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У різні вікові та технологічні періоди у сви-
ней виникає невідповідність між біологічною 
природою їх організму, фізіологічними мож-

ливостями і навколишнім середовищем. Тому з 
метою профілактики і корекції стресових станів 
використовують спеціальні кормові добавки, які 
нівелюють негативний вплив на імунну, антиок-
сидантну системи, обмін речовин, гормональний 
статус організму свиней [4, 6]. 

Для пом’якшення дії різноманітних стресів у 
тваринництві, в тому числі і відлучення, в останні 
роки актуальним стає пошук, розробка і впрова-
дження екологічно чистих, низькотоксичних та 
високоефективних препаратів на основі вітчизня-

них складників, які можна застосовувати твари-
нам з кормом [3,5]. 

Метою нашої роботи було вивчити деякі 

показники білкового обміну в крові 

поросят, а також росту та продуктив-

ності в складний період відлучення від 

свиноматок під впливом біологічно 

активної кормової добавки (БАД) та її 

поєднання з мікроелементами.

Дослідження проведені на свинофермі ФГ 
«Початок» смт. Красне Кам’янко-Бузького р-ну 
Львівської області на поросятах великої білої 
породи. Починаючи з 35-добового віку за прин-
ципом аналогів було сформовано 2 групи поро-
сят – контрольна і дослідна по 8-10 голів у кожній, 
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Анотація. Вивчено вплив біологічно активної кормової добавки на деякі показники білкового обміну 
поросят періоду відлучення від свиноматок порівняно з молодняком, який утримували на стандарт-
ному раціоні.
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Abstract. The data about the influence of feed supplement on some indexes of protein metabolism in piglets 
after weaning were presented in the article. It was established both this additive and in with complex of 
microelements increase of total protein concentration and aminotransferases activities in the blood plasma of 
investigated groups.
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живою масою 6-7 кг. Молодняк свиней відлучали 
в 45-добовому віці. Після відлучення і переведен-
ня у нові приміщення поросят утримували в кліт-
ках по 8-10 голів (кожна група окремо). Годували 
стандартним раціоном досхочу, з вільним досту-
пом до кормів і води. 

Поросятам 1-ої дослідної групи (Д
1
) починаючи 

з 35- і до 56-добового віку (21 доба) до раціону 
додавали сульфати заліза (0,24 г), міді (60 мг), 
цинку (160 мг) та селеніт натрію (0,4 мг) на 1 кг 
корму, а також 1% р-н біологічно активної дослі-
джуваної кормової добавки з розрахунку 0,5 мл/
кг живої маси. Поросятам 2-ої дослідної групи 
(Д

2
) починаючи з 35-добового віку, 21-у добу, до 

корму додавали 1% р-н БАД з розрахунку 0,5 
мл/кг живої маси. Контрольна група поросят (К) 
отримувала стандартний раціон. 

Біологічно активна кормова добавка (ТУ У 15.7-
00493675-004:2009) гумінової природи, одержа-
на шляхом двоступінчастого кислотно-лужного 
гідролізу торфу, являє собою в’язку рідину темно-
коричневого кольору із специфічним запахом. 

Матеріалом для дослідження служила кров 
поросят, взята з передньої порожнистої вени 
в 35-добовому віці (10 діб до відлучення), на 
3-ю, 12-у (під час згодовування добавки) і 27-у 
добу після відлучення та переведення поросят у 
нові приміщення (період післядії). У плазмі крові 
тварин загальновідомими методами визначали 
вміст загального білка, активність аспартатаміно-
трансферази (АсАТ) та аланінамінотрансферази 
(АлАТ) [9]. Одержані цифрові дані опрацьовували 
статистично.

У  процесі досліджень виявлено позитивний 
вплив як самої БАД, так і її поєднання з мікроеле-
ментами на білковий обмін поросят періоду від-
лучення від свиноматок. Так, концентрація білка у 
плазмі крові поросят Д

1
 зросла на 27-у добу – на 

9% (р<0,05), а у поросят Д
2
 протягом 3-27-ої діб 

– на 10 і 22% (р<0,05-0,001)  відповідно стосовно 
тварин контрольної групи . Ці дані можуть свід-
чити про підвищення синтезу білка під впливом 
мікроелементів (заліза, міді цинку та селену) та 
компонентів біологічно активного препарату. 

Потрібно також зауважити, що концентрація 
білка в плазмі крові поросят другої дослідної групи 
на 12-у і 27-у доби після відлучення від свиноматок 
була вірогідно вища від рівня до відлучення на 12 
і 22% відповідно (р<0,05-0,001), тоді як у тварин 
контрольної групи вміст білка був на нижній межі 
норми. Тобто був вочевидь позитивний вплив вико-
ристаної БАД  на синтез білка і пролонгованість її дії 
на організм поросят в умовах стресу.

З літературних джерел  відомо, що вплив гумі-
нових речовин на анаболічні процеси відбува-
ється за рахунок їх донорно-акцепторних влас-
тивостей та здатності потрапляти до клітин у 
іонно-дисперсному стані і таким чином впливати 
на інтенсифікацію окисного фосфорилювання та 
енергетичних процесів [7]. Додаткова енергія, 

яка при цьому виробляється, насамперед спря-
мовується на посилення синтезу білка. Також 
існує припущення, що під дією гумінових речовин 
в печінці тварин та птиці активізується система 
внутрішньоклітинних гідролаз, що призводить до 
стимуляції процесів травлення та активації синте-
зу білків крові [8].

Про рівень білкового обміну в організмі свід-
чить інтенсивність процесів переамінування, яка 
представлена активністю двох амінотрансфераз. 
Нами встановлено вірогідне підвищення актив-
ності АсАТ у поросят першої дослідної групи на 
3-ю добу на 27% (р<0,05) та на 12-у добу після 
відлучення на 30% (р<0,05), а також у Д

2
 – в 

1,6 раза на 12-у добу (р<0,05) стосовно тварин 
контрольної групи. Більш результативно гумінова 
добавка як самостійно, так і разом з мікроелемен-
тами впливала на активність АлАТ, підвищуючи її у 
поросят першої і другої дослідної груп стосовно 
контролю впродовж 3-27-ої діб після відлучення в 
1,3-1,8 раза відповідно (р<0,05-р<0,001) .

Дослідженням процесів переамінування в орга-
нізмі тварин у межах кожної групи було встановле-
но, що стрес відлучення найінтенсивніше впливав 
на згадані процеси у поросят контрольної групи, 
знижуючи активність обох амінотрансфераз сто-
совно періоду перед відлученням на 3-ю добу 
в 1,3-1,6 раза (р<0,05-р<0,001) і на 12-у добу 
після відлучення в 1,2 раза (р<0,05) відповідно. 
Найвища активність АсАТ в межах фізіологічної 
норми спостерігається у поросят Д2 на 12-у добу 
після відлучення, а АлАТ – у тварин Д1 на 27-у 
добу після відлучення (р<0,001), що пояснюється 
позитивним та довготривалим впливом поєднан-
ня препарату з мікроелементами (залізом, міддю, 
цинком та селеном) на анаболічні процеси в орга-
нізмі навіть після припинення їх згодовування.

Підвищення активності обох амінотрансфераз 
в межах фізіологічної норми у крові поросят пер-
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шої та другої дослідних груп може свідчити про 
стимуляцію глюконеогенезу (АлАТ) та перероз-
поділ енергетичних ресурсів (АсАТ) організму для 
кращого забезпечення систем, які відповідаль-
ні за компенсаторно-пристосувальні реакції під 
дією гумінових речовин та їх комплексу з мікро-
елементами, що узгоджується з нашими та дослі-
дженнями інших авторів [1, 10].

Отже, в результаті нашої роботи можна ствер-
джувати, що досліджувана біологічно активна 
кормова добавка   при включнні її до стандартно-
го раціону поросят в критичний період відлучення 
від свиноматок зумовлює в їх організмі посилен-
ня обміну білків та анаболічних процесів у межах 
фізіологічної норми, що підтверджується дослі-
дженнями інших авторів [3, 5]. Нами встановлено, 
що згаданий гуміновий препарат, як сам, так і в 
комплексі з мікроелементами, має пролонговану 
дію, а саме підтримує показники білкового обмі-
ну на вищому рівні навіть після припинення його 
згодовування, що є позитивним для покращення 
адаптаційних можливостей поросят в період під-
вищеного впливу на них різноманітних стресових 
чинників.

У ході досліджень враховували живу масу та 
середньодобові прирости поросят усіх груп. На 
початку досліду, в 35-ти добовому віці, до згодо-
вування добавок, жива маса поросят контрольної 
групи в середньому становила 7,75 кг з серед-
ньодобовим приростом 200,14 г/добу, Д

1
 – 6,97 

кг з приростом 180,57г і Д
2
 – 6,93кг з приростом 

198,0г (що на 11% менше ніж у контролі (р<0,05-
0,01) (рис. 1, 2). 

Однак в кінці досліду, в 72-добовому віці (27 діб 
після відлучення від свиноматок та два тижні після 
припинення згодовування добавок) по відношен-
ню до початку досліду (10-ть діб перед відлучен-
ням) поросята контрольної групи збільшили свою 
масу на 7,48 кг і зросли середньодобові прирости 

на 17%; поросята 1-ої дослідної групи підвищили 
живу масу на 14,78кг і середньодобовий приріст 
на 40%, що на 23% більше ніж в  контрольної 
групи тварин (р<0,001) і поросята 2-ої дослідної 
групи підвищили живу масу на 15,32кг і серед-
ньодобовий приріст на 36%, що на 19% більше, 
ніж в контрольної групи тварин (р<0,001) (рис. 1, 
2). В кінці досліду збереженість поросят, яким 
згодовували БАД в комплексі з мікроелементами 
була в середньому на 8% вищою, ніж тварин, яких 
утримували на стандартному раціоні.

Отже, в ході досліджень було встановлено, що 
під впливом біологічно активної кормової добав-
ки в комплексі з мікроелементами залізом, цин-
ком, міддю і селеном в організмі поросят першої 
дослідної групи найкраще проходили процеси 
травлення і засвоєння поживних речовин корму, 
навіть після припинення згодовування добавок, 
що сприяло інтенсивнішому перебігу обмінних 
процесів в їхньому організмі, зростанню продук-
тивності та кращому росту стосовно інших групи 
тварин.

Висновки

1. При додаванні до корму біологічно активної 
кормової гумінової, як самої, так і разом з мікро-
елементами, у плазмі крові поросят в межах 
фізіологічної норми встановлено вищу активність 
аспартат- та аланінамінотрансфераз і зростання 
концентрації загального білка порівняно з контро-
льною групою тварин.

2. Жива маса поросят, яким згодовували пре-
парат гумінової природи у комплексі з мікро-
елементами була на 23, а збереженість на 8% 
вищою, ніж у тварин, яких утримували на стан-
дартному раціоні.

3. Одержані дані свідчать про активацію білко-
вого обміну, зростання продуктивності та кращий 
ріст поросят під дією біологічно активної кормо-

Рис. 1. Жива маса поросят
(M±m, n=6-8).    

Рис. 2. Середньодобові прирости поросят
(M±m, n=6-8).
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вої добавки та її комплексу з мікроелементами в 
критичний період відлучення від свиноматок.
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і природокористування України

Збалансованість кормових раціонів за вітамі-
нами і мінеральними елементами живлення 
має вирішальне значення в забезпеченні 

здоров’я і продуктивності тварин. 
Необхідність поліпшення смакових якостей 

мінеральних сумішей та підвищення рівня їх спо-
живання зумовила появу лизунців у формі блоків 
або контейнерів на основі меляси як стимулятора 
апетиту. Існуючі технології виробництва дають 
змогу створювати лизунці з різним ступенем 
твердості, що є безумовною перевагою порівня-
но з розсипними сумішками з огляду на стійкість 
до несприятливих погодних умов (опади, підви-
щена вологість тощо). Сам процес злизування 
також корисніший  порівняно із використанням 
розсипних сумішей. 

Незаперечним є й те, що процес лизання акти-
візує виділення слини –природного регулятора 
кислотності рубцевого середовища. Це сприяє 
профілактиці субклінічного та клінічного ацидозу, 
та підвищує рівень споживання основного корму. 
Таким чином, використання вітаміно-мінеральних 
добавок у формі мелясованих лизунців набирає 
нового значення не лише як одна із небагатьох 
можливостей підгодівлі корів на пасовищі, але і 
як запобіжний інструмент проти ацидозів високо-
продуктивних корів в умовах висококонцентратної 
годівлі за безприв′язної технології утримання.

Водночас недоцільно покладатися на лизунці як 
на єдине джерело повного забезпечення раціону 
вітамінами та мікроелементами. Передозування 
мікроелементів та вітамінів може мати токсич-
ний ефект, тому виробники вітаміно-мінеральних 
блоків свідомо задають знижені концентрації 
біологічно-активних речовин, що унеможливлює 
покриття потреб тварин навіть за максимально-
можливого рівня споживання продукту. 

Але навіть за досягнення досить високого рівня 
споживання лизунця (250 г на голову за добу), 
корова не здатна забезпечити мінімальну потре-
бу свого організму в мікроелементах та вітамінах, 
за винятком, у даному випадку (табл. 1), йоду та 
кобальту. Тому лизунці можна розглядати лише 
як допоміжний інструмент, який в комплексі із 
вітаміно-мінеральним преміксом у раціоні допо-
магає задовольнити потреби високопродуктив-
них тварин у додаткових кількостях біологічно-
активних речовин.

Слід відзначити, що смакові та фізичні власти-
вості мелясованих лизунців значною мірою зале-
жать від способу їх виробництва.

Існуючі технології мелясованих лизунців можна 
поділити на 3 групи, причому перші два методи 
дуже подібні між собою.

1. Комбінований метод. Послідовність техно-
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