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УДК 636.4.082 
 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА  
СВИНИНИ НА ОДЕЩИНІ 

 
Р.Л. Сусол, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
Одеський державний аграрний університет, Україна  
 

В умовах Одеського регіону доведено напрямок інтенсифікації виробництва 
свинини  шляхом використання свиноматок великої білої породи з покращеними 
м’ясними якостями заводського типу УВБ-3 «Причорноморський», що у процесі 
створення в якості материнської форми при схрещуванні з кнурами м’ясних порід 
ландрас та п’єтрен французької селекції.  

Ключові слова: інтенсифікація, поєднання генотипів, продуктивність, 
заводський тип, УВБ-3, ландрас, п’єтрен.  

 

Постановка проблеми. Вченими селекціонерами і практиками 

племінних господарств України та Одещини зокрема останніми 

десятиріччями здійснюється робота зі створення та постійного 

вдосконалення перспективних генотипів свиней переважно з підвищеними 

м’ясними якостями, що і є безпосереднім елементом інтенсифікації 

виробництва свинини. Так, на Одещині у великій білій породі 

здійснюється робота зі створення заводського типу УВБ-3 

«Причорноморський» з підвищеними м’ясними якостями, який в 

оптимальних умовах годівлі і утримання має високі показники 

середньодобових приростів, вік досягнення живої маси 100 кг, бажану 

товщину шпику та зниження витрат кормів на одиницю приросту [1]. Але 

до останнього часу оцінка та випробування даного генотипу 

здійснювалися переважно за чистопородного розведення, тому 

актуальним є встановлення ефективності поєднання даного генотипу з 

кнурами батьківських сучасних генотипів свиней в умовах виробництва. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Враховуючи постійний 

рух світового свинарства у бік підвищення м’ясної продуктивності 

свиней, в останні десятиріччя з’явилася проблема якості м’яса. Тому 

обов’язковим є постійний моніторинг основних фізико-хімічних 

показників м’яса при оцінці нових генотипів та тварин від поєднання 

порід [2, 4]. 

Постановка завдання. Комплексне вивчення продуктивних якостей 

свиней нового заводського типу у великій білій породі – УВБ-3 

«Причорноморський», що створюється, при чистопородному розведенні 

та схрещуванні при використанні плідників спеціалізованих м’ясних порід 

зарубіжної селекції в умовах Одеського регіону. 

Матеріали і методика. Науково-виробничі і лабораторні 

дослідження проведено протягом 2011-2012 років на товарному та 
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племінному поголів’ї в умовах племінного репродуктор СТОВ «Мрія» 

Красноокнянського району Одеської області по розведенню свиней 

великої білої породи, а також Інституту свинарства і АПВ НААНУ.  

Науково-господарські досліди були проведено за методичною 

схемою, наведеною в таблиці 1. Тварин відбирали за принципом аналогів 

з урахуванням походження, віку та розвитку. Свині всіх піддослідних груп 

в період досліджень знаходилися в аналогічних умовах годівлі та 

утримання, відповідно до технології, прийнятої в господарстві. 

Таблиця 1 

Схема поєднань свиней різних порід 

Групи 
Призначення 

груп 

Поєднання Кількість в групі, голів 

свиноматки кнури свиноматки кнури 

I контрольна УВБ-3 УВБ-3 10 3 

ІІ дослідна УВБ-3 Л 10 3 

ІІI дослідна УВБ-3 П 10 3 

 

Продуктивні якості свиноматок оцінювали за загальноприйнятими у 

свинарстві методиками [3]. Крім того, визначали оціночний індекс 

репродуктивних якостей (М. Березовський, Д. Ломако, 1999). 

У віці не старше 85 днів, згідно з вимогами методики, було відібрано 

з кожного гнізда по 2 свинки і 2 кастрати, яких поставлено на контрольну 

відгодівлю. Під час відгодівлі тварин щомісячно зважували, визначали 

середньодобові, абсолютні і відносні прирости живої маси.  

Згідно з прийнятою методикою для гематологічних досліджень від 3 

підсвинків кожної піддослідної групи брали кров у віці 4 місяців.  

При досягненні тваринами живої маси 100 кг, у 10 голів з кожного 

поєднання було проведено прижиттєве визначення товщини шпику над 6-

7 грудними хребцями за допомогою приладу «Renco Lean-Meater» 

виробництва США, а потім забій на забійному пункті господарства по 3 

голови з кожної піддослідної групи. 

Морфологічний склад туш вивчали шляхом обвалування правої 

напівтуші. Оцінку якості продуктів забою проводили за методикою 

А.М. Поливоди, Р.В. Стробикіної, М.Д. Любецького (1956). 

Хімічний склад  та фізичні властивості м’язової тканини (загальну 

вологу, протеїн, жир, золу) та фізичні властивості м’яса визначали за 

загальноприйнятими методиками в умовах лабораторії зоотехнічного 

аналізу Інституту свинарства і АПВ НААН. 

Матеріали, одержані в дослідах, оброблено методами варіаційної 

статистики з використанням комп’ютерної техніки. 

Результати досліджень. Аналіз даних продуктивних якостей 

свиноматок (табл. 2) нового заводського типу свиней у великій білій 
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породі – УВБ-3 «Причорноморський», що створюється, показав, що за 

багатоплідністю свиноматки II піддослідної групи  перевершували 

свиноматок I контрольної групи на 1,04 голів поросят або на 9,75%, а 

свиноматки ІІІ дослідної групи за багатоплідністю, навпаки, поступалися 

маткам І контрольної групи на 2,46 голів або на 23,08% (p<0,001), що 

свідчить про складність поєднання даних генотипів за цією ознакою. 

Підвищену великоплідність зафіксовано у поєднанні тварин ІІ дослідної 

групи – 1,39 кг проти 1,34 кг у І контрольній групі, тобто відмічено 

тенденцію до переваги на 0,05 кг або на 3,73% (p<0,05). Найбільша 

кількість поросят при відлученні була зафіксована у свиноматок 

поєднання УВБ-3 х Л (ІІ група) – 10,41 голів, що на 6,76% більше проти 

контролю, хоча різниця між цими групами не вірогідна. У ІІІ дослідній 

групі (УВБ-3 х П) було відлучено лише 7,80 голів поросят, що на 1,95 

голів або на 20,0% менше порівняно з контрольною (p<0,001). 

Комплексний оціночний індекс (Р), який характеризує материнські якості, 

був значно вищим в IІ групі і склав 91,51 одиниць, що на 7,57 і 8,12 

одиниць більше порівняно з I контрольною та ІІІ дослідною групами, де 

даний показник був практично однаковим та відповідно склав 83,94 та 

83,39 одиниці (p<0,05).  

Таблиця 2 

Продуктивність свиноматок за різних методів розведення,  ±S  
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(Р
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І (n=12) 
10,66± 

0,37 

1,34± 

0,02 

54,75± 

2,15* 

9,75± 

0,28 

75,67± 

2,68 

91,89± 

1,98 

83,94± 

2,72 

ІІ (n=10) 
11,70± 

0,41 

1,39± 

0,01* 

63,26± 

0,91** 

10,41± 

0,26 

84,28± 

5,12 

89,00± 

2,95 

91,51± 

2,52 

ІІІ (n=10) 
8,20± 

0,62** 

1,48± 

0,01*** 

50,50± 

1,94 

7,80± 

0,41*** 

63,60± 

3,40* 

96,40± 

1,87 

83,39± 

1,67 

Примітка. * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001. 

 

При відгодівлі молодняку свиней до живої маси 100 кг (табл. 3) за 

рахунок вищих середньодобових приростів на 5,92-10,49%, що в свою 

чергу скорочувало тривалість перебування тварин на відгодівлі на 

4,60-8,41 днів та витрати кормів на одиницю приросту на 1,15-3,44%. 

Промислове схрещування призвело до підвищення забійного виходу 

на 1,94% у тушах свиней ІІІ дослідної групи (УВБ-3 х П) – 73,50% та 
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відсутності різниці за даним показником між тушами ІІ дослідної (УВБ-3 

х Л) – 71,45% та контрольної групи (УВБ-3 х УВБ-3) – 71,56% (табл. 4).  

 

Таблиця 3 

Відгодівельні якості піддослідного молодняку ( ±S ) 

Група 
Середньодобовий 

приріст, г 

Вік досягнення 

живої маси 100 кг, 

дні 

Витрати кормів на 1 кг 

приросту, корм. од. 

I 810,00±3,29 173,96±0,86 3,49 

ІІ 895,00±4,52*** 165,55±0,50*** 3,37 

ІІІ 858,00±4,42*** 169,36±0,75*** 3,45 
Примітка.*  – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001. 

 

Таблиця 4 

Забійні і м’ясо-сальні якості свиней ( ±S ) 

Група 
Забійний 

вихід, % 

Довжина 

напівтуші, см 

Товщина 

шпику над 6-7 

грудними 

хребцями, мм 

Маса задньої 

третини 

напівтуші, кг 

I 71,56±0,82 95,20±0,58 24,60 ±0,11 11,33±0,13 

ІІ 71,45±1,34 99,34±0,81* 21,80±0,24*** 11,86±0,19 

ІІІ 73,50±0,72 90,41±0,78** 16,00±0,16*** 12,52±0,16** 

Примітка.*  – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001. 

 

Поєднання ♀УВБ-3 х ♂Л сприяло збільшенню довжини напівтуші на 

4,14 см (p<0,05), тоді як поєднання ♀УВБ-3 х ♂П призвело, навпаки, до 

його зменшення на 4,79 см (p<0,01). Показник товщини шпику над 6-7 

грудними хребцями вірогідно зменшувався (p<0,001) на 2,8-8,6 мм в ІІ та 

ІІІ дослідних групах проти аналогічного показника І контрольної групи 

(24,60 мм).  

Стосовно показника маси задньої третини напівтуші спостерігається 

тенденція до його збільшення на 0,53 кг у ІІ дослідної групи (УВБ-3 х Л) 

та достовірна перевага (p<0,01) на 1,19 кг у молодняку ІІІ дослідної групи 

(УВБ-3 х П) в порівнянні з аналогічним показником І контрольної групи 

(УВБ-3 х УВБ-3), де відповідний показник склав 11,33 кг. Той факт, що 

напівтуші, одержані від свиней поєднання УББ-3 х П (ІІІ група), 

виявилися помітно коротшими та мали найбільшу площу «м’язового 

вічка», є цілком закономірним і пояснюється впливом породи кнурів.  

Аналіз морфологічного складу напівтуш піддослідного молодняку 

(табл. 5) дає підставу зробити висновок, що схрещування позитивно 

вплинуло на підвищення вмісту м’яса на 1,51-3,23% при відповідному 

зменшенні вмісту сала на 1,39-1,58%. Вміст кісток в напівтушах становив 
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10,90-12,55%, проте статистично вірогідної різниці між групами не 

встановлено. Показник співвідношення м’ясо : сало, який складав 

1:2,35-2,63, був дещо кращим у тварин дослідних груп у порівнянні з 

контролем. 

Таблиця 5 

Морфологічний склад туш піддослідного молодняку, % ( ±S ) 

Група М'ясо Сало Кістки 
Співвідношення 

м'ясо : сало. 

I 61,36±0,17 26,09±0,78 12,55±0,60 2,35 

ІI 62,87±0,86 24,70±1,16 12,43±0,31 2,54 

ІІІ 64,59±0,29*** 24,51±0,64 10,90±0,35 2,63 

Примітка.*  – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001. 

 

Доволі високий вихід м’яса спостерігався у чистопородного 

поєднання контрольної групи УВБ-3 х УВБ-3 (61,36%), що свідчить про 

високі м’ясні якості свиней заводського типу УВБ-3 

«Причорноморський». 

Активна кислотність найдовшого м’язу спини через 48 год. після 

забою у свиней різних поєднань знаходилась в межах 5,55-5,66 од. рН, 

тобто, в усіх групах цей показник знаходився в межах норми. Найнижча 

кислотність зафіксована у м’ясі свиней ІІ групи (УВБ-3 х П) – 5,55 од. рН, 

що на 2,0% вище порівняно з контролем (5,66 од. рН), тобто найвищою 

кислотністю характеризувалася м’язова тканина тварин І контрольної 

групи. Кислотність м’яса свиней ІІІ дослідної групи (УВБ-3 х Л) мала 

проміжний характер – 5,59 од. рН.  

Показник ніжності м’яса у тварин в умовах даного господарства склав 

5,48-5,73 с. Більш ніжне м’ясо було у підсвинків ІІ і ІІІ групи (5,71 і 5,48 с 

відповідно), проте в І контрольній тривалість перерізання м’язових 

волокон була дещо вища – 5,73 с (різниця не вірогідна), а показники 

ніжності м’яса всіх груп знаходилися в межах норми. Показники 

вологоутримуючої здатності м’яса склали 58,49-60,51%, що відповідає 

існуючим нормативам. Інтенсивність забарвлення, яка склала від 64,67 (І 

контрольна група) до 62,00 і 62,67 од. екст. х 1000 (відповідно ІІ та ІІІ 

дослідні групи), тобто простежується тенденція до зменшення даного 

показника при промисловому схрещуванні, що насамперед 

обумовлюється віком та, певною мірою, генотипом тварин. 

Результати наших досліджень свідчать, що хімічний склад 

найдовшого м’яза спини залежить від генотипу кожного з поєднань. Так, 

схрещування сприяє збільшенню  вмісту сухої речовини з 28,14% в І 

контрольній групі до 28,29 та 28,88% відповідно у ІІ та ІІІ дослідних 

групах. При цьому в дослідних групах проти контролю спостерігається 
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тенденція підвищення вмісту сирого протеїну на 0,66-1,20% та 

зменшенню жиру на 0,51-0,38%, що в свою чергу впливає на  калорійність 

м’яса свиней ІІ-ІІІ дослідних груп помісного походження.  

Концентрація гемоглобіну, еритроцитів була вищою у молодняку ІІ 

дослідної групи в порівнянні з молодняком контрольної групи. Вміст 

лейкоцитів в крові підсвинків ІІІ дослідної групи був найвищим.  Рівень 

загального білка в сироватці крові підсвинків І контрольної та ІІ дослідної 

групи був близьким і коливався в межах 71,00-73,22 г/л. Значно менша 

його концентрація відмічена у молодняку ІІІ дослідної групи, що на 4,79% 

менше, ніж у контрольній групі, але ця різниця статистично невірогідна. 

Концентрація альбумінів знаходилась в межах фізіологічної норми – 

44,25-46,61%, простежується тенденція підвищення рівня даного 

показника у тварин ІІ-ІІІ дослідних груп. Як за загальним вмістом 

глобулінів, так і α-, β-глобулінових фракцій  тенденція до переваги була 

на боці тварин контрольної групи. Тенденція до найвищого вмісту γ- 

глобулінової фракції встановлена у молодняку ІІ дослідної групи 

поєднання УВБ-3хЛ, що свідчить про підвищений рівень імунітету тварин 

даного поєднання.   

Висновки і перспективи подальших досліджень. В умовах 

Одеського регіону інтенсифікація виробництва свинини здійснюється 

шляхом поєднання свиноматок великої білої породи з покращеними 

м’ясними якостями заводського типу УВБ-3 «Причорноморський» в 

якості материнської форми з кнурами м’ясних порід ландрас та п’єтрен 

французької селекції. Від одержаного молодняку товарного призначення 

одержують кращі відгодівельні, забійні, м’ясні якості та цілком  якісні 

продукти забою. 

Перспектива подальших досліджень полягає у перевірці поєднання 

двохпородних свинок F1 (1/2 УВБ-3+1/2Л) з кнурами порід п’єтрен, 

дюрок та термінальними кнурами. 
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водства свинины в Одесской области.  

В условиях Одесского региона доказано направление интенсификации 
производства свинины путем использования свиноматок крупной белой породы с 
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R. Susol. The modern aspects of intensification in pork’s 
production in Odessa region.  

In the conditions of Odessa region it has proved the direction of intensification of 
pork’s production using sows of Large White breed with the improved meat qualities of 
farm type UKB-3 «Prichernomorskiy», which is created, as a maternal form  and cross 
them with the male hogs of meat breeds  Landras and P'etren of the French selection. 
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