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Вишневский Л.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОХРАНЕНИЮ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛОКАЛЬНИХ ПОРОД ЖИВОТНЫХ 
В статье изложено состояние отечественных не численных локальных пород крупного рога-

того скота и свиней, которые находятся в критическом состоянии относительно численности 
поголовья. Несомненно, сохранять породы в условиях рыночных отношений очень сложно, но необ-
ходимо с учетом их уникального генного комплекса и биологических особенностей. Указано  на ряд 
мероприятий, которые используются в Украине для контроля ситуации по биоразнообразию жи-
вотных. 
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In article the state domestic not numerical local breeds of cattle and pigs who are in critical condition 
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very difficult, but it is necessary taking into account their unique gene complex and biological features. It is 
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МІНЛИВІСТЬ ЖИВОЇ МАСИ ТА ПРИРОСТІВ ГІБРИДНИХ 
СВИНЕЙ В ПРОЦЕСІ ЇХНЬОГО ВИРОЩУВАННЯ 
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Викладені результати оцінювання гібридних свиней, які мають спадкову основу кнурів і маток 

французької, німецької та англійської селекції, за живою масою, відносними й середньодобовими 
приростом за період їх вирощування з одного до шестимісячного віку. Встановлено, що гібридні 
свині в основному інтенсивно збільшували живу масу до п’ятимісячного віку, що ймовірно узгоджу-
валося із формуванням м’язової тканини.  За різницею по живій масі і середньодобовими прироста-
ми між тваринами різного походження зроблено висновок про доцільність відгодівлі молодняка, оде-
ржаного від схрещування напівкровних маток  великої білої породи французької селекції та ландрас 
німецької селекції - ♀½ (ВБФП + ЛНП), а також напівкровних маток  великої білої породи французь-
кої селекції і дюрок німецької селекції -♀½ (ВБФП + ДНП) з кнурами породи п’єтрен англійської селе-
кції. 

Ключові слова: гібридні свині, відносні і середньодобові прирости, жива маса, кращі варіанти 
поєднань. 

Постановка проблеми. Жива маса тварин 
виступає одним із головних чинників індивідуаль-
ного розвитку тварини, що змінюється у залежно-
сті від породи та факторів зовнішнього середо-

вища. Вивчення закономірностей індивідуального 
розвитку тварини в окремі вікові періоди дає змо-
гу змінити пропорції тілобудови у бажаному на-
прямку як за рахунок умов годівлі, так і утриман-
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ня.  
На думку науковців [2, 6], закономірності ро-

сту і розвитку тварин на сучасному етапі можуть 
розглядатися як критерії оцінки племінної цінності 
для прогнозування продуктивності у потомків. 
Урахування закономірностей індивідуального 
росту та розвитку тварини, а також факторів, що 
на них впливають, є ключовим моментом племін-
ної роботи, спрямованої на поліпшення будь – 
якої породи свиней. На особливу актуальність 
питання визначення закономірностей росту у різні 
вікові періоди заслуговує при використанні сви-
ней F1 та F2, які інтенсивно використовуються в 
галузі свинарства з огляду на завезення в Украї-
ну значної кількості тварин зарубіжної селекції не 
лише для відгодівлі. Для виробників свинини, 
безперечно, більш вигідний молодняк, який шви-
дко росте і досягає забійних кондицій за короткий 
проміжок часу. З цієї позиції пошук вихідних бать-
ківських форм, які забезпечують ефект гетерози-
су за інтенсивністю росту молодняку, має практи-
чну цінність та актуальність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 
наукових дослідженнях  необхідності вивчення   
закономірностей індивідуального розвитку тварин 
в онтогенезі, залежно від генотипових і парати-
пових факторів завжди приділялося багато уваги 
[1,4,6].  При цьому акцент робиться як на необ-
хідності добору тварин для подальшого їх вико-
ристання в селекційній роботі по удосконаленню 
порід, так і для одержання товарних гібридів. 
Безперечно, знання закономірностей індивідуа-
льного розвитку сприяє виявленню їх впливу на 
основні господарсько-корисні ознаки тварин й дає 
змогу обмежити ознаки добору. Поза  показників 
живої маси і лінійних промірів для вивчення зако-
номірностей росту тварин використовують мате-
матичні підходи, серед яких моделювання кривих 
росту, індексна селекція тощо. Першим із критері-
їв, який мав на меті виявлення відмінностей в 
рості тварин був показник інтенсивності форму-
вання,  запропонований Ю.К. Свєчиним [5].  Було 
встановлено, що по різниці у відносній швидкості 
росту у напрямку її зменшення за суміжні  періо-
ди онтогенезу  тварин можна розділити на швид-
ко, помірно та повільно формуючих з виявленням 
зв’язку даного критерію   з відгодівельними та 
репродуктивними ознаками. Проте Коваленко 
В.П. [3],  установив, що показник інтенсивності 
формувань не враховує  швидкість росту тварин  
й запропонував  використання індексів рівномір-
ності і напруги росту. Проте ці методи більш ба-
жані у племінному свинарстві, а не в товарному, 
де жива маса, особливо в молодому віці виступає 
фактором прогнозування продуктивності свиней. 
Добір тварин у товарному свинарстві, які мають 
високу інтенсивність росту  від народження, 
сприяє економії кормів, витрат людської праці й 
підвищує прибутковість виробництва. 

 Виходячи з цих передумов, нами вивчалися 

відносний і середньодобовий приріст, а також 
жива маса гібридних свиней, які одержані за вну-
тріпородних та міжпородних підборів кнурів і ма-
ток зарубіжної селекції (французької, німецької і 
англійської). 

Методи та методика досліджень. Дослі-
дження проведені в умовах  ТОВ “Агрікор -
Холдинг» Чернігівської області. Гібридний моло-
дняк був одержаний за схрещування напівкров-
них маток великої білої породи французької се-
лекції з кнурами великої білої породи, ландрас та 
дюрок німецької селекції за подальшого їх схре-
щування з кнурами   великої білої породи, дюрок і 
п’єтрен англійської селекції   фірми JSR. Усі вихі-
дні генотипи  відселекціоновані на високу інтен-
сивність росту та вихід пісного м’яса.   Для ви-
вчення інтенсивності росту тварин за період від 
народження до шестимісячного віку було сфор-
мовано 7 піддослідних груп: І група  ( контрольна) 
-1/4 (ВБФП + ВБНП) + ½ ВБАП, ІІ група (дослід-
на)- 1/4  (ВБФП + ЛНП) х ½ ВБАП; ІІІ група (дос-
лідна) - 1/4  (ВБФП + ЛНП) х ½ ДАП; ІV(дослідна)- 
1/4  (ВБФП + ЛНП) х ½ПАП; V (дослідна)  - 1/4  
(ВБФП + ДНП) х ½ ВБАП;  VІ (дослідна) - 1/4  
(ВБФП + ДНП) х ½ ДАП; VІІ (дослідна) -1/4  
(ВБФП + ДНП) х ½ПАП. Балансування раціонів 
здійснювали згідно живої маси за обмінною енер-
гією та перетравним протеїном. Тварини вирощу-
валися в однакових умовах. 

Результати досліджень. .Аналіз результа-
тів дослідження вказує на те, що при майже од-
наковій живій масі на початковому етапі вирощу-
вання, піддослідні тварини по – різному реагува-
ли на фактори зовнішнього середовища, у тому 
числі й на рівень годівлі, що проявилося у показ-
никах їх живої маси та абсолютних і відносних 
приростів. 

За однакових умов годівлі і утримання, мо-
лодняк великої білої породи контрольної групи  в 
місячному віці дещо поступався тваринам дослі-
дних груп, крім ІІ дослідної. У цей віковий період 
найбільшу живу масу 7,2±0,461…8,3±0,407кг мав 
молодняк ІV –VІІ дослідних груп, який зберіг  тен-
денцію переваги до кінця вирощування у шести-
місячному віці (табл. 1). 

У двохмісячному віці жива маса піддослідних 
тварин варіює у межах 19,8±2,031…22,1±2,356 кг, 
але при цьому найменшу інтенсивність росту  
тваринам ІІ дослідної групи генотипу 1/4  (ВБФП + 
ЛНП) х ½ ВБАП забезпечувала спадкова основа 
маток великої білої породи і кнурів порід ландрас 
та п’єтрен. За період вирощування один-два мі-
сяці середньодобові прирости молодняка стано-
вили 410…445г, що узгоджувалося із живою ма-
сою тварин залежно від походження. Особливіс-
тю піддослідного молодняка у наступний віковий 
період було значне підвищення інтенсивності їх 
росту, що відобразилося як у показниках серед-
ньодобових приростів, так і живій масі тварин. У 
середньому в розрізі груп за період 2-3 місячного 
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віку середньодобові прирости молодняка стано-
вили 360…403 г за відносного приросту 
10,8…11,3кг. Як і в попередній період найбільш 
швидко росли тварини VІІ дослідної групи, які 
об’єднали спадкову основу ♀½ (ВБФП + ДНП) х 

♂ПАП. Ймовірно саме поєднання спадкової  ба-
тьківської основи кнурів порід дюрок німецької і 
п’єтрен англійської селекції забезпечило нащад-
кам прояв гетерозису за швидкістю росту. 

 
 

1.Жива маса піддослідних свиней 
Піддослідні групи Вік, міс. 

1 2 3 4 5 6 
І 7,2±0,461 20,2±1,424 31,6±1,998 49,9±1,732 70,2±2,463 90,6±2,968 
ІІ 7,1±0,573 19,8±2,031 30,6±1,676 47,6±2,292 69,8±2,295 91,6±3,418 
ІІІ 7,7±0,664 20,8±1,781 31,6±1,993 49,5±1,884 72,1±1,807 90,1±6,227 
ІV 7,9±0,643 20,9±2,474 32,5±2,199 50,4±2,199 75,8±2,883 98,3±3,712 
V 8,2±0,601 22±2,360 33,5±2,722 52,5±3,543 74,0±3,585 95,8±4,003 
VІ 7,9±0,683 21,2±2,374 32,9±2,344 51,6±2,995 72,9±2,503 94,8±3,961 
VІІ 8,3±0,407 22,1±2,356 34,2±2,186 53,0±2,865 76,4±3,313 102,5±4,704 

 

У чотирьохмісячному віці жива маса піддос-
лідних свиней становила 47,6±2,292…53,0±2,865 
кг. При цьому тварини великої білої породи конт-
рольної групи мали перевагу за даним показни-
ком лише стосовно молодняка ІІ і ІІІ дослідних 
групи. Відносний приріст тварин за період 3-4 
місяці становив 17…18,8 кг, а середньодобовий 
приріст 548…606г за переваги молодняка VІІ і V 
дослідних груп. Період росту та зміни живої маси 
свиней у віці 4-5 місяців підтверджує тенденцію 
попередніх місяців, тобто піддослідні тварини 
продовжують швидко засвоювати поживні речо-
вини корму і нарощувати живу масу. Підтвер-
дженням чого слугують середньодобові прирости 
тварин, які за вказаний період становили 677-
847 г, а також відносний приріст -20,3…25,4 кг. 
Слід відзначити, що за даний період найбільш 
інтенсивно збільшували живу масу свині ІV дос-
лідної групи генотипу 1/4  (ВБФП + ЛНП) х ½ПАП, 
середньодобові та відносні прирости яких стано-
вили, відповідно, 847 г і 25,4кг. 

На завершальному етапі вирощування, у 
шестимісячному віці, піддослідний молодняк різ-
ного походження в основному зменшував серед-
ньодобові прирости, крім тварин VІІ дослідної 
групи, які ще продовжували інтенсивний ріст. У 
середньому за період вирощування 5-6 місяців 
гібридні свині, які об’єднали спадкову основу по-
рід м’ясного напрямку продуктивності французь-

кої, німецької і англійської селекції, мали серед-
ньодобові прирости 581…826г та живу масу 
90,6±2,968…102,5±4,704кг. З огляду на одержані 
дані можна сказати, що кнури породи п’єтрен 
англійської селекції найбільш краще поєднуються 
із матками генотипу ½ (ВБФП + ЛНП) (ІV дослідна 
група) та ½ (ВБФП + ДНП)  (УІІ дослідна група), 
забезпечуючи потомкам на заключному етапі 
вирощування найбільш високу живу масу. 

Безперечно, оцінювання тварин різного по-
ходження було б не повним без урахування се-
редньодобового та відносного приросту за увесь 
період вирощування свиней. Власне того показ-
нику, який дасть змогу рекомендувати товарним 
господарствам використання тих чи інших порід 
для схрещування. За одержаними нами даними, 
відносний та середньодобовий приріст за період 
вирощування від одного до шестимісячного віку 
становив: І група – 82,4 кг і 545г; ІІ група -84,5кг і 
552г; ІІІ група -82,4кг і 539г; ІV група - 90,4 кг і 
591г; V група – 87,6 і 572г; VІ група - 86,9 і 568г;  
VІІ група - 94,2кг  і 616г. 

Отже, для одержання свиней на відгодівлі, 
які швидко збільшують живу масу й вірогідно від-
кладають не багато жиру в туші, оскільки в цей 
час інтенсивно росте саме  м’язова тканина, мо-
жна рекомендувати напівкровних маток ♀½ 
(ВБФП + ЛНП) і ♀½ (ВБФП + ДНП)  схрещувати з 
кнурами породи п’єтрен англійської селекції. 
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Изложены результаты оценки гибридных свиней, которые имеют наследственность хряков и 
маток французской, немецкой и английской селекции, по живой массе, относительным и средне-
суточным приростам. Установлено интенсивное увеличение живой массы гибридных свиней до 
пятимесячного возраста, что вероятно соответствует формированию у них мышечной ткани. 
По разнице в живой массе и среднесуточным приростам между животными разного происхождения 
сделан вывод о целесообразности откорма молодняка, полученного от скрещивания полукровных 
маток  крупной белой породы французской селекции и ландрас немецкой селекции, а также  полу-
кровных маток крупной белой породы французской селекции и дюрок немецкой селекции с хряками 
породы пьетрен английской селекции. 

Ключевые слова: гибридные свинки, относительный и среднесуточный прирост, живая мас-
са, лучшие варианты сочетания 
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СЕЛЕКЦИОННАЯ ОЦЕНКА КОБЫЛ ОРЛОВСКОЙ РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ 
 

И. И. Глушак, доцент, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 
 

С учетом заводских линий и ставок 2007 и 2008 г.р. изучена динамика резвости, линейного ро-
ста и скороспелости трехлетних кобыл орловской рысистой породы. Доказано, что значение об-
хвата груди кобыл 2008 г.р. всех линий меньше стандарта орловской рысистой породы. 

Данные промеров кобыл линии Пилота 2.02,2 не ниже стандартных требований породы. Для 
кобыл линии Пиона 2.00,1 2008 г.р. в сравнении со ставкой2007 г.р., установлено сочетание незна-
чительного превышения обхвата груди, (на 1,0 см) с улучшением резвости на 11,6 сек (Р<0,001). 

В результате исследований для кобыл генеалогических групп определено, что с прогрессом 
резвости и скороспелости нужно улучшить данные линейного роста поголовья будущих поколе-
ний.  

Ключевые слова: орловская рысистая порода, промер, стандарт, резвость, линия, испыта-
ния, ипподром. 

Постановка проблемы и анализ послед-
них исследований. В период последнего столе-
тия качественная и количественная характери-
стика орловского рысака претерпела ряд изме-
нений, а в начале третьего тысячелетия главным 
направлением использования остается иппо-
дромная индустрия. 

В период 2008–2009 гг. численность чисто-
породного поголовья орловского рысака состав-
ляла 15,6 % от общего поголовья племенных 
лошадей [6]. 

В последние три года на Украине орловская 
рысистая порода, с учетом численности всего 
чистопородного поголовья, занимает третье ме-
сто и составляет 16 %. 

Известно, что в период прошлого столетия 

оценку орловского рысака производили согласно 
требованиям трех типов: густого, среднего и при-
зового. К призовому типу относили лошадей 
очень породных, сухой конституции, высоконогих 
с прочными конечностями [1]. Однако, одним из 
показателей главной оценки конкурентоспособ-
ности орловской рысистой породы было, есть и 
будет выявление лучшей скороспелости с учетом 
резвости на соответствующую дистанцию. 

С учетом правил испытания трехлетних ло-
шадей рысистых пород на ипподромах Украины, 
с дополнениями и изменениями, наилучшую рез-
вость рысака можно получить во время розыг-
рыша призов разного значения в течении каждо-
го календарного года [5]. 

Сегодня, сравнивая поголовье популяции 


