
Приведены результаты исследований по изучению влияния подсолнечно
го шрота повышенной кормовой ценности на откормочные и мясные ка
чества молодняка свиней. Показано среднесуточные привесы животных 
и затраты корма на единицу прироста при введении в комбикорм обра
ботанного шрота подсолнечника. Отмечено тенденцию к повышению 
показателей убойного выхода подсвинков опытных групп и вероятному 
увеличению выхода мяса с туши у животных, в комбикорм которых вво
дили 15 % по массе подсолнечного шрота повышенной кормовой ценнос
ти. 

Ключевые слова: подсолнечниковый шрот, среднесуточные приросты, 
выход мяса. 

L.M.Kuzmenk, O.O.Derzchgovskyi. Fattened and meat qualities of young 
pigs at feeding of sunflower shrot of higher fodder value. 
The results of researches for studying of the influence of sunflower shrot of 
higher fodder value on fattening and meat qualities of young pigs were given. 
It has been shown the average daily gains of animals and expenditures of feed
stuff on the unit of a gain under the addition to a composition of mixed feed
stuff of processed sunflower shrot. It was noticed the tendency to the increase 
of indexes of slaughtered output of young pigs of experimental groups and 
probable increase of the meat output from a carcass in animals to mixed feed
stuff which were added 15 % for mass of sunflower shrot of higher fodder 
value. 
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В статті приведені результати дослідження перетравності поживних 
речовин раціонів свиноматок при годівлі їх зерновими кормами природно 
забрудненими мікотоксинами з використанням в раціонах природного 
мінералу анальцим та мікосорбу. Досліджено, що додавання даних ад
сорбентів вплинуло на збільшення коефіцієнтів перетравності пожив
них речовин на 1,3-4,98%. 

Ключові слова: перетравність, поживні речовини, мікотоксини, обмін
ний дослід, адсорбенти, анальним, мікособр. 

Постановка проблеми. Зернові корми на території України досить часто уражу
ються грибами, що призводить до накопичення в таких кормах продуктів їх життєді
яльності - токсинів, які негативно впливають на здоров'я, значною мірою знижують 
стійкість організму проти захворювань, зумовлюють генетичні порушення, погіршен
ня фізіологічного стану і продуктивності тварин [3,5]. 
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Аналіз останніх досліджень. Біологічна дія токсинів на живий організм обумов
лена порушенням синтезу білка та нуклеїнових кислот, що призводить до знижен
ня росту, розвитку, продуктивності та резистентності організму. Структура молекули 
токсинів стійка до дії фізичних та хімічних факторів і не руйнується при консервації і 
інших операціях, які використовуються у кормовиробництві. [6]. 

Один із шляхів зменшення негативного впливу мікотоксинів на тварин є викорис
тання в їх раціонах різних сорбентів: сапонітів, цеолітів, глауконітів, базальтових ту-
фів та ін. [1,4, 5, 10]. 

Завдання досліджень. Метою роботи було оцінити ефективність використання 
природного мінералу - анальциму та мікосорбу в раціонах свиней, основою яких є 
забруднені токсинами (Афлатоксин В1, Т-2 токсин, Зеараленон, Дезоксиніваленон) 
зернові корми. Нами були проведені дослідження з визначенням вмісту мікотоксинів в 
кормах, продуктивних якостей свиноматок у період поросності та лактації, перетрав
ності поживних речовин, балансу азоту та мінеральних речовин. 

Матеріали і методи досліджень. Досліди були проведені в умовах СТОВ "УАГ" с. 
Старосілля Андрушівського району Житомирської області. На початку досліджень ми 
відібрали для аналізу на вміст мікотоксинів зразки кормів, які використовувались для 
годівлі свиноматок. Аналіз оцінки якості кормів проводили в Житомирській держав
ній лабораторії ветеринарної медицини. Результати досліджень показали наявність мі
котоксинів у кормах, що перевищують ГДК за нормативними документами. 

Для проведення досліду було відібрано 32 свиноматки великої білої породи. Все 
поголів'я було розділене за принципом пар аналогів на чотири групи - контрольну і 
три дослідні, по 8 голів у кожній. Утримували їх протягом першої половини порос
ності групами, а в заключний період поросності і в підсисний період індивідуально. З 
метою вивчення перетравності поживних речовин кормів, балансу азоту і мінеральних 
елементів ( кальцію, фосфору ) під час науково-господарського досліду провели фізі
ологічний (балансовий) дослід за методикою М.А. Коваленка [ 2]. 

Для проведення обмінного досліду відібрали по три свиноматки з кожної групи. 
Тварин розмішували в спеціальні індивідуальні клітки. Тривалість облікового періоду 
складала 5 днів. 

1. Схема досліду 

Групи 
Періоди 

Групи 
підготовчий основний 

І контрольна ОР (основний раціон) ОР (Основний раціон) 
II дослідна ОР ОР + мікосорб (1,5кг./1т. комбікорму) 

III дослідна ОР 
ОР + мікосорб (1,5кг./1т. комбікорму) + анальцим 

(30 кг/т. комбікорму) 
IV дослідна ОР ОР + анальцим (30 кг/т. комбікорму) 

Тип годівлі свиноматок був концентратний. У склад комбікорму власного виробни
цтва (ОР) входили слідуючі компоненти: ячмінь-30%, кукурудза-30%, пшениця-30%, 
макуха соняшникова-3%, дріжджі кормові-4%, БВД- 3%, добавки згодовували в сумі
ші з комбікормом два рази на добу. Рівень і повноцінність годівлі, а також збалансова
ність раціонів відповідала нормам і зоотехнічним вимогам. 

Особливість годівлі свиноматок дослідних груп полягала в тому, що до складу 
комбікорму були включені адсорбенти. В ІІ-й і Ш-й дослідних групах до комбікорму 
додавали мікосорб (1,5 кг на 1 т. комбікорму); в ІІІ-й і ІУ-й дослідних групах до комбі
корму свиноматок додавали анальцим (30 кг/т. комбікорму). Свиноматки контрольної 
групи отримували корми за рахунок основного раціону - комбікорму власного вироб
ництва. 

Анальцим - природний біологічно активний дисперсний мінерал, який відносить
ся до групи алюмосилікатів. Він є основним компонентом базальтових туфів Полиць-
кого родовища №2 Рівненської області. За вмістом основних макро- та мікроелементів 
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він не відрізняється від сапоніту. Відмінністю є лише наявність у ньому частин цео
літу. Анальцим знаходиться в нижніх горизонтах сапонітових пластів і є складовим 
компонентом сапонітової породи [1,6, 8]. 

Результати досліджень обробляли біометричними методами [9, 11]. 
Результати досліджень. Найбільший вплив на продуктивні якості тварин мають 

корми, продуктивна дія яких залежить в основному від ступеня перетравності пожив
них речовин. 

Енергія органічних речовин корму, яка надійшла в організм тварини, витрачається 
на підтримку всіх його життєво важливих функцій, якщо є її надлишок, то вона від
кладається в тілі, або виділяється в вигляді продукції. Всі реакції організму на дію 
зовнішнього середовища направлені на збереження енергетичного балансу та маси 
тіла. 

Результати перетравності поживних речовин в нашому обмінному досліді приве
дено в таблиці 2. За даними якої очевидно збільшення перетравності у II, III та IV 
дослідних групах, порівняно з І контрольною групою, по сухій речовині відповідно 
на 4,8 % (р< 0,05). 6,6 % (р< 0,01), 4,8 % (р< 0,05); органічній речовині відповідно на 
2,0%( р< 0,05), 3,0% (р< 0,01), 1,7 % (р< 0,05); БЕР відповідно на 1,8 % (р< 0,05), 2,6 
% (р< 0,01), 1,5 % (р< 0,05). Збільшення кількості перетравленого протеїну, жиру та 
клітковини між групами була не вірогідною. 

2. Кількість перетравлених поживних речовин, г М±т (п=3) 

Поживні речовини 
Групи 

Поживні речовини 
І контрольна 

дослідні Поживні речовини 
І контрольна 

II III IV 

Суха речовина 1603,5±10,23 1680,0*9,98* 1710,0±11,86** 1680,9±7,97* 

Органічна речовина 1659,03±7,94 1691,8±7,49* 1708,57±7,19** 1688,03±5,98* 

Сирий протеїн 282,97±3,05 286,67±3,03 290,3 3±2,49 288,5±2,83 

Сирий жир 32,03±2,48 35,77±2,02 37,23±2,41 35,03±2.05 
Сира клітковина 24,23±2,33 25,20±1,74 26,13±2,27 24,9±2,31 

БЕР 1319,77±5,02 1344,2±3,71* 1354,87±3,99** 1339,6*3,57* 

Примітка: р< 0,05 - *; р< 0,01 - **;р< 0,001 - *** 

У результаті проведених досліджень встановлено, що вірогідне збільшення коефі
цієнтів перетравності (табл.З) у тварин III дослідної групи порівняно з контрольною 
групою спостерігається по сухій речовині на 4,98 % абсолютних (р< 0,01), органічній 
речовині на 2,4 % абсолютних (р< 0,01), БЕР на 2,3 % абсолютних (р< 0,01). У тварин 
II та IV дослідних груп також спостерігалось вірогідне збільшення коефіцієнтів пере
травності порівняно з контрольною групою по сухій речовині відповідно на 3,86 і 3,62 
% абсолютних (р< 0,05), органічній речовині відповідно на 1,59 і 1,4 % абсолютних 
(р< 0,05), БЕР на 1,6 і 1,3 % абсолютних (р< 0,05). 

3. Коефіцієнти перетравності поживних речовин, % М±т (п=3) 

Поживні речовини 
Групи 

Поживні речовини 
І контрольна 

дослідні Поживні речовини 
І контрольна 

1! III IV 
Суха речовина 75,02±0,48 78,88±0,47** 80,00±0,55** 78,64±0,37** 

Органічна речовина 80,43±0,38 82,02±0,36* 82,83±0,35** 81,83±0,29* 
Сирий протеїн 76,99±0.83 78,00±0,82 79,00±0,68 78,50±0,77 

Сирий жир 43,00±3,33 48,01±2,70 49,98±3,23 47,02±2,76 
Сира клітковина 25,99±2,50 27,02±1,86 28,03±2,44 26,70±2,48 

БЕР 86,40±0,33 88,00±0,24* 88,70±0,26** 87,70±0,24* 

Примітка: р< 0,05 - *; р< 0,01 - **; р< 0,001 - *** 
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Дані таблиці 3 свідчать, що згодовування додатково до складу комбікорму у до
слідних груп анальциму та мікосорбу сприяло збільшенню коефіцієнтів перетравності 
поживних речовин порівняно з тваринами контрольної групи. 

Суха Органічна Сирий Сирий Сира БЕР 
речовина речовина ж и р протеїн клітковина 

• 1 контрольна В 2 дослідна • 3 досллідна • 4 дослідна 

Рис. Графічне відображення коефіцієнтів перетравності 
поживних речовин раціонів 

Наглядне збільшення коефіцієнтів перетравності у тварин дослідних груп порів
няно з контрольною групою зображено на рисунку. По сирому протеїні збільшення ко
ефіцієнтів перетравності у тварин дослідних груп порівняно з контрольною групою на 
1,01-2,01 % абсолютних, сирому жиру на 4,02 - 6,98 % абсолютних, сирій клітковині 
на 0,71 - 2,04 % абсолютних, але ця різниця між групами була не достовірна. 

Висновки. 1. Включення до складу комбікорму поросних свиноматок адсорбентів 
(мікосорбу і анальциму) вплинуло на збільшення перетравності у II, III та IV дослід
них групах, порівняно з І контрольною групою, по сухій речовині відповідно на 4,8 
% (р< 0,05), 6,6 % (р< 0,01), 4,8 % {р< 0,05); органічній речовині відповідно на 2,0%( 
р< 0,05), 3,0% (р< 0,01), 1,7 % {р< 0,05); БЕР відповідно на 1,8 % (р< 0,05), 2,6 % (р< 
0,01), 1,5 %(р< 0,05). 

2. У результаті проведених досліджень встановлено, що вірогідне збільшення кое
фіцієнтів перетравності у тварин III дослідної групи порівняно з контрольною групою 
спостерігається по сухій речовині на 4,98 % абсолютних (р< 0,01), органічній речовині 
на 2,4 % абсолютних (р< 0,01), БЕР на 2,3 % абсолютних (р< 0,01). У тварин II та IV 
дослідних груп спостерігалось вірогідне збільшення коефіцієнтів перетравності по
рівняно з контрольною групою по сухій речовині відповідно на 3,86 і 3,62 % абсолют
них (р< 0,05), органічній речовині відповідно на 1,59 і 1,4 % абсолютних (р< 0,05), БЕР 
на 1,6 і 1,3 % абсолютних (р< 0,05). 
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Андрийчук В.Ф., Ткачук В.И. Влияние качества корма на перевари
мость питательных веществ в свиноматок 
В статье приведены результаты исследования переваримости 
питательных веществ рационов свиноматок при кормлении их зерновыми 
кормами естественно загрязненными микотоксинами с использованием 
в рационах природного минерала анальцим и микосорбу. Доказано, что 
добавление данных адсорбентов повлияло на увеличение коэффициентов 
переваримости питательных веществ на 1,3-4,98%. 
Ключевые слова: переваримость, питательные вещества, микотоксины, 
обменные опыт, адсорбенты, анальцик, микосорб. 

V.F. Andriychyk, V.I. Tkachyk. Impact on quality feed digestibility of 
nutrients in sows. 
In the article the results of digestibility of nutrients sows when feeding them 
grain foods naturally contaminated with mycotoxins in diets of natural mineral 
under experiment shows bigger and mikosorbu. Investigated the addition of 
adsorbents data caused an increase digestibility coefficients of nutrients on 
1,3-4,98%. 
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