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Постановка проблеми. Останнім часом 
м’ясний ринок України заповнюється свининою 
так званих комерційних генотипів, що завозяться 
як у вигляді готової продукції, так і тварин для 
відгодівлі з подальшим їх забоєм або викорис-
танням у відтворенні. Cвині закордонної селек-
ції, що представлені у переважній більшості гіб-
ридними тваринами, безсумнівно, забезпечують 
високу рентабельність виробництва свинини за 
умови відповідного рівня годівлі [13, 8]. Проте, 
на думку численних дослідників, високий вихід 
м’яса в туші та інтенсивність росту свиней за-
кордонних генотипів супроводжується знижен-
ням резистентності й міцності конституції, у ре-
зультаті чого такі тварини стають не бажані для 
відтворення, що змушує виробничників знову 
завозити гібридний молодняк для відгодівлі з 
провідних країн світу [1, 3, 7].  
Загальновідомо, що характер росту та розвит-

ку свиней залежить від генотипу, умов утриман-
ня, годівлі тощо. Кожна порода має притаманні 
лише їй біологічні, селекційно-генетичні та гос-
подарськи корисні особливості, що формуються 
під впливом генотипних факторів за певних се-
редовищних умов [5, 2]. 
Використання значної кількості закордонних 

генотипів, як із селекційною метою, так і для від-
годівлі, створює додаткові проблеми, що супрово-

джуються неадаптованістю тварин до умов утри-
мання, рівня годівлі, відтворення тощо [11, 12].  
Тому порівняльне вивчення екстер’єрних осо-

бливостей свиней різного напряму продуктивно-
сті та адаптованості відноситься до актуальних 
проблем сьогодення, оскільки створює підґрунтя 
для подальшого використання закордонних ге-
нотипів в умовах нашої країни за різної мети. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Як відомо, напрям продуктивності свиней ви-
значається соціальним замовленням, а також мі-
сцем використання породи у регіональній систе-
мі розведення. Так, породи, які були створені у 
30-60 роках минулого століття, характеризува-
лися сальним напрямом продуктивності. Існуючі 
та новостворювані генотипи свиней характери-
зуються покращенними відгодівельними й 
м’ясними ознаками, що забезпечує їм високу 
конкурентоспроможність, порівняно з тваринами 
сального та м’ясо-сального напрямів продуктив-
ності [4, 10, 11]. 
Проте, з огляду на конституцію та екстер’єр 

сучасних свиней, відселекціонованих за 
м’ясними якостями, можна стверджувати про 
зміну пропорцій їх тіла, що була притаманна ви-
хідним генотипам. Тобто, наразі селекція та ці-
леспрямовний добір змінив будову тіла свиней, 
збільшивши передню та задню частини за раху-
нок більшого вмісту в них м’язової тканини. Од-
ночасно з зміною конституції змінилися й вимо-
ги щодо використання відселекціонованих тва-
рин. Здебільшого свині м’ясних генотипів мають 
слабкий кістяк і неадаптовані до умов примис-
лових комплексів [4, 5, 7]. 
На думку окремих дослідників, вивчення за-

кономірностей зміни екстер’єрних ознак молод-
няку в процесі росту та розвитку дають змогу 
простежити за послідовними змінами будови 
тіла тварини, яка з віком змінюється непропор-
ційно, що залежить від генотипних та паратип-
них факторів [5, 6]. 

_________________ 
* Керівник – доктор сільськогосподарських наук С.Л. Войтенко 

Наведено результати експериментальних дослі-
джень з оцінювання свиней різних генотипів за жи-
вою масою та лінійними промірами. Встановлено, 
що ріст і розвиток окремих статей тіла свиней від-
бувався нерівномірно і залежав від віку і генотипу 
тварин. Визначено, що гібридні свині (ВБ хП) німець-
кої селекції переважали молодняк миргородської та 
великої білої порід за живою масою та лінійними 
промірами у чотирьох та шестимісячному віці.  

Результати досліджень дають змогу стверджува-
ти про ефективність відгодівлі свиней німецької  
селекції в умовах промислових господарств. 
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Як вказує Ю.Ф. Мельник [6], ріст і гармоній-
ний розвиток організму тварин значною мірою 
залежить від довжини тулуба та висоти в холці; 
розвиток задньої частини характеризує м’ясні 
якості тварин; про міцність кістяка селекціонери 
судять за товщиною п’ястка; розвиток грудної 
клітки істотно залежить від рівня обхвату грудей 
за лопатками тощо. 
Лінійні проміри тварин інтенсивно викорис-

товують для встановлення взаємозв’язку з пев-
ними ознаками продуктивності та прогнозування 
ефективності селекції при створенні нових гено-
типів [6, 12]. 
Мета досліджень та методика їх проведен-

ня. Метою досліджень було визначення лінійних 
промірів свиней різних генотипів та встановлен-
ня закономірностей зміни їх живої маси у дина-
міці росту.  
Дослідження проводилися в умовах ТОВ «Аг-

рікор-Холдінґ» Чернігівської області. 
У дослідженнях використовувалися свині 

миргородської породи (М) І група – контрольна; 
великої білої (ВБ) – ІІ дослідна група та гібридні 
тварини: велика біла х п’єтрен німецької селекції 
(ВБхП) – ІІІ дослідна група. 
Тварини, відібрані для досліджень, були анало-

гами за віком та живою масою. Під час вирощу-
вання у 4- та 6-місячному віці у молодняку брали 
лінійні проміри та визначали живу масу за загаль-
ноприйнятими у свинарстві методиками. Статис-
тична обробка проводилася за допомогою програ-
ми Statistica 6,0 та рекомендацій М.О. Плохінсько-
го [9]. 

Результати досліджень. Аналіз результатів 
досліджень живої маси піддослідних свиней у 
чотирьохмісячному віці дав змогу стверджувати 
про превагу свиней ІІІ дослідної групи над твари-
нами контрольної та ІІ дослідної груп (табл. 1). 
Свині миргородської породи поступалися моло-
дняку ІІ та ІІІ дослідних груп за даним показни-
ком, відповідно, на 14,5 % та 23,1 %. 
За довжиною тулуба в цей віковий період сви-

ні миргородської породи були коротшими, порі-
вняно з тваринами великої білої породи (на 11,9 
%), та гібридним молодняком (на 8,8 %), що ві-
рогідно узгоджувалося з породними особливос-
тями генотипів. 
Дослідженнями не встановлено суттєвої різ-

ниці між піддослідними тваринами за висотою в 
холці, щоправда, свині миргородської породи 
поступалися тваринам дослідних груп за цим 
показником на 2,1%. 
Вимірювання такого показника, як обхвату 

грудей за допатками, за яким досить часто ви-
значають напрям продуктивності свиней, у на-
ших дослідженнях дало змогу стверджувати про 
перевагу свиней миргородської породи лише 
порівняно до молодняку великої білої породи. 
Гібридний молодняк мав більш масивну перед-
ню частину тулуба, що відобразилося у показни-
ках обхвату грудей за лопатками і забезпечило 
тваринам перевагу над представниками інших 
груп. Дана закономірність гібридних свиней ві-
рогідно узгоджується з впливом породи п’єтрен, 
для якої характерна саме така конституція, за 
проміжного успадкування даної ознаки.  

1. Жива маса та екстер’єрні показники піддослідних тварин (n = 60 гол.) 
Піддослідні групи 

І ІІ ІІІ Показники 
M±m Cv, % M±m Cv, % M±m Cv, % 

4 місяці 
Жива маса, кг 42,9±0,43 4,47 49,1±0,74 6,74 52,8±0,49 4,15 

Довжина тулуба, см 77,2±0,70 4,04 86,4±0,77 3,96 84,0±0,69 3,68 
Висота в холці, см 46,7±0,43 4,12 47,7±0,38 3,61 47,7±0,50 4,68 
Обхват грудей  
за лопатками, см 70,4±0,92 5,82 61,2±0,62 4,51 72,5±0,44 2,70 

Обхват заду, см 19,8±0,32 7,25 22,8±0,36 7,11 27,1±0,41 6,76 
Обхват п’ястка, см 14,3±0,23 7,28 14,6±0,16 4,85 15,9±0,15 4,20 

6 місяців 
Жива маса, кг 77,3±0,58 3,33 90,2±0,48 2,39 97,15±0,75 3,46 

Довжина тулуба, см 113,6±0,49 1,93 115,1±0,40 1,56 115,8±0,34 1,33 
Висота в холці, см 62,3±0,55 3,94 66,7±0,58 3,89 64,3±0,48 3,31 
Обхват грудей  
за лопатками, см 98,7±0,67 3,04 96,1±0,55 2,57 103,3±0,66 2,84 

Обхват заду, см 29,6±0,47 7,16 34,7±0,45 5,79 36,3±0,48 5,86 
Обхват п’ястка, см 16,2±0,22 6,12 16,5±0,17 4,65 17,6±0,14 3,57 
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Оцінка піддослідних свиней за обхватом заду 
побічно вказує на те, що гібридні тварини харак-
теризувалися кращими м’ясними ознаками на 
36,9 %, внаслідок чого за даним показником во-
ни переважали тварин контрольної групи. Свині 
миргородської породи за вищевказаним промі-
ром були гіршими й порівняно з тваринами ве-
ликої білої породи (15,2 %).  
Гібридні тварини німецької селекції мали 

більш міцні кінцівки, що підтверджено обхватом 
їх пястки – 15,9 см проти 14,3 см у тварин мир-
городської породи. 
Аналіз результатів оцінки живої маси та лі-

нійних промірів піддослідних свиней у динаміці 
віку з 4-х до 6-місячного віку вказує на змен-
шення різниці між тваринами за довжиною ту-
луба, висотою в холці та обхватом п’ястки, що 
обумовлено нерівномірністю росту певних ста-
тей тіла свиней. 
За нашими дослідженнями, у 6-місячному віці 

свині контрольної групи поступалися молодняку 
дослідних груп за живою масою, відповідно, на 
16,7 % і 25,7% за дещо меншої довжини тулуба. 
Вимірювання висоти в холці свиней різних 

генотипів засвідчило перевагу молодняку ІІ і ІІІ 
груп над тваринами контрольної групи, відпові-
дно, на 7,1% і 3,2%, тобто, представники дослід-
них груп у процесі росту більш інтенсивно збі-
льшували висотні проміри, до того ж свині вели-
кої білої породи – найбільш відчутно. 

Свині контрольної групи у 6-місячному віці 
хоча й переважали представників великої білої 
породи обхватом грудей за лопатками на 2,6%, 
проте поступалися за цим показником помісно-
му молодняку ІІІ дослідної групи на 4,6%. 
Таким чином, з огляду на одержані результати 

проміру піддослідних тварин за обхватом грудей 
за лопатками, можна стверджувати про збере-
ження породної особливості тварин, притаман-
ної їм у чотирьохмісячному віці. 
На високу м’ясність свиней дослідних груп 

вказує показник обхвату заду, за яким свині кон-
трольної групи були гіршими на 17,2% і 22,5%.  
Проміри обхвату п’ястка молодняку свиней у 

6-місячному віці вказували на переваги свиней 
дослідних груп над контрольною групою, відпо-
відно, на 1,9% і 8,3%.  
Висновки. Визначені закономірності розвитку 

свиней різних генотипів вітчизняної і закордонної 
селекцій та їх конституційних особливостей вка-
зують на доцільність використання останніх – з 
огляду на їх вищу живу масу та лінійні проміри, 
(особливо обхват заду та обхват грудей за лопат-
ками). Свині миргородської породи за живою ма-
сою та лінійними промірами у різні вікові періоди 
росту поступалися перед представниками великої 
білої породи та гібридним молодняком, що узго-
джується з породними особливостями та напрямом 
продуктивності миргородської породи. 
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