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На основании исследований обоснована целесообразность применения мокрого посола при 
приготовлении продуктов из шпика и хранения продукта при низких температурах, что способ-
ствует улучшению качественных показателей готовых изделий. 

Ключевые слова: продукты из шпика, способы посола, измельчения, режимы хранения, пока-
затели внешнего вида, консистенции, цвета, запаха и вкуса. 

 

Strikha, L. A., Pidpala, T. V. INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PROCESS PARAMETERS ON 
ORGANOLEPTIC INDICATORS OF SHIP PRODUCTS 

In the article results of researches of influence of parameters of technological process on organoleptic 
parameters of products from bacon are stated. 

It was found that the highest overall score of organoleptic evaluation was characterized by products 
made with the help of wet pickles. 

On the basis of the studies, the expediency of using a wet ambassador is proved for the preparation of 
products from bacon and storage of the product at low temperatures, which contributes to the improvement 
of the quality indicators of finished products. 
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У статті приведені результати дослідження динаміки живої маси свиноматок при годівлі їх 
комбікормами з додаванням природного мінералу анальцим. У проведених дослідженнях теоретично 
обґрунтовано та експериментально доведено доцільність часткової заміни традиційних мінераль-
них добавок природним мінералом анальцим. У результаті проведених досліджень встановлено, що 
згодовування комбікормів з включенням природного мінералу анальцим в кількості 30 кг/т поросним 
свиноматкам забезпечило позитивні процеси обміну речовин, збільшення абсолютного та се-
редньодобового приростів живої маси свиноматок на 11,8-12,1 %, та зменшення витрат кормів на 
10,8%. 

Ключові слова: свиноматки, природний мінерал анальцим, ефективність. 
У годівлі сільськогосподарських тварин і 

птиці мінеральні речовини мають важливе зна-
чення. Відсутність, нестача або надлишок їх в 
кормовому раціоні призводить до порушення 
обміну речовин, внаслідок чого знижується про-
дуктивність тварин та виникають різні захво-
рювання [1, 5]. Мінеральним речовинам відво-
диться важливе місце у збільшенні продуктив-
ності свиней та організації їх повноцінної годівлі – 
вони вкрай необхідні тваринам [1, 5, 7, 9, 11]. Їх 
вміст у кормах є важливим показником поживної 
цінності раціону. На продуктивність тварин, якість 
продукції має вплив як надлишок або нестача 
мінеральних елементів, їх неправильне 
співвідношення в кормах [3, 4, 5, 9, 11]. 

Підвищення продуктивності свиноматок 
неможливе без забезпеченості організму тварин 
макро- та мікроелементами з урахуванням при-
родно-кліматичних умов. Житомирська область 
характеризується тим, що місцеві ґрунти й вода 
не містять достатньої кількості мінеральних еле-
ментів. Виявлена закономірність є причиною по-

рушення обмінних процесів у організмі тварин та 
зниження їх продуктивності [1,3,4,7, 10,11]. 

Метою роботи було оцінити ефективність 
використання природного мінералу – анальцим в 
раціонах поросних свиноматок. Нами були про-
ведені дослідження продуктивних якостей свино-
маток у період поросності, морфологічні та 
біохімічні показники крові, перетравності пожив-
них речовин, балансу азоту та мінеральних ре-
човин. 

Матеріали та методи досліджень. До-
сліди були проведені в умовах СТОВ «УАГ» с. 
Старосілля Андрушівського району Житомирської 
області. Для проведення досліду було відібрано 
16 свиноматок великої білої породи. Все поголів‘я 
було розділене за принципом пар аналогів на дві 
групи – контрольну і дослідну, по 8 голів у кожній 
[8]. Маток-аналогів парували одним кнуром, різ-
ниця в часі очікуваного від них опоросу не пере-
вищувала 10 днів, а в групі 25 днів. Утримували їх 
уперіод поросності групами. Дослідження прово-
дилися за схемою, що наведена в табл. 1. 
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Таблиця 1  
Схема досліду 

Група 
Періоди 

підготовчий основний 

1–контрольна ОР (основний раціон) ОР (Основний раціон) 

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

Годівля тварин усіх груп в основний період 
досліду нормувалась згідно встановлених де-
талізованих кормових норм [2], з врахуванням 
віку, живої маси. В раціони свиноматок включа-
лись найбільш типові для Житомирщини корми. У 
складі основного раціону (ОР) піддослідних сви-
ней були наступні корми: дерть ячмінна, кукуруд-
зяна, пшенична, макуха соняшникова, сінне бо-
рошно конюшини червоної першого укосу. 

До початку та під час досліду було прове-
дено оцінку кормів, а також зважування тварин, 
відбір проб крові для біохімічних досліджень. 

Годівлю дослідних свиноматок усіх груп у 
зрівняльний період (10 днів), проводили за одна-
ковим раціоном (ОР) комбікормом власного ви-
робництва. Згідно зі схемою досліду годівлю сви-
номаток контрольної групи в основний період 
здійснювали за основним раціоном зрівняльного 
періоду, а тваринам 2–ї, дослідної груп в основ-
ний період до комбікорму додавали анальцим30 
кг. Мінеральну добавкузгодовували у сухому ви-
гляді в складі комбікорму два рази на добу. 

Годівля піддослідних тварин була груповою 
з щоденним обліком з‘їдених кормів. Доступ тва-
рин усіх груп до питної води був вільний. 

Біометричну обробку результатів, одержа-
них в дослідах, проводили з метою виявлення 
критеріїв достовірності різниці за методикою 
Плохінського М.О. [6]з використанням 
комп‘ютерних програм MS Excel. Для позначення 
рівня значимості (Р) критерію вірогідності різниці 
(td) у таблицях прийняті такі умовні позначен-
ня:

*
Р<0,05; 

**
Р<0,01; 

***
Р<0,001.  

Результати досліджень. Свині мають ряд 
біологічних особливостей, які відрізняються від 
інших сільськогосподарських тварин. Це перш за 
все висока відтворна здатність: на протязі року 

від свиноматки отримують 20 і більше поросят. 
Для свиней характерна виключно висока інтен-
сивність росту, подвоєння маси тіла при народ-
женні відбувається через 7–8 днів, а до 
двохмісячного віку маса поросят в 12–15 разів 
перевищує масу при народженні. 

Поросні і підсисні свиноматки потребують 
постійного надходження в організм необхідних 
мінеральних елементів з кормами, особливо 
кальцію, фосфору, натрію, калію, заліза та інших. 
При збалансованому мінеральному живлені тва-
рини добре ростуть і розвиваються, мають 
міцний кістяк. При нестачі основних мінеральних 
елементів у раціонах, в організмі спостерігається 
їх від‘ємний баланс, виникають різні хвороби, 
затримується ріст і розвиток плоду. Так, за два 
опороси свиноматки витрачають на утворення 
плоду і синтез молока 1799 г кальцію і 1293 г 
фосфору, в той час як в їх організмі міститься 
всього 1938 г кальцію і 1163 г фосфору [1, 5].  

Анальцим − це лужний алюмосилікат, який 
має високі зв‘язуючі, адсорбційні і катіонообмінні 
властивості. В основі його кристалічної решітки 
знаходиться магній. Анальцим є основним ком-
понентом базальтових туфів Полицького родо-
вища ғ2 Рівненської області. За вмістом основ-
них макро- та мікроелементів він не відрізняється 
від сапоніту. Відмінністю є лише наявність у 
ньому частин цеоліту. Анальцим знаходиться в 
нижніх горизонтах сапонітових пластів і є складо-
вим компонентом сапонітової породи. Дані таб-
лиці 2 свідчать, що найбільша частка в концен-
трації складу мінералу припадає на кремній, 
алюміній, магній, залізо, калій. Вміст кремнію 
складає 48,3%, алюмінію – 13,52%, заліза – 
13,3%,магнію – 3,91%. 

Таблиця 2 
Хімічний склад анальциму 

Елементи Концентрація, % Чистої речовини Елементи Концентрація, % Чистої речовини, г 

Вода 10,5  Оксид заліза (2) 1,3 1,0  

Оксид кремнію 48,3 22,54 г Оксид кальцію 3,86 1,0  

Оксид алюмінію 13,52 7,2 г Оксид титану 1,31 0,78  

Оксид магнію 3,91 1,8 г Оксид марганцю 1,21 0,07  

Оксид заліза (3) 13,33 7,2 г Оксид фосфору 0,14 0,05  

Оксид калію 1,24 1,4 г Оксид натрію 0,08 0,03  
 

Основні хімічні елементи анальциму 
пов`язані між собою специфічною кристалічною 
структурою, добре помітною під мікроскопом. На 
думку деяких вчених, така структура може вико-
нувати декілька функцій в травленні тварин. Вона 
є специфічним уловлювачем молекул з певним 
розміром. Сила і тривалість утримання цих моле-
кул залежить від їх розміру і заряду. Кристалічна 
решітка здатна впливати на властивості і актив-

ність травних ферментів. Вона змінює власти-
вості субстратів – молекул поживних речовин, 
вплив на їх розчинність в шлунковому соку і пе-
ретравність. 

Окремі елементи анальциму самі виступа-
ють в якості каталізаторів біохімічних реакцій в 
шлунково-кишковому тракті тварин при низьких їх 
концентраціях. Існування в складі анальциму всіх 
мікроелементів у вигляді оксидів зменшує швид-
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кість їх хімічної взаємодії з кислотами шлунка, 
утворюючи цим самим поступовість і рів-
номірність надходження підготовлених для всм-
октування елементів в нижні частини тонкого 
кишечника [4, 7, 9].  

До складу анальциму, крім вище вказаних, 
входять також такі елементи як мідь, хром, 
вісмут, сірка, кобальт, хром, які є життєво необ-
хідними елементами мінерального живлення 
тварин (табл. 3).  

У наших дослідженнях в раціони свинома-
ток дослідної групи були включені комбікорми 
поліпшені включенням до нього природного міне-
ралу анальцим, в 2-ї групі до раціону свиноматок 
додавали анальним в кількості 30 кг. на 1т. комбі-
корму, який був джерелом макро- та мікроелеме-
нтів. 

Результати науково-господарського до-
сліду свідчать про те, що включення в раціон 
тварин природного мінералу анальцим вплинуло 
на показники живої маси та продуктивності сви-
номаток у дослідній групі. Оцінка динаміки живої 
маси свиноматок дослідної групи, яким згодо-
вували природний мінерал анальцим, наведена в 
табл. 4. 

 

Таблиця 3 
Хімічні елементи, що входять  

до складу анальциму в іншій формі 

Елемент 
Концентрація, 

% 

Хром 0,08 

Вістмут 0,025 

Мідь 0,008 

Цинк 0,0047 

Кобальт 0,004 

Сірка 0,004 

Ванадій 0,003 

Лантан 0,0025 

Платина 0,002 

Цирконій 0,002 

Берилій 0,001 

Барій 0,0015 

Скандій 0,0015 

Галій 0,0012 

Молібден 0,0005 

Свинець 0,0003 

Олово 0,00015 

Ітрій 0,00012 

Ніобій 0,0001 

Срібло 0,00005 

Талій 0,00002 

Золото 0,000002 

Всього оксидів 89,354 

Всього не оксидних форм елементів 0,1416 
 

Таблиця 4 
Жива маса та середньодобові прирости поросних свиноматок, M±m (n=8) 

Показник 
Група 

1 – контрольна 2 – дослідна 

Жива маса 1 голови, кг 
на початку досліду 230±3,5 231±4,5 

перед опоросом 263±4,5 268±5,1 

± до контролю 
кг - +5 

% - +1,9 

Абсолютний приріст, кг 33±1,77 37±1,43 

± до контролю 
кг - +4 

% - +12,1 

Середньодобовий приріст, г 288±15,4 322±12,5 

± до контролю 
г - +34 

% - +11,8 

Витрати кормів на 1 кг приросту живої маси, корм. од. 10,38 9,26 

– % до контролю 100 89,21 
 

 
Рис. 1 Графічне зображення абсолютного  
приросту свиноматок за період поросності 

 

Включення до раціону анальциму значно 
покращило показники продуктивності поросних 
свиноматок порівняно з тваринами контрольної 
групи. З даних таблиці 4 видно, що тварини 2-ї 
дослідної групи мали вищі показники ніж тварини 

контрольної групи: жива маса однієї свиноматки 
перед опоросом у контрольній групі становила в 
– 263 кг, у дослідній групі – 268 кг. У зв‘язку з цим 
абсолютний приріст живої маси однієї голови у 
контрольній групі становив – 33 кг, у дослідній – 
37 кг. Абсолютний приріст свиноматок у другій 
дослідній групі в порівнянні з контрольною групою 
вищий і різниця складає 4 кг (рис. 1).  

Середньодобовий приріст (див. табл. 4) у 
2–й дослідній групі в порівнянні з контрольною 
більший і становить – 322 г, що вище порівняно з 
контрольною групою на 34 г або на 11,8 % (рис. 
2). 

Встановлено різницю між витратами кормів 
на 1 кг приросту живої маси у тварин дослідної 
групи в порівняні з тваринами контрольної групи. 
Так, витрати кормів на 1 кг приросту живої маси 
становлять: контрольна група – 10,38 корм. од., 
дослідна група – 9,26 корм. од.. У дослідній групі 

30

32

34

36

38

33 

37 кг 

І контрольна 

ІІ дослідна 
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знизились витрати кормів на 1 кг приросту живої 
маси, в порівнянні з контрольною на 1,12 

корм.од. (рис. 3). 

 

  
Рис. 2 Графічне зображення середньодобового 
приросту свиноматок за період поросності 

Рис. 3 Графічне зображення витрат кормів 
поросними свиноматками 

 

Висновки. 1. Підвищення продуктивності 
свиноматок неможливе без забезпеченості ор-
ганізму тварин макро- та мікроелементами з 
урахуванням природно-кліматичних умов. Жито-
мирська область характеризується тим, що 
місцеві грунти й вода не містять достатньої кіль-
кості мінеральних елементів. Виявлена зако-
номірність є причиною порушення обмінних про-
цесів у організмі тварин та зниження їх продук-
тивності. 

2. У результаті проведених досліджень 
встановлено, що згодовування комбікормів з 
включенням природного мінералу анальцим в 
кількості 30 кг/т  поросним свиноматкам забезпе-
чило позитивні процеси обміну речовин, зростан-
ня абсолютних приростів на 12,2 %, середнь-
одобових – на 11,8 %. 

В перспективі плануємо дослідити ріст, ро-
звиток та динаміку живої маси поросят-сисунів. 
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Ткачук, В.И. ВЛИЯНИЕ АНАЛЬЦИМА НА ИЗМЕНЕНИЕ ЖИВОЙ МАССЫ СУПОРОСНЫХ 
СВИНОМАТОК 

В статье приведены результаты исследования динамики живой массы свиноматок при 
кормлении их комбикормами с добавлением природного минерала анальцим. В проведенных иссле-
дованиях теоретически обоснована и экспериментально доказана целесообразность частичной 
замены традиционных минеральных добавок природным минералом анальцим. В результате про-
веденных исследований установлено, что скармливание комбикорма с включением природного ми-
нерала анальцим в количестве 30 кг / т супоросным свиноматкам обеспечило позитивные процес-
сы обмена веществ, увеличение абсолютного и среднесуточного приростов живой массы свино-
маток на 11,8-12,1%, и уменьшение затрат кормов на 10,8%. 

Ключевые слова: свиноматки, природный минерал анальцим эффективность. 
 

Tkachuk V. INFLUENCE OF ANALTISM ON THE CHANGE OF LIVEST MASS OF COLD VARIETIES 
The article presents the results of studying the dynamics of live weight of sows when they are fed with 

mixed fodders with the addition of natural mineral analtsim. In the conducted studies, theoretically substanti-
ated and experimentally proved the feasibility of partial replacement of traditional mineral additives with natu-
ral mineral analcime. As a result of the conducted researches, it was found that feeding of mixed fodders 
with the inclusion of natural mineral analcim in the amount of 30 kg / tonne to adult sows provided positive 
metabolic processes, an increase in absolute and average daily increments in sows' live weight by 11.8-
12.1%, and a decrease in feed costs by 10.8%. 

Key words: sows, natural mineral analcime, efficiency. 
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ВІДГОДІВЕЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДНОГО МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ  
ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ПОХОДЖЕННЯ 
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Вивчались показники відгодівельної продуктивності  молодняку свиней отриманого в резуль-
таті гібридизації свиноматок ірландського походження та кнурів ірландської, французької та 
англійської селекції. Встановлено, що гібридні свині від поєднання маток йоркшир × ландрас  ір-
ландського походження з кнурами зарубіжних спеціалізованих м‟ясних ліній переважали за 
відгодівельними показниками аналогів отриманих за рахунок внутрішньопородної гібридизації віт-
чизняної великої білої породи. Кращі відгодівельні показники серед тварин зарубіжної селекції мали 
фінальні гібриди від поєднання  свиноматок F1 ірландського йоркшира та ландраса при осіменінні їх 
спермою кнурів синтетичної лінії максгро ірландської селекції. Відгодівельні показники фінальних 
гібридів були дещо вищими за використання в якості материнської форми свиноматок F1 (♀Лі × 
♂Йі) в поєднані з кнурами синтетичних ліній іноземного походження порівняно із поєднаннями тих 
же кнурів свиноматками F1 (♀Йі × ♂Л і).  

Ключові слова: гібридний молодняк свиней, лінія, ландрас, максгро, макстер, оптімус. 
Важливою ланкою в технології вироб-

ництва свинини є відгодівля свиней, на яку за 
даними [ 9 ] приходиться до 60 % усіх витрат ви-

робництва і тут генерується близько 70% прибут-
ку свинарського підприємства. Тому її результати 
є основним критерієм оцінки процесу вироб-


