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ОТРИМАННЯ ВИСОКОЇ ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ЗА
РАХУНОК БАЛАНСУВАННЯ ЗА ЛІЗИНОМ І МЕТІОНІНОМ ЇХ
ПРОТЕЇНОВОГО ЖИВЛЕННЯ
Дослідженнями встановлено дію балансування за лізином і метіоніном протеїнового
живлення свиней. Відгодівля молодняка свиней до 75 кг із включенням 15% екструдованої сої
до складу комбікорму і 10% сої в заключний період до 110 кг живої маси забезпечує
одержання середньодобових приростів на рівні 635 г. Це обумовлюється низьким умістом
3,8-4,1% лізину в сирому протеїні комбікорму.
Введення до комбікорму 3% біологічно-мінеральної добавки на основі синтетичного
лізину і метіоніну замість 3% ячмінної дерті при попередній кількості екструдованої сої
підвищило вміст лізину в протеїні до 5,7-5,9%, що забезпечило одержання 820 г
середньодобових приростів і зменшення періоду відгодівлі на 27 днів проти 120 днів у
контрольній групі [5].
Ключові слова: відгодівля свиней, сирий протеїн, лізин, метіонін і цистин, молодняк
свиней, середньодобові прирости, обмінна енергія
Постановка проблеми. Свинарство було, є і назавжди залишиться однією з
пріоритетних національних галузей тваринництва України. Не випадково науковці та
практики різних часів намагалися дослідити, вивчити і впровадити у виробництво
найефективніші методи щодо отримання високоякісного м'яса та збуту його на світовому
ринку [2].
Одним із важливих елементів технології виробництва свинини є збалансована годівля.
При цьому затрати на корми складають більше 60%, тому важливо знати шляхи підвищення
ефективності використання поживних речовин раціонів. Особливо це актуально в сучасних
господарсько-економічних умовах, коли переважна більшість свинини виробляється в
основному в невеликих господарствах [4].
Серед основних факторів підвищення продуктивності свиней є забезпечення їх
повноцінними кормами. Інтенсифікація свинарства потребує нового наукового пошуку та
практичних заходів, спрямованих на забезпечення високих приростів тварин при
мінімальних витратах кормів [3].
Перспективні технології дорощування і відгодівлі молодняка свиней включають
введення до комбікорму високобілкових добавок і преміксів з використанням гороху,
кормових бобів, соняшникового шроту, макухи, тобто, екструдованої сої, амінокислот,
ферментних препаратів, пробіотиків, вітамінів, макро-і мікроелементів, змішанолігандних
комплексів (хелати) та інших біологічно активних речовин [1].
Перспективні технології ведення галузі свинарства базуються на використанні
високобілкових добавок, преміксів і сої як основної високобілкової культури. З позиції
сучасних знань про повноцінну збалансовану годівлю свиней використання різних продуктів
переробки сої є достатньо обґрунтованим і не викликає сумніву.
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Висока продуктивність молодняка свиней на дорощуванні та відгодівлі залежить від
наявності сирого протеїну в раціоні та його повноцінності саме вмісту в ньому незамінних
амінокислот і необхідно підкреслити - лізину [5]. Адже в білку м ’язової тканини свиней
міститься 8,7% лізину, а в білку коров’ячого молока - 8,3%, білку яловичини - 8,6% і білку
курячих яєць, як еталону на рівні 7,2%, а в білку екструдованої сої в середньому на рівні
6,7%, тоді як за даними О. П. Калашнікова в зерні фуражної пшениці - 2,2% і ячменю - 3,6%.
Паралельно з цим слід зазначити, що вітчизняні норми годівлі свиней різних вікових груп
регламентують нижчий рівень лізину в сирому протеїні порівняно із зарубіжними. За даними
зарубіжних фірм рівень лізину в сирому протеїні становить 5,4-6,6%, тоді як за даними
вітчизняних дослідників рівень лізину складає 4,0-4,6%.
Теоретичне обґрунтування і експериментальне підтвердження балансування за
лізином на рівні 5,9-5,7% в сирому протеїні раціонів для молодняка свиней на дорощуванні
та відгодівлі з метою одержання високих середньодобових приростів і високої якості
свинини покладено в основу актуальності досліджень.
Мета досліджень. Підвищення продуктивної дії комбікормів і протеїну на синтез
білка м ’язової тканини в організмі свиней з включенням до раціону екструдованої сої і
біологічно мінеральної добавки на основі лізину з метіоніном.
Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводилися на молодняку свиней у
селянсько-фермерському господарстві (СФГ) «Зірка» с. Малинки Погребищанського району
Вінницької області. Було сформовано 2 групи по 15 голів молодняка свиней (порода Велика
біла з Ландрасом) за принципом методом груп-аналогів із урахуванням живої маси тварин,
віку, статті, породи, вгодованості, стану здоров’я. У господарстві виготовляли комбікорм із
зерна пшениці фуражної, ячменю і екструдованої сої. Відгодівля проводилась із введенням
до складу комбікорму 15% екструдованої сої за періодами від 35 до 45 кг живої маси і добова
даванка комбікорму становила 1,8 кг, від 45 до 55 кг відповідно 2,0 кг, від 55 до 65 -2,5 кг і
від 65 до 75 кг також 2,5 кг. До складу комбікорму входило 40% фуражної пшениці, 45%
ячменю і 15% екструдованої сої. Відгодівля від 75 кг до 110 кг проводилась на комбікормі із
вмістом 10% екструдованої сої при збільшенні на 5% зерна ячменю [5]. Дослідна група за
такими самими періодами відгодівлі одержувала комбікорм з введенням до його складу 3%
біологічно-мінерального преміксу замість 3% зерна ячменю. Вміст лізину в протеїні
комбікорму контрольної групи свиней становив 4,1% до 75 кг живої маси, а від 75 до 110 кг
живої маси вміст лізину складав 3,8%, тоді як в дослідній групі ці показники були на рівні
5,9% до 75 кг, а з 75% до 110 кг відповідно 5,7% [5].
Годівля молодняка свиней проводилась згідно встановлених норм утримання було
групове в станках типових в приміщенні для дорощуванні і відгодівлі. Роздавали
кормосуміш (комбікорм) у годівниці в сухому сипучому вигляді один раз на декілька днів
[6]. Доступ свиней до води був вільним - соскові водонапувалки. Облік спожитих кормів
проводився після кожного підперіоду відгодівлі, а їх було 7, з визначенням валового і
середньодобового приростів живої маси (г), витрати корму (кг) на 1 кг приросту живої маси,
витрати корм. од., обмінної енергії (МДж), лізину (г), метіоніну з цистином (г). Свині
дослідної групи досягли живої маси 110 кг за 93 дні і був проведений їх контрольний забій 3 х тварин, а контрольна група досягла живої маси 110 кг (кінцева) за 120 днів і також був
проведений контрольний забій 3-х свиней. Після проведення забою визначили забійну масу і
масу парної туші (кг), забійний вихід (%) масу м ’якоті (м’яса) (кг), вихід м ’якоті (%), масу
сала (кг) і вихід (%), довжину півтуші (см), середню товщину шпику (см).
Результати досліджень та їх аналіз. Низький уміст лізину в зерні злакових культур
свідчить про неможливість одержання високих середньодобових приростів молодняку
свиней при дорощуванні та відгодівлі з використанням комбікормів тільки із зернофуражу
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злаків. Адже будь-який білок живого організму складається з ланцюга амінокислот і їх
послідовність обумовлена генетично, тому відсутність чи дефіцит хоча б однієї життєво
необхідної амінокислоти призводить до порушення синтезу білка. Первинна структура білка
не може синтезуватися, а невикористані амінокислоти вступають у процес дезамінування.
Для ефективного засвоєння протеїну кормів необхідно, щоб незамінні амінокислоти
знаходилися між собою у відповідній пропорції. Так, частка незамінних амінокислот для
молодняка свиней на дорощуванні та відгодівлі повинна становити не менше 47% від
загальної кількості всіх амінокислот. На 100 г сирого протеїну повинно припадати не менше
5 г лізину [2].
Продуктивна дія зерносуміші (комбікорму) з різним вмістом лізину в сирому протеїні
переконливо свідчить, що вміст лізину на рівні 3,8-4,1% (табл. 1) в раціоні забезпечує
середній рівень приросту живої маси молодняка свиней на відгодівлі (табл. 2). Підвищення
вмісту лізину в протеїні до 5,7-5,9% (табл. 2) є вирішальним фактором одержання високих
середньодобових приростів в межах 800-900 г (табл. 2). Паралельно з цим слід зазначити, що
такі прирости досягаються при менших витратах сирого протеїну і обмінної енергії на 1 кг
приросту живої маси свиней [5].
Таблиця 1
Дані поживності кормосуміші і витрати корму по підперіодах відгодівлі свиней у
контрольній групі
Жива маса свиней, кг
Показник
35-45
45-55
55-65
65-75
75-85
85-95
95-110
Кількість корму, кг
2,0
2,2
2,5
2,7
3,0
3,5
1,8
Кормові одиниці
2,2
2,5
2,7
3,3
3,7
4,3
3,1
Обмінна енергія, МДж
24,1
26,8
29,5
33,5
35,8
39,8
46,5
Сирий протеїн, г
273,4
303,8
334,2
379,7
382,3
424,8
495,6
Перетр. протеїн, г
221,0
245,6
270,2
307,0
305,1
339,0
395,5
70,8
78,7
86,6
98,4
103,4
114,9
134,1
Сира клітковина, г
Лізин, г
12,4
13,7
15,5
16.1
18,8
14,5
11,2
Метіонін + цистин, г
10,0
12,7
14,8
8,2
11,4
11,4
9,1
% лізину в сирому
3,8
3,8
3,8
4,1
4,1
4,1
4,1
протеїні
% метіоніну + цистин в
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
сирому протеїні
В 1 кг корму міститься:
- сирого протеїну, г
152
152
152
152
142
142
142
- лізину, г
6,2
6,2
6,2
6,2
5,4
5,4
5,4
- метіонін +цистину, г
4,6
4,6
4,6
4,6
4,2
4,2
4,2
В 1 кг зерносуміші (комбікорму) для свиней контрольної групи міститься 142 -152 г
сирого протеїну і 5,4-6,2 г лізину, тоді в дослідній відповідно 138-149 г і 7,9-8,8 г (табл. 1 і 2).
Витрати корму на 1 кг приросту в контрольній групі були від 3 до 5,1 кг, а в дослідній від
2,4 до 3,9 кг. Витрати лізину в контрольній групі від 11,2 до 18,8 г, а в дослідній від 15,8 до
27,7 г [5].
Відгодівельний молодняк свиней контрольної групи за дослідний період 120 днів досяг
живої маси в середньому 110 кг, а дослідної за 93 дні. Різниця в 27 днів переконливо
стверджує важливу роль балансування раціонів для свиней на відгодівлі за вмістом лізину в
протеїні на рівні 5,7-5,9%.
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Таблиця 2
Дані поживності кормосуміші і витрати корму по підперіодах відгодівлі свиней у
________________________________ дослідній групі____________________________________
Жива маса свиней, кг
Показник
35-45
45-55
55-65
65-75
75-85
85-95
95-110
Кількість корму, кг
2,2
2,5
2,7
3,0
3,5
1,8
2,0
Кормові одиниці
2,2
2,4
2,7
3,0
3,2
3,6
4,2
Обмінна енергія, МДж
23,4
26,0
28,6
32,5
34,8
38,7
45,1
Сирий протеїн, г
267,3
297,0
326,7
371,3
373,2
414,6
483,7
Перетр. протеїн, г
216,5
240,5
264,6
300,6
298,2
331,4
386,6
68,2
75,8
83,3
94,7
99,4
110,5
128,9
Сира клітковина, г
Лізин, г
15,8
19,3
22,0
21,4
23,7
27,7
17,5
Метіонін + цистин, г
10,4
12
13,3
15,5
8,5
9,5
11,8
% лізину в сирому
5,9
5,9
5,9
5,9
5,7
5,7
5,7
протеїні
% метіоніну + цистин в
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
сирому протеїні
В 1 кг корму міститься:
- сирого протеїну, г
149
149
149
149
138
138
138
- лізину, г
8,8
8,8
8,8
8,8
7,9
7,9
7,9
- метіонін +цистину, г
4,7
4,7
4,7
4,7
4,4
4,4
4,4
Виникає питання. Які біохімічні процеси знаходяться в основі високої продуктивної
дії порівняно високого рівня лізину 5,7-5,9% у протеїні при відгодівлі свиней?
Проаналізуємо оптимальний середньодобовий приріст 600 г свиней контрольної групи. Якщо
взяти частку м ’язової тканини в прирості на рівні 60%, то це буде становити 600-0,6=360 г.
Вміст білка в м ’ясі свиней у середньому знаходиться в межах 20%, тоді вміст білка в
прирості буде дорівнювати 360-0,2=72 г, в якому міститься 8,6% лізину. Таким чином, у
загальному прирості живої маси поросят буде 72-0,086=6,19 г лізину [5].
Білки в тканинах, у тому числі в скелетних м ’язах, тварин знаходяться в динамічному
стані, в основі якого лежить їх оновлення, обумовлене постійним синтезом і розпадом
м ’язових білків, у тому числі структурних білків [7].
Інтенсивність росту молодняка свиней дослідної групи була вищою в середньому на 30%
і тривалість періоду відгодівлі була також меншою на 28%. У контрольній групі період
відгодівлі до 110 кг становив 120 днів, а в дослідній — 93 (табл. 3). Витрати корму на 1 кг
приросту живої маси свиней контрольної групи становили 4 кг на голову в день, а в дослідній
відповідно 3 кг або на 33 % менше (табл. 3). Менші витрати корму в дослідній групі
супроводжуються і нижчими витратами сирого протеїну на приріст живої маси та паралельно
вищою засвоюваністю протеїну на синтез білків м ’язової тканини. При дефіциті лізину або
інших незамінних амінокислот вуглецевий ланцюг решти амінокислот протеїну після
дезамінування використовується в енергетичних процесах, зокрема, процесах глюконеогенезу і
ліпогенезу, тобто, відкладення жиру в тілі свиней. Звідси випливає перегляд витрат обмінної
енергії на приріст живої маси свиней дослідної групи. Для утворення 1 кг молока свиноматці
потрібно в середньому 7,3 МДж обмінної енергії, а для синтезу 50 г білка молока потрібно 96 г
сирого протеїну і 5,8 лізину [5]. Виходить, що в 100 г білка молока міститься 2,4 МДж обмінної
енергії і 11,6 г лізину тоді в 100 г білка м’язових тканин також буде міститися 2,4 МДж обмінної
енергії. Оскільки амінокислоти білку м ’язової тканини є спорідненими з такими ж протеїну
кормів і вони не вступають в енергетичний процес, то їх потенційна обмінна енергія повинна
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виключатись із загальної обмінної енергії раціону і витрат її на одержання 1 кг приросту живої
маси свиней.
Таблиця 3
Інтенсивність росту по підперіодах і в цілому за дослід свиней
контрольної і дослідної груп
Період
Групи (під періоди)
досліду,
Показник
кількість
1
2
3
4
5
6
7
діб
контрольна
35
45
55
65
75
85
95
Початкова жива маса, кг
45
55
65
75
85
95
110
Кінцева жива маса, кг
Середньодобовий приріст, г
396
552
720
715
690
685
685
Кількість діб
25
18
13
14
14
14
22
120
Витрати корму на 1 кг приросту, кг 4,5
3,6
3,0
3,5
3,9
4,3
5,1
обмінної енергії, МДж
24,1 26,8 29,5
33,5 35,8 39,8 46,5
лізину, г
13,7
15,5
14,5
18,8
11,2 12,4
16,1
дослідна
35
45
55
65
75
85
95
Початкова жива маса, кг
45
55
65
75
85
95
110
Кінцева жива маса, кг
Середньодобовий приріст, г
558
679
905
920
900
890
890
Кількість діб
18
14
11
11
11
11
17
93
Витрати корму на 1 кг приросту, кг 3,2
2,9
2,4
2,7
3
3,3
3,9
обмінної енергії, МДж
23,4 26,0 28,6
32,5 34,8 38,7 45,1
лізину, г
15,8 17,5
19,3
22,0 21,4 23,7 27,7
Менші витрати корму на 1 кг приросту свиней у дослідній групі супроводжуються і
нижчими витратами сирого протеїну на збільшення живої маси та паралельно вищою
засвоюваністю протеїну на синтез білків м ’язової тканини. При дефіциті лізину або інших
незамінних амінокислот вуглецевий ланцюг решти амінокислот після дезаміннування
використовується в енергетичних процесах, зокрема, глюконеогенезу і ліпогенезу, тобто,
відкладення жиру в тілі свиней.
Висновки. На основі проведених досліджень можна зробити висновки, що відгодівля
молодняка свиней до 75 кг із включенням 15% екструдованої сої до складу комбікорму і 10%
сої в заключний період до 110 кг живої маси забезпечує одержання середньодобових
приростів на рівні 635 г. Це обумовлюється низьким умістом 3,8-4,1% лізину в сирому
протеїні комбікорму.
Введення до комбікорму 3% біологічно-мінеральної добавки на основі синтетичного
лізину і метіоніну замість 3% ячмінної дерті при попередній кількості екструдованої сої
підвищило вміст лізину в протеїні до 5,7-5,9%, що забезпечило одержання 820 г
середньодобових приростів і зменшення періоду відгодівлі на 27 днів проти 120 днів у
контрольній групі [5].
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ПОЛУЧЕНИЕ ВЬІСОКОЙ ОТКОРМА СВИНЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯЗА СЧЕТ
БАЛАНСИРОВАНИЕ НА ЛИ ЗИ Н И МЕТИОНИНИХПРОТЕИНОВОГО ПИТАНИЯ
Исследованиями установлено действие балансирование за лизином и метионином
протеинового питания свиней. Откорм молодняка свиней до 75 кг с включением 15%
^кструдированной сои в состав комбикорма и 10% сои в заключительньїй период до 110 кг
живой массьі обеспечивает получение среднесуточньїх приростов на уровне 635 г. ^то
обьясняется низким содержанием 3,8-4,1% лизина в сьіром протеине комбикорма.
Введение в комбикорма 3% биологически минеральной добавки на основе
синтетического лизина и метионина вместо 3% ячменной дерти при предварительной
количества ^кструдированной сои повьісило содержание лизина в протеине в 5,7-5,9%, что
обеспечило получение 820 г среднесуточньїх приростов и уменьшение периода откорма на
27 дней против 120 дней в контрольной группе.
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б Е Т Т т б А НІЄНРПКРО8Е ОР ТНЕ Р І 6 8 І 8 РКОУІБЕБ РОК ТНЕ БАЬАМСЕ ОР ТНЕ
ЬЕ8Ш А № МЕТНІОММ ОР ТНЕІК Р К О Т Е М Р О Ш К
ТЬе гезеагсЬ ^ а з сопдисіед оп уоипд рідз іп іЬе реазапі Гагтіпд (8РО) "8іаг" шіЬ.
Маїіпка РодгеЬузЬсЬапзку дізігісі оГ Уіппііза гедіоп. Т ^ о дгоирз оГ 15 Ьеадз оГ уоипд рідз
(Огеаі ^ Ь ііе шіИ Ьапдгаз) ^еге Гогтед Ьазед оп іЬе теіЬод оГ дгоир-апаїодиез, іакіпд іпіо
ассоипі іЬе їіуе ^еідЬі оГ апітаїз, аде, агіісїез, Ьгеедз, Гаііепіпд, ЬеаїіЬ зіаіиз. ТЬе Гагт ргодисед
Геед дгаіп Ггот ^Ь еаі Годдег, Ьагїеу апд ехігидед зоу. Реедіпд ^ а з саггіед оиі ш іЬ іЬе
іпігодисііоп оГ сотроипд Геед 15% оГ ехігидед зоу Гог регіодз оГ 35 іо 45 кд їіуе ^еідЬі апд іЬе
даіїу Геедег Геедег ^ а з 1.8 кд, Ггот 45 іо 55 кд, гезресііуеїу, 2.0 кд, 55 іо 65 кд - 2.5 кд апд Ггот
65 іо 75 кд аїзо 2.5 кд. ТЬе сотрозіііоп оГ Геед іпсїидед 40% оГ Годдег ^Ьеаі, 45% Ьагїеу апд
15% ехігидед зоуЬеапз. Еаііпд Ггот 75 кд іо 110 кд ^ а з саггіед оиі оп тіх е д Геед сопіаіпіпд
10% оГ ехігидед зоуа ^ ііЬ ап іпсгеазе оГ 5% оГ Ьагїеу дгаіп. ТЬе ехрегітепіаї дгоир гесеіуед
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Годдег ^ і к іке з а т е регіодз оГ Гаііепіпд т і к іке аддіііоп оГ 3% оГ Ьіоіодісаііу-шіпегаі ргешіхез
іпзіеад оГ 3% оГ Ьагіеу дгаіп. Тке сопіепі оГ іузіпе іп іке ргоіеіп оГ Геед оГ іке сопігоі дгоир оГ
рідз ^ а з 4.1% іо 75 кд оГііуе ^еідкі, апд Ггош 75 іо 110 кд ііуе ^еідкі, іке іузіпе сопіепі ^ а з
3.8%, ^кегеаз іп іке ехрегішепіаі дгоир ікезе гаіез ^еге 5.9% ир іо 75 кд, апд Ггош 75% іо
110 кд, гезресііуеіу, 5.7%.
Тке ргодисііуе еГГесі оГ дгаіп шіх (шіхед Годдег) ш ік діГГегепі іеуеіз оГ іузіпе іп сгиде
ргоіеіп сопуіпсіпдіу зиддезіз ікаі іке іузіпе сопіепі аі іке іеуеі оГ 3.8-4.1% іп іке діеі ргоуідез ап
ауегаде іпсгеазе іп іке ііуе ^еід к і оГ уоипд рідіеіз оп Гаііепіпд. Іпсгеазіпд іке іузіпе сопіепі іп іке
ргоіеіп іо 5.7-5.9% із а десізіуе Гасіог іп оЬіаіпіпд кідк даііу ауегаде іпсгешепіз шіМ п іке гапде
оГ 800-900 д. Іп рагаііеі, іі зкоиід Ье поіед ікаі зиск іпсгешепіз аге аскіеуед аі а іо^ег созі оГ
сгиде ргоіеіп апд ехскапде епегду рег 1 кд оГ ііуе ^еід к і даіп оГ рідз.
Тке дго^ік гаіе оГ уоипд рідз іп іке ехрегішепіаі дгоир ^ а з кідкег Ьу ап ауегаде оГ 30%
апд іке дигаііоп оГ іке Гаііепіпд регіод ^ а з аізо іо^ег Ьу 28%. Іп іке сопігоі дгоир іке Гаііепіпд
регіод іо 110 кд ^ а з 120 дауз, апд іп іке ехрегішепі - 93. Ткіз ехріаіпз іке кідкег іеуеі оГ
шеіаЬоіізш іп іке рід'з Ьоду, ^к іс к із Ьазед оп іке оріішаі іеуеі оГ іузіпе іп іке ргоіеіп діеі. Реед
созіз рег 1 кд оГ ііуе ^е ід к і оГ рідз іп іке сопігоі дгоир ашоипіед іо 4 кд рег кеад рег дау, апд іп
іке ехрегішепі, гезресііуеіу, 3 кд ог 33% іезз. Тке Ьазіз оГ іо ^ Геед созіз рег 1 кд оГ дго^ік із іке
оріішаі іеуеі оГ іузіпе іп іке ргоіеіп Ьипдіе. Ре^ег Геед созіз іп іке ехрегішепіаі дгоир аге
ассошрапіед Ьу іо^ег созіз оГ га ^ ргоіеіп Гог іке дго^ік оГ ііуе ^еід к і апд рагаііеі ^ іік кідкег
ргоіеіп дідезііЬііііу Гог іке зупікезіз оГ ргоіеіпз оГ шизсіе ііззие.
Кеу^оггіз: Гаііепіпд рідз, сгиде ргоіеіп, іузіпе, шеікіопіпе апд сузііпе, уоипд рідз,
ауегаде даііу іпсгешепіз, ехскапде епегду
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