
Постановка проблеми. Миргородська по-

рода свиней, яка на даному етапі розвитку га-

лузі свинарства утримується лише в одному 

племінному господарстві – ДП “ДГ ім. Декаб-

ристів” Полтавської області й постійно скоро-

чує свою численність, має ряд серйозних про-

блем, які стосуються добору молодняка за лі-

нійною належністю та бажаними ознаками 

продуктивності, підбору батьківських пар, які 

неспоріднені між собою, використання інбред-

них тварин тощо. 

Загальновідомо, що процес вирощування 

ремонтних свиней відноситься до основних 

факторів, які впливають на рівень подальшої 

їх продуктивності, обумовленої генотипом.  

Встановлено, що вплив генотипу на інтенсив-

ність росту може досягати 55% [10]. Вирощу-

вання молодняка – це досить складний і відпо-

відальний процес, який вимагає об’єднання 

зусиль щодо початкового добору кращих тва-

рин, забезпечення їм належних умов утриман-

ня та відповідного рівня годівлі в процесі ви-

рощування, точності оцінювання ознак проду-

ктивності та інших міроприємств, що в кінце-

вому результаті приведуть до повної  реаліза-

ції спадковості тварин [1, 11]. 

Поза різні методи добору свиней, найбільш 

вживаним є метод індивідуального відбору, 
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який передбачає оцінку кожної тварини за фе-

нотипом, генотипом та комплексом ознак [6]. 

Вважається, що такий метод добору більш ефе-

ктивний, порівняно із масовим, оскільки забез-

печує більш швидке вдосконалення стада [12]. 

Наразі у галузі свинарства добір тварин 

найчастіше здійснюється на основі бонітуван-

ня, або комплексної оцінки за сукупністю 

ознак. При цьому основними ознаками при 

доборі молодняка за комплексом ознак є похо-

дження, жива маса та довжина тулубу в різні 

вікові періоди, а також власна продуктивність. 

Причому власна продуктивність визначається 

лише при досягненні тваринами живої маси 

100 кг за їх вирощування згідно відповідної 

методики, що практично неможливо в більшо-

сті племінних господарств. Тому найбільш об’-

єктивними ознаками, за якими ведуть добір 

ремонтного молодняка в процесі вирощування 

і які дозволяють прогнозувати їх продуктив-

ність, вважається жива маса та довжина тулубу 

в обумовлені вікові періоди. 

З урахування чого добір ремонтних свиней 

за живою масою, а також приростами в процесі 

їх вирощування з метою добору більш високо-

продуктивних, є актуальним питанням, особ-

ливо для закритої не численної популяції, 

якою є миргородська порода на сучасному ета-

пі її розвитку. 
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Аналіз останніх досягнень в досліджен-
нях і публікацій з даної проблеми.  

Багатьма дослідниками встановлено, що  

ріст тварин – це збільшення живої маси орга-

нізму, його тканин і органів, лінійних промі-

рів, які відбуваються в результаті розмножен-

ня клітин та збільшення їх маси й супроводжу-

ються формуванням характерного типу будови 

тіла. На ріст свиней впливають генетично обу-

мовлені та паратипові фактори [2, 5, 8].  

При цьому для кожної породи свиней існу-

ють генетично обумовлені межі оптимального 

процесу росту, які приводять до зниження ін-

тенсивності росту тварин із збільшенням їх 

віку. Жива маса молодняка відноситься до   

фактору, від якого залежить збереженість по-

росят, скорочення строків їх вирощування, 

зменшення витрат корму та підвищення від-

творної здатності тощо. Доведено існування 

високого кореляційного зв’язку між живою 

масою свиней в ранньому віці – від народжен-

ня до одно- двохмісячного віку і досягненням 

живої маси 100 кг [9]. Саме тому в умовах су-

часного виробництва свинини рекомендовано   

так організовувати вирощування поросят, щоб 

їх жива маса у місячному віці становила 6 -7 

кг, а в двохмісячному – не менше 15-16 кг [4].  

При розведенні свиней миргородської поро-

ди в основу селекційно-племінної роботи по-

кладено принцип збереження їх біологічних 

особливостей, а також конституційно-

морфологічних параметрів, що узгоджується із 

використанням однорідного підбору за продук-

тивністю, походженням, віком, ступенем спо-

рідненості тощо. Подібні кроки приводять до 

створення консолідованої сільськогосподарсь-

кої популяції, але з урахуванням її малої чис-

ленності можливий прояв крайніх варіант од-

норідного підбору – зниження резистентності 

тварин й життєздатності молодняка, а також 

повне виродження породи. Певним прогресом 

у підвищенні генетичної мінливості малочис-

леної популяції та уникнення спорідненого 

розведення може бути ввідне схрещування з 

породами, які брали участь у її створені чи 

удосконаленні, й залишили певну частку спад-

ковості в геномі. Породою, яка використовува-

лася для створення нових структурних оди-

ниць в миргородській породі в 70-х роках ми-

нулого сторіччя була порода п’єтрен [7], тому 

до неї повернулися на етапі звуження генетич-

ної мінливості в миргородській породі та різко-

го скорочення численності породи з метою 

створення нової лінії [3]. Були одержані твари-

ни різних генерацій за участю породи п’єтрен 

та миргородської породи, що убезпечувало 

останню від виродження та спорідненого роз-

ведення. Але в силу різних факторів робота 

була закрита й тварини із стада виранжувані. 

Тому метою нашої роботи було встановити 

вплив походження свинок миргородської поро-

ди, а також спорідненості кнурців цієї ж поро-

ди на зміну їх ростових показників в процесі 

вирощування від двох до дев’ятимісячного ві-

ку. 

Методика досліджень. Дослідження щодо 

вивчення продуктивності свиней миргородсь-

кої породи проводилося в ДП “ДГ ім. Декаб-

ристів” Полтавської області, у стаді, яке на да-

ному етапі є єдиним, що розводить свиней 

миргородської породи в Україні. 

Свинки миргородської породи були розпо-

ділені на три групи залежно від походження: 

чистопородні тварини (100% кровності за мир-

городською породою), 88% умовної кровності 

за миргородською породою та 12 % кровності 

за породою п’єтрен, а також 94% умовної кро-

вності за миргородською породою та 6 % кро-

вності за породою п’єтрен. Жива маса визна-

чалася в обумовлені вікові періоди на дату на-

родження шляхом зважування тварин зранку 

до годівлі. Абсолютний та середньодобовий 

прирости визначені згідно загальноприйнятих 

методик у тваринництві. Відносний приріст – 

за формулою Броді-Шмальгаузена. Ступінь 

інбридингу кнурців визначали за використан-

ня комп’ютерної програми, враховуючи сума-

рний ступінь інбридингу на спільних предків. 

Одержані результати досліджень опрацьовані 

методами варіаційної статистики. 
Результати досліджень. Нашими дослі-

дженнями встановлено, що ремонтні свинки 

миргородської породи різної частки кровності 

за материнською породою під час їх вирощу-

вання від двох до дев’ятимісячного віку харак-

теризувалися деякою різницею за показниками 

живої маси, яка не завжди обумовлювалася їх 

походженням (табл. 1). Маючи практично од-

накову живу масу у двохмісячному віці (17,9–

186 кг), ремонтні свинки різного походження 

до чотирьохмісячного віку в певній мірі її змі-

нили за найменшого значення у тварин, які 
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мали 12% умовної кровності за породою п’єт-

рен (ІІ група). При цьому свинки із меншою 

часткою кровності за породою п’єтрен – 6% 

(ІІІ група) мали кращі показники, порівняно із 

молодняком із більшою часткою кровності за 

вказаною породою на 2,2 кг і дещо переважа-

ли чистопородних свинок миргородської поро-

ди першої групи. 

У подальші вікові періоди жива маса свинок 

різної частки кровності за миргородською по-

родою та породою п’єтрен (ІІ і ІІІ  групи) 

практично не різнилися між собою й не мали 

достовірної різниці з тваринами, в генотипі 

яких не було інформації про породу п’єтрен (І 

група).  

Абсолютний приріст свинок за період їх ви-

рощування з двох-до дев’ятимісячного віку 

варіював у межах 103,0-101,5кг за незначної 

переваги чистопородних тварин І групи. Част-

ка кровності за породою п’єтрен не забезпечу-

вала суттєвої різниці показника між тваринами  

ІІ і ІІІ груп. Аналогічна тенденція установлена 

між групами ремонтних свинок з різною част-

кою кровності за миргородською породою за 

відносними й середньодобовими приростами, 

не підтверджуючи погіршення показників вна-

слідок присутності в геномі тварин інформації 

про спадкову основу іншої породи. 

Наявність не значної частки умовної кров-

ності (6 і 12%) породи п’єтрен у свинок мирго-

родської породи не привело до зменшення до-

вжини тулубу у віці 9 місяців. Даний показник 

знаходився на рівні 109,0–109,6см і не корелю-

вав із походженням свинок. 

За результатами цих досліджень можливо 

зробити висновок про доцільність використан-

ня свинок, що мають 6 і 12 % умовної  частки 

кровності за породою п’єтрен. Розведення та-

ких тварин не приводить до зниження росто-

вих показників, порівняно із чистопородним 

молодняком (100% миргородською породою), 

але запобігатиме звуженню генетичної різно-

манітності популяції та уникнення спорідне-

ного підбору батьківських пар. 

Крім можливості використання тварин, що 

мають певну частку кровності за миргородсь-

кою породою та п’єтрен, для локальної попу-

ляції актуальним є також можливість викорис-

тання інбредних тварин, особливо кнурів, чис-

ленність яких у породі зменшується не лише у 

зв’язку із зменшенням поголів’я породи, але й 

впровадженням методу штучного осіменіння. 

Нашими дослідженнями встановлена не 

суттєва різниця за живою масою аутбредних і 

інбредних ремонтних кнурців у віці двох та 

чотирьох місяців за переваги показнику в на-

ступні вікові періоди у інбредних тварин 

(табл. 2).  

Як свідчать дані, інбредні кнурці в шестимі-

сячному віці за живою масою переважали аут-

бредних на 6,0 кг (Р> 0,99), а в дев’ятимісяч-
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Таблиця 1. Жива маса, прирости та довжина тулубу ремонтних свинок миргородської породи   
залежно від походження 

Примітка: М (ч/п) – миргородська порода (чистопородні тварини), П – порода п’єтрен, % – умовна частка кровнос-

ті за відповідною породою; * – Р> 0,95 (при порівнянні з тваринами І групи). 

Показники 
Піддослідні групи 

І ІІ ІІІ 

  100% (ч/п) М 88% М+12% П 94% М+6% П 

Жива маса в 2 місяці, кг 18,5±0,15 17,9±0,33 18,6±0,21 

Жива маса в 4 місяці, кг 46,9±0,55 44,9±0,69* 47,1±1,08 

Жива маса в 6 місяці, кг 75,1±0,44 74,7±0,63 75,4±0,57 

Жива маса в 9 місяці, кг 121,5±0,67 119,1±1,35 120,1±1,79 

Абсолютний приріст за період 2-9 місяців, кг 103,0±0,56 101,2±0,72 101,5±0,78 

Відносний приріст за період 2-9 місяців, % 73,5±0,63 74,1±0,58 73,2±0,71 

Середньодобовий приріст за період 2-9 місяців, г 484±2,37 475±2,18 480±1,49 

Довжина тулубу в 9 місяців, см 109,6±0,33 109,0±0,54 109,2±0,77 



ному віці – на 3,8кг (Р> 0,95), підтверджуючи 

можливість використання в стаді тварин, сума-

рний ступінь інбридингу яких 1-3%. Інбредні 

кнурці мали дещо вищий абсолютний приріст 

за період їх вирощування від двох-до дев’яти-

місячного віку та незначно менший відносний 

приріст, порівняно із аутбредними тваринами. 

Різниця між аутбредними і інбредними кнур-

цями за середньодобовими приростами за час 

їх вирощування становила 23г (Р> 0,99) за пе-

реваги інбредного молодняку. Одержані ре-

зультати засвідчили можливість використання 

в локальній популяції інбредних кнурців, які 

мають в четвертому і вище рядах родоводів 

інбредних предків. Такий підхід хоча й приве-

де до звуження генетичної мінливості в породі 

й не підвищить показники продуктивності тва-

рин, але приведе до прояву інбредної депресії, 

особливо за інтенсивність росту молодняка. 

Висновки. У локальній не численній попу-

ляції свиней, якою є миргородська порода, ви-

користання свинок із не значною часткою умо-

вної кровності за породою п’єтрен (6 та 12%) 

може бути бажаним з огляду на уникнення 

спорідненого розведення та підтримання гене-

тичної різноманітності популяції. Ремонтні 

свинки, що мали спадковість породи п’єтрен, 

за живою масою під час вирощування з двох-

до дев’ятимісячного віку, а також приростами 

та довжиною тулуба практично не відрізняли-

ся від чистопородних миргородських тварин, 

що свідчить про можливість їх використання в  

процесі відтворення. 
Не приводить до погіршення ростових по-

казників і використання інбредних кнурців 

миргородської породи, ступінь інбридингу 

яких 1–3%. При значній кількості в породі ге-

нетично подібних тварин та зменшенні її чисе-

линості уникнути спорідненого розведення не 

можливо. Саме за таких підходів можна допу-

скати до відтворення кнурців, сумарний інбри-

динг яких на спільних предків не вище 3%.  
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Таблиця 2. Жива маса та прирости інбредних і аутбредних ремонтних кнурців миргородської 
породи  

Показники 

Продуктивність кнурців 

в середньому по 

стаду 
аутбредних інбредних 

Жива маса в 2 місяці, кг 20,3±0,56 19,2±0,44 20,7±0,65 

Жива маса в 4 місяці, кг 52,1±1,48 49,4±1,26 53,0±1,77 

Жива маса в 6 місяці, кг 87,2±1,37 82,7±0,98 88,7±1,25** 

Жива маса в 9 місяці, кг 130,1±1,12 127,4±1,57 131,2±1,25* 

Абсолютний приріст за період 2-9 місяців, 

кг 
109,8±1,49 108,2±1,57 110,5± 1,94 

Відносний приріст за період 2-9 місяців, % 73,0 ±1,97 73,8±2,16 72,7±2,34 

Середньодобовий приріст за період 2-9 мі-

сяців, г 
513±3,46  503±2,81 526±3,11** 

Примітка: * – Р> 0,95; ** – Р> 0,99 (при порівнянні інбредних тварин до аутбредних)  
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ РОСТОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ МИРГОРОДСКОЙ 
ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНБРИДИНГА И ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Войтенко С. Л.,1 Вишневский Л. В.2  
1Полтавская государственная аграрная академия, г. Полтава 
2Институт разведения и генетики животных им. В. М. Зубца 

В статье изложены результаты исследований  методов разведения свиней миргородской породы, ко-

торая на современном этапе не численная и содержится только в одном племенном хозяйстве Украины. 

Установлена возможность использования в селекционном процессе свинок, имеющих 6 и 12% условной 

кровности по породе пьетрен. Разведение таких животных не приведет к снижению ростовых показа-

телей, сравнительно с чистопородными животными, но предотвратит сужение генетического разнооб-

разия популяции и  родственный подбор отцовских пар. Доказана целесообразность использования в ло-

кальной популяции инбредных хрячков, степень суммарного инбридинга у которых 1–3%. Такие живот-

ные не снижают живую массу и приросты в процессе выращивания, по сравнению с аутбредным молод-

няком и могут использоваться для воспроизводства стада при чистопородном разведении. 

Ключевые слова: миргородская порода, живая масса, приросты, происхождение свинок, степень ин-

бридинга хрячков. 

THE VARIABILITY OF GROWTH RATES OF YOUNG PIGS MIRGOROD BREED 
DEPENDING ON ORIGIN AND INBREEDING 

S. Voitenko,1 L. Wisniewski2 
1Poltava State Agrarian Academy 

2Institute for Breeding and Genetics animals name M. V. Zubtsa 

The goal was to establish the influence of the origin of pigs mirgorod breed, as well as relatives of the same 

breed boar to change their growth rates in the process of growing from two to nine months of age. 

Our research found that the reconstruction pigs mirgorod breed different blood share on the parent rock, dur-

ing their growth from two to nine months of age were characterized by some difference on body weight indicators. 

With almost the same body weight at two months of age (17.9–18.6 kg), repairs to four months of age pigs 

changed it at the lowest value of the animals, with 12% of conditional bloodbreed pietrain (II group). This pig 

with a smaller share blood breed pietrain – 6% (III group) had the best performance compared to youngsters with 
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a larger share blood for this breed at 2,2kg and was dominated by a few purebred pigs Mirgorod breed of the first 

group. 

In subsequent age periods of live weight pigs for different share blood mirgorod breed and breed pietrain (II 

and III group) did not differ among themselves and had no significant difference with the animals, in which the 

genotype had no information about the breed pietrain (I group). 

The absolute increase in pigs for the period of their growth from two to nine months of age ranged 103,0-

101,5kg with a slight advantage of purebred animals in group I. Share blood breed pietrain did not provide a sig-

nificant difference between the index animal groups II and III. A similar trend was established between groups of 

gilts with different stakes for blood mirgorod breed the relative and average daily gain, not confirming the dete-

rioration in the animals, in the genome of which there was information on the genetic basis of a different breed. 

Availability is not a significant part of the conditional blood (6% and 12%) in the breed pietrain pigs mirgorod 

breed has not led to a decrease in body length at the age of 9 months. This figure stood at 109,0-109,6 sm and did 

not correlate with the origin of pigs. 

As a result of these studies, we can conclude the feasibility of using pigs with 6 and 12% of the conditional 

share blood breed pietrain. Breeding these animals does not reduce the growth rates in comparison with thor-

oughbred young stock (100% mirgorod breed), but will prevent the narrowing of the genetic diversity of the popu-

lation and the use of animal-related recruitment. 

In addition to the possibility of using animals having a certain proportion of blood for mirgorod breed and 

pietrain, for the local population and relevant possibility of using inbred animals, especially boars, whose num-

bers in the rock decreases not only due to the reduction of livestock breeds, but also the introduction of the 

method of artificial insemination. 

Our investigations established insignificant difference in body weight outbred and inbred maintenance boars 

aged two and four months, with the advantage in the next age periods inbred animals. Inbred boars at six months 

of age on body weight prevailed outbred by 6.0 kg (P> 0.99), but in the age of nine months – to 3,8kg (P> 0.95), 

suggesting the possibility of using animals in the herd, the total degree of inbreeding which is 1–3%. Inbred boars 

had higher absolute increase from two to nine months of age and a slightly smaller relative increase compared to 

outbred animals. The difference between outbred and inbred boars on the average daily gain during their cultiva-

tion was 23g (P> 0.99) with the advantage of inbred calves. The results showed the possibility of using local 

populations of inbred boars, which have the fourth and higher ranks inbred pedigrees of ancestors. This approach 

though will lead to a narrowing of the genetic variability of the breed and increase the productivity figures of ani-

mals, but it will reduce the possibility of manifestation of inbreeding depression, especially in the young growth 

rate. 

Key words: mirgorod breed, body weight, growth rate, the origin of pigs, boars degree of inbreeding. 
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