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БЕЛАРУСКАЯ ЧОРНА-ПЯРЭСТАЯ ПАРОДЫ 

Свiннi пароды д3юрок 3 1986 г. гадуюцца у Беларусi у калгасе «А3е
ры» Гродэенскага раёна Грод3енскай вобласцi. У 1990 r. шматплоднасць 
д3юркоу nасля першага аларосу складала 8,77 галавы, а nасля двух ana
pocay i больш- 9,82 парасяцi на апарос, малочнасць- адnаведна 42 i 
47 кг. 

Паводле [3], шматплоднасцъ д3юркоу на ix рад3iме - ЗША вышэй
шая, чым у nольска-кiтайскай, гемпшырскай, tiэстарскай белай, берк
шырскай i тэмворскай парод, i дасягае у сярэднiм 9,78 nарасяцi на адэiн 
anapoc. Па колькасцi парасят на ад3iн аларос сярод ycix nарод у ЗША 
д3юркi састуnаюuь толькi ёркшырам. Ва )·мовах лоудня Украiны [8] 
д3юркi прыносяць 8,92 парасяцi на ад3iн апарос, малочнасць дасягае 
52,4 кг, сярэдняя колькасць nарасят nры адыманнi 7,22 галавы. Але па 
гэтых nаказчыках яны састуnаюць ландрасам, якiя rадуюцца у тых жа 
умовах. Амаль такая ж шматплоднасць д3юркоу ад3начаецца у Венг
рыi- 8,82 парасяцi [9]. 

Да нядауняrа часу д3юркi лiчыJiiся nародай сальнага тыnу, але у вы
иiку мэтанакiраванай iнтэнсiунай селекцыi зараз яны nсраутвораны у 
мясную пароду [1, 12]. Свiннi nароды дзюрок як на радзiме, так i у iн
шых краiнах характары3уюцца выключна высокiм nрыростам. Па iитэи
сiунасцi адкорму яны пераузыход3яць шмат якiя высокапрадукцыйныя 
лароды [13, 15]. У сувязi з гэтым киыры пароды дзюрок шырока выка
рыстоуваюцца у розных варыянтах nрамысловага скрыжавання, асаблi
ва на аnошнiм этапе. 

У даследаваннi [ 11] сцвярджаеuца, што выкарыстанне кныроу nаро
ды дзюрок nры двухпародным скрыжаваннi з ёркшырамi i rемпшырамi 
значна nавысiла выжывадьнасць (tомесных nарасят у ладсосны nерыяд 
i ix рост пасля адымання. Пры скрыжаваннi ёркшырау з дзюркамi у дос
ледах [ 17} вызначана, што нi шматплоднасuь, нi выжывальнасць, а тм<
сама маса помесных nарасят пры адыманнi не павялiчылiся. Добрыя вы
нiкi атрыманы i пры скрыжаваннi буйной бедай пароды i ландрасау 3 
дзюркамi [5, 6]. Пры даследаваннi 20 камбiнацый скрыжаваиня розных 
парод ВЫ3начана, што пры тых камбiнацыях парод, у якiх удзельнi
чаюць дзюркi, патомства хутка расце i добра аплочваецца кормам [10]. 
Паводле даных <'ельскагаспадарчай доследнай станцыi у штаце Аклахо
ма [14], эканамiчная эфектыунасць двухпародных помесяу дзюркоу, 
ёркшырау i гемпшырау на 9% вышэйшая у параунаннi з чыстапародны
мi, а трохпародныя пера)·зыход3яuь па гэтым паказчыку двухnародных 
на 4%. Пры трохпародным скрЫ>hаваннi у якасцi трэцяй nароды даслед
чыкi рэкамендуюць выкарыстоуваць дзюркоу. 

Паводле даных [4], пры скрыжаваннi помесных свiнаматак э кроу-
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насцю 1/2 буйной белай i 1/2 беларуекай чо.,на-пярэстаи 1 чыстапарод
ных свiнаматак буйной бслай пароды з кнырамi пароды дзюрок шмат
плоднасць склала 10,1 парасяцi на апарос. Адкорм помесяу ад такога 
скрыжавання паказау, што сярэднясутачны nрырост ix быу самым вы
сокiм (748 г) i у ix адзначауся нiзкi расход корму на 1 кг прыросту 
(3,45 к. адз.) у nараунаннi з такiмi ж лаказчыкамi у iншых варыянтах 
скрыжавання. Акрамя таrо, у ix адзначалiся высокiя мясныя якасцi. 
Таушчыня сала над шостым-сёмым грудзiннымi лазванкамi склала у 
nомеся~ 25-26 мм, маса кумпяка - 11,5 кг, nлошча мьtшачнаrа вочка-
36,3 см, колькасцt. мяса у тушы- 62,7%. Высокая iнтэнсiунасць росту, 
мяснасць, дадатны эфект•гетэрозiсу мясных парод [2], а таксама паро
ды дзюрок пры скрыжаваннi з буйной бе.1ай, помесямi буйной белай i 
беларуекай чорна-пярэстай ствараюць тэарэтычныя nерадумовы для 
выкарыстання кныроу пароды дзюрок у паляnш~ннi мяснасцi i скарасnе· 
ласцi беларускiх чорна-nярэt-тых свiней пры стварэннi мяснога тылу. 

Матзрыял i методыка даследаванняу. Навукова-гасnадарчы эксnеры
мент па магчымасцi выкарыстання свiней nароды дзюрок nры удаска
на.'lьваннi беларускiх чорна-nярэстых свiней nраведзены у племзаводзе 
iмя Дзяржынскаrа Каnыльскага раёна, мiжгасnадарчым nрадnрыемстве 
па вытворчасцi свiнiны «Усходняе:. Баранавiцкаrа раёна i на Жодзiн
скай кантрольна-выпрабавальнай станцыi свiнагадоулi. Дослед nраве· 
дзены па схеме, прыведзенай у табл. 1. Пры асемяненнi свiнаматак вы· 
карыстоувалi метад ручной злучкi. Кармление i гадаванне кантрольнай 
i доследнай rpyn былi аднолькавымi. Кныроу i свiнаматак кармiлi па 
нормах УIЖ. У рацыёнах выкарыстоувалiся камбiкармы для свiнаматак 
(87,2%), коранеклубняnлоды (5%), аб'ёмiстыя кармы (7,8%). Кармлен
не nарасят лад свiнаматкай i nасля адымания nраводзiлi nоунарацыён
нымi камбiкармамi з дабауленнем сухога малака. Шматnлоднасць улiч· 
валi па колькасцi народжаных жывых nарасят. Буйнаплоднасць, малоч· 
насць свiнаматак i масу nарасят у два месяцы, у тры месяцы i nры забi
ваннi вызначалi на вагах. Даужыню тулава вызначалi мернай лентай, 
таушчыню хрыбтовага сала - лiнейкай, адкормачныя i мясныя якасцi 
nаддоследнага nагалоуя- метадам кантрольнага адкорму i забiвання. 
Вынiкi даследаванняу апрацаваны оiяметрычна [7]. 

Вынiкi i абмеркаванне. Вынiкi нашых даследаванняу па скрыжаван
нi беларускiх чорна-пярэстых свiнаматак з кнырамi пароды дзюрок пры-

, ведзены у табл. 1. Вiдаць, што свiннi nароды дзюрок nры скрыжаваннi 
ланiзiлi шматплоднасць беларускiх чорна-nярэстых свiнаматак на 0,85 
nарасяц~ ~Р~О~О5). Да двухмеС:ячнаrа узросту помесныя пара~~ты былi 
моцным1 1 розища па колькасщ nарасят на адно rняздо панlзlлася да 

0,53 rалавы (?~0,05). Захаванасць nомесных nарасят была больш вы· 
сокай (96,8%), чым чыстаnародных чорна-nярэстых (94,01%). Гэта 

Т а б л i ц а 1. Шматплоднасць свiнаматак 1 захаванасць парасят 
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1 ttантроль· вчхвч 34 2 10,35± 14,98± 9,73± 9,43± 94,01 
на я ±0,27 ±1,817 ±0,157 ±1,1144 

1 1 доследная БЧхд (дзю· 49 4 9,5± 17,989± 9,2± 15,783± 96,8 
рок) ±0,244* ±1,817 ±0,207* ±1,594 

• Р~О.О5. 
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Т а б л i ц а 2. Маса nарасят, кr 

Колькасць 
Адиаго парасяцl nры 11араджэкнi rиязда t ~ 1 дэе11ь 

fpyna 
Спал )"'ЭHIII свlнаматак 

1 1 1 
~X(j' у досле,цэе, n М ±т С±тс • М ±т С±тс 

гanot 

I кантрольная БЧХБЧ 34 352 1,34±0,031 13,43±1,629 53,12±1,27 13,87±1,682 

1 1 доследная БЧХд - 49 466 1,30±0,024 12,692±1,282 51,6±1,190 16,138±1,630 
- .. 

Т а б л i ц а 3. Адкормачныя 1 эабоАны11 якасцl саlнеА на кантрольным адкорме 

Уэрост Д8СЯГ11е11НЯ СярэднясутачiiЬl лрырост, г Затраты кор~о~у 11а 1 кr 
м асы 1 00 кг, дэi!н лрыросту, к. адэ. 

Слапучэннl Коп Ы<11Сць 
Грула t;(XO' гanot п. 

1 1 

" 

1 
M±m C±mc M±m С±тс М ±т C±!r.c 

1 БЧхБЧ 30 182,8±2,97 4,87±1,14 752,3±26,1 10,40±2,45 3,60±0,02 1,56±0,37 

11 БЧХД (дэю· 14 173,4±2,04· 4,39±0,83 829,6±20,62·· 9,30±1,75 3,26±0,08··· 9,66±1,82 
рок) 

•p~o.OS; •• Р~О.О1; ••• P~O.OOI. 

. 
Г!iязда · t 2 мес . 

1 
. м±т С±тс 

186±5,53 17 ,28±2,096 

194±5,593 20,181±2,039 

Забоl!ны выхад (да ахзлод>канаil 
туwы),% 

1 

~ 

М ±т C±rnc .. ~ 

-
64,6±0,83 7,03±0;91 

65,64±1,49 7,52±1,60 



пацвярджаюц~ даныя даслсдаванияу [ 17J пры скрыжаваннi ёркшырау 
з дзюркамi. 

Свiннi пароды дзюрqк маюць генетычиыя перадумовы да iнтэнсiуна
га росту i добрага выкарыстання корму [4, 13, 15]. У вашых до~ледах 
м аса парасят, як помесных, так i чыста пародных, пры нараджэннi i у 
21 дзень была практычна аднолькавай, але да двухмесячнага узросту 
nомесныя парасяты былi больш моцнымi i цяжэйшымi. Жывая маса ад
ной ix галавы была на 2 кг большая за чыстапародных; у цэлым маса 
гнязда у два месяцы таксама была большай на 8 кг (табл. 2). 

Вынiкi ацэнкi помесиага i чыстапароднага маладняку на кантроль
ным адкорме прыведзены у табл. 3. Як адзначана (4, 5, 16], уласдiвасцi 
iнтэнсiуиага росту i добрага выкарыстання корму свiннi пароды дзюрок 
перадаюць помесям. У нашых эксперыментах помесныя свiннi на кант
рольным адкорме растуць хутка. Масы 100 кг ины дасяrаюць на 10 дзён 
раней (~0,05), сярэднясутачны ix прырост на 77 г большы (Р~О,О5), 
чым у чыстапародных равеснiц. Асаблiва трэба адзначыць, што помесi 
лепш выкарыстоувалi корм для еваИго росту i развiцця. Затраты корму 
на 1 кг прыросту у ix склалi 3,26 к. адз., або на 0,34 к. адз. менш, чым у 
чыстапародных равеснiц (Р~О,О01). Рыжая масць дзюркоу у помесяу 
перадаецца у спадчыну кадамiнантна. 

Пры забiваннi жывёлiн забойны выхад як у помесяу, так i у чыстаnа
родных беларускiх чорна-nярэстых nадсвiнкау быу высокi i практычна 
аднолькавы. Агульная зменлiвасць забойных паказчыкау у помесяу была 
крыху вышэйшая, чым у кантрольных чыстапародных равеснiц. Харак
тарыстыка мясных якасцяу nомесных свiней будзе прыведзена у настуn
ным nаведамленнi. 

Вывады 

1. Скрыжаванне беларускiх чорна-nярэстых свiнаматак з кнырамi 
nароды дзюрок nанiзiла ix шматплоднасць на 0,85 nарасяцi (Р~О,О5), 
малочнасць засталася без змеи, маса гнязда к двум месяцам была кры
ху большай, чым пры чыстапародным раэвядзеннi. 

2. У перыяд адкорму ад 30 да 100 кг noмeci iнтэнсiуна раслi (ix ся
рэднясутачны nрырост склау 830 г), добра выкарыстоувалi кармы (на 
1 кг прыросту затрачвалi 3,26 к. адз.). Жывой масы 100 кг яны дасягалi 
на 9,4 дня раней (Р~О,О5), сярэднясутачны nрырост ix быу на 78 г 
большы (Ft~0.05), затраты корму на 1 кг ix прыросту на 0,34 к. адз. 
бы.Лi меншыя (Р~О,ОО1), чым у чыстапародных равеснiкау беларуекай 
чорна-nярэстай пароды. 

3. Адрозненнi па забойным выхадзе '; чыстапародных i nомесных ад
кормачнiкау знаходзiлiся у межах статыстычнай памылкi. 
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