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УДК 636.4.082
1ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК 

ПОРОДИ ЛАНДРАС В УМОВАХ ПЛЕМІННОГО 
ЗАВОДУ «МИГ-СЕРВІС-АГРО»

В. О. Мельник, кандидат біологічних наук, доцент
А. С. Стельмах, магістр
В. О. Кудряшова, студентка
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено основні відтворювальні якості свиноматок поро-
ди ландрас. Під час дослідження було проаналізовано продуктивність 
свиноматок протягом дев’яти опоросів і старше. Встановлено, що 
після п’ятого опоросу багатоплідність свиноматок зменшується, але 
збільшується великоплідність. Молочність свиноматок коливається в 
межах 51,3-59,4 кг. Кращих племінних свиноматок породи ландрас 
доцільно використовувати до 10 опоросу.

Ключові слова: відтворювальні якості, великоплідність, збере-
женість, багатоплідність, порода ландрас. 

Постановка проблеми. Зважаючи на обмежену кількість 
проведених досліджень щодо встановлення особливостей сви-
ней породи ландрас за віковою динамікою їх відтворювальних 
якостей, ми проаналізували ці показники в кращому племін-
ному заводі Миколаївської області. 

Стан вивчення проблеми. Сучасне свинарство − це ви-
сокорозвинена галузь тваринництва з величезним виробни-
чим потенціалом. На підставі наукових досягнень в галузі 
свинарства в багатьох країнах світу були вдосконалені існуючі 
та створено нові високопродуктивні породи свиней, розробле-
ні ефективні технології виробництва свинини в умовах пото-
кового виробництва на великих промислових комплексах і в 
дрібних фермерських господарствах. Великі досягнення були 
отримані в області розведення, що дозволило значно підви-
щити продуктивність свинарства. Свині породи ландрас на-
лежать до однієї із найбільш розповсюджених порід м’ясного 
напряму продуктивності у світі [1,3]. 

В Україну свиней породи ландрас почали завозити з се-
редини минулого століття з Канади, Англії і Швеції для ство-

© Мельник В.О., Стельмах А.С., Кудряшова В.О., 2016  
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рення нових порід м’ясного напряму продуктивності, а також 
одержання відгодівельного поголів’я [2]. 

Мета і завдання досліджень. Мета – оцінити вплив на від-
творювальні якості свиноматок породи ландрас їх віку та кількість 
опоросів за життя в умовах племінного заводу «Миг-Сервіс-Агро». 

Для досягнення мети поставили наступні завдання:
- оцінити відтворювальні якості свиноматок породи лан-

драс у віковій динаміці та в залежності від кількості опоросів;
- провести аналіз інтенсивності вибракування свиноматок 

за термін їх господарського використання. 
Методика досліджень. Оцінку відтворювальних якостей 

свиноматок здійснювали загальноприйнятими зоотехнічними 
методами за період 2014-2015 рр. 

Результати  досліджень. Порода бере початок з 1895 р. 
До цього в Данії розводили два типи свиней – ютландських і 
зеландських (острівних). Ютландські свині були великих роз-
мірів, а острівні – малих. На першому етапі створення породи 
були використані генотипи скороспілих англійських беркши-
рів і середньої білої. Надалі визначну роль у породоутворенні 
відіграли свині англійської великої білої породи. 

В умовах племінного заводу дорослі кнури досягають живої 
маси 290…310 кг, а свиноматки – 240...260 кг. Довжина тулуба 
кнурів становить 175...185 см, а свиноматок –165…170 см. Від-
творювальна здатність висока. Багатоплідність маток – 10,1-14,5 
поросяти, молочність – 51,3-59,4 кг, маса гнізда при відлученні в 
30 днів 67,7-85,1 кг, середня маса одного поросяти 6,7-7,6 кг.

Ми проаналізували відтворювальні якості свиноматок за 9 
опоросів на племінному заводі (табл.). 

Було отримано всього 348 опоросів. Встановлено, що найбільша  
кількість опоросів (141 гол.) одержано від свиноматок з 1-2 опорос-
ом, що складає 40,5% від загальної кількості по стаду. Свиноматки з 
3-4 опоросом (87 гол. ) посідають друге місце й 25% відповідно. 

Така тенденція зниження кількості опоросів з  віком вка-
зує на досить інтенсивну вибраковку свиноматок. Встановле-
но, що самий високий відсоток (15,5%) зменшення поголів’я 
свиноматок спостерігається після 1 і 2 поросіння та 8,7% від-
повідно.
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Таблиця 
Вікова динаміка відтворювальних якостей 

свиноматок породи ландрас

Одержано 
поросят, гол

Вихід поросят, 
гол

всього живих всього живих

1 104 966 805 11,27 10,12 1,37 51,3 6,7 85,3

2 37 428 364 11,62 10,35 1,45 52,7 6,9 87,0

3 47 590 472 14,39 11,51 1,48 53,8 7,1 87,5

4 40 569 461 14,22 11,53 1,53 56,3 7,4 88,1

5 35 484 382 13,83 10,91 1,59 57,2 7,2 89,4

6 31 374 289 14,98 11,52 1,53 58,1 7,0 99,4

7 24 331 256 13,79 10,77 1,61 56,3 7,5 91,8

8 18 214 160 14,27 10,67 1,60 55,2 7,6 90,5

9 12 96 71 13,71 10,14 1,59 59,4 7,2 91,5

У період з 3−4 до 7−8 поросіння зменшення складає 
6,0−6,9% від загальної кількості, тому що за цей віковий пе-
ріод відбувається стабілізація якості маточного поголів’я і  за-
лишаються кращі за продуктивністю та адаптовані до умов 
племінного заводу.  

Нами встановлено, що за показником багатоплідності (рис.) 
кращими були свиноматки з 3,4, і 6 опоросами (11,51−11,53 кг), 
за великоплідністю свиноматки з 3,5 і 9 опоросами (1,59−1,61 
кг), за молочністю свиноматки з 5,6 і 9 опоросами (57,2−59,4 
кг), за масою гнізда при відлученні свиноматки з 3,4 і 8 опо-
росами (81,1−85,1 кг). Це пов’язано з відбором високоцінних 
племінних свиноматок після кожного опоросу і вибраковкою 
маток, які втрачають відтворювальні якості. 

Найкраща збереженість поросят спостерігається в період 
за 5–9 опорос, яка в середньому складає 90,5%, що можна по-
яснити високими материнськими якостями свиноматок стар-
шого віку, які пройшли селекцію в господарстві.
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Рис. Показники виходу поросят залежно від порядкового номеру опоросу.

Висновки та перспективи подальших досліджень.  На 
основі проведених досліджень встановлено доцільність вико-
ристання кращих племінних свиноматок породи ландрас до 
10 опоросу, що забезпечує отримання найбільшої кількості по-
росят за один опорос та підвищує рентабельність свинарства. 

В подальших дослідженнях потрібно дослідити відтворю-
вальні якості ремонтних свинок, одержаних від племінних 
свиноматок породи ландрас за 8-9 опорос, та чи зберігається 
репродуктивний потенціал в поколіннях. 
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В. О. Мельник, А. С. Стельмах, В. О. Кудряшова. Воспроизводительные 
качества свиноматок породы ландрас в условиях племенного завода 
«Миг−Сервис−Агро».

В статье приведены основные воспроизводительные качества свинома-
ток породы ландрас. В ходе исследования были проанализированы продуктив-
ность свиноматок в течение девяти опоросов и старше. Установлено, что после 
пятого опороса многоплодие свиноматок уменьшается, но увеличивается круп-
ноплодность. Лучших племенных свиноматок породы ландрас целесообразно 
использовать до 10 опороса.

Ключевые слова: воспроизводительные качества, крупноплодие, со-
хранность, многоплодие, порода ландрас.

V. Melnyk, A. Stelmach, V. Kudryashova. Reproductive qualities of 
landrace sows’ breed in the conditions of "Mig−Service−Agro" breeding 
farm.

This article describes basic reproductive qualities of Landrace sows’ breed. 
During the study the productivity of sows in nine farrows and older was analyzed. 
It was found that after the fi fth farrow the sows’ high-fertility had reduced, but 
their large-fertility had increased. Milking of sows ranges from 51,3 to 59,4kg. 
The best sows of Landrace breed should be used up to 10 farrows. 

There is a limited number of leading researches on the features of Landrace 
pig breeds according to their age dynamics and reproductive qualities. We 
analyzed these fi gures at the best breeding Farm of Mykolayiv region. Landrace 
pig breeds belong to one of the most common breeds of meat productivity in the 
world. 

Evaluation of reproductive qualities of sows was carried with the help of 
conventional livestock methods in 2014-2015. 

Modern pig breeding is a highly developed industry with huge livestock 
production potential. Based on scientifi c advances in pork production in many 
countries have been improved existing and created new high-breed pigs with the 
help of eff ective technology in terms of line pork production in large industrial 
complexes and in small farms. The great achievements have been obtained in 
breeding, improving Landrace pig breeds’ performance

Key words: reproduction quality, high-fertility, preservation, large-fertility, 
Landrace breed.
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