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Мета роботи — дослідити відгодівельні і м’ясні якості молодняку свиней великої білої 
породи та визначити критерії відбору високопродуктивних кнурів-плідників  і свиноматок 
з використанням деяких оціночних індексів. Установлено, що молодняк свиней великої білої 
породи підконтрольної популяції за віком досягнення живої маси 100 кг переважає мінімальні 
вимоги класу еліта на 6,13%, товщиною шпику на рівні 6–7 грудних хребців — 32,25% і дов-
жиною охолодженої туші — 3,92%. Вірогідна різниця між тваринами різної внутріпородної 
диференціації за індексом Тайлера (І і ІІІ групи) встановлено за середньодобовим прирос-
том живої маси за період контрольної відгодівлі (91,7 г), віком досягнення живої маси 100 кг 
(7,3 доби), товщиною шпику на рівні 6–7 грудних хребців (3,4 мм), довжиною охолодженої 
туші (1,7 см), довжиною беконної половини охолодженої туші (2,7 см). З урахуванням 
внутрішньопородної диференціації за індексом Сазера-Фредіна встановлено, що молод-
няк свиней ІІ групи переважав ровесників І групи за середньодобовим приростом живої 
маси за період контрольної відгодівлі на 4,03%, віком досягнення живої маси 100 кг — 3,67% 
і довжиною охолодженої туші — 0,2%. Коефіцієнт парної кореляції між відгодівельними 
і м’ясними якостями молодняку свиней та оціночними індексами коливається у межах 
від –0,710 (tr=10,24) до +0,844 (tr=20,98). Максимальну прибавку додаткової продукції 
одержано від молодняку свиней І піддослідної групи за індексом Тайлера (+5,03%) та ІІ під-
дослідної групи за індексом Сазера-Фредіна (+1,12%). Вартість додаткової продукції, яку 
одержано від молодняку свиней зазначених груп, за умови, що ціна реалізації за 1 кг живої 
маси молодняку свиней на час проведення дослідження дорівнювала 47,5 грн. становить 
+247,51 і +55,42 грн./гол відповідно. Таким чином, критерієм відбору високопродуктивних 
кнурів-плідників і свиноматок за відгодівельними і м’ясними якостями є межі індексу Тайлера 
214,89–242,85, індексу Сазера-Фредіна — –3,018…–0,102 бала.

Ключові слова: молодняк свиней, порода, відгодівельні і м’ясні якості, індекс, 
економічна ефективність, мінливість, кореляція

Результати дослідження відгодівельних і м’ясних 
якостей молодняку свиней сучасних порід, а також 
тварин, одержаних на основі промислового схрещу-
вання і гібридизації, свідчать про високий рівень їх 
фенотипового прояву з урахуванням умов утримання 
і годівлі та їх відповідності фізіологічній нормі [2, 4, 5, 
11, 16]. За даними Храмкової О. М. [6] встановлено, 
що кращими відгодівельними якостями характеризу-

ється молодняк свиней, одержаний від свиноматок 
генотипу F1 (Лі×Йі) і кнурів синтетичної лінії MaxGrow. 
Живої маси 100 кг вони досягали за 171,6 діб, що, 
порівняно з ровесниками великої білої породи, менше 
на 14,9 діб або 7,99% (Р≤0,001). Порівняно з ровес-
никами синтетичних ліній MaxTer і OptiMus, різниця 
становить 1,3–10,5 доби або 0,75–6,12%. Також усі 
тварини, отримані від кнурів зарубіжної селекції, 
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мали кращу оплату корму приростами, порівняно 
з аналогами вітчизняної селекції, на 0,12–0,35 кг 
або 0,13–0,39 корм. од.

Дослідженнями Краснощока О. О. [10] встанов-
лено, що молодняк свиней, одержаний на основі 
промислового схрещування свиноматок великої білої 
породи та кнурів породи ландрас, за віком досягнення 
живої маси 100 кг переважав чистопородних ровес-
ників великої білої породи на 8 діб або на 4,5%. 
Зазначене свідчить, що в період інтенсифікації селек-
ційного процесу з використанням тварин зарубіжної 
селекції важливим питанням є дослідження рівня їх 
адаптації до умов навколишнього середовища, фено-
типового прояву основних господарсько корисних 
ознак, а також пошук критеріїв відбору високопродук-
тивних тварин за деякими оціночними індексами. 
Підтвердженням актуальності та практичної цінності 
вибраного напряму дослідження є роботи вітчизняних 
та зарубіжних вчених [3, 7, 11, 13, 15].

Мета роботи — дослідити відгодівельні і м’ясні 
якості молодняку свиней великої білої породи різної 
внутрішньопородної диференціації за індексами Тай-
лера і Сазера-Фредіна, розрахувати рівень кореляцій-
них зв’язків між ознаками та економічну ефективність 
результатів досліджень. 

Матеріали і методи

Дослідження провели в агроформуваннях Дніпро-
петровської обл., м’ясокомбінаті «Джаз» і лабораторії 
тваринництва Державної установи «Інститут зернових 
культур НААН». Об’єктом досліджень був молодняк 
свиней великої білої породи. Оцінку тварин за від-
годівельними і м’ясними якостями проводили з ура-
хуванням наступних показників: середньодобовий 
приріст живої маси за період контрольної відгодівлі, кг; 
вік досягнення живої маси 100 кг, діб; товщина шпику 
на рівні 6–7 грудних хребців, мм; довжина охолодже-
ної туші, cм; довжина беконної половини охолодженої 
туші, cм. [1].

Індекси Тайлера (1) і Сазера-Фредіна (2) розра-
ховували за формулами:

 Iв = 100 + (242 × K) – (4,13 × L)  (1),

де Iв — комплексний індекс відгодівельних та м’ясних 
якостей, балів;

K — середньодобовий приріст живої маси, кг;
L — товщина шпику на рівні 6–7 грудних хребців, мм;
242; 4,13 — постійні коефіцієнти [17];

 I = 1
σg

 × ΔG1 – 1
σf

 × ΔF1 (2),

де I — індекс Сазера-Фредіна, балів;
ΔG1 — швидкість росту у відхиленнях від середньої;
ΔF1 — товщина шпику у відхиленнях від середньої;
σ g — фенотипне стандартне відхилення швидкості 

росту;

σ f — фенотипне стандартне відхилення товщини 
шпику [9].

Силу кореляційних зв’язків між ознаками ви-
значали за шкалою Чеддока (цит. за [14]). Вартість 
додаткової продукції [12] та біометричну обробку 
одержаних даних [8] проводили за загальноприйня-
тими методиками. 

Результати й обговорення

Аналіз результатів свідчить, що середньо добовий 
приріст живої маси молодняку свиней піддослідної 
групи (n=51) за період контрольної відгодівлі стано-
вить 792,4±6,37 г (Сv=5,75%), вік досягнення живої 
маси 100 кг — 178,0±0,68 доби (Сv=2,76%), товщина 
шпику на рівні 6–7 грудних хребців — 21,0±0,26 мм 
(Сv=8,93%), довжина холодженої туші — 96,8±0,22 см 
(Сv=1,65%), довжина беконної половини охолодженої 
туші — 86,1±0,37 см (Сv=3,12%).

Індекс Тайлера і Сазера-Фредіна коливаються 
у ме жах від 178,89 до 242,85 і від –3,018 до +3,427 бала 
відповідно. Результати дослідження відгодівельних 
і м’ясних якостей молодняку свиней великої білої 
породи різної внутрішньопородної диференціації 
за індексом Тайлера та Сазера-Фредіна наведено 
в табл. 1 і 2.

Встановлено, що молодняк свиней І групи (ін-
декс Тайлера коливається у межах від 214,89 до 
242,85 бала) переважав ровесників ІІІ (індекс Тайле-
ра коливається у межах від 178,89 до 192,72 бала): 
за середньодобовим приростом живої маси за період 
контрольної відгодівлі — на 91,7 г (td=9,28; P<0,001), 
віком досягнення живої маси 100 кг — 7,3 доби (td=4,42; 
P<0,001), товщиною шпику на рівні 6–7 грудних хреб-
ців — 3,4 мм (td=6,07; P<0,001), довжиною охолодже-
ної туші — 1,7 см (td=3,54; P<0,01), довжиною беконної 
половини охолодженої туші — 2,7 см (td=3,64; P<0,01). 
Різниця між тваринами зазначених груп за індексом 
Тайлера дорівнює 36,2 бала (td=13,35; P<0,001).  

З урахуванням внутрішньопородної диференці-
ації за індексом Сазера-Фредіна встановлено, що 
молодняк свиней ІІ групи (індекс Сазера-Фредіна 
у межах від –3,018 до –0,102 бала) переважав ро-
весників І (індекс Сазера-Фредіна у межах від +0,028 
до +3,427 бала): за середньодобовим приростом 
живої маси за період контрольної відгодівлі — на 
32,3 г (td=2,92; P<0,01), віком досягнення живої маси 
100 кг — 6,7 доби (td=5,58; P<0,001), довжиною 
охолодженої туші — 0,2 см (td=0,47; P>0,05).

Протилежну закономірність між групами встанов-
лено за довжиною беконної половини охолодженої 
туші та товщиною шпику на рівні 6–7 грудних хреб-
ців. Різниця між тваринами І і ІІ груп за довжиною бе-
конної половини охолодженої туші становить 1,1 см 
(td=1,54; P>0,05), товщиною шпику на рівні 6–7 груд-
них хребців — 2,2 мм (td=5,23; P<0,001). 
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Таблиця 1. Відгодівельні і м’ясні якості молодняку свиней великої білої породи різної внутрішньопородної диференціації  
за індексом Тайлера 
Table 1. Fattening and meat qualities of young pigs of large white breed of different intrabreeding differentiation  
according to the Tyler index

Показники, одиниці виміру 
Indicators, units of measurement

Біометричні 
показники 
Biometric 
indicators

Градації індексу Тайлера / Tyler index gradations

214,89–242,85 195,52–213,54 178,89–192,72

група / group

І (n=13) ІІ (n=25) ІІІ (n=13)

Середньодобовий приріст живої маси  
за період контрольної відгодівлі, г 
The average daily increase in live weight  
during the period of control fattening, g

X±Sx 834,4±7,80 796,4±7,41 742,7±6,07

σ±Xσ 28,12±5,524 37,08±5,244 21,86±4,294

Сv±Scv, % 3,37±0,662 4,65±0,657 2,94±0,577

Вік досягнення живої маси 100 кг, діб
Age of achievement of live weight of 100 kg, days 

X±Sx 174,4±1,14 177,9±0,85 181,7±1,20

σ±Xσ 4,11±0,807 4,25±0,601 4,34±0,852

Сv±Scv, % 2,35±0,461 2,38±0,336 2,38±0,467

Товщина шпику на рівні  
6–7 грудних хребців, мм
Thickness of fat at the level  
of 6–7 thoracic vertebrae, mm

X±Sx 19,1±0,37 21,1±0,28 22,5±0,43

σ±Xσ 1,34±0,263 1,43±0,202 1,56±0,309

Сv±Scv, % 7,01±1,377 6,77±0,957 6,93±1,361

Довжина охолодженої туші, cм 
The length of the cooled carcass, cm

X±Sx 97,4±0,35 97,1±0,33 95,7±0,34

σ±Xσ 1,26±2,475 1,69±0,239 1,23±0,241

Сv±Scv, % 1,29±0,253 1,74±0,246 1,28±0,251

Довжина беконної половини охолодженої туші, cм
Length of bacon half of chilled carcass, cm

X±Sx 87,0±0,58 86,1±0,59 84,3±0,47

σ±Xσ 2,10±0,412 2,98±0,421 1,70±0,333

Сv±Scv, % 2,41±0,473 3,46±0,489 2,01±0,394

Таблиця 2. Відгодівельні і м’ясні якості молодняку свиней великої білої породи різної внутрішньопородної диференціації  
за індексом Сазера-Фредіна 
Table 2. Fattening and meat qualities of young pigs of large white breed of different intrabreeding differentiation  
according to the Sazer-Fredin index

Показники, одиниці виміру 
Indicators, units of measurement 

Біометричні  
показники 
bіоmеtics 
Indicators 

Градації індексу Сазера-Фредіна / Sazer-Fredin index gradations 

+0,028…+3,427 –3,018…–0,102

група /group

І (n=28) ІІ (n=23)

Середньодобовий приріст живої маси  
за період контрольної відгодівлі, г
The average daily increase in live weight 
during the period of control fattening, g 

X±Sx 769,1±7,33 801,4±8,25

σ±Xσ 34,37±4,594 39,59±5,839

Сv±Scv, % 4,46±0,596 4,94±0,728

Вік досягнення живої маси 100 кг, діб 
Age of achievement of live weight of 100 kg, days 

X±Sx 182,1±0,82 175,4±0,89

σ±Xσ 4,39±0,586 4,28±0,631

Сv±Scv, % 2,41±0,322 2,44±0,359

Товщина шпику на рівні  
6–7 грудних хребців, мм
Thickness of fat at the level  
of 6–7 thoracic vertebrae, mm 

X±Sx 20,0±0,29 22,2±0,31

σ±Xσ 1,53±0,204 1,50±0,221

Сv±Scv, % 7,65±1,022 6,75±0,995

Довжина охолодженої туші, cм. 
The length of the cooled carcass, cm 

X±Sx 96,8±0,33 97,0±0,29

σ±Xσ 1,77±0,236 1,39±0,205

Сv±Scv, % 1,82±0,243 1,43±0,210

Довжина беконної половини охолодженої туші, cм 
Length of bacon half of chilled carcass, cm 

X±Sx 86,3±0,59 85,2±0,42

σ±Xσ 3,15±0,421 2,01±0,296

Сv±Scv, % 3,65±0,487 2,35±0,346
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Таблиця 4. Економічна ефективність результатів досліджень 
Table 4. Economic efficiency of research results

Група 
Group n

Середньодобовий приріст живої маси 
за період контрольної відгодівлі, г 

The average daily increase in live weight 
during the period of control fattening, g

Прибавка додаткової 
продукції, % 

Increase in additional 
products, %

Вартість додаткової  
продукції, грн./гол.*

Cost of additional 
products, UAH/animal*

Загальна вибірка / Total sample 51 792,4±6,37 — —

Внутрішньопородна диференціація за індексом Тайлера / Intrabreed differentiation according to the Tyler index 

ІІІ 13 742,7±6,07 –6,27 –321,4

ІІ 25 796,4±7,41 +0,50 +25,09

І 13 834,4±7,80 +5,03 +247,51 

Внутрішньопородна диференціація за індексом Сазера-Фредіна / Intrabreed differentiation according to the Sazer-Fredin index

І 28 769,1±7,33 –2,94 –151,05

ІІ 23 801,4±8,25 +1,12 +55,42

Примітка. * — ціна реалізації молодняку свиней на переробні підприємства регіону на час проведення дослідження дорівнювала 47,5 грн./кг.
Note. * — the sale price of young pigs to processing enterprises of the region at the time of the study was 47.5 UAH/kg.

Таблиця 3. Коефіцієнти парної кореляції між відгодівельними і м’ясними якостями молодняку свиней та оціночними індексами 
Table 3. Pairwise correlation coefficients between fattening and meat qualities of young pigs and evaluation indices

Показник (ознака) / Indicator (attribute) Біометричні показники / Biometric indicators Сила кореляційного зв’язку 
The correlation strengthх у r±Sr tr

Індекс Тайлера, балів 
Tyler index, points

1 0,844±0,0402*** 20,98 Дуже висока / Very high

2 –0,546±0,0982*** 5,56 Помітна / Noticeable

3 –0,647±0,0814*** 7,95 Помітна / Noticeable

4 0,359±0,1220** 2,95 Помірна / Moderate

5 0,298±0,1276* 2,34 Слабка / Weak

Індекс Сазера-Фредіна, балів 
Sazer-Fredin index, points 

1 –0,371±0,1207** 3,08 Помірна Moderate

2 0,665±0,0780*** 8,53 Помітна / Noticeable

3 –0,710±0,0694*** 10,24 Висока / High

4 –0,084±0,1391 0,60 —

5 0,010±0,1400 0,07 —

Примітка. 1 — середньодобовий приріст живої маси за період контрольної відгодівлі, кг; 2 — вік досягнення живої маси 100 кг, діб; 
3 — товщина шпику на рівні 6–7 грудних хребців, мм; 4 — довжина охолодженої туші, cм; 5 — довжина беконної половини охолодженої 
туші, cм. * — P<0,05; ** — P<0,01; *** — P<0,001.
Note. 1 — average daily increase in live weight during the period of control fattening, kg; 2 — age of achievement of live weight of 100 kg, days; 
3 — the thickness of the fat at the level of 6–7 thoracic vertebrae, mm; 4 — length of cooled carcass, cm; 5 — length of the bacon half of the 
cooled carcass, cm. * — P<0.05; ** — P<0.01; *** — P<0.001.

Результати розрахунків коефіцієнта парної коре-
ляції між відгодівельними і м’ясними якостями мо-
лодняку свиней та оціночними індексами наведено 
у табл. 3. Коефіцієнт парної кореляції між відгодівель-
ними і м’ясними якостями молодняку свиней та оці-
ночними індексами коливається у межах від –0,710 
(tr=10,24) до +0,844 (tr=20,98). 

Вірогідні коефіцієнти кореляції встановлено за 
такими парами ознак: індекс Тайлера × середньо-
добовий приріст живої маси за період контрольної 
відгодівлі (r=+0,844), індекс Тайлера × вік досяг-
нення живої маси 100 кг (r = –0,546), індекс Тайле-

ра × товщина шпику на рівні 6–7 грудних хребців, мм 
(–0,647), індекс Тайлера × довжина охолодженої туші 
(r = +0,359), індекс Тайлера × довжина беконної по-
ловини охолодженої туші (r = +0,298), індекс Сазера-
Фредіна × середньо добовий приріст живої маси за 
період кон трольної відгодівлі (r = –0,371), індекс 
Сазера-Фредіна × вік досягнення живої маси 100 кг 
(r = +0,665), індекс Сазера-Фредіна × товщина шпику 
на рівні 6–7 грудних хребців, мм (–0,710).

Результати розрахунку економічної ефективності 
використання молодняку свиней піддослідних груп 
наведено в табл. 4. Установлено, що максимальну 
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прибавку додаткової продукції одержано від молод-
няку свиней І піддослідної групи за індексом Тайлера 
(+5,03%) та ІІ піддослідної групи за індексом Сазера-
Фредіна (+1,12%). Вартість додаткової продукції, яку 
одержано від молодняку свиней зазначених груп, за 
умови, що ціна реалізації за 1 кг живої маси молод-
няку свиней на час проведення дослідження дорів-
нювала 47,5 грн., становить +247,51 і +55,42 грн./гол. 
відповідно. 

Висновки

1. Молодняк свиней великої білої породи підкон-
троль ної популяції за віком досягнення живої маси 
100 кг переважає мінімальні вимоги класу еліта на 
6,13%, товщиною шпику на рівні 6–7 грудних хреб-
ців — 32,25% і довжиною охолодженої туші — 3,92%.

2. Вірогідну різницю між тваринами різної вну-
трішньопородної диференціації за індексом Тайлера 
(І і ІІІ групи) встановлено за середньодобовим при-
ростом живої маси за період контрольної відгодівлі 
(91,7 г; td=9,28; P<0,001), віком досягнення живої 
маси 100 кг (7,3 доби; td=4,42; P<0,001), товщиною 
шпику на рівні 6–7 грудних хребців (3,4 мм; td=6,07; 
P<0,001), довжиною охолодженої туші (1,7 см; td=3,54; 
P<0,01), довжиною беконної половини охолодженої 
туші (2,7 см; td=3,64; P<0,01).

3. З урахуванням внутріпородної диференціації за 
індексом Сазера-Фредіна молодняк свиней ІІ групи  
переважав ровесників І за середньодобовим при-
ростом живої маси за період контрольної відгодівлі на 
4,03%, віком досягнення живої маси 100 кг — 3,67% 
і довжиною охолодженої туші — 0,2%.

4. Коефіцієнт парної кореляції між відгодівельними 
і м’ясними якостями молодняку свиней та оціночними 
індексами коливається від –0,710 (tr=10,24) до +0,844 
(tr=20,98). 

5. Максимальну прибавку додаткової продукції 
одержано від молодняку свиней І групи за індексом 
Тайлера (+5,03%) і ІІ за індексом Сазера-Фредіна 
(+1,12%). Вартість додаткової продукції, отриманої від 
молодняку свиней зазначених груп, за умови, що ціна 
реалізації за 1 кг живої маси молодняку свиней на час 
проведення дослідження 47,5 грн, становить +247,51 
і +55,42 грн./гол. відповідно. 

6. Критерієм відбору високопродуктивних кнурів-
плідників і свиноматок за відгодівельними і м’яс-
ними якостями їх потомства є межі індексу Тайлера 
214,89–242,85, індексу Сазера-Фредіна — від –3,018 
до –0,102 балів.

Перспективи подальших досліджень

Подальша робота передбачає провести досліджен-
ня відгодівельних і м’ясних якостей молодняку свиней 
різних поєднань та генотипів за геном МС4R.
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The aim of the work is to study the fattening and meat qualities of young white pigs and to determine the criteria for selection of 
high-yielding breeding boars and sows using some evaluation indices. It was found that young pigs of large white breed of the controlled 
population at the age of 100 kg exceed the minimum requirements of the elite class by 6.13%, the thickness of the fat at the level 
of 6–7 thoracic vertebrae — 32.25% and the length of chilled carcass — 3.92%. Significant difference between animals of different 
intrabreed differentiation according to the Tyler index (groups I and III) was established by the average daily gain of live weight during 
the control period of fattening (91.7 g), age of 100 kg live weight (7.3 days), fat thickness at the level of 6–7 thoracic vertebrae (3.4 mm), 
length of chilled carcass (1.7 cm), length of bacon half of chilled carcass (2.7 cm). Taking into account the intrabreed differentiation 
according to the Sazer-Fredin index, it was found that young pigs of group II outperformed peers of I on average daily live weight gain 
for the period of control fattening by 4.03%, age of 100 kg — 3.67% and length of chilled carcass — 0.2%. The pairwise correlation 
coefficient between fattening and meat qualities of young pigs and evaluation indices ranges from –0.710 (tr=10.24) to +0.844 (tr=20.98). 
The maximum increase in additional products was obtained from young pigs of the first experimental group according to the Tyler index 
(+5.03%) and the second experimental group according to the Sazer-Fredin index (+1.12%). The cost of additional products obtained 
from young pigs of these groups, provided that the selling price per 1 kg of live weight of young pigs at the time of the study was 47.5 UAH. 
is +247.51 and +55.42 UAH/animal respectively. Thus, the criteria for selecting highly productive breeding boars and sows for fattening 
and meat qualities are the limits of the Tyler index 214.89–242.85, the Sazer-Fredin index — –3.018…–0.102 points.
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