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БАЛАНСУВАННЯ РАЦІОНІВ ЗА ЛІЗИНОМ І  МЕТІОНІНОМ З ЦИСТИНОМ 
ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЕКСТРУДОВАНОЇ СОЇ В ГОДІВЛІ СВИНЕЙ

Дослідженнями встановлено дію 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. Продуктивна дія комбікорму з різним 
вмістом лізину і метіоніну з цистином в сирому протеїні переконливо свідчить, що вміст 
лізину на рівні 3,8-4,1% і метіоніну з цистином 3,0% в раціоні забезпечує середній рівень 
приросту живої маси молодняка свиней при дорощуванні і на відгодівлі. Підвищення вмісту 
лізину в протеїні до 5,7-5,9% і метіоніну з цистином до 3,2% в раціонах свиней є 
вирішальним фактором одержання високих середньодобових приростів в межах 800-900 г. 
Паралельно з  цим слід зазначити, що такі прирости досягаються при менших витратах 
сирого протеїну на 1 кг приросту живої маси свиней.

Ключові слова: відгодівля свиней, сирий протеїн, лізин, метіонін і цистин, фракції білків, 
неорганічний фосфор, загальний кальцій, глюкоза, кров, еритроцити, економічна ефективність

Постановка проблеми. М'ясна відгодівля свиней -  це основна технологія 
виробництва свинини в усіх країнах світу з розвинутим тваринництвом. Метою такої 
відгодівлі є одержання за короткий строк молодої нежирної свинини з найменшими 
витратами корму і затратами праці. Це забезпечує зменшення собівартості продукції. На 1 ц 
приросту свині витрачають у 2 рази менше кормів порівняно з великою рогатою худобою [4].

Виробництво продукції свинарства з низьким вмістом жиру і високою часткою 
м’язової тканини можна досягти селекцією свиней за м'ясністю, а також факторами годівлі 
шляхом скорочення періоду відгодівлі, гальмування утворення жиру і створення 
сприятливих умов для синтезу білка. Це забезпечується оптимальним рівнем надходження 
енергії і поживних речовин, особливо біологічно повноцінного білка [5].

Високий вміст білка в продуктах переробки сої роблять її важливим компонентом 
раціонів для свиней.

У зерні сої міститься 33-40% білка, 16-20% жиру, 22-26% вуглеводів, а також 
ферменти, вітаміни, мінеральні речовини. Соя -  лідер серед бобових культур за вмістом 
білка. У соєвому зерні й шроті його вміст вище, ніж у телятині в 3-5 разів, у соєвому 
концентраті -  в 6-7 разів, у соєвому ізоляті -  в 9 разів. Важливо, що білок сої -  біологічно 
повноцінний, він включає всі незамінні амінокислоти.

Поживна цінність зерна визначається не тільки кількістю білка, але і його якістю, яка 
залежить від збалансованості амінокислотного складу, вмісту незамінних амінокислот, 
перетравності та характеру впливу на засвоєння білка деяких неспецифічних факторів. Білок 
сої містить: лізину -  6,6%, метіоніну -  1,4%, цистину -  1,6%, триптофану -  1,3%, аргініну -  
7,7%, гістидину -  2,3%, лейцину -  7,9%, ізолейцину -  5,3%, фенілаланіну -  5,1%, треоніну -  
3,8% валіну -  5,4%.

Науковий керівник: доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН Кулик М.Ф.
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В білку зерна бобових культур, і зокрема сої, недостатньо сірковмісних амінокислот, 
триптофану, треоніну, валіну та ізолейцину, але багато лізину, на який бідні зернові злакові корми.

Зерно сої багате на мінеральні речовини та вітаміни. В 1 кг зерна міститься 21 г калію, 
7 г фосфору, 5 г кальцію, 2,6 г сірки, 125 мг заліза і 3,4 мг натрію, а також мікроелементи -  
14 мг міді, 33 мг цинку, 27 мг марганцю і 0,06 мг селену. Залізо сої засвоюється в організмі 
свиней на 80%, що в 2-3 рази більше, ніж з інших кормів.

Вітамінний склад сої представлений каротином -  1,5-2 мг, тіаміном (В) -  10-18,5 мг, 
рибофлавіном (В2) -  3-3,8 мг, пантотеновою кислотою (В3) -  13-22 мг, ніацином (В5) -  20,8
35,0 мг, піридоксином (В6) -  7-13 мг, біотином (Н) -  0,7-0,9 мг, фолієвою кислотою (Вс) -
1.8-2,0 мг, інозитолом -  2-2,5 мг, холіном -  3,2-3,6 мг, вітаміном Е (альфа-токоферолом) -
4.8-7,8 мг, вітаміном К -  1,8-2 мг.

Сучасна повноцінна годівля свиней базується на використанні комбікормів, до складу 
яких входить зерно пшениці, ячменю, кукурудзи, екструдованої сої або соєвого шроту і 
премікс [1]. Склад та добова норма згодовування таких комбікормів на дорощуванні та 
відгодівлі свиней наведено в таблиці 1, 2.

Таблиця 1
Склад та добова норма згодовування комбікормів на основі сої для свиней на

дорощуванні і відгодівлі (усередині дані вітчизняних авторів)

Склад комбікорму
Маса свиней, кг

передстартер стартер гроуер фінішер
10-25 25-40 40-60 60-110

Пшениця, % 35 35 38 43
Ячмінь, % 35 35 38 43
Соя екструдована (32% СП), % 29 29 13 -
Соєвий шрот (44% СП), % - - 10 13
Премікс, % 1 1 1 1
В 1 кг комбікорму міститься:

обмінної енергії, МДж 13,4 13,4 13,3 13,1
сирого протеїну, г 179 179 179 163
лізину, г 8,6 8,6 8,3 6,7

% лізину в сирому протеїні 4,80 4,80 4,64 4,11
Добова норма згодовування. кг 0,6-1,3 1,3-2,0 2,0-2,6 2,6-3,5

Вирішальна роль у досягненні високої продуктивності молодняка свиней на відгодівлі 
належить кількості сирого протеїну в раціоні та його якості, а саме вмісту в ньому лізину. 
Так, у білку м’язової тканини свиней міститься 8,7% лізину, в білку коров’ячого молока -  
8,3%, білку яловичини -  8,6% і білку курячих яєць, як етанолу, на рівні 7,2%, а в білку 
екструдованої сої в середньому на рівні 6,7%, тоді як за даними Калашникова О.П. в зерні 
фуражної пшениці -  2,2% та ячменю -  3,6% [3].

Низький уміст лізину в зерні злакових культур свідчить про неможливість одержання 
високих середньодобових приростів молодняка свиней при дорощуванні та відгодівлі з 
використанням комбікормів тільки із зернофуражу 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. Для ефективного засвоєння протеїну кормів необхідно, щоб 
незамінні амінокислоти знаходилися між собою у відповідній пропорції. Так, частка 
незамінних амінокислот для молодняка на дорощуванні та відгодівлі повинна становити не 
менше 47 % від загальної кількості всіх амінокислот. На 100 г сирого протеїну повинно
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припадати не менше 5 г лізину [2].
Таблиця 2

Склад та добова норма згодовування комбікормів на основі сої для свиней на 
____________ дорощуванні і відгодівлі (усередині дані вітчизняних авторів)____________

Склад комбікорму
Маса свиней, кг

передстартер стартер гроуер фінішер
10-25 25-40 40-60 60-110

Кукурудза, % 9 9 11 35
Пшениця, % 35 35 35 25
Ячмінь, % 35 35 35 25
Соєвий шрот (44 % СП), % 20 20 18 14
Премікс, % 1 1 1 1
В 1 кг комбікорму міститься:

обмінної енергії, МДж 13,2 13,2 13,2 13,3
сирого протеїну, г 182 182 175 155
лізину, г 8,3 8,3 7,8 6,6

% лізину в сирому протеїні 4,56 4,56 4,46 4,26
Добова норма згодовування. кг 0,6-1,3 1,3-2,0 2,0-2,6 2,6-3,5

Поряд із 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% (табл. 3), тоді як за 
даними О.П. Калашникова рівень лізину складає 4,0-4,6% (табл. 4) [3].

Таблиця 3
Вимоги до поживності 1 кг комбікорму (при 80% сухої речовини) для свиней різних

вікових груп (усередині дані зарубіжних фірм)
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Обмінна енергія, МДж 11,0 13,0 13,0 12,5 12,5 13,0 13,0 11,4
Сирий протеїн, г 110 160 220 185 175 170 140 171
Сирий жир, г, тах 100 100 60 70 60 80 100 100
Сира клітковина, г, тах 60 60 50 60 70 60 60 60
Лізин, г 5,50 8,00 14,0 11,0 10,0 9,0 8,10 9,12
Треонін, г 3,63 5,28 9,24 7,26 6,60 5,94 5,35 6,02
Метіонін, г 1,94 2,82 4,49 3,53 3,21 2,89 2,60 3,22
Цистин, г 1,69 2,46 3,91 3,07 2,79 2,51 2,26 2,80
Триптофан, г 1,05 1,52 2,66 2,09 1,90 1,71 1,54 1,73
Лінолева+ліноленова к-ти, г 11,0 13,0 13,0 12,5 12,5 13,0 13,0 11,4
% лізину в сирому протеїні 5,0 5,0 6,36 5,95 5,71 5,29 5,79 5,33
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Таблиця 4
Середні норми концентрації енергії і поживних речовин для свиней на відгодівлі в 1 кг 
__________________________ корму (Калашников А. П., 2003)__________________________

Показники

Середньодобовий приріст за період, г
500-550 650-700 800-850

Жива маса, кг
40-70 70-120 40-70 70-120 40-70 70-120

Обмінна енергія, МДж 11,1 11,7 11,7 12,2 12,2 12,8
Сирий протеїн, г 140 120 150 130 160 140
Сира клітковина, г, тах 57 65 52 60 48 55
Лізин, г 5,9 4,8 6,5 5,3 7,2 6,5
Треонін, г 3,9 3,3 4,2 3,6 4,7 4,4
Метіонін+цистин, г 3,7 3,1 4,0 3,4 4,5 4,2
Сіль, г 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Кальцій, г 7,2 7,0 7,2 7,0 7,2 7,0
Фосфор, г 6,0 5,8 6,0 5,8 6,0 5,8
% лізину в сирому протеїні 4,21 4,0 4,33 4,08 4,50 4,64

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 відгодівельному 
молодняку свиней у СФГ «Зірка» с. Малинки Погребищанського району Вінницької області. 
Було сформовано 2 групи по 15 голів свиней (порода велика біла х ландрасом) за принципом 
методом груп-аналогів з 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 за періодами: від 35-45 кг живої маси добова 
даванка комбікорму становила 1,8 кг, від 45-55 кг відповідно 2,0 кг, від 55-65 кг -  2,5 кг, від 
65-75 кг -  2,5 кг. До складу комбікорму входило 40% фуражної пшениці, 45% ячменю і 15% 
екструдованої сої. Відгодівля від 75 до 110 кг проводилася на комбікормі із вмістом 10% 
екструдованої сої, при збільшенні на 5% зерна ячменю. Дослідна група за такими самими 
періодами відгодівлі одержувала комбікорм, з введенням до його складу 3% мінерально- 
біологічної добавки замість 3% зерна ячменю. Вміст лізину і відповідно метіоніну з 
цистином у протеїні в комбікормі контрольної групи свиней становив 4 і 3,0% до 75 кг живої 
маси, а від 75-110 кг живої маси і паралельно метіоніну з цистином був на рівні 3,8-3,0%, 
тоді як в дослідній групі ці показники були відповідно 5,9-3,2% до 75 кг, а з 75-110 кг 5,7
3,2%.

Годівля тварин проводилася згідно встановлених норм, утримання було групове в 
приміщеннях для дорощування і відгодівлі свиней. Роздавали комбікорм у годівниці в 
сухому сипучому вигляді один раз на декілька днів. Доступ тварин до води був вільним. 
Облік спожитих кормів проводився після кожного підперіоду відгодівлі з визначенням 
валового і середньодобового приростів (г), витрати корму на 1 кг приросту живої маси (кг), 
к.од., обмінної енергії (МДж), лізину (г), метіоніну з циститом (г). В кінці досліду від 3-х 
тварин з кожної групи з вени вушної раковини брали кров для морфологічних і біохімічних 
досліджень, які проводили за методиками Інституту біології тварин НААН.

Економічну ефективність одержаних результатів визначили за затратами комбікорму 
на одиницю продукції та одержаних приростів за реалізаційною ціною живої маси свиней в 
умовах ринкових відносин.
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Результати досліджень та їх аналіз. Склад комбікорму контрольної і дослідної груп 
свиней на дорощуванні і відгодівлі подані в таблицях 5 і 6.

Продуктивна дія комбікорму з різним вмістом лізину і метіоніну з цистином в сирому 
протеїні контрольної групи переконливо свідчить, що вміст лізину на рівні 3,8-4,1% і 
метіоніну з цистином 3,0% в раціоні забезпечує середній рівень приросту живої маси 
молодняка свиней при дорощуванні і на відгодівлі. Підвищення вмісту лізину в протеїні до 
5,7-5,9% і метіоніну з цистином до 3,2% в раціонах свиней дослідної групи є вирішальним 
фактором одержання високих середньодобових приростів в межах 800-900 г. Паралельно з 
цим слід зазначити, що такі прирости досягаються при менших витратах сирого протеїну на 
1 кг приросту живої маси свиней.

Таблиця 5
Комбікорм для свиней на дорощуванні та відгодівлі (контрольна група)____

Склад комбікорму Жива маса свиней, кг
35-45 45-55 55-65 65-75 75-85 85-95 95-110

Пшениця, % 40 40 40 40 40 40 40
Ячмінь, % 45 45 45 45 50 50 50
Екструдована соя, % 15 15 15 15 10 10 10
В 1 кг комбікорму 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
Метіоніну з цистином, г 4,6 4,6 4,6 4,6 4,2 4,2 4,2
% лізину в сирому протеїні 4,1 4,1 4,1 4,1 3,8 3,8 3,8
% метіоніну з цистином 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Таблиця 6
Комбікорм для свиней на дорощуванні та відгодівлі (дослідна група)_________

Склад комбікорму Жива маса свиней, кг
35-45 45-55 55-65 65-75 75-85 85-95 95-110

Пшениця, % 40 40 40 40 40 40 40
Ячмінь, % 42 42 42 42 47 47 47
Екструдована соя, % 15 15 15 15 10 10 10
Мінерально біологічна 
добавка, % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

В 1 кг комбікорму 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
Метіоніну з циститом, г 4,7 4,7 4,7 4,7 4,4 4,4 4,4
% лізину в сирому протеїні 5,9 5,9 5,9 5,9 5,7 5,7 5,7
% метіоніну з цистином 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

В 1 кг комбікорму для свиней контрольної групи міститься 142-152 г сирого протеїну, 
5,4-6,2 г лізину і метіоніну з цистином 4,2-4,6 г, тоді в дослідній відповідно 138-149 г і 7,9
8,8 г лізину та 4,4-4,7 г метіоніну з цистином. 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 і метіоніну з цистином від 8,2 до 14,8 г, а в дослідній від 15,8 до 27,7 г, лізину 
і метіоніну з цистином в межах 8,5-15,5 г.

Відгодівельний молодняк свиней контрольної групи за дослідний період 120 днів
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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%.

Виникає питання. Які біохімічні процеси знаходяться в основі високої продуктивної 
дії порівняно високого рівня лізину 5,7-5,9% і метіоніну з цистином 3,2 г у протеїні при 
відгодівлі свиней? Проаналізуємо загальний вміст білка і його фракцій та вміст 
неорганічного фосфору, кальцію і глюкози в плазмі крові свиней обох груп (табл. 7).

Таблиця 7
Морфологічні і біохімічні показники крові піддослідних свиней, М±т, п=3

Показники Г рупи свиней
контрольна дослідна

Еритроцити, Т/л 4,9±0,65 4,9±0,81
Гемоглобін, г/л 102±12,4 103±12,8
Загальний білок, % 7,69±0,51 8,31±0,59
Фракції білка
альбуміни, % 45,3±3,75 50,6±2,27
а-глобуліни, % 14,3±3,3 20,2±0,31
В-глобуліни, % 15,7±1,27 17,2±2,48
Неорганічний фосфор, мг % 8,76±0,97 8,36±0,4
Загальний кальцій, мг% 13,3±0,35 12,9±0,49
Глюкоза, мг% 67,9±1,73 69,6±1,67

Показники крові (табл. 7) свиней контрольної і дослідної груп за показниками 
концентрації еритроцитів і гемоглобіну були майже однаковими. Щодо концентрації 
загального білка в сироватці крові, то у свиней дослідної групи вона була істотно вищою 
порівняно із контрольною групою. Аналогічне підвищення було вмісту альбумінів і а- 
глобулінів у сироватці крові свиней, що свідчить про вищий рівень інтенсивності білкового 
обміну в їх організмі порівняно з аналогами контрольної групи.

Підтвердженням цьому є 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. Цим 
пояснюється вищий рівень обміну речовин в організмі свиней, в основі якого є оптимальний 
рівень лізину і метіоніну з цистином в протеїні раціону. 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.

В крові свиней дослідної групи (табл. 7) вміст у-глобулінів був нижчий до контролю. 
Гамма глобуліни (імуноглобуліни) складають основну масу антитіл, що забезпечують 
гуморальний захист організму в молодому віці, тоді як в дорослому, їх вміст може дещо 
зменшуватись.

Вміст у крові свиней неорганічного фосфору і загального кальцію (табл. 7) в обох 
групах був майже на однаковому рівні, а глюкози істотно вищий рівень в дослідній групі, що 
може обумовлювати вищий рівень росту тварин.

Оцінка економічної ефективності дорощування і відгодівлі свиней на комбікормах із 
зерна пшениці, ячменю і екструдованої сої підтвердили доцільність введення до раціону 
мінерально біологічної добавки як додаткового джерела лізину і метіоніну з цистином.

Висновки. При використанні екструдованої сої до 15% в комбікормі на дорощуванні і 
10% відгодівлі свиней необхідно додатково вводити незамінні амінокислоти, щоб вміст 
лізину був на рівні 5,9-5,7% в сирому протеїні, а метіоніну з циститом 3,2%.
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БАЛАНСИРОВАНИЕ РАЦИОНОВ ПО ЛИЗИНУ И  МЕТИОНИНУ С ЦИСТИНОМ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖСТРУДИРОВАННОЙ СОИ В КОРМЛЕНИИ СВИНЕЙ

Исследованиями установлено действия комбикормов и протеина на синтез белка 
мьішечной ткани в организме свиней с включением в рацион ^кструдированной сои и 
биологически минеральной добавки на основе лизина с метионином. Продуктивное действие
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комбикорма с различньїм содержанием лизина и метионина с цистином в сьіром протейне 
убедительно свидетельствует, что содержание лизина на уровне 3,8-4,1% и метионина с 
цистином 3,0% в рационе обеспечивает средний уровень прироста живой массьі молодняка 
свиней при доращивании и на откорме. Повьішение содержания лизина в протеине до 5,7
5,9% и метионина с цистином до 3,2% в рационах свиней является решающим фактором 
получения високих среднесуточньїх приростов в пределах 800-900 г. Параллельно с ^тим 
следует отметить, что такие приростьі достигаются при меньших затратах сьірого протеина 
на 1 кг прироста живой массь свиней.

Ключевьіе слова: откорм свиней, сьірой протеин, лизин, метионин и цистин, 
фракции белков, неорганический фосфор, общий кальций, глюкоза, кровь, ^ритроцитьI, 
^кономическая ^ффективность

^СС 636.4:636.084
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БЛЬЛМСМб КАТІОЖ  РОК Ь Т Ш Е  А Ш  МЕТНІОММЕ т т н  СТ8ТШЕ МНЕМ ш м о  
ЕXТК^^Е^ 8ОТБЕАМ Ш  ТНЕ РЕЕ^INО ОР Р І68

8іигііез каVе езіаЬіізкед Vа1Мі̂ у оГ апітаІ Геед апд ргоіеіп оп ргоіеіп зупікезіз оГ тш сіе  
ііззие іп іке Ьоду оГ рідз т і к  іке іпсіизіоп іп іке діеі оГ ехігигіегі зоуЬеап апд Ьіоіодісаііу тіпегаІ 
зирріетепіз оп іке Ьазіз оГ іузіпе шіЬ теікіопіпе. Ргогіисі^е еГГесі оГ Геед т і к  діГГегепі 
сопіепіз оГ іузіпе апд теікіопіпе т і к  сузііпе сгиде ргоіеіп зігопдіу зиддезіз ікаі іке іузіпе аі іке 
1еVе1 оГ 3.8-4.1% апд теікіопіпе т і к  сузііпе 3.0% іп іке діеі ршVІгіез ап аVе^аде ^еідкі даіп оГ 
уоипд рідз аі дгошпд апд Гаііепіпд. Тке іпсгеазе іп іке сопіепі оГ іузіпе іп ргоіеіп іо 5.7-5.9% 
апд теікіопіпе ^ іік  сузііпе іо 3.2% іп зшпе діеіз із сгисіаі іо ргодисе кідк аVе^аде даііу даіпз іп 
іке гапде оГ 800-900 д. іп Рагаііеі, іі зкоиід Ье поіед ікаі ікезе даіпз аге аскіеVегі аі а іо^ег созі оГ 
сгиде ргоіеіп рег 1 кд оГ 1ІVе ^еідкі даіп оГ рідз.
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