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група - ОР + В1-0,015; В2-0,03; В5-0,5; В6-0,10; В10-0,0012; В12-0,0002 мг; 2 група - ОР + В1-
0,025; В2-0,04; В5-0,8; В6-0,15; В10-0,0020; В12-0,00042 мг/кг маси тіла; 3 група - ОР + В10,040; 
В2-0,06; В5-1,2; В6-0,25; В10-0,0030; В12-0,0006 мг; 4 група - ОР + Ві-0,070; В2-0,10; В5-2,0; В6-
0,40; В10-0,0050; В12-0,0010 мг). Встановлено, що додавання до раціону бугайців збалансованого 
за поживними і мінеральними речовинами та жиророзчинними вітамінами А, D, Е комплексу 
вітамінів групи В (В1, В2, B5, В6, В10, В12) у різних дозах в цілому позитивно впливає на обмін 
вуглеводів, причому вміст у крові глюкози, молочної та піровиноградної кислот залежить від 
дози додатково введених до раціону вітамінів групи В. Найбільші зміни в показниках обміну 
вуглеводів встановлено у тварин 3 та 4 дослідних груп, а найменші - у бугайців 1 та 2 дослідних 
груп, що пов’язано із дозою додатково введених вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) до 
раціону бугайців на відгодівлі.
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Новонароджені поросята відрізняються низьким рівнем імунної реактивності, а технологіч-
ні особливості вирощування свиней негативно впливають на процеси становлення імунної 
системи. Тому вивчення імуномодулюючих властивостей кормових добавок на сьогоднішній 
день є актуальним. Дослідження проводилися в два етапи. На першому вивчали дію «ТорВе-
ту» на показники клітинного імунітету у поросят в підсисний період, на другому – через два 
тижні після відлучення. Поросята дослідних груп отримували кормову добавку додатково до 
основного раціону, починаючи з 3-ої доби життя. Кров для досліджень відбирали через 3 та 
14 діб після відлучення. В результаті досліджень встановлено, що за дії кормової добавки з 
торфу як у підсисних поросят, так і у поросят на дорощуванні, збільшилася кількість загальних 
Т-лімфоцитів (на 28,5 % (р<0,05) і на 16,4 % (р<0,05), відповідно), що було зумовлене значно 
більшою кількістю низькоавідних клітин (на 30,9 % при р<0,05) у підсисних поросят та на 
24,4 % у поросят на дорощуванні (р<0,02) з одночасною тенденцією до збільшення Т-клітин 
із середньою щільністю плазматичних рецепторів в крові підсисних поросят. Серед окремих 
субпопуляцій слід відзначити зростання загальної кількості теофілін-чутливих Т-лімфоцитів 
в крові підсисних поросят (на 34,2 %, р<0,05), а в крові поросят на дорощуванні – вірогідне 
зростання теофілін-чутливих клітин із низькою щільністю рецепторів на 30,2 % (р<0,05). Вплив 
добавки на В-клітинну ланку імунітету характеризується вірогідним збільшенням кількості 
відповідних імунокомпетентних клітин в крові підсисних поросят (на 62,8 %, р<0,05) та тенден-
цією до збільшення кількості В-лімфоцитів в крові поросят на дорощуванні (на 9,9 %). Серед 
популяції NK-лімфоцитів спостерігається тенденція до збільшення їх кількості в крові поросят 
обох вікових груп на 12,6 %. Отже, вплив кормової добавки з торфу суттєво не відрізняється у 
поросят в підсисний період і в ранній період дорощування та зумовлений посиленням проце-
сів диференціації лімфоцитів, що виявляється вірогідним зменшенням числа 0-лімфоцитів та 
збільшенням відносної кількості Т- і В-лімфоцитів. 
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Хром(ІІІ) – мікроелемент, який відіграє важливу роль у процесах життєдіяльності людей і тварин, 
підтриманні гомеостазу в організмі, нормальному функціонуванню вуглеводного, ліпідного та 
білкового обміну (Pechova A., 2007; Vincent J.B., 2007). Цей мікроелемент є біологічно активним 
у складі олігопептиду хромодуліну, який посилює дію інсуліну шляхом сприяння зв’язуванню 
гормону з рецепторами на поверхні клітини (Wang H., 2005). З метою порівняльного вивчення 
біологічної дії неорганічної та органічної сполук хрому(ІІІ) були проведені дослідження на щурах, 
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