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У статті висвітлена проблема інбридингу у сви-
нарстві, зокрема під час розведення свиней нечислен-
ної, локальної породи.  Встановлений позитивний 
вплив  інбридингу на живу масу свинок у процесі їх 
вирощування. Найбільш високу живу масу за відлу-
чення у 45-денному віці мали свинки із найменшим 
коефіцієнтом інбридингу (0,78–1,56 %), але в процесі 
росту тварин, особливо із 6-місячного віку, тенденція 
змінюється і найбільшу живу масу мали свинки із 
більш високим коефіцієнтом інбридингу (6,24–
11,7 %). Позитивні наслідки інбридингу помірних і 
віддалених ступенів відмічені і за показниками влас-
ної продуктивності свинок. Доведено, що із підви-
щенням коефіцієнту інбридингу з 1,56 %  до 11,7 % 
вік досягнення тваринами живої маси 100 кг зменшу-
вався на 11,4 днів (P > 0,95), а товщина шпику, вимі-
ряна прижиттєво, – на 2,7 мм. На підставі чого 
зроблений узагальнюючий висновок про можливість  
спорідненого підбору батьківських пар у миргородсь-
кій породі свиней з метою одержання потомків, ком-
плексний коефіцієнт інбридингу яких не вище 11,7 %. 
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бридинг, коефіцієнт інбридингу, свинки, мирго-
родська порода, жива маса, власна продуктив-
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Постановка проблеми. В практиці тваринни-
цтва загальновизнаними є три методи розведен-
ня: чистопородне розведення, схрещування і гіб-
ридизація. Не акцентуючи уваги на їх призна-
ченні, хотілося б сказати, що без чистопородно-
го розведення, коли для парування підбирають 
тварин однієї породи, інші методи були б не 
ефективними. Загальновизнано, що лише чисто-
породні тварини здатні передавати своїм потом-
кам цінні ознаки продуктивності за їх консолі-
дації у поколіннях. 
Розведення чистопородних тварин завжди бу-

ло складним елементом не лише для свинарства, 
але й взагалі тваринництва. Якщо породу чи по-
пуляцію довго розводити «в чистоті», тварини 
стають генетично подібними, консолідованими, 
але при цьому знижується мінливість ознак і 
стає проблематично отримати внутрішньопород-
ний гетерозис. За великого поголів’я тварин чис-
топородне розведення в породі можна підтриму-
вати за рахунок гетерогенного підбору бать-

ківських пар, міжлінійних кросів і «освіжіння 
крові», тобто неспорідненого розведення. Якщо 
ж порода знаходиться на етапі створення чи на-
впаки, втрачає своє значення у галузі та перемі-
щається у категорію зникаючих порід, застосо-
вують інший метод чистопородного розведення 
– інбридинг, або парування тварин, які спорід-
нені між собою. 
На думку науковців, споріднене розведення, 

якщо його застосовувати не постійно і не сти-
хійно, не приводить до негативних наслідків, в 
числі яких зниження життєздатності, інтенсив-
ності росту, плодючості тощо [2, 4, 6, 8]. І навіть 
якщо не можна уникнути систематичного його 
використання, слід враховувати ступінь інбри-
дингу, не допускаючи кровозмішування чи тіс-
ного інбридингу [3, 9]. 
Миргородська порода свиней на даному етапі 

знаходиться в категорії локальних нечисленних 
вітчизняних порід, яка розводиться лише в од-
ному племінному господарстві і не може уник-
нути спорідненого розведення. Саме тому знач-
ний інтерес викликає вплив різних ступенів ін-
бридингу на показники продуктивності свиней, 
особливо зміну їх живої маси в динаміці виро-
щування. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
За переконанням багатьох дослідників, інбри-
динг, або споріднене розведення тварин, є най-
більш надійним методом збереження або підси-
лення цінних ознак, характерних для стада чи 
породи. Зрозуміло, що чим подібніші між собою 
батьки і аналогічніші умови зовнішнього сере-
довища в низці поколінь, тим вищою буде успа-
дковуваність ознак у потомків [1, 5, 8, 11]. Проте 
корифеї зоотехнічної науки вважають, що спорі-
днене розведення рано чи пізно  приведе до зни-
ження пристосованості тварин до умов їх утри-
мання, життєздатності, продуктивності тощо [2, 
8, 11]. Особливо негативні наслідки інбридингу 
у свинарстві [5, 7, 9, 13], у зв’язку з чим застосу-
вання спорідненого розведення свиней у межах 
чотирьох поколінь категорично заборонено. Як 
виключення – створення нових селекційних до-
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сягнень. З чого можна зробити висновок, що не 
сам по собі інбридинг шкідливий чи корисний, а 
має значення ступінь інбридингу, тобто в якому 
ряду родоводу знаходяться спільні предки про-
банда, а також як часто він застосовується. Саме 
тому застосування методу інбридингу під час 
розведення тварин повинно супроводжуватися 
постійним контролем ознак, які є предметом се-
лекції. 
Аналізуючи  сучасне свинарство та кількість 

імпортованих тварин у більшості із наявних в 
Україні порід, можна зробити висновок, що про-
блема інбридингу не актуальна, крім нечисель-
них локальних порід. Так, саме збереження ге-
нофонду місцевих вітчизняних порід свиней за 
їх чистопородного розведення виводить на пер-
ше місце проблему інбридингу, оскільки змен-
шення їх поголів’я неминуче призведе до спару-
вання плідників і маток, які мають спільних 
предків у родоводах. Запропоновані для великої 
рогатої худоби схеми ротацій для подолання ін-
бридингу в цих популяціях не дієві, оскільки не-
має кріоконсервованої сперми плідників, а мето-
дичні підходи до розведення свиней дещо інші, 
порівняно зі скотарством. Не додало оптимізму і 
впровадження для нечисельних порід, серед 
яких миргородська, українська степова біла та 
українська степова ряба, методу штучного осі-
меніння.  
З урахуванням цього залишається лише спо-

стерігати та аналізувати генетичну ситуацію в 
породах за використання спорідненого розве-
дення, а також визначати найбільш вдалі варіан-
ти підбору батьківських пар, які не призводять 
до прояву інбредної депресії  у потомків. 
Враховуючи, що споріднене розведення най-

більш часто проявляється за життєздатністю 
тварин та  інтенсивністю їх росту, нами була ви-
вчена жива маса свиноматок миргородської по-
роди в динаміці їх вирощування, а також прове-
дена оцінка тварин за їх власною продуктивніс-
тю у залежності від їх інбредності (коефіцієнту 
інбридингу). 
Мета досліджень – визначити живу масу сви-

номаток миргородської породи у залежності від 
коефіцієнту інбридингу (гомозиготності) та зро-
бити висновок про можливість спорідненого 
розведення різних ступенів у локальній популя-
ції. 
Завдання досліджень – визначити наявність 

інбредних свиноматок у миргородській породі та 
встановити зв’язок їх живої маси із коефіцієнтом 
інбридингу (гомозиготності). 
Матеріал і методи досліджень. Дослідження 

проведені на свиноматках миргородської поро-

ди, які належали до 11 генеалогічних родин. Ви-
значення коефіцієнта інбридингу (гомозиготнос-
ті) проводили за родоводом тварини, поданим у 
картці племінної свиноматки та використання 
загальновідомої формули Райта-Кисловського 
[8]. Враховуючи, що свині миргородської поро-
ди давно розводяться закритою популяцією в 
межах одного стада і в родоводах частини з них 
декілька інбредних предків, нами був розрахова-
ний  комплексний коефіцієнт інбридинг як сума 
усіх  розрахованих коефіцієнтів інбридингу по 
кожній тварині. Для визначення впливу спорід-
неного розведення на живу масу свиноматок во-
ни були згруповані в залежності від коефіцієнту 
інбридингу: І група – коефіцієнт інбридингу 
0,78–1,56 %; ІІ група – 2,34–4,68 % та ІІІ група – 
6,24–11,7 %. Оцінку свинок проводили за їх жи-
вою масою в разі відлучення в 45 днів, в 4 міся-
ці, 6 місяців, 9 місяців, а також показниками їх 
власної продуктивності, визначеної під час ви-
рощування (вік досягнення живої маси 100 кг та 
товщиною шпику на рівні 6–7-го грудних хреб-
ців). Визначення досліджуваних показників про-
водили за загальновідомими методиками у сви-
нарстві. Достовірність досліджуваних показни-
ків між групами маток визначали за порівняння 
до першої групи. Рівень годівлі та технологія  
утримання тварин забезпечували прояв їх гене-
тичного потенціалу. 
Результати досліджень. Дослідженнями 

встановлено, що свинки миргородської породи 
різного ступеня інбридингу в процесі росту хоча 
й мали дещо різну живу масу, але ця різниця бу-
ла не достовірною. Найбільш відчутно за відлу-
чення вплив інбридингу проявився по живій масі 
свинок, де тварини І групи, коефіцієнт інбридин-
гу яких знаходився в межах 0,78–1,56 %, перева-
жали представниці інших груп на 1,7 кг та 1,3 кг, 
відповідно (табл. 1). Безперечно, можна допус-
тити, що на живу масу свинок за відлучення 
вплинуло поєднання батьківських пар, при чому 
чим батьки більш однорідні за генотипом, тим 
жива маса їх потомків за відлучення менша.  
В усякому випадку в наших дослідженнях із під-
вищенням коефіцієнту інбридингу жива маса 
свинок за відлучення зменшувалася. Але в даний 
віковий період росту поросят не варто недооці-
нювати роль матері, особливо якість її молока, 
яке є основним видом корму для тварин до 21-
денного віку і впливає на їх живу масу під час 
відлучення. 
У подальші вікові періоди, коли свинки мир-

городської породи знаходилися в однакових 
умовах утримання та годівлі, вплив споріднено-
го розведення був різний. Так, у чотирьохмісяч-
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ному віці свинки різного ступеня інбридингу 
мали практично однакову живу масу, тобто 
вплив спорідненого розведення на розвиток да-
ної ознаки був відсутній. Але починаючи із  
6-місячного віку, інбредні свинки починають 
різнитися за живою масою, причому чим вищий 
коефіцієнт інбридингу, тим жива маса тварин 
була вищою. Так, свинки І групи з коефіцієнтом 
інбридингу 0,78–1,56 %, мали живу масу 73,8 кг, 
ІІ групи з коефіцієнтом інбридингу 2,34–4,68 % 
– 74,1 кг і ІІІ групи – з коефіцієнтом інбридингу 
6,24–11,7 % – 75,8 кг. Різниця за живою масою 
між тваринами першої і другої та третьої груп в 
цей віковий період становила 0,3 і 2 кг за недо-
стовірної різниці. В наступний віковий період 
різниця між живою масою тварин мала аналогі-
чну тенденцію деякої переваги у особин з вищим 
коефіцієнтом інбридингу, але теж без достовір-
ної різниці між групами. 
За період вирощування інбредних свинок від 

відлучення до 9-місячного віку перевага за жи-
вою масою була у тварин ІІ групи, коефіцієнтом 
інбридингу який знаходився в межах 2,34–
4,68 % за найменшого показнику в особин І гру-
пи з найнижчим коефіцієнтом інбридингу (0,78–
1,56 %). Тобто, навіть за недостовірної різниці 
між групами, можна зробити висновок про побі-
чний позитивний вплив  інбридингу на живу ма-
су свинок миргородської породи. Причому спо-
ріднене розведення було більш результативним 
за умови збільшення коефіцієнту інбридингу у 
свинок. 
Оцінюючи інбредних свинок за показниками 

їх власної продуктивності, слід вказати, що ін-
бридинг і в даному випадку приводить до пози-
тивних наслідків, оскільки не лише скорочує вік 
досягнення живої маси 100 кг, але й приводить 

до зменшення товщини шпику на рівні 6–7-го 
грудних хребців, що є бажаним у свинарстві. 
Встановлено, що із підвищенням коефіцієнту 
інбридингу з 2,34 % до 11,7 % вік досягнення 
тваринами живої маси 100 кг зменшився на 11,4 
днів (P > 0,95), а товщина шпику, виміряна при-
життєво, – на 2,7 мм. Свинки І групи на 4 дні 
пізніше досягали живої маси 100 кг, порівняно з 
тваринами ІІ групи (коефіцієнт інбридингу яких 
2,34–4,68) та мали більшу на 2,3 мм товщину 
шпику. Свинки ІІ групи поступалися представ-
ницям третьої групи за вищевказаними показни-
ками, відповідно, на 7,4 днів та 0,4 мм.  
Висновок. У випадку чистопородного розве-

дення свиней локальних порід, які знаходяться в 
категорії зникаючих, можливе застосування спо-
рідненого розведення батьківських пар із метою 
одержання потомків, комплексний коефіцієнт 
інбридингу яких буде не вище 11,7 %. 
Наявність у родоводах свинок миргородської 

породи декількох спільних предків за помірних 
та віддалених ступенів інбридингу позитивно 
впливає на живу масу тварин та їх власну проду-
ктивність, причому чим коефіцієнт інбридингу 
вищий за 2,34 %, тим зниження товщини шпику 
та скорочення віку досягнення живої маси 100 кг 
під час вирощування більш відчутні. Проте  
верхня межа коефіцієнту інбридингу при цьому 
не вище 11,7 %. 
Кращі показники власної продуктивності мали 

свинки, коефіцієнт інбридингу в яких був най-
вищим в стаді і знаходився в межах 6,24–11,7 %. 
Вплив ступеня інбридингу на живу масу сви-

нок у процесі їх вирощування в окремі вікові 
періоди хоча й мав позитивне спрямування, але 
достовірно не підтверджений. 

Жива маса та показники власної продуктивності інбредних свиноматок 

Піддослідні групи   
Показники І група 

(0,78–1,56) 
ІІ група 

 (2,34–4,68) 
ІІІ група 

(6,24–11,7) 
Жива маса, кг:   
у 45 днів 12,1±0,68 10,4±0,49 10,8±0,69 
у 4 міс. 44,9 ± 0,91 44,0±0,40 44,5±0,75 
у 6 міс. 73,8 ± 1,11 74,1±0,84 75,8±1,89 
у 9 міс. 120,5± 0,87 121,7±0,72 121,4±1,31 
абсолютний приріст, кг 108,4 111,3 110,6 
вік досягнення живої маси 100 кг 
під час вирощування, дн. 233,9±2,51 229,9±1,75 222,5±3,86 * 

товщина шпику на рівні 6–7 груд-
них хребців, мм (прижиттєво) 32,9±1,30 30,6±1,04 30,2±0,66 

Примітка: * P > 0,95 
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