
це стимулює їх до більш інтенсивного і в більшій кількості споживати грубі, 
соковиті та концентровані корми. А це в свою чергу призводить до більш 
інтенсивного і раннього фізіологічного дозрівання. А телята на цільному 
молоці довший час відчувають забезпеченість організму в поживних 
речовинах і тому потім вони проявляють відставання.
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СУЧАСНІ НАПРЯМКИ СЕЛЕКЦІЇ В СВИНАРСТВІ ЖИТОМИРСЬКОЇ
ОБЛАСТІ.

В цілях забезпечення м’ясного балансу Житомирської області з її 
населенням та інфраструктурою, та враховуючи попередній досвід розведення 
свиней в даній області, можна зробити висновок, що загальне поголів’я має 
складати в межах 400 тисяч голів. Із них маточне поголів’я має складати не 
менше як 40 тис. голів, кнурі-виробники і ремонтні кнурчики на перевірці 6 
тис. гол., ремонтні свинки, в т. ч. на перевірці 16 тис. голів, а решта 
відгодівельний контингент. На даний час в громадському секторі 
Житомирської області нараховується 46 тис. гол. свиней, тобто для 
досягнення поставленої мети необхідно збільшити поголів’я у 8 разів.

Для вирішення селекційних питань в Житомирській області розроблена 
програма розвитку свинарства. На базі суб’єктів племінної справи створено 
1 племзавод і 15 племрепродукторів по породах велика біла та ландрас.

Для успішного подальшого ведення свинарства необхідно створити ще 2 
племзаводи прабатьківського стада І 3 племзаводи батьківського стада 
об’єднавши їх у сітку із 20 племінних господарств, які будуть займати до 
25% всього поголів’я і спеціалізувати їх на розведення чистих порід, а саме,
- велика біла, ландрас, дюрок. Решту племрепродукторів розприділити на 
племрепродуктори першого та другого порядку для виробництва гібридного 
молодняку по прикладу СТОВ „Українська агропромислова група” 
с. Старосілля, Для всіх господарств з племінним статусом обов’язкове 
лінійне розведення. Розвернути роботу по одержанню кнуро-виробничих 
маток, запровадити масову перевірку кнурів і маток по методиці 1:10.

Відтворення повинно керуватись рекомендаціям селекційного центру, 
щодо добору маточного поголів’я та підбору кнурів-виробників.

Через створення обласного елеверу кнурів максимально запровадити 
штучне осіменіння свиноматок і лише в окремих випадках осіменіння 
кнурами.

В товарних господарствах сухому типу годівлі повно збалансованими 
комбікормами немає альтернативи. Напування тварин відбувається із 
соскових поїлок. На відгодівлі також застосовують випоювання свиней
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сироваткою, бардою, мезгою та іншими відходами харчової промисловості. В 
племзаводах і племрепродукторах вирощення ремонтного молодняку повинно 
також базуватись на повно раціонних комбікормах, але з додаванням стружки 
кормових буряків, або моркви і вирощувати свинок до 8-місячного віку, маса 
має бути не менше 120 -  150кг після чого вони ідуть перший раз до 
парування.

В товарних господарствах передбачається утримання свиней з 
використання технологій, які дають змогу одному свинарю-оператору 
обслуговувати тисячу і більше голів свиней. Це станкове утримання та з 
використанням „шведських столів”. Забезпечити середньодобові прирости на 
рівні 850 -  1000г з тим, щоб відгодівельний молодняк досягав маси 115 — 
120кг в 180 діб. А затрати комбікорму на 1кг приросту не перевищували 3,6 -  
4,2кг. Технологія відпрацьована в базових господарствах.

Ветеринарний захист забезпечувати згідно розробленої технологічної 
карти і випробуваної в виробничих умовах в племрепродукторах (базових 
господарствах).

Згідно з селекційною програмою у свинарстві області створюється 
служба ідентифікації тварин та експерт-бонітерська служба з централізованим 
банком селекційних даних. А з метою масової селекції у свинарстві 
створюється елевер кнурів.

Запропоновано для розведення та впроваджено у виробництво 3 основні 
породи: велика біла, ландрас та дюрок. На базі цих порід в суб’єктах 
племінної справи створюються племзаводи прабатьківського та батьківського 
стада.

Племзаводи забезпечують селекційним матеріалом господарства 
Житомирської області, а також через аукціон та тендерні торги іншим 
споживачам. В кожній з порід закладено по три лінії, які спеціалізуються за 
такими напрямками: м’ясність, багатогіліддя, скороспілість. Методи
міжлінійного розведення дають можливість одержати як міжлінійних, так і 
міжпородних гібридів. Для цього використовують родоначальників ліній 
імпортної селекції. Так, у породі велика біла використовують 
родоначальників естонської селекції (Томмі, Ріку, Вест), які мають в своєму 
походженні предків англійської селекції, а родоначальники ліній в породі 
дюрок мають в своєму походженні предків американської селекції.

Структура станції свинарства передбачає утримання експерт- 
бонітерської служби та мобільних селекційно-генетичних лабораторій з тим, 
щоб оперативно проводити інвентаризацію та ідентифікацію всього 
селекційного матеріалу в суб’єктах племінної справи, проводити закладку 
ліній та родин із занесенням в обласний банк даних. Проводити ротацію 
ліній, прижиттєву оцінку продуктивних якостей ремонтного молодняку, 
займатися вирощенням ремонтних кнурів та проводить їх оцінку за власною 
продуктивністю та якістю нащадків і ставити визначених тварин на 
конкурсне випробування, одержує сперму від дорослих кнурів та доставляти 
її до споживачів згідно породного, лінійного і іншого закріплення.
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Племзавод прабатьківського стада займається збереженням породного 
генофонду, виробництвом високоякісних генотипів та кнуро-виробничих 
свиноматок і поставкою племінних кнурів на елевер, виробництвом 
племінних свинок для ремонту власного стада та для племзаводу 
батьківського стада.
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РІСТ І РОЗВИТОК КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ 
ЗАЛЕЖНО ВІД ПОХОДЖЕННЯ

За останні три роки в Україні збільшилась кількість кінноспортивних 
змагань, у тому числі і міжнародних, підвищились преміально-призові суми, 
зросло поголів’я спортивних порід, яке приймає в них участь. Для виступів 
на змаганнях кіннотники-спортсмени віддають перевагу коням 
західноєвропейських порід, селекція яких тривалий час ведеться за 
показниками спортивної роботоздатності. і вони проявляють високі 
результати в класичних видах кінного спорту. Загострення конкуренції на 
змаганнях „ вимагає поліпшення спортивних якостей української верхової 
породи. Підвищити рейтинг породи можливо за рахунок покращення 
селекційно-племінної роботи, удосконалення існуючих ліній, спрямованої 
селекції за спортивною роботоздатністю, використання кращих жеребців- 
ллідників оцінених за якістю нащадків.

Після атестації ряду нових суб’єктів племінної справи до племінного 
ядра увійшло поголів’я 10 кінних заводів та 5 племінних репродукторів. У 
цих господарствах на початок 2004 року нараховувалось 1154 голови коней, 
у тому числі 43 жеребці-плідники, 470 конематок та 641 голова молодняка. 
Одним із таких господарств є кінний завод НФ ЗАТ « Рай з-Максим ко» в 
якому утримується 160 голів коней трьох порід -  Української верхової, 
Новоолександрівської ваговозної і Арабської скакової [7].

Розвиток і прогрес верхових порід обумовлюється багатьма факторами, 
серед яких отримання видатних за продуктивними та племінними якостями 
коней, що стають засновниками ліній і родин. За твердженням Попової Н. 
[5], жеребці - представники ліній виконують подвійну функцію: одна - 
продовження своєї чоловічої лінії через синів, онуків і т.д., інша, не менш 
важлива - відтворення заводських маток, які приймають участь в отриманні 
видатних скакунів та продовжувачів і засновників нових ліній [ 3 ].

Науковою основою технології вирощування коней 
будь-якого призначення є вчення про нерівномірність
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