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Миколаївський державний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна
П Л ЕМ ІН Н Е ГО С П О ДА РС ТВО З РОЗВЕДЕННЯ А С К А Н ІЙ С Ь К О ГО ТИПУ
С ВИ Н ЕЙ У К РА ЇН С ЬК О Ї М ’ЯСН ОЇ ПОРОДИ

У статті наведено коротку історію створення стада свиней
асканійського типу української м ’я сної породи та характеристику їх
продуктивних якостей в умовах ТОВ “Таврійські свині” Скадовського району
Херсонської області.
К лю чові слова: асканійський тип, свиноматка, багатоплідність, маса
гнгзоа.
Вступ. П лемінна робота в свинарстві України на сучасному етапі розвитку
галузі характеризується тенденцією масового завезення в господарства тварин
м 'ясного напряму продуктивності зарубіжного походження. Проте, як зазначає
В.П. Рибалко [5], наші вітчизняні генотипи, при створенні їм оптимальних умов
годівлі та утримання, за продуктивністю не поступаються зарубіж ним, а за такими
показниками як резистентність, пристосованість до умов годівлі та утримання,
характерних для більш ості господарств, а також за якістю продукції значно
перевищ ую ть їх. Це обумовлю є необхідність більш ретельного вивчення
продуктивних якостей свиней вітчизняних генотипів та розробки програм їх
селекції.
В Україні друге місце за чисельністю поголів'я (3,15% ) посідає українська
м 'ясна порода [4]. Робота по створенню цієї породи розпочалася з 1981 року за
спеціально розробленими програмою та методикою. А пробацію новоствореної
породи було проведено в грудні 1992 року, а затвердж ена вона була в грудні 1993
року [2]. Загальна чисельність поголів'я тварин нової породи на момент апробації,
за даними С. В. Акімова зі співавторами [2], становила 67772 голови, в тому числі
3043 основних свиноматок та 408 основних кнурів.
О днак, як зазначають ці ж автори [1], за період з 1993 по 2003 рік поголів’я
основних свиноматок та кнурів цієї породи скоротилося на 45,8 та 62,3%.
відповідно. Найбільш значне скорочення відбулося серед п оголів'я основних
свиноматок та кнурів асканійського типу вищ еназваної породи - на 503 голови
(48.8%) та 130 голів (74,6% ) відповідно. Зважаючи на це. важливого значення
набуває збереження, поширення та удосконалення свиней вищеназваного
генотипу.
М атеріал і методи. Дослідження проводилися в умовах племінного заводу
"Товариство
з обмеженою
відповідальністю
(ТОВ)
"‘Таврійські
свині"
С кадовського району Х ерсонської області. М атеріалом для дослідж ень були
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основні свиноматки та кнури асканійського типу української м ’ясної породи.
Дослідження проводили загальноприйнятими зоотехнічними методами.
Р езу л ьтати д о сл ідж ен н я. ТОВ "Таврійські свині” створене в 2003 році на
базі колишнього племінного заводу ‘‘Україна’", який був базовим господарством
при створенні асканійського типу української м ’ясної породи. Основою для
формування стада стали тварини (20 свиноматок та 3 кнури-плідники), придбані у
племінному заводі ’’У країна”. Проте, нині цей племінний завод перестав існувати.
Розведення свиней в ТОВ “Таврійські свині” розпочалося з розробки
науково обгрунтованих систем годівлі та утримання свиней різних статево-вікових
груп.
Дана робота проводилася спеціалістами господарства спільно з науковцями
факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва
М иколаївського держ авного аграрного університету.
У результаті цієї наполегливої праці до 2006 року в господарстві було
створено стадо свиней асканійського типу, які за своїми продуктивними якостями
відповідали мінімальним вимогам до класів “еліта” та “ І”.
У результаті проведеної в 2008 році державної атестації підтверджено, що
тварини, які розводяться в господарстві, за своїми продуктивними якостями
відповідають вимогам, які встановлені для тварин м ’ясного напряму
продуктивності. Тому, враховую чи високий рівень організації ведення галузі
свинарства, господарству було присвоєно статус племінного заводу.
З 2005 року в господарстві розводять і свиней великої білої породи
(зарубіжного походження). Основою для формування стада стали тварини
придбані у ВАТ «П лемзавод «Степной» Запорізької області.
У 2008 році господарство отримало статус племінного репродуктора з
розведення свиней великої білої породи.
Зараз підприємство ТОВ “Таврійські свині” за продуктивними якостями
свиней які розводяться в господарстві є конкурентоздатним. Загальна інформація
щодо продуктивних якостей свиней вищезазначених генотипів представлено в
таблиці.
Станом на 01.01.2010 року в господарстві вже налічувалося 150 основних
свиноматки та 10 кнурів-плідників асканійського типу української м ’ясної породи.
Генеалогічна структура стада свиней племінного репродуктора Т О В ’’Таврійські
свині” представлена чотирма лініями кнурів (Цоколь, Цианіт, Циліндр, Цепкий) та
восьмома родинами свиноматок (Царапинка, Цензура, Ценная, Цикада, Цинга,
Цитадель, Цитата, Цифра). Н айвищ у питому вагу в стаді мають свиноматки
родини Цитаделі - 18,0%.
За результатами бонітування 2010 року за комплексом ознак всі основні
кнури-плідники, що використовую ться в господарстві, та 71 основна свиноматка
(47%) віднесена до класу ’’еліта”, а реш та основних свиноматок - до І класу.
Відомо, що продуктивність тварин значною мірою визначається
показниками їх розвитку. Згідно з Інструкцією по бонітуванню свиней [3], нами
було проаналізовано показники ж ивої маси та довжини тулуба свиноматок
основного стада на 5 ... 10-й день після першого опоросу. В результаті досліджень

