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Анотація
У результаті проведених наукових досліджень встановлені забійні показники свиней при згодовуванні
білково-вітамінно-мінеральної добавки «Ефіпрот» із різними дозами ефірних олій у раціонах.
Показано, що згодовування нового кормового фактора у вигляді білково-вітамінно-мінеральної добавки сприяло кращому поїданню корму та збільшенню середньодобових прирості на 4,1 та 7,1% порівняно
з контролем. За результатами проведеного контрольного забою відгодівельного молодняку свиней встановлено, що забійна маса дослідних груп, які отримували БВМД «Ефіпрот» була вищою, порівняно з контролем на 4,82 та 8,37 кг залежно від дози добавки, а забійний вихід на 2,6 та 4,6 %.
Також згодовування БВМД сприяло кращим показникам маси туші - збільшення відбулось на 7,3 кг,
показник виходу туші переважав контрольне значення на 4,63 % - 5,73 % .
Споживання БВМД «Ефіпрот» у раціонах молодняку свиней зумовлює збільшення абсолютних показників маси субпродуктів, та зміни маси внутрішніх органів.
Abstract
During the research there were carried out, the mortality rates of pigs at feeding the protein-vitamin-mineral
supplement "Efiprot" with different doses of essential oils in rations.
It was shown that feeding of the new fodder factor in the form of protein-vitamin-mineral supplements
contributed to better feed consumption and an increase in average daily increments by 4.1 and 7.1% compared to
control. According to the results of a control slaughter of fattening young pigs, it is was found that the slaughter
weight of experimental groups receiving PVMS "Efiprot" was higher, compared to control at 4.82 and 8.37 kg
depending on the dose of supplements, and the slaughter output at 2.6 and 4.6%.
Aslo feeding of PVMS influenced to better results of carcass weight - an increase of 7.3 kg, the carcass yield
exceeded the control value of 4.63% - 5.73%.
The consumption of PVMS " Efiprot " in pigs rations causes an increase in the absolute values of the mass of
by products, as well as the change in the mass of the internal organs.
Ключові слова: молодняк свиней, БВМД «Ефіпрот», згодовування, забійні показники, субпродукти,
внутрішні органи
Keywords: young growth of pigs, PVMS « Efiprot », feeding, slaughter index, subproducts, internal organs.
Актуальність. У зв’язку із зростанням потенційних ризиків для здоров'я та екологічні проблеми,
спричинені надмірним використанням синтетичних
фармацевтичних препаратів, включаючи антибіо-

тики в складі кормів, гормони росту, а також суспільний попит на органічні продукти, поступово змінилось ставлення до синтетичних антибіотиків [7].
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У країнах Європейського Союзу, починаючи з
2003 року, заборонено використання наступних антибіотичних препаратів: авопарцін, ванкоміцин, тилозинфосфат, бацитрацин цинку, спіраміцин, віргініаміцин, вірджиніаміцин, авіламіцин, пеніцилін,
стрептоміцин, тетрациклін [4].
Тому, враховуючи попит ринку, зміни в законодавстві та сучасні норми, були проведені ряд наукових досліджень для пошуку природних альтернатив антибіотиків, що містяться у кормах, а також
для рослинних сполук (або сполук рослинного походження), які мають великий потенціал для використання у виробництві [5]. Різні природні матеріали, багато з яких є у комерційному доступі, були
досліджені як ефективні альтернативи антибіотикам. В даний час досліджуються пробіотики, пребіотики, органічні кислоти, ферменти, фітобіотики,
глинисті адсорбенти. Одними із яскравих прикладів
є фітогенні кормові добавки [10].
Фітобіотики - природні специфічні екстракти
рослин (фітокоректори або фітогеники), які модифікують роботу травних залоз, забезпечують умови
конкурентного росту корисної мікрофлори, стабілізують кислотність та посилюють процес всмоктування поживних речовин [2].
Заміна та повне витіснення антибіотиків природніми речовинами рослинного походження є
ефективним кроком у зниженні кількості шлунково-кишкових розладів і покращенні показників
росту і розвитку різних видів тварин. Сприятливий
вплив цих препаратів пояснюється потенціалом даних речовин у підтримці корисної мікрофлори шлунково-кишкового тракту, яка захищає тварину від
патогенних бактерій і пом'якшує перебіг стресових
періодів [6].
Для кращого засвоєння у кормових раціонах
нових компонентів рослинного походження застосовують комплексні добавки нового покоління, Все
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частіше сьогодні використовуються білково-вітамінно-мінеральні добавки (БВМД), за допомогою
яких можна збалансувати нестачу певних речовин
раціону, та уникнути використання проблемних
препаратів [1].
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідження щодо використання фітокомпонентів
(ефірних олій) у раціонах свиней в якості кормових
добавок задля поліпшення споживання корму та пов'язане з ним поліпшення швидкості росту тварин,
як це зазвичай спостерігається у більшості стимулюючих добавок вивчали ряд науковців [11], серед
яких Windisch et al., Allan and Bilkei.
За даними дослідників ефірні олії є природними біоактивними сполуками, які отримують з рослин і мають позитивний вплив на ріст і здоров'я
тварин [8]. До кінця роль ефірних олій в обміні речовин не виявлена. Ряд авторів припускають, що
синтез й накопичення рослиною маслянистих сполук (суміш ароматичних речовин, що належать до
різних класів органічних сполук, переважно терпеноїдів), необхідні для захисту рослини від шкідників і тварин, закритті ран у корі й деревині та охорони їх від потрапляння вологи; від зараження грибковими захворюваннями, а також для притягнення
комах-запилювачів [6].
Мета дослідження. Вивчити вплив нового кормового фактора у вигляді білково-вітамінно-мінеральної добавки з ефірними оліями «Ефіпрот» на
забійні показники молодняку свиней, при згодовуванні її в складі раціону в різних пропорціях відповідно до періоду вирощування тварин.
Методика дослідження. Для проведення наукового-господарського досліду було відібрано методом пар-аналогів три групи відлучених поросят
великої білої породи, по 12 голів у групі (табл. 1).
Таблиця 1

Групи

Кількість
тварин, гол.

1 (контрольна)

12

2

12

3

12

Схема досліду
Характеристики годівлі по періодах
зрівняльний
Основний
8-15 кг
15-35 кг
35-65 кг
(15 діб)
(34 діб)
(38 діб)
ОРх – з
ОР з БВМД
ОР з БВМД
БВМД
без ефірних олій без ефірних олій
ОР з БВМД
ОР з БВМД
«Ефіпрот» - ста«Ефіпрот» - стаОР з БВМД
ртер, 400 г/т ефі- ртер, 200 г/т ефірних олій
рних олій
ОР з БВМД
ОР з БВМД
«Ефіпрот» - ста«Ефіпрот» - стаОР з БВМД
ртер, 600 г/т ефі- ртер, 400 г/т ефірних олій
рних олій

Жива маса поросят на початок постановки досліду не відрізнялась і становила 9,03, 9,05 та 9,04
кг. Для проведення зрівняльного періоду та формування дослідних груп, молодняк відлучали від свиноматок у 28-добовому віці та згодовували однакову білково-вітамінно-мінеральну добавку.

65-110 кг
(55 діб)
ОР з БВМД
без ефірних олій
ОР з БВМД
«Ефіпрот» - стартер, 150 г/т ефірних олій
ОР з БВМД
«Ефіпрот» - стартер, 200 г/т ефірних олій

Три групи-аналоги молодняку свиней вирощували до забійних кондицій. При цьому враховувалась індивідуальність розвитку та росту свиней відповідно до фаз вирощування.
По завершенню зрівняльного періоду у раціон
молодняку свиней дослідних груп вводилась нова
БВМД «Ефіпрот» із різними дозами ефірних олій.
Контрольна група споживала БВМД без додавання
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олій. У фазу годівлі 15-35 кг тварини другої групи
споживали 400 г/т ефірних олій у складі білково-вітамінно-мінеральної добавки «Ефіпрот» - стартер,
у фазу годівлі 35-65 кг – у складі БВМД «Ефіпрот»
- гроуер із концентрацією 200 г/т, та у фазу 65-110
кг 150 г/т ефірних олій у складі БВМД «Ефіпрот» фінішер.
Молодняк свиней третьої групи одержував у
складі раціону БВМД «Ефіпрот» із дозами 600, 400,
200 грамів ефірних олій на 1 тону комбікорму у зазначені фази вирощування 15-35 кг, 35-65 кг та 65110 кг.
Тварини утримувались у групових станках по
12 голів у типовому свинарнику для вирощування
молодняку.
Біометрична обробка цифрового матеріалу
проведена за М.О. Плохінським [3].
Результати досліджень. При використанні в
годівлі молодняку свиней нової БВМД «Ефіпрот»,
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яка містить у своєму складі продукти переробки рослин (ефірні олії), було одержано позитивний продуктивний ефект, а тому і забійні показники збільшились у своїх значеннях (табл.2).
Так, забійна маса відносно контрольного показника була більшою у другій та третій групах на
4,82 та на 8,37 кг відповідно. Забійний вихід збільшився відповідно на 3,47 та 4,37 %.
Також згодовування БВМД сприяло кращим
показникам маси туші. Зокрема в третій групі збільшення відбулось на 7,3 кг, в другій – на 4,3%. показник виходу туші переважав проти контролю на
3,19 % у другій та на 3,99 % в третій групі.
Дані маси субпродуктів не мають вірогідної різниці між групами і знаходяться на практично однаковому рівні. Однак, спостерігається тенденція
до деякого збільшення їх при споживанні досліджуваних БВМД.
Таблиця 2

Показник
Передзабійна жива маса, кг
Забійна маса, кг
Забійний вихід, %
Маса туші, кг
Вихід туші, %
Маса голови, кг
Маса шкіри, кг
Маса ніг, кг:
передніх
задніх
Внутрішній жир

Забійні показники свиней, M m, n = 3
Групи
контрольна
1 дослідна
113,3±2,1
114,3±1,47
90,68±1,81
95,50±1,94
80,03±2,45
83,5±0,62
74,30±1,55
78,61±2,05
65,57±0,82
68,76±1,08
6,73±0,2
6,84±0,2
6,82±0,2
7,01±0,14
0,80±0,28
0,93±0,11
1,1±0,12

Так, маса голови у дослідних тварин була на
2,52 – 5,94% більшою проти контрольного показника, маса шкіри – на 2,78 – 3,51%, задніх ніг – на
3,2 – 10,75%. Звертає увагу збільшення маси внутрішнього жиру – на 9,09 та 27,27%.
Показники маси внутрішніх органів свідчать
про тенденцію до зменшення маси печінки у тварин
дослідних груп на 4,85 – 2,3%, шлунка – на 7,32 –
7,37%, підшлункової залози – на 13,96 – 9,4%, щитоподібної залози – на 4,66 – 1,65%.

0,83±0,07
0,96±0,1
1,2±0,28

2 дослідна
117,3±1,5
99,05±1,69*
84,4±0,43
81,63±1,57*
69,56±1,57
7,13±0,73
7,06±0,54
0,83±0,07
1,03±0,08
1,4±0,26

Одночасно спостерігається збільшення абсолютних показників маси серця на 3,7 – 0,4%, селезінки – на 5,75 – 9,1%, нирок – на 9,33 – 8,91%. Маса
наднирників у тварин другої групи була меншою
від контрольного показника на 5,85%, тоді як у третьої, навкапики, збільшувалась на 6,41%.
Отже, досліджувані дози ефірних олій мають
позитивний вплив на збільшення забійних показників.
Таблиця 3

Маса внутрішніх органів
Показник
Печінка, г
Серце, г
Легені, г
Селезінка, г
Нирки, г
Шлунок, г
Підшлункова залоза, г
Наднирники, г
Щитоподібна залоза, г

контрольна
1752±72,95
353,3±33,77
800±187,6
116,6±20,46
333,3±40,94
683,3±54,16
72,4±3,88
5,30±0,25
35,03±3,79

Таким чином, підвищення забійних показників
відбулось за рівня годівлі, що забезпечував одержання середньодобових приростів 758, 791, 816 г,

Групи
1 дослідна
1666,6±77,08
366,4±30,34
833,3±40,94
123,3±17,84
366,6±40,94
633,3±40,94
62,3±7,21
4,99±0,08
35,6±1,84

2 дослідна
1712±178,35
354,8±18,80
866,6±227,98
127,2±2,83
366,6±40,94
633,3±40,94
65,6±2,36
5,64±0,64
36,9±2,60

по групах. Тварини вирощувались на концентрованому раціоні, структура його змінювалась відповідно до фаз росту.

30
Висновки і перспективи подальших досліджень.
1. Використання в годівлі молодняку свиней,
що вирощується на м'ясо, нової БВМД «Ефіпрот»
сприяє збільшенню забійної маси на 4,82 – 8,37%,
маси туші на 4,3 – 7,3%, а також забійного виходу і
виходу туші в межах 3,2 – 4 %
2. БВМД «Ефіпрот» в раціонах молодняку
свиней зумовлює збільшення абсолютних показників маси субпродуктів – голови, шкіри, ніг на 2,5 –
10,7% і суттєво впливає на накопичення кількості
внутрішнього жиру – на 9,07 – 27,27%.
3. При споживанні нової білково-вітамінномінеральної добавки «Ефіпрот» спостерігається тенденція до зміни абсолютних показників маси внутрішніх органів молодняку свиней, що виражається
у збільшенні маси серця, легенів, селезінки, нирок і
деякому зменшенні величини печінки, шлунка, підшлункової та щитоподібної залоз.
Перспектива подальших досліджень спрямовані на вивчення перетравності поживних речовин
раціонів при згодовуванні БВМД «Ефіпрот» для вияснення ступеня використання елементів живлення, що споживає молодняк при вирощуванні на
м'ясо.
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