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Влияние генотипических и паратипических факторов на воспроизводительные качества свиноматок 

В.Я. Лихач  

Представлено результаты  исследований  влияния технологий содержания свиноматок при разных методах разведения 

на их качество воспроизводства. Установлено, что индивидуальное содержание холостых и супоросных свиноматок в 

станках способствует увеличению показателя оплодотворяемости на 5,8 % (Р>0,95), повышению многоплодия на 

0,94 головы, количества поросят при отъеме на 1,42 головы (Р>0,999), живой массы в 30 дней на 0,7 кг по сравнению с 

животными группового способа содержания.  

Ключевые слова: технология, способ содержания, порода, чистопородное разведение, скрещивание, воспроиз-

водительные качества. 
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РЕПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ЗАЛЕЖНО 

ВІД ТРИВАЛОСТІ НЕПРОДУКТИВНОГО ПЕРІОДУ 

Наведено результати досліджень щодо впливу тривалості непродуктивного періоду свиноматок різних генотипів 

на їх репродуктивні якості (багатоплідність, молочність, кількість поросят, масу гнізда та одного поросяти за відлу-

чення, збереженість поросят). Вищі значення показника КПВЯ, індексу СІВЯС та індексу життєздатності характерні 

для свиноматок із тривалістю непродуктивного періоду 6–10 днів (КПВЯ – 106–119 балів, СІВЯС – 102–106 балів, 

індекс життєздатності – 83–93 %). Сила впливу тривалості непродуктивного періоду свиноматок на їх репродуктивні 

якості варіювала в межах 1,4–45 % залежно від стада та генотипу свиноматок. Між тривалістю непродуктивного 

періоду свиноматок та їх репродуктивними якостями виявлено як додатній, так і від’ємний кореляційний зв'язок 

слабкий і середній за силою.  

Ключові слова: репродуктивні якості свиноматок, тривалість непродуктивного періоду, комплексний показник відт-

ворювальних якостей (КПВЯ), селекційний індекс відтворних якостей свиноматок (СІВЯС), індекс життєздатності. 
 

Постановка проблеми. Ефективність ведення галузі свинарства значною мірою зумовлено 

рівнем відтворювальних якостей свиноматок, оскільки вони забезпечують необхідні обсяги ви-

рощування та відгодівлі молодняку, а також показники виробництва продукції [1]. Відтворюва-

льні якості свиноматок поліпшують шляхом підвищення багатоплідності, збереженості поросят 

та оптимізації циклу відтворення, зокрема тривалості лактації та непродуктивного періоду, ре-

зультатом чого є можливість отримувати від кожної свиноматки впродовж року більше двох 

опоросів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інтенсивність використання свиноматок зале-

жить від тривалості циклу відтворення, який складається з фаз холостого (непродуктивного), 

умовно поросного, поросного та підсисного періодів. Для зменшення фази непродуктивного 

періоду застосовують різні методи стимуляції і синхронізації охоти гормональними препарата-

ми, ранню діагностику поросності [7]. Так, за 156-денного репродуктивного циклу (114 днів – 

поросність, 35 – лактація та 7 – непродуктивний період) від свиноматки за рік можна отримати 

2,34 опоросу [3].  

Свиноматки починають приходити в охоту на третій-четвертий день після відлучення поро-

сят. Впродовж перших шести днів приходять в охоту 80 % свиноматок, 10 днів – близько 90 %. 

Інші потребують індивідуального підходу для з'ясування причин її відсутності. За раннього ві-

длучення (менше 26 днів) свиноматки менш активно приходять в охоту і потрібно проводити 

заходи щодо їх гормональної стимуляції. З урахуванням нерівномірності приходу свиноматок в 
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охоту після відлучення і перегулів (у нормі до 20 %), середня тривалість їх непродуктивного 

періоду становить 18–21 день [2]. 

Литовськими вченими встановлено, що у середньому тривалість непродуктивного періоду 

чистопородних свиноматок породи данський ландрас і помісних (литовська біла × данський 

ландрас) становила 9,34±1,12 днів [9]. Слід зазначити, що тривалість непродуктивного періоду 

свиноматок варіює досить у широких межах незалежно від номера опоросу, однак першоопо-

роски, як правило, мають довшу його тривалість порівняно із старшими свиноматками [13]. 

Від тривалості періоду непродуктивного періоду залежить ефективність осіменіння свино-

маток. Оцінивши більше 30 тис. осіменінь P. Tummaruk et al. [12] встановили, що за осіменіння 

впродовж 0–6 днів після відлучення відсоток плідних становив 86,8 %, 7–10 – 78,9 %, 11–20 – 

78,9 %, 21–60 днів – 78,4 % (р<0,001). За повторного осіменіння його результативність знижувалась 

на 12,5 %. Karveliene B. еt al. [5] виявили зниження багатоплідності свиноматок на 0,71 голову 

за тривалості непродуктивного періоду довше 4 днів. 

Успадковування непродуктивного періоду свиноматок, як і більшості показників відтворю-

вальної здатності, є невисоким – близько 20 %, воно додатньо корелює із тривалістю продукти-

вного періоду свиноматок та віком першого опоросу, від’ємно – із кількістю поросят за відлу-

чення [11]. Rohrer G. [10] наголошує на можливість проведення селекції на скорочення непро-

дуктивного періоду свиноматок на основі використання генетичних маркерів.  

Метою досліджень було вивчення впливу тривалості непродуктивного періоду свиноматок 

різних генотипів на їх репродуктивні якості. 

Матеріал і методи досліджень. Вивчення репродуктивних якостей свиноматок залежно від 

тривалості непродуктивного періоду було проведено в ПраТ «ПК Поділля» Вінницької області 

та ПАП «Агропродсервіс» Тернопільської області у 2014 році шляхом аналізу даних первинно-

го обліку. Були досліджені свиноматки наступних генотипів: ПраТ «ПК Поділля»: чистопород-

ні – ландрас (LL), йоркшир (YY); двопородні – ландрас × йоркшир (LY), велика біла × ландрас 

(WL), ландрас × велика біла (LW); чистопородний батько × помісна мати – ландрас × (велика 

біла × ландрас) (LWL), ландрас × (ландрас × велика біла) (LLW), велика біла × (ландрас × вели-

ка біла) (WLW), ПАП «Агропродсервіс»: чистопородні – ландрас (LL); двопородні – ландрас × 

йоркшир (LY), йоркшир × ландрас (YL). 

Репродуктивні якості свиноматок вивчали за показниками багатоплідності, молочності, кі-

лькості поросят, маси гнізда та одного поросяти за відлучення, збереженості поросят. Поросят у 

господарствах відлучають у віці 28 днів. 

Було обчислено комплексний показник відтворювальних якостей свиноматок (КПВЯ), за-

пропонований В.А. Коваленко и соавт. [6], із поправкою коефіцієнта маси гнізда за відлучення, 

згідно з методичними рекомендаціями Н.А. Лобана зі співавт. [4], селекційний індекс відтвор-

них якостей свиноматок (СІВЯС) [8] та індекс життєздатності [5]. 

Для створення бази даних та статистичного аналізу даних використовували програми 

Microsoft Excel, Statistica 8.0. 

Результати досліджень та їх обговорення. Аналіз отриманих даних свідчить, що трива-

лість непродуктивного періоду свиноматок впливає на їх репродуктивні якості (табл. 1).   

Встановлено, що у стаді ПраТ «ПК Поділля» залежно від генотипу свиноматок їх середня 

багатоплідність була на рівні 10,9–12,9 голів. У середньому вищу багатоплідність мали чисто-

породні свиноматки – 12,9 голів (р<0,05), які переважали двопородних свиноматок на 1,1 голо-

ви, свиноматок із генотипом чистопородний батько × помісна мати – на 2,0 голови. 

У групі чистопородних свиноматок кращу багатоплідність (14,1 гол.) та масу гнізда за 

відлучення (82,2 кг) мали свиноматки із тривалістю непродуктивного періоду 6–10 днів, а 

молочність (64,8 кг) та масу одного поросяти за відлучення (7,7 кг) – із тривалістю непро-

дуктивного періоду до 5 днів. Вища кількість поросят за відлучення (10,1 голів, р<0,01) та 

їх збереженість (83,1 %) характерні для свиноматок із тривалістю непродуктивного періоду 

11 днів і довше.  

Двопородні свиноматки із тривалістю непродуктивного періоду до 5 днів мали вищу масу 

гнізда (82,1 кг) та масу одного поросяти (7,9 кг) за відлучення, 6–10 днів – вищу багатоплід-

ність (12,3 голів) та кількість поросят за відлучення (10,1 гол.), 11 днів і більше – молочність 

(70,7 кг) та збереженість поросят (86,1 %). 
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Таблиця 1 – Репродуктивні якості свиноматок залежно від тривалості  непродуктивного періоду 

(ПраТ «ПК Поділля»),  ± m 
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Чистопородні 

до 5 20 12,6±0,59 64,8±4,43 8,8±0,43 75,9±4,64 7,7±0,52 70,9±4,11 

6–10 9 14,1±0,77 61,7±5,90 10,0±0,30 82,2±7,45 7,6±0,62 72,7±5,15 

11 і більше 8 12,4±0,66 63,2±7,45 10,1±0,13** 73,5±8,81 7,1±0,78 83,1±4,13 

У середньому 37 12,9±0,39* 63,7±3,02 9,3±0,26 76,9±3,41 7,5±0,34 73,9±2,67 

Двопородні 

до 5 31 11,7±0,40 70,4±3,26 9,7±0,26 82,1±3,64 7,9±0,34 83,8±2,36 

6–10 25 12,3±0,44 69,9±4,72 10,1±0,26 78,3±4,11 7,8±0,32 81,7±2,44 

11 і більше 14 11,0±0,71 70,7±8,38 9,3±0,51 74,4±5,55 7,5±0,61 86,1±4,16 

У середньому 70 11,8±0,27 70,3±2,67 9,7±0,18 79,2±2,40 7,7±0,22 83,5±1,56 

Чистопородний батько × помісна мати 

до 5 16 10,6±0,45 55,6±3,49 9,1±0,51 67,2±4,30 7,9±0,82 85,0±3,59 

6–10 9 11,4±0,66 66,7±9,04 9,8±0,58 75,5±8,49 7,4±0,75 86,4±5,01 

11 і більше 5 10,8±0,22 76,9±9,03 9,0±0,35 84,0±10,9 6,8±1,27 83,4±3,70 

У середньому 30 10,9±0,30 62,5±3,62 9,3±0,32 72,5±3,74 7,6±0,51 85,2±2,38 

Разом 137 11,9±0,20 66,8±1,79 9,5±0,14 77,1±1,74 7,6±0,18 81,3±1,25 

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

 
У свиноматок із генотипом чистопородний батько × помісна мати вищу багатоплідність 

(11,4 голів), кількість поросят за відлучення (9,8 гол.) та збереженість (86,4 %) мали свиномат-

ки, тривалість непродуктивного періоду яких коливалася в межах 6–10 днів. У цій групі вища 

молочність (76,9 кг) та маса гнізда за відлучення (84,0 кг) характерні для свиноматок із тривалі-

стю непродуктивного періоду 11 днів і більше, проте вірогідної різниці за вивченими показни-

ками не виявлено.   

Встановлено, що у ПАП «Агропродсервіс» у середньому кращі репродуктивні якості за всіма 

показниками, за винятком збереженості поросят, характерні для двопородних свиноматок (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Репродуктивні якості свиноматок  залежно від тривалості  непродуктивного періоду (ПАП «Агро-

продсервіс»),  ± m 
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Чистопородні 

до 5 21 11,1±0,73 58,1±4,75 10,5±0,56 71,3±5,81 6,9±0,53 98,0±8,93 

6–10 19 11,7±0,62 64,4±10,3 9,7±0,82 62,6±7,02 6,5±0,76 83,5±6,45 

11 і більше 25 11,1±0,39 57,1±6,51 9,9±0,65 66,3±5,72 6,5±0,53 91,1±7,37 

У середньому 65 11,2±0,33 59,8±4,21 10,0±0,40 66,7±3,57 6,7±0,34 91,2±4,19 

Двопородні 

до 5 45 11,8±0,37 48,2±3,79 10,1±0,61 71,1±4,14 7,2±0,43 88,2±5,87 

6–10 42 12,2±0,49 65,9±7,02 10,5±0,49 73,4±4,05 7,3±0,54 88,6±3,83 

11 і більше 53 10,9±0,39 57,1±3,97 9,6±0,56 69,4±4,14 6,9±0,37 91,2±5,74 

У середньому 140 11,6±0,24 56,9±2,90 10,1±0,32 71,2±2,37 7,1±2,37 89,5±3,08 

Разом 205 11,5±0,19 57,8±2,38 10,0±0,25 69,7±1,97 6,9±0,20 90,0±2,48 

 

У групі чистопородних свиноматок кращі репродуктивні якості: кількість поросят за відлу-

чення (10,5 гол.), масу гнізда (71,3 кг), масу одного поросяти за відлучення (6,9 кг) та збереже-

ність (98,0 %) мали свиноматки із тривалістю непродуктивного періоду до 5 днів. Найвища ба-

гатоплідність (11,7 гол.) та молочність (64,4 кг) характерні для свиноматок із тривалістю не-

продуктивного періоду на рівні 6–10 днів. 
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У групі двопородних свиноматок кращі репродуктивні якості, крім збереженості поросят, 

характерні для свиноматок із тривалістю непродуктивного періоду 6–10 днів, а збереженість 

(91,2 %) – для свиноматок із тривалістю непродуктивного періоду 11 днів і більше. Вірогідної 

різниці за репродуктивними якостями свиноматок залежно від тривалості непродуктивного пе-

ріоду в цьому стаді не виявлено.   

На основі отриманих даних було розраховано комплексний показник відтворювальних яко-

стей (КПВЯ), селекційний індекс відтворних якостей свиноматок (СІВЯС) та індекс життєздат-

ності. Встановлено, що залежно від тривалості непродуктивного періоду,  вищі значення показ-

ника КПВЯ, індексів СІВЯС та життєздатності були у свиноматок, тривалість непродуктивного 

періоду яких тривала 6–10 днів в обох стадах, незалежно від генотипу. 

У стаді ПраТ «ПК Поділля» у середньому свиноматки із тривалістю непродуктивного пері-

оду 6–10 днів переважають ровесниць із тривалістю непродуктивного періоду до 5 днів за пока-

зником КПВЯ на 5 балів, 11 днів і більше – 3 бали, індексом СІВЯС – на 7 балів в обох випад-

ках, індексом життєздатності – 5  і 3 %, відповідно; в ПАП «Агропродсервіс»: КПВЯ – 23 і  

24 бали, СІВЯС – 10 і 15 балів, індексом життєздатності – 5  і 9 %, відповідно. 
 

Таблиця 3 – Розрахунок селекційних індексів залежно від тривалості непродуктивного періоду (днів) свиноматок 

Генотип 

свиноматок 

КПВЯ, балів СІВЯС, балів Індекс життєздатності, % 

до 5 6–10 
11 і 

більше 
до 5 6–10 

11 і 

більше 
до 5 6–10 

11 і 

більше 

ПраТ «ПК Поділля» 

Чистопородні 99±4,2 108±4,7 105±6,3 104±4,1 118±8,7 102±4,9 74±3,7 84±2,6 82±1,1 

Двопородні 105±3,5 107±3,8 101±6,1 102±3,4 105±3,5 98±6,1 81±2,2 83±1,9 78±3 

Чистопородний 

батько × помісна 

мати 

93±3,7 103±7,6 101±7,4 89±3,0 98±6,4 97±3,8 76±4,3 82±4,9 76±3,0 

У середньому 101±3,7 106±2,8 103±3,7 99±2,2 106±3,0 99±3,4 78±1,8 83±1,5 80±2,3 

ПАП «Агропродсервіс» 

Чистопородні 91±5,4 94±7,4 94±6,8 93±5,6 96±7,8 89±5,5 81±5,1 86±7,7 84,±61 

Двопородні 98±4,3 132±4,4 95±5,0 91±3,4 105±5,4 86±4,3 90±5,1 97±3,8 84±4,8 

У середньому 96±3,4 119±8,6 95±4,0 92±2,9 102±4,5 87±3,4 88±3,8 93±3,6 84±3,8 
 

У середньому вище значення індексу СІВЯС характерне для свиноматок із тривалістю не-
продуктивного періоду 6–10 днів (106 балів – ПраТ «ПК Поділля», 102 бали – ПАП «Агропрод-
сервіс»), які на 7–10 балів переважають свиноматок із тривалістю непродуктивного періоду до 
5 днів та на 7–15 балів свиноматок із тривалість непродуктивного періоду 11 днів і більше.  

Величина індексу життєздатності залежить від багатоплідності свиноматок та збереженості 
поросят. Його найвище значення у досліджених стадах відмічено також у групі свиноматок із 
тривалістю непродуктивного періоду 6–10 днів незалежно від генотипу. 

Отже, в обох стадах вищі значення показника КПВЯ, індексів СІВЯС та життєздатності ха-
рактерні для свиноматок із тривалістю непродуктивного періоду 6–10 днів: КПВЯ – 106– 
119 балів, СІВЯС – 102–106 балів, індекс життєздатності – 83–93 %.  

Розрахунки сили впливу (η
2
) тривалості непродуктивного періоду свиноматок на їх репро-

дуктивні якості методом дисперсійного аналізу показали, що  її величина була неоднаковою – 

від 1,9 до 45,0 % та варіювала залежно від генотипу (табл. 4).  

У стаді ПраТ «ПК Поділля» сила впливу тривалості непродуктивного періоду свиноматок 

на багатоплідність становила 23,5–41,2 %, молочність – 19,0–37,0 %, кількість поросят за від-

лучення – 21,0–36,2 %, масу гнізда та масу одного поросяти за відлучення – 11,1–20,9; 18,0–

29,4 %, відповідно, збереженість поросят – 1,9–45,0 %. Дещо сильніший вплив тривалості не-

продуктивного періоду на репродуктивні якості характерний для  двопородних свиноматок, 

крім маси одного поросяти за відлучення, який вищий для свиноматок із генотипом чистопоро-

дний батько × помісна мати. 

Згідно із результатами дисперсійного аналізу, сила впливу непродуктивного періоду свино-

маток на їх репродуктивні якості у стаді ПАП «Агропродсервіс» коливається від 1,4 до 38,6 % 

(табл. 5).  
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Таблиця 4 – Сила впливу тривалості непродуктивного періоду свиноматок на їх репродуктивні якості (ПраТ 

«ПК Поділля»), η2
x, % 

Показник 
Багатоплідність, 

гол. 

Молочність, 

кг 

За відлучення: 

Збереженість, % кількість 

поросят, гол. 

маса 

гнізда, кг 

маса одного 

поросяти, кг 

Чистопородні 

η2
x 23,5 19,0 21,0 14,3 18,0 1,9 

F 2,87 0,54 0,53 0,41 0,50 0,05 

Двопородні 

η2
x 41,2 37,0 36,2 11,1 25,4 45,0 

F 0,65 0,34 3,91 1,35 1,66 1,06 

Чистопородний батько × помісна мати 

η2
x 29,4 20,8 22,6 20,9 29,4 37,2 

F 2,93 1,38 2,77 2,08 1,95 2,11 

 
Таблиця 5 – Сила впливу тривалості непродуктивного періоду свиноматок на їх репродуктивні якості (ПАП 

«Агропродсервіс»), η2
x, % 

Показник 
Багатоплідність, 

гол. 

Молочність, 

кг 

За відлучення: 

Збереженість, % кількість 

поросят, гол. 

маса 

гнізда, кг 

маса одного 

поросяти, кг 

Чистопородні 

η2
x 8,8 28,8 6,8 4,4 7,4 3,5 

F 0,24 1,01 0,18 0,12 0,24 0,16 

Двопородні 

η2
x 38,6 7,1 20,5 26,0 21,1 1,4 

F 1,89 0,34 1,54 2,53 3,27 0,06 

 

У групі чистопородних свиноматок сила впливу непродуктивного періоду свиноматок на їх 

репродуктивні якості знаходиться на рівні 3,5–28,8 %. В цій групі найбільша сила впливу не-

продуктивного періоду свиноматок була на молочність (28,8 %), найменша – на збереженість 

поросят (3,5 %).  

У групі двопородних свиноматок сила впливу непродуктивного періоду на їх репродуктивні 

якості знаходиться на рівні 1,4–38,6 %. Найбільший вплив тривалість непродуктивного періоду 

свиноматок чинила на багатоплідність (38,6 %), найменший – на молочність (7,1 %) та збере-

женість (1,4 %). 

Проведені  розрахунки показують, що між тривалістю непродуктивного періоду свиноматок 

і їх репродуктивними якостями є як додатній, так і від’ємний кореляційний зв'язок слабкий та 

середній за силою (табл. 6). 

У стаді ПраТ «ПК Поділля» середній за силою зв'язок відмічено у чистопородних свиноматок 

між тривалістю непродуктивного періоду і кількістю поросят за відлучення (r= +0,25) та у сви-

номаток із генотипом чистопородний батько × помісна мати – із молочністю (r= +0,37, р<0,05); 

у стаді ПАП «Агропродсервіс»: у двопородних свиноматок – із кількістю поросят та масою гні-

зда за відлучення (r= –0,25, r= –0,26, відповідно, р<0,01 в обох випадках). 
 

Таблиця 6 – Зв'язок тривалості непродуктивного періоду свиноматок із їх репродуктивними якостями, r±mr 

Генотип свинома-

ток 

Багатоплі-

дність, гол. 

Молочність, 

кг 

За відлучення: 

Збереже-

ність, % 
кількість по-

росят, гол. 

маса гнізда, 

кг 

маса одного 

поросяти, кг 

ПраТ «ПК Поділля» 

Чистопородні –0,01±0,16 +0,12±0,16 +0,25±0,16 +0,04±0,16 +0,01±0,16 +0,18±0,16 

Двопородні –0,15±0,12 +0,14±0,12 +0,04±0,12 +0,06±0,12 +0,09±0,12 +0,25±0,12 

Чистопородний 

батько × помісна 

мати 

–0,03±0,18 +0,37±0,18* –0,04±0,18 –0,31±0,18 –0,15±0,18 –0,03±0,18 

ПАП «Агропродсервіс» 

Чистопородні –0,05±0,12 –0,16±0,12 –0,08±0,12 –0,12±0,12 –0,14±0,12 –0,07±0,12 

Двопородні –0,13±0,08 +0,09±0,08 –0,25±0,08** –0,26±0,08** –0,12±0,08 –0,13±0,08 
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Висновки. У стадах ПраТ «ПК Поділля» та ПАП «Агропродсервіс» виявлено відмінності 

між репродуктивними якостями свиноматок залежно від тривалості непродуктивного періоду. 

У середньому кращі репродуктивні якості та селекційні індекси характерні для свиноматок із 

тривалістю непродуктивного періоду 6–10 днів незалежно від генотипу. Сила впливу непроду-

ктивного періоду на репродуктивні якості чистопородних свиноматок в умовах ПраТ «ПК По-

ділля» коливається в межах 1,9–23,5 %, двопородних – 11,1–45,0 %, свиноматок із генотипом 

чистопородний батько × помісна мати – 20,9–37,2 %; в стаді ПАП «Агропродсервіс» чистопо-

родні – 3,5–28,8 %, двопородні – 1,4–38,6 %. У досліджених стадах не виявлено певних тенден-

цій кореляційної залежності між тривалістю непродуктивного періоду свиноматок та їх репро-

дуктивними якостями. 

Перспективою подальших досліджень є вивчення комбінаційної здатності репродуктив-

них якостей свиноматок. 
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Репродуктивные качества свиноматок разных генотипов в зависимости от продолжительности непродук-

тивного периода  

Н.А. Пиотрович  

Приведены результаты исследований влияния продолжительности непродуктивного периода свиноматок разных 

генотипов на их репродуктивные качества (многоплодие, молочность, количество поросят, массу гнезда и одного 

поросенка при отъеме, сохранность поросят). Высокие значения показателя КПВК, индекса СИВКС и индекса жиз-

неспособности характерны для свиноматок с продолжительностью непродуктивного периода 6–10 дней (КПВК – 

106–119 баллов, СИВКС – 102–106 баллов, индекс жизнеспособности – 83–93 %). Сила влияния продолжительности 

непродуктивного периода свиноматок на их репродуктивные качества варьировала в пределах 1,4–45,0 % в зависи-

мости от стада и генотипа свиноматок. Между продолжительностью непродуктивного периода свиноматок и их ре-

продуктивными качествами обнаружена как положительная, так и отрицательная корреляционная связь, слабая и 

средняя по силе. 

Ключевые слова: репродуктивные качества свиноматок, продолжительность непродуктивного периода, ком-

плексный показатель воспроизводительных качеств (КПВК), селекционный индекс воспроизводительных качеств 

свиноматок (СИВКС), индекс жизнеспособности. 
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Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН 

ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ СЕРВІС-ПЕРІОДУ НА ПОКАЗНИКИ 

МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО  

ВИКОРИСТАННЯ МОЛОЧНИХ КОРІВ 

Вивчено показники молочної продуктивності (кількість дійних днів, надій за 305 днів, вміст жиру в молоці), го-

сподарського використання (тривалість життя, продуктивного використання, коефіцієнт господарського викорис-

тання) та довічної продуктивності (кількість телят, довічний надій, молочний жир + молочний білок, надій у розра-

хунку на один день життя та один день лактації) 421 корови української чорно-рябої молочної породи. Подовження 

тривалості сервіс-періоду призводить до подовження кількості дійних днів, надою за 305 днів лактації та кількості мо-

лочного жиру. Краща довічна продуктивність та господарське використання характерні для корів із тривалістю сер-

віс-періоду 91–180 днів. Вплив тривалості сервіс-періоду на молочну продуктивність корів коливається в межах 6,2–

35,7 %, господарське використання – 6,2–32,3 %, довічну продуктивність – 6,3–49,5 %. 

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, сервіс-період, молочна продуктивність, господарське 

використання, довічна продуктивність. 
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