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УДК 636.4.082

1ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯКОСТІ ВІДТВОРЕННЯ 
СВИНОПОГОЛІВ’Я ВІД СЕЗОНУ РОКУ

О. О. Стародубець, кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент 
А. О. Бондар, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Наведено результати досліджень впливу сезону року на якість від-
творення поголів’я свиней. Встановлено відмінності показників від-
творювальних якостей свиноматок в різні сезони року протягом п’яти 
років, виявлено кращі місяці року за показниками заплідненості та ба-
гатоплідності свиноматок. Відмічено, що парування у травні місяці та 
опороси у серпні-вересні місяцях дозволяють отримати максимальні 
показники продуктивності.

Ключові слова: сезон року, свиноматки, відтворення, загальна 
кількість поросят, багатоплідність. 

Постановка проблеми. Для отримання максимально 

можливих репродуктивних показників свиноматок необхідно 

враховувати безліч причин, що негативно впливають на ефек-

тивність відтворення, і максимально їх попереджати.

Умовно все різноманіття причин, що впливають на якість 

відтворення поголів’я свиней, слід розділити на дві основні 

групи: спадкові і екзогенні (не спадкові) [4, 5].

Відомо, що одна з проблем промислового свинарства – 

вплив сезонності на відтворну функцію тварин. Очевидно, це 

обумовлено тим, що разом з сезоном року змінюються чинники 

зовнішнього середовища, серед яких найбільше значення ма-

ють фотоперіодизм, температура, вологість повітря та ін. [3].

За даними багатьох дослідників, в спекотне літо у сви-

номаток спостерігається біологічна депресія, через що у них 

знижуються статева охота, заплідненість, багатопліддя. В той 

же час в осінні і зимові місяці ці показники підвищуються. 

Це можна пояснити тим, що влітку відмічається гальмування 

фоллікулогенезу, через те що число овулюючих фолікулів змен-

шується. Як наслідок – зниження заплідненості (по опоросах) і 

фактичного багатопліддя.

© Стародубець О.О., Бондар А.О., 2017  
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Відомо, що в літній період погіршується функція щитовид-

ної залози, а при нестачі її гормону тироксину завжди гальму-

ються зростання і диференціювання тканин, і фолікули при 

цьому – не виняток. Крім того, нижчі показники заплідненості 

і багатоплідності можуть бути пов'язані зі зниженням вижи-

ваності сперми. Тому влітку необхідно знаходити ефективні 

методи підвищення якості сперми кнурів і потенційної багато-

плідності свиноматок .

Дослідження Г. Походня, В. П. Хлопицького [2, 4] щодо 

спермопродукції кнурів показали, що кількісні (об'єм сперми, 

загальне число сперміїв в еякулятах) і якісні (рухливість, ре-

зистентність, виживаність поза організмом) показники були 

найвищими взимку, а найнижчими – влітку.

Чинники довкілля, що чинять найбільший вплив на про-

дуктивність свиней, такі: вологість, температура і швидкість 

руху повітря у свинарнику. Свині дуже залежать від темпера-

турних коливань. Різке зниження температури в приміщенні, 

де містяться свині, викликає посилення основного обміну, зни-

жується продуктивність. Висока температура повітря призво-

дить до зниження апетиту у свиней, знижується вироблення 

травних ферментів, їжа погано перетравлюється і знижується 

всмоктування білка, вуглеводів і жиру з корму, усе це знижує 

продуктивність тварини.

Механізм терморегуляції у новонароджених поросят не та-

кий досконалий, як у дорослих свиней. Для них є згубними 

будь-які відхилення від оптимального температурного режи-

му, рекомендованого для цього віку (+30-35 ºС). Наприкінці 

підсисного періоду рекомендована температура для вирощу-

вання свиней +24 ºС. Оптимальна вологість повітря – 65-70%. 

Такі умови утримання поросят стимулюють їх інтенсивний 

ріст і здоров'я молодняку. Рекомендований температурний ре-

жим для вирощування поросят з двох до чотирьох місяців – 

+24-26 ºС, вологість повітря – 70-75%.

Нами було поставлено завдання встановити зв'язок всіх 

вищезазначенних чинників, які суттєво залежать від різних 

сезонів року, з показниками відворення свиноматок.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Подальша 

інтенсифікація галузі свинарства передбачає максимальне 

використання біологічних особливостей свиней, що можли-

во лише за чіткого поєднання технології та відтворної здат-

ності тварин. Так, одним із шляхів підвищення інтенсивності 

ведення галузі свинарства є поліпшення відтворення стада, 

збільшення виходу і збереженості поросят, що забезпечує ви-

сокий біологічний потенціал – можливість одержувати від од-

нієї свиноматки впродовж року більше двох опоросів та понад 

22-24 поросят [1].

Мета досліджень. На основі вищевикладеного, метою да-

ної роботи стало вивчення відтворювальних якостей свинома-

ток залежно від місяця парування та опоросу. 

Матеріали і методика досліджень. Науково-виробни-

чий дослід проведено у південному регіоні України в умовах 

господарства СГПП “Техмет-Юг” Миколаївської області.

У процесі досліджень помісячно проаналізовано багатоплід-

ність та запліднююча здатність свиноматок за 2011-2015 роки.

Виклад основного матеріалу. За результатами проведе-

ного аналізу даних відтворювальних якостей свиноматок за 

2011-2015 роки встановлено  відмінності в показниках заплід-

неності основних та перевіряємих свиноматок (табл. 1, рис. 1). 

У період з січня до лютого за показником заплідненості 

основних свиноматок можна відмітити значне зниження зна-

чення на 4,4%, така ж тенденція спостерігається за перевіря-

ємими і, відповідно, за всіма свиноматками у стаді.

З лютого по квітень місяці цей показник за основними свино-

матками поступово знижувався з 79,4 до 77,2%, за іншими група-

ми спостерігається незначне коливання в межах 80,2-75,6%. 

Можна відмітити ріст показника заплідненості основних 

свиноматок у травні місяці, у середньому на 8% (77-85%). Це 

може бути обумовлене рівномірним підніманням температу-

ри та помірними показниками навколишнього середовища. З 

червня до грудня показник знижується до 72,4-76,4% із за-

значенням незначних коливань. Це обумовлюється настанням 

спекотної погоди та різким зниженням її восени в умовах пів-

денного регіону України.
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Таблиця 1

Показники заплідненості свиноматок 
залежно від місяця опоросу, %

Місяці Свиноматки

всі перевіряємі основні

Січень 82,0±3,02 80,8±5,47 83,8±4,11

Лютий 78,2±3,64 75,6±3,87 79,4±3,66

Березень 78,4±2,87 76,4±2,46 79,0±3,98

Квітень 79,0±2,74 80,2±2,92 77,2±1,95

Травень 81,4±1,50 72,2±2,46* 85,0±1,95

Червень 75,0±2,28 72,6±4,35 77,0±0,45

Липень 72,4±1,78 59,0±4,47* 79,2±1,11

Серпень 73,4±5,20 65,4±5,84 78,0±4,79

Вересень 76,4±3,64 75,8±3,46 76,8±4,40

Жовтень 74,4±5,00 69,6±6,77 78,0±4,11

Листопад 76,6±3,61 70,6±5,04 79,4±2,91

Грудень 74,8±2,96 72,0±3,99 76,2±3,23

Примітка: * – P>0,95, по відношенню до січня місяця

Рис. 1. Показники заплідненості основних 
свиноматок залежно від місяця опоросу

На основі проведених досліджень встановлено, що най-

сприятливіша пора року для парування свиноматок – весна, 

оскільки середній відсоток запліднення у весняні місяці є най-

вищим і досягає, у середньому, 85%. Такий високий рівень 
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показника запліднення досягається за рахунок підвищення 

температур до сприятливих норм, а також за рахунок збіль-

шення тривалості світлового дня.

Таким чином, якщо більшість парувань стада спланувати 

на весняні місяці, то наприкінці літа та восени ми отримаємо 

більшу кількість приплоду.

За результатами проведеного аналізу даних відтворювальних 

якостей свиноматок за 2011-2015 роки встановлено  відмінності у 

показниках кількості народжених поросят (табл. 2, рис. 2).

Таблиця 2

Відтворювальні якості свиноматок залежно від 
місяця опоросу (середні показники за 5 років)

Місяць 

дослід-

ження

Кількість 

свиноматок, 

гол.

Всього живих 

поросят, гол.

Народжено 

всього поросят, 

гол.

Багато-

плідність, 

гол

Середня 

кількість 

народже-

них 

поросят, 

гол

Січень 87,4±10,91 856,0±120,76 930,8±126,15 9,7±0,37 10,6±0,43

Лютий 82,0±5,75 811,2±80,02 881,8±104,28 9,8±0,49 10,8±0,62

Березень 102,8±9,89 1016,0±112,17 1106,8±136,67 9,8±0,27 10,8±0,35

Квітень 85,6±9,91 848,4±118,87 929,2±136,24 9,8±0,44 10,9±0,47

Травень 101,0±4,49 1028,0±33,92 1082,2±48,69 10,2±0,37 10,7±0,37

Червень 92,0±7,62 944,2±91,08 1021,8±104,59 10,2±0,20 11,1±0,28

Липень 86,0±6,94 873,6±79,52 943,8±96,23 10,1±0,33 11,0±0,38

Серпень 95,2±9,13 991,8±105,26 1083,2±122,30 10,4±0,15 11,4±0,24

Вересень 103,8±3,65 1067,4±58,07 1142,2±62,26 10,3±0,27 11,0±0,29

Жовтень 91,0±6,21 933,8±80,53 1009,4±79,47 10,2±0,21 11,1±0,16

Листопад 89,0±2,0 893,0±29,36 960,6±30,72 10,0±0,13 10,8±0,16

Грудень 77,6±9,07 790,2±96,67 865,8±101,37 10,2±0,33 11,2±0,25

З січня до червня місяця було отримано 82-103 опороси, 

при цьому можна відмітити ріст показника багатоплідності, 

у середньому на 0,5 гол. (9,7-10,2 гол.), з незначними коли-

ваннями показників. Це може бути обумовлене рівномірним 

підйомом температури та помірними показниками навколиш-

нього середовища, а також урахуванням того, що парування 

проходило від початку вересня до початку березня, тобто піс-
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ля зниження температури повітря після літньої спеки і настан-

ня осінньо-зимового періоду.

Рис. 2. Графік помісячних змін показників багатоплідності 
та середньої кількості народжених поросят

Середня кількість народжених поросят в зазначений пері-

од також збільшувалася на 0,5 гол. (10,6-11,1 гол.), що також 

залежить від погодних умов та макроклімату у природно-клі-

матичній зоні досліджень.

У липні спостерігається спад цього показника до 10,1 гол. 

у середньому на свиноматку, та підйом в серпні до 10,4 гол., 

так само як і за показником середньої кількості народжених 

поросят, де показники дорівнювали 11,0 та 11,4 гол. поросят. 

Таки високий рівень продуктивності може бути обумовлений 

стабільно теплими, проте не спекотними місяцями під час па-

рування, а коливання показника залежить від ембріональної 

смертності поросят при високих температурах навколишньо-

го середовища в літні місяці.

В осінньо-зимовий період (жовтень-грудень), при 78-91 

отриманих опоросах, спостерігається зменшення показника 

багатоплідності на 1 свиноматку (10,0 гол.) та показника се-

редньої кількості народжених поросят (10,8 гол.), це може бути 

обумовлене періодом парування з червня до серпня включно, 

тобто найспекотніші місяці року.

Висновки. Для підвищення продуктивності стада свиней 

у господарстві необхідно планувати осіменіння у травні місяці, 
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а більшу кількість опоросів у серпні-жовтні, що дає змогу отри-

мати в середньому по 10,4 гол. ділових поросят на свиноматку.

Перспективи подальших досліджень. У зв’язку з глобальни-

ми змінами температурних режимів на Землі, що суттєво впливають 

на поведінку та продуктивність тварин, у подальших дослідженнях 

необхідно провести моніторинг впливу змін залежності різних сезо-

нів року на економіку тваринницьких господарств.
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A. Starodubets, A. Bondar. Dependence of reproduction quality of pig 
population on the season of the year.

The results of researches of infl uence of the season on the reproduction 
quality of pig population are given. The diff erences of sows reproductive internals 
indexes in diff erent seasons during fi ve years are determined, the best months of 
the year according to the indexes of impregnation and polycarpousness of sows 
are revealed. It is marked that insemination in May and farrows in August and 
September allows to get the maximal indexes of the productivity.
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piglings, polycarpousness.
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