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Анотація. Вивчено ріст та розвиток поросят породи п’єтрен у підсисний 

період залежно від маси новонароджених. Встановлено, що найвищу живу 

масу та середньодобові прирости у віці 21 день та при відлученні мали 

тварини 3 дослідної групи, які за руховою активністю переважали аналогів 

контрольної, 1 та 2 дослідних груп на 0,5-5,4%. 

Ключові слова: поросята, жива маса, ріст, рухова активність 

Annotation. Have studied the growth and development of piglets of the Pietrain 

breed during a sucking time depending on their birth weight. Found that the highest 

live weight and the average daily gain in the age of 21 day and time of separation 

with their mother had animals of the 3rd group, which exceeded analogues of the 

control, 1st and 2nd groups on regards of physical activity by 0,5-5,4%. 
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Вступ. 

Раціональне використання перспективного генофонду свиней вітчизняної і 

зарубіжної селекції є одним із резервів інтенсифікації галузі. Інтенсифікація 

селекційного процесу вимагає науково обґрунтованих підходів до племінного 



відбору. Поряд із селекційними ознаками, що традиційно використовуються, 

сучасні селекційні програми не можуть гарантувати значного процесу без 

врахування нових ознак. Такими слід вважати статевий диморфізм, 

співвідношення статей у потомстві маток [3], вирівняність гнізд за 

великоплідністю [6], що дасть змогу обгрунтованіше  здійснювати відбір 

ремонтного молодняку, який у подальшому позитивно вплине на рівень 

продуктивності свиней. 

Огляд літератури. 

Репродуктивна здатність маток значною мірою визначає ефективність 

галузі свинарства, її рентабельність. Саме вона визначає обсяги вирощування та 

відгодівлі молодняку, кількість племінної продукції. Тому багатоплідність 

маток розглядається як важлива селекційна ознака під час удосконалення 

материнських родин як у чистопородному розведенні, так і породно-лінійній 

гібридизації [5]. Поряд з цим слід визначити, що при достатньо високих 

характеристиках відгодівельних і м’ясних особливостей сучасних ліній, порід 

свиней і гібридів, рівень їх відтворювальної здатності знаходиться на 

недостатньо високу рівні. Це зумовлено досить низькою спадковістю ознак, 

пов’язаних з репродуктивною функцією [4]. 

Тому на сучасному етапі розвитку племінного свинарства великого 

значення набуває розробка прийомів врахування взаємозв’язку селекційних 

ознак та визначення їх впливу на ознаки відтворювальної здатності та 

відгодівельних якостей. У цьому аспекті важливого значення набуває вивчення 

поєднаності багатоплідності і великоплідності маток, оскільки між ними існує 

від’ємна кореляційна залежність [7]. 

Серед ознак репродуктивної здатності свиноматок особливе місце 

належить великоплідності поросят [2, 3, 6, 7]. Рівень живої маси 

новонародженого певним чином обумовлює наступну енергію росту тварин, її 

скороспілість та відгодівельні властивості. Вважається, що більша на 100 г 

жива маса новонародженого забезпечує 10 кг приросту живої маси у віці 180-

210 днів [6]. 



У зв’язку з цим є актуальним проведення досліджень з вивчення впливу 

живої маси новонароджених поросят на їх поведінку, швидкість росту та 

збереженість. 

Матеріал і методика досліджень. Особливості росту, поведінку та 

збереженість поросят породи п’єтрен у підсисний період залежно від  маси 

новонароджених вивчали в науково-господарському досліді, проведеному в 

умовах ТОВ «Арцизька м’ясна компанія» Арцизького району Одеської області. 

В Україні ТОВ «Арцизька м'ясна компанія» стала першим підприємством, що 

одержало у 2010 році статус племінного репродуктора з розведення свиней 

породи п’єтрен  французької  селекції “ADN”. 

Для запланованих досліджень у господарстві було відібрано 4 свиноматки 

породи п'єтрен з двома опоросами і більше. Дослідну групу свиноматок 

формували за принципом аналогів з урахуванням віку, живої маси та 

походження. Кнури-плідники породи п’єтрен, сперму яких використовували 

для штучного осіменіння піддослідних свиноматок, та свиноматки, відібрані 

для поєднання за розвитком та екстер’єром, відповідали вимогам І класу. 

Усі тварини знаходилися в однакових умовах годівлі та утримання. 

Годівлю свиноматок організовували відповідно до норм Всеросійського 

інституту тваринництва та Інституту свинарства з урахуванням фізіологічного 

стану.  

Після опоросу маток було визначено масу гнізда при народженні, 

враховано кількість живих i мертвонароджених поросят та сформовано 4 групи: 

1 – дрібні (тварини з живою масою 1,2-1,3 кг), 2  – середні (в межах 1,3-1,5 кг), 

3 – великі (1,6-1,8 кг). Поросята, що мали живу масу нижче вказаних меж, 

увійшли до першої групи, вище – до третьої; 4 групу (контрольну) сформовано 

із сімейного гнізда без врахування маси.  

Поросят-сисунів, починаючи з 10-денного віку підгодовували 

кормосумішами, основу яких становила ячмінна дерть. Відповідно до 

прийнятої в господарстві технології поросят відлучали від свиноматок у 28-

денному віці. 



Енергію росту піддослідних тварин у підсисний період визначали на основі 

їх індивідуального зважування: новонароджених поросят, у віці 21 доба та при 

відлученні; розраховували абсолютний, середньодобовий і відносний прирости 

живої маси. Етологічні показники поросят вивчали методом візуальних і 

хронометражних спостережень [1]. Для виконання досліду використано 

найбільш простий і поширений метод реєстрації результатів спостереження − 

складання протоколів. Застосовано систему скорочень для характеристики 

окремих актів поведінки: В – відпочинок; Л – лежання; Ст – стояння; Р – рух; П 

– пиття води; Ї – прийом корму; С – ссання матері. 

З метою підвищення продуктивності праці при вивченні поведінки тварин 

використано одиницю вимірювання − 10 хвилинний інтервал. На протязі доби 

(8:00-18:00) через кожні 11 хвилин фіксували рух свиней. За допомогою 

скороченого запису поведінкових актів інформацію заносили у протокол 

первинної обробки даних хронометражу. Дані обраховували і переносили в 

протокол кінцевої обробки результатів. 

За стан спокою приймали бездіяльне положення ‒ стояння, лежання і 

сидіння, за рухову активність ‒ всякий рух, ігри, бійки, пошук і прийом корму.  

Таким чином, встановлюючи кількість (+) і (‒) за період спостереження, 

визначали час, витрачений на рух і відпочинок. В даному досліді враховано 37 

голів свиней з них 4 підсисні свиноматки та 33 поросят-сисунів.  

Результати. Обговорення та аналіз.  

Найбільшою живою масою в усі вікові періоди (табл.1) характеризувалися 

тварини 3 дослідної групи. Різниця за цим показником між поросятами 1 та 2 

дослідних груп достовірна (Р>0,999). Порівняно з контролем дані невірогідні. 

Виявлено, що у 21-денному віці поросята 3 дослідної групи за живою 

масою незначно (на 0,05 кг) перевищували контрольних аналогів, тоді як 

порівняно з тваринами 1 та 2 дослідних груп це перевищення (Р>0,999) 

становило 1,91 та 0,90 кг, або 26,7 та 12,6% відповідно. 

 

 



Таблиця 1 

Жива маса та прирости піддослідних тварин 

Вік, діб Група 
1 2 3 4-к 

Жива маса, кг 
Новонароджені 1,28±0,04 1,35±0,03 1,76±0,07 1,62±0,01 

21 5,25±0,26 6,26±0,12 7,16±0,27 7,11±0,25 
28 6,9±0,15 8,3±0,23 9,5±0,21 9,3±0,15 

Середньодобовий приріст, г 
0-21 187,0±5,02 231,0±3,11 254,0±5,05 256,0±4,13 
0-28 201,0 ±3,31 248,0±4,05 276,0±5,16 274,0±2,83 

Абсолютний приріст, кг 
0-21 3,97±0,27 4,85±0,32 5,4±0,48 5,38±0,37 
0-28 5,62 ±0,55 6,95 ±0,53 7,74 ±0,85 7,68 ±0,58 

Відносний приріст, % 
0-21 120,99±2,75 128,48±3,11 120,54±4,01 124,83±3,45 
0-28 137,41±2,33 144,01±3,13 137,48±2,52 140,66±3,41 

Збереженість поросят, % 
0-28 94,0 95,7 97,5 98,4 

 

У віці 28 діб (при відлученні) жива маса поросят 3 дослідної групи 

дорівнювала 9,5 кг, що на 0,2; 2,6 та 1,2 кг, або на 2,1; 27,4 та 12,6% більше 

порівняно з відповідним показником тварин контрольної, 1 (Р>0,999) та 2 

(Р>0,999) груп. 

Зміни у живій масі піддослідних тварин істотно позначилися на 

середньодобових приростах. Так, молодняк 3 дослідної групи у віці 21 доба 

перевершував поросят 1 та 2 дослідних груп за цим показником відповідно на 

67 та 23 г, або на 26,4 та 9,01 % (Р>0,999). Порівняно з контролем різниця 

незначна (2 г) і не вірогідна.  

У віці 28 діб найнижчий середньодобовий приріст спостерігався у поросят 

1 дослідної групи, що було на 73,0; 47,0 і 75,0 г, або на 36,3; 23,4 і 37,3% менше 

порівняно з тваринами контрольної, 2 та 3 (Р>0,999) дослідних груп. 

На час відлучення найвищий показник збереженості відзначено у 

молодняку контрольної групи (98,4%), що було на 4,4; 2,7 та 0,9% більше 

порівнюючи з таким показником аналогів 1, 2 та 3 дослідних груп.  



Наші дані узгоджуються з літературними даними щодо відмінності в 

збереженості поросят залежно як від їх маси на час народження, так i від 

величини гнізд [3]. Встановлена значна смертність поросят з низькою живою 

масою, отриманих від малоплідних маток (збереженість 25-50%) поросят масою 

0,7-0,8 кг у гніздах з 8-9 поросятами. У той же час у великих гніздах (12 i 

більше поросят) збереженість дещо вища – відповідно 44,6 i 69,2% [2, 6]. 

Упродовж підсисного періоду найвищою руховою активністю 

характеризувалися поросята 3, найнижчою – тварини 1 дослідної групи (табл. 

2). 

Таблиця 2 

Рухова активність поросят (затрати часу протягом доби,%) 

Вік, днів Група 
1 (n=9) 2 (n=8) 3 (n=7) 4-к (n=9) 

2 11,9 13,0 15,5 14,9 
11 16,2 17,4 21,6 20,4 
21 22,6 23,3 25,7 24,5 
30 29,0 31,0 33,0 32,5 

 

У різні вікові періоди молодняк 3 дослідної групи мав рухову активність 

на 0,6-5,4% більше порівнюючи з таким показником аналогів контрольної та 1 і 

2 дослідних груп. Аналогічна тенденція рухової активності спостерігалася і  

після відлучення. 

Результати проведеного аналізу свідчать, що маса новонароджених 

поросят має значний вплив на ріст тварин та їх рухову активність і в подальші 

періоди онтогенезу. 

Висновки. 

Виявлено, що ріст та розвиток поросят у підсисний період залежить від 

маси новонароджених. За всі враховані вікові періоди вищі показники живої 

маси виявлено у тварин 3 дослідної групи, що зумовлено вищим рівнем 

абсолютних, середньодобових і відносних приростів. Найбільшою руховою 

активністю характеризувалися поросята, що мали найвищу живу масу при 

народженні, котрі у вищезгадані вікові періоди розвитку переважали за 



руховою активністю аналогів контрольної, 1 та 2 дослідних груп на 0,5-1,2; 3,1-

5,4 і 2,4-4,2% відповідно. 
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