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УДК 636.4.0821

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНОФОНДУ 
СВИНЕЙ В УМОВАХ ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ СВИНІ»

П. О. Шебанін, аспірант
Науковий керівник – к. с.-г. н., доцент В. Я. Лихач
Миколаївський національний аграрний університет

Наведено продуктивні якості свиней української м’ясної поро-
ди (асканійського типу) та великої білої породи зарубіжної селекції 
в умовах ТОВ «Таврійські свині» Скадовського району Херсонської 
області. Впровадження інтенсивних елементів технології дало мож-
ливість отримати високі результати продуктивності тварин. Встанов-
лено, що в племінному заводі ТОВ «Таврійські свині» розводяться та 
вирощуються такі породи свиней які є не перевершеними за відтво-
рювальними, відгодівельними та м’ясними якостями в умовах України. 
Галузь свинарства у господарстві стала рентабельною та конкуренто-
спроможною серед господарств області та країни.

Ключові слова: свині, порода, технологія, продуктивні якості, 
бонітування.

Постановка проблеми. Виробництво сільськогосподар-
ської продукції в Україні за останні роки, й особливо продукції 
тваринництва, не повною мірою забезпечує потреби населен-
ня країни і промисловості у сировині. Це не тільки важлива 
державно-економічна проблема, а і соціально-політичне за-
вдання, вирішення якого спрямоване на надійне задоволення 
населення продуктами харчування.

Створення м’ясного балансу в країні перш за все зале-
жить від збільшення виробництва м’яса усіх видів, у тому 
числі свинини, яка в м’ясному балансі повинна займати біль-
ше 35% [1]. Тому для збільшення виробництва свинини, під-
вищення її якості та виведення галузі свинарства на світовий 
рівень, максимального використання потенціалу свиней для 
потреб людини, необхідно раціонально використовувати пле-
мінні ресурси свиней, що є в Україні та в світі, зміцнити кор-
мову базу та втілювати у виробництво новітні технології та 
досягнення науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині пле-
мінна робота в свинарстві України характеризується тен-
денцією завезення в господарства тварин м’ясного напряму 
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продуктивності зарубіжного походження. Проте, як зазначає 
В. П. Рибалко [2], наші вітчизняні генотипи, при створенні їм 
оптимальних умов годівлі та утримання, за продуктивністю 
не поступаються зарубіжним, а за такими показниками як 
резистентність, пристосованість до умов годівлі та утриман-
ня, характерних для більшості господарств, а також за якістю 
продукції значно перевищують їх. Це обумовлює необхідність 
більш ретельного вивчення продуктивних якостей свиней ві-
тчизняних генотипів та розробки програм їх селекції [3, 4].

В Україні третє місце за чисельністю поголів’я посідає 
українська м’ясна порода, однак, як зазначають С. В. Акімов 
та Л. Г. Перетятько [5, 6] поголів’я основних свиноматок та 
кнурів цієї породи за період з 1993 по 2013 рік скоротило-
ся на 45,8 та 62,3%, відповідно. Зважаючи на це, важливого 
значення набуває збереження, поширення та удосконалення 
свиней вищеназваного генотипу.

Мета досліджень. Враховуючи актуальність використан-
ня свиней м’ясних генотипів, для збільшення виробництва 
свинини було поставлено за мету представити аналіз племін-
ної роботи зі свинями порід українська м’ясна (асканійського 
типу) та велика біла зарубіжної селекції.

Матеріали і методика досліджень. Дослідження про-
водили в умовах племінного заводу з розведення свиней 
асканійського типу української м’ясної породи та племінно-
го репродуктора з розведення свиней великої білої породи 
ТОВ «Таврійські свині» Скадовського району Херсонської об-
ласті. Матеріалом для досліджень були основні свиноматки 
та кнури вище зазначених порід. Дослідження проводили за-
гальноприйнятими зоотехнічними методами.

Виклад основного матеріалу досліджень. ТОВ «Тав-
рійські свині» займається розведенням свиней асканійсько-
го типу української м’ясної породи з 2002 року. Основою для 
формування стада української м’ясної породи стали тварини 
(20 свиноматок та 3 кнури-плідники), придбані у племінному 
заводі «Україна», який тривалий час відігравав ведучу роль се-
ред племінних господарств, які розводять свиней даного гено-
типу. Проте нині цей племінний завод перестав існувати.
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Розведенням свиней великої білої породи господарство 
розпочало займатися з 2006 року. Сюди в серпні 2006 року із 
ВАТ «Племзавод Степной» Запорізької області (господарство, 
яке ввійшло в ряд світових лідерів за ефективністю ведення 
галузі свинарства) було завезено 60 свинок і 10 кнурців вели-
кої білої зарубіжної селекції різних ліній.

Розведення свиней в ТОВ «Таврійські свині» розпочалося з 
розробки науково обґрунтованих систем годівлі та утримання 
свиней різних статево-вікових груп. Дана робота проводилася 
спеціалістами господарства спільно з науковцями Миколаїв-
ського національного аграрного університету. В результаті цієї 
наполегливої праці в господарстві було створено стадо свиней 
асканійського типу та великої білої породи які за своїми про-
дуктивними якостями відповідали мінімальним вимогам до 
класів «еліта» та «І» [3, 4].

В результаті проведеної в 2007 та 2008 роках державної 
атестації підтверджено, що тварини, яких розводять в госпо-
дарстві, за своїми продуктивними якостями відповідають ви-
могам, які встановлені для тварин універсального і м’ясного 
напряму продуктивності. Тому, враховуючи високий рівень 
організації ведення галузі свинарства, господарству було при-
своєно статус племінного репродуктора з розведення свиней 
великої білої породи та статус племінного заводу з розведення 
свиней української м’ясної породи.

І на сьогодні галузь свинарства в господарстві представ-
лена племзаводом з розведенням свиней асканійського типу 
української м’ясної породи – на 125 основних маток, і плем-
репродуктором з розведення свиней великої білої породи – на 
93 основні мати.

Територія господарства розділена на 3 виробничі зони. В 
першій зоні (відтворення) знаходяться приміщення для опо-
росу свиноматок в кількості двох. Кожний маточник має по 70 
місць для опоросу. Будова станка передбачає що свиноматка 
весь підсисний період утримується нерухомо. Загальна площа 
станка становить 3,91 м2; станок розділений на дві половини: 
в першій половині утримуються свиноматки у фіксованому 
положенні, з площею – 1,91 м2, а в другій половині знаходить-
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ся зона годівлі і відпочинку поросят, яка обладнана інфрачер-
воним та ультрафіолетовим опромінювачем, з площею 2,00 м2.

В зоні відтворення знаходяться також два приміщення 
для утримання кнурів, холостих (індивідуальне утримання), 
поросних та глибокопоросних свиноматок та лабораторія 
зі штучного осіменіння. Свиноматки в період поросності 
утримуються груповим способом, з нормою площі підлоги 
на одну голову 1,9 м2. Кнури-плідники утримуються індиві-
дуально або по 2 голови у станку. Розмір станка: довжина 
3 м, ширина 2,5 м.

Приміщення для утримання поросят на дорощуванні (від 
відлучення у віці 30 днів, живою масою 9,5 кг до 90-денного 
віку, живою масою 32 кг) складається з 9 ізольованих боксів, в 
яких розташовано по 8 станків. В одному станку утримується 
18...22 голови поросят, на щілинній підлозі. Цех розрахований 
на 1600 голів поросят.

В другій зоні (кормовиробництва) знаходиться кормо-
цех, в якому виробляються комбікорми також зберігається 
тижневий запас зернової групи кормів, білково-мінераль-
но-вітамінні добавки. До обладнання цеху входять два 
кормоприготувальні агрегати потужністю 500 та 2000 кг 
комбікорму на годину.

В третій зоні (відгодівлі) розташовані приміщення для 
утримання ремонтного та відгодівельного молодняку. Молод-
няк утримується по 25…30 голів у станку. Станки обладнані 
самогодівницями. Вентиляція проводиться як природно, так і 
з використанням нагнітальних і витяжних вентиляторів. Тва-
рини, які утримуються в усіх цехах мають вільний доступ до 
чистої питної води за допомогою автонапувалок.

Ефективність ведення галузі свинарства у господарстві 
забезпечується з:

• чіткою організацією племінної роботи з використанням 
комп’ютерної програми «Акцент», що дає можливість виявляти 
оптимальні варіанти відбору і підбору при формуванні генеа-
логічної структури стада і на належному рівні вести селекцій-
ну роботу;
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• повноцінною годівлею усіх статево-вікових груп з вико-
ристанням преміксів і білково-мінірально-вітаміних домішок 
виробництва компанії «Кремікс»;

• інтенсивним використанням кнурів і маток, що обумов-
лено отриманням від 1 свиноматки 2,2 опороси на рік;

•  створенням оптимальних умов утримання згідно фізіо-
логічним нормам тварин усіх статево-вікових груп;

• чіткою організацією праці;
• людським фактором, який полягає у тому, що зоотехніч-

ні кадри володіють сучасними методами селекції і годівлі та 
ветеринарних спеціалістів, які в змозі запобігти інфекційним і 
іншим хворобам тварин.

Впровадження даних елементів технології дало можли-
вість отримати достатньо високі результати продуктивності 
тварин. За результатами бонітування тварин 2013 року, згід-
но з інструкцією з бонітування [7], наводимо основні показни-
ки розвитку кнурів та свиноматок (табл. 1, 2).

Таблиця 1
Розвиток кнурів

Наявність Жива маса 1 голови, кг Довжина тулуба, см
вік, міс. голів середня max min середня max min

українська м’ясна порода (асканійський тип)
12 3 189 197 183 165 168 163

24 і ст. 12 298 303 289 185 189 182
велика біла порода (зарубіжної селекції)

12 3 188 192 185 164 166 160
24 і ст. 11 297 309 292 184 185 183

Середня жива маса кнурів української м’ясної породи у 
віці 24 міс. складає 298 кг (289...303), довжина тулуба 185 см 
(182...189); у основних свиноматок відповідно: 174 кг і 157 
см. Середня жива маса кнурів породи велика біла зарубіжної 
селекції у віці 24 міс. складає 297 кг (292...309), довжина ту-
луба 184 см (183...185) і маток відповідно: 185 кг і 158 см, вік 
першого опоросу 14 місяців. Як бачимо, жива маса свинома-
ток відповідає класу «еліта», вік першого опоросу становив по 
двом породам – 13,5 міс.
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Таблиця 2
Розвиток свиноматок

Кількість 
свиноматок, гол.

Вік першого 
опоросу, міс.

Середня жива 
маса, кг

Середня довжина 
тулуба, см

українська м’ясна порода (асканійський тип)
125 13 174 157

велика біла порода (зарубіжної селекції)
93 14 185 158

Якщо врахувати, що період поросності у свиноматок ста-
новить 115 днів, то ремонтні свинки були спаровані в 265 днів 
при живій масі 125…135 кг, а середньодобовий приріст від 
народження до 125…135 кг склав 450…500 г.

Це є оптимальними варіантами у вирощуванні ремонтного 
молодняку. Необхідно відмітити, що у свинарстві жива маса 
є показником зв’язку продуктивних якостей свиней, жива 
маса тварин в певному віці відображає продукцію галузі, а 
жива маса повновікових тварин основного стада – це селек-
ційні ознаки, які корелюють з відтворними, відгодівельними 
та м’ясними якостями (табл. 3).

Аналізуючи таблицю 3, відмічаємо, що свиноматки обох 
порід характеризуються високими відтворними якостями. 
Так, за комплексом ознак (багатоплідність, маса гнізда в 2 мі-
сяці) свиноматки відповідають І класу та класу «еліта».

Щодо оцінки представлених порід свиней у господарстві 
за відгодівельними якостями то встановлено, що вік досягнен-
ня живої маси 100 кг у молодняку свиней української м’ясної 
породи становить – 173 дні, відповідно велика біла порода – 
175 дня, при середньодобових приростах на відгодівлі – 770 г 
(730...815), та 767 г (720...790) відповідно. Витрати корму на 
1 кг приросту у свиней української м’ясної породи та велика 
біла порода становлять в межах 3,42...3,58 корм. од.

Висновки. В племінному заводі ТОВ «Таврійські свині» 
розводяться та вирощуються такі породи свиней, які є не 
перевершеними за відтворювальними, відгодівельними та 
м’ясними якостями в умовах України.

Галузь свинарства у господарстві стала рентабельною та 
конкурентоспроможною серед господарств області та країни.
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Щорічно тут вирощується і є в наявності для реалізації 600 
голів молодняку свиней української м’ясної породи і 400 го-
лів молодняку свиней великої білої породи зарубіжної селекції, 
який на 90% відповідає вимогам класу еліта. Також господар-
ство має можливість реалізації двохпородних свинок таких по-
єднань: українська м’ясна × ландрас та велика біла × ландрас.
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сник «Асканія-Нова». — 2012. — Вип. 5. — Ч. II. — С. 283—289.
5. Акимов С. В. Проблемы сохранения и развития отечественных мясных пород сви-
ней Украины / С. В. Акимов, Л. Г. Перетятько // Аграрний вісник Причорномор’я. Сіль-
ськогосподарські та біологічні науки. — Одеса, 2005. — Вип. 31. — С. 12—14.
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П. А. Шебанин. Эффективное использование генофонда свиней в 
условиях ООО «Таврийские свиньи».

Приведены продуктивные качества свиней украинской мясной породы 
(асканийского типа) и крупной белой породы зарубежной селекции в усло-
виях ООО «Таврийские свиньи» Скадовского района Херсонской области. 
Внедрение интенсивных элементов технологии позволило получить высокие 
результаты продуктивности животных. Установлено, что в племенном заводе 
ООО «Таврийские свиньи» разводятся и выращиваются такие породы свиней 
которые являются не превзойденными по воспроизводительным, откормочным 
и мясным качествам в условиях Украины. Отрасль свиноводства в хозяйстве 
стала рентабельной и конкурентоспособной среди хозяйств области и страны.

P. Shebanin. Effective use of the gene pool of pigs in the conditions of 
LLC «Tavriyski svyni».

The productive qualities of pigs of the Ukrainian meat breed (Askania type) and 
large white breed of foreign breeding in conditions of LLC «Tavriyski svyni» Skadovsk 
district, Kherson region are given. The introduction of intensive technology allowed us to 
obtain good results productivity of animals. It is established that in the breeding factory 
LLC «Tavriyski svyni» are bred and grown such breeds of pigs that are unsurpassed 
in the reproductive, fattening and meat quality in Ukraine. Branch of pig on the farm 
has become a cost-effective and competitive economy of the region and the country.
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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 прак-
тичними 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 (по-
становка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного до-
слідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Подається примірник тексту статті, підписаний авторами, 
надрукований на папері форматом А4, а також електронний ва-
ріант 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 англій-
ською анотацією та, при необхідності, файли з рисунками, графі-
ками тощо.

Обсяг статті – до 8 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 
30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 ряд-
ків на сторінці.

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

Назва статті має бути короткою (5-9 слів), адекватно відби-
вати 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 11 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стис-
лим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні 
конструкції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», 
«Розглянуто…», «Установлено…» (наприклад, «Досліджено генетич-
ні мінливості… Отримано задовільні результати…»).

Розширена англійська анотація повинна містити 250-
300 слів, об’єднаних у логічні речення (що еквівалентно одній сто-
рінці А4 формату, 14 шрифту, 1,0 інтервалу).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, 
наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити 
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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]). Не подавати в тексті розгорнутих 
посилань, таких як (Іванов А. П. Вступ до мовознавства. — К., 
2000. — С. 54) (ГОСТ 7.1-84).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Ві-
сника 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 ри-
сунки 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 формульно-
му редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої терміно-
логії (див. держстандарти).

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

тощо) ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також ско-

рочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без 
крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при пер-
шому 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.
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