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Войтенко С. Л , Петренко М. О., Шаферивский Б. С., Желизняк И. М. МОЛОЧНАЯ ПРОДУ- 
КТИВНОСТЬ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ КОРОВ УКРАИНСКОЙ ЧЕРНО- 
ПЕСТРОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЬІ ПО ЛТАВЩ ИН І

Освещенньїе результать исследований относительно проявления генетического потенци- 
ала продуктивности коров в зависимости от природно-климатической зоньї. Доказано, что коро- 
вь  5 имеющихся пород на Полтавщине по молочной продуктивности и воспроизводительной спо- 
собности превьшают средние показатели по Украине, но изменчивость признаков достаточно 
вьісокая. Аналогичная тенденция установлена и для коров украинской черно-пестрой молочной 
породь, которье в условиях Полтавской области бьли лучшими по сравнению со средними даннь- 
ми по племенньїм хозяйствам Украиньї. Вьсокий уровень удоя коров первотелок обеспечит повь- 
шение белковомолочности и жирномолочности, а также молочной продуктивности коров с увели- 
чением количества лактаций. Живая масса и возраст телок при осеменении не гарантирует вь- 
сокую молочную продуктивность коровам первотелкам.

Ключевьіе слова: породь, молочная продуктивность, воспроизводительная способность, 
естественно-жологические условия, украинская черно-пестрая молочная порода, зависимость 
признаков.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНЕЙ ЧЕРВОНОЇ БІЛОПОЯСОЇ ПОРОДИ
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Л. В. Флока, асистент кафедри товарознавства продовольчих товарів
Полтавський університет економіки і торгівлі

Для поліпшення ефективності використання сучасних порід свиней крім селекційних прийомів 
важливо застосовувати і технологічні, які спрямовання на підвищення продуктивності тварин. В 
статті описуються результати досліджень спрямованих на виявлення ефективності впливу на від- 
годівельні та м ’ясні якості свиней таких чинників як стать, жива маса при забої та рівень годівлі.

Встановлено, що за показниками скороспілості, середньодобових приростів і витратах кор
мів на одиницю приросту при однакових умовах годівлі та утримання істотної різниці між свинками
і кабанцями не спостерігається.

Найбільший вихід м ’яса в туші мали тварини, яких відгодовували вище на 25% від норми,
Вісник Сумського національного аграрного університету 

44 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Серія «Тваринництво», випуск 5/1 (31), 2017



вміст м ’яса був вірогідно більшим на 2,1% ніж у молодняку, який відгодовували на 25% нижче норми 
відповідно.

З метою ефективного використання свиней червоної білопоясої породи, шляхом виявлення 
біологічної пластичності і стабільності рекомендується постійно розширювати пошук ефектив
них технолого-селекційних прийомів, спрямованих на подальше підвищення її  продуктивності.

Ключові слова: вихід м ’яса, м ’язове вічко, шпик, відгодівельні якості, м ’ясні якості, рівень годівлі.
Постановка проблеми. Для успішного ви

ходу на внутрішній і зовнішній ринки дуже важли
во постійно проводити широку популяризацію 
якості вітчизняної продукції, отриманої не тільки 
від традиційних (велика біла, ландрас, миргород
ська) але й від новостворених порід (полтавська 
м’ясна, червона білопояса).

Щоб раціонально використовувати породи 
свиней різного напрямку продуктивності (саль
ний, м'ясо-сальний та м'ясний) та одержувати 
високоякісну свинину, необхідно диференційова
но підходити до їх живої маси при забої. Регу
люючи надходження поживних речовин кормами, 
можна впливати на ріст і формування морфоло
гічного складу туш свиней та одержувати туші 
необхідної якості [1, 3, 4].

Аналіз основних досліджень і публіка
цій, у яких започатковано розв’язання про
блеми. Узагальнюючи багаторічні дослідження 
вчених, доведено, що забійні та м’ясні якості сви
ней залежать як від породних особливостей тва
рин, так і від їх годівлі [5].

Свині відносяться до скороспілих тварин, 
тому витрати на їх розведення і відгодівлю швид
ко окупаються. За порівняно короткий проміжок 
часу можна отримати велику кількість якісного 
м’яса і сала. Відгодівля свиней являє собою за
вершальну господарську операцію, від успішного 
проведення якої залежать підсумки всієї роботи у 
свинарстві. Завдання її полягає в отриманні мак

симальної кількості свинини високої якості най
більш економічним шляхом.

Враховуючи те, що червона білопояса по
рода свиней досить розповсюджена і має певну 
селекційну пластичність актуальним є визначен
ня нових аспектів біологічних особливостей та 
встановлення ефективності її використання у 
зв’язку з різними чинниками.

Мета завдання. В задачу досліджень вхо
дило визначення ефективності різних шляхів під
вищення продуктивних якостей свиней червоної 
білопоясої породи.

Матеріали та методи досліджень. Науко
во-виробничі дослідження на свинях червоної 
білопоясої породи проводилися за період з 2010 
по 2014 рр. на базі племінного господарства СФГ 
«Криниця» Козельщинського району Полтавської 
області, лабораторій інституту свинарства і АПВ 
УААН та ВНЗ Укоопспілки «Полтавського універ
ситету економіки і торгівлі».

Дослідження проводили у відповідності до 
методичних вказівок [2]. Матеріал, одержаний в 
дослідах, оброблений методами варіаційної ста
тистики [6] з використанням комп’ютерної техніки.

Результати досліджень. На першому ета
пі досліджень нами було встановлено вплив статі 
на відгодівельні і м’ясні якості. Було проведено 
відгодівлю свинок і кабанців до досягнення тва
ринами живої маси 110,8 кг (табл. 1).

Таблиця 1
Відгодівельні і м’ясні якості свиней червоної білопоясої породи залежно від статі, п=5

Стать
тварин

Відгодівельні якості М’ясні якості

Вік досягнення 
живої маси 
100 кг, дні

Середньо
добовий 
приріст, г

Витрата кормів 
на 1 кг 

приросту, к.од.

Довжина 
туші, см

Товщина 
шпику на рівні 
6-7-го ребра, 

см

Площа
«м’язового • 2 вічка», см2

Маса
окосту,

кг

Склад туші, %

М'ясо Сало Кістки

Свинки 188 675 4,67 96,0 2,8 30,9 12,6 57,98 32,57 9,45
Кабанці 188 673 4,66 95,8 3,0 29,5 12,2 56,17 34,42 9,41

За показниками скороспілості, середньодо
бових приростів і витратах кормів на одиницю 
приросту при однакових умовах годівлі та утри
мання істотної різниці між свинками і кабанцями 
не спостерігається. Однак у свинок дещо менша 
товщина шпику (на 0,2 см), більша площа

«м’язового вічка» (на 1,4 см ) і вищий вміст м’яса 
в тушах (на 1,8%).

На другому етапі ми визначали доцільність 
забою свиней червоної білопоясої породи за 
живої маси 100-120 кг (табл. 2).

Таблиця 2
Відгодівельні та м’ясні якості свиней при забої тварин різних вагових кондицій, п=10 (М ±т)

Жива 
маса при 
забої, кг

Відгодівельні якості М’ясні якості

Середньодобовий
приріст

Витрати кормів 
на 1 кг прирос

ту, к.од.

довжина 
туші, см

товщина 
шпику, см

площа
«м’язового • 2 вічка», см2

маса окос
ту, кг

склад туші, %

м'ясо сало кістки

100 651 4,63 92,9±0,80 2,67±0,08 27,4±0,95 11,05±0,20 57,33 32,68 9,99
110 680 4,64 94,4±0,70 2,88±0,11 29,0±0,88 12,01 ±0,15 57,42 32,88 9,70
120 685 4,70 98,4±1,09 3,11 ±0,07 32,8±0,73 13,57±0,15 57,19 33,84 8,97

Як видно із представлених даних свині че- | рвоної білопоясої породи забезпечують одер-
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жання м’ясної свинини при забої тварин в розрізі 
100-120 кг.

При забої свиней живою масою 120 кг тов
щина шпику збільшується порівняно з цим показ
ником у тварин, забитих при живій масі 100 кг, 
лише на 0,4 см. Площа ж «м’язового вічка», нав
паки, зростає на 5,4 см2.

За практично однаковій кількості м’яса в ту
шах свиней різних вагових кондицій із збільшенням 
їх маси дещо зростає (на 1,16%) кількість сала.

На основі даних таблиці 2 можна зробити 
висновок про необхідність впровадження дифе- 
ренційної годівлі свиней не тільки враховуючи

вагову їх кондицію але й різний рівень годівлі.
Тому з метою підвищення продуктивності 

свиней червоної білопоясої породи нами на тре
тьому етапі ми досліджували їх відгодівельні та 
м’ясні якості за різного рівня годівлі. Для вико
нання запланованих досліджень тварин було 
розділено на 3 групи: І група -  годівля за нор
мою; ІІ група -  годівля на 25% вище норми; ІІІ 
група -  годівля на 25% нижче норми.

Результати досліджень наведені в таблиці
3. Як свідчать дані таблиці 3 різні рівні годівлі за 
однакових умов догляду й утримання вплинули 
на розвиток молодняку.

Таблиця 3
Динаміка живої маси свинок та витрати кормів на 1 кг приросту (М ±т), п=25

Показник

Група
1 2 3

рівень годівлі
за нормою на 25% вище норми на 25% нижче норми

Жива маса свинок, кг у віці:
2 міс. 15,35±0,4 15,50±1,1 15,29±0,9
4 міс. 38,60±0,8 38,90±2,0 34,50±1,2
6 міс. 69,50±1,5 71,50±3,4 67,20±1,2
8 міс. 106,00±2,8 107,50±5,6 95,30±1,2

Середньодобовий приріст, г 573,62 583,50 530,72
Витрати кормів на 1 кг приросту кормових одиниць 5,20 5,37 5,04

За однакової постановочної живої маси ві
дставання свинок при зниженій інтенсивності го
дівлі (на 25% нижче норми) від перших двох ви
являлось уже в 4-місячному віці і зберігалось до

кінця вирощування. Так у 8-місячному віці свинки 
другої групи перевищували своїх ровесниць пер
шої і третьої груп за живою масою на 1,41 і 
12,80% відповідно.

Таблиця 4
Морфологічний склад туш піддослідного молодняку (М ±т), п= 5

Група Міститься в туші, % Співвідношення сала 
до м’ясам’ясо сало кістки

За нормою 57,80***±0,31 32,30±0,16 9,90*±0,67 0,55±0,02
На 25% вище норми 58,30***±0,30 32,70*±0,34 9,00**±0,44 0,56 ±0,05
На 25% нижче норми 57,10±0,33 31,10±0,17 11,80±0,67 0,54±0,01

Примітка: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001.

За середньодобовим приростом живої ма
си свинки другої групи перевищували своїх рове
сниць першої і третьої груп на1,72 і 9,94% відпо
відно. За оплатою корму свинки другої групи 
уступали своїм ровесницям першої і третьої груп 
на 3,2 і 6,54 % відповідно. Таким чином, вирощу
вання свинок на підвищеному рівні годівлі сприяє 
інтенсивності росту на фоні незначного зниження 
оплати корму.

Найбільший вихід м’яса в туші мали твари
ни, яких відгодовували вище на 25% від норми, 
вміст м’яса був більшим на 0,8 та 2,1% більше 
ніж у молодняку, який відгодовували за нормою

та молодняку, який відгодовували на 25% нижче 
норми відповідно.

Висновки. На основі вищенаведених да
них можна зробити висновок про те, що на відго- 
дівельні та м’ясні якості свиней впливають такі 
чинники як стать, жива маса при забої та рівень 
годівлі. Наведений перелік чинників не є кінце
вим, а тому з метою ефективного використання 
свиней червоної білопоясої породи, шляхом ви
явлення біологічної пластичності і стабільності. 
необхідно розширити пошук ефективних техноло- 
го-селекційних прийомів, спрямованих на пода
льше підвищення її продуктивності.
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Волощук В. М , Флока Л. В. ПУТИ ПОВЬШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ КРАСНОЙ 
БЕЛОПОЯСОЙ ПОРОДЬ

В статье описьваются результать исследований направленньх на вьявление ^ффектив- 
ности влияния на откормочнье и мяснье качества свиней таких факторов как пол, живая масса 
при убое и уровень кормления.

Установлено, что по показателям скороспелости, среднесуточньх приростов и затратах 
кормов на единицу прироста при одинаковьх условиях кормления и содержания существенной раз- 
ниць между свинками и кабанчиками не установлено.

Наибольший вьход мяса в туше имели животнье, которьх откармливали вьше на 25% от 
нормь, содержание мяса бьл достоверно больше на 2,1%, в сравнении с молодняком, откармлива- 
ющимся на пониженной норме (на 25% ниже).

С целью ^ффективного использования свиней красной белопоясой породь путем вьявления 
биологической пластичности и стабильности рекомендуется постоянно расширять поиск ^ф- 
фективньх технолого-селекционньх приемов, направленньх на дальнейшее повьшение ее произ- 
водительности.

Клю чевье слова: откормочнье качества, мяснье качества, вьход мяса, мьшечньй глазок, 
шпик, уровень кормления.

VоIозНсНик V., РІока І.. МАУЗ ТО ІМСКЕАЗЕ РКОйОСТМ ТУ ОР ЖНІТЕ В Е ^ Е й  КЕ й РІОЗ
То ітргоуе ііїе еііісіепсу о і тойегп рід Ьгеейз ехсері Ьгеейіпд теііїойз изей апй ітрогіапі іесіїпої- 

оду, аітей іо епіїапсе ііїе  ргойисіШу о і апітаїз. Тіїе агіісїе йезсгіЬез ііїе  гезиїіз о і зіийіез аітей аі ійеп- 
іііуіпд ііїе  ітрасі оп ііїе еііісіепсу о і іаііепіпд рідз апй теаі диаїііу іасіогз зисії аз зех, їме меідіїі а і 
зїаидіїіег апй іеейіпд їеуеїз.

ЕзіаЬїізіїей ііїа і іп іегтз о і ргесосііу о і рідз, ауегаде йаіїу іпсгетепіз, апй созі о і іеей рег ипіі даіп 
ипйег ійепіісаї сопйіііопз о і іеейіпд апй іїоизіпд зідпііісапі йіііегепсе Ьеімееп рідз апй міїй Ьоагз агеп'і 
оЬземей.

Тіїе іїід іїезі теаі уіеїй іп сагсаззез меге апітаїз міїо іей аЬоуе 25% о і погтаї, ііїе  теаі сопіепі 
маз зідпііісапіїу іїідіїег Ьу 2,1% ііїап іп уоипд апітаїз ііїа і іей оп 25% Ьеїом погтаї, гезресі'меїу.

То таке еііісіепі изе о і міїііе Ьеїіей гей рідз, Ьу ійепіііуіпд Ьіоїодісаї рїазіісііу апй зіаЬіїііу гесот- 
тепйей іо ехрапй ііїе  зеагсії іог еііесі'ме іесіїпоїодісаї-Ьгеейіпд іесіїп'щиез іо іигііїег ітргоуе ііз регіог- 
тапсе.

Кеу могбз: іаііепіпд диаїіііез, теаі диаїіііез, теаі уіеїй, тизсїе еуе, іаїїом, іаііепіпд їеуеї.
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