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Вивчено вплив алунітового, каолінового борошна і їх суміші (5,5%) і (3%) від сухої речовини ра-
ціону в годівлі поросних і підсисних свиноматок, встановлено, що включення до складу раціону сви-
номаток алунітового і каолінового борошна і їх сумішей, дозволяє значно поліпшити мінеральний 
склад крові. Вплив досліджуваних детергентів впливав на динаміку вмісту мікроелементів в крові, 
яке відзначається вже в холостих маток. Так, в крові свиноматок другої дослідної групи, що одер-
жувала каолін, збільшилася кількість заліза на 16,8%, згодовування свиноматкам третьої дослідної 
групи алуніту призвело до підвищення заліза на 28,9%, а застосування суміші каоліну і алуніту в 
годівлі свиноматок четвертої дослідної групи сприяло підвищення вмісту заліза і кобальту на 64,4 і 
53,1% в порівнянні з контролем.  

Ключові слова: детергенти, алунітове борошно, каолінове борошно, годівля, свиноматки, 
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Постановка проблеми. Більшість важких 
металів накопичується у ґрунті при внесенні су-
перфосфату, фосфоритного борошна та інших 
мінеральних добрив. Солі важких металів та інші 
домішки переходять з сировини, із якої виготов-
ляють мінеральні добрива, в грунт і починають 
рухатися в біосфері та харчових ланцюгах, заб-
руднюючи корми, потрапляють в організм тварин 
і продукцію. Поряд з надходженням із мінераль-
ними добривами і вапном важкі метали потрап-
ляють у навколишнє середовище також з вики-
дами  промислових підприємств, транспорту, а 
також, через організацію виробництва у сільсь-
кому господарстві. На думку багатьох авторів, 
акумулюючись в рослинах, вони з кормом надхо-
дять в організм тварин протягом всього життя і у 
великих кількостях [6]. 

Ці обставини спонукають на пошук ре-
човин, які б знижували надходження важких ме-
талів в організм тварин, що в свою чергу зменшу-
вало б їх вміст в продукції (молоко, м’ясо, яйце, 
тощо). До таких засобів, які дозволять зменшити 
накопичення важких металів, свинцю, кадмію, 
ртуті, хрому, молібдену, миш’яку тощо, в ткани-
нах тварин, відносять як традиційні домішки – 
преципітат, монокальційфосфат, так і нетра-
диційні – бентоніти, сапоніти, цеоліти тощо. До 
нетрадиційних адсорбуючих речовин, які в той же 
час є і мінеральними добавками для тварин, 
можна віднести каоліни та алуніти [1,2]. 

Особливого значення такі дослідження 
набувають у зв’язку з тим, що корми, які виро-
щують на забруднених територіях і використову-
ють у раціонах свиней, є початковою ланкою хар-
чового ланцюгу у системі грунт–вода–корми–
організм тварини–організм людини. 

Актуальним є і вивчення проблеми кумуля-

тивності важких металів в організмі свиней, ме-
ханізму біотрансформації з кормом в організмі 
свиноматок (кров, молоко), вміст важких металів 
у продуктах обміну – у калі, сечі та продуктах 
забою. Не менш гострим питанням є використан-
ня природних і синтетичних препаратів із метою 
зменшення ризиків транслокації і кумуляції важ-
ких металів в організмі тварин та продуктах їх 
життєдіяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Результати досліджень вчених за останні 20-30 
років, об’єктивно свідчать, що протягом багатьох 
років виробництво екологічно чистих продуктів 
тваринництва було першочерговим завданням як 
науки, так і практики. Важкі метали (ВМ) мають 
властивість накопичуватися у ґрунті та воді, через 
грунт, воду і повітря поступають у рослини, в тому 
числі кормові культури. На вміст токсичних еле-
ментів у кормах, в свою чергу, впливає багато 
факторів [3].  

Постановка завдання. З огляду на зазна-
чене, метою наших досліджень було експеримен-
тальне обґрунтування підгодівлі свиноматок 
алунітовим та каоліновим борошном, їх суміші  
вплив на клінічний стан, гематологічні показники 
свиноматок в умовах надходження до організму 
низького рівня важких металів та застосування 
сорбенту алуніту, каоліну та їх сумішей.  

Матеріал і методи досліджень. Для до-
сягнення поставленої мети було проведено до-
слід у ТОВ «Колодянський бекон» Новоград-
Волинського району Житомирської області. 

З цією метою для досліду відібрали 32 хо-
лостих свиноматки великої білої породи, з яких 
було сформовано методом груп-аналогів 4 групи 
– 1 контрольну та 3 дослідні по 8 голів у кожній 
згідно схеми, наведеної в таблиця 1.  
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Таблиця 1 
Схема досліду, n=8 

Група 
Періоди 

зрівняльний (15 діб) основний (142 доби) 

1–а контрольна   ОР 
* 

ОР 

2–а дослідна ОР ОР +5,5 % каоліну
** 

3–я дослідна ОР ОР + 5,5 % алуніту
** 

4–а дослідна ОР ОР + (3 % каоліну +3 % алуніту)
** 

*ОР – основний раціон ** – каолінове та алунітове борошно в перерахунку на суху речовину кормів раціону 
 

Свиноматок відбирали після 2–4 опоросу, 
живою масою 180–220 кг і  багатоплідністю за 
попередній опорос 10–12 гол. поросят. Протягом 
підготовчого періоду свиноматок парували з кну-
рами однієї лінії. Каолінове й алунітове борошно 
та їх суміш змішували з комбікормом, роздавали 
поросним свиноматкам груповим методом, а 
підсисним – індивідуально. Підбір і відбір тварин 
у групи здійснювали згідно загальноприйнятих 
методик. Свиноматок (холостих та поросних) 
протягом досліду утримували в групових станах 
по 8 голів, за 2–3 дні до опоросу їх переводили в 
індивідуальні станки для опоросу. Свиноматок 
дослідних і контрольної групи утримували в од-
ному приміщенні, забезпечуючи належні умови 
утримання, годівлі та догляду.  

В кінці зрівняльного та дослідного періоду у 
свиноматок відбирали кров із вушної вени з до-
триманням правил асептики і антисептики.  

Концентрацію гемоглобіну в крові до-
сліджували гемоглобінціангідриновим методом. 
Принцип методу ґрунтується на тому, що ге-
моглобін у присутності окиснювача (залізосине-
родистого калію та бікарбонату натрію) і ціанід 
аніонів утворює у водному розчині ге-
моглобінціанід, забарвлення якого пропорційне 
вмісту гемоглобіну в пробі. Інтенсивність забарв-
лення розчину визначали фотометрично. Ро-
зрахунок вмісту гемоглобіну в крові проводили за 
допомогою калібрувального графіка, побудовано-
го з використанням стандартного розчину ге-
моглобіну. Кількість лейкоцитів та еритроцитів у 
крові тварин підраховували в камері Горяєва. 

Вміст кальцію та фосфору в сироватці крові 
визначали за загальноприйнятими методами. 

Вміст кальцію у плазмі крові тварин визначали 
використовуючи набір реактивів ТОВ НПП ―Філісіт 
діагностика‖ (Дніпропетровськ, Україна). Принцип 
методу ґрунтується на здатності іонів кальцію в 
лужному середовищі вступати в реакцію з о-
крезолфталеін комплексом, в результаті 
взаємодії утворюється комплекс фіолетового 
кольору.  

Вміст фосфору у плазмі крові тварин 
визначали використовуючи набір реактивів ТОВ 
НПП ―Філісіт діагностика‖ (Дніпропетровськ, 
Україна). Принцип методу ґрунтується на здат-
ності неорганічного фосфору утворювати з 
молібденовою кислотою в кислому середовищі 
фосфомолібденову кислоту, яка в присутності 
Fe

2+
 відновлюється у молібденову синьку. 

Результати досліджень. Одним з критері-
їв оцінки токсичної дії важких металів на організм 
тварин є вивчення характеру їх впливу на клініч-
ний стан та систему кровотворення. Кров висту-
пає як форпост організму тварини й оперативно 
відображає усі зміни, які відбуваються у різних 
його системах [4,5,7]. 

Система кровотворення є найбільш чутли-
вою до надходження і кумуляції важких металів у 
тканинах організму. З динаміки, яка відстежуєть-
ся в крові, можна зробити попередні висновки 
щодо впливу важких металів на її морфологічний 
та хімічний склад у свиноматок (табл. 2).  

Як видно з одержаних даних, кількість ери-
троцитів у крові холостих свиноматок другої та 
четвертої дослідних груп не відрізнялися від кон-
тролю, тоді як у крові свиноматок третьої дослід-
ної групи відмічено збільшення цього показника 
на 12,5 %.  

Таблиця 2  
Вміст гемоглобіну та еритроцитів у крові свиноматок, М±m, n=3 

Показник 

Групи 

1-а контрольна 
дослідна 

2-а 3-я 4-а 

Холості свиноматки 

Еритроцити, Т/л 5,70±0,23 5,80±0,21 6,41±0,20* 5,99±0,15 

Гемоглобін, г/л 95,0±0,11 97,0±0,08* 93,60±0,11 101,0±0,28* 

100-а доба поросності 

Еритроцити, Т/л 5,80±0,13 5,90±0,56 7,30±0,41* 6,30±0,32 

Гемоглобін, г/л 105,0±0,31 109,0±0,51* 113,0±0,64* 108,0±0,18* 

15-а доба лактації 

Еритроцити, Т/л 5,30±0,14 5,50±0,19 5,80±0,32 5,60±0,35 

Гемоглобін, г/л 92,0±0,16 109,0±0,52* 107,0±0,19
*
 101,0±0,32* 

*р<0,05 порівняно з контролем 
 

При цьому вміст гемоглобіну в крові свино-
маток другої та четвертої дослідних груп збіль-

шувався на 2,0 та 6,0 % відповідно порівняно з 
контролем. Це свідчить про позитивний вплив 
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природних сорбентів на процеси гемопоезу в 
організмі свиноматок шляхом зниження токсичної 
дії важких металів на тканинний метаболізм, а 
отже забезпечення нормального функціонування 
системи кровотворення. 

Згодовування алунітового та каолінового 
борошна відповідно по 5,5 % від сухої речовини 
кормів раціону та їх суміші у кількості 3+3 % пози-
тивно вплинуло на кількість еритроцитів та рівень 
гемоглобіну у крові свиноматок і в перші 100 днів 
поросності.  

Так, введення цих препаратів збільшило у 
крові свиноматок третьої дослідної групи кількість 
еритроцитів на 26 %, а в крові свиноматок другої, 
третьої та четвертої дослідних груп – концентра-
цію гемоглобіну на 3,8; 7,6 та 2,8 % відповідно 
порівняно з контролем. 

На 15–ту добу підсисного періоду кількість 

еритроцитів у крові свиноматок при згодовуванні 
каоліну, алуніту та їх суміші вірогідно не відрізня-
лася від контролю, однак концентрація гемогло-
біну продовжувала залишатися на значно вищо-
му рівні, ніж у контролі. Останнє вказує на поліп-
шення функціонального стану органів гемопоезу, 
що пов’язано зі зниженням інтоксикації важкими 
металами організму свиноматок.  

Вищий рівень гемоглобіну в крові свинома-
ток при згодовуванні природних сорбентів вказує 
на кращу інтенсивність оксигенації тканин органі-
зму, а отже поліпшення окисно-відновних проце-
сів, що є одним з необхідних умов поліпшення їх 
клінічного стану та підвищення збереженості по-
росят протягом підсисного періоду. 

Вміст кальцію і фосфору в сироватці крові 
маток усіх груп був у межах норми для даного 
виду, віку і фізіологічного стану тварин (табл. 3).  

Таблиця 3 
Вміст кальцію і фосфору у сироватці крові свиноматок, ммоль/л, М±m, n=3 

Показник 

Групи 

1-а контрольна 
дослідна 

2-а 3-я 4-а 

Холості свиноматки 

Кальцій  3,53±0,05 3,58±0,04 3,58±0,06 3,85±0,13 

Фосфор  1,97±0,04 2,23±0,05*
 

2,32±0,05*
 

2,23±0,04*
 

100–а доба поросності 

Кальцій  3,52±0,21 3,62±0,15 3,92±0,14 3,70±0,05 

Фосфор  2,16±0,08 2,23±0,03 2,39±0,08*
 

2,23±0,09 

15–а доба лактації 

Кальцій  3,6±0,05 3,7±0,07 4,1±0,06*
 

3,72±0,05 

Фосфор  2,03±0,06 2,19±0,07 2,74±0,10*
 

2,29±0,05 
*р<0,05 порівняно з контролем 
 

Додавання до раціонів каоліну, алуніту та їх 
суміші підвищувало вміст неорганічного фосфору 
у сироватці крові холостих свиноматок всіх до-
слідних груп на 13–17,8 % порівняно з контролем, 
тоді як вміст кальцію в крові холостих свиноматок 
був на рівні контролю.  

На 100–у добу поросності та на 15–у добу 
лактації вміст кальцію і фосфору у сироватці кро-
ві свиноматок другої і четвертої дослідних груп 
знаходився на високому рівні і не відрізнявся від 
контролю. Слід відмітити, що лише згодовування 
алуніту свиноматкам третьої дослідної групи 
сприяло збільшенню вмісту неорганічного фос-
фору в сироватці крові на 10,6 %, а на 15–у добу 
лактації – вмісту кальцію на 13,9 %, а фосфору 
неорганічного – 35% порівняно з контролем. Це 
пояснюється іонообмінною дією алунітового бо-
рошна в травному апараті свиноматок, що спри-
яло підвищеному надходженню фосфору, який 
містить цей мінерал, до тканин організму свино-
маток, тоді як незбагачений каолін не містить 
цього елементу, що узгоджується з даними, оде-
ржаними при його згодовуванні свиноматкам дру-
гої дослідної групи.  

Згодовування холостим свиноматкам алу-
ніту, каоліну та їх суміші забезпечувало їх орга-
нізм таким мікроелементом як залізо, про що 

свідчить підвищення його вмісту в крові тварин 
на 16,8 %; 29,0 % та 64 % відповідно порівняно з 
аналогічними показниками в контролі (табл. 4).  

Вміст кобальту в крові свиноматок при зго-
довуванні алуніту та каоліну в цей період був на 
рівні контрольної групи, а при згодовуванні суміші 
алуніту та каоліну зростав на 53 % порівняно з 
контролем. Така ж закономірність щодо показни-
ків обміну заліза та кобальту в крові свиноматок 
зберігалася і протягом поросності та лактації. 

Поліпшення мінерального забезпечення 
організму свиноматок на фоні сорбції надлишку 
важких металів у травному апараті є основою для 
профілактики залізодефіцитної анемії поросят, 
одержання життєздатного і здорового молодняку, 
отримання більш повноцінного та безпечного 
молозива та молока, які необхідні для росту і 
розвитку потомства. 

Введення в раціон свиноматок мінераломі-
стких сорбентів зменшило концентрацію у їх крові 
таких важких металів як свинець, кадмій та 
миш’як. У крові холостих маток дослідних груп, 
що отримували каолінове та алунітове борошно 
та їх суміш, це зменшення складало на 21,6–
37,3 % свинцю, 92,2–92,5 кадмію, 23,1 –26,9 % 
миш’яку відповідно. 
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Таблиця 4 
Вміст важких металів у крові свиноматок, ммоль/л, М±m, n=3 

Показник 

Групи 

1-а контрольна 
дослідна 

2-а 3-я 4-а 

Холості свиноматки 

Залізо 25,6±0,39 29,9±0,61* 33,0±0,55* 42,1±2,4* 

Кобальт 3,86±0,13 4,01±0,09 4,18±0,03 5,91±0,21* 

Свинець 0,51±0,09 0,40±0,03* 0,32±0,02* 0,24±0,04* 

Кадмій 0,36±0,03 0,027±0,004* 0,028±0,001* 0,016±0,002* 

Миш’як 0,026±0,003 0,020±0,004 0,019±0,002* 0,010±0,002* 

100-й день поросності 

Залізо 29,4±1,05 38,2±2,2* 39,9±2,1* 42,1±2,4* 

Кобальт 4,31±0,19 4,96±0,31 5,13±0,26 5,91±0,21* 

Свинець 0,54±0,02 0,46±0,04* 0,35±0,03* 0,24±0,04* 

Кадмій 0,38±0,001 0,019±0,022* 0,018±0,001* 0,016±0,002* 

Миш’як 0,035±0,003 0,013±0,004* 0,012±0,002* 0,010±0,002* 

15-й день лактації 

Залізо 33,2±1,6 41,0±2,4 43,4±0,9* 42,1±2,6* 

Кобальт 5,13±0,4 6,06±0,3 6,51±0,5 6,73±0,4* 

Свинець 0,69±0,02 0,13±0,03* 0,12±0,02* 0,20±0,01* 

Кадмій 0,39±0,01 0,14±0,02* 0,11±0,01* 0,10±0,02* 

Миш’як 0,029±0,005 0,013±0,006 0,010±0,003* 0,009±0,004 
*р<0,05 порівняно з контролем 
 

На сотий день поросності зберігалася та ж 
тенденція до зменшення рівня важких металів у 
їх крові, а саме було встановлено зниження рівня 
свинцю на 14,8–55,6 %, кадмію – на 50–42,1 % та 
миш’яку – на 62,9–71,5 % порівняно з ана-
логічними показниками у свиноматок контрольної 
групи.  

Тривале згодовування сорбентів позитивно 
вплинуло на вміст важких металів у крові тварин 
на 15-у добу лактації.  

Так, концентрація свинцю в крові свинома-
ток дослідних груп зменшилася у 3,8 –5,7 рази; 
кадмію у 2,8–3,9 рази, а миш’яку – у 2,9–3,2 рази 
відповідно по відношенню до контролю.  

Отже, введення до складу раціону холо-
стих свиноматок, а також протягом поросності та 
лактації, каолінового та алунітового борошна і їх 
суміші суттєво знижує пресинг важких металів, 
таких як свинець, миш’як, кадмій та ртуть на їх 
організм.  

Висновки. Включення у раціон свиноматок 
алунітового та каолінового борошна відповідно 
по 5,5 % від сухої речовини і їх суміші у кількості 
3+3 % мали різний позитивний вплив на морфо-
логічний склад крові. Додавання каолінового бо-
рошна в раціон свиней другої дослідної групи 
призвело до підвищення кількості еритроцитів і 
вмісту гемоглобіну в крові на 1,7–12,1 %, а вклю-
чення алунітового борошна тваринам третьої 
дослідної групи підвищило кількість еритроцитів 
на 12,5 %. Згодовування суміші каоліну і алуніту 
холостим свиноматкам підвищило кількість ерит-
роцитів і гемоглобіну в крові на 5,1–6,3 %. 

Використання алюмосилікатів (каоліну та 
алуніту) у годівлі свиноматок дозволило підвищи-
ти в їх крові у 100-днів поросності відповідно кіль-
кість еритроцитів і вміст гемоглобіну на 22,9–
52,1 % та 3,8–7,6 %. Включення до раціону суміші 

каоліну і алуніту збільшило кількість еритроцитів і 
гемоглобіну в крові тварин відповідно на 31,2–
2,9 %. 

На 15-й день лактації відмічається пози-
тивний вплив каоліну та алуніту на кількість 
еритроцитів і вміст гемоглобіну у крові свиней 
другої та третьої дослідної групи, які збільшують-
ся відповідно на 3,8–9,4 і 18,4–16,3 %. Додавання 
суміші сорбентів до раціону свиней четвертої 
дослідної групи дозволило підвищити ці показни-
ки на 5,7 і 9,8 %. 

Загальновідомо, що потреба організму 
свиней у кальції і фосфорі для підтримання життя 
становить 6–10 г на добу. Результати досліджень 
свідчать, що введення каоліну в раціон холостих 
свиноматок другої дослідної групи збільшило 
вміст у сироватці крові кальцію на 1,4 і фосфору 
– на 13,1 %. При додаванні алуніту до кормів 
свиноматок відповідно кількість кальцію і фосфо-
ру у сироватці крові зросла на 1,4–18,0 %, а 
включення в їх раціон суміші покращило ці показ-
ники на 9,2–13,1 %. 

Позитивний результат отримано при вико-
ристанні алюмосилікатів у підсисний період (на 
15–й день). Так, згодовування тваринам другої 
дослідної групи каолінового борошна підвищило 
вміст кальцію і фосфору в сироватці крові свино-
маток на 2,8–7,9 %. Згодовування алунітового 
борошна з комбікормом тваринам третьої до-
слідної групи, дозволило збільшити кількість Са і 
Р у крові свиноматок відповідно на 13,9–34,9 %. 
Використання суміші каолінового та алунітового 
борошна призвело до зростання кількості Са і Р у 
крові свиноматок на 3,5 та 12,7 %. 

В крові свиноматок протягом 142 діб 
відмічається високий рівень міді, цинку, що спри-
яло стабільному вмісту кальцію і фосфору, а їх 
співвідношення складало у холостих маток 2,3–
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1,9:1; у маток на 100–у добу поросності – 2,1:1; у 
підсисних маток – 1,9–2,2:1,0. 

Вплив каолінового борошна та суміші као-
ліну з алунітом на динаміку вмісту мікроелементів 
у крові відмічається вже у холостих маток. Так, у 
крові свиноматок другої дослідної групи, яка от-
римувала каолін, збільшилася кількість заліза на 
16,8 %, згодовування свиноматкам третьої до-
слідної групи алуніту призвело до підвищення 
заліза на 28,9 %, а застосування суміші каоліну і 
алуніту в годівлі свиноматок четвертої дослідної 

групи сприяло підвищенню вмісту заліза та ко-
бальту на 64,4 та 53,1 % порівняно з контролем. 

Результати досліджень можуть бути вико-
ристані в навчальних програмах з гігієни тварин, 
токсикології та ветеринарно-санітарної експерти-
зи на факультетах ветеринарної медицини вищих 
навчальних закладів України, де вивчатиметься 
виробництво екологічно чистих продуктів свинар-
ства при постійному техногенному навантаженні 
важкими металами. 
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ДОЗ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
Изучено влияние алунитовой, каолиновой муки и их смеси (5,5%) и (3%) от сухого вещества 

рациона в кормлении супоросных и подсосных свиноматок, установлено, что включение в состав 
рациона свиноматок алунитового и каолиновой муки и их смесей, позволяет значительно улуч-
шить минеральный состав крови. Влияние исследуемых детергентов влиял на динамику содержа-
ния микроэлементов в крови, который отмечается уже в холостых маток. Так, в крови свинома-
ток второй опытной группы, получавшей каолин, увеличилось количество железа на 16,8%, 
скармливание свиноматкам третьей исследовательской группы алунита привело к повышению 
железа на 28,9%, а применение смеси каолина и алунита в кормлении свиноматок четвертой 
опытной группы способствовало повышение содержания железа и кобальта на 64,4 и 53,1% по 
сравнению с контролем. 

Ключевые слова: детергенты, алунитовая мука, каолиновая мука, кормление, свиноматки, 
кровь, минеральные элементы. 

 
Basargin, V.А., Lavrynyuk, O.О. COMPOSITION OF SOWS’ BLOOD  FOR ACTION OF LOW 

DOSES OF HEAVY METALS 
The effect of alunite, kaolin flour and their mixture (5.5%) and (3%) on dry matter in the diet of preg-

nant and sowing sows was studied, it was found that the inclusion of alunite and kaolin flour in sows' rations 
and their mixtures significantly improves mineral composition of blood. The effect of the studied detergents  
influenced the dynamics of the content of trace elements in the blood, which is already noted in single moth-
ers. Thus, in the blood of the sows of the second test group receiving kaolin, the amount of iron increased by 
16.8%, feeding of the sows of the third research group of alunite led to an increase in iron by 28.9%, and the 
use of a mixture of kaolin and alunite in sow feeding of the fourth test group contributed to an increase in the 
content of iron and cobalt by 64.4 and 53.1% compared to the control. 

Key words: detergents, alunite flour, kaolin flour, feeding, sows, blood, mineral elements. 
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Представлены материалы по применению «тѐмных» ИК-излучателей для обогрева поросят 

на доращивании мясных генотипов в условиях промышленной свиноводческой фермы. Объектом 
исследований являлись помесные поросята-отъемыши породного сочетания йоркшир×ландрас в 
возрасте 36-105 дней. Среднесуточный прирост живой массы отъѐмышей при обогреве предлага-
емой установкой составил 454 г, сохранность –91,7 %, что оказалось выше на 39 г (Р<0,01) и 3,4 
п. п. в сравнении с соответствующими показателями животных, обогреваемых с помощью водя-
ных ковриков. 

При применении экспериментальной установки по ИК-обогреву молодняка свиней был полу-
чен экономический эффект в сумме 88,5 тыс. бел. рублей. 

Ключевые слова: поросята-отъѐмыши, инфракрасные обогреватели, поведение, энергия 
роста, сохранность. 

Введение. Проявление генетического по-
тенциала у сельскохозяйственных животных 
возможно лишь при создании оптимального с 
физиологической точки зрения микроклимата. Из 
всех параметров микроклимата наиболее под-
верженной к изменениям является температура 
воздуха. Особенно требователен к температур-

ному режиму содержания молодняк свиней мяс-
ных генотипов в после отъѐмный период. Усло-
вия выращивания таких животных определяют не 
только объѐмы, но и качественные характеристи-
ки производимой свинины.  

Для поддержания теплообмена у поросят 
на доращивании на физиологическом уровне 


