
Постановка проблеми. Інтенсифікація га-
лузі свинарства та підвищення генетичного 
потенціалу продуктивності тварин виявили 
актуальним питання щодо удосконалення 
норм концентрації енергії, поживних, мінера-
льних і біологічно активних речовини в 1 кг 
повнораціонного комбікорму для різних виро-
бничих груп свиней та забезпечення їх повно-
цінного живлення при оптимальному стані 
здоров’я.  

Першочерговим, у системі уточнення норм 
годівлі свиней, можна вважати зниження нор-
ми концентрації в повнораціонному комбікор-
мі неорганічних речовин, і передусім, хлориду 
натрію, кальцію і фосфору. 

Впровадження вищеозначеного в практику 
годівлі свиней дасть змогу не лише оптимізу-
вати мінеральне живлення свиней, а й суттєво 
зменшити виділення мінералів у навколишнє 
середовище. 

Нами встановлено, що використання повно-
раціонного комбікорму для поросят живою 
масою 12-20 кг, згідно з ДСТУ 4124-2002 за-
безпечує підвищення живої маси поросят у 
віці від 41 до 60 діб із 12 кг до 18,5 кг за серед-
ньодобового приросту 325 г та конверсії 2,3 кг 
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Вивчено продуктивні якості поросят у віці від 61 до 90 діб за використання повнораціонного 

комбікорму зі зниженою нормою концентрації хлориду натрію, кальцію і фосфору.  

Визначено, що в склад 1 кг повнораціонного комбікорму для поросят живою масою 20-40 кг необхідно 

ввести 5 г солі кухонної, 14 г крейди кормової і 14 г монокальційфосфату, або в сумі 3,3 % за масою, тоді 

як за використання повнораціонного комбікорму, згідно з ДСТУ 4124-2002 кількість введення солі 

кухонної становить 9 г, крейди кормової – 15 г, монокальційфосфату – 20 г, або в сумі 4,4 % за масою. 

Встановлено, що використання запропонованої норми концентрації хлориду натрію, кальцію і 

фосфору забезпечує зменшення буферної ємності комбікорму, призводить до збільшення приросту живої 

маси і ефективності використання корму. При цьому в 60-добовому віці жива маса поросят становить 

19 кг, а у віці від 61 до 90 діб збільшується до 36,5 кг за середньодобового приросту 585 г та конверсії 2,4 

кг комбікорму на 1 кг приросту поросят, тоді як за використання повнораціонного комбікорму, згідно з 

ДСТУ 4124-2002 ці показники складають 18,5 кг, 35,5 кг, 570 г і 2,5 кг відповідно. 
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комбікорму на 1 кг приросту поросят, викори-
стання повнораціонного комбікорму для поро-
сят живою масою 20-40 кг, згідно з ДСТУ 
4124-2002 призводить до збільшення живої 
маси поросят у віці від 61 до 90 діб із 18,5 до 
35,5 кг за середньодобового приросту 570 г та 
конверсії 2,5 кг комбікорму на 1 кг приросту 
поросят. 

З аналізу одержаних даних зроблено висно-
вок проте, що одержані показники продуктив-
ності поросят за використання повнораціонно-
го комбікорму, згідно з ДСТУ 4124-2002 не 
відповідають вимогам інтенсивного ведення 
свинарства.  

При цьому науково обґрунтовано, що осно-
вним напрямом підвищення продуктивних 
якостей поросят є зниження буферної ємності 
повнораціонного комбікорму за рахунок зни-
ження норми концентрації хлориду натрію, 
кальцію і фосфору, забезпечення кальцієвого й 
фосфорного живлення поросят на основі моно-
кальційфосфату із включенням мінімальної 
кількості карбонату кальцію, та вдосконалення 
амінокислотного живлення поросят за рахунок 
включення до складу комбікорму треоніну [10, 
11]. 
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За результатами попередньо проведених 
досліджень визначено, що використання пов-
нораціонного комбікорму для поросят живою 
масою 12-20 кг зі зниженою нормою концент-
рації хлориду натрію, кальцію і фосфору при 
організації годівлі поросят у віці від 41 до 60 
діб забезпечує зменшення буферної ємності 
комбікорму, призводить до збільшення приро-
сту живої маси і ефективності використання 
корму. При цьому в 40-добовому віці жива ма-
са поросят становить 12 кг, а у віці від 41 до 60 
діб збільшується до 19 кг за середньодобового 
приросту 350 г та конверсії 2,1 кг комбікорму 
на 1 кг приросту поросят.  

В абсолютних показниках, результатом ви-
користання комбікорму для поросят живою 
масою 12-20 кг зі зниженою нормою концент-
рації хлориду натрію, кальцію і фосфору, є 
зменшення кількості введення в 1 кг комбікор-
му кухонної солі з 9 г до 5 г, крейди кормової з 
15 г до 13 г і монокальційфосфату з 20 г до 13г 
[12]. 

Метою дослідження було вивчення продук-
тивних якостей поросят у віці від 61 до 90 діб 
за використання повнораціонного комбікорму 
зі зниженою нормою концентрації хлориду 
натрію, кальцію і фосфору. 

Для вирішення означеної мети необхідно 
було розробити рецепт комбікорму для поро-
сят у віці від 61 до 90 діб зі зниженою нормою 
концентрації хлориду натрію, кальцію і фос-
фору при дотриманні норми інших контрольо-
ваних компонентів живлення, згідно з ДСТУ 
4124 – 2002, провести зважування поросят у 
віці 60-ти і 90 діб, визначити середньодобовий 
приріст поросят, обчислити конверсію комбі-
корму на 1 кг приросту поросят.  

Матеріал і методи досліджень. Досліджен-
ня проведено в умовах ТОВ “Авангард-Д” 
Овідіопольського району Одеської області. 

Матеріалом для проведення досліду були 
поросята української м’ясної породи у віці від 
61 до 90 діб, повнораціонний комбікорм для 
поросят живою масою 20-40 кг зі зниженою 
нормою концентрації хлориду натрію, кальцію 
і фосфору. 

Для проведення досліду було відібрано 80 
голів поросят у 60-добовому віці, яких розпо-
ділили в 4 секціях – по 20 голів у кожній з них. 

Нормування годівлі поросят у віці від 61 до 
90 діб здійснювали на основі норм концентра-

ції енергії і поживних речовин в 1 кг повнора-
ціонного комбікорму [6]. 

Забезпечення повноцінного живлення поро-
сят у віці від 61 до 90 діб проводили за вміс-
том обмінної енергії, сухої речовини, сирого 
протеїну, лізину, метіонін+цистину, триптофа-
ну, сирої клітковини, сирого жиру, кухонної 
солі, кальцію, фосфору, заліза, міді, цинку, ко-
бальту, марганцю, йоду, селену, вітамінів A, 
D, E, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B10 і B12. 

При аналізі повнораціонних комбікормів 
для поросят живою масою 20-40 кг враховува-
ли такі показники як конверсія комбікорму, 
витрати обмінної енергії на 1 кг приросту, 
вміст обмінної енергії в сухій речовині комбі-
корму, енерго-протеїнове співвідношення, кі-
лькість сирого протеїну на 1 МДж обмінної 
енергії, вміст сирої клітковини в сухій речови-
ні раціону, відношення лізину до обмінної ене-
ргії, вміст лізину, метіонін+цистину і трипто-
фану в сирому протеїні (%), співвідношення 
незамінних амінокислот, у % до лізину, відно-
шення кальцію до фосфору.  

Годівлю поросят сухим повнораціонним 
комбікормом проводили досхочу із щоденно 
заповнюваних самогодівниць за вільного до-
ступу до питної води, відповідно до розробле-
ної програми подекадного використання ком-
бікормів. 

Повнораціонний комбікорм для поросят 
живою масою 20-40 кг виготовляли із зерна 
злакових культур (пшениця, ячмінь, кукуру-
дза) – 80% та спеціально розробленої 20% біл-
ково-вітамінно-мінеральної добавки виробни-
цтва ТОВ “Українські технології в годівлі тва-
рин”. 

Продуктивні якості поросят визначали за 
динамікою їх живої маси і середньодобових 
приростів, ефективність використання корму – 
за витратами повнораціонного комбікорму на 
1 кг приросту. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Годівлю поросят у віці від 61 до 90 діб прово-
дили розсипним повнораціонним комбікормом 
для поросят живою масою 20-40 кг, в якому 
норму концентрації хлориду натрію знижено 
із 9 до 5 г, кальцію – із 10 до 8,5 г і фосфору – 
із 8 до 6,5 г. 

З даних, які зазначені в табл. 1, можна зро-
бити висновок, що в 1 кг повнораціонного 
комбікорму для поросят живою масою 20-40 
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кг зі зниженою нормою концентрації хлориду 
натрію, кальцію і фосфору міститься 13,5МДж 
обмінної енергії, 860 г сухої речовини, не мен-
ше 170 г сирого протеїну, 8 г лізину, 5,5 г меті-
онін+цистину, 1,8 г триптофану, не більше 50 
г сирої клітковини і 5 г солі кухонної, не мен-
ше 8,5 г кальцію і 6,5 г фосфору.  

Комбікорм є збалансованим за вмістом нор-
мованих мікроелементів і вітамінів, включає у 
себе ферменти, антиоксидант та адсорбент. 

Із даних табл. 2 видно, що для забезпечення 
зниженої норми концентрації хлориду натрію, 
кальцію і фосфору в склад 1 кг повнораціонно-
го комбікорму для поросят живою масою 20-
40 кг необхідно ввести 5 г солі кухонної, 14 г 
крейди кормової і 14 г монокальційфосфату, 
або в сумі 3,3 % за масою, тоді як за викорис-
тання повнораціонного комбікорму, згідно з 
ДСТУ 4124-2002 кількість введення солі ку-

хонної становить 9 г, крейди кормової – 15 г, 
монокальційфосфату – 20 г, або в сумі 4,4 % за 
масою. 

Поживність 1 кг білково-вітамінно-
мінеральної добавки для поросят живою ма-
сою 20-40 кг зі зниженою нормою концентра-
ції хлориду натрію, кальцію і фосфору зазна-
чено в табл. 3.  

Згідно даних, які зазначено в табл. 3, можна 
побачити, що в 1 кг білково-вітамінно-
мінеральної добавки для поросят живою ма-
сою 20-40 кг зі зниженою нормою концентра-
ції хлориду натрію, кальцію і фосфору міс-
титься не менше 13 МДж обмінної енергії, 900 
г сухої речовини, 350 г сирого протеїну, 29 г 
лізину, 13 г метіонін+цистину, 5 г триптофану, 
не більше 55 г сирої клітковини і 25 г солі ку-
хонної, не менше 52 г кальцію і 21 г фосфору.  
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Таблиця 1. Поживність повнораціонного комбікорму для поросят живою масою 20-40 кг 
зі зниженою нормою концентрації хлориду натрію, кальцію і фосфору  

Показники Одиниці виміру Поживність 
комбікорму 

Маса корму кг 1 

Обмінна енергія МДж 13,5 

Суха речовина г 860 

Сирий протеїн, не менше г 170 

Лізин, не менше г 8 

Метіонін+цистин, не менше г 5,5 

Триптофан, не менше г 1,8 

Сира клітковина, не більше г 50 

Сіль кухонна, не більше г 5 

Кальцій, не менше г 8,5 

Фосфор, не менше г 6,5 

Мікроелементи, вітаміни, 
ферменти, антиоксидант, адсорбент 

  
– 

  
+ 

Показники Одиниці виміру Комбікорм 

зі зниженою нормою 
концентрації Na, Ca і P 

Сіль кухонна г 5 

Крейда кормова г 14 

Монокальційфосфат г 14 

Разом г 33 

Таблиця 2. Забезпеченість зниженої норми концентрації хлориду натрію, кальцію і фосфору 
за рахунок використання відповідних мінеральних добавок  



Сировиною для виробництва білково-
вітамінно-мінеральних добавок для поросят 
живою масою 20-40 кг є макуха соєва, синте-
тичний лізин і метіонін, сіль кухонна, вапняк 
кормовий, монокальційфосфат і 0,5 % премікс 
гроуер, який містить у своєму складі мікроеле-
менти, вітаміни, ферменти, антиоксидант та 
адсорбент.  

Схема годівлі поросят у віці від 61 до 90 діб 
за використання повнораціонного комбікорму 
для поросят живою масою 20-40 кг зі зниже-
ною нормою концентрації хлориду натрію, 
кальцію і фосфору зазначена в табл. 4.  

З даних, які зазначено в табл. 4, можна по-
бачити, що годівля поросят у віці від 61 до 90 
діб диференційована на три вікові періоди – 
від 61 до 70 діб, від 71 до 80 і від 81 до 90 діб. 

У перший віковий період поросятам згодову-
ють 1,0 кг повнораціонного комбікорму за до-
бу, в другий – 1,4 кг і в третій віковий період – 
1,8 кг повнораціонного комбікорму за добу. 

Витрати повнораціонного комбікорму за 
період годівлі поросят у віці від 61 до 90 діб 
становлять 42 кг. 

За результатами проведених досліджень, які 
зазначено в табл. 5 можна стверджувати, що 
використання повнораціонного комбікорму 
для поросят живою масою 20-40 кг зі зниже-
ною нормою концентрації хлориду натрію, 
кальцію і фосфору при організації годівлі по-
росят у віці від 61 до 90 діб забезпечує змен-
шення буферної ємності комбікорму, призво-
дить до збільшення приросту живої маси і 
ефективності використання корму. При цьому 

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№1,2016 219 

Таблиця 3. Поживність 1 кг білково-вітамінно-мінеральної добавки для поросят живою масою 
20-40 кг зі зниженою нормою концентрації хлориду натрію, кальцію і фосфору  

Таблиця 4. Схема годівлі поросят у віці від 61 до 90 діб  

  
Показники 

Одиниці 
виміру 

БВМД 
зі зниженою нормою концентрації 

Na, Ca і P 
Маса корму кг 1 

Обмінна енергія, не менше МДж 12,5 

Суха речовина, не менше г 900 

Сирий протеїн, не менше г 350 

Лізин, не менше г 29 

Метіонін+цистин, не менше г 13 

Триптофан, не менше г 5 

Сира клітковина, не більше г 55 

Сіль кухонна, не більше г 25 

Кальцій, не менше г 52 

Фосфор, не менше г 21 

Мікроелементи, вітаміни, ферменти, підкислювач, 
антиоксидант, адсорбент 

- + 

Показники 
Віковий період / 

кількість спожитого комбікорму 
Вік, діб 61-70 

Добова даванка комбікорму, кг 1,0 

Вік, діб 71-80 

Добова даванка комбікорму, кг 1,4 

Вік, діб 81-90 

Добова даванка комбікорму, кг 1,8 
Витрати комбікорму за період 
годівлі поросят у віці від 61 до 90 діб, кг 
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в 60-добовому віці жива маса поросят стано-
вить 19 кг, а у віці від 61 до 90 діб збільшуєть-
ся до 36,5 кг за середньодобового приросту 
585 г та конверсії 2,4 кг комбікорму на 1 кг 
приросту поросят, тоді як при використанні 
повнораціонного комбікорму, згідно з ДСТУ 
4124-2002 ці показники складають 18,5 кг, 
35,5 кг, 570 г і 2,5 кг відповідно. 

В абсолютних показниках, результатом ви-
користання комбікорму для поросят живою 
масою 20-40 кг зі зниженою нормою концент-
рації хлориду натрію, кальцію і фосфору, ста-
ло зменшення кількості введення в склад 1 кг 
комбікорму кухонної солі з 9 г до 5 г, крейди 
кормової з 15 г до 14 г і монокальційфосфату з 
20 г до 14 г. 

Висновки. 
1. Годівлю поросят у віці від 61 до 90 діб 

проводили розсипним повнораціонним комбі-
кормом для поросят живою масою 20-40 кг, в 
якому норму концентрації хлориду натрію 
знижено із 9 до 5 г, кальцію – із 10 до 8,5 г і 
фосфору – із 8 до 6,5 г. 

2. Для забезпечення зниженої норми конце-
нтрації хлориду натрію, кальцію і фосфору в 
склад 1 кг повнораціонного комбікорму для 
поросят живою масою 20-40 кг необхідно вве-
сти 5 г солі кухонної, 14 г крейди кормової і 

14 г монокальційфосфату, або в сумі 3,3 % за 
масою, тоді як за використання повнораціон-
ного комбікорму, згідно з ДСТУ 4124-2002 
кількість введення солі кухонної становить 9 г, 
крейди кормової – 15 г, монокальційфосфату – 
20 г, або в сумі 4,4 % за масою. 

3. Використання повнораціонного комбіко-
рму для поросят живою масою 20-40 кг зі зни-
женою нормою концентрації хлориду натрію, 
кальцію і фосфору при організації годівлі по-
росят у віці від 61 до 90 діб забезпечує змен-
шення буферної ємності комбікорму, призво-
дить до збільшення приросту живої маси і 
ефективності використання корму. При цьому 
в 60-добовому віці жива маса поросят стано-
вить 19 кг, а у віці від 61 до 90 діб збільшуєть-
ся до 36,5 кг за середньодобового приросту 
585 г та конверсії 2,4 кг комбікорму на 1 кг 
приросту поросят, тоді як за використання по-
внораціонного комбікорму, згідно з ДСТУ 
4124-2002 ці показники складають 18,5 кг, 
35,5 кг, 570 г і 2,5 кг відповідно. 

На даний період нами проводяться дослі-
дження щодо вивчення продуктивних якостей 
поросят у віці від 61 до 90 діб за використання 
повнораціонного комбікорму для поросят жи-
вою масою 20-40 кг із мінімальною нормою 
концентрації кальцію і фосфору.  
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Таблиця 5. Продуктивні якості поросят у віці від 61 до 90 діб  

Показники Продуктивні якості 

Кількість поросят, голів 80 

Жива маса поросят у 60-добовому віці, кг 19 

Жива маса поросят у 90-добовому віці, кг 36,5 

Середньодобовий приріст поросят, г 585 

Конверсія комбікорму, кг/кг приросту поросят 2,4 

Збереженість поросят у віці від 61 до 90 діб, % 96,3 
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ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ПОРОСЯТ В ВОЗРАСТЕ ОТ 61 ДО 90 СУТОК ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМБИКОРМА СО СНИЖЕННОЙ НОРМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

ХЛОРИДА НАТРИЯ, КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА 

Ризничук И. Ф. 

Одесский государственный аграрный университет, г. Одесса 

Изучены продуктивные качества поросят в возрасте от 61 до 90 суток при использовании полнораци-

онного комбикорма с пониженной нормой концентрации хлорида натрия, кальция и фосфора. 

Определено, что в состав 1 кг полнорационного комбикорма для поросят живой массой 20-40 кг необ-

ходимо ввести 5 г соли поваренной, 14 г мела кормового и 14 г монокальцийфосфата, или в сумме 3,3% по 

массе, тогда как при использовании полнорационного комбикорма, по ГОСТ 4124-2002 количество введен-

ной соли поваренной составляет 9 г, мела кормового – 15 г, монокальцийфосфата – 20 г, или в сумме 4,4% 

по массе. 

Установлено, что использование предложенной нормы концентрации хлорида натрия, кальция и фос-

фора обеспечивает уменьшение буферной емкости комбикорма, приводит к увеличению прироста живой 

массы и эффективности использования корма. При этом в 60-суточном возрасте живая масса поросят 

составляет 19 кг, а в возрасте от 61 до 90 суток увеличивается до 36,5 кг по среднесуточного прироста 

585 г и конверсии 2,4 кг комбикорма на 1 кг прироста поросят, тогда как при использовании полнораци-

онного комбикорма, согласно ДСТУ 4124-2002, эти показатели составляют 18,5 кг, 35,5 кг, 570 г и 2,5 кг 

соответственно. 

Ключевые слова: кормление поросят, полнорационные комбикорма, БВМД, концентраты, конверсия 

комбикорма, хлорид натрия, кальций, фосфор. 

PIG PRODUCTION QUALITIES AGED 61 TO 90 DAYS USING THE FEED WITH THE 
CONCENTRATION OF A REDUCED RATE SODIUM CHLORIDE, CALCIUM 

AND PHOSPHORUS. 

I. Riznychuk  

Odessa State Agrarian University, Odessa 

The objective is to study the quality of production of pigs aged from 61 to 90 days, using the complete feed with 

sodium chloride concentration ranges of calcium and phosphorus. Feeding pigs aged from 61 to 90 days was car-

ried out in bulk, a complete feed for pigs live weight of 20-40 kg, wherein the sodium chloride concentration rate 

was reduced 9-5 g of Calcium – from 10 to 8.5 g and phosphorus – from 8 to 6.5 g. It was determined that in or-
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der to provide increased rates of concentration of sodium chloride, calcium and phosphorus in 1 kg of complete 

feed for pigs live weight of 20-40 kg is necessary to enter 5 g of sodium salt, 14 g of lime food and 14 g of calcium 

phosphate, or in an amount of 3.3% by weight, whereas the use of complete feed, according to DSTU 4124-2002 

administration of sodium salt of 9 grams, lime feed – 15 g, Mono-calcium – 20 g or in an amount of 4.4% by 

weight. 

It was found that when using the complete feed for live pig’s weight of 20–40 kg, with a reduced rate of the 

concentration of sodium chloride, calcium and phosphorus in the organization of piglets aged 61 to 90 days re-

duces supply buffer tank It leads to an increase in body weight gain consumption index. 

On the 60th days of age the live weight of  pigs is 19 kg and  from 61st to 90th days it increased up to 36.5 kg, at 

the  average daily gain – 585 g and feed conversion of 2.4 kg  per 1 kg of pigs gain, while using  complete feed 

according to SSTU 4124-2002 these indices  are  18.5 kg, 35.5 kg, 570 g and 2.5 kg respectively. 

Key words: feeding piglets, complete feed, BVMA, concentrates, feed conversion, sodium chloride, calcium, 

phosphorus. 


