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ВПЛИВ ГЕНОТИПУ КНУРІВ НА РЕПРОДУКТИВНІ  
ЯКОСТІ СВИНОМАТОК 

Викладено результати досліджень щодо впливу генотипу кнурів порід йоркшир, дюрок, термінальних та амери-
канської селекції на репродуктивні якості свиноматок (багатоплідність, молочність, кількість поросят, масу гнізда та 
одного поросяти за відлучення, збереженість поросят). У средньому за три опороси кращі репродуктивні якості, показ-
ник КПВЯ, індекси СІВЯС та життєздатності характерні для свиноматок, спарованих із кнурами американської селек-
ції: багатоплідність – 12,7 голів, молочність – 66,8 кг, кількість поросят за відлучення – 11,6 голів, маса гнізда за 
відлучення – 76,1 кг, маса одного поросяти за відлучення – 7,0 кг, збереженість поросят – 92,4 %, КПВЯ – 117,3 балів, 
СІВЯС – 105,1 балів, індекс життєздатності – 95,6 %.  

Ключові слова: генотип, репродуктивні якості, комплексний показник відтворювальних якостей (КПВЯ), селек-
ційний індекс відтворних якостей свиноматок (СІВЯС), індекс життєздатності. 

 
Постановка проблеми. Аналіз сучасного стану виробництва м’ясної продукції свідчить, 

що в країнах із розвинутим свинарством нарощування обсягу виробництва свинини відбува-
ється за рахунок інтенсифікації галузі. Найінтенсивніше ведеться свинарство у Данії, Німеч-
чині, Франції, Швеції, США, Угорщині [10]. На ефективність галузі свинарства значною мі-
рою впливає рівень репродуктивних якостей свиноматок, які зумовлюють обсяги вирощуван-
ня та відгодівлі молодняку. Тому питання вивчення впливу низки факторів на репродуктивні 
якості свиноматок, зокрема генотипу кнурів-плідників, є актуальним питанням селекційної 
роботи у свинарстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні на даному етапі розвитку галузі свинар-
ства є всі можливості для використання високопродуктивних материнських і батьківських форм 
вітчизняної і зарубіжної селекції, які уже сьогодні можна ефективно використовувати на рівні 
вимог для генотипів зарубіжних країн [4]. 

Теорія і практика племінної справи показують, що у всіх селекційних програмах перенесення 
генетичного прогресу з племінних у товарні стада здійснюється переважно через чоловічі особи-
ни: 61 % успіху селекційного прогресу стада досягається правильним вибором плідників і лише 
39 % – вибором маток [3]. Високовірогідним є вплив кнурів-плідників і на репродуктивні якості 
свиноматок [14]. 

Нині для поліпшення відгодівельних та відтворювальних якостей свиней, як за чистопород-
ного розведення, так і породно-лінійної гібридизації все частіше використовують кнурів спеціа-
лізованих м'ясних порід зарубіжної селекції – ландрас, дюрок, гемпшир, п'єтрен, які забезпечу-
ють високий ефект гетерозису у потомстві [1, 2].  

Серед поєднань свиноматок із спеціалізованими м’ясними породами кращим є варіант із ви-
користанням кнурів породи ландрас [8]. Використання кнурів породи ландрас англійської селек-
ції сприяло покращенню багатоплідності вітчизняних свиноматок великої білої породи на 3,7 %, 
молочності – 5,5 %, маси гнізда поросят за відлучення – на 10,8 %, а також показників великоплі-
дності та інтенсивність росту молодняку [5]. 

Вищий ефект гетерозису спостерігається під час використання помісних свиноматок: зро-
стає багатоплідність (на 4,7 %), маса гнізда в 21 день (на 29 %) та збереженість поросят [12]. 
Помісні свиноматки йоркшир × ландрас, ландрас × йоркшир мали вищу багатоплідність порі-
вняно із чистопородними ровесницями на 0,16 поросят, кількість мертвородів скоротилась на 
0,09 голів [13]. 

Метою досліджень було вивчення впливу кнурів різних генотипів на репродуктивні якості 
свиноматок. 

Матеріал і методика дослідження. Дослідження проведено в ПАП «Агропродсервіс» Тер-
нопільської області у 2014 році. Було досліджено репродуктивні якості свиноматок (багатоплід-
ність, голів; молочність, кг; кількість поросят за відлучення, голів; маса гнізда та одного порося-
                                                      

 
© Р.В. Ставецька, Н.А. Піотрович, 2015 



Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, №1’2015 

 

66 

ти за відлучення, кг; збереженість поросят, %), спарованих із кнурами порід йоркшир, дюрок, 
термінальних (синтетична лінія дюрок × п῾єтрен) та американської селекції компанії РІС. 

Було обчислено комплексний показник відтворювальних якостей свиноматок (КПВЯ), запро-
понований В.А. Коваленком и соавт. [9], із поправкою коефіцієнта маси гнізда за відлучення, згі-
дно з методичними рекомендаціями Н.А. Лобана зі співавт. [6], селекційний індекс відтворних 
якостей свиноматок (СІВЯС) [11] та індекс життєздатності (І) [7]. 

КПВЯ = 1,1×Х1 + 0,3×Х2 + 3,3×Х3 + 0,5×Х4, 

де х1 – багатоплідність, голів; x2 – молочність, кг; х3 – кількість поросят за відлучення, голів; х4 – маса гнізда за відлу-
чення, кг. 

СІВЯС = 6×Х1 + 9,34×(Х2/Х3), 
де Х1 – багатоплідність, голів; Х2 – маса гнізда за відлучення, кг; Х3 – вік відлучення, днів. 

К
Х

Х
І 1 ×= , 

де Х1 – індивідуальна багатоплідність свиноматок, голів; Х – середня багатоплідність, голів; К– індивідуальна збере-
женість, %. 

Для створення бази даних та статистичного аналізу даних використовували програми Mi-
crosoft Excel, Statistica 8.0. 

Результати досліджень та їх обговорення. Організацію відтворення стада та ведення селек-
ції в свинарстві потрібно проводити з врахуванням генетичних можливостей вихідних порід. 
Тварини зарубіжного походження мають високий генетичний потенціал, проте неможливо пе-
редбачити їх адаптованість до технологічних умов різних господарств [5]. 

Показники продуктивності свиноматок ПАП «Агропродсервіс» наведено в таблиці 1. Виявле-
но певні відмінності між репродуктивними якостями свиноматок за перший опорос, спарованих 
із кнурами різних генотипів. Зокрема, молочність, багатоплідність, кількість поросят і маса гнізда 
за відлучення та збереженість поросят були вищими у свиноматок, спарованими із кнурами аме-
риканської селекції, які становили 11,8 голів, 65,2 кг, 10,9 голів, 72,0 кг та 95,6 %, відповідно. Для 
свиноматок цієї групи характерні вищі значення показника КПВЯ – 120,6 балів, індексів СІВЯС – 
98,1 балів та життєздатності – 94,8 %. 

 

Таблиця 1 – Вплив генотипу кнурів на репродуктивні якості свиноматок  за перший опорос, X  ± m 

Показник 
Генотип кнурів 

йоркшир дюрок термінальні 
америк. 
селекції 

у середньому 

Свиноматок, голів 28 112 14 51 205 
Багатоплідність, голів 10,6±0,56 11,4±0,25 11,5±0,79 11,8±0,45 11,4±0,20 
Молочність, кг 60,7±7,56 50,1±2,62 61,9±11,41 65,2±5,75 56,2±2,41 
За відлучення:  
кількість поросят, голів 9,4±0,59 9,6±0,40 9,5±1,01 10,9±0,53 9,8±0,28 
маса гнізда, кг 62,4±5,43 71,6±2,93 65,9±8,25 72,0±3,66 70,1±2,05 
маса одного поросяти, кг 6,5±0,52 7,4±0,28 6,9±0,66 6,9±0,43 7,1±0,20 
Збереженість, % 94,0±7,73 86,2±3,95 89,7±13,43 95,6±5,17 89,9±2,85 
КПВЯ, балів 91,8±6,16 94,8±3,43 95,5±9,60 120,6±16,8 100,9±4,75 
СІВЯС, балів 88,3±6,21 86,7±2,83 96,5±7,11 98,1±4,48 90,5±2,14 
Індекс життєздатності, % 83,3±5,09 83,9± 3,56 78,3±9,79 94,8±4,67 89,9±4,20 
 
Гірші репродуктивні якості мають свиноматки, спаровані із чистопородними кнурами породи 

йоркшир, які поступаються свиноматкам, спарованих із кнурами породи американської селекції 
за багатоплідністю на 1,2 голів, молочністю – 4,5 кг, кількістю поросят за відлучення – 1,5 голів, 
масою гнізда за відлучення – 9,6 кг, масою одного поросяти за відлучення – 0,4 кг, збереженістю 
поросят – на 1,6 %, величиною показника КПВЯ – 28,8 балів, індексу СІВЯС – 9,8 балів та життє-
здатності – 11,5 %.  

Аналізуючи другий опорос, можна відзначити покращення репродуктивних якостей свинома-
ток, спарованих із кнурами різних генотипів, за всіма дослідженими показниками порівняно із 
першим опоросом, крім збереженості поросят, яка знизилась у середньому на 2,4 %, та, відповід-
но, індексу життєздатності, який залежить від збереженості (–1,2 %) (табл. 2).  
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Найвищі показники багатоплідності (13,7 голів), молочності (82,4 кг), кількості поросят за ві-
длучення (12,1 голів), живої маси гнізда за відлучення (81,3 кг), збереженості поросят (89,6 %), 
показника КПВЯ (125,1 балів), індексів СІВЯС (118,5 балів) та життєздатності (97,5 %) спостері-
гались у свиноматок, спарованих із кнурами американської селекції. 

 

Таблиця 2 – Вплив генотипу кнурів на репродуктивні якості свиноматок  за другий опорос, X  ± m 

Показник 
Генотип кнурів 

йоркшир дюрок термінальні 
америк. 
селекції 

у середньому 

 36 62 18 87 203 
Багатоплідність, голів 12,3±0,59 12,1±0,32 12,5±0,33 13,7±0,59* 12,4±0,20 
Молочність, кг 64,3±5,72 56,3±3,25 64,0±4,63 82,4±6,26*** 63,2±2,57 
За відлучення:  
кількість поросят, голів 11,4±6,44 10,2±0,59 10,9±0,55 12,1±0,60* 10,9±0,32 
маса гнізда, кг 80,7±6,74 79,1±3,94 77,3±3,38 81,3±5,84 78,8±2,06 
маса одного поросяти, кг 7,5±8,36 7,5±0,42 7,1±0,35 7,1±0,59 7,3±0,22 
Збереженість, % 97,1±5,29 82,4±4,66 86,8±4,52 89,6±4,34 87,5±2,61 
КПВЯ, балів 110,1±4,89 102,9±5,00 106,7±4,38 125,1±5,91** 107,8±2,62 
СІВЯС, балів 100,7±5,07 92,5±4,45 97,6±4,29 118,5±7,61** 98,5±2,57 
Індекс життєздатності, % 91,4±4,80 83,4±4,82 89,7±4,78 97,2±4,86* 88,7±2,70 

Примітка: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001. 
 

За другий опорос гірші репродуктивні якості характерні для свиноматок, спарованих із 
чистопородними кнурами породи дюрок, які вірогідно поступались свиноматкам, спарованих 
із кнурами американської селекції, за багатоплідністю на 1,6 голів (р<0,05), молочністю – 
26,1 кг (р<0,001), кількістю поросят за відлучення – 1,9 голів (р<0,05), величиною показника 
КПВЯ – 22,2 балів (р<0,01), індексів СІВЯС – 26 балів (р<0,01) та життєздатності – 13,8 % 
(р<0,05). 

За результатами власних досліджень, кращі репродуктивні якості за третій опорос також ха-
рактерні для свиноматок, спарованих із кнурами американської селекції, лише за молочністю, 
масою одного поросяти за відлучення та індексом СІВЯС кращими є свиноматки, спаровані із 
кнурами породи дюрок (табл. 3).  

 
Таблиця 3 – Вплив генотипу кнурів на репродуктивні якості свиноматок  за третій опорос, X  ± m 

Показник 
Генотип кнурів 

йоркшир дюрок термінальні 
америк. 
селекції 

у середньому 

Свиноматок, голів 49 57 5 84 195 
Багатоплідність, голів 11,9±0,42 12,3±0,24 11,0±0,93 12,7±0,28 12,3±0,17 
Молочність, кг 58,6±3,20 62,7±3,90* 40,7±7,58 55,7±2,83 58,1±1,87 
За відлучення:  
кількість поросят, голів 10,1±0,45 10,7±0,50 9,8±1,10 11,7±0,55* 10,9±0,30 
маса гнізда, кг 71,0±3,90 74,5±3,81 58,0±6,24 74,9±3,01* 73,4±1,98 
маса одного поросяти, кг 6,9±0,36 7,1±0,41 6,4±0,92 6,9±0,31 6,9±0,20 
Збереженість, % 88,1±5,35 86,8±3,41 86,4±8,17 92,0±4,12 89,4±2,45 
КПВЯ, балів 99,0±4,33 104,6±3,87 85,6±7,45 106,1±3,76* 103,4±2,28 
СІВЯС, балів 95,5±3,99 98,9±3,25 84,1±7,46 98,7±2,92 97,6±1,87 
Індекс життєздатності, % 82,1±3,69 87,2±4,08 79,6±7,05 94,7±4,53 89,0±2,51 
 

За використання кнурів різних генотипів багатоплідність свиноматок дослідженого стада за 
третій опорос знаходилась у межах 11,0–12,7 голів, молочність – 40,7–62,7 кг, кількість поросят 
за відлучення – 9,8–11,7 голів, маса гнізда за відлучення – 58,0–74,9 кг, маса одного поросяти за 
відлучення – 6,4–7,1 кг, збереженість поросят – 86,4–92,0 %, КПВЯ – 85,6–106,1 балів, СІВЯС – 
84,1–98,9 балів, індекс життєздатності – 79,6–94,7 %. 

Найнижчий рівень досліджених показників мали свиноматки, спаровані із термінальними 
кнурами, які поступались свиноматкам, спарованих із кнурами американської селекції, за ба-
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гатоплідністю – на 1,7 голів, кількістю поросят за відлучення – 1,9 голів (р<0,05), масою гні-
зда за відлучення – 16,9 кг (р<0,05), збереженістю – 5,6 %, показником КПВЯ – 20,5 балів 
(р<0,05), індексом життєздатності – 15,1 %, а свиноматкам, спарованим із кнурами породи 
дюрок – за молочністю – на 22,0 кг (р<0,05), масою одного поросяти за відлучення – 0,7 кг, 
індексом СІВЯС – 14,8 %. 

Комплексний показник відтворювальних якостей свиноматок (КПВЯ), який залежить від 
багатоплідності, молочності, кількості поросят та маси гнізда за відлучення, незалежно від 
опоросу був вищим у свиноматок, спарованих із кнурами американської селекції – 106,1–
125,1 балів, які переважали за цим показником свиноматок, спарованих із кнурами інших ге-
нотипів, за перший опорос – на 24,7–28,8 балів, другий – 15,0–22,2, третій опорос – на 1,8–
20,5 балів (рис. 1).  
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Рис. 1. Показник КПВЯ за три опороси, залежно від генотипу кнурів. 
 
Серед свиноматок досліджених груп найнижче значення КПВЯ за перший опорос мали сви-

номатки, спаровані із кнурами породи йоркшир (91,8 балів), другий – із кнурами породи дюрок 
(102,9 балів), за третій опорос – із термінальними кнурами (85,6 балів). 

Залежно від генотипу кнурів, значення індексу СІВЯС за перший опорос було на рівні 88,3–
118,5 балів, другий – 92,5–118,5 балів, третій опорос – 79,6–94,7 балів (рис. 2).  
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Рис. 2. Індекс СІВЯС за три опороси, залежно від генотипу кнурів. 

 
Вищі значення індексу СІВЯС за три опороси мали свиноматки, спаровані із кнурами 

американської селекції (98,1–118,5 балів). Гіршими показниками індексу СІВЯС за перший-
другий опороси характеризувались свиноматки, спаровані із кнурами породи дюрок (86,7 та 
92,5 балів, відповідно), за третій опорос – свиноматки, спаровані із термінальними кнурами 
(84,1 балів). 

Було вивчено репродуктивні якості свиноматок за індексом життєздатності, який залежить від 
багатоплідності свиноматок та збереженості поросят (рис. 3). 
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Рис. 3. Індекс життєздатності за три опороси, залежно від генотипу кнурів. 

 
За перший опорос індекс життєздатності був на рівні 78,3–94,8 %, другий – 83,4–97,2 %, 

третій опорос – 79,6–94,7 %. Найвищі показники індексу життєздатності незалежно від опо-
росу мали свиноматки, спаровані із кнурами американської селекції – 94,7–97,2 %. У серед-
ньому вище значення індексу життєздатності характерне для свиноматок за першого опоросу 
(89,9 %). 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. У середньому за три опороси вища 
багатоплідність (12,7 голів), молочність (66,8 кг), кількість поросят за відлучення (11,6 голів), 
маса гнізда за відлучення (76,1 кг), маса одного поросяти за відлучення (7,0 кг) та 
збереженість поросят (92,4 %) характерні для свиноматок, спарованих із кнурами американ-
ської селекції. 

2. Показник КПВЯ, індекси СІВЯС та життєздатності, які комплексно характеризують 
репродуктивні якості свиноматок, також були вищими у свиноматок, спарованих із кнурами аме-
риканської селекції, що дає підстави стверджувати про вплив генотипу кнурів-плідників на 
репродуктивні якості свиноматок та рекомендувати широке використання кнурів американської 
селекції для відтворення маточного поголів’я у стаді ПАП «Агропродсервіс». 

Перспективами подальших досліджень є вивчення впливу тривалості непродуктивного 
утримання свиноматок різних генотипів на їх репродуктивні якості. 
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Влияние генотипа хряков на репродуктивные качества свиноматок 

Р.В. Ставецкая, Н.А. Пиотрович  
Изложены результаты исследований влияния генотипа хряков пород йоркшир, дюрок, терминальных и американс-

кой селекции на репродуктивные качества свиноматок (многоплодие, молочность, количество поросят, массу гнезда и 
одного поросенка при отъеме, сохранность поросят). В среднем по трем опоросам лучшие репродуктивные качества, 
показатель КПВК, индексы СИВКС и жизнеспособности характерны для свиноматок, спаренных с хряками американ-
ской селекции: многоплодие – 12,7 голов, молочность – 66,8 кг, количество поросят при отъеме – 11,6 голов, масса 
гнезда при отъеме – 76,1 кг, масса одного поросенка при отъеме – 7,0 кг, сохранность поросят – 92,4 %, КПВК – 117,3 
баллов, СИВКС – 105,1 баллов, индекс жизнеспособности – 95,6 %. 

Ключевые слова: генотип, репродуктивные качества, комплексный показатель воспроизводительных качеств 
(КПВК), селекционный индекс воспроизводительных качеств свиноматок (СИВКС), индекс жизнеспособности. 
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