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их высокая стоимость, хотя производители и 
пытаются оптимизировать соотношение цены и 
качества. 

В настоящее время в Республике Беларусь 
во многих хозяйствах уже имеются технологиче-
ские предпосылки для использования сложной, 
насыщенной электроникой техники. В них накоп-
лен большой практический опыт беспривязного 
содержания скота с использованием современ-
ных доильных систем импортного производства, 
оснащенных системами автоматизации отдель-

ных технологических операций, традиционно 
поддерживается высокий уровень технологиче-
ской дисциплины. Все это свидетельствует о том, 
что в молочном скотоводстве есть все предпо-
сылки для использования автоматизированных 
систем доения, но внедряться они должны по-
степенно, с учетом мирового опыта и опыта оте-
чественных ученых, специалистов, хозяйствен-
ников. Поэтому шаг, который сделали хозяйства, 
оснастившие свои фермы доильными роботами – 
важен и нужен.  
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З метою визначення показників м’ясності тварин із різною стресостійкістю при розподілі на 

групи за критерієм ССТ оцінено забійні якості тварин трьох груп розподілу за стресостійкістю. 
Визначення стресостійкості проведено шляхом розподілу на класи за критерієм ССТ. Виділення 
тварин з різною стресостійкістю, з метою визначення подальшого призначення молодняку, прово-
дили шляхом розподілу на класи. До середнього класу розподілу були віднесені тварини, що мали 
показники критерію ССТ у межах середнього ±0,67 σ, як у бік зростання, так і в бік зменшення. До 
класу М- були віднесені тварини що відзначались більшими значеннями критерію ССТ за межі сере-
днього класу, до класу М+ ті тварини, що мали менші значення відповідно. 

За забійним виходом значних різниць між групами тварин не спостерігалось. Рівні різниць були 
не вірогідними. Також не відстежувалось залежностей за співвідношеннями окремих продуктів по 
групах розподілу за стресостійкістю. 

Оцінка лінійних вимірів туш підсвинків з різною стресостійкістю також вказує на незначні від-
мінності між різними групами розподілу за стресостійкістю за показниками довжини напівтуш та 
довжини беконної половинки. За цими показниками розбіжності між найбільш контрастними група-
ми становили 0,9 % та 0,4 % відповідно. 

За показниками ширини беконної половинки розбіжності також були несуттєві. Розбіжності 
між найбільш контрастними групами за шириною передньої частини беконної половинки становили 
1,1 % та за шириною задньої частини беконної половинки становили 1,0 % відповідно. 

Поряд з визначенням лінійних промірів напівтуш нами також була проведена оцінка вимірів 
шпику, поливу туш та площі «м’язового вічка». Отримані результати оцінки товщини шпику в 
різних точках також не виявили значних розбіжностей між різними групами розподілу за стресос-
тійкістю. Разом з тим дещо кращими показниками за товщиною шпику та площею «м’язового віч-
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ка» відзначались тварини групи розподілу М-, хоча, при цьому, вірогідних розбіжностей встановле-
но не було. 

Отже, в наших дослідженнях не встановлено суттєвих розбіжностей за забійними та 
м’ясними якостями між тваринами різних груп розподілу за стресостійкістю при визначенні за 
критерієм ССТ. Показники забійного виходу, лінійних вимірів туш та товщини шпику у тварин різ-
них груп розподілу за стресостійкістю знаходяться практично на одному рівні. 

Ключові слова: свині, м’ясність, забійні якості, стресостійкість, продуктивність, групи роз-
поділу 

Постановка проблеми. Як відомо фіналь-
ною групою показників, що підлягають обов'язко-
вій оцінці у свинарстві є забійні якості. М'ясність 
свиней належить до групи ознак із високим сту-
пенем успадковування; однак, рівень годівлі та-
кож зумовлює формування цієї групи ознак. От-
же, при оцінці тварин із різною стресостійкістю, 
що відрізняються за різною ефективністю засво-
ювання кормів, також можуть бути виявлені 
окремі особливості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Свинарство в Україні є національною галуззю 
сільськогосподарського виробництва. Від обсягів 
продукції свинарства напряму залежать темпи 
вирішення проблеми забезпечення населення 
високоякісним білком тваринного походження [1-
2]. Адже низький рівень виробництва і споживан-
ня м’яса в Україні послаблює продовольчу безпе-
ку країни і становить загрозу для здоров’я нації 
[3]. 

Інтенсивні технології виробництва свинини 
формують нові вимоги до м’ясних генотипів сви-
ней, які повинні в жорстких технологічних умовах 
швидко набирати живу масу та зберігати високий 
рівень якості туш [4]. Враховуючи це, значну ува-
гу слід приділити загальній стійкості тварин, яка 
забезпечується за рахунок високої стресостійкос-
ті. Слід враховувати, що як значний, так і недо-
статній рівень впливу чинників, що формують 
продуктивність тварин, є стресорами, так як вони 
викликають неспецифічну реакцію організму – 
напругу, обумовлену реакцією на дію стресорів. 
Чинники ж зовнішнього середовища, що можуть 
проявлятись як стресори, різноманітні за своєю 
природою. Водночас, як вказують Т.И. Епишко та 
ін., 2012, у стресрезистентних тварин стрес, як 
нормальна реакція на умови середовища, що 
змінюються призводить до виникнення низки  
фізіолого-біохімічних процесів, що спрямовані на 
подолання стресового навантаження, відновлен-
ня організму після його зняття та пристосування 
до нових умов. У стресрезистентних свиней спо-
стерігається менш гостре протікання стресових 
процесів, менш виражені клінічні ознаки стресу у 
порівнянні з стресчутливими тваринами [5]. 

Також слід брати до уваги те, що адаптивні 
здатності у свиней успадковуються в поколіннях 
дуже погано, при цьому видова властивість сви-
ней до адаптації порівняно з іншими видами свій-
ських тварин, обмежена та має тенденцію до ще 
більшого звуження, внаслідок інтенсивної селек-
ції за основними продуктивними якостями – ско-

ростиглістю, оплатою корму та м’ясністю [6-7]. 
Постановка завдання. Метою досліджень 

було визначення показників м’ясності тварин із 
різною стресостійкістю при розподілі на групи за 
критерієм ССТ. 

Методика дослідження. На базі забійного 
пункту ТОВ Агрофірма “Хлібне” було оцінено 
забійні якості тварин трьох груп розподілу за 
стресостійкістю в період “кризи відлучення”. Ви-
значення стресостійкості проведено шляхом роз-
поділу на класи за критерієм ССТ: 

 

ССТ = (ЖМ15 – ЖМ4) + (ЖМ15 – ЖМ9) [1], 
де: ССТ – критерій розподілу за стресос-

тійкістю; 
ЖМ15 – жива маса на 15 добу після відлучен-

ня; 
ЖМ4 – жива маса на 4 добу після відлучення; 
ЖМ9– жива маса на 9 добу після відлучення. 
 

Виділення тварин з різною стресостійкістю, з 
метою визначення подальшого призначення мо-
лодняку, проводили шляхом розподілу на класи. 
До середнього класу розподілу віднесли тварин, 
що мали показники критерію ССТ у межах серед-
нього ±0,67 σ, як у бік зростання, так і в бік змен-
шення. До класу М- віднесли тварин що відзна-
чались більшими значеннями критерію ССТ за 
межі середнього класу, до класу М+ тих тварин, 
що мали менші значення відповідно. 

Забій було проведено у два етапи – на пер-
шому були забиті тварини (по 5 голів по кожній 
групі), що відзначались вищим рівнем енергії 
росту та швидше досягали живої маси 100 кг. На 
другому етапі було забито по 5 голів тварин (по 
кожній групі), що відзначались середнім рівнем 
показників енергії росту. Середні показники були 
розраховані по 10 головам по кожній групі. Ре-
зультати досліджень опрацювали методом варіа-
ційної статистики [8-9].  

Результати досліджень. За забійним вихо-
дом (рис. 1) значних різниць між групами тварин 
не спостерігалось. За менш значимими продук-
тами забою розбіжності між різними групами роз-
поділу були незначними. Між найбільш контраст-
ними групами розбіжності були відповідно на 
рівні: за головою – 0,10 %, ногами – 0,02 %, внут-
рішніми органами – 0,21, в тому числі за органа-
ми травлення – 0,32 %. Рівні різниць були не 
вірогідними. Також не відстежувалось залежнос-
тей за співвідношеннями окремих продуктів по 
групах розподілу за стресостійкістю. 
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Рис. 1. Забійний вихід по тваринам із різною стресостійкістю 

 

Оцінка лінійних вимірів туш підсвинків з різ-
ною стресостійкістю (рис. 2) також вказує на не-
значні відмінності між різними групами розподілу 
за стресостійкістю за показниками довжини напі-

втуш та довжини беконної половинки. За цими 
показниками розбіжності між найбільш контраст-
ними групами становили 0,9 % та 0,4 % відповід-
но. 

 

 
Рис. 2. Лінійні виміри напівтуш тварин із різною стресостійкістю 

 

За показниками ширини беконної половинки 
(рис. 3) розбіжності також були несуттєві. Розбіж-
ності між найбільш контрастними групами за ши-

риною передньої частини беконної половинки 
становили 1,1 % та за шириною задньої частини 
беконної половинки становили 1,0 % відповідно. 

 

 
Рис. 3. Показники ширини беконної половинки напівтуш тварин із різною стресостійкістю 
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Поряд з визначенням лінійних промірів напі-
втуш нами також була проведена оцінка вимірів 

шпику, поливу туш та площі м’язового вічка (табл. 
1). 

Таблиця 1 
Виміри шпику та “м’язового вічка” тварин із різною стресостійкістю при забої з живою масою 100 кг,  

( хSХ ± ) 
Показник Група 

стійкі (М+) слабореагуючі (Мо) сильнореагуючі (М-) 
n, голів 10 10 10 
Виміри шпику, см: 
-на холці 2,14±0,106 2,15±0,123 2,07±0,114 
-над 6 - 7 грудними хребцями 1,57±0,052 1,58±0,064 1,52±0,052 
-на попереку 1,12±0,031 1,17±0,022 1,14±0,023 
-на крижах 1 2,11±0,033 2,05±0,042 2,09±0,051 
-на крижах 2 1,26±0,059 1,26±0,055 1,24±0,063 
-на крижах 3 1,98±0,026 1,97±0,035 1,96±0,028 
-на грудях 1,04±0,017 1,04±0,017 1,06±0,023 
Полив туші 1,65±0,045 1,67±0,055 1,62±0,052 
Площа “м’язового вічка”, см2 41,8±0,681 41,8±0,605 41,9±0,532 

 

Отримані результати оцінки товщини шпику 
в різних точках також не виявили значних розбіж-
ностей між різними групами за стресостійкістю. 
Разом з тим дещо кращими показниками за тов-
щиною шпику та площею м’язового вічка відзна-
чались тварини групи розподілу М-, хоча, при 
цьому, вірогідних розбіжностей встановлено не 
було. 

Висновки. Отже, в наших дослідженнях не 
встановлено суттєвих розбіжностей за забійними 
та м’ясними якостями між тваринами різних груп 
розподілу за стресостійкістю при визначенні за 
критерієм ССТ. Показники забійного виходу, лі-
нійних вимірів туш та товщини шпику у тварин 
різних груп розподілу за стресостійкістю знахо-
дяться практично на одному рівні. 
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Церенюк О.М. ПОКАЗНИКИ М’ЯСНОСТІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД 

СТРЕСОСТІЙКОСТІ 
С целью определения показателей мясности животных с разной стрессоустойчивостью, при 

разделении на группы по критерию ССТ, оценены убойные качества животных трех групп распре-
деления по стрессоустойчивости. Определение стрессоустойчивости проведено путем распре-
деления на классы по критерию ССТ. Выделение животных с разной стрессоустойчивостью, с 
целью определения дальнейшего назначения молодняка, проводили путем разделения на классы. К 
среднему классу распределения были отнесены животные, которые имели показатель критерия 
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ССТ в пределах среднего ± 0,67 σ, как в сторону возрастания, так и в сторону уменьшения. К 
классу М- были отнесены животные, которые характеризовались большими значениями критерия 
ССТ чем границы среднего класса, к классу М+ – те животные, которые имели меньшие значения 
соответственно. 

По убойному выходу существенных различий между группами не наблюдалось. Уровни разли-
чий были не достоверными. Также не прослеживались зависимости по соотношению отдельных 
продуктов по группам распределения по стрессоустойчивости. 

Оценка линейных промеров туш подсвинков с разной стрессоустойчивостью также указыва-
ет на незначительные отличия между разными группами распределения по стрессоустойчивости 
по показателям длины полутуши и длины беконной половинки. По этим показателям различия 
между наиболее контрастными группами составляли 0,9 % и 0,4 % соответственно. 

По показателям ширины беконной половинки различия также были несущественные. Различия 
между наиболее контрастными группами по ширине передней части беконной половинки состав-
ляли 1,1%, а за шириной задней части беконной половинки составляли 1,0% соответственно. 

Вместе с определением линейных промеров полутуш нами также была проведена оценка про-
меров шпика, полива туш и площадь «мышечного глазка». Полученные результаты оценки тол-
щины шпика в разных точках также не выявили значительных различий между группами распреде-
ления по стрессоустойчивости. Вместе с этим несколько лучшими показателями по толщине 
шпика и площади «мышечного глазка» отличались животные группы распределения М-, хотя, при 
этом, достоверных различий установлено не было. 

Таким образом, в наших исследованиях не установлено существенных различий по убойным и 
мясным качествам между животными разных групп распределения по стрессоустойчивости при 
определении по критерию ССТ. Показатели убойного выхода, линейных промеров туш и толщины 
шпика у животных разных групп распределения по стрессоустойчивости находятся практически 
на одном уровне. 

Ключевые слова: свиньи, мясистостью, убойные качества, стрессоустойчивость, произво-
дительность, группы по распределению 

 
Tserenyuk A.M. INDICATORS M'YASNOSTI PIGS DEPENDING ON STRESS 
The slaughter qualities of the three groups of animals by the stress distribution evaluated for animals 

with different stress tolerance meat indicators was determine by them separation in groups by SST criterion. 
The stress resistance determine by distribution into classes by the SST criterion. The isolation of animals 
with different stress tolerance for piglets further appointment determine performed by separation into clas-
ses. To the middle class distributions were classified animals with SST criterion within the average ± 0,67 σ, 
both in side of increasing and decreasing. To the M- class were classified animals with larger values of SST 
criterionthan the middle class borders, to the M+ class - animals with lower values, respectively. 

The significant differences in slaughter output between groups were not observed. The levels of differ-
ences were not reliable. Also there was not dependence of the individual products ratio on stress resistance 
groups distribution.  

The linear measurements of carcasses of gilts with different stress resistance evaluation also indicates 
the minor differences between different groups on stress resistance distribution on indicators of the length of 
the carcase sides and the length of the bacon halves. According to these indicators the differences between 
the contrasting groups were 0.9% and 0.4%, respectively. 

By the width of the bacon halves indicators the differences were also insignificant. The differences be-
tween the most contrasting groups of bacon halves front width were 1.1%, and for bacon halves rear width 
were 1.0%, respectively. 

Together with the definition of the half carcasses linear measurements we also estimated the salted 
pork fat measurements, watering carcasses and "muscular eye" area. The obtained results of thickness salt-
ed pork fat estimation at the different points also showed no significant differences between groups by the 
stress resistance distribution. Together with it the slightly better parameters of salted pork fat thickness and 
"eye muscle" area were characterized animal from M- group, although the significant differences has not 
been established. 

So, in our research the significant slaughter and meat quality differences between different groups of 
animals on the stress resistance distribution by the SST criterion determining was not established. The indi-
cators of slaughter output, carcass linear measurements and salted pork fat thickness of animals from differ-
ent groups on stress resistance distribution were practically at the same level. 

Key words: swine, meatiness, coal quality, stress, performance, group distributionf 
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