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УДК:. 636.085.54:611.3 
ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА СТАН С ТРУ К ТУ Р Ш ЛУНКУ СВИНЕЙ ПРИ 

ВИКОРИСТАННІ В РАЦІОНАХ АНАЛЬЦИМ У

Скоромна О.І., кандидат сільськогосподарських наук 
Царук Л Л ., кандидат сільськогосподарських наук 

Щ уткіна Т.С., магістр 
Вінницький державний аграрний університет

Показано, що кращі відгодівельні та забійні показники свиней було 
одержано при дозі мінералу 2,5 мл/кг ж ивої маси на добу. Відмічено 
позитивний вплив анальциму на стан структур шлунку.

Ключові слова: молодняк свиней, продуктивність, анальцим, забійні 
показники, шлунок.

Однією з основних передумов підвищення продуктивності 
сільськогосподарських тварин є їх повноцінне мінеральне живлення. 
Відсутність або нестача окремих мінеральних елементів, а також порушення їх 
співвідношення в раціонах, приводить до зниження ефективності використання 
поживних речовин кормів і як наслідок -  до зниження продуктивності 
поголів’я. Виробництво тваринницької продукції в Україні вимагає пошуку 
нових, більш дешевших доступних кормових засобів, що виробляються з 
нехарчової сировини і здатні забезпечити потребу тварин в поживних 
речовинах, особливо протеїні [1].

В останні десятиріччя широко вивчаються природні кремнеземи, як 
нетрадиційні мінеральні добавки. Найбільш детально вивчалися і продовжують 
вивчатись дисперсні мінерали. Проте вони можуть бути введені в мінеральні ресурси 
тільки після вивчені» їх дії на організм тварин у взаємозв’язку з біологічною 
оцінкою продукції тваринництва, як продуктів харчування для людей [3].

Перспектива використання дисперсних кремнійвмісних мінералів для 
потреб тваринництва належить глауконітам та акальцим-сапонітовій породі. 
Пояснюється це великими їх покладами, нетрадиційним хімічним складом та 
необхідністю видобутку анальциму в промисловій експлуатації родовищ 
сапоніту для інших потреб народного господарства [2].

Оскільки структура травної системи формується під впливом характеру 
годівлі тварин, то вивчення впливу природного мінералу на продуктивність та 
стан структур шлунку молодняку свиней є актуальним.

М етодика досліджень. Дослід проводився на трьох групах-аналогах 
молодняку свиней великої білої породи у ТОВ «Липовецьке» Вінницької 
області (табл. 1). Перша група була контрольною. В раціони тварин другої 
дослідної групи вводився анальцим в кількості 2,5 мл/кг живої маси (20%-й 
розчин), а третьої - сухий анальцим в кількості 0,5 г/кг живої маси на добу 
протягом 145 діб основного періоду.

Анальцим -  новий дисперсний мінерал, за вмістом основних мікро- та мікро
елементів не відрізняється від сапоніту і різниця полягає в наявності частин цеоліту.
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Схема досліду
Таблиця І

Групи
Кількість
тварин,

голів

Характеристика годівлі по періодах
Зрівняльний. 

15 діб
Основний до досягнення живої маси 100- 

120 кг
1 (контрольна) 15 ОР ОР+200г ячмінної дерті на добу на 1 голову

2 15 ОР
ОР+200г ячмінної дерті на добу на 1 голову 

+20% розчин анальциму 2,5 мл/кг живої маси 
на добу

3 15 ОР
ОР+200г ячмінної дерті на добу на 1 голову 
+сухий анальцим 0,5 г/кг живої маси на добу

Примітка: ОР* - основний раціон.

Щомісячно проводили зважування тварин та облік спожитих кормів, 
вираховувались відгодівельні показники.

З метою вивчення забійних якостей в кінці досліду був проведений 
контрольний забій свиней по три голови з групи, під час якого були відібрані 
зразки шлунку для морфологічних досліджень. Лабораторні дослідження 
відібраних зразків проводились в умовах науково-дослідної лабораторії 
кафедри технології виробництва продуктів тваринництва ВДАУ. 
Використовувався стереоскопічний мікроскоп МБС-9 з окуляр-лінійкою. 
Досліджувані зразки зберігались в розчині формаліну.

Основні показники оброблені біометрично за М.О.Плохінським [4].
Результати досліджень. Дослідження показали, що при збагаченні 

раціонів свиней анальцимом у дослідних групах спостерігається тенденція до 
збільшення середньодобових приростів (табл. 2). За цих умов прирости 
зростають на 40 г (+7,8%) і 66г (+12,9%) відповідно у 3 і 2 групах.

Таблиця 2
Відгодівельні показники свиней М±ш, п=15______________

Показник Група
1 2 г 3

Доза мл(г)/кг живої маси на 1 
голову на добу - 2,5 0,5

Початкова жива маса, кг 32,3+1,0 33,2+0,8 32,9+0,6
Кінцева жива маса, кг 106,4±0,5 116,7+0,3" 112,7+0,3’
Приріст: загальний, кг 74,1 ±0,4 83,5+0,06*" 79,8+0,2'**
середньодобовий, г 510±0,7 576+2,9'** 550+1,
± до контролю, г - +66 +40
± до контролю, % - + 12,9 +7,8
Витрати корму на 1 кг приросту, 
корм, од

3,6 3,1 3,2

± до контролю, корм. од. - -0,5 -0,4
± до контролю, % ' 13,9 11,1
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Отже, кращими були результати в другій групі при дозі анальциму 
2,5 мл/кг живої маси на добу. Покращення результатів саме в цій групі може 
свідчити про те, що мінеральні компоненти, які входять до складу розчину 
анальциму включаються в процес метаболізму швидше і в більшій кількості ніж 
ті самі мікро- і макроелементи сухої фракції. Про це свідчить зростання 
приростів живої маси свиней.

Забійні показники молодняку свиней наведені в таблиці 3 і є свідченням 
того, що згодовування різних доз анальциму має неоднаковий вплив на них. 
Так, свині 2-ої і 3-ої груп мали більшу масу туші відповідно на 9 кг, або 15% 
(Р<0,01) і 7 кг, або 11,7% (Р<0,05).

Таблиця З

Показник Група
1 2 3

Передзабійна жива маса, кг 101±0,47 107,3±1,44"^ 100,7± 1,44
Забійна маса, кг 7б±1,13 87±1,08"т 85± 1 ,0Ґ‘
Маса туші, кг 60±1,43 69±1,42*' 67±2,2*
Вихід туші, % 59±2.1 64±1,0 67±2,1
М аса: голови, кг 5,23±0,3 5,18±0,2 5,27±0,3
шкіри, кг 8,7±0,07 9,1 ±0,23 8,45±0,18
ніг і хвоста, кг 2,07±0,4 1,78±0,14 2,93±0,1*
внутрішнього жиру, кг 1,9±0,21 1,91±0,03 1,58±0,02
шлунку, кг 0,8±0,03 0,86±0,05 0,9±0,05
серця, г 385±21 340±21 313±1,6*
нирок, г. 313±І6 385±25* 343±12
печінки, кг 1,2±0,07 1,56±0,0і” 1,43±0,12*’
селезінки, г 146±5 140±3 129±2
підшлункової залози, г 154±20 122±9 132±9
Довжина товстого кишечнику, м 4,6±0,4 4,1±0,05 5,7±0,4'т
Довжина тонкого кишечнику, м 16,8±0,9 17,1 ±0,05 18,7±0,05*

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

Використання в раціонах свиней анальциму в дозі 2,5 мл/кг (20% 
розчин) призвело до вірогідного збільшення маси нирок (Р<0,05) і печінки 
(Р<0,01).

Вірогідні зміни в бік збільшення відбулися в довжині тонкого та 
товстого кишечнику у свиней 3-ої дослідної групи із-за дози сухого анальциму 
0,5 г/кг живої маси на добу. Так, довжина товстого кишечнику була більша на 
1,1м (Р<0,01), а тонкого -  на 11,3% (Р<0,05) порівняно із контрольною групою.

Тенденція до збільшення маси туші і забійної маси дає підставу 
припустити, що обидва стани (рідкий і сухий) мінералу позитивно впливають 
на продуктивність піддослідних тварин.

Морфологічні дані окремих функціональних зон шлунку' піддослідних тварин 
вказують на шшвність вірогідних змін в кардіальній і пілоричній зонах (табл. 4).
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Таблиця 4
Морфологічна характеристика шлунку піддослідних свиней,

____________________ М±ш, п=3______________________________. . . . .  ...... -

Показник С Ю '™
1 2 Г з

Маса шлунку, кг 0,8±0,03 0,86*0,05 0,84*0,06
Кардіальна зона

Товщина стінки, мм 3,97*0,01 4,47*0,33* 5,04*0,24*
в т.ч серозно-м’язова оболонка, мм 2,87*0,03 2,8*0,24 2,67*0,17

слизова оболонка, мм 1,1 ±0,05 1,97*0,07*“ 2,37*0,07"'
Фундальна зона

Товщина стінки, мм 5,77±0,14 4,97*0,29* 5,04*0,24*
в т.ч серозно-м’язова оболонка, мм 3,0±0,03 2,67*0,12* 2,67*0,17

слизова оболонка, мм 2,77*0,03 2,30*0,19* 2,37*0,07*“
Лілорична зона

Товщина стінки, мм 4,87*0,52 7,04*0,38* 4,64*0,88
в т.ч серозно-м’язова оболонка, мм 2,67*0,31 4,27*0,56* 2,37*0,2 ї

слизова оболонка, мм 2,20*0,24 2,77*0,50 2,27*0,45

В кардіальній зоні використання в раціонах 20% розчину анальциму в 
кількості 2,5 мл/кг живої маси призвело до потовщення стінки шлунку на 
0,5 мм, (Р<0,05) порівняно із контролем, причому лише за рахунок збільшення 
товщини слизової оболонки на 0,87 мм (Р<0,001).

Відомо, що слизова оболонка побудована із слизових клітин, які 
продукують слиз, що захищає стінку шлунка від руйнування її 
власновироблеиою (парієтальними клітинами) соляною кислотою. Наявність 
слизового шару є бажаним, але значне його потовщення недоречне.

В 3-й групі, де згодовувався порошкоподібний анальцим зміни товщини 
стінки були ще більш суттєвими. Так, відбулося загальне потовщення стінки на 
1,07мм як і у свиней 2 групи, за рахунок потовщення слизової оболонки

У фундальній зоні в обох дослідних групах зміни відбувалися в бік 
зменшення загальної товщини стінки відповідно на 0,8 і 0,7мм (Р<0,05) 
порівняно із контролем, причому за рахунок практично однакового зменшення 
як серозно-м’язової, так і слизової оболонок.

Це можна свідчити про те, що мінерал анальцим дещо негативно 
вплинув на структуру фундальних залоз, які мають дуже вузький, ледь 
помітний просвіт і побудовані з головних парієтальних (обкладових), слизових, 
шийкових і ендокринних (аргірофільних) клітин. Фундальні залози виробляють 
профермент -  пепсиноген, який в присутності хлоридів, що продукуються 
обкладовими клітинами залоз і перетворюються на соляну кислоту, 
трансформується в пепсин -  фермент шлункового соку (розщеплює білкову 
частину корму).

У пілоричній зоні шлунку відбулися суттєві вірогідні зміни у свиней 2- 
ої дослідної групи. Так, товщина стінки збільшилася в порівнянні з контролем
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на 44,6% (Р<0,05), проте уже за рахунок потовщення серозно-м’язової 
оболонки.-

Відомо, що пілорична частина с місцем найкращого всмоктування в 
шлунку, а також ділянкою, звідки хімічне подразнення виявляє свою сокогінну 
дію гуморальним шляхом на залози його дна, тому вірогідне потовщення стінки 
(а саме серозно-м’язової оболонки) є бажаним явищем.

Висновки. 1. Збагачення раціонів свиней різними дозами анальциму має 
позитивний вплив на їх продуктивність. Найкращі показники було одержано 
при дозі мінералу 2,5 мл/кг живої маси на добу -  середньодобові прирости 
зросли на 135г (19%.), а витрати корму на 1 кг приросту зменшились на 13,9% в 
порівнянні з контролем.

2. Свині 2-ої і 3-ої дослідних груп мали вірогідно більшу масу туші 
відповідно на 9 кг, або 15% і 7 кг, або 11,7%.

3. Використання анальциму в раціонах свиней призвело до вірогідного 
потовщення кардіальної і пілоричної зон шлунку, тоді як у фундальній частині 
шлунку вірогідних змін не встановлено.
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А ннотация
ПРОДУКТИВНОСТЕ И СО СТО ЯНИ Е СТРУКТУР Ж ЕЛУДКА 

СВИНЕЙ ПРИ ІІСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНАХ АНАЛЬЦИМ А / 
Скоромна О.И., Ц арук Л Л ., Ш уткина Т.С.

Показано, что лучшие откормочньїе и убойньїе показатели свиней бьшо 
долучено при дозе минерала 2,5 мл/кг живой массьі в сутки. Отмечено 
положительное влияние'анальцими на состояние структур желудка.

§ и т т а г у
Р К О Б ІІС Т т Т У  А Ш  СОІЧИІТИЖ О Р 8ТОМ АСН 8ТКІІСТІІИ Е8 

ОР РІС 8 М'НЕІУ РЕЕИІЇЧС ТН ЕМ  АХДЬСІМ  / 8 к о га тп а  О.І., Т загук И.И., 
81ш(кіпа Т.8.

Оаіа сопсегпіп§ изіп§ паїигаї т іп егаї а п а їс іт  іп рі§з гаїіоп аге ргезепіеб. 14 
стаз езіаЬіізЬеб, іЬаІ Іііе Ьезі Гайепіп§ апсі ьіаи^Ьіег сЬагасіегізіісз оГ рі§з суеге 
оЬ{аіпесІ у/Ьеп їеесііпц Й іет {Не т іп егаі іп сіогез 2,5 т і  рег 1 ке; о ї  ііує сусіеІЛ рег 
бау. Розіііує еҐГесі оГ ап а їс іт  оп зіотасЬ  зїгисіигез у/аз оЬзегуеб.
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