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В сучасних умовах ефективне ведення галузі свинарства в усьому світі і в Україні
зокрема, можливе лише за умови отримання високих приростів живої маси тварин
при низькому рівні собівартості продукції.

Існує така думка, що найбільші прибутки при відгодівлі молодняку можливо
отримати, коли середньодобові прирости живої маси тварин сягають 600�650г і
більше. Основними чинниками одержання такої продуктивності є повноцінна годівля,
яка передбачає забезпечення свиней необхідною кількістю енергії та поживних
речовин. Тож важливим завданням на сучасному етапі ведення галузі свинарства є
пошук шляхів скорочення непродуктивних витрат кормів з одночасним підвищенням
рівня продуктивності свиней. Практичним критерієм рівня повноцінності годівлі є
дотримання визначених норми вмісту енергії та поживних речовин в раціонах свиней,
що необхідні для забезпечення фізіологічних потреб та на забезпечення
продуктивності і базуються на знаннях про їх біологічні особливості та поживність
кормів.

При балансуванні раціонів свиней за енергією та поживними речовинами слід
звернути увагу на їх забезпеченість протеїном і особливо на його якісний склад. Тому
важливим моментом в годівлі свиней є нормування раціонів за амінокислотним
складом, так як раціони, що складаються з кормів рослинного походження, в
більшості випадків не можуть задовольнити потреби тварин в певних амінокислотах і
як наслідок не забезпечують умови необхідні для отримання максимального приросту
живої маси. Так, при згодовуванні свиням на відгодівлі типових кукурудзяно�соєвих
раціонів через незбалансованість них за амінокислотним складом біля 25% протеїну
використовується ними як джерело дорогої енергії. Якщо раціон свиней дефіцитний
бодай за однією з амінокислот, біосинтез білкових молекул і їх ріст припиняються.   

Балансування раціонів за амінокислотним складом полягає у дотриманні
максимальної відповідності якісного складу та кількісного співвідношення
обумовленого потребами організму. У природі не існує  такої кормової культури, яка б
повністю могла задовольнити потреби організму тварин в амінокислотах.
Амінокислотний склад окремих кормів значно відрізняється від потреб організму
тварин. Протеїнова цінність кормів змінюється, зменшується або збільшується,
залежно від того, скільки видів кормів одночасно входять до раціону. Дефіцит певної
амінокислоти в одному виді корму можна компенсувати надлишком цієї амінокислоти
в іншому, таким чином підвищити біологічну цінність раціону в цілому.  

Експериментальні дослідження свідчать, що надлишок одних амінокислот
підсилює нестачу інших. Так, наприклад надлишок лейцину стимулює активність
ферменту оксидази та валіну, внаслідок чого зменшується рівень останніх у крові. На
основі глибокого вивчення явищ дисбалансу амінокислот в раціонах тварин
встановлено, що навіть незначний надлишок певної амінокислоти в раціонах птиці
може стати причиною різкого зниження біосинтетичних процесів в її організмі.

Майже половина спожитого з кормом азоту виводиться разом з калом при
дисбалансі амінокислот в раціонах для свиней (De Lange K., M.Nyachoti and S.Birkett,
1999). Простим засобом покращення амінокислотного балансу в раціонах свиней є



заміна деяких традиційних джерел протеїну (соєвий шрот, макуха, рибне борошно)
синтетичними амінокислотами (L�лізин, L�треонін, DL�метіонін, L�триптофан), які
виробляються хімічними компаніями світу. 

Німецький концерн Дегусса АГ, світовий лідер у виробництві синтетичних
амінокислот пропонує на світовому ринку відразу декілька амінокислот у
порошкоподібній формі: DL�метіонін, L�лізин  та L�треонін. При балансуванні раціонів
свиней за амінокислотним складом цими синтетичними препаратами цілком
можливо підтримувати такий самий рівень їх продуктивності, як і при використанні
традиційного раціону з вмістом в ньому протеїну в межах 17�18% (Tuitoek K.,
L.G.Young, C.F.M. de Lange, and B.J.Kerr, 1997).

При балансуванні раціонів свиней за амінокислотним складом було
запропоновано дані про пропорційний взаємозв'язок між амінокислотами, в яких
лізин прийнято за 100%, а решта амінокислот наведені у відношенні до нього
(табл.1)(Rademacher et al., 1999). 

1. Рекомендоване співвідношення між амінокислотами в раціонах
молодняку свиней залежно від їх живої маси 

Можливість зниження рівня протеїну в раціонах для молодняку свиней на
відгодівлі вивчалась в різних країнах світу. Дані досліджень  проведених протягом
останніх десяти років показали, що  вміст сирого протеїну для свиней першого,
другого і третього періодів відгодівлі можуть бути нижчими на 4% у відсутності
негативного ефекту у показниках росту і перетравності кормів при умові достатньої
кількості амінокислот у даному раціоні. В дослідах з відгодівлі свиней з
використанням низькопротеїнових раціонів з додаванням синтетичних амінокислот
свині інтенсивно набирали жир. Зростання кількості жиру в туші відбувалось завдяки
підвищеному вмісту чистої енергії раціонів при низькому рівні протеїну, зокрема у
кукурудзяно�соєвому раціоні із більшою часткою кукурудзи при використанні
синтетичних амінокислот. Вміст обмінної енергії в кукурудзі і соєвому шроту для
свиней в середньому майже однаковий (3420 проти 3180 ккал\кг, NRС 1998), проте
вміст чистої енергії в кукурудзі значно більший (2395 проти 1935 ккал\кг, NRС 1998).
Низькопротеїновий раціон збалансований синтетичними амінокислотами практично
не має надлишку амінокислот, при цьому менша кількість амінокислот дезамінується
перетворюючись у сечовину і виводиться з сечею. Як результат, тварині необхідно
витрачати менше енергії для підтримання обмінних процесів. Очевидно зберігання
енергії в результаті відсутності дезамінування надлишкових амінокислот призводить
до відкладання жиру у свиней, яких годують низькопротеїновими раціонами
збалансованими за амінокислотним складом. Підвищене відкладання жиру у свиней
на відгодівлі, які споживали низькопротеїновий раціон з додаванням синтетичних
амінокислот можливо усунути підтриманням оптимального відношення амінокислот
до чистої енергії корму. Дані досліджень деяких вчених (Dourmad J.Y., Y.Henry,
D.Bourdon, N.Quiniou and D.Guillou, 1993) показують, що однакове надходження
чистої енергії при різних рівнях протеїну не впливало ні на ріст тварин, ні на вміст жиру
в туші при забої (табл.2).  

Амінокислота
Жива маса, кг 

10 � 20 20 � 50 50 � 100 
Лізин 100 100 100
Метіонін+цисті 60 62 65
Треонін 63 65 70
Триптофан 18 19 19



2. Вплив різних рівнів протеїну на продуктивні якості свиней 

Всі раціони містили 0.70% лізину. Відношення  метіоніну+цистину, треоніну та
триптофану до лізину складало відповідно 60%, 65 та 18%. 40 голів свиней
утримувались індивідуально, годівля була без обмежень.

P<0.05
В іншому досліді (1) вивчався вплив трьох рівнів протеїну (16.5,  14.5  та 12.5%) на

кількість виділеного аміаку з гноєм у свиней, що знаходилися на відгодівлі. В досліді з
визначення продуктивності 216 свиней (початкова жива маса 55 кг) були поставлені у
три загони і отримували раціони з різним вмістом протеїну (табл.3). 

3. Вплив різних рівнів протеїну в раціонах свиней на їх продуктивність та
вихід аміаку з гноєм (Canh et al., 1998)

*Р > 0.05,   Р<0.01

Показник
Вміст протеїну, %

16.5 14.5 12.5

Чиста енергія, МДж 9.38 9.38 9.38

Лізин, % 0.71 0.71 0.71

Продуктивність

Початкова жива маса, кг 54.8 54.9 54.8*

Кінцева жива маса, кг 105.6 107.3 105.7

Добове споживання корму, кг 2.361 2.341 2.334

Середньодобовий приріст,  г 793 819 795

Конверсія корму, кг 2.98 2.86 2.94

Показник Групи

Сирий протеїн, % 17,8 15,5 13,6

Обмінна енергія, МДж 14.1 13.9 13.7 

Чиста енергія, МДж 10.2 10.2 10.2

Продуктивність та характеристика туші

Добове споживання корму, г 2292 2319 2307

Середньодобовий приріст, г 846 867 852

Конверсія корму, кг 2.71 2.68 2.72

Забійний вихід, % 80.9 81.2 81.6

Вихід м'яса, % 51.3 52.3 51.6

Вміст жиру в туші, % 19.1 18.4 19.3



Згідно наведених даних рівень сирого протеїну не впливав на споживання корму,
добовий приріст, конверсію корму та характеристики туші. Зменшення рівня протеїну
призвело до нижчого виходу азоту з сечею та значного зниження вмісту аміаку в
рідинному гної. Вихід аміаку був знижений від 10 до 12,5 % на кожний знижений
відсоток сирого протеїну в раціоні. Надлишковий азот видаляється з тіла з
сечовиною, яка входить в склад сечі і обумовлює баланс води в організмі свиней.
Зниження вмісту сирого протеїну в раціонах свиней знижує споживання ними води
(Pfeiffer A. and H. Henkel,1999). Свиней годували раціонами з низьким та високим
вмістом протеїну з контролем споживання води та виходу сечі.  Споживання корму
було ідентичним при вільному доступу до води (рис.1). Споживання протеїну було 311
та 476 г за добу для низько� та високо протеїнових раціонів відповідно. Результати
досліду показали, що споживання води було на 26% вищим при споживанні
високопротеїнового раціону, а кількість виділеної сечі підвищилась на 54%.
Нейтралізація надлишкового азоту в циклі сечовиділення супроводжувалася
значними витратами ендогенної енергії.

Рисунок 1: Вплив рівня протеїну на споживання води та виведення сечі  у
свиней на відгодівлі (Pfeiffer and Henkel, 1991)

Практичними дослідами доведено, що поросята, які після відлучення недоїдали, а
пізніше до реалізаційної ваги (90 кг) їли досхочу, мали менш розвинену м'язову
тканину і товстий шар підшкірного жиру. А поросята, яких після відлучення годували
за нормою, а потім починаючи з 16 тижнів, обмежували у кормі, при забої мали більш
пісну тушу. 

Отже потребу в амінокислотах слід розуміти як потребу в азоті замінних і
незамінних амінокислот. Вважається: якщо потреба в амінокислотах забезпечена, то
одночасно забезпечено і потребу в протеїні. 

Таким чином, з усього наведеного можна зробити висновки про те, що реалізація
зоотехнічних досліджень вже на сучасному рівні дозволяє покращити продуктивні
якості свиней при максимальній економії білкових кормів і зниженні виробничого
тиску на оточуюче середовище зниженням виходу рідинного гною.
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