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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СВИНЕЙ
ПОРОДИ П’ЄТРЕН ЗА ЧИСТОПОРОДНОГО
РОЗВЕДЕННЯ І СХРЕЩУВАННЯ
У статті висвітлено проблему пошуку оптимальних варіантів проведення селекційного процесу у стаді свиней за
чистопородного розведення і схрещування. З цією метою було сформовано контрольну і дві дослідні групи: ♀
п’єтрен × ♂ п’єтрен (контрольна), ♀ (п’єтрен × велика біла) × ♂ велика біла (перша дослідна), ♀ (п’єтрен × дюрок) ×
♂ п’єтрен (друга дослідна). Аналіз продуктивності тварин вказаних груп було проведено за 40, 30 і 35 опоросами,
відповідно. Встановлено, що перевагою за більшістю репродуктивних ознак характеризуються свиноматки першої
дослідної групи, які мають спадковість великої білої породи, що традиційно вважається материнською формою у
схемах схрещування. Їх перевага за багатоплідністю становила 0,3‒0,5 голів, кількістю поросят і масою одного поросяти за відлучення – 0,6‒1,6 голів і 0,1‒0,9 кг, відповідно, за збереженістю ‒ 3,9‒14,5 %; у двомісячному віці поросята зі спадковістю ♀ (п’єтрен × велика біла) × ♂ велика біла характеризувались більшою кількістю поросят (на
0,4‒1,6 голів), вищою живою масою однієї голови (на 0,2‒1,1 кг) та гнізда (на 7,6‒31,1 кг). У молодняку другої дослідної групи, які мають спадковість м’ясних порід п’єтрен і дюрок, вже у ранньому віці спостерігається тенденція до
вищої скоростиглості. Із віком їх перевага за відгодівельними якостями зростає. Порівняно із ровесниками контрольної і першої дослідної груп вони мають вищу живу масу у віці 100 діб і 7 місяців (на 4,4‒8,5 і 14,4‒21,7 кг відповідно), середньодобовий приріст на дорощуванні і відгодівлі (115‒190 і 82‒120 г) та абсолютний приріст на відгодівлі
(на 9,1‒13,2 кг); свині другої дослідної групи раніше досягають живої маси 100 кг – на 18‒32 дні і мають тонший
шпик – на 0,2‒0,9 мм.
Отже, кращими репродуктивними якостями характеризуються свиноматки, отримані за схеми схрещування ♀
(п’єтрен × велика біла) × ♂ велика біла, а вищі відгодівельні якості спостерігаються у молодняку зі спадковістю ♀
(п’єтрен × дюрок) × ♂ п’єтрен.
Ключові слова: свині, п’єтрен, велика біла, дюрок, чистопородне розведення, схрещування, репродуктивні та
відгодівельні якості.
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Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку економіки і науки України з його складнощами і втратами, зокрема і в сільськогосподарській галузі, ставить нові завдання перед вченими-селекціонерами [6, 9]. Необхідно переоцінити напрацювання і досягнення останніх десятиліть, що залишилися в арсеналі дотепер, і застосувати їх відповідно до вимог і можливостей
сьогодення [14].
Вітчизняні породи свиней, відселекціонованi за основними ознаками продуктивності і максимально пристосовані до місцевих умов, нині витісняються представниками імпортних порід,
ліній. Це диктує нові умови проведення селекційні роботи, спрямованої на поєднання генофондiв старих і нових породних груп свиней [18, 19, 21, 26], переважно м’ясного напряму, що
об'єктивно відповідає запитам сучасного ринку [12, 13]. Тому поліпшення продуктивних якостей свиней та пошук більш ефективних методів їх селекції є постійним та актуальними завданням галузі свинарства [1, 2, 7].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У селекційній роботі для поліпшення існуючих,
а також для створення нових порід свиней використовують кращих представників породи
м’ясного напрямку продуктивності п’єтрен, проводячи їх схрещування з високопродуктивними
тваринами аборигенних порід. Свиноматки і кнури породи п’єтрен є добрим генетичним матеріалом для отримання гібридів з високою м’ясністю. Породу п’єтрен, а також гібридів на їх основі широко використовують у Бельгії, Англії та Франції [10, 29].
Свині породи п’єтрен мають наступні переваги порівняно з іншими породами свиней: високий забійний вихід – до 70 %, середній вихід м’яса i сала – до 60 i 30 % відповідно, маса одного
окосту – від 8 до 10 кг [23]. За схрещування з сальними або м’ясо-сальними породами м’ясність
гібридів не знижується [23]. Водночас, у свиней породи п’єтрен відмічають несприйнятливість
до цирковірусних інфекцій [20]. Це, мабуть, найбільший плюс породи. Цирковірус невиліковний, і смертність від нього дуже висока.
–––––––––––––
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Тварини цієї породи мають унікальну генетичну особливість – в їх організмі впродовж
усього життя практично не накопичується жировий прошарок. Навіть у разі направленого
схрещування свиней породи п’єтрен з породами сального і м’ясо-сального типів поросята народжуються з м’ясним типом продуктивності [9, 15, 24]. Туша помісей зі спадковістю п’єтрена
характеризується значним відсотком беконної свинини та вирізняється дієтичними властивостями і добрим смаком. М’ясо свиней цієї породи цінується за свої «пісні» якості та тонкий
прошарок шпику [5, 22, 27, 28].
Завдяки унікальному генофонду породу п’єтрен використовують для створення м'ясних типів у свинарстві, що дають під час відгодівлі високий вихід дієтичного м'яса, добре пристосовуються до сучасних умов утримання і легко переносять зміни в кормовому раціоні. Такі недоліки
породи п’єтрен як чутливість до погодних умов, умов утримання і годівлі не виявляються у помісей, отриманих від схрещування свиноматок вітчизняних порід з кнурами породи п’єтрен [4,
8], водночас відгодівельні якості у помісей зростають на 10 % [3, 25, 29].
На жаль, на практиці цi наукові напрацювання не завжди використовують повною мiрою.
Загальноприйняті схеми ведення селекційного процесу спотворюються та потребують проведення нових досліджень та прийняття нових рішень. Зокрема, свиней батьківських порід використовують як материнські форми [16, 17].
Метою дослідження був аналіз репродуктивних якостей свиноматок і відгодівельних якостей молодняку зі спадковістю породи п’єтрен за чистопородного розведення і схрещування.
Матеріал і методика дослідження. Дослідження проводили на базі ПП «Магльованний М. І.»
Великоновосілківського району Донецької області.
Об’єктом досліджень був процес формування репродуктивних якостей свиноматок і відгодівельних якостей молодняку свиней зі спадковістю породи п’єтрен за чистопородного розведення і схрещування.
Упродовж восьми років в господарстві розводили свиней породи п’єтрен, однак їх багатоплідність, молочність та відгодівельні якості були на низькому рівні. Тому, крім чистопородного
розведення, почали застосовувати схрещування з кнурами порід велика біла i дюрок, внаслідок
чого частину чистопородних маток породи п'єтрен було замінено двопородними помiсями.
Із метою наступного поліпшення продуктивності стада було проведено науково-господарський
експеримент із використання чистопородного розведення свиней породи п'єтрен та схрещування
двопородних помісних свиноматок (F1) із кнурами порід велика біла і п’єтрен (табл. 1).
Таблиця 1 – Схема дослiду
Показник
Репродуктивнi якостi
Вiдгодiвельнi якостi

Контрольна група

Перша дослiдна група

Друга дослiдна група

П

♀ Н1 × ♂ ВБ

♀ Н2 × ♂ П

Примітка: П –п’єтрен чистопородний (♀ п’єтрен × ♂ п’єтрен); Н1 – помісь (♀ п’єтрен × ♂ велика біла); Н2 –
помісь ( ♀ п’єтрен × ♂ дюрок); ВБ – велика бiла.

Репродуктивні якості свиноматок було оцінено за багатоплідністю, кількістю поросят, їх
збереженістю, масою одного поросяти і гнізда у 28 діб (при відлученні) та у 2 місяці. Відгодівельні якості молодняку оцінювали за кількістю поросят, живою масою і середньодобовим
приростом у віці 100 діб і 7 місяців, а також за віком досягнення живої маси 100 кг, товщиною
шпику і величиною абсолютного приросту.
Основні результати дослідження. Експериментально доведено, що кращими показниками
за більшістю досліджених репродуктивних якостей характеризуються свиноматки першої дослідної групи, які включають спадковість великої білої породи як з материнської, так і з батьківської сторін (табл. 2).
Зокрема, за багатоплідністю вони перевершують контрольну і другу дослідну групу на 0,5
(Р<0,05) і 0,3 голови, відповідно; за кількістю поросят при відлученні у 28 діб – на 1,6 (Р<0,001)
та 0,6 голів; за кiлькiстю поросят у 2 мiсяцi – на 1,6 (Р<0,001) та 0,4 голів. У цій групі спостерігається найвища збереженiсть поросят до відлучення. Слід зазначити, що вища збереженiсть
молодняку двомісячного віку була у гніздах, отриманих від кнурів породи п’єтрен (друга контрольна група) – відповідно на 3,6 і 2,3 % порівняно з чистопородними поросятами породи
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п’єтрен і першою дослідною групою. Це обумовлено високою збереженістю і добрим ростом
поросят, що мають спадковість м’ясних порід дюрок і п'єтрен в якості батьківських форм.
Таблиця 2 – Репродуктивні якості пiддослiдних свиней, х±S.E.
Показник

Контрольна група

Перша
дослідна група

Друга
дослідна група

П

♀ Н1 × ♂ ВБ

♀ Н2 × ♂ П

40

30

35

7,7±0,12

8,2±0,15*

7,9±0,13

Кількість поросят при відлученні у 28 діб, голів

6,3±0,08

7,9±0,10***

7,3±0,12***

Збереженість поросят у 28 діб, %

81,8±2,93

96,3±3,75**

92,4±2,98**

Маса 1 поросяти при відлученні у 28 діб, кг

6,9±0,19

7,8±0,23**

7,7±0,27**

Маса гнізда при відлученні у 28 діб, кг

43,5±1,53

61,6±3,40***

56,2±3,61**

Кiлькiсть поросят у 2 мiсяці, голів

5,9±0,23

7,5±0,31***

7,1±0,45*

Збереженiсть поросят у 2 мiсяці, %

93,7±2,01

95,0±3,17

97,3±2,26

Маса 1 голови у 2 мiсяці, кг

14,3±1,10

15,4±0,96

15,2±0,81

Маса гнізда у 2 мiсяці, кг

84,4±4,16

115,5±6,20***

107,9±5,18**

Кількість опоросів
Багатоплiднiсть, голів

Примітка: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001; Р порівняно з контрольною групою.

За таким комплексними показниками як маса гнізда при відлученні та маса гнізда в 2 місяці
перша дослідна група мала перевагу 18,1 (Р<0,001) і 31,1 кг (Р<0,001) над контрольною групою
(чистопородний п’єтрен) та 5,4 і 7,6 кг – над другою дослідною групою. Однак за масою 1 голови як у 28 діб, так і в 2 місяці, поросята свиноматок другої дослідної групи практично не поступалися ровесникам першої дослідної групи. Тобто, молодняк, отриманий від схрещування з
кнурами батьківських форм м'ясних порід дюрок і п’єтрен вже у ранньому віці виявляє тенденцію до вищої скоростиглості.
Стосовно кількості поросят у віці 100 діб, перевага, як і раніше, зберігається за першою і
другою дослідними групами ‒ на 1,2‒1,6 голів (Р<0,001), порівняно із контрольною групою,
оскільки свиноматки в них з початку досліду мали вищу багатоплідність (табл. 3).
Таблиця 3 – Вiдгодiвельнi якостi молодняку свиней, х±S.E.
Показник

Контрольна
група

Перша
дослiдна група

Друга
дослiдна група
♀ Н2 × ♂ П

П

♀ Н1 × ♂ ВБ

Поросят у віці 100 діб на 1 свиноматку, голів

6,0±0,20

7,5±0,32***

7,1±0,32**

Жива маса однієї голови у віці 100 діб, кг

29,5±1,93

33,6±2,61

38,0±2,13**

Середньодобовий прирiст на дорощуваннi, г

380±5,3

455±8,9***

570±7,1***

Свиней у 7 мiсяців, гол.

5,9±0,39

7,4±0,20***

7,1±0,21**

Жива маса однієї голови у віці 7 місяців, кг

116,7±5,20***

95,0±2,16

103,2±4,18

Середньодобовий приріст на відгодiвлi, г

595±9,1

633±4,7***

715±3,3***

Вік досягнення живої маси 100 кг, днів

219±4,2

205±14,1*

187±13,6***

Товщина шпику, мм

5,0±0,10

5,7±0,14***

4,8±0,18

Абсолютний приріст однієї голови, кг

65,5±2,30

69,6± 4,51

78,7±3,22**

Примітка: Р порівняно із контрольною групою

Подібні результати отримано у віці 7 місяців, коли поголів'я свиней у гніздах за схрещування переважає на 1,2‒1,5 голів (Р<0,01, Р<0,001) поголів’я свиней в гніздах, отриманих за чистопородного розведення. За своєю чисельністю поросята другої дослідної групи поступалися першій лише на 0,3 голови.
З віком тварини, отримані за різних варiантiв схрещування за участю батьківських форм
дюрок і п’єтрен, виявляють вищу перевагу за відгодівельними якостями. Наприклад, за живою
масою однієї голови у віці 100 діб та у 7 мiсяцiв свині другої дослідної групи переважають ровесниць як контрольної, так і першої дослідної групи на 8,5–21,7 (Р<0,01 для другої дослідної
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групи) та 4,4–13,5 кг (Р<0,001 для другої дослідної групи), відповідно. Чистопородні свині породи п’єтрен поступалися обом дослідним групам за живою масою, що підтверджується численними повідомленнями про цю породу як одну з найбільш повільно зростаючих.
У віці 100 діб максимальний середньодобовий приріст було одержано у другій дослідній
групі з перевагою 190 г (Р<0,001) порівняно з тваринами контрольної групи і 115 г (Р<0,001)
порівняно з ровесниками першої дослідної групи. Водночас, свині на відгодівлі, отримані від
схрещування кнурів породи п’єтрен із помісними свиноматками, перевершували ровесників
контрольної групи на 120 г (Р<0,001) та першої дослідної групи – на 82 г (Р<0,01).
Зазначену перевагу відображено в абсолютному прирості однієї голови на відгодівлі, яка
становить 13,2 (Р<0,01) та 9,1 кг, відповідно, порівняно з контрольною і першою дослідною
групами.
Очікувано, що більш скоростиглі помісі отримані у результаті схрещування ♀ (п’єтрен × ♂
дюрок) × ♂ п’єтрен набрали живу масу 100 кг в коротший термін: вік досягнення живої маси
100 кг у них виявився коротшим на 32 доби (Р<0,001) порівняно з чистопородними тваринами
породи п’єтрен (контрольна група) і на 18 діб (Р<0,001) порівняно із помiсями ♀ (п’єтрен × велика біла) ×♂ велика біла (перша контрольна група).
За такою ознакою як товщина шпику, помiсi другої дослідної групи переважали чистопородних ровесників контрольної групи на 0,2 мм, тобто для помісей м’ясних порід характерна низька здатність нарощувати шпик. Товщина шпику у помісей другої дослідної групи була меншою на 0,9 мм (Р<0,001) порівняно з першою дослідною групою.
Висновки. 1. Схрещування помісних свиноматок F1 зі спадковістю п’єтрен × велика біла і
п’єтрен × дюрок із кнурами породи п’єтрен показало вищу ефективність за репродуктивними
якостями свиноматок і відгодівельними якостями молодняку порівняно із чистопородним розведенням свиней породи п’єтрен.
2. Кращими репродуктивними якостями характеризуються свиноматки із спадковістю ♀
(п’єтрен × велика біла) × ♂ велика біла, які переважали чистопородних свиноматок контрольної групи за багатоплідністю на 0,5 голів (Р<0,05), кількістю поросят за відлучення ‒ 1,6 голів
(Р<0,001), їх збереженістю ‒ 14,5 % (Р<0,01), масою гнізда за відлучення ‒ на 18,1 кг (Р<0,001).
Це перевага збереглась до двомісячного віку: за кількістю поросят на 1,6 голів (Р<0,001), їх
збереженістю ‒ 1,3 %, масою однієї голови і гнізда ‒ на 1,1 і 31,1 кг (Р<0,001), відповідно.
3. Вищі відгодівельні якості спостерігаються у помісей з високою часткою спадковості порід м’ясного напрямку продуктивності ‒ ♀ (п’єтрен × дюрок) × ♂ п’єтрен (друга група). Ці помісі порівняно із контрольною групою характеризуються вищою живою масою у віці 100 діб на
8,5 кг (Р<0,01), у 7 місяців ‒ 21,7 кг (Р<0,001) і середньодобовим приростом ‒ на 190 (Р<0,001) і
120 г (Р<0,001) відповідно, вони раніше досягають живої маси 100 кг ‒ на 32 доби (Р<0,001) та
мають вищий абсолютний приріст на відгодівлі – на 13,2 кг (Р<0,001).
Отже, у цьому стаді з метою поліпшення репродуктивних якостей свиноматок пропонується
використовувати схему схрещування ♀ (п’єтрен х велика біла) × ♂ велика біла, а для поліпшення відгодівельних якостей молодняку оптимальною є схема схрещування ♀ (п’єтрен × дюрок) × ♂ п’єтрен.
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Эффективность использования свиней породы пьетрен при чистопородном разведении и скрещивании
Хмелевая Е.В., Ставецкая Р.В.
В статье освещено проблему поиска оптимальных вариантов проведения селекционного процесса в стаде
свиней при чистопородном разведении и скрещивании. С этой целью были сформированы контрольная и две
опытные группы: ♀ пьетрен × ♂ пьетрен (контрольная), ♀ (пьетрен × крупная белая) × ♂ крупная белая (первая
опытная), ♀ (пьетрен × дюрок) × ♂ пьетрен (вторая опытная). Анализ продуктивности животных указанных
групп был проведен по 40, 30 и 35 опоросами, соответственно. Установлено, что преимуществом по большинству репродуктивных признаков характеризуются свиноматки первой опытной группы, имеющие наследственность крупной белой породы, которая традиционно считается материнской формой в схемах скрещивания. Их
преимущество по многоплодию составляет 0,3‒0,5 голов, количеству поросят и массе одного поросенка при
отъеме ‒ 0,6‒1,6 голов и 0,1‒0,9 кг, соответственно, по сохранности ‒ 3,9‒14,5 %; в двухмесячном возрасте
поросята с наследственностью ♀ (пьетрен × крупная белая) × ♂ крупная белая характеризуются большим количеством поросят (на 0,4‒1,6 голов), более высокой живой массой одной головы (на 0,2‒1,1 кг ) и гнезда (на
7,6‒31,1 кг). У молодняка второй опытной группы, имеющего наследственность мясных пород пьетрен и дюрок
уже в раннем возрасте наблюдается тенденция к высшей скороспелости. С возрастом их преимущество по откормочных качествам растет. По сравнению с ровесниками контрольной и первой опытной групп они имеют
более высокую живую массу в возрасте 100 дней и 7 месяцев (на 4,4‒8,5 и 14,4‒21,7 кг, соответственно), среднесуточный прирост на доращивании и откорме (на 115‒190 и 82‒120 г) и абсолютный прирост на откорме (на
9,1‒13,2 кг); свиньи второй опытной группы достигают живой массы 100 кг в болем раннем возрасте ‒ на 18‒32
дня раньше и имеют болем тонкий шпик ‒ на 0,2‒0,9 мм.
Следовательно, лучшими репродуктивными качествами характеризуются свиноматки, полученные при схеме
скрещивания ♀ (пьетрен × крупная белая) × ♂ крупная белая, а лучшие откормочные качества наблюдаются у молодняка с наследственностью ♀ (пьетрен × дюрок) × ♂ пьетрен.
Ключевые слова: свиньи, пьетрен, крупная белая, дюрок, чистопородное разведение, скрещивание, репродуктивные и откормочные качества.
The effective use of Pietren breed at purebred and crossbred selection
Khmeliova O., Stavetska R.
The article highlights the problem of finding optimal variants of breeding process in a herd of pigs at purebred and
crossbred selection. For this purpose, the control and two experimental groups were formed: ♀ Pietrain × ♂ Pietrain
(control), ♀ (Pietrain × Large White) × ♂ Large White (first experimental group), ♀ (Pietrain × Durok) × ♂ Pitren (second
experimental group). The analysis of the animals performance in these groups was carried out in 40, 30 and 35 parities,
respectively. The research was conducted on the basis of PE «Maglevovany M.I.» in the Donetsk region.
It has been established that the higher level of reproductive characteristics have sows of first experimental group, which
have heredity of Large White breed, this breed is traditionally considered as a maternal form in cross-breeding schemes.
For instance, their litter size at birth is higher than the same indicator in the control and second experimental group (plus
0,5, P<0,05, and 0,3 piglets, respectively); by the litter size at weaning at 28 days (plus 1,6, P<0,001, and 0,6 piglets); by the
litter size at 2 months (plus 1,6, P<0,001, and 0,4 piglets). The highest piglet survival at the age of 2 months was in the litters,
whose ancestor were boars of Pietrain breed (second experimental group) − plus 3,6 and 2,3 %, respectively, compered to
purebred piglets of Pietrain breed and the first experimental group.
For such complex indexes as the litter weight at weaning and litter weight at 2 months the first experimental group had
an advantage of 18,1 kg (P<0,001) and 31,1 kg (P<0,001) over the control group (purebred Pietrain) and 5,4 kg and 7,6 kg −
over the second experimental group. However, the average piglet weight of sows of second experimental group both at 28
days and at 2 months are equal to the average piglet weight of the same age of the first experimental group.
The piglets, which are descendants of boars of meat breeds Duroc and Pietrain show a tendency to the faster growth
even in an early age. The avarage live weight of pigs of the second experimental group at the age of 100 days and 7 months is
higher compared to avarage live weight of pigs of the same age of the control and the first experimental groups – plus 8,5–
21,7 kg (P<0,01 for the second experimental group) and 4,4–13,5 kg (P<0,001 for the second experimental group), respectively. At the age of 100 days, the maximum average daily gain was obtained in the second experimental group with an advantage of 190 g (P<0,001) compared to control group and 115 g (P<0,001) compared to the first experimental group.
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It is obvious that hybrids with the faster growth, which were obtained through crossbreeding ♀ (Pietrain × Duroc) × ♂
Pietrain reach a live weight of 100 kg in a shorter period: they need less time needed to reach 100 kg of live weight – 32 days
less (P<0,001 ) compared to purebred animals of Pietrain breed (control group) and 18 days less (P<0,001) compared to hybrids ♀ (Pietrain × Large White) × ♂ Large White (the first control group).
By such an indicator as the fat thickness the hybrids of the second experimental group dominate by purebred pigs of the
same age of the control group (minus 0,2 mm), that characterize the low ability of meat breed for getting fat. The fat thickness of hybrids of the second experimental group was less by 0,9 mm (P<0,001) compared to the pigs of the first experimental group.
Thus, in this herd in order to improve the reproductive qualities of sows, it is suggested to use the crossbreeding scheme
♀ (Pietrain × Large White) × ♂ Large White and to improve the fattening qualities of young animals the optimal is scheme of
crossbreeding ♀ (Pietrain × Duroc) × ♂ Pietrain.
Key words: pigs, Pietrain, Large White, Duroc, purebred and crossbred selection, reproductive and fattening qualities.
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