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Т.^.№і,20і6 ^2 Науково-технічний бюлетень
НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК

УДК 636.087.7:612.1
ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ 
БВМД “ЕНЕРВІК”

БІЛЯВЦЕВА В. В., аспірант Вінницький національний аграрний
ГУЦОЛ А. В., 0. с.-г. її., професор університет, м. Віннгщя

Показано, що згодовування молодняку> свиней при вирощуванні на м  'ясо БВМ Д “Енервік " із карнітином 
у  дозі 50 та 100 г/т комбікорму, сприяє збільшенню в крові кількості еритроцитів на 4,39-11,07%, вмісту 
гемоглобіну на 9,49-14,13%, зростанню кольорового показника і кількості тромбоцитів на 13-15%. 
Кількість лейкоцитів проти контрольного рівня не змінюється, а моноцитів та еозинофілів має 
тенденцію до зменшення. Досліджувана добавка має позитивніш вплив на збільшення в крові тварин 
загального білка, альбумінів та глюкози і суттєво не впливає на показники кальцію, фосфору та заліза.

Ключові слова: молодняк свиней, БВМ Д “Енервік”, карнітин, згодовування, кров, морфологічні 
показники, біохімічні показники

Постановка проблеми. У збільшенні виро
бництва свинини в сучасних господарсько- 
економічних умовах важливе значення має 
розробка способів підвищення ефективності 
використання поживних речовин раціонів тва
рин. Особливо це важливо при малоінгредієнт- 
них зернових раціонах. Тому триває розробка 
нових і вдосконалення існуючих БВМД з ме
тою балансування годівлі за необхідними для 
тварин елементами живлення.

Про адекватність впливу складу створюва
них БВМД на організм тварин свідчать показ
ники крові. Адже склад крові тісно пов’язаний 
із процесами травлення в різних відділах трав
ного каналу. Відомо, що в процесі травлення 
між травним каналом і кров’ю відбувається не 
лише обмін окремих речовин, але і всієї плаз
ми з її компонентами, тобто має місце постій
ний обмін і відновлення плазми. Існує думка 
про можливість гідролізу білків плазми в про
цесі їх транссудації через зону облямівки сли
зової оболонки з добре розвиненим фермент
ним шаром. Тому від дії окремих елементів, 
що входять до складу БВМД, на хід обміну на 
початкових стадіях їх застосування в годівлі 
тварин залежить рання оцінка придатності но- 
воствореного кормового засобу -  БВМД.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різного складу БВМД деякими авторами роз
глядаються як екзогенні фактори, а тому про 
їх вплив на організм якнайраніше можна дові
датися за результатами дослідження крові. 
Адже склад крові має значний вплив як рівень,

так і повноцінність годівлі. За високого рівня 
годівлі спостерігається підвищення вмісту 
еритроцитів і гемоглобіну, а при низькому -  ці 
показники зменшуються, що супроводжується 
збільшенням лужного резерву.

За даними Н. С. Діхтярук та А. В. Гуцол [2] 
при згодовуванні молодняку свиней БВМД 
“Вітапрот БТУ” та “Провімі-стандарт” у плаз
мі крові підвищується концентрація загально
го білка, вміст мінеральних речовин -  калію, 
натрію, хлору та заліза. Одночасно відміча
лось пригнічення активності ферментів окис
ного фосфорилювання та переамінування. В 
іншому повідомленні [1] зазначається, що зго
довування БВМД “Інтермікс” супоросним сви
номаткам зумовлює тенденцію до зменшення 
кількості лейкоцитів, лімфоцитів, фосфору та 
білка і збільшення вмісту еритроцитів, нейтро
філів, кальцію та заліза.

Ефективність використання в свинарстві 
сучасних кормових добавок, в тому числі і з 
Ь-карнітином показана в ряді інших публіка
цій [6, 7, 8].

Метою роботи було дослідити показники 
крові молодняку свиней при згодовуванні 
БВМД “Енервік” із карнітином.

Матеріал і методи досліджень. Досліджен
ня проведенні на трьох групах-аналогах моло
дняка свиней великої білої породи, який виро
щувався за схемою, наведеною в табл. 1.

Зразки крові були взяті для лабораторних 
досліджень в заключний період вирощування, 
перед контрольним забоєм, від трьох тварин з

© Білявцева В. В., Еуцол А. В.



Таблиця 1. Схема науково-господарського досліду

Т.^.№і,20і6 -п Науково-технічний бюлетень
НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК

Г рупи

Кіль-
кість

тварин,
гол.

Характеристики годівлі по періодах
зрівняльний основний

14-20 кг 
(15 діб)

20-35 кг 
(31 доба)

35-65 кг 
(36 діб)

65-110 кг 
(60 діб)

1
(контрольна) 11 ОРх -  з БВМД ОР з БВМД без

карнітину
ОР з БВМД без 

карнітину
ОР з БВМД без 

карнітину

2 11 ОР -  з БВМД

ОР з БВМД
“Енервік” -  

стартер,
50 г/т карнітину

ОР з БВМД
“Енервік” -  

гроуер,
50 г/т карнітину

ОР з БВМД
“Енервік” -  

фінішер,
50 г/т карнітину

3 11 ОР -з  БВМД

ОР з БВМД
“Енервік” -  

стартер,
100 г/т карнітину

ОР з БВМД
“Енервік” -  

гроуер,
100 г/т карнітину

ОР з БВМД
“Енервік” -  

фінішер,
100 г/т карнітину

Примітка: ОР -  основний раціон

кожної групи. Досліджували за методиками, 
викладеними у довіднику Інституту біології 
тварин НААНУ [9], а також у виданні за реда
кцією В. І. Левченка [4]. Одержані дані порів
нювали між групами, а також із показниками 
фізіологічної норми складових частин крові, 
що опубліковані у згаданому довіднику [9].

Біометрична обробка цифрового матеріалу 
проведена за М. О. Плохінським [5] із викори
станням комп’ютерної програми.

Результати досліджень та їх обговорення. 
Дослідження морфологічних показників крові 
показали, що згодовування молодняку свиней 
БВМД “Енервік” із різними дозами карнітину, 
сприяє підвищенню кількості еритроцитів, 
вмісту гемоглобіну та кольорового показника, 
при практично однаковому вмісті гемоглобіну 
в одному еритроциті (табл. 2).

Так, кількість еритроцитів в крові свиней 
третьої групи збільшується проти контрольно
го показника на 11,07% (Р<0,01), а в другій 
спостерігається тенденція до підвищення (на 
4,39%). Збільшення рівня гемоглобіну має міс
це як у другій групі (Р<0,05), так і в третій 
(Р<0,001). За кольоровим показником різниця 
між контрольною і дослідними групами є та
кож високо вірогідною (Р<0,001) на користь 
останніх.

Лейкоцитарна група показників є більш 
строкатою порівняно з еритроцитарною. Так, 
кількість лейкоцитів у крові молодняку обох 
дослідних груп знаходиться на рівні контроль
ного значення, тоді як вміст еозинофілів та мо

ноцитів невірогідно зменшується. А кількість 
нейтрофілів паличкоядерних і сегментоядер- 
них у другій групі невірогідно збільшується 
(відповідно на 16,3 та 2,16%), а в третій групі 
зменшується (на 10,6 та 12,1%). Звертає увагу 
деяке збільшення кількості лімфоцитів (на 
19,52%) та зменшення показника ШОЕ (на 
13,4%) у тварин третьої групи. Споживання 
БВМД “Енервік” за обох досліджуваних доз 
карнітину сприяє насиченню крові тромбоци
тами (Р<0,05-0,001), які характеризуються ви
сокою активністю АТФ-ази, містять №, К, Са, 
М§, Си, Ее, Мп, а також білок, ліпіди, фосфа
тиди, холестерин, глікоген та близько 11 фак
торів згортання крові [3].

Біохімічні показники крові свідчать про те, 
що у дослідних тварин незначно збільшується 
вміст загального білка (на 3,69 та 3,57% відпо
відно в 2 та 3 групах), тоді як за кількістю аль
бумінів одержано значне зростання цього по
казника в обох групах (Р<0,001) (табл. 3.). За 
кількістю глюкози в другій групі спостеріга
ється лише тенденція до збільшення (на 
4,55%), тоді як в третій групі має місце суттєве 
підвищення (Р<0,001).

Вміст мінеральних елементів -  кальцію, фо
сфору і заліза в крові тварин всіх трьох груп є 
порівняно стабільним, за винятком третьої 
групи, де за вмістом заліза існує тенденція до 
збільшення (на 10,8%).

Показник білірубіну в крові свиней дослід
ної і контрольної груп знаходиться практично 
на однаковому рівні.
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Таблиця 2. Морфологічні показники крові свиней, М±т, п=3

Показник Ерупи

1 (контрольна) 2 3

Еритроцити, Т/л 5,69±0,19 5,34±0,23 6,32=30,10"

Гемоглобін, г/л 150,7±бД5 ‘ 165,03=3,3* 172,0=30,94’"’"

Лейкоцити, г/л 12,38±0,69 12,46±0,94 12,18=30,71

Базофіли, % 0 0 0,33±0,27

Еозинофіли, % 2,33±1Д9 2,0±0,47 1,03=0,01

Нейтрофіли, %: 
паличкоядерні 6,33±1,52 7,33±0,72 5,66=31,36
сегментоядерні 46,3±2,68 47,3±4,38 40,73=1,09

Лімфоцити, % 40,66=34,06 40,30±2,72 48,63=3,81

Моноцити, % 4,3±0,27 4,0±1,25 3,73=0,54

Тромбоцити: % 34,7=31,19 39,33=2,23’" 40,0=30,47'"”

г/л 196,89±6,94 219,82=34,88’"’"'" 25 3,083=5,16” ’"

Кольоровий показник 0,793=0,01 0,84±0,0Г” 0,81=30,0 Г ”

ШОЕ 5.0±0,47 5,66=30,62 4,333=0,27

Гематологічні показники одержані при рів
ні годівлі, що забезпечив середньодобові при
рости 676 гу контрольній групі і 761 та 722 г -  
в дослідних, за 127 діб основного періоду до
сліду. Раціон складався із дерті ячменю, пше
ниці і БВМД “Енервік”. В складі останньої 
знаходився як білковий компонент (шрот сої), 
так і всі недостаючі до норми поживні та біо
логічно активні речовини.

У середньому від живої маси 20 кг і до за
кінчення досліду при живій масі 107-117 кг 
(127 діб) на кожну тварину витрачено 2,85 кг 
натурального корму за добу, або 3,53 енерге

тичних кормових одиниць. На 1 кг приросту 
це становило 4,21, 3,74 та 3,94 кг відповідно 
по групах. Найвищі середньодобові прирости 
були у фазу годівлі 65-110 кг. За 60 діб вони 
становили: 779 г в контрольній і 864 та 822 г в 
дослідних групах. На 1 кг приросту витрачено 
4,49, 4,05 та 4,25 кг корму.

Висновки.
1. Використання в годівлі молодняка сви

ней БВМД “Енервік” із карнітином у дозі 50 та 
100 г на одну тонну комбікорму сприяє підви
щенню кількості в крові еритроцитів, тромбо
цитів, гемоглобіну та кольорового показника.

Таблиця 3. Біохімічні показники крові свиней, М±т, п=3

Показник Ерупи

1 (контрольна) 2 3

Загальний білок, г/л 72,03=1,63 74,663=1,96 74,73=0,54

Кальцій, ммоль/л 2,263=0,11 2,183=0,05 2,333=0,11

Фосфор, ммоль/л 3,133=0,09 3,0=30,03 3,083=0,07

Залізо, мк моль/л 27,63=0,28 26,43=1,82 30,58=31,96

Альбуміни, г/л 45,57=31,04 54,93=1,55*” 52,233=1,05” *

Білірубін, мкмоль/л 3,863=0,33 3,873=0,3 3,933=0,14

Елюкоза, мкмоль/л 18,03=30,11 18,853=0,45 19,83=31,11*
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2. БВМД “Енервік” у раціоні свиней не має 
вірогідного впливу на зміну вмісту лейкоци
тів, лише зумовлює тенденцію до зменшення 
кількості моноцитів та еозинофілів.

3. Згодовування молодняку свиней БВМД 
“Енервік” має позитивний вплив на збільшен
ня вмісту в крові загального білка, альбумінів

та глюкози і суттєво не впливає на кількість 
кальцію, фосфору та заліза.

Перспективи подальших досліджень по
лягають у вивченні перетравності поживних 
речовин раціону та обміну азоту, кальцію і фо
сфору.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гуцол А. В. Вплив згодовування БВМД 
Лнтсрмікс на показники крові свиноматок / А.
B. Гуцол, Н. В. Любасюк // Науковий вісник 
ЛНУВМ та Б ім. С. 3. Гжицького -  Львів. -  
2015. -  Т.17. -  №3. -  С. 171-177.

2. Діхтярук Н. С. Вплив згодовування БВМД на 
біохімічні показники крові молодняк}? свиней /
Н. С. Діхтярук, А. В. Гуцол // Збірник наукових 
праць ВНАУ. -  Вінниця. -  2014. -  Вип. 1 (83). -
C. 32-38.

3. Кононський О. І. Біохімія крові / О. І. Кононсь- 
кий // Біохімія тварин. -  К.: Вища школа, 2006.
_ С .344-358.

4. Левченко В. І. Біохімічні методи досліджень 
крові / В. І. Левченко, Ю. М. Новожицький, В.
В. Сахнюк. -  К., 2004. -  С. 85-93.

5. Плохинский Н. А. Практическоеруководство по 
биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинс
кий. -  М.: Колос, 1969. -  352 с.

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ ПРИ 
СКАРМЛИВАНИИ БВМД “ЗНЕРВИК”
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Показано, что скаршиеание молодняку свиней при вьіращивании на мясо БВМ Д “Знервик” с карнити- 
ном в дозе 50 и 100 г/т комбнкорма, сп о с обствует у  величе нию в крони содержания зритроцитов на 4,39- 
11,07%, гемоглобина на 9,49-14,13%, цветного показателя и тромбоцитов на 13-15%. Содержание лей- 
коцитов против контрольного уровня не изменяется, а количество моноцитов и зозинофилов имеет тен- 
денцию к уменьшению. Исследуемая добавка в рацноне свиней имеет положительное влияние на увеличе- 
ния в кроєм общего белка, альбуминов и глюкози и существенно не отражается на показателях кальция, 
фосфора и железа.
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НЕМАТОЬОСІС ШБЕХЕ8 ОГ УОШС РІС8 АТ ГЕЕБШС РУМ8 “ЕХЕКУІК”
V. ВіїаНзеуа, А. Ниїзої

Уіппуїзіа БаИопаІ А§гагіст Ііпіуегзіїу, Уіппуїзіа
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