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Досліджено показники відтворювальної здатності свиноматок великої білої породи та сту-

пінь дискретності полігенно-спадкових ознак  тварин різної тривалості племінного використання. 

Встановлено, що максимальне значення частки показника «тривалість племінного викорис-

тання, міс.» до показника «тривалість життя, міс.» (83,35 %) виявлено у тварин, тривалість 

племінного використання яких коливається у межах від 45,3 до 71,9 міс. Від свиноматок  цієї групи 

одержано 6,1 опороси,  в цілому поросят за період експлуатації матки у стаді – 109,0 ± 4,99 голови, 

в тому числі живих поросят – 103,0 ± 4,56 голови. Маса гнізда на дату відлучення у віці 28 діб 

дорівнює 77,0 кг, кількість непродуктивних діб в розрахунку на один опорос – 26 діб, тривалість 

міжопоросного періоду –  175,3 доби. 

Ступінь дискретності полігенно-спадкових ознак (n = 4) свиноматок  різної тривалості пле-

мінного використання є максимальною (D = 0,962)  у тварин з тривалістю племінного використання 

від 9,6 до 22,3 міс. Зв'язок між показником «тривалість племінного використання, міс» та ознаками 

відтворювальної здатності є високовірогідним (Р<0,001) і коливається у межах від 0,954  (tr = 

83,53) до 0,969 (tr = 124,94). 

Ключові слова: свині, продуктивність, ступінь дискретності, полігенно-спадкові ознаки, 

тривалість племінного використання, відтворювальна здатність свиноматок. 
 

Впровадження інтенсивних технологій ведення галузі свинарства позитивно впливає на 

збільшення економічних показників за умови дотримання балансу «генотип : середовище». 

Для реалізації відзначеного необхідно створити оптимальні умови годівлі та утримання, які 

відповідають  функціональним і  фізіологічним  особливостям тварин, сприяють  реалізації 

генетичного потенціалу продуктивності і забезпечують високий рівень адаптації [1–6]. 

Мета роботи – дослідити показники відтворювальної здатності свиноматок великої 

білої породи, розрахувати ступінь дискретності полігенно-спадкових ознак тварин різної 

тривалості племінного використання та рівень кореляційних зв’язків між ознаками. 

Експериментальну частину досліджень проведено в умовах племінного репродуктора з 

розведення свиней великої білої породи ТОВ «Дружба – Казначеївка» Дніпропетровської 

області протягом 2014–2016 рр.  

Оцінку свиноматок великої білої породи за ознаками відтворювальної здатності про-

водили з урахуванням наступних абсолютних та інтегрованих показників: одержано опоро-

сів; одержано всіх поросят за період експлуатації матки у стаді, голів (плодючість, голів, [7]); 

одержано живих поросят, голів; маса гнізда на дату відлучення, кг; кількість непродуктивних 

діб у розрахунку на один опорос; тривалість міжопоросного періоду, діб. 

           Індекс «рівень адаптації» (РА) (1) та рівень дискретності (D) (2) полігенно-спадкових 

ознак розраховували за формулами: 
_______________________________________ 

  * Автори висловлюють офіційну подяку генеральному директору ТОВ «Дружба – Казначеїв-

ка» Дніпропетровської області, кандидату сільськогосподарських наук В. І. Савельєву та головному 

технологу Н. О. Шепель, які сприяли організації та проведенню наукових досліджень. 
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РА – індекс «рівень адаптації», балів; ТЖ – тривалість життя матки (від дати народження до 

дати останнього відлучення поросят), міс.; ТПВ – тривалість племінного використання (від 

початку першої поросності до дати останнього відлучення поросят ), міс. [8]: 
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S1, S2…, Sm, σ1, σ2 …σm – середньоквадратичне відхилення по групі та сукупності в цілому [9].  
 

Біометрична  обробка  одержаних  результатів  досліджень  проведена  за  методикою 

Г. Ф. Лакіна [10]. 

Встановлено, що  тривалість  життя  свиноматок основного стада становить 44,1 ± 1,97 

міс. (Сv = 35,27 %), тривалість   племінного  використання  –  32,8 ± 1,95 міс. (Сv = 46,91 %), 

індекс адаптації – 11,87 ± 0,709 (Сv = 47,02 %). За період племінного використання від 

свиноматок великої білої породи одержано 6,1 ± 0,36 опороси (Сv = 47,11 %),  в цілому 

поросят за період експлуатації матки  у стаді – 65,8 ± 4,41 голови  (Сv = 52,80 %), з них 

живих поро-сят – 62,5 ± 4,17 голови (Сv = 52,55 %).  

 Число свиноматок  класу еліта за  ознакою  «багатоплідність, голів» становить 25,80 %, 

І класу – 32,25 %, ІІ класу – 27,42 %, позакласні – 14,53 %, маса гнізда на дату відлучення у 

віці 28 діб – 77,0 ± 1,02 кг (Сv = 10,45 %), кількість непродуктивних  діб у розрахунку на 

один опорос – 26,0 ± 2,89 (Сv = 87,52 %), тривалість міжопоросного періоду –  175,3 ± 3,97  

доби (Сv = 17,86 %). 

Результати досліджень показали, що тварини класу М
+
 (тривалість життя 63,7 ± 2,34, 

міс.) переважали ровесниць протилежного класу М
-
 (тривалість життя –  27,9 ± 1,02 міс.) за 

показником  «тривалість племінного використання, міс.» на 36,4 міс.  (td = 16,62; Р<0,001) та 

індексом «рівень адаптації, балів» на 9,2 бала (td = 6,05; Р<0,001) (табл. 1). 
 

1. Показники  рівня адаптації свиноматок великої білої породи різних класів розподілу 

 за показником «тривалість племінного використання» 
 

Показник  

Біомет- 

ричний 

показник  

Клас розподілу за показником «тривалість 

племінного використання», ( ± 0,67σ) 

М
+ 

М
0 

М
− 

lim, міс. 

45,3–71,9 22,8–42,8 9,6–22,3 

Тривалість життя, міс. 

n 17 25 20 

 xS  63,7 ± 2,34*** 43,7 ± 1,38 27,9 ± 1,02 

Сv,% 15,2 15,80 16,41 

Тривалість племінного використання, 

міс. 
 xS  53,1 ± 1,99*** 31,9 ± 1,19 16,7 ± 0,92 

Сv,% 15,50 18,64 24,8 

Частка показника «тривалість пле-

мінного використання, міс.» до по-

казника «тривалість життя, міс.», %  

– 83,35 72,99 59,85 

Індекс «рівень адаптації», балів  xS  7,9 ± 0,28*** 10,3 ± 0,51 17,1 ± 1,50 

Сv,% 14,40 24,96 39,38 
 

 *** Р<0,001. 
 

Співвідношення показників «тривалість племінного використання, міс.» і «тривалість 

життя, міс.» коливалося у межах від 59,85 (М
-
) до 83,35 % (М

+
). 

Аналіз  показників  відтворювальної здатності свиноматок  різних  класів розподілу за 

ТПВопоросівкількість

ТЖ
РА
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показником «тривалість племінного використання, міс.» свідчить про значні коливання ознак 

даної групи (табл. 2).  
 

2. Показники відтворювальної здатності свиноматок різних класів розподілу 

 за показником «тривалість племінного використання» 
 

Показник  

Біомет- 

ричний 

показник 

Клас розподілу за показником «тривалість 

племінного використання», ( ± 0,67σ) 

М
+ 

М
0 

М
− 

lim, міс. 

45,3–71,9 22,8–42,8 9,6–22,3 

Одержано опоросів 

n 17 25 20 

 xS  9,7 ± 0,36*** 6,0 ± 0,26 3,1 ± 0,19 

Сv, % 15,4 22,15 29,08 

Одержано  в цілому  поросят  за 

період експлуатації матки, голів 
 xS  109,0 ± 4,99*** 65,1 ± 3,59 30,3 ± 2,64 

Сv, % 18,90 27,62 38,96 

Одержано живих поросят, голів  xS  103,0 ± 4,56*** 62,5 ± 3,36 28,4 ± 2,63 

Сv, % 18,30 26,90 41,40 

Маса гнізда на дату відлучення, кг  xS  76,1 ± 1,95 79,4 ± 1,53 74,8 ± 1,82 

Сv, % 10,60 9,65 10,88 

Кількість непродуктивних діб в 

розрахунку на один опорос 
 xS  25,1 ± 6,09 19,9 ± 2,90 34,5 ± 6,11 

Сv, % 98,8 73,03 79,14 

Тривалість міжопоросного періо-

ду, діб 

 xS  170,0 ± 5,96 168,5 ± 3,53 188,8 ± 9,91 

Сv, % 14,50 10,48 23,49 
 

  ** Р<0,01.   ***  Р<0,001. 
 

Так, за  період племінного використання (53,1 ± 1,99 міс.) від свиноматок класу М
+ 

 

одержано 9,7 ± 0,36 опороси, одержано всіх поросят за період експлуатації матки у стаді – 

109,0 ± 4,99  голови, одержано живих поросят – 103,0 ± 4,56 голови, маса гнізда на дату від-

лучення – 76,1 ± 1,95 кг (Сv = 10,60 %). Мінімальні значення показників «кількість непро-

дуктивних діб в розрахунку на один опорос» і «тривалість міжопоросного періоду, діб»  

характерні свиноматкам класу М
0
 – 19,9 ± 2,90 та 168,5 ± 3,53 доби відповідно. 

Вірогідну різницю за показниками відтворювальної здатності між тваринами класу М
-
 

та М
+
 встановлено за показниками: «одержано опоросів» (td = 16,5; Р<0,001), «одержано всіх 

поросят за період експлуатації матки у стаді, голів» (td = 13,9; Р<0,001), «одержано живих 

поросят, голів» (td = 14,2; Р<0,001).  

Абсолютні показники мінливості (σ – середньоквадратичне відхилення) ознак відтво-

рювальної здатності свиноматок різних класів розподілу за показником «тривалість племен-

ного використання, міс.» наведено у таблиці 3. 

 Дані таблиці 3 свідчать, що за показниками «одержано опоросів», «одержано всіх 

поросят за період експлуатації матки у стаді, голів», «одержано живих поросят, голів» та 

«маса гнізда на дату відлучення, кг» спостерігається зменшення величини 

середньоквадратичного відхилення у тварин класу М
-
. Протилежну закономірність 

встановлено за ступенем дискретності комплексу чотирьох показників відтворювальної 

здатності свиноматок піддослідних груп (D). 

Розрахунки ступеня дискретності полігенно-спадкових ознак  свиноматок  різної три-

валості племінного використання свідчать, що даний показник (D) з урахуванням комплексу 

двох, трьох та чотирьох показників є максимальним у тварин з тривалістю племінного вико-

ристання від 9,6 до 22,3 міс. (М
-
). 

За комплексом чотирьох показників свиноматки класу М
+
 відрізняються від тварин 

всієї вибірки на 82,4 %, класу М
0
 – на 88,3 %, класу М

-
 – на 96,2 %.  
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3. Середньоквадратичне відхилення (σ) і ступінь дискретності (D)  

полігенно-спадкових ознак  свиноматок різних класів розподілу за показником 

 «тривалість племінного використання»  
 

Показник 
Номер 

показника  

Середньо-

квадратичне 

відхилення 

Клас розподілу за показником 

«тривалість племінного 

використання», ( ± 0,67σ) 

M
+
 M

0
 M

-
 

Одержано опоросів 1 

n 17 25 20 

групи (S1) 1,49 1,33 0,88 

по сукупності 

в цілому (σ1) 
2,86 2,86 2,86 

Одержано  в  цілому  поросят за 

період експлуатації матки у 

стаді, голів  

2 
групи (S2) 20,59 17,97 11,82 

по сукупності  

в цілому (σ2) 
34,78 34,78 34,78 

D (показники: 1–2) 0,692 0,760 0,896 

Одержано живих поросят, голів 3 
групи (S3) 18,80 16,83 11,75 

по сукупності 

в цілому (σ3) 
32,88 32,88 32,88 

D (показники: 1–3) 0,824 0,877 0,962 

Маса гнізда на дату відлучення, 

 кг 
5 

групи (S5) 8,03 7,67 8,14 

по сукупності 

в цілому (σ5) 
8,05 8,05 8,05 

D (показники: 1–4) 0,824 0,883 0,962 
  

 

4. Коефіцієнт кореляції між показниками росту, тривалості життя,  

племінного використання та ознаками відтворювальної здатності  

свиноматок великої білої породи, n=62 
 

Ознаки* Біометричні показники 

х у r ± Sr tr 

1 

4  0,951 ± 0,0121*** 78,29 

5  0,938  ±  0,0153*** 61,44 

6  0,940 ± 0,0148*** 63,55 

7  0,108 ± 0,1256 0,86 

2 

4  0,969 ± 0,0077***   124,94 

5  0,954 ± 0,0114*** 83,53 

6  0,957 ± 0,0107*** 89,50 

7  0,080 ± 0,1263 0,63 

3 

4 -0,713 ± 0,0625***     11,41 

5 -0,678 ± 0,0687***       9,88 

6 -0,688 ± 0,0669***     10,28 

7 -0,057 ± 0,1267       0,45 
                                            

                               *** Р<0,001. 
 

*1– тривалість життя, міс.; 2 – тривалість племінного використання, міс.; 3 – індекс «рівень 

адаптації», балів; 4 – одержано опоросів; 5 – одержано всіх поросят за період експлуатації матки у 

стаді, голів;  6 – одержано живих поросят, голів;  7 – маса  гнізда  на дату відлучення,  кг;    
 

Достовірні коефіцієнти кореляції встановлені за наступними парами ознак (n = 62): 

тривалість життя × одержано опоросів (r = 0,951, Р<0,001 ), × одержано всіх поросят за 

період експлуатації матки у стаді (r = 0,938, Р<0,001), ×  одержано живих поросят (r = 0,940, 

Р<0,001), тривалість племінного використання × одержано опоросів (r = 0,969, Р<0,001), × 

одержано всіх поросят за період експлуатації матки у стаді (r = 0,954, Р<0,001),  × одержано 

живих поросят (r = 0,957, Р<0,001), індекс «рівень адаптації» × одержано опоросів (r = -0,713, 
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Р<0,001), × одержано всіх поросят за період експлуатації матки у стаді (r = -0,678, Р<0,001),  

× одержано живих поросят (r = -0,688, Р<0,001) (див. табл. 4). 

Висновки 

1. Встановлено, що тривалість  життя свиноматок основного стада становить 44,1 міс., 

тривалість племінного використання – 32,8 міс., індекс адаптації – 11,87 бала. Максимальне 

значення частки показника «тривалість племінного використання, міс.» до показника 

«тривалість життя, міс.» (83,35 %) виявлено у тварин, тривалість племінного використання 

яких коливається у межах від 45,3 до 71,9 міс.  

3. Від свиноматок класу М
+
 за показником «тривалість племінного використання» одер-

жано 6,1 опороси, одержано всіх поросят за період експлуатації матки у стаді – 109,0 ± 4,99 

голови, у тому числі живих поросят – 103,0 ± 4,56 голови. Маса гнізда на дату відлучення у 

віці 28 діб дорівнює 77,0 кг, кількість непродуктивних діб у розрахунку на один опорос – 26 

діб, тривалість міжопоросного періоду –  175,3 доби. 

3. Ступінь дискретності полігенно-спадкових ознак (n = 4) свиноматок  різної трива-

лості племінного використання є максимальним (D = 0,962)  у тварин з тривалістю племен-

ного використання від 9,6 до 22,3 міс. 

4. Коефіцієнти парної кореляції між показником «тривалість племінного використання, 

міс.» та ознаками відтворювальної здатності є високовірогідними (Р<0,001) і коливаються у 

межах від 0,954  (tr = 83,53) до 0,969 (tr = 124,94). 

5. З метою прискорення селекційного процесу та створення високопродуктивного стада 

свиней пропонуємо використовувати традиційні (Інструкція з бонітування свиней) та інно-

ваційні методи оцінки племінної цінності тварин (ДНК-типування, метод BLUP, оціночні й 

селекційні індекси та ін.). Ступінь дискретності тварин основного стада за комплексом кіль-

кісних ознак проводити за індексом D.    
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