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На сучасному етапі селекційних робіт в свинарстві важливого зна-
чення набуває розробка критеріїв оцінки прогнозування відтворних 
якостей свиноматок. Це зумовлено тим, що вони визначають обсяги 
вирощування і відгодівлі тварин, показники виробництва продукції на й 
голову родинного стада. Відомо, що відтворні якості свиней мають ни-
зькі показники успадкованості (0,05…0,15), тому прямий відбір з ними 
не завжди ефективний. 

Тому останнім часом в свинарстві значна увага надається визна-
ченню біологічних лімітів, які забезпечують високі відтворні якості акти-
вної частини популяції. 

Останнім часом в селекційній роботі значна увага надається ви-
значенню біологічних лімітів, які забезпечують високі відтворні якості 
активної частини популяцій. Як вказує Ф.Орозко (1989) перевищення 
цих лімітів (за продуктивними ознаками) веде до встановлення негати-
вної кореляції з заплідненістю, виходом молодняка, його збереженістю. 
В цьому аспекті  в свинарстві доцільно вивчити співвідношення маси 
гнізда при народженні до маси свиноматок, так як цей показник в пов-
ній мірі характеризує їх в репродуктивний потенціал. Поряд з цим доці-
льно встановити зв'язок маси гнізда за великоплідністю  з наступним 
ростом і розвитком тварин. 

Співвідношення маси гнізда до маси маток в певній мірі визначає 
напруженість ембріогенезу, а також скоростиглість приплоду. Тому цей 
показник доцільно розглянути як новий критерій оцінки репродуктивних 
якостей свиноматок. 

Зв'язок великоплідності з наступним ростом і розвитком тварин 
вивчався в ряді робіт (Рибалко В.П., 1995; Березовський М.Д., Ломако 
О.Р., 1998, Ломако О.Р., 2000). Було запропоновано ряд нових критері-
їв оцінки вирівненості гнізда за великоплідністю і розроблені відповідні 
індекси оцінки. 
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Але детальних комплексних досліджень в цьому напрямку не про-
водилось, що визначає актуальність робіт з питань ролі великопліднос-
ті в становленні репродуктивних і продуктивних ознак свиней. Виходя-
чи з цих передумов, нами проведені дослідження по визначенню нових 
параметрів оцінки великоплідності та їх вирівненості в зв'язку з багато-
плідністю маток та живої маси поросят при відлученні. 

Дослідження проведені на свинофермі учбового дослідного госпо-
дарства "Приозерне" Комсомольського району, м.Херсон, 1999-2000 
роках. Об’єктом досліджень були свиноматки великої білої породи м'я-
сного типу (на основі плідників естонської селекції). В дослідах було 
вивчено репродуктивні якості 34 голів свиноматок, які були сформовані 
в  три групи за живою масою співвідношення маси гнізді до маси маток 
та індексом вирівненості поросят в гнізді. 

За живою масою свиноматки були розподілені на три класи: I до 
187 кг, II – 188-210 кг і III – 211 кг і більше. По співвідношенню маси гні-
зда до маси свиноматок відповідно: I – до 6,4 %; II – 6,5-8,0 %  і III – 
вище 8,1 %. Індекси вирівненості гнізда розраховували за методикою 
М.Д.Березовського (1999): 





x

ХХ minmax
,  де 

maxХ  – максимальна жива маса поросяти в гнізді, кг 

minХ  – мінімальна жива маса поросяти в гнізді, кг 


х  – середнє значення великоплідності в гнізді, кг 

В результаті досліджень встановлено, що максимальна багатоплі-
дність була у маток з середньою живою масою (188-210 кг) – і складала 
11,2±0,12 гол (табл.1).  

Групи свиноматок з масою нижче і вище середніх значно мали ві-

дповідно багатоплідність на рівні 10,50,11 і 11,00,10 голів поросят. 
Аналіз багатоплідності маток, віднесених до трьох груп за індек-

сом М.Д.Березовського показав, що оптимальний був також клас з се-
редніми значеннями; матки цього класу мали багатоплідність 11,3 голів 
поросят. 

Найбільш суттєві відмінності  між свиноматками встановлені при їх 
розподілу за співвідношенням маси гнізда при народженні / жива маса 
матки (%). Максимальні значення цього показника (з 6,4 до 8,1 %) 

сприяли підвищенню багатоплідності маток з 9,80,12 до 11,70,09 го-
лів поросят. 
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Нами вивчені показники живої маси поросят при відлученні зале-
жно від розподілу свиноматок на сформовані групи. Отримані дані вка-
зують, що максимальні значення цього показника отримані, як і по ба-

гатоплідності для маток середнього класу за живою масою: 18,70,18 

кг. В класах М
-
 і М

+
 отримана відповідно жива маса 15,70,16 і 

14,90,11 кг. (Р0,01). Оптимальними також виявилися середні значен-
ня  індексу вирівненості поросят (0,45-0,65). Жива маса поросят при ві-
длученні від цієї групи маток складала 17,6 кг, а для  груп з нижчим по-
казником відповідно 16,4 кг і 16,1 кг. На відміну від  ознаки багатоплід-
ності максимальну живу масу поросят при відлученні отримано в групі 
свиноматок з середніми для популяціями значеннями (6,5-8,1 %) – 18,7 
кг (для класу М

-
 15,45 і М

+ 
16,05 кг). Встановлені вірогідні відмінності в 

показниках живої маси поросят. 
В цілому проведені дослідження показали, що співвідношення ма-

си гнізда при народженні до маси матки поряд з індексом вирівненості 
приплоду можуть бути використані як додаткові критерії для підвищен-
ня точності фенотипової оцінки свиноматок за репродуктивними якос-
тями, а їх використання буде сприяти відбору молодняку з високою 
енергією росту в період вирощування, це буде сприяти селекційному 
прогресу за відгодівельними якостями. 
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Одним із основних показників, який визначає репродуктивні якості 
свиноматок є маса гнізда при відлучені. Він є інтегрованим показником, 
який включає кількість поросят до відлучення і масу кожного поросяти 
цього гнізда. Величина його залежить як від збереженості молодняку, 
так і від його енергії росту. Зважаючи на важливість прогнозування цьо-
го показника, нами вивчено взаємозв’язок інтер’єрних показників сви-
номаток і показників розвитку поросят при відлученні з використанням 
прийому розрахунку коефіцієнтів шляхів за методикою С.Райта. 

Інтегрованість генетичної системи рослин і тварин, плейтропних 
дій більшості генів, закладені в основу кореляційних зв’язків між озна-


