>0,999), індексом Л. Лаша та ін. – 10,44 бала (td = 8,92, Р>0,999).  

Результати розрахунку економічної ефективності використання свиноматок різної 

племенної цінності (індекс BLUP) та класу розподілу за оціночним індексом І наведено в 

таблицях 4 і 5. 
 

4. Економічна ефективність використання свиноматок великої білої породи  

різних класів розподілу за індексом BLUP 
 

Клас розподілу  

за індексом BLUP 

 

Градації 

 індексу  

ВLUP 

Маса гнізда 

на дату 

відлучення 

поросят у віці 

30–35 днів, кг 

Прибавка 

продукції, %  

(± до середньо- 

популяційної 

величини) 

Вартість 

додаткової 

продукції, 

грн/голову*  

Середньопопуляційна 

величина 
– 76,5 ± 0,75 - - 

M
-
 46,00–82,58 68,4 ± 1,92 - 10,35 -179,33 

M
0
 80,72–110,49 77,3 ± 0,81 +1,04 +18,20 

M
+
 110,62–165,23 82,2 ± 1,340 +7,45 +129,08 

 

                 *Середня ціна реалізації за 1 кг живої маси молодняку свиней становила 30,2 грн. 
 

 Установлено, що максимальну прибавку продукції, розраховану відносно до серед-

ньопопуляційного показника маси гнізда на дату відлучення поросят у віці 30–35 днів, 

одер-жано від групи тварин, у яких індекс BLUP (материнська лінія) коливався у межах 

від 110,62 до 165,23,  а оціночний індекс І – від +0,124 до +5,539 бала. 
 

5. Економічна ефективність використання свиноматок великої білої породи 

 різних класів розподілу за індексом Ю. В. Лебедєва  
 

Клас розподілу  
за індексом BLUP 

 

Градації 
оціночного  

індексу І  

Маса гнізда 
на дату 

відлучення 
поросят у віці 

30–35 днів,  
кг 

Прибавка 
продукції, %  

(± до середньо-
популяційної 

величини) 

Вартість 
додаткової 
продукції, 
грн/голову 

Середньопопуляційна 
величина 

- 76,5 ± 0,75 - - 

M
-
 

0,159 – 3,187 63,5 ± 3,37 -16,99 -294,38 
  -0,064 – 29,246 70,7 ± 2,23 -7,58 -131,34 

M
0
 

0,031 – 4,523 76,3 ± 1,30 -0,26 -4,50 
-4,176 – -0,007 78,2 ± 1,01 +2,22 +38,46 

M
+
 

0,124 – 5,539 82,3 ± 1,90 +7,58 +131,34 

-2,265 – -0,036 82,1 ± 1,76 +7,32 +126,83 
  

Висновки 

1. В умовах племінних та спеціалізованих господарств з виробництва товарної 

свинини доцільно систематично вести оцінку ремонтного молодняку за показниками 

власної продук-тивності, а свиноматок  за ознакою відтворювальної здатності згідно з 

вимогами інструкції з бонітування свиней і з використанням інтегрованих показників – 

індексу BLUP та оціноч-них індексів. 

2. До критеріїв відбору свиней необхідно включати як абсолютні показники 

розвитку та продуктивності, так і інтегровані показники. До провідної групи свиноматок 

слід перево-дити тварин, у яких середній бонітувальний бал коливається у межах від 3,6 

до 4,0, що від-повідає класу «еліта», а також, у яких індекс BLUP (материнська лінія) 
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варіює у межах від 110,62 до 165,23 (клас розподілу М
+
), оціночний індекс І – від +0,124 

до +5,539 бала (клас розподілу М
+
). Використання тварин зазначених класів розподілу за  

індексом  BLUP  та  оці-  

ночним індексом І забезпечує одержання додаткової продукції від однієї голови у межах 

від 129,08 до 131,34 грн. 
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