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УДК 636.4.082
ПРОДУКТИВНІСТЬ КНУРІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
М’ЯСНИХ ПОРІД ЗАРУБІЖНОГО ПОХОДЖЕННЯ
Б. С. Шаферівський, кандидат сільськогосподарських наук
Полтавська державна аграрна академія, Україна
Наведені результати досліджень щодо оцінки якості сперми кнурів великої
білої породи, дюрок, ландрас і п’єтрен німецької селекції, а також відтворювальної
здатності свиноматок великої білої породи й ландрас французького походження за
схрещування із вищевказаними кнурами німецького походження. Встановлена
суттєва різниця за концентрацією, об’ємом та активністю сперми у кнурів
німецького походження як у залежності від породи, так і сезону року. Найбільш
відчутно ефект гетерозису за багатоплідністю проявляється при поєднанні
маток породи ландрас французької селекції з кнурами великої білої породи
німецької селекції
Ключові слова: свині, походження, якість сперми, відтворювальна здатність.

Постановка проблеми. Останні роки в Україні поряд із
вітчизняними чи адаптованими до різних еколого природних зон 12
породами свиней використовують генотипи зарубіжного походження, які
відселекціоновані здебільшого за певними ознаками продуктивності.
Свиноматки і кнури імпортованого поголів’я використовуються в умовах
племінних господарств для чистопородного розведення чи ввідного
схрещування, а у промислових – схрещування й гібридизації з метою
одержання ефекту гетерозису у відгодівельного поголів’я [1, 3, 9].
Відтворення свиней за інтенсивного використання методу штучного
осіменіння змушує з особливою вимогливістю ставитися до кнурівплідників: їх довголіття, статева активність, якість спермопродукції
залежать від ряду чинників, серед яких порода, успадковуваність ознак,
методи вирощування, рівень годівлі й утримання тощо. Неузгодженість
даних гено- та паратипових чинників може нанести галузі свинарства
досить суттєвих збитків.
Наукові дані і накоплений досвід розведення свиней вказує, що
одним із перспективних способів підвищення продуктивності тварин є
міжпородне схрещування та гібридизація, які дають змогу більш повно
використовувати генетичні можливості батьківської і материнської порід.
Помісні тварини, зазвичай перевищують чистопородних за приростом
живої маси, витратами корму, виходом м’яса в туші тощо [4].
Максимальний ефект при схрещуванні і гібридизації можна
отримати тільки поєднуючи тварин з однаково високими м’ясними і
відгодівельними якостями. Підвищення відтворювальної здатності
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відбувається за схрещування двох-чотирьох порід різного напрямку
продуктивності. Найбільш перспективними є використання порід
йоркшир, ландрас і п’єтрен, можливе також використання порід дюрок і
гемпшир [9].
З урахуванням вищевикладеного актуальним було і залишається
питання одержання високої продуктивності свиней за схрещування. При
цьому першочерговим завданням є контролювання якості сперми кнурів
та використанням при відтворенні тих із них, що мають високу
концентрацію та активність сперміїв з урахуванням періоду року.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз стану розвитку
свинарства у більшості країн світу за останні роки свідчить, що в галузі
широкого застосування набули наукові досягнення з технології
відтворення та селекції, які забезпечують постійне зростання виробництва
продукції та покращення її якості.
Відомо, що кнури, навіть однієї породи, різняться за біологічними
ознаками і неоднаково впливають на показники продуктивності
одержаного від них потомства. Чисельні дослідження свідчать, що при
оцінці кнурів за генотипом лише 20…25% їх є поліпшувачами, стільки ж
погіршувачів, а решта – нейтральні 6.
Оцінка кнурців різних порід, вирощених в умовах елеверу, вказує
на їх різну якість як за живою масою і довжиною тіла, так і запліднюючою
здатністю сперми. Запліднююча здатність сперми у кнурів полтавської
м’ясної породи становила 92,5%, червоної білопоясної – 88,4%,
миргородської – 88,4%, великої білої – 84,4%, ландрас – 84,7% і дюрок –
80,3% [7].
Доведено, що кнури білоруської м’ясної й великої білої порід,
вирощені за середньої інтенсивності росту, перевищували ровесників як з
меншою інтенсивністю росту так і вищою за об’ємом еякуляту,
концентрацією сперми, запліднюючою здатністю та багатоплідністю
маток. Підвищена відтворювальна здатність обґрунтовувалася дією
ефекту формоутворюючих процесів під час вирощування, яка позитивно
вплинула на якісні показники спермопродукції кнурів, вирощених саме за
середнього рівня середньодобових приростів [8].
При оцінці кнурів різних порід данської селекції встановлена
сезонна варіабельність спермопродукції навіть в межах однієї породи.
Об’єм еякуляту здебільшого залежав від породи, а не сезону року [5].
Відтворювальна здатність кнурів-плідників відноситься до
основних чинників якісного удосконалення стада та підвищення
рентабельності галузі.
Поєднання свиноматок великої білої породи англійської селекції з
кнурами цієї ж породи данської та французької селекції дало змогу
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встановити, що для підвищення багатоплідності на 0,87 голів та
молочності на 2,4 кг кращими є поєднання генотипів велика біла
англійської селекції з великою білою данської селекції [3].
Отже, огляд літературних джерел щодо ефективності використання
методів схрещування для одержання додаткової продукції не залишає сумнівів
стосовно актуальності і практичного значення впровадження такого методу
розведення свиней у виробництво, як і найбільш продуктивних поєднань та
сучасних методів підбору батьківських генотипів.
Мета досліджень полягала у пошуку кращих варіантів
схрещування свиней зарубіжних генотипів для одержання більшої
кількості поросят при народженні та кращої їх збереженості.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проведені в двох
дослідах в умовах Прилуцького племпідприємства та ТОВ «АгрікорХолдинг» Чернігівської області. У першому досліді вивчалася якість
сперми кнурів німецького походження порід велика біла (І група –
контрольна), дюрок (ІІ група – дослідна), ландрас (ІІІ група – дослідна) і
п’єтрен (ІV група – дослідна). Якість сперми вивчали за її об’ємом,
концентрацією та рухливістю. Для визначення кращих варіантів
поєднання свиней спеціалізованих генотипів зарубіжної селекції за
відтворювальною здатністю був проведений другий дослід, за якого
свиноматок великої білої породи (ВБФП) та ландрас (ЛФП) французького
походження осіменяли спермою кнурів порід велика біла (ВБНП), дюрок
(ДНП), ландрас (ЛНП) і п’єтрен (ПНП) німецького походження.
Відтворювальну здатність вивчали за багатоплідністю, великоплідністю,
збереженістю поросят, масою гнізда та однієї голови при відлученні у 28денному віці. Одержані дані обробляли методами варіаційної статистики
[10, 11, 12] з використанням програми «Statistica 6.0».
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно одержаних
результатів досліджень щодо якості сперми визначено, що взимку, влітку і восени
найвищою концентрацією сперматозоїдів в еякуляті характеризувалися кнури
породи дюрок, відповідно, 510,3; 469,0 і 483,7 млн/мл, а весною породи п’єтрен –
521,1 млн/мл. Серед досліджуваних порід упродовж року найменшу
концентрацію сперматозоїдів в еякуляті (408,8…344,8 млн/мл) мали кнури
породи ландрас. При цьому у кнурів даного генотипу найменша концентрація
сперматозоїдів в еякуляті відмічена влітку. Стабільною за концентрацією
протягом року була сперма кнурів великої білої породи, що вказує на можливість
одержання однакової кількості спермодоз незалежно від пори року. Від кнурів
великої білої породи найбільший об’єм еякуляту одержали влітку – 307,8 мл, а
найменший взимку – 243,7 мл. У кнурів породи дюрок даний показник на протязі
року варіював у межах 204,5…237,4 мл за найвищого значення влітку. Кнури
породи ландрас весною і влітку мали найвищий об’єм еякуляту 327,5…343,0 мл
за поступового зниження його до зими. Особливістю кнурів породи п’єтрен був
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найменший, з поміж досліджуваних генотипів, об’єм еякуляту в різні пори року.
При цьому найвищим даний показник у них був влітку – 204,1мл.
Упродовж року найвищою активністю характеризувалася сперма
кнурів породи дюрок (8,8…8,3 бали), за найвищої її активності в зимовий
і літній періоди. Для кнурів порід велика біла і п’єтрен не встановлено
сезонного впливу на активність сперматозоїдів за незначної
варіабельності показнику. Характерною особливістю кнурів породи
ландрас була майже однакова упродовж року невисока, порівняно з
іншими породами, активність сперми (7, 8…7,6 балів).
Результати наших досліджень по визначенню ефективності
схрещування свиней спеціалізованих м’ясних генотипів зарубіжної
селекції дали змогу стверджувати, що найбільш відчутно ефект гетерозису
за багатоплідністю проявився при поєднанні маток породи ландрас
французької селекції з кнурами великої білої породи німецької селекції –
11,7 голів (табл. 1).
Таблиця 1
Відтворювальна здатність свиноматок при схрещуванні
Жива
К-сть
Середня
маса
Багатопоросят
жива маса
ПіддосПоєдВелигнізда
Признаплідпри
однієї
лідні
нання
коплідпоросят
чення груп
ність,
відлуголови при
групи
порід
ність, кг
при
гол.
ченні,
відлувідлугол.
ченні, кг
ченні, кг
ВБФП × 11,2±
1,2±
10,2±
79,9±
7,8±
I
контрольна
ВБНП
0,42
0,03
0,39
4,97
0,42
ВБФП × 9,2±
1,4±
8,7±
77,7±
8,9±
II
дослідна
ДНП
0,42** 0,02*** 0,33**
4,55
0,31*
ВБФП × 11,1±
1,1±
9,6±
80,4±
8,4±
III
дослідна
ЛНП
0,57
0,04**
0,31
5,64
0,27
ВБФП × 9,6±
1,4±
9,0±
76,6±
8,5±
IV
дослідна
ПНП
0,60* 0,02*** 0,44
4,87
0,27
ЛФП ×
11,7±
1,2±
9,7±
69,1±
7,1±
V
дослідна
ВБНП
0,42
0,03
0,42
6,12
0,37
ЛФП ×
9,9±
1,3±
8,9±
74,2±
8,3±
VІ
дослідна
ДНП
0,31*
0,02** 0,18**
3,57
0,27
ЛФП ×
10,6±
1,3±
9,3±
74,3±
8,0±
VII
дослідна
ЛНП
0,88
0,03**
0,56
6,29
0,43
ЛФП ×
10,9±
1,2±
9,6±
79,6±
8,3±
VIII дослідна
ПНП
0,53
0,04
0,43
4,37
0,22
Примітка: * – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001.

Свиноматки контрольної групи за даним показником перевищували
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маток усіх піддослідних груп, за виключенням V дослідної групи.
Найменшою кількістю живих поросят при народженні характеризувалися
матки великої білої породи при схрещуванні з кнурами порід дюрок і
п’єтрен 9,2…9,6 голів, а матки породи ландрас – при підборі з кнурами
породи дюрок – 9,9 голів. Великоплідність поросят в наших дослідженнях
залежала від їх кількості при народженні і найвищою була у маток тих
груп, що мали невисоку багатоплідність – 9,2…9,9 голів.
Згідно одержаних даних, кількість поросят до відлучення варіювала
від 8,7 до 10,2 голів. Найбільша жива маса гнізда поросят при відлученні
характерна для маток ІІІ і VІІІ дослідних та контрольної груп, відповідно,
80,4; 79,6 та 79,9 кг. Свиноматки контрольної групи переважали за
середньою живою масою однієї голови поросят при відлученні у 28 днів
на 0,9 кг лише тварин V дослідної групи (ЛФП × ВБНП), але поступалися
на 0,1…1,2 кг маткам інших дослідних груп.
В дослідженнях встановлено тенденцію впливу кнурів породи дюрок
і п’єтрен на великоплідність та середню живу масу однієї голови при
відлученні, що узгоджується із даними інших дослідників. Відчутного
впливу породи свиноматок на багатоплідність і інші показники
відтворювальної здатності не виявлено.
Висновки. Кнури спеціалізованих порід німецької селекції
характеризувалися значною варіабельністю спермопродукції протягом
року, особливо об’єму еякуляту та концентрацією сперматозоїдів, що
впливало на кількість і якість одержаної від них продукції.
Для одержання високої багатоплідності та збереженості поросят в
умовах промислових господарств доцільно схрещувати маток великої
білої породи французького походження з кнурами великої білої породи
німецького походження, а також маток породи ландрас французького
походження з кнурами великої білої породи і п’єтрен німецького
походження.
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B. Shaferivsky. Fertility of boars of specialized meat breed of foreign origin.
It has been presented the results of the research on assessment of quality of sperm
of large white breed, duroc, landrace and pietrain boars of German selection and also
reproductive performance of large white breed and landrace sows of French origin
crossbred with the abovementioned boars of German origin. It has been found a
significant difference in concentration, amount and activity of sperm of boars of German
origin depending both on the breed and the season. Heterosis effect on polycarpic basis
reveals the most when soars of landrace breed of French selection are crossbred with
boars of large white breed of German selection.
Key words: pigs, origin, sperm quality, reproductive performance.

Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 2, Т. 2

145

ЗМІСТ
В. С. Шебанін, О. Є. Новіков, В. С. Топіха, В. Я. Лихач. НАВЧАЛЬНОНАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ СВИНОКОМПЛЕКС МИКОЛАЇВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В СИСТЕМІ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПК……………………………………………….. 3
В. П. Рибалко. НЕ ТІЛЬКИ ЗБІЛЬШУВАТИ ВИРОБНИЦТВО СВИНИНИ,
АЛЕ Й НЕ ПОГІРШУВАТИ ЇЇ ЯКОСТІ................................................................. 10
С. А. Гнатюк. РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОБОТИ
ГОСПОДАРСТВ КОРПОРАЦІЇ «ТВАРИНПРОМ»............................................. 15
О. В. Піскун, М. І. Бакун. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ
ТВАРИННИЦТВА В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2015-2017 РОКИ……… 23
С. Л. Войтенко, В. О. Горобець. ОЦІНЮВАННЯ КНУРІВ ЗА ЯКІСТЮ
ГІБРИДНОГО МОЛОДНЯКА………………………………………………………… 27
М. Д. Березовський, О. Л. Нарижна. ХІМІЧНИЙ СКЛАД І ФІЗИКО-ХІМІЧНІ
ВЛАСТИВОСТІ М’ЯСА ТА САЛА СВИНЕЙ, ОДЕРЖАНИХ ПРИ ПОЄДНАННІ
СВИНОМАТОК ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ З ТЕРМІНАЛЬНИМИ І
ЧИСТОПОРІДНИМИ КНУРАМИ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ…………………...…….. 33
Л. П. Гришина, О. Г. Фесенко. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТИПУ СВИНЕЙ ЗА СХРЕЩУВАННЯ ТА
ГІБРИДИЗАЦІЇ…………………………………………………………………………. 40
В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий, О. І. Загайкан, П. О. Шебанін.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ В УМОВАХ ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ
СВИНІ»…………………………………………………………………………………. 48
А. С. Петрушко, Д. Н. Ходосовский, И. И. Рудаковская,
А. А. Хоченков, А. Н. Шацкая, В. А. Безмен, В. И. Беззубов,
О. М. Слинько. ОТКОРМОЧНЫЕ И МЯСОСАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
СВИНЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ СОДЕРЖАНИЯ…………………….. 55
Є. М. Агапова, Р. Л. Сусол. УЗАГАЛЬНЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСНОВ СТВОРЕННЯ ТА ПРАКТИЧНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГЕНОТИПУ СВИНЕЙ
ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ……………………………………………………………….. 63
О. В. Ульянченко, А. І. Трончук, М. В. Церенюк. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВІДТВОРЕННЯ ПОГОЛІВ’Я В СВИНАРСТВІ………………. 71
С. С. Іванов, Ф. А. Бородаєнко. ЕФЕКТИВНЕ ВИРОБНИЦТВО СВИНИНИ
В УМОВАХ СВК «АГРОФІРМА «МИГ-СЕРВІС-АГРО»………………………... 78
О. В. Акімов. ОЦІНКА ВІДГОДІВЕЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНЕЙ
З ПОЗИЦІЇ ОПТИМАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЇХ ГЕНОТИПІВ ТА
СПЕЦИФІКИ СЕРЕДОВИЩА……………………………………………………….. 87
І. Б. Баньковська, В. М. Волощук. ВПЛИВ ФАКТОРІВ ГЕНОТИПУ ТА
СПОСОБУ УТРИМАННЯ НА МОРФОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ТУШ СВИНЕЙ…… 91
Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип.2, Т. 2
277

О. О. Стародубець. ВПЛИВ СЕЗОНУ РОКУ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНІ
ЯКОСТІ СВИНОМАТОК……………………………………………………………… 100
В. А. Коротков, О. А. Васильєва, І. М. Желізняк. ВІДТВОРЮВАЛЬНІ
ЯКОСТІ СВИНОМАТОК ПРИ СХРЕЩУВАННІ З ТЕРМІНАЛЬНИМИ
КНУРАМИ………………………………………………………………………………. 104
Т. Я. Іваненко. ЗЕРНОФУРАЖНЕ ВИРОБНИЦТВО – ВАЖЛИВИЙ
ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СВИНАРСТВА У
ГОСПОДАРСТВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ………………………………… 10
7
Т. В. Щербань, П. А. Ващенко. ВІДГОДІВЕЛЬНІ, ЗАБІЙНІ І М'ЯСО-САЛЬНІ
ЯКОСТІ СВИНЕЙ МИРГОРОДСЬКОЇ ПОРОДИ ТА ЇЇ ПОМІСЕЙ……………….112
В. А. Лісний, Т. М. Лісна. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЛУЗІ
СВИНАРСТВА ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ…… 120
О. І. Юлевич. НЕЗАМІННІ АМІНОКИСЛОТИ В РАЦІОНАХ ГОДІВЛІ
ВІДЛУЧЕНИХ ПОРОСЯТ……………………………………………………………. 12
6
А. М. Шостя. ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ
У ПЛАЗМІ ТА СПЕРМІ КНУРЦІВ ЧЕРВОНОЇ БІЛОПОЯСОЇ ПОРОДИ………. 133
Б. С. Шаферівський. ПРОДУКТИВНІСТЬ КНУРІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
М’ЯСНИХ ПОРІД ЗАРУБІЖНОГО ПОХОДЖЕННЯ…………………………..…. 140
М. А. Хватова. ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПОРІД СВИНЕЙ………………………………………………………………………. 146
Г. І. Калиниченко, О. А. Коваль, О. І. Петрова. СУЧАСНА
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ В УМОВАХ
СТОВ ІМ. МІЧУРІНА БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ…. 151
О. С. Пилипчук, В. І. Шеремета. РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ
СВИНОМАТОК ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НЕЙРОТРОПНО-МЕТАБОЛІЧНОГО
ПРЕПАРАТУ……………………………………………………………………….….. 156
О. С. Похваленко, Н. С. Савосік. ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА
РОЗВИТКУ ПІДСВИНКІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ………………………………….. 163
С. О. Костенко, О. В. Сидоренко, П. П. Джус. ПОЄДНУВАНІСТЬ
БАТЬКІВСЬКИХ ПАР У СВИНАРСТВІ З УРАХУВАННЯМ ГЕНОТИПУ
ТВАРИН ЗА ГЕНОМ РЕЦЕПТОРА ЕСТРОГЕНУ-1……………………………… 170
Є. В. Баркарь, І. А. Галушко. АНАЛІЗ ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ
ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНОМАТОК РІЗНИХ ПОРІД……………. 175
В. В. Соляник, С. В. Соляник. ВИДОСООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК
АЛЬТЕРНАТИВА ИНТЕНСИВНОМУ ПУТИ РАЗВИТИЯ ПОДОТРАСЛЕЙ
ЖИВОТНОВОДСТВА………………………………………………………………… 181
О. М. Церенюк, О. В. Акімов, Ю. В. Череута. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНОМАТОК……………………………….. 187
278

В. О. Мельник, О. О. Кравченко, А. О. Бондар, А. О. Краєвська.
ДОСВІД ДІАГНОСТИКИ ПОРОСНОСТІ СВИНОМАТОК МЕТОДОМ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ……………………………………………. 193
М. Г. Повод, О. О. Іжболдіна, А. М. Нестеров. СЕЗОННА
ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНОМАТОК ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА ДАТСЬКОЇ
СЕЛЕКЦІЇ………………………………………………………………………………. 200
Н. І. Тофан. ДИНАМІКА ПРИРОСТІВ ЖИВОЇ МАСИ СВИНЕЙ ТА
КОНВЕРСІЯ КОРМУ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ АМІНОКИСЛОТНОЇ
КОРМОВОЇ ДОБАВКИ……………………………………………………….……… 205
Н. А. Піотрович. РЕПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК РІЗНИХ
ГЕНОТИПІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТРИВАЛОСТІ ПОРОСНОСТІ……………….…… 211
С. М. Галімов. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ М’ЯСНИХ ГЕНОТИПІВ
СВИНЕЙ ПРИ РІЗНИХ МЕТОДАХ РОЗВЕДЕННЯ В УМОВАХ
СГПП «ТЕХМЕТ-ЮГ» МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ……………………………… 220
Т. А. Стрижак. ДО ПИТАННЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
ТЕРМІНАЛЬНИХ КНУРІВ…………………………………………………………...…224
П. О. Шебанін. ПЕРСПЕКТИВНІ ГЕНИ-МАРКЕРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА
М’ЯСНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ……………………………………………. 228
І. М. Тимофієнко. ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК
ПРИ ВИКОРИСТАННІ ТКАНИННИХ ЕКСТРАКТІВ……………………………… 234
Ю. Ф. Дехтяр. ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНО КОНСЕРВОВАНИХ
РИБНИХ ВІДХОДІВ У ГОДІВЛІ СВИНЕЙ………………………………………..... 240
А. А. Рукавиця. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ
ІНДЕКСІВ У ЯКОСТІ КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ СВИНОМАТОК…………………… 247
Л. В. Онищенко. РОЗШИРЕННЯ ГЕНЕАЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ПОПУЛЯЦІЇ СВИНЕЙ ЧЕРВОНОЇ БІЛОПОЯСОЇ ПОРОДИ…. 255
Т. І. Карунна. ВЕЛИКА БІЛА ПОРОДА В ПЛЕМІННИХ ГОСПОДАРСТВАХ
ПОЛТАВЩИНИ………………………………………………………………………….260
М. М. Поручник. ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПРЕПАРАТІВ НА
ВІДТВОРЮВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ…………………………. 266
О. В. Корх. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДБОРУ БАТЬКІВСЬКИХ ПАР ЗА
ВГОДОВАНІСТЮ ПРИ РОЗВЕДЕННІ НОРОК ГРУПИ СКАНБРАУН…………. 272

Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип.2, Т. 2
279

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).
Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип.2, Т. 2
281

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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