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Завдяки своїм біологічним особливостям свині посідають основне місце в
забезпеченні людей м’ясом. В даний час в Україні, коли значно зменшилось
виробництво м’яса, вирішення проблеми забезпечення в стислі терміни
харчування населення високоякісним білком можливе лише за рахунок свинини.
На Миколаївщині, як і в цілому на Україна, свинарство було і в перспективі
довго ще залишиться пріоритетною галуззю сільськогосподарського виробництва.
В програмі збільшення виробництва свинини значне місце відводиться м’ясним
генотипам свиней, удосконаленню їх продуктивних якостей, створенню
спеціалізованих батьківських і материнських форм і типів та розповсюдженню їх
в певних регіонах. Світовий та вітчизняний досвід свідчить, що в більшості це
проводиться шляхом чистопородного розведення, а в окремих випадках, для
прискорення цього процесу, використовуються і інші методи, зокрема, “прилиття
крові” свиней перспективних м’ясних порід та з використанням сучасних
селекційно-генетичних, фізіолого-біохімічних методів і ДНК-технологій.
В останній час в Україні створено ряд порід свиней м’ясного напрямку
продуктивності (українську, полтавську, червону білопоясу м’ясні породи), які
мають високі м’ясні якості, що відповідає вимогам сучасного ринку. Та, не
дивлячись на їх високий генетичний потенціал продуктивності, ряд переваг в
порівнянні з другими генотипами свиней, на протязі періоду від створення до
цього часу активно ведеться робота по поліпшенні їх продуктивних якостей.

Звичайно, що найбільш актуальним це є для недавно створеної червоної
білопоясої породи свиней. Селекційно-племінна робота з поліпшення червоної
білопоясої породи свиней в регіоні ведеться з використанням сучасних ДНКтехнологій та фізіолого-біохімічних методів у напрямку покращення м’ясних
якостей тварин за рахунок зменшення товщини шпику, підвищення маси окосту,
довжини тулуба та інтенсивності росту молодняку шляхом відбору, добору та
“прилиття крові” свиней других, поліпшуючих, м’ясних порід, таких як ландрас і
п’єтрен, які за типом будови тіла, рівнем продуктивності та пристосованості до
умов півдня близькі до тварин поліпшуючої породи, але відрізняються від них в
кращий бік: ландрас – довжиною тулубу, п’єтрен більш вираженими окостами та
вмістом м’яса в туші. Модельні тварини повинні бути швидкостиглими, з добре
розвинутою м’язовою та травною системою і кістяком.
Багаточисленні наукові пошуки, проведені в цьому напрямку науковцями
лабораторії з племінної роботи та відтворення поголів’я в свинарстві
Миколаївського інституту АПВ та виробничниками на поголів’ї племзаводу
СГПП “Техмет-Юг”, племрепродуктора ДП “ДГ “Зоряне” і других свідчать, що
даний генотип свиней, маючи гарну оплату корму, високий рівень продуктивності
та відтворних якостей, найбільш нагально потребує задоволення вимог ринку в
відношенні зменшення товщини шпику, що значно підвищить як
конкурентоздатність даного генотипу так і галузі в цілому.
Дослідження проведено на достатньо високому методичному рівні та
задовільному матеріальному забезпеченні.
Одним з показників рівня проведення досліджень являється хоча б те, що
серед господарств України, які займаються розведенням та розповсюдженням
свиней даного генотипу, в племзаводі червоних білопоясих свиней СГПП
“Техмет-Юг” Миколаївської області найбільш міцна матеріальна та кормова база,
високий рівень технології виробництва племпродукції та свинини, що дає
можливість на близькому до оптимального рівня вести селекційно племінну
роботу, проводити дослідження по виявленню найбільш ефективних поєднань
ліній, сімейств, “прилиття крові” других, перспективних генотипів та
використання ДНК-технологій.
Проведені ряд пошуків та досліджень суттєво вплинули на результативність
селекційно-племінної роботи в господарстві, де за досить короткий термін
створено високопродуктивне стадо червоної білопоясої породи свиней, в ній
сформовано групи тварин нових генеалогічних структур з поліпшеними м’ясними
якостями.
Проведені дослідження по оприділенні інтенсивності росту молодняку групи
тварин без “прилиття крові” (контрольна) та одержаного при “прилитті крові”
свиней породи ландрас (Л) і п’єтрен (П) (дослідна) свідчать (табл.1), що тварини в
різні вікові періоди вирощування мали різну енергію росту і живу масу. Різницю
в живій масі, на користь дослідної групи тварин, ми спостерігали вже в
двомісячному віці; вона зберігалась в різних розмірах на протязі всього періоду
досліджень.

Табл.1
Інтенсивність росту та проміри піддослідних тварин (п=18, М+m)
Вік молодняку

Один.
вимір.

Групи

контрольна
дослідна
жива маса
2 місяці
кг
21.1+0,30
23.0+0,27
4 місяці
кг
49,3+0,45
53,4+0,54
6 місяців
кг
81,7+-,74
91,2+0,48
Проміри тулубу тварин різних поєднань в віці 6 міс.
Довжина тулубу
см
119,8+1,65
122,4+1,44
Висота в холці
см
62.4+1,12
63,1+0,98
Обхват грудей
см
111,0+1,94
113,9+1,81
За наведеними даними різниця в живій масі з віком збільшувалася,
максимальною була між групами в 6 місяців, яка перевищувала живу масу свинок
контрольної групи на 9,5кг, або 11,6%. При аналізі лінійних вимірів піддослідні
свинки були найдовшими –122,4см, обхват грудей 113,9см, висота в холці 63,1см.
Вони перевищували показники свинок контрольної групи відповідно на 2,1%; 1,1;
2,6%. На підставі взятих промірів були вирахувані індекси тілобудови.
Найнижчою розтягнутістю характеризувалися свинки контрольної групи. По
індексу масивності та компактності особливої різниці між групами не виявлено.
Для оприділення відгодівельних якостей молодняку було проведено
контрольну відгодівлю тварин дослідної та контрольної груп. При цьому
встановлено (табл.2), що живої маси 100кг на відгодівлі свині досягли за 188-207
днів, при середньодобових приростах 633-709г, витрачаючи на 1кг приросту 3,423,60 кормових одиниць корму.
Табл.2
Відгодівельні якості піддослідного молодняку (М+m)
Показники
Вік досягнення живої маси 100кг
Тривалість відгодівлі
Загальний приріст
Середньодобовий приріст
Витрати кормів на 1кг приросту

Один.
вимір.
днів
днів
кг
г
корм.од.

Група тварин
контрольна
дослідна
207,0+0,82
188,0+1,22
112,0+1,70
101,0+2,24
76,0+0,82
85,1+1,36
633,0+6,80
709,0 +4,47
3,60
3,42

Найбільш короткий термін досягнення живої маси 100кг в молодняка
дослідної групи, який цієї маси досяг за 188 днів, при середньодобових приростах
709г та затраті на 1кг приросту 3,42 корм.од. Тобто піддослідний молодняк за

відгодівельними якостями мав перевагу над тваринами контрольної групи: по
віку досягнення живої маси 100кг, середньодобовому приросту, витраті корму
відповідно на 19 днів, 76г та 0,18 корм.од. або на 10,1%; 12,0 та 5,2%.
Одним з найважливіших показників ефективності селекційної роботи є
підвищення багатоплідності свиноматок. Питання підвищення багатоплідності
для Миколаївщини, де вона складає всього 7-8 поросят при нормі 10-11 голів,
являється надзвичайно актуальним. Високу ступінь кореляції між показниками
багатоплідності, масою гнізда при народженні, при відлученні, виробництвом
свинини на перехідну голову, інтенсивністю використання маток і багатьма
іншими доказано численними науково-дослідними роботами та виробництвом. У
свинарстві роботу із збільшенням розміру гнізда проводять з використанням
селекційних програм з високопродуктивними лініями свиноматок методами
відбору, добору, гібридізації та вводного схрещування. Однак пряма селекція на
плодючість малоефективна в силу низьких коефіцієнтів успадкування (h = 0,10,3) і негативного впливу ознак фенотипічних факторів.
З розвитком молекулярної біології в даний час з’явилася можливість
виділяти гени, які визначають ознаки продуктивності, визначати їх поліморфізм і
використовувати в селекційній роботі, як маркери.
Найбільш широке поширення, як генетичного маркера, отримав ген ESR, в
якого поліморфізм обумовлений наявністю двох алелей: “А” і “В”, серед яких
алель “В” асоційована зі збільшенням кількості поросят, народжених живими.
Ми провели ряд досліджень по виявленні в стаді тварин бажаного напрямку
продуктивності для використання їх в селекційних програмах по підвищенню
багатоплідності свиноматок. Проведені дослідження дали можливість виявити в
стаді маток генотипи “АВ” та “АА”. Результати цих досліджень свідчать (табл.3),
що у тварин, яким прилита кров свиней порід ландрас та п’єтрен і які мали
наявність генотипів “АА” та “АВ”, поєднання алелей “АВ” асоційовано зі
збільшенням кількості поросят за опорос на 1,5 голови порівняно з поєднанням
алелей “АА”.
Таблиця 3
Відтворювальні якості свиноматок генотипу “АА” та “АВ”
Показники
Кількість свиноматок
Всього опоросів
Середня багатоплідність
В т.ч. по I опоросу
II
III
IV
V

Один.
вимір.
гол.
шт.
гол.
гол.
гол.
гол.
гол.
гол.

Наявність алель
“АВ”
“АА”
8
16
29
43
12,0
10,5
11,4
10,9
10,5
10,7
12,8
10,0
13,0
10,0
13,0
10,0

Крім різниці в багатоплідності по всіх опоросах, звертає увагу сталість
показника багатоплідності носіїв поєднань алелей “АВ” по III – V опоросу, який
не знижується з підвищенням кількості опоросів і на 2,8-3,0 поросяти вищий ніж в
генотипу “АА”.
Рядом досліджень в останній час установлено, що результативна селекційна
робота по підвищенні м’ясних якостей свиней супроводжується замітним
погіршенням якості м’яса, яка, як вияснилось, пов’язана з стресчутливістю
свиней.
ДНК – тест дозволяє безпосередньо на рівні генного типу виявляти носіїв
“стресової” мутації, що може бути використане в селекційно-генетичних
програмах, які спрямовані на бракування стресчутливих тварин.
ДНК – діагностика стресчутливості у свиней червоної білопоясої породи з
“прилиттям крові” порід ландрас, п’єтрен, була проведена на поголів’ї свиней
СГПП “Техмет-Юг”. Із обстежених на стресчутливість 40 голів (табл.4) видно, що
всі дослідні тварини стресорезистентні, що свідчить про їх високу життєздатність
та відсутність в дослідній групі тварин з низькою якістю м’яса.
Таблиця 4
Результати типування свиней по генам RYRI, ESR
Показники
Поголів’я
З них стрессостійких
Відсоток
Наявність генотипів “АА” та “АВ”
в т.ч. “АА”
відсоток
“АВ”
відсоток

Один.
вимір.
гол.
гол.
%
гол.
гол.
%
гол.
%

Піддослідні тварини
40
40
100
40
25
62
15
38

Висновки: 1. Дослідження тварин за генами кількісних ознак дає змогу
ідентифікувати гени з господарсько-цінним фенотиповим проявом і
використовувати їх у програмах генетичного вдосконалення.
2. “Прилиття крові” червоній білопоясій породі свиней порід ландрас та
п’єтрен дає можливість підвищити м’ясні та продуктивні якості тварин.
3. Оцінка багатоплідності свиней ЧБПП різних поєднань з допомогою
генетичного маркера ESR свідчить про наявність в досліджених свиней
генотипа “АВ”, який позитивно впливає на збільшення кількості живих поросят
при народженні. Використання такої оцінки тварин дозволяє в короткий термін
підвищити багатоплідність стада до 1,5 поросяти.
4. ДНК – діагностика стресчутливості свиней ЧБПП, яким “прилита кров”
породи Л та П показала, що всі дослідні тварини стресорезистентні.
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