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Встановлено перевагу використання вдосконалених балансуючих кормових добавок порівняно 

зі стандартними при вирощуванні ремонтного молодняку свиней. У дослідній групі свинки  відзна-

чались більш високими добовими приростами, живою масою, інтенсивністю росту і кращими показ-

никами відтворення.  
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 Поліпшення  племінних та  продуктивних якостей  свиней  можливо добитися  у тому 

випадку, коли стадо постійно оновлюється за рахунок здорового, правильно вирощеного 

ремонтного молодняку від кращих за продуктивністю тварин. Основною умовою вирощу-

вання якісного ремонтного молодняку є повноцінна нормована годівля, тобто раціони 

повинні бути збалансовані за поживними речовинами, особливо енергією, перетравним 

протеїном, амінокислотами, мінеральними речовинами і вітамінами. Це дає можливість одер-

жувати міцних, з добре розвинутим кістяком і мускулатурою тварин, що на даному етапі є 

найбільш ефективним напрямком в організації інтенсивного виробництва свинини [4]. 

Процес вирощування ремонтного молодняку необхідно розділити на два періоди: від 

2 до 4-місячного віку та від 4-місячного – до першого парування. При цьому особливе 

значення має рівень енергетичного й протеїнового живлення протягом всього періоду – від 

відлучення до парування, що суттєво впливає на ріст, розвиток, прояв статевої охоти і нас-

тупну продуктивність молодих свинок. При досягненні 4-місячного віку жива маса свинок 

повинна бути не менше 40 кг, а 9-місячного (період парування) – 120 кг. 

Згідно з діючими нормами [1, 5] протягом періоду вирощування молодняку живою 

масою від 20 до 40 кг на 100 кг живої маси необхідно згодовувати 5,5–6,0 корм. од. і не 

більше 4,0–4,5 кг сухої речовини. На 1 корм. од. повинно припадати 120 г перетравного 

протеїну з вмістом лізину у сухій речовині не менше  0,9 % і метіоніну – 0,54 %. У сухій 

речовині раціону має бути кальцію 0,93 %, фосфору 0,76 %, натрію 0,4 %. В 1 кг сухої 

речовини  вміст  вітамінів становить: А – 4,1 тис. МО, Д – 0,41 тис. МО,  Е – 35 мг, В1 – 2,3, 

В2 –3,5, В3 – 17, В4 – 1160, В5 – 70 мг і В12 – 23 мкг. 

У період вирощування свинок від 40 до 80 кг живої маси, тобто, коли у них інтенсив-

но росте кістяк і м’язова тканина, в розрахунку на 100 кг живої маси у раціонах повинно міс-

титись 4,4 корм. од., а від  80–120 кг – поступово обмежити їх годівлю до рівня 2,8 корм. од. 

Фізіологічні потреби ремонтних свинок за живої маси 40–80 кг становлять у процентах до 

сухої речовини: у протеїні – 17,4;  лізині – 0,73,  метіоніні + цистині – 0,44, а  80–120  кг – 

відповідно 16,3; 0,69 і 0,41 [1–4].  

У зв’язку з тим, що асортимент кормів у натуральному вигляді не відповідає біотич-

ним нормам, неможливо задовольнити потребу тварин у повному комплексі необхідних 

елементів живлення [6]. Для поповнення раціонів найбільш важливими елементами живлен-

ня доцільно використовувати кормові добавки. Але практикою доведено, що пропоновані 

стандартні рецепти кормових добавок як вітчизняного, так і закордонного виробництва не 

завжди достатньо ефективні з тієї лише причини, що вони використовуються без урахування 

біохімічних особливостей регіону та фактичного хімічного складу місцевих кормів. Тому 

вирішення питання повноцінної годівлі можливе лише при систематичному проведенні 

хімічного аналізу кормів і удосконаленні існуючих стандартних рецептур балансуючих кор-

мових добавок, які будуть задовольняти  фізіологічну потребу тварин в умовах конкретного 

регіону їх утримання.  

На підставі фактичного хімічного складу кормів раціони розробляються з викорис-

танням відповідних затверджених норм годівлі, запланованих добових приростів тварин і, 
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безумовно, з урахуванням дефіциту окремих елементів живлення у місцевих кормах. При 

неможливості забезпечити поголів’я усіма видами біологічно активних речовин за рахунок 

натуральних кормів, до раціону вводяться у вигляді балансуючих кормових добавок еле-

менти, яких бракує для організму в достатній  кількості [7]. 

Для вирішення завдання по забезпеченню ремонтного молодняку свиней усіма необ-

хідними життєво важливими речовинами, у 2013 р проведено науково-господарський дослід 

в агрофірмі  «Наукова» Дніпропетровського району Дніпропетровської області.  

У досліді для тварин контрольної і дослідної груп (по 36 голів у кожній) були створені  

однакові умови утримання і годівлі з дотриманням режиму, технології роздачі кормів та 

фронту годівлі. На основі фактичного хімічного складу кормів власного виробництва для 

свинок були розроблені помісячні раціони. Однак, незважаючи на збалансованість раціонів 

за загальною поживністю, деталізованим аналізом визначали як надлишок, так і дефіцит 

окремих елементів живлення. Тому для балансування раціонів були використані стандартні 

та удосконалені балансуючі кормові добавки (табл. 1).  
 

1. Рецепти кормових добавок для свинок, на 1 т 
 

Показник 
Стандартна добавка −   
рецепт 52-4 (на  весь 

період вирощування) 

Удосконалені рецепти  кормових 
добавок для свинок віком, міс. 

6   7  8   

Шрот соняшниковий, кг 200 462 250 415 

Шрот соєвий, кг 150 − − − 

Рибне борошно, кг 70 − − − 

М’ясо-кісткове борошно, кг 80 − − − 

Дріжджі кормові, кг 100 − − − 

Горох, кг 180 150 250 250 

Висівки пшеничні, кг 120 239,2 346,5 301,2 

Крейда кормова, кг 60 14,7 30 7,3 

Сіль кухонна, кг 40 5,5 5,5 5,1 

Трав’яне борошно з люцерни, кг − 100 100 − 

Динатрійфосфат (Na2HPO4), кг − 14,7 6,0 9,4 

Лізин (ККЛ 25 %), кг − 1,9 − − 

Залізо сірчанокисле, г 200 − − − 

Мідь сірчанокисла, г 80 − 122,1 317 

Цинк сірчанокислий, г 60 610 122,1 110 

Кобальт вуглекислий, г 20 24,1 80,7 64,0 

Калій йодистий, г 4 − 0,060 1,590 

Селеніт натрію, г − 4,0 2,6 3,2 

Вітаміни:      

         А – ретинол, млн МО 6 − − − 

         D – кальциферол, млн МО 4 − 100 158,7 

         В12 – ціанкобаламін, мг 6 208,0 310 112 

         Н – біотин, г − 0,90 0,122 0,159 

         С – аскорбінова кислота, г − 12,05 12,21 15,88 

         Вс – фолієва кислота, г − 25 24,42 31,74 

         В5 – нікотинова кислота, г − − 366 318 

Дилудин, кг − 12 12 12 

Введення на 1 т комбікорму, % 18 8,3 8,19 6,3 
 

Дані таблиці 1 свідчать про суттєві відмінності між стандартною та удосконаленими 

балансуючими кормовими добавками. Для повного покриття дефіциту білка в раціоні до 

складу удосконалених рецептур вводили шрот соняшниковий, горох і трав’яне борошно з 

люцерни. Удосконалені добавки розраховані для свинок 6-, 7-, 8-місячного віку, введення їх 

до складу комбікорму є диференційованим – відповідно 8,3; 8,2 і 6,3 %. 

Виходячи з фактичного хімічного складу кормів нами було розроблено структуру і 
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виготовлено комбікорм для ремонтних свинок дослідної групи з використанням удоскона-

лених балансуючих кормових добавок (табл. 2). 
 

2. Структура комбікормів для ремонтних свинок дослідної групи, % 
 

Склад комбікорму 
Вік племінних свинок, міс. 

6 7 8 
Удосконалена балансуюча кормова добавка 8,3 8,2 6,3 
Ячмінь 22,01 32,00 13,40 
Кукурудза 18,34 19,00 26,80 
Пшениця 18,34 21,00 18,70 
Шрот соняшниковий 7,31 8,00 − 
Овес 10,67 − 15,60 
Висівки пшеничні 15,03 11,80 19,20 
Норма на голову на добу, кг 2,50 3,00 3,50 

 

Отриманні результати свідчать, що свинки контрольної і дослідної груп, яким згодо-

вували однакові набори кормів протягом всього періоду вирощування, мали різну інтенсив-

ність росту, живу масу і добові прирости. Так, свинки дослідної групи в шість місяців життя 

досягли більшої живої маси (114,03 кг), ніж їх аналоги в контрольній групі, навіть у сім міся-

ців (111,57 кг), що свідчить про більшу ефективність використання удосконалених балан-

суючих кормових добавок (табл. 3).   

        За рахунок забезпечення підвищеної конверсії раціону свинки дослідної групи за  період 

вирощування  витратили на 1 кг приросту корм. од. і перетравного протеїну відповідно на 

18,79 і 12,47 % менше, ніж у контрольній.  

          Крім годівлі, вагомий вплив на результати вирощування й наступну продуктивність 

мають умови утримання. В нашому досліді свинки вирощувались групами по 12 голів у 

станку з дотриманням технологічних параметрів утримання із розрахунку  1 м
2
/голову і 

фронтом годівлі відповідно до нормативних вимог – 0,3 м на одну голову. Приміщення для 

утримання ремонтного молодняку за параметрами освітлення, вологості й температури 

відповідало установленим  вимогам.  Особлива увага приділялась підтриманню відносної 

вологості повітря  в  межах  65–75 %  і сухості підлоги, стін, стелі. Висока  вологість  повітря  

та сирість огороджувальних конструкцій можуть негативно впливати  на  загальну  стійкість 

організму і спричиняти появу різних хвороб свиней. Влітку ремонтний молодняк переводили 

у спеціально обладнані літні табори.   

Як свідчать результати проведеного досліду, свинки дослідної групи під час паруван-

ня відзначалися більшою живою масою, задовільним ростом та розвитком, що позитивно  

позначилось на плодючості й молочності свиноматок, збереженості і розвитку поросят у 

підсисний період. Тобто фактор годівлі впливає на формування відтворювальної здатності 

свинок ще у період їх вирощування (див. табл. 4). 

Одержані на підставі  досліджень  результати свідчать про перевагу використання в 

годівлі свиноматок  балансуючих кормових добавок за удосконаленою рецептурою  

порівняно зі стандартною. В дослідній групі мертвонароджених поросят було менше на 5,6 

%; народжених масою нижче 1 кг – менше на 7,05 %; народжених масою 1 кг і вище – більше 

на 16,54 %. У  дослідній  групі  в  кожному гнізді  одержано додатково життєздатних поросят 

1,45 голови, а маса гнізда при народженні перевищувала  показники  контрольної групи на 

37,19 %. 

Про аналогічну перевагу удосконалених кормових добавок свідчить і молочність 

свиноматок. Так, в дослідній групі молочність свиноматок на 21 день життя поросят була 

більшою, ніж у контрольній  на 31,26 %, різниця за всю лактацію (45 днів) на гніздо 29,25 % 

також була на користь дослідної групи. В дослідній групі за  період  лактації одне порося 

споживало материнського  молока на 11,37 % більше порівняно зі свинками контрольної. 

Середньодобове виділення молока однією свиноматкою в контрольній групі за період 

лактації становило 6,01 кг, а в дослідній  – 7,77 кг, що більше на 1,76 кг, або на 29,26 %. 
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3. Показники росту свинок і витрати кормів на 1 кг приросту 

                    ** Р<0,01.   *** Р<0,001.   

 

4. Продуктивність підсисних свиноматок, хSХ  
 

Показник 
Групи 

контрольна, n = 31 дослідна, n = 31 

Народилося всього поросят, голів  340             343 

  в. т. ч.:  мертвонароджених, голів 25               6 

                масою менше 1 кг, голів  37              13 

                народилося поросят масою більше 1 кг, голів  278             324 

Народилося поросят на 1 свиноматку, голів 10,97 ± 0,150     11,06 ± 0,262* 

Народилося життєздатних поросят на 1 свиноматку, голів  8,97 ± 0,179     10,45 ± 0,207** 

Середня жива маса 1 поросяти при народженні, кг         1,22 ± 0,015 1,44 ± 0,085** 

Маса гнізда при народженні, кг      10,94 ± 0,601     15,05 ± 0,750** 

Маса гнізда в 45 днів життя при відлученні поросят, кг    123,34 ± 2,058 181,93 ± 3,638 *** 

Молочність свиноматок, кг      54,21 ± 1,084     71,16 ± 1,424 

Збереженість поросят, %              100             100 

Молочна продуктивність свиноматок за 45 днів, кг 270 ± 5,4 349 ± 6,9*** 

                                                       * Р<0,05.  **Р<0,01. *** Р<0,001.   

Вік, 

свинок,  

міс. 

Групи 

контрольна, n = 36 голів дослідна, n = 36 голів 

жива маса 

1 голови,  

кг 

середньо-

добовий приріст 

1 голови, г 

витрати кормів   жива маса 

1 голови, 

 кг 

середньо- 

добовий приріст 

1 голови, г 

витрати кормів   

корм. од. 
перетравний 

протеїн, г 
корм. од. 

перетравний 

протеїн, г 

0–1  8,81 ± 0,271 253 ± 7,55 2,41 332 11,04 ± 0,331**     320 ± 8,62** 2,40 325 

1–2 18,62 ± 0,127 327 ± 6,81 3,45 462  23,79 ± 1,079*** 425 ± 7,22*** 3,57 422 

2–3 31,67 ± 0,747 435 ± 7,66 3,58 416 39,99 ± 0,753*** 540 ± 5,35*** 3,37 402 

3–4 47,27 ± 0,050 520 ± 6,97 4,36 423 60,21 ± 1,030*** 674 ± 9,32*** 4,24 426 

4–5 66,17 ± 0,701  630 ± 18,01 5,11 484 84,84 ± 0,720*** 821 ± 7,20*** 4,45 440 

5–6 87,07 ± 0,862       703 ± 9,23 5,37 488  114,03 ± 1,975*** 973 ± 0,90*** 4,58 438 

6–7  111,57 ± 1,138       810 ± 6,46 5,45 525 − − − − 

У середньому 525 4,63 465 − 625 *** 4,03 419 
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Таким чином, можна стверджувати, що основи високої продуктивності свиноматок 

закладаються ще на ранніх етапах їх вирощування, в першу чергу шляхом організованої 

нормованої годівлі та належними умовами утримання. 
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