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Висновки та пропозиції. Таким чипом, діяльність молочарських обслу
говуючих кооперативів у Херсонській області можна вважати життєздатною і
прогресуючою. Поява та існування у майбутньому великих сучасних спеціалі
зованих молочнотоварних підприємств не завадить розвитку обслуговуючих
молочарських кооперативів, за умов їх державної підтримки та подальшого
удосконалення, вони залишаться однією із альтернативних форм виробництва
якісного молока з усіма потенційними можливостями для інтегрування в га
лузь.
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ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ ПОРОДИ ЛАНДРАС У ПЕРІОД
АДАПТАЦІЇ
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Постановка проблеми. Останніми роками в Україні все більшого розпо
всюдження набувають свині зарубіжного походження. Завезене імпортне по
голів'я потребує вивчення їх адаптаційних особливостей в нових екологічних і
кліматичних умовах. У ВАТ «Племзавод «Степной» Запорізької області періо
дично надходить і використовується імпортне поголів’я свиней великої білої
породи
дюрок. Останнім часом тут використовуються і свині породи
ландрас [4, 5].
Стан вивчення проблеми. Продуктивні та відтворювальні якості свиней
значною мірою визначаються інтенсивністю їх росту та розвитку в ранні пері
оди життя. Однак, головною особливістю організму поросят є онтогенетична
незрілість тканин, органів травлення та функцій механізму терморегуляції.
Тому вони особливо чутливі до впливу факторів зовнішнього середовища.
Будь-яке відхилення від норми відразу ж приводить до зниження природної
резистентності організму, а значить, до зниження швидкості росту і навіть
загибелі порося г [2, б, 7].
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У зв’язку з цим, сьогодні на перший план висуваються завдання біологізації технологій. Вони передбачають, по-перше - створення таких умов вироб
ництва, які більшою мірою, ніж раніше, відповідають природним, біологічним
потребам тварин, особливо призначених для відтворення; по-друге - виведен
ня і максимальне використання тварин, що володіють здатністю зберігати ви
соку життєздатність і продуктивність у жорстких умовах промислової техно
логії [3, 5, 7]. Для якнайшвидшого вирішення цих завдань надзвичайно актуа
льним як у теоретичному, так і в практичному плані, є вивчення адаптивних
якостей свиней.
Завдання і методика досліджень. Експериментальні дослідження прово
дились протягом 2005...2011 років в умовах племзаводу з розведення свиней
породи ландрас ВАТ «Племзавод Степной» Кам’янсько-Дніпровського району
Запорізької області, на фоні сучасної промислової технології. Сюди в 2005
році імпортовано поголів’я свиней породи ландрас, з підприємства Північної
Ірландії (компанія иРВ Псі.), у кількості 60 свинок та 14 кнурців, які стали
основою для формування племінного стада господарства. Мета досліджень
полягала у вивченні впливу процесу адаптації на прояв продуктивних якостей
свиней породи ландрас в умовах промислової технології.
Науково-господарський дослід був проведений в умовах повноцінної го
дівлі. Годівля проводилась комбікормами власного виробництва з використан
ням преміксів чеського виробництва, компанії «Текго». Для тварин усіх піддо
слідних груп були створені аналогічні умови годівлі та утримання. Основний
метод досліджень - експериментальний.
Результати досліджень. У процесі адаптації організму доводиться прис
тосовуватися до умов, що не відповідають повною мірою його вимогам, це
відразу ж відображається на рості і розвитку тварини. Тому для оцінки адапта
ційної здатності молодняку свиней доцільно застосовувати показники його
росту' та розвитку. У таблиці 1 наведено результати оцінки ремонтних свинок
різних поколінь за власною продуктивністю.
Найбільшою енергією росту характеризувалися тварини-акліматизанти,
що свідчить про високий їх генетичний потенціал. Живої маси 100 кг вони
досягали за 188,26 днів. Однак, їх дочки живої маси 100 кг досягали на 8,31 дні
довше (Р>0,95). Ще більш пізньоспілими виявилися тварини II покоління, які
вказаної живої маси досягли на 18,22 дні пізніше, порівняно з акліматизантами
(Р>0,999).
Проте, вже тварини III покоління виявили тенденцію до підвищення ско
ростиглості. Живої маси 100 кг вони досягли за 195,10 днів, шо на 11,38 днів
менше, порівняно з тваринами II покоління, але все ж на 6,84 дні, більше
(Р>0,95). порівняно з аналогічним показником тварин-акліматизантів.
На показник довжини тулуба впливу акліматизації виявлено не було. У
тварин усіх поколінь, які досліджувалися, даний показник знаходився практи
чно на одному рівні - 120,33... 122,63 см.
Упродовж періоду адаптації також відмічено нарощування товщини шпи
ку у ремонтних свинок. Зокрема, вже тварини І покоління за даним показни
ком переважали акліматизантів на 1,28 мм. Представники наступних генерацій
характеризувалися подальшим зростанням даного показника. Так, тварини II
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покоління мали товщину шпику на 3,55 мм (Р>0,999), а тварини III покоління
- на 4,53 мм (Р>0,999) більшу, порівняно з акліматизантами.
Таблиця 1. - Результати оцінки ремонтних свинок породи ландрас за власною продуктивністю,

X + Бх

Покоління
1
(п=55)
(п=104)

Показник

акліматизанти
(п=48)

В ік досягненн я ж и в о ї м аси
100 кг, дн ів
Д ов ж и н а ту.тубу, см

188,26
±2,87
120,33±0,88

196,57
± 2,20*
121.06 ± 0 ,6 2

Т о в щ и н а ш п и к у н а рівні
6 ...7 грудни х хребц ів, мм

18,27±0,76

С ередньодобови й при ріст, г

795,91
±1036

(п=50)

19,55±0,82

2 0 6,48
± 1 ,85***
121,01±0,75
21,8 2 ± 0 ,3 2
***

195,10
±1,32*
122,63±0,77
22,80±0,50
***

672,90
± 1 1,14***

608,70
± 7 .65***

676,19
± 6,20***

Дана тенденція, очевидно, обумовлена повною або частковою відсутністю
цілеспрямованої оцінки та відбору тварин за даною ознакою.
Отже, адаптаційні процеси найбільш суттєво відобразилися на інтенсив
ності росту ремонтних свинок, обумовлюючи значне її зниження в тварин І та
П генерацій.
Ріст і розвиток свиней мають особливості, обумовлені статтю. Загально
визнано, що кнурці відрізняються більшою інтенсивністю росту, ніж свинки, а
також краще оплачують корм приростом живої маси.
Дані таблиці 2 демонструють вплив процесу адаптації на результат конт
рольного вирощування ремонтних кнурців.
Серед кнурців, як і серед свинок, найвищою енергією росту характеризу
валися тварини - представники покоління акліматизантів.
Живої маси 100 кг вони досягали за 169,22 дні. Однак, уже в їхніх нащад
ків І покоління відбулося зниження енергії росту. Живої маси 100 кг вони до
сяглії на 5,51 дні довше, порівняно з представниками батьківського покоління.
Таблиця 2. - Результати оцінки ремонтних кнурців породи ландрас за
власною продуктивністю,

Х±Бх
Покоління
І
(п=20)

Показник

акліматизанти
(п=12)

(п=56)

(п=40)

В ік досягненн я ж ивої м аси 100 кг,
днів

169.22
±2,56

174,73
± 2,12

179,26
±1,53***

177,62
±1,23**

Д о в ж и н а тул убу, см

122,38
±0,24

121,67
± 0 ,8 0

122,07
± 0,58

123.52
± 0,34

Т овщ и н а ш п и ку н а р ів н і 6 ...7
грудни х хребц ів, м м

17,30
±0,33

19,17
± 0 ,20***

18,10
± 0,18*

22,00
± 0,25***

С ередн ьодобови й при ріст, г

825,56
±11,35

833,33
± 10,71

757,90
± 8,14***

797,75
±9,66
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Найнижча енергія росту була відмічена у тварин II покоління, які досягай
вказаної живої маси за 179,26 дні, що на 10,04 дні (Р>0,999) більше, порівняно
з аналогічним показником тварин-акліматизантів.
Різниця за показником довжини тулуба між кнурцями різних генерацій
була незначною і статистично невірогідною.
Кожне наступне покоління кнурців характеризувалося нарощуванням то
вщини шпику. Зокрема, нащадки І покоління переважали акліматизантів за
даним показником на 1,87 мм (Р>0,999), а тварини Ш покоління - вже на
4,7 мм (Р>0,999).
Отже, виходячи з результатів аналізу показників росту та розвитку ремон
тного молодняку, можна зробити висновок, що в процесі адаптації до нових
умов годівлі та утримання тварини зазнали певних змін. Молодняк покоління
акліматизантів продемонстрував вірогідну перевагу над аналогами наступних
поколінь за всіма показниками, що характеризують інтенсивність росту.
Надалі, під дією великої кількості стресових факторів, які супроводжують
процес завезення та адаптації тварин, їх ріст і розвиток значно сповільнилися.
У цілому, в кожному наступному поколінні більшість показників, що ха
рактеризують інтенсивність росту молодняку, погіршились. Мінливість ознак
також поступово знижувалася і досягла мінімуму у тварин ПІ покоління.
Отже, у процесі встановлення адаптивного гомеостазу в організмі швид
кість росту свиней знизилася.
Відтворювальні якості характеризуються низькою успадковуваністю і бі
льшою мірою залежать від умов зовнішнього середовища. У більшості випад
ків низький рівень заплідненості і багатоплідності у свиней є наслідком непов
ноцінної або недостатньої годівлі, порушень режиму догляду та утримання
тварин, несвоєчасного осіменіння свиноматок.
Однак, на думку І. П. Шейко та В. С. Смирнова [7], багатоплідність та ін
ші показники продуктивності свиноматок відокремлено не можуть бути надій
ними критеріями оцінки адаптації тварин. Але вони набувають певного зна
чення при оцінці адаптаційної здатності за умови їх аналізу у ланцюзі послідо
вних поколінь із урахуванням конкретних умов середовища.
У результаті оцінки відтворювальних якостей свиноматок-першоопоросок
різних поколінь встановлено, що у тварин І покоління відбулося вірогідне
(Р>0,95) зниження багатоплідності, порівняно з поколінням акліматизантів на
1,47 гол (табл. 3).
У наступних поколіннях намітилася тенденція до збільшення даного по
казника. Так, тварини III покоління вже перевищували акліматизантів на 0,71
гол.
Слід відмітити, що для кожного наступного покоління було притаманне
зниження розмаху мінливості даного показника, що є свідченням консолідації
тварин за даною ознакою.
Статистично вірогідної зміни показника великоплідності, залежно від по
коління свиноматок, встановлено не було.
Одночасно зі зниженням багатоплідності свиноматки І покоління харак
теризувалися і нижчою молочністю, меншою кількістю поросят та масою гніз
да при відлученні, а також збереженістю поросят-сисунів, порівняно з акліма-
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тизантами. Натомість тварини II та ПІ поколінь за даними показниками вже
перевищували аналогів покоління акліматизантів.
Таблиця 3. - Віїтворювальні якості різних поколінь свиноматок породи
ландрас (за результатами першого опоросу)
Покоління
Показник

1

акліматизанти
(п=48)
С„
Х ± 5 -

С„

Х±Ь

%

Б агатоплідність, гол.
В еликогийдність. кг
М олочність, кг
К ількість п оросят при
відлученні, гол.
Ж и ва маса поросяти у
віці 2 міс., кг
М аса гнізда в 2 м іс., кг
Збереж еність, %

8,95
± 0 ,4 0
1.24
±0.03
4 2,10
±3.03
7,26
± 0.36
17,84
± 0,56
129.52
±6.23
81,12
±1.07

(п=104)

(п=55)

48.6
18,9
22,4
18,4
29,7
29,7
23,3

7.48
± 0 ,5 5 '
1,30
±0.01
40,80
± 2 ,6 0
6,80
± 0,30
18,23
±0.50
123,96
±4,66
90.91
± 1 ,4 0 '"

%
4 0.9
13,8
20.8
16,0
18,1
20.0
14,8

8,90
±0,32
1,28
±0,04
47,99
± 2.83
8,42
±0,38*
18,00
± 0,36
151.56
3=3,20"
94,61
± 1 ,2 0 " '

(п=50)
С„

Х±%

%

Х ± 5 -

38,5
18,3
18.3
15,8
17,8
21,2
13,7

9,66
± 0 ,4 7
1,30
± 0,03
51,52
± 1 ,8 6 "
9,20
± 0 ,5 5 "
19.44
± 0 ,6 0
178,85
±5,47*“
95.24
± 1 ,3 2 " '

С\,%
33,7
17,4
19,3
15,0
23.0
24,4
18,1

Отже, у процесі адаптації відбулося значне зниження практично всіх показ
ників відтворювальних якостей свиноматок-першоопоросок. При аналізі середніх
показників відтворювальних якостей повновікових свиноматок (з двома та більше
опоросами) встановлено, що, в цілому, зберігаються тенденції, виявлені при аналі
зі аналогічних показників у свиноматок-першоопоросок (табл. 4).
Таблиця 4. - Відтворювальні якості свиноматок породи ландрас (за ре
зультатами 2-х та більше опоросів)

Показник

Акліматизанти
(п=48)

^±5Багатоплідність, гол.
В еликоплідність, кг
М олочність, кг
К ількість поросят при
відлученні, гол.
Ж и в а маса поросяти у
віці 2 м іс., кг
М аса гнізда в
2 міс., кг
Збереж еність, %

10,32
±0,42
1.25
±0,02
47,20
± 2,03
9,44
± 0,36
18.95
± 0.47
178.89
±3.24
91.47
± 1 ,3 0

С,
%
20,9
9,7
11.9
10.4
11.4
15,3
24,1

Покоління
1
<п=55)
(п=104)
С\,
Х±БСу, %
%

10,68
±0,31
1,22
±0.01
54.43
± 2 .2 4 '
9,72
±0.30
19,36
± 0,36
188.18
± 2 ,5 6 '
91.01
±1,26

25.0

11,01
±0.21

24,2

10,2

1,31
± 0 ,0 2 '

14.6

56,65
± 1 .5 9 '"
10,30
11,0
±0,38
19,06
11.9
±0,30
196,32
18,4
± 2 ,1 4 '* '
93,55
29,1
± 1 ,1 0
16,2

16,3
9.36
13,7
18.3
27,3

(п=50)
с„

Л'±5-

11,77
±0,41*
1,30
± 0.04
56,71
± 1 ,1 0 * "
10,70
±0,55
19,81
±0.42
211,97
± 2 ,1 0 '"
90,91
± 1 ,4 0

%
25,1
14,4
20,6
10.1
1^ 2
17,2
25,1

Технології виробництва продукції тваринництва

Найвища багатоплідність притаманна свиноматкам III покоління - 11.77
гол., що на 1,45 гол більше (Р>0,95) аналогічного показника свиноматокакліматизантів. Крім того, у кожного наступного покоління, порівняно з акліматизантами, відмічалося нарощуваная молочності, кількості та маси поросят
при відлученні. Унаслідок цього маса гнізда поросят у 2-місячному віці до
свиноматок III покоління переважала аналогічний показник тваринакліматизантів на 33,08 кг (Р>0,999).
Висновки та пропозиції. Адаптація свиней породи ландрас зарубіжного
походження до умов сучасного промислового виробництва обумовлює зни
ження інтенсивності росту молодняку та відтворювальних якостей тварин
основного стада. Вплив даного процесу простежується протягом двох-трьох
послідовних поколінь. Найбільш значне зниження вищеназваних показників
притаманне І поколінню нащадків імпортованих тварин.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕТРАВНОСТІ ТА ЗАСВОЄННЯ КОРМІВ
МОЛОДНЯКОМ СВИНЕЙ М’ЯСНИХ ГЕНОТИПІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ
ТА ЗАРУБІЖНОЇ СЕЛЕКЦІЇ
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Постановка проблеми. Підвищення попиту на свинину високої якості обу
мовлює необхідність проведення селекції свиней за м'ясними якостями як при
внутрішньопородному розведенні, так і при схрещуванні нових м'ясних порід.
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