
Випуск 11•2018 101

ВИСОКОБІЛКОВІ КОРМИ ДЛЯ 
ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ В ЗОНІ 
ПОЛІССЯ

Мета. Дослідити ефективність використання в складі кормо-
вих зерносумішей дерті пелюшки, вики і люпину для відгодівлі 
молодняку свиней в умовах зони Полісся України. Методи. 
Сформовано 3 групи молодняку свиней: І група (контроль-
на) – зерносуміш №1 (18% за масою дерті пелюшки); ІІ група 
(дослідна) – зерносуміш №2 (18% за масою дерті вики); ІІІ 
група (дослідна) – зерносуміш №3 (16% за масою дерті люпи-
ну). Живу масу молодняку свиней визначали індивідуальним 
зважуванням до ранкової годівлі, оплату корму приростом 
живої маси – розрахунковим шляхом (за витратами кормів на 
одиницю продукції у тварин контрольної та дослідних груп), 
забійні якості - за технологією, прийнятою на м’ясопереробних 
підприємствах. Результати. Оптимізація протеїнового жив-

лення молодняку свиней на вирощуванні й відгодівлі за рахунок високобілкових кормів місцевого 
виробництва (пелюшки, вики, люпину) позитивно позначається на показниках продуктивності (517-
563 г) та конверсії корму (4,45-4,65 к. од.). Висновки. Заміна в складі кормової зерносуміші 18% (за 
масою) дерті пелюшкової на аналогічну кількість дерті вики і 16% дерті люпинової суттєво не впли-
нуло на інтенсивність росту молодняку свиней. У підсвинків І (контрольної) групи, яким згодовували 
зерносуміш №1, спостерігається незначне зростання виходу парної туші (на 0,1-3,8% абсолютних) та 
забійного виходу (на 0,4-3,9% абсолютних) при погіршенні енергетичної цінності найдовшого м’язу 
спини (на 0,10-0,75 МДж/кг).
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Проблема кормового білка була і залиша-
ється основною при організації повноцінної 
годівлі сільськогосподарських тварин. Що-
річно в кормовому балансі країни дефіцит 
протеїну складає 15-30%, недобір продукції 
тваринництва досягає 20-35%, а собівартість 
та витрати кормів збільшуються в 1,5 раза 
[1, 2]. 

Суттєво поповнити дефіцит протеїну в 
раціонах свиней за рахунок макухи, шроту 
або кормів тваринного походження немає 
можливості через їх високу вартість, недо-
статню кількість або і повну відсутність. За 
таких умов пошуки можливостей підвищення 
рівня білкового забезпечення тварин шля-
хом використання місцевих кормів, багатих 
протеїном, набуває особливого значення і є 
актуальним не лише в промисловому сви-
нарстві, а й на фермах усіх форм власності зі 
звичайною технологією [3, 4].

Важливим резервом поповнення дефіциту 
протеїну в раціонах свиней на Поліссі може 
стати використання пелюшки (горох польо-
вий), вики та люпину вузьколистого (безал-
калоїдного) [5, 6].

Тому, збагачення зерносумішей і комбікор-
мів високобілковими кормами та іншими біо-
логічно активними речовинами може істотно 
вплинути на підвищення конверсії поживних 

речовин корму і сприятиме росту продуктив-
ності тварин та зниженню накопичення ра-
діонуклідів і важких металів у продукції тва-
ринництва в зоні радіоактивного забруднення.

Мета досліджень. Дослідити продуктивні 
та забійні якості молодняку свиней за вико-
ристання в складі кормових зерносумішей 
різних високобілкових кормів місцевого ви-
робництва.

Методика досліджень. Дослідження про-
ведено в умовах фізіологічного двору Інсти-
туту сільського господарства Полісся НААН 
(с. Грозине Коростенського району Житомир-
ської області). Для проведення науково-ви-
робничого досліду був відібраний молодняк 
свиней великої білої породи, сформований в 
3 групи за методом збалансованих груп згід-
но з методичними положеннями О. І. Овсян-
нікова [7]. При формуванні груп враховува-
ли: живу масу, вік, стать, інтенсивність росту 
в порівняльний період. Схема проведення 
досліджень наведена в таблиці 1. 

У порівняльний період тварини всіх груп 
отримували господарський раціон, який скла-
дався з дерті ячмінної, пшеничної та пелюш-
кової. Різниця в годівлі піддослідних свиней в 
основний період досліду полягала в тому, що 
тварини І (контрольної) групи для збалан-
сування раціону по перетравному протеїну 
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отримували в складі зерносуміші дерть пе-
люшки, а підсвинкам ІІ та ІІІ (дослідних) груп 
згодовували еквівалентну кількість за вмістом 
протеїну, відповідно, дерть вики та люпину.

Для годівлі тварин протягом досліду ви-
користовували корми власного виробництва, 
вирощені в ІІІ зоні радіоактивного забруд-
нення: ячмінь, пшеницю, пелюшку, вику, лю-
пин (у вигляді дерті) (табл. 2).

Поживність середньодобових раціонів та 
їх протеїнова забезпеченість між групами 
дещо різнилися і складали 2,30-2,56 кор-
мових одиниць та 92-103 г перетравного 
протеїну на кормову одиницю. Раціони, до 
складу яких входили дерть пелюшки і вики, 
за енергетичною поживністю переважали 
раціон із дертю люпину на 10,4-11,3%. Окрім 
того, у них містилося більше на 1,8-2,3 МДж 
обмінної енергії, 135-171 г сухої речовини та 
на 1,4-2,1 г лізину. 

У структурі кормових зерносумішей для 
годівлі молодняку свиней за поживністю 
дерть ячмінна становила 38,6-40,4%, дерть 
пшенична – 42,9-45,2%, високобілкові корми 
(пелюшка, вика, люпин) – 14,4-18,5%.

За період проведення досліду концентра-
ція обмінної енергії в 1 кг сухої речовини 
раціонів годівлі молодняку свиней усіх під-
дослідних груп була практично однаковою і 
дорівнювала 12,6-13,2 МДж. 

Результати досліджень. Характерною осо-
бливістю молодих тварин є їх здатність до рос-
ту та збільшення живої маси. На збільшення 
маси тіла молодняку впливає рівень годівлі. 
Основними показниками, які характеризують 

продуктивність та ріст молодих тварин, є при-
рости їх живої маси. Досить повноцінна і зба-
лансована годівля піддослідного молодняку 
свиней забезпечили цілком достатній рівень 
середньодобових приростів їх живої маси й 
високу конверсію корму (табл. 3).

Найвищу інтенсивність росту мали під-
свинки ІІ дослідної групи, яким у складі зер-
носуміші щодоби згодовували в середньому 
0,40 кг дерті вики. Їх прирости були на 2,2% 
вищі порівняно з контрольною групою та на 
8,9 % - у порівнянні з ІІІ дослідною групою 
(Р>0,05). Середньодобові прирости свиней 
ІІІ дослідної групи, в раціонах яких викорис-
товували дерть люпинову, виявилися най-
меншими – 517 г. 

За витратами кормів на 1 кг приросту жи-
вої маси тварини ІІ та ІІІ (дослідних) груп 
мали перевагу перед молодняком з контр-
ольної групи на 0,14-0,20 кормових одиниць, 
або на 3,0-4,3%.

Виходячи з вищевикладеного аналізу, 
можна зробити висновок, що оптимізація 
протеїнового живлення молодняку свиней 
на вирощуванні й відгодівлі за рахунок ви-
сокобілкових кормів місцевого виробни-
цтва (пелюшки, вики, люпину) позитивно 
позначається на показниках продуктивнос-
ті (І та ІІ групи) та конверсії корму (ІІ та 
ІІІ групи).

У кінці досліджень було проведено контр-
ольний забій піддослідних тварин по 3 голо-
ви з кожної групи (табл. 4). Згодовування 
свиням на відгодівлі різних високобілкових 
кормів вплинуло на їх забійні якості.

Таблиця 1. Схема проведення науково-господарського досліду
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Важ ливим показником м’ясистості 
свиней є маса їх туші. У нашому досліді 
маса парної туші у свиней ІІ групи пере-
вищувала контроль на 2,4 кг, або на 3,0% 
(Р>0,05), а ІІІ групи - на 7,7 кг, або на 
10,3% (Р>0,05).

Дослідження показали, що вихід туші у 
тварин І та ІІ груп був практично однаковим 
(74,0-74,1%), тоді як у аналогів, які спожи-
вали з кормами дерть люпинову, набагато 
меншим (70,3%). Різниця на користь під-
свинків двох перших груп склала 3,7-3,8% 
абсолютних (Р>0,05). Маса внутрішнього 
жиру вищою виявилась також у свиней ІІ 
групи: на 0,43 кг, або на 23,1% порівняно з 

контрольною та на 0,22 кг, або на 10,6% з ІІІ 
(дослідною) групами.

Найменшим забійним виходом характери-
зуються тварини ІІІ (дослідної) групи – 79,2%. 
У аналогів І та ІІ груп цей показник був прак-
тично однаковим (82,7-83,1%) і більшим на 
3,5-3,9% абсолютних, ніж у підсвинків ІІІ 
групи.

Серед багатьох об’єктивних методів оцінки 
якості м’яса найбільш повну характеристику 
дає його хімічний склад (табл. 5).

Порівняльний аналіз хімічного складу 
найдовшого м’язу спини відгодівельних 
свиней показав, що у підсвинків, яким зго-
довували в складі зерносуміші дерть лю-

Таблиця 2. Середньодобове споживання кормів і поживних речовин молодняком свиней за 
дослід, на 1 голову

В
ис

о
ко

б
іл

ко
ві

 к
о

р
м

и 
дл

я 
ві

дг
од

ів
лі

 с
ви

не
й 

в 
зо

ні
 П

ол
іс

ся



104 Випуск 11•2018

Таблиця 3. Показники продуктивності піддослідних свиней та конверсія корму (n = 7; M ± m)

Таблиця 4. Забійні якості піддослідних свиней (n = 3; M ± m)

Таблиця 5. Хімічний склад найдовшого м’язу спини та печінки піддослідних свиней, %

пинову (ІІІ дослідна група), концентрація 
сухої речовини та жиру в м’ясі були найви-
щими і переважали аналогічні показники 
інших піддослідних груп на 1,05-1,34% та 
на 1,93-2,58% абсолютних відповідно. За 

вмістом у найдовшому м’язі спини протеїну 
та золи перевагу мали тварини І (контроль-
ної) групи – міжгрупова різниця становила 
0,87-1,44% та 0,07-0,09% абсолютних від-
повідно.
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Об’єктивним показником поживності сви-
нини є її енергетична цінність, яка вищою 
була у найдовшому м’язі спини свиней ІІІ (до-
слідної) групи: порівняно з І (контрольною) 
на 14,1% (Р>0,99), а з ІІ (дослідною) групами 

– на 12,0% (Р>0,99). 
Установлені міжгрупові відмінності і за 

хімічним складом печінки. Найбільшим 
умістом у печінці сухої речовини та протеїну 
характеризуються підсвинки дослідних груп, 
оптимізацію протеїнового живлення яких про-
водили за рахунок використання дерті вики та 
люпину. Порівняно з контрольними аналога-
ми перевага склала 0,24-1,61% та 0,69-1,85% 
абсолютних відповідно. Наразі концентрація 

жиру та золи виявилася найвищою у тварин І 
(контрольної) групи, яким згодовували у скла-
ді зерносуміші дерть пелюшки.

 Енергетична цінність 1 кг печінки свиней 
ІІІ (дослідної) групи була на 0,25 МДж/кг (на 
4,4%) вищою порівняно з контрольною та на 
0,27 МДж/кг (на 4,8%) – порівняно з ІІ (до-
слідною) групами. 

Як свідчать отримані дані, використання 
для відгодівлі молодняку свиней у складі зер-
носуміші дерті вики і люпину, замість анало-
гічної кількості за перетравним протеїном 
дерті пелюшки, несуттєво знижує забійний 
вихід за одночасного покращення енергетич-
ної цінності свинини.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РАЦІОНІВ ГОДІВЛІ СВИНЕЙ
Розробник – Інститут сільського господарств Полісся НААН,

Відділ тваринництва
Дослідження раціонів годівлі свиней забезпечить підви-

щення середньодобових приростів живої маси молодняку 
на вирощуванні й відгодівлі до 500–550 г при витратах 
кормів на одиницю приросту 4,0–4,5 к.од., зниження пи-
томої активності 137Cs у свинині на 25–35%, економічний 
ефект – 365 грн/гол./рік. 

За додатковою інформацією можна звертатись на адресу: 
Інститут сільського 

господарства Полісся НААН,
вул. Київське шосе, 13, м. Житомир, 10007, 

Тел. (0412) 42-92-31, isgpo_zt@ukr.net, Савчук І.М.


