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Серед заходів, спрямованих на збільшення виробництва свинини, важливе 

місце належить раціональному використанню існуючого генетичного матеріалу та 

розробці методів підвищення адаптаційної здатності, продуктивності свиней за 

рахунок генотипових та паратипових факторів з урахуванням специфіки 

географічного регіону. Відомо, що класичні схеми схрещування та гібридизації у 

свинарстві передбачають використання 3-5 порід космополітів: великої білої, 

ландрасів, дюроків, п’єтренів та гемпширів. 

Нераціональна годівля вітчизняного поголів’я свиней ставить під загрозу 

рентабельне ведення галузі, популяризує імпортні породи, які вимагають 

інтенсивних технологій виробництва, що ставить нашу державу в залежність від 

селекційного матеріалу інших держав.  

Раціонально та оптимально використовувати високоцінний селекційний 

матеріал порід свиней зарубіжного походження беззаперечно варто, хоча не усі 

вітчизняні господарства готові до його 100% використання через невідповідність, у 

першу чергу, власної матеріально-технічної бази, а тому розробка методів (способів) 

підвищення продуктивності свиней вітчизняних порід, визначення найбільш вдалих 

форм їх поєднання та надання методичних рекомендацій щодо умов годівлі й 

утримання свиней різного віку та фізіологічного стану з урахуванням питань 

статевого диморфізму, що забезпечують прояв гарантовано високих ознак 

продуктивності, є актуальним завданням сьогодення. 

Дисертаційна робота присвячена пошуку нових методів підвищення 

продуктивності свиней за рахунок перспектив подальшого удосконалення 



відгодівельних і м’ясних ознак у великої білої та української м’ясної порід

свиней, з огляду на питання статевого диморфізму як біологічного явища при

промисловому виробництві свинини; ефективного способу створення

вітчизняного конкурентоздатного гібридного молодняку свиней за

використання досягнень ДНК-технологій на фоні оптимізації протеїнового

живлення молодняку свиней; актуальних підходів щодо поєднання свиней

різного походження з метою підвищення продуктивних характеристик та

адаптаційних здібностей тварин, а також методів підвищення показника

великоплідності за рахунок оптимізації фактора годівлі (протеїнового

живлення) поросних свиноматок в умовах півдня України.

Об’єкт досліджень: продуктивність свиней племінного та товарного

призначення в сучасних умовах півдня України.

Предмет досліджень: відтворювальна здатність свиноматок,

динаміка росту та розвитку, екстер’єрні особливості, відгодівельні та м’ясні 

якості молодняку свиней, ДНК-маркери, рівень годівлі, статевий диморфізм.

Експериментальні дослідження за темою дисертаційної роботи,

науково-аналітичні та лабораторні дослідження проводили протягом 2016-

2020 рр. в умовах ТОВ «Агрофірма «Шаболат» Білгород-Дністровського 

району та на базі ТОВ «Дружба СВК» Саратського району Одеської області, 

в умовах навчально-наукових лабораторій кафедри технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва Одеського державного аграрного 

університету, у лабораторіях генетики відділу селекції і зоотехнічного 

аналізу та якості м’яса відділу фізіології та здоров’я тварин Інституту 

свинарства і агропромислового виробництва НААН.

У роботі використовували наступні методи: зоотехнічні; фізико-хімічні;

молекулярно-генетичні; статистичні й економіко-математичні; аналітичні.

Доповнено теоретичні питання щодо прояву продуктивних

характеристик свиней великої білої та української м’ясної порід за

відтворювальними, відгодівельними та м’ясними ознаками на сучасному етапі

розвитку цих порід в розрізі генеалогічних ліній з подальшим зазначенням



перспективних напрямів удосконалення конкретних популяцій свиней великої 

білої та української м’ясної порід, що розводять в умовах Одеської області.  

При вивченні питання статевого диморфізму на ранніх етапах 

онтогенезу свиней різного походження встановлено, що кнурці при 

народженні та протягом підсисного періоду відзначаються тенденцію до 

підвищеної живої маси, проте після відлучення молодняку відбувається 

нівелювання різниці, що призводить до зворотного статевого диморфізму за 

живою масою на користь свинок у 90- та 120-денному віці, а у 180-денному 

віці знову тенденція до переваги за живою масою на боці кнурців, що 

пояснюється підвищеною стресреактивністю та інтенсивним статевим 

дозріванням чоловічої статі.  

Доповнено теоретичні питання філогенетичних моделей статевого 

диморфізму свиней в умовах штучного відбору та теоретично обґрунтовано 

питання статевого диморфізму з перспективою корекції інтенсивності росту 

кнурців різного походження за рахунок фактора протеїнового живлення.  

Уперше розроблено спосіб виробництва м’ясної свинини «замовної» 

якості від використання гібридів вітчизняного походження F2 (¼ ВБ + ¼УМ + 

½ ЧБП) за умови комплексного підходу, що полягає у попередньому відборі 

молодняку свиней бажаного генотипу за геном МС4R та забезпеченні 

оптимального протеїнового живлення – 17,0-17,5% сирого протеїну в 1 кг 

сухої речовини раціону забезпечує інтенсивний ріст, м’ясні ознаки та 

підвищує значимість порід вітчизняного походження. При вивченні впливу 

носіїв різних алелей гена MC4R на прояв показника живої маси, 

відгодівельних, м’ясних ознак у молодняку свиней гібридного походження F2 

(¼ ВБ + ¼УМ + ½ ЧБП) відмічено позитивний вплив алеля MC4RG та генотипу 

MC4RGG на показники продуктивності тварин. Найменший вік досягнення 

живої маси притаманний носіям генотипу MC4RGG – 164,0 дні, які переважали 

носіїв генотипу MC4RАА на 4,5 дні або на 2,7% (р < 0,01). Молодняк носії 

генотипу MC4RАG за показником скоростиглості переважав носіїв генотипу 

MC4RАА на 3,1 дні або на 1,8% (р < 0,05).  Крім того, за аналогічним принципом 



найвищий середньодобовий приріст молодняку у період 90-180 днів 

встановлено у носіїв генотипу MC4RGG – 943,3 г/добу, які мають перевагу над 

носіями генотипу MC4RАА на 83,3 г/добу або на 9,7% (р < 0,001); водночас, 

носії гетерозиготного генотипу MC4RАG за показником середньодобового 

приросту перевершували носіїв генотипу MC4RАА на 48,9 г/добу або на 5,7% 

(р < 0,01). Щодо показника витрат кормів, то найменший показник 

встановлено у носіїв гомозиготного генотипу MC4RGG – 2,9 ЕКО/ кг приросту, 

які переважали своїх ровесників носіїв генотипу MC4RАА на 0,4 ЕКО/кг або на 

12,1%. Носії гетерозиготного генотипу MC4RАG за показником конверсії корму 

переважали носіїв генотипу MC4RАА на 0,2 ЕКО або на 6,1%.  

Важливо, що найменшою товщина шпику на рівні 6-7 грудних хребців 

встановлена у носіїв генотипу MC4RGG – 17,1 мм, які переважали носіїв 

генотипу MC4RАА на 2,9 мм або на 14,5% (р < 0,001). Молодняк носії генотипу 

MC4RАG за показником товщина шпику на рівні 6-7 грудних хребців 

перевершував носіїв генотипу MC4RАА на 1,5 мм або на 8,1% (р < 0,001). 

За умови збільшення рівня сирого протеїну у сухій речовині комбікорму 

гібридного молодняку (¼ ВБ+ ¼УМ+ ½ЧБП)  з 14,5% до 17,5% вік досягнення 

живої маси 100 кг зменшується з 207 до 172 днів, а економічний ефект складає 

43,81-683,77 грн. 

Вперше в умовах півдня України розроблено інноваційний метод 

раціонального використання сучасних порід вітчизняного та зарубіжного 

походження для підвищення адаптаційних і продуктивних ознак у молодняку 

свиней, що передбачає умовну частку фінального гібрида ¾ ландраса + ¼ 

великої білої з поетапним використанням у процесі гібридизації кнурів породи 

ландрас двох форм материнської та батьківської. 

Молодняк гібридного походження ІІ-VІІ дослідних груп раніше досягав 

живої маси 100 кг на 2,6-16,4 дні або на 1,4-8,9% та менших витратах корму 

0,12-0,34 ЕКО або на 3,4-9,7% на 1 кг приросту за період відгодівлі. 

Найменший вік досягнення живої маси 100 кг зафіксовано у тварин V 

дослідної групи зі збільшеною умовною часткою кровності породи ландрас – 



167,7 днів, що, на нашу думку, пояснюється кращою адаптаційною здібністю 

породи ландрас порівняно із батьківськими формами інших порід. 

Простежується безпосередній та суттєвий вплив породи батька завдяки 

селекційному ефекту на показники м’ясних ознак піддослідного молодняку: 

підвищеною довжиною туші відзначалися тварини ІV і V дослідних груп на 

4,8% (р < 0,05) і на 5,7% (р < 0,01) відповідно, а кращими показниками 

товщини шпику на рівні 6-7 грудних хребців з достовірною перевагою у всіх 

дослідних групах на 7,6-29,9% (р<0,05-0,001), за площею «м’язового вічка» 

достовірну перевагу мали напівтуші молодняку VІ і VІІ дослідних груп 

відповідно на 11,6% і 13,9% (р < 0,05), більшою масою задньої третини туші 

характеризувалися аналоги VІ, VІІ дослідних груп на 24,8% і 22,9% (р < 0,01) 

порівняно з контрольною групою. 

Аналіз морфологічного складу туш піддослідного молодняку свиней 

різної породної належності довів, що застосування сучасних схем 

схрещування з використанням в якості батьківських форм порід ландрас, 

дюрок та п’єтрен сприяє підвищеному вмісту м’яса у туші. Так, молодняк 

свиней ІІ-ІV дослідних груп мав незначний рівень переваги за вмістом м’яса в 

туші на 0,7-1,2%, V дослідної групи – на 2,3% (при р < 0,01), а VІ, VІІ 

дослідних груп – на 4,8 та 4,0% (при р < 0,001) порівняно з аналогічними 

показниками контрольної групи. 

М’ясо молодняку дослідних груп відзначалося тенденцією до переваги 

за показниками масової частки сухої речовини за рахунок збільшення масових 

часток переважно протеїну (ІV-VІІ дослідні групи), а в окремих групах і жиру 

(ІІІ, V дослідні групи). 

Виробництво свинини на ІV етапі визначило найбільш ефективне 

поєднання свиней різних генотипів: за всіма піддослідним групами рівень 

рентабельності виробництва 1 кг приросту склав від 38,41% до 59,02%. Варто 

зауважити, що цей показник був вищим у молодняку V-VІІ дослідних груп. 

Оскільки, великоплідність свиноматок є одночасно селекційною та 

важливою технологічною ознакою, яка має негативний кореляційний зв’язок 



із багатоплідністю, пошук способів підвищення ознаки великоплідності є 

актуальною задачею сучасного свинарства. Виходячи з того, що за нашими 

дослідженнями ІV етапу однією із найкращих форм фінальних гібридів за їх 

адаптивними здібностями було визначено тварин з умовною часткою крові ¾ 

ландрас + ¼ велика біла, було прийнято рішення посилити даний ефект 

гетерозису у секторі репродуктору паратиповим чинником на етапі 

виробництва фінальних гібридів. Таким чином, уперше скореговано спосіб 

підвищення показників великоплідності свиноматок гібридного походження 

F1 (½ ВБ + ½ Л) за рахунок збільшення тривалості їх годівлі з 3-ох до 4-ох 

тижнів до опоросу комбікормом призначеним для лактуючих тварин. Так, за 

умови збільшення тривалості годівлі глибокопоросних свиноматок гібридного 

походження F1 (½ ВБ + ½ Л) комбікормом для підсисних маток до 4 тижнів до 

опоросу підвищується великоплідність свиноматок на 0,3 кг або на 28,5% (р < 

0,001), молочність на 6,8 кг або на 11,1% (р < 0,01), збереженість поросят на 

момент відлучення відзначається тенденцією до зростання на 0,5 голів або 

7,0%, що в результаті призводить до зростання маси 1 голови при відлученні 

на 0,4 кг або на 7,5% (р < 0,01) та живої маси гнізда на 10,1 кг або на 13,2% (р 

< 0,01). За умови подальшого контрольного вирощування молодняк дослідної 

групи з підвищеною живою масою при народженні досягає раніше забійної 

живої маси 100 кг на 7 днів або на 4,2% (р < 0,01) проти молодняку 

контрольної групи. 

Економічний ефект від спеціальної годівлі глибокопоросних свиноматок 

за 3- та 4-тижні до опоросу дозволяє одержати чистого прибутку від додатково 

одержаної продукції відповідно 1632,00 та 1431,00 грн/ опорос/ свиноматку. 

Ключові слова: свинарство, порода, порідність, схрещування, 

гібридизація, продуктивність, годівля, протеїнове живлення, статевий 

диморфізм. 
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Among activities aimed at increasing pork production, pride of place is given 

to the rational use of existing genetic material and development of methods to 

improve the adaptability and performance of pigs through genotypic and paratypic 

factors, taking into account the specifics of the geographical region. It is known that 

classic crossbreeding and hybridisation schemes in pig production involve 

implementation of 3 to 5 cosmopolitan swine breeds, including Large White, 

Landrace, Duroc, Pietrain and Hampshire breeds. 

Suboptimal feeding of domestic population of pigs jeopardises profitability of 

swine industry operations and popularises imported breeds which require 

implementation of intensive production systems, so that our country becomes 

contingent on the breeding material from other countries.  

It is definitely worth using high-value breeding material of swine breeds of 

foreign origin in a rational and optimal fashion, although not all domestic farms are 

100% ready for its use primarily due to inadequacy of their own material and 

technical resources; therefore, the development of methods (techniques) to enhance 

productivity of pigs of domestic breeds, determination of the most successful forms 

of their combination and provision of methodological recommendations with regard 

to the conditions of feeding and maintenance of pigs of different age and 

physiological state, taking into account sexual dimorphism that ensures 

manifestation of high performance traits, are topical issues today. 

The dissertation is devoted to the search for new methods to improve pig 

productivity through the prospects of further enhancing of fattening and meat traits 

of Large White and Ukrainian Meat breeds of swine, factoring in sexual dimorphism 



as a biological phenomenon in commercial pig production; an effective way to create 

domestic competitive hybrid young stock using achievements of DNA technologies 

amid optimisation of protein nutrition of young pigs; relevant approaches to the 

combining of pigs of different breed-of-origin aimed at improving production traits 

and adaptability of animals, and also methods to improve within-litter birth weights 

through optimisation of the factor of (protein) nutrition of gestating sows under 

conditions of the South of Ukraine. 

The object of the research: productivity of breeding and commercial 

pigs under current conditions of the South of Ukraine. 

The subject of the research: reproductive performance of sows, growth rates, 

conformation, fattening and carcass traits of young pigs, DNA markers, plane of 

nutrition, sexual dimorphism. 

Experimental research on the subject of the dissertation, as well as scientific, 

analytical and laboratory studies, was carried out during 2016-2020 on Agrofarm 

Shabolat Ltd in Belgorod-Dnistrovsky district and on Druzhba SVK Ltd in Sarata 

district of Odesa region, under conditions of the educational and research 

laboratories of the Department of the technology of production and processing of 

livestock products of Odesa State Agrarian University, in genetics laboratories of 

the Department of breeding and zootechnical analysis and laboratories for meat 

quality testing of the Department of physiology and animal health of the Institute of 

swine breeding and agro-industrial production of the National Academy of Agrarian 

Sciences. 

The following methods were employed in this study: zootechnical and 

physico-chemical methods, techniques of molecular genetics, statistical, economic, 

mathematical and analytical methods. 

New data have been added to the conceptual issues of manifestation of 

production traits of Large White and Ukrainian Meat pigs depending on their 

reproductive, fattening and carcass traits at the current stage of the development of 

these breeds in the context of genealogical lines with further indication of promising 

directions of improvement of certain populations of Large White and Ukrainian 



Meat breeds reared in Odesa region. 

When studying the issue of sexual dimorphism during early ontogenic stages 

of swine of different origin, it has been established that boars tend to have greater 

live weight at birth and during the suckling period; however, after weaning this 

difference is levelled down which leads to reversed sexual dimorphism in body 

weight with the trend changing in favour of gilts outperforming boars at 90 and 120 

days of age; later on, by 180 days of age, there is again a trend for greater live weight 

in boars which is associated with increased response to stress and intense sexual 

maturation in entire male pigs. 

New data have been added to the conceptual issues of phylogenetic models of 

sexual dimorphism of pigs under conditions of artificial selection while the concept 

of sexual dimorphism has been theoretically substantiated with the outlook for the 

correction of growth rates of boars of different origin through the protein nutrition 

factor. 

For the first time, a method of production of lean pork of the requested quality 

using hybrids of domestic origin F2 (¼ Large White + ¼ Ukrainian Meat + ½ Red 

White Belted) has been developed, provided that a complex approach is employed, 

that is young pigs of the desired genotype are preliminary selected by the 

melanocortin-4 receptor (MC4R) gene and provided with optimal protein nutrition – 

17.0-17.5% of crude protein per 1 kg of the dietary dry matter ensures intense growth 

rates and carcass traits, as well as increases the value of breeds of domestic origin. 

When studying the effect of carrying different allelic variants of the MC4R gene on 

the manifestation of live weight, fattening and carcass traits in young pigs of hybrid 

origin F2 (¼ LW + ¼ UM + ½ RWB), a positive impact of the MC4RG allele and 

MC4RGG genotype on the performance of animals has been observed. The youngest 

age of reaching the target slaughter weight – 164 days – was typical for carriers of 

the MC4RGG genotype, which outperformed those of the MC4RАА genotype by 4.5 

days or 2.7% (р < 0.01). Young stock of carriers of the MC4RАG genotype 

outperformed the MC4RАА genotype carriers in slaughter age by 3.1 days or 1.8% (р 

< 0.05). Moreover, in a similar fashion, the highest average daily gains (ADG) – 



943.3 g/day – in young pigs at 90-180 days of age was observed in the MC4RGG 

genotype carriers, which outperformed the MC4RАА genotype carriers by 83.3 g/day 

or 9.7% (р < 0.001), while carriers of the heterozygous genotype MC4RАG 

outperformed the MC4RАА genotype carriers in ADG by 48.9 g/day or 5.7% (р < 

0.01). As regards the feed conversion, the lowest value of 2.9 energy feed units 

(EFU) per kilogramme of live weight gain was observed in carriers of the 

homozygous genotype MC4RGG, which outperformed their age mates carrying the 

MC4RАА genotype by 0.4 EFU/kg or 12.1%. The MC4RАG heterozygous genotype 

carriers outperformed the MC4RАА genotype carriers in the feed conversion ratio by 

0.2 EFU/kg or 6.1%. 

It is important that the lowest back-fat thickness at the P1 position near the 6th 

and 7th thoracic vertebrae – 17.1 mm – was observed in the MC4RGG genotype 

carriers which outperformed the MC4RАА genotype carriers by 2.9 mm or 14.5% (р 

< 0.001). Young pigs carrying the MC4RАG genotype outperformed the 

MC4RАА genotype carriers in the back-fat thickness at the P1 position by 1.5 mm or 

8.1% (р < 0.001). 

When the crude protein level in the dry matter of the finished feed of young 

crossbred pigs (¼ LW+ ¼ UM+ ½ RWB) was increased from 14.5% to 17.5%, the 

age of reaching the live weight of 100 kg was lowered from 207 to 172 days, while 

the economic effect made UAH 43.81-683.77. 

For the first time under conditions of the South of Ukraine, an innovative 

method for the rational use of modern swine breeds of domestic and foreign origin 

in order to enhance adaptability and production traits of young pigs has been 

developed; it implies producing the final hybrid of ¾ Landrace + ¼ Large 

White resulting from the cross with the stepwise use of the dam and sire Landrace 

lines. 

The period of time needed for the young crossbred stock in experimental 

groups II-VII to reach the target live weight of 100 kg was 2.6-16.4 days or 1.4-8.9% 

shorter with the feed conversion ratio being 0.12-0.34 EFU/kg or 3.4-9.7% lower 

during the fattening period. The youngest age of reaching the live weight of 100 kg 



– 167.7 days – was observed in pigs in experimental group V with a higher 

proportion of the Landrace breed in the resulting hybrid; in our opinion, it can be 

explained by better adaptability of the Landrace breed as compared to the sire lines 

of other breeds. 

Due to the effect of selective breeding, a direct and significant impact of the 

sire breed on the carcass traits of experimental young pigs can be traced: as 

compared to the control group, the carcass length was 4.8% (р < 0.05) and 5.7% (р 

< 0.01) greater in pigs in experimental groups IV and V, respectively; the back-fat 

thickness at the P1 position was reliably higher, by 7.6-29.9% (р < 0.05-0.001) in 

all experimental groups; as to the loin eye area, young pigs in experimental groups 

VI and VII had a reliable advantage over the control group with their half-carcasses 

being 11.8% and 13.9%, respectively, greater (р < 0.05), while the weight of the rear 

one third of a carcass was 24.8% and 22.9% (р < 0,01) greater in experimental 

groups VІ and VІІ, respectively. 

A morphological study of carcasses of experimental young pigs of different 

breed-of-origin has proved that implementation of up-to-date crossbreeding schemes 

with the use of Landrace, Duroc and Pietrain sire lines results in higher carcass 

dressing percentage. In particular, as compared to the control group, young pigs in 

experimental groups II-IV had a minor advantage in the carcass dressing percentage, 

by 0.7-1.2%; pigs in experimental group V outperformed by 2.3% (р < 0.01) while 

those in experimental groups VІ and VІІ – by 4.8 and 4.0% (р < 0.001), respectively. 

Young pigs in all the experimental groups tended to have a higher percent 

carcass dry matter due to increased percent carcass protein (in experimental groups 

IV-VII) and fat (in experimental groups III and V). 

Pork production at stage IV enabled to determine the most effective 

combination of pigs of different genotypes: in all experimental groups the 

profitability of production of 1 kg of live weight gain ranged from 38.41% to 

59.02%. It is worth noting that this indicator was higher in young pigs in 

experimental groups V-VII. 

As within-litter birth weight is not just an important selection trait of sows, 



but also a crucial technological feature that is negatively correlated with prolificacy, 

the search for methods to improve within-litter birth weight is a topical issue in the 

modern swine industry. Based on the results of our research at stage IV, when the 

hybrid ¾ Landrace + ¼ Large White was found to be one of the best resulting hybrids 

with regard to adaptability, a decision was made to enhance such an effect of 

heterosis in the reproductive sector with a paratypic factor at the stage of producing 

the resulting hybrids. Thus, a method to increase within-litter birth weight for sows 

of hybrid origin F1 (½ LW + ½ Landrace) has been corrected for the first 

time through extending the duration of feeding gestating sows with the finished feed 

for lactating sows from 3 to 4 weeks before farrowing. Provided that the duration of 

feeding gestating sows of hybrid origin F1 (½ LW + ½ Landrace) with the finished 

feed for lactating sows has been extended to 4 weeks before farrowing, within-litter 

birth weight is 0.3 kg or 28.5% greater (р < 0.001), milk production ability of sows 

is 6.8 kg or 11.1% higher (р < 0.01), survival rate of piglets at weaning tends to 

increase by 0.5 heads or 7.0% which results in 0.4 kg or 7.5% (р < 0.01) greater 

individual live weight of piglets at weaning and 10.1 kg or 13.2% (р < 0.01) greater 

litter weight. During further controlled rearing, it took the young stock in 

experimental groups with increased live weight at birth 7 days (or 4.2%) less to reach 

the target slaughter weight of 100 kg as compared to the young pigs in the control 

group. 

An economic benefit from specialised feeding programme for gestating sows 

for 3 and 4 weeks before farrowing enabled to make a net profit from extra yield of 

products of UAH 1,632.00 and UAH 1,431.00, respectively, per farrowing per sow. 

Key words: pig breeding, breed, affiliation, crossbreeding, hybridisation, 

productivity, feeding, protein nutrition, sexual dimorphism. 

 


