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УДК 636.4.082

ВЕЛИКА БІЛА ПОРОДА В ПЛЕМІННИХ 
ГОСПОДАРСТВАХ ПОЛТАВЩИНИ

Т. І. Карунна, аспірант,
Полтавська державна аграрна академія, Україна

Викладено  результати  аналізу  показників  відтворювальної  здатності
свиноматок  великої  білої  породи  та  їх  власної  продуктивності  в  племінних
господарствах Полтавщини у динаміці 2002…2012 років. Виявлено закономірність
підвищення  маси  гнізда  поросят  при  відлученні  у  60  днів  при  зниженні
багатоплідності свиноматок, товщини шпику на рівні 6…7 грудних хребців та віку
досягнення живої маси 100 кг ремонтними свинками під час вирощування. Селекція
на  м’ясність  приводить  до  зниження  багатоплідності  маток,  тому  на
перспективу потрібно чітко розмежувати стада за напрямом продуктивності.

Ключові  слова: свині,  велика  біла  порода,  суб’єкти  племінної
справи,відтворна здатність, власна продуктивність. 

Постановка  проблеми.  В  останні  десятиріччя  в  Україні
спостерігається інтенсивне завезення свиней зарубіжного походження, що
на думку багатьох дослідників є обґрунтованим, оскільки призводить до
швидкого поліпшення великих масивів свиней за рахунок використання
відселекціонованих за певними ознаками генотипів [1, 7, 8, 9].

Тому  для  виявлення  змін,  які  відбуваються  з  великою  білою
породою свиней – однією із найбільш численних порід на Полтавщині,
актуальним  вбачається  аналіз  відтворної  здатності  свиноматок  та  їх
власної продуктивності з визначенням можливості селекції за обмеженою
кількістю ознак.

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій.  Галузь  свинарства
України налічує 12 порід, які розводяться у племінних господарствах, а
також  значну  кількість  помісних  та  гібридних  тварин,  що
використовуються для відгодівлі. Провідне місце належить великій білій
породі  свиней,  яка  зосереджена  практично  в  усіх  областях  й
використовується за різних методів розведення [2, 5, 6]. 

Селекція з породою проводиться на підвищення  відтворювальних,
відгодівельних і м’ясних ознак. Дана порода інтенсивно використовується
в системі схрещуванні гібридизації у якості материнської та батьківської
форм [4, 8]. Наявність в породі декількох типів, а також великої кількості
господарств  по  її  розведенню,  які  не  рівноцінні  за  умовами  годівлі  й
утримання, привели до значної мінливості основних ознак продуктивності
свиней.  Так,  багатоплідність  маток  варіює  у  межах  7,0…16,0  голів  на
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опорос,  маса  гнізда  поросят  при  відлученні  у  2  місяці  –  191…254  кг,
середньодобовий  приріст  молодняка  під  час  вирощування  147…801  г,
товщина шпику молодняка при вирощуванні 12…42 мм [6]. 

Крім того, різнорідність свиней великої білої породи забезпечують
тварини зарубіжної селекції,  які в різні  роки завозилися і  продовжують
завозитися з Англії, Данії, Франції, Німеччини та інших країн. На думку
багатьох дослідників такий крок підвищує господарсько корисні ознаки
свиней українського походження. Як вказує [3] поєднання маток УВБ-1 з
кнурами  аналогічного  походження,  а  також  великої  білої  породи
англійської  селекції  забезпечило  підвищення  багатоплідності  маток  на
3,7%, зниження віку досягнення маси 100 кг під час відгодівлі на 5 днів і
витрат  корму  на  одиницю  приросту  на  0,09  к.  од.  у  свиней,  де  були
використані кнури англійського походження.

Аналогічні  результати  були  отримані  й  іншими  науковцями,  які
встановили,  що  свині  великої  білої  породи  зарубіжного  походження
сприяють  збільшенню  м’яса  в  тушах  [8–10],  при  значно  кращих
показниках відгодівельних ознак.

Тому  для  одержання  свиней,  що  мають  високі  показники
господарсько  корисних  ознак,  потрібно  проводити  моніторинг  стану
галузі та породи у племінних господарствах конкретного регіону. 

Мета  досліджень.  Порівняльний  аналіз  продуктивності  свиней
великої  білої  породи  в  суб’єктах  племінної  справи  у  свинарстві
Полтавщини протягом 2002…2012 років та визначення основних напрямів
селекції на перспективу.

Матеріал  та  методи  досліджень.  Аналіз  продуктивності
свиноматок  великої  білої  породи  в  суб’єктах  племінної  справи
Полтавської області проводили за даними зведених звітів по бонітуванню
свиней,  а  також  даними  Державного  племінного  реєстру.  Відтворну
здатність  маток  оцінювали  за  багатоплідністю  і  живою  масою  гнізда
поросят при відлученні у перерахунку на 60 днів, а власну продуктивність
свинок визначали за віком досягнення живої маси 100 кг та товщиною
шпику на рівні 6…7 грудних хребців, виміряній прижиттєво. Статистичне
опрацювання  результатів  досліджень,  а  також  кореляційний  аналіз
проводили  за  використання  комп’ютерної  програми  «Statistika 6.0»  та
рекомендацій Н. А. Плохинського.

Виклад  основного  матеріалу  досліджень.  Характеризуючи
продуктивність  племінних  свиней  великої  білої  породи  Полтавської
області  у  2002  році  варто  вказати  на  кращі  показники  в  племінних
заводах,  ніж  у  племінних  репродукторах.  При  цьому  мінливість
багатоплідності  маток  великої  білої  породи  у  господарствах  різної
категорії становила 10,5…11,4 голів на опорос, маси гнізда поросят при
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відлученні у 60 днів 167,4…181 кг,  віку досягнення живої маси 100 кг
свинками  під  час  вирощування  223,3…230,7  днів  і  товщини  шпику,
виміряної прижиттєво, відповідно, 28,0… 29,0 мм (табл.). 

Таблиця
Характеристика свиноматок великої білої породи 

за власною продуктивністю та відтворною здатністю 
в суб’єктах племінної справи Полтавської області

Суб’єкти племінної
справи

Показники
вік

досягнення
живої маси
100 кг, дн.

товщина
шпику, мм

багатоплі-
дність, гол.

маса гнізда
поросят при
відлученні у
60 днів, кг

2002 рік
В усіх суб’єктах 
племінної справи

227,7±4,10 28,7±0,67 10,7±0,24 173,5±4,20

в племінних заводах 223,3±7,30 29,0±1,00 11,4±0,25 181,0±4,43
в племінних 
репродукторах

230,7±4,98 28,0±1,00 10,5±0,28 167,4±3,79

2007 рік
В усіх суб’єктах 
племінної справи

226,3±1,86 28,7±0,40 10,8±0,20 173,3±4,00

в племінних заводах 221,5±2,96 27,5±0,65 11,9±0,14 192,5±3,18
в племінних 
репродукторах

228,8±1,95 29,3±0,37 10,4±0,16 166,9±3,65

2012 рік
В усіх суб’єктах 
племінної справи

222,3±4,34 27,8±1,41 10,0±0,23 175,9±5,84

в племінних заводах 229,7±11,35 27,0±1,53 10,7±0,29 188,3±14,50
в племінних 
репродукторах

219,1±4,06 28,2±2,06 9,7±0,22 171,7±6,03

У  2007  році  в  Полтавській  області,  порівняно  із  2002  роком,
відмічено зменшення віку досягнення живої маси 100 кг свинками під час
вирощування як у племінних заводах, так і племінних репродукторах на
1,8  днів  та  1,9  днів,  відповідно.  Добір  за  товщиною шпику  був  також
результативним, але лише в племінних заводах області і не мав успіху в
племінних репродукторах, де спостерігалося підвищення товщини шпику
на  1,3  мм.  Слід  також наголосити,  що за  5  років  (2002…2007 роки)  в
племінних  заводах  області  значно  підвищилися  показники  відтворної
здатності  маток,  що  не  стосувалося  племінних  репродукторів,  де
досліджувана ознака залишилася практично на одному рівні із попереднім
періодом.  Оцінювання  свиней  великої  білої  породи  в  племінних

262



господарствах  Полтавщини  ще  через  5  років,  а  саме  у  2012  році,
дозволило  зробити  висновок  про  ефективність  селекції  та  добору
молодняка за фенотипом здебільшого в умовах племінних репродукторів,
що проявилося у зменшенні віку досягнення живої маси 100 кг на 9,7 днів
та  товщини  шпику  на  1,1  мм,  а  також  не  значним  підвищенням  маси
гнізда поросят при відлученні, порівняно із 2007 роком.

Свині  великої  білої  породи,  які  розводилися  в  племінних  заводах
Полтавщини, за період з 2007 року по 2012 рік незначно покращили лише
товщину  шпику,  але  характеризувалися  погіршенням  усіх  інших
досліджуваних показників продуктивності. 

Загалом, характеристика свиней великої білої породи по Полтавській
області,  вказує  на  наявність  стад  і  тварин різної  продуктивності,  що в
свою  чергу  змушує  застосовувати  більш  сучасні  методи  оцінювання
тварин і ведення племінного обліку з тим, щоб консолідувати породу. 

Як підсумок, варто наголосити на покращенні досліджуваних ознак в
динаміці 2002…2012 років у свиней великої білої породи в усіх суб’єктах
племінної  справи  Полтавської  області.  Особливістю  племінних  заводів
було зниження за 10 років, товщини шпику на 2 мм та підвищення маси
гнізда поросят на 7,3 кг, а племінних репродукторів, відповідно, на 0,2 мм
та 4,3 кг. У племінних заводах спостерігалося незначне підвищення віку
досягнення  живої  маси  100  кг  ремонтними  свинками  під  час  їх
вирощування на 6,4 дні а у племінних репродукторах, навпаки зниження
цієї ознаки на 11,6 днів.

Крім  традиційної  селекції  за  фенотипом  та  основних  важелів
генетичного прогресу – добору й підбору, спрогнозувати ефект селекції
можливо,  використовуючи  взаємозалежність  між  ознаками.  Нашими
дослідженнями виявлено,  що незалежно  від  статусу суб’єкта  племінної
справи  у  свинарстві  кореляція  між  товщиною  шпику,  виміряна
прижиттєво  у  ремонтних  свинок  під  час  вирощування,  та  віком
досягнення ними живої маси 100 кг була високою і додатною. В даному
випадку,  чим ремонтні  свинки матимуть менший вік  досягнення  живої
маси  100  кг,  тим  у  них  буде  менша  товщина  шпику  і  навпаки.
Варіативність коефіцієнту кореляції між даними ознаками у свиней, яких
вирощували в різних господарствах,  становила 0,62…0,70,  вказуючи на
ефективність селекції за власною продуктивністю.

Одночасно  кореляційний  аналіз  ознак  відтворної  здатності
свиноматок великої білої породи в племінних господарствах Полтавської
області  переконливо  вказує  на  зміну  ознаки  в  одному  напрямі.
Підтвердженням чого слугує коефіцієнт кореляції між багатоплідністю та
масою гнізда поросят при відлученні, який у різних категоріях племінних
господарств Полтавської області знаходився на рівні r = +0,70…+0,81.
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Висновки. Виявлено чітку закономірність зниження товщини шпику
у ремонтних свинок великої білої породи в динаміці 2002…2012 років у
суб’єктах племінної справи у свинарстві Полтавської області, що вказує
на  створення  популяції  з  високими  м’ясними  ознаками.  Одночасно
відмічається  тенденція  до  зменшення  багатоплідності  маток  унаслідок
селекції на м’ясність. 

Кореляційний  аналіз  вказує  на  можливість  покращення
продуктивності тварин за рахунок внутрішньопородної селекції, але при
цьому потрібно розмежувати стада за напрямом продуктивності. 
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Т. И.  Карунна.  Крупная  белая  порода  в  племенных  хозяйствах
Полтавщины.

Изложены  результаты  анализа  воспроизводительной  способности
свиноматок крупной белой породы и их собственной продуктивности в племенных
хозяйствах  Полтавщины  в  динамике  2002…2012  годов.  Установлена
закономерность  повышения  массы гнезда  поросят при  отъеме  в  60  дней  при
снижении  многоплодия  свиноматок,  толщины  шпика  на  уровне  6-7  грудных
позвонков и возраста достижения живой массы 100 кг ремонтными свинками во
время выращивания.  Селекция на мясность приводит к  снижению многоплодия
маток,  поэтому  на  перспективу  необходимо  четко  разграничить  стада  по
направлению продуктивности.

Ключевые  слова: свиньи,  крупная  белая  порода,  субъекты  племенного
дела, репродуктивная способность, собственная производительность.

T. Karunna. Large White Breed in breeding farms of Poltava region.

The results of analysis of the reproductive ability of sows of large white breed and
their own productivity in breeding farms of Poltava in the dynamics in 2002...2012's are
given. It is established that the regularity of increasing mass nests of piglets at weaning at
60  days  by  reducing  the  multiple  pregnancy  sows,  backfat  thickness  at  6-7  thoracic
vertebrae and of age of live weight of 100 kg  of repair pigs during growth.  Breeding for
meat  leads  to  the  reduction  of  multiple  pregnancy  sows   is  necessary  to  be  clearly
delineated according to the productivity.

Key words: pig, Large White Breed, the subjects of breeding, reproductive ability, 
your own performance.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

До друку приймаються статті, що відповідають вимогам ВАК і
мають  такі  необхідні  елементи:  постановка  проблеми  у  загальному
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше
частин  загальної  проблеми,  яким  присвячується  дана  стаття;
формулювання  цілей  статті  (постановка  завдання);  виклад  основного
матеріалу  дослідження  з  повним обґрунтуванням наукових  результатів;
висновки  з  даного  дослідження  і  перспективи  подальших  розвідок  у
даному напрямку.

Подається  примірник  тексту  статті,  підписаний  авторами,
надрукований на  папері  форматом А4,  а  також електронний варіант на
CD-ROM. Обов’язково подається:  рецензія доктора наук;  квитанція про
оплату, відомості про автора.

На  диску повинен  бути  1 файл  з  текстом  статті,  названий
прізвищем  автора  (Стаття_Прізвище),  файл  з  розширеною  англійською
анотацією та, при необхідності, файли з рисунками, графіками тощо.

Обсяг статті – до 10 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 20 мм,
праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці.

Статті  необхідно  готувати  за  допомогою  текстового  редактора
Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через інтервал 1,5,
розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (до 10 слів), адекватно відбивати її
зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При цьому слід
уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження питання…», «Деякі
питання…»,  «Проблеми…»,  «Шляхи…»,  в  яких  не  відбито  достатньою
мірою суть проблеми.

Анотації (українською,  російською  та  англійською)  набирати
курсивом  12 кеглем.  Виклад  матеріалу  в  анотації  має  бути  стислим  і
точним  (близько  50 слів).  Слід  застосовувати  синтаксичні  конструкції
безособового  речення,  наприклад:  «Досліджено…»,  «Розглянуто…»,
«Установлено…»  (наприклад,  «Досліджено  генетичні  мінливості…
Отримано задовільні результати…»).

Крім того, з метою формування англомовної веб-сторінки журналу
відповідно  до  вимог  МОНмолодьспорту  України  (Наказ  № 1111  від
17.10.2012 р.) подані  авторами  статті  повинні  супроводжуватися
розширеною англомовною анотацією, поданою окремим документом.
Анотація повинна містити 250-300 слів, об’єднаних у логічні речення (що
еквівалентно одній сторінці А4 формату, 14 шрифту, 1,0 інтервалу).
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Анотація статті англійською мовою (від 250 до 300 слів) та ключові
слова англійською мовою (від  5 до 10 слів).  Треба надати професійний
переклад анотації  статті  англійською мовою (завірений печаткою бюро
перекладів або відділу кадрів підпис  викладача кафедри іноземних мов
вашого  ВНЗ).  Бажано  надати  цю  розширену  анотацію  українською
(російською) мовою.

Анотація  англійською  мовою  повинна  бути  структурованою
(слідувати логіці опису результатів у статті), інформативною (не містити
загальних  слів);  оригінальною (не  може  бути калькою російськомовної
анотації);  змістовною (відображати основний зміст  статті  та  результати
досліджень).

Посилання в  тексті  подавати  тільки  у  квадратних  дужках,
наприклад  [1],  [1,  6].  Посилання  на  конкретні  сторінки  наводити після
номера джерела,  потім через кому сторінку (маленьке с.),  далі  її  номер
(наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер
через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Вісника
й обов’язково супроводжувати їх  посиланнями на  джерело і  конкретну
сторінку.

Не  робити  посторінкових  посилань,  а  подавати  їх  у  дужках
безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки
мають супроводжуватися підрисунковими підписами,  а  таблиці  повинні
мати заголовки.

Рисунки виконувати  у  редакторі  Мicrosoft  Word  за  допомогою
функції  «Створити  рисунок»,  а  не  виконувати  рисунок  поверх  тексту.
Написи  на  рисунках  виконувати  засобами  Microsoft  Word  з  тим,  щоб
редактор мав  можливість  зробити в  них  необхідні  виправлення.  У разі
використання інших програм для створення рисунків надавати редакції на
кожний рисунок окремий файл фотмату TIFF (незжатий – uncompressed)
або формату JPG (найкращої якості – best quality).

Таблиці виконувати  у  редакторі  Мicrosoft  Word  за  допомогою
функції  «Додати таблицю».  Кожна таблиця повинна займати не більше
одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці не менш ніж
12 кегль.

Формули у  статтях  по  всьому  тексту  набирати  у  формульному
редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори  мають  дотримуватися  правильної  галузевої  термінології
(див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між  цифрами  й  назвами  одиниць  (грошових,  метричних  тощо)

ставити нерозривний пробіл.
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Скорочення грошових та метричних одиниць, а також скорочення
млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому
згадуванні.

Література,  що  приводиться  наприкінці  публікації,  повинна
розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й бути
оформлена  відповідно  до  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.  Номер  у  списку
літератури має відповідати лише одному джерелу.

Список  використаних  джерел  повинен  містити  не  менше
10 посилань, з яких не менше 7 на зарубіжні видання. Самоцитування – не
більше 30%.

Обов’язкова  наявність  списку  літератури  англійською мовою (не
виключає  списку  літератури  мовою  статті).  Літературу  не  обов’язково
перекладати  англійською  мовою.  Її  можна  транслітерувати.  Офіційна
транслітерація  українського  алфавіту  латиницею  регламентується
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  27  січня  2010  р.  №  55.
Офіційний трансліт онлайн –  http://translit.kh.ua/?passport.  Транслітерація
російського алфавіту латиницею онлайн – http://www.translitor.net/.

Редакційна  колегія  залишає за  собою  право  на  редакційні
виправлення.
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