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ГОДІвЛЯ пОРОСЯТ жИвОю МАСОю 
20 – 40 кг ЗА ІНТеНСИвНОГО 
вИРОБНИЦТвА СвИНИНИ 

Мета. вивчити вплив повнораціонного комбікорму 
для поросят живою масою 20 – 40 кг з мінімальною 
нормою концентрації кальцію і фосфору та 
підвищеною нормою концентрації лізину, 
метіонін+цистину і треоніну на зміну живої 
маси поросят у віці 61 – 90 діб та ефективність 
використання корму. Методи. використано 
загальноприйняті зоотехнічні та аналітичні методи. 
Результати. За використання повнораціонного 
комбікорму для поросят живою масою 20 – 40 кг 
з мінімальною нормою концентрації кальцію 
і фосфору та підвищеною нормою концентрації 
лізину, метіонін+цистину і треоніну забезпечується 
одержання мінімальної живої маси поросят 
у 90-добовому віці на рівні 40 кг у віковому періоді 
від 2 до 3 міс. за середньодобового приросту 650 г 
та конверсії 1,8 кг комбікорму на 1 кг приросту 
поросят проти 650 г і 2,1 кг за використання 
стандартних повнораціонних комбікормів. 
Висновки. Одержані показники продуктивності 
поросят відповідають вимогам інтенсивного 
виробництва свинини та характеризуються 
позитивною економічною ефективністю.
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Основним напрямом розвитку свинарства 
на сучасному етапі є інтенсифікація галузі зав-
дяки науково обґрунтованому використанню 
кормів і кормових добавок та організації нор-
мованої обмеженої й довільної годівлі тварин.

 Упровадження нових принципів органі-
зації годівлі свиней забезпечує високу рен-
табельність виробництва свинини, ефек-
тивне використання кормів та оптимальну 
тривалість вирощування поросят і відгодівлі 
молодняку свиней. 

За результатами досліджень установ-
лено, що завдяки сучасним підходам до 

організації нормованої годівлі поросят, якіс-
ному підбору кормів і кормових добавок 
та виготовленню на їх основі повнораціон-
них комбікормів можна інтенсифікувати 
технологію годівлі поросят живою масою 
20 – 40 кг у віковому періоді від 2 до 3 міс. за 
середньодобового приросту 650 г [1].

За традиційної системи виробництва сви-
нини у цю групу зараховують поросят ві-
ком 2 – 4 міс. за середньодобового приросту 
330 г, а за наявної інтенсивної системи — 
від 61 до 104 діб за середньодобового при-
росту 455 г [2 – 5].
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Однак у процесі подальшого практично-
го використання повнораціонних комбікор-
мів для поросят живою масою 20 – 40 кг і в 
умовах жорсткої конкуренції з іноземними 
виробниками кормових добавок нами вста-
новлено, що у разі загального скорочення 
тривалості вирощування поросят живою ма-
сою до 40 кг із 104 – 120 до 90 діб відкритим 
залишається питання щодо зниження кон-
версії комбікорму на 1 кг приросту поросят.

З огляду на це ми підвищили передба-
чений державним стандартом мінімальний 
рівень лізину для поросят живою масою 
20 – 40 кг із 9 до 10 г у 1 кг повнораціонного 
комбікорму за збереження оптимального 
співвідношення з амінокислотами (метіонін +  
+ цистин і треонін) [3, 5, 6].

Перед початком досліджень також було 
проведено обчислення щодо відповідності 
підвищеної норми концентрації лізину, ме-
тіонін+цистину та треоніну сучасним реко-
мендаціям оптимального співвідношення 
незамінних амінокислот у раціонах свиней 
(% до лізину). 

Відомо, що білок живого організму скла-
дається із ланцюга амінокислот, послідов-
ність яких закладена генетично, і відсутність 
хоча б однієї життєво необхідної амінокис-
лоти призводить до порушення синтезу біл-
ка. Первинна структура білка руйнується, 
а невикористані амінокислоти включаються 
в процес утворення енергії, не виконуючи при 
цьому своєї основної функції — структурної. 

Для найефективнішого засвоєння проте-
їну корму потрібно, щоб незамінні амінокис-
лоти, наявні в складі кормів раціону, були 
між собою в певній пропорції [7 – 10].

Визначено оптимальне та фактичне спів-
відношення незамінних амінокислот у комбі-
кормах для поросят живою масою 20 – 40 кг 
(табл. 1). 

Відповідно до проведених обчислень, 
зазначених у табл. 1, можна стверджу-
вати, що додаткове введення до складу 

повнораціонних комбікормів для поросят жи-
вою масою 20 – 40 кг лізину, метіоніну і тре-
оніну не перевищує рекомендовані норми 
співвідношення інших незамінних амінокислот 
(% до лізину) та не призводить до збільшення 
розриву між амінокислотами. 

Мета досліджень — вивчити вплив повно-
раціонних комбікормів з підвищеним умістом 
лізину, метіоніну з цистином і треоніну на змі-
ну живої маси поросят 20 – 40 кг та конверсію 
комбікорму на 1 кг приросту поросят. Для 
цього потрібно було визначити віковий період 
досягнення поросятами живої маси 20 і 40 кг, 
встановити їхній середньодобовий приріст, 
обчислити витрати корму на одиницю при-
росту живої маси та економічну ефективність 
досліджень.

Матеріали і методи досліджень. Дослі-
дження проведено в умовах ТОВ «Вла дівське 
Подвір’я» іванівського р-ну Одеської обл.

Матеріалом для проведення досліджень 
були поросята живою масою 20 – 40 кг, пов-
нораціонні комбікорми для поросят цього віку.

Для проведення досліджень було відібра-
но 100 гол. відлучених поросят, яких розпо-
ділили в 4-х секціях — по 25 гол. у кожній.

До розсипних повнораціонних комбікормів 
для поросят живою масою 20 – 40 кг входи-
ли: зернова сировина господарства, макуха 
соєва та 10%-ві білково-вітамінно-мінеральні 
добавки (БВМД) виробництва ТОВ «Украї нські 
технології в годівлі тварин» Овідіопольського 
р-ну Одеської обл.

Результати досліджень. Відповідно до 
попередньо проведених досліджень годівлю 
поросят живою масою 20 – 40 кг повнораціон-
ними розсипними комбікормами проводили 
у віковому періоді від 2- до 3-х міс.

Годівлю поросят нормували за вмістом 
обмінної енергії, сухої речовини, сирого про-
теїну, лізину, метіонін+цистину, триптофа-
ну, сирої клітковини, сирого жиру, кухонної 
солі, кальцію, фосфору, заліза, міді, цинку, 
кобальту, марганцю, йоду, селену, вітамінів 

1. Оптимальне та фактичне співвідношення незамінних амінокислот у комбікормах для по-
росят живою масою 20 – 40 кг, % до лізину

Показник Лізин М+ц Треонін Триптофан ізолейцин Лейцин Гістидин Ф+Т Валін Аргінін

Згідно із 
рекомендаціями 100 60 65 20 60 110 39 120 75 42

Комбікорм:
  стандарт 100 60 67 20 65 124 42 132 75 98

  інтенсив 100 60 66 18 59 112 38 119 68 89
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підвищення в складі повнораціонних ком-
бікормів для поросят мінімальної кількості 
лізину та метіоніну з цистином, новизною 
досліджень також було проведення норму-
вання амінокислотного живлення поросят 
за вмістом треоніну, норму якого визначено 
на основі оптимального співвідношення не-
замінних амінокислот (% до лізину).

Під час аналізу повнораціонних комбі-
кормів для поросят живою масою 20 – 40 кг 
враховували такі показники: конверсія комбі-
корму, вміст обмінної енергії в сухій речовині 
комбікорму, енерго-протеїнове співвідношен-
ня, кількість сирого протеїну на 1 МДж об-
мінної енергії, вміст сирої клітковини в сухій 
речовині раціону, співвідношення лізину і об-
мінної енергії, вміст лізину, метіонін+цистину 
і треоніну в сирому протеїні (%), співвідно-
шення незамінних амінокислот (% до лізину) 
та кальцію і фосфору.

Поживність 1 кг повнораціонного комбі-
корму стандарт для поросят живою масою 
20 – 40 кг становить 13,5 МДж обмінної енергії. 
В 1 кг комбікорму міститься: сухої речови-
ни — 860 г; сирого протеїну — 170; лізину — 
9; метіонін+цистину — 5,5; треоніну — 6; 
триптофану — 1,8; сирої клітковини — 35; 
сирого жиру — 35; солі кухонної — 5; каль-
цію — 7 і фосфору — 5 г. 

У складі 1 кг комбікорму інтенсив для по-
росят живою масою 20 – 40 кг міститься: об-
мінної енергії — 13,5 МДж; сухої речовини — 
860 г; сирого протеїну — 170; лізину — 10; 
метіонін+цистину — 6; треоніну — 6,5; трип-
тофану — 1,8; сирої клітковини — 35; сирого 
жиру — 35; солі кухонної — 5; кальцію — 7 
і фосфору — 5 г. 

Потреба поросят живою масою 20 – 40 кг 
у мікроелементах, жиророзчинних і водо-
розчинних вітамінах та інших біологічно ак-
тивних речовинах забезпечується завдяки 
0,5%-му преміксу гроуер, який є складовою 
частиною БВМД.

Залежно від забезпечення рослинними 
протеїновими кормами в умовах дослідного 
господарства за організації годівлі різних 
виробничих груп свиней використовують 5-, 
10-, 20- і 25%-ві БВМД у поєднанні з необ-
хідною кількістю макухи соєвої.

У структурі 1 кг повнораціонного комбі-
корму інтенсив для поросят живою масою 
20 – 40 кг 80% займають злакові зернові кор-
ми (пшениця, ячмінь, кукурудза), 10% — ма-
куха соєва і 10% — БВМД (за масою).

Сировиною для виробництва БВМД, що 
виготовляються в умовах ТОВ «Українські 
технології в годівлі тварин», є високопротеїно-
ва макуха соєва, синтетичний лізин, метіонін, 
треонін, сіль кухонна, крейда кормова, вапняк 
кормовий, монокальційфосфат, сорбент, ор-
ганічний підкислювач і 0,5%-й комплексний 
премікс гроуер для поросят, до складу якого 
входять мікроелементи, вітаміни, комплекс 
ферментів, антиоксидант, адсорбент. 

В 1 кг 10%-ї БВМД стандарт для поросят 
живою масою 20 – 40 кг міститься: обмінної 
енергії — 10,5 МДж; сухої речовини — 900 г;  
сирого протеїну — 310; лізину — 41; меті-
онін+цистину — 13; треоніну — 20; трипто-
фану — 3,5; сирої клітковини — 35; сирого 
жиру — 45; солі кухонної — 50; кальцію — 
62 і фосфору — 21 г. 

Поживність 1 кг 10%-ї БВМД інтенсив 
для поросят живою масою 20 – 40 кг ста-
новить: обмінної енергії — 10,5 МДж; сухої 
речовини — 900 г; сирого протеїну — 320; 
лізину — 51; метіонін+цистину — 17; трео-
ніну — 25; триптофану — 3,5; сирої клітко-
вини — 35; сирого жиру — 45; солі кухон-
ної — 50; кальцію — 62 і фосфору — 21 г. 

БВМД стандарт і інтенсив є збалансо-
ваними за вмістом мікроелементів та віта-
мінів, містять у своєму складі ферменти, 
підкислювач, антиоксидант і адсорбент.

Визначено вплив повнораціонних комбі-
кормів з підвищеним умістом лізину, метіо-
ніну та треоніну на продуктивні властивості 
поросят живою масою 20 – 40 кг (табл. 2).

Дані табл. 2 свідчать, що згодовування 

2. вплив повнораціонних комбікормів з під-
вищеним умістом лізину, метіоніну та трео-
ніну на продуктивні властивості поросят жи-
вою масою 20 – 40 кг

Показник 

Продуктивні 
властивості поросят 
за вживання ними 

комбікорму: 

стандарт інтенсив 

Жива маса поросят, кг: 
  у віці 2 міс. 20 20

     »    3 міс. 40 40

Середньодобовий приріст 
поросят живою масою 
20 – 40 кг, г 650 650

Конверсія комбікорму,  
кг/кг приросту поросят 2,1 1,8
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поросятам живою масою 20 – 40 кг повнора-
ціонних розсипних комбікормів з підвищеним 
умістом лізину, метіоніну і треоніну, до скла-
ду яких введено різноманітні зернові корми, 
рослинні протеїнові концентрати, незамінні 

амінокислоти, мінеральні добавки, вітаміни, 
комплекс ферментних препаратів та інших 
біо логічно активних речовин, забезпечує ви-
соку динаміку росту поросят у віковому періо-
ді від 2- до 3-х міс. за зниження конверсії ком-
бікорму до 1,8 кг проти 2,1 кг за використання 
стандартних повнораціонних комбікормів.

Визначено економічну ефективність годівлі 
поросят живою масою 20 – 40 кг за інтенсив-
ної технології виробництва свинини (табл. 3).

Отже, використання повнораціонних ком-
бікормів з підвищеним умістом лізину, метіо-
ніну та треоніну за організації годівлі поросят 
живою масою 20 – 40 кг є економічно обґрун-
тованим. Так, загалом за період вирощуван-
ня витрати комбікорму на 1 гол. становлять 
36 кг на суму 389 грн, тоді як у стандартних 
умовах годівлі на 1 гол. витрачається 42 кг 
комбікорму на суму 437 грн.

3. економічна ефективність годівлі поросят 
живою масою 20 – 40 кг за інтенсивної тех-
нології виробництва свинини 

Показник

Економічна ефективність 
комбікорму

стандарт інтенсив 

Витрати комбікорму, кг 42 36

Вартість 1 кг  
комбікорму, грн 10,40 10,80

Спожито комбікорму 
на суму, грн 437 389

Згодовування поросятам живою масою 
20 – 40 кг повнораціонних розсипних комбікор-
мів з підвищеним умістом лізину, метіоніну 
і треоніну забезпечує високу динаміку росту 
поросят у віковому періоді від 2- до 3-х міс. 
за зниження конверсії комбікорму до 1,8 кг 
проти 2,1 кг за використання стандартних 
повнораціонних комбікормів.

Використання повнораціонних комбікор-
мів з підвищеним умістом лізину, метіоніну 
та треоніну за організації годівлі поро-
сят живою масою 20 – 40 кг є економічно 

обґрунтованим. Так, загалом за період ви-
рощування витрати комбікорму на 1 гол. 
становлять 36 кг на суму 389 грн, тоді 
як у стандартних умовах годівлі на 1 гол. 
витрачається 42 кг комбікорму на суму 
437 грн. 

Нині проводяться дослідження щодо 
розробки програми годівлі поросят живою 
масою до 40 кг за інтенсивного виробни-
цтва свинини, а саме, годівля поросят-си-
сунів, відлучених поросят, поросят живою 
масою 12 – 20 кг і 20 – 40 кг.
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