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Здоров'я і продуктивність свиней визначається цілою низкою 

різноманітних факторів. Звісно, що основна частина, понад 70%, припадає на 

годівлю. Збалансованість раціонів забезпечує не лише високі прирости маси 

на відгодівлі, але й дає змогу підвищити життєздатність та резистентність 

поросят різних технологічних груп, а також відтворну здатність свиноматок і 

кнурів. 

Для науки і практики відомі десятки, якщо не сотні різних факторів 

годівлі. Звісно, на першому плані стоять основні поживні речовини: протеїн, 

жир, клітковина, кальцій, фосфор тощо. Однак, існує ціла група речовин, які 

на організм свиней завдають чи не найбільшого впливу, враховуючи їх 

низьку концентрацію як в кормах, так і в тканинах. Їх прийнято називати 

«факторами життя», або «вітамінами». Не дивлячись на свою назву, 

отриману ще на початку минулого століття при дослідженні хімічного складу 

першого виділеного вітаміну (тіаміну) вони, як правило, не містять аміногруп 

і мають різноманітну хімічну будову. Але всі вони є незамінними для 

організму. 

За своїм функціональним значенням вони поділяються на: вітаміни-

антиоксиданти, ензимовітаміни та гормоновітаміни. Тобто, ці речовини 
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мають різнобічну дію на організм, а їх недостатність здатна викликати 

серйозні порушення обміну речовин, аж до загибелі тварин.  

До групи антиоксидантів відносяться вітаміни А, Е і С. Вітамін А (або 

ретинол) та його похідні утворюються в організмі тварин у результаті 

розщеплення каротиноїдів, які містяться переважно в рослинних кормах, з 

яких найбільшу активність проявляє β-каротин. Ретинол класично прийнято 

вважати антиксерофтальмічним фактором. Хоча насправді такі клінічні 

ознаки недостатності навряд чи випаде нагода нам з вами спостерігати. 

Насправді ознаки А-вітамінної недостатності в сучасних умовах є 

прихованими і їх складно асоціювати саме з ретинолом. Враховуючи, що 

вітамін А крім антиоксидантної функції стимулює ріст сполучної тканини 

(«вітамін росту»), за його дефіциту часто знижуються прирости маси. Він є 

надзвичайно важливим і необхідним для підтримання дозрівання і 

функціонування слизових оболонок. Це стосується різноманітних органів, а 

тому виникає і можливість розладів травлення, і порушення відтворної 

функції, і народження нежиттєздатного приплоду. За дії ретинолу 

відбувається синтез IgA, який забезпечує резистентність слизових оболонок 

до факторів патогенності багатьох мікроорганізмів. 

Вітамін Е – найпотужніший природний антиоксидант, який водночас є 

синергістом вітаміну А. Тривалий час його називали вітаміном розмноження. 

Пояснюється це тим, що підвищена кількість продуктів перекисного 

окиснення ліпідів накопичується в найбільш метаболічно активних органах: 

яєчниках, сперматогенному епітелії, кардіоміоцитах, міоцитах та нейронах. 

Тому природно, що крім порушень статевої функції існують і інші форми 

прояву Е-вітамінної недостатності. Найбільш типовими є білом'язова 

хвороба, особливо на тлі дефіциту селену, хвороба «тутового» серця, а в 

деяких випадках – розвиток енцефаломаляції. Особливо велика роль 

токоферолу у функції імунної системи. Багатьма вітчизняними дослідниками 
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і нами, зокрема, встановлена залежність напруженості імунітету від вмісту 

вітаміну Е в організмі свиней. 

Вітамін С або аскорбінова кислота, крім антиоксидантних властивостей, 

приймає активну участь в окисно-відновних процесах, перетворенні 

нуклеїнових кислот, синтезі гормонів. Має сильну антистресову дію. На 

відміну від ретинолу і токоферолу,свині зазвичай не відчувають 

недостатність у вітаміні С, бо він синтезується в печінці та нирках. 

Гормоновітаміни мають дію, подібну до гормонів, але вони надходять 

ззовні. Є лише два гормоновітаміни: ретинол і кальциферол.  

Кальциферол являє собою цілу групу природних сполук, проте 

основною біологічною активністю володіють ергокальциферол (D2) та 

холекальциферол (D3).Вітамін D2 надходить із рослинними кормами, проте 

насправді його функція є незначною. Основне значення має вітамін D3. Він 

синтезується у непігментованих ділянках шкіри із 7-дигідрохолестеролу за 

дії ультрафіолетового опромінення в діапазоні хвиль 280-300 нм. Тому одним 

із способів підвищення забезпеченості ним організму є організація належного 

рівня інсоляції або ж встановлення у приміщенні ультрафіолетових ламп. 

Основною функцією вітаміну D є регуляція кальцій-фосфорного обміну. 

Забезпечується це в основному гормоноподібним стимулюванням синтезу 

Са-зв'язувального білка в ентероцитах, що регулює засвоєння кальцію з 

кормів. Вітамін D стимулює затримку фосфору в організмі, впливаючи на 

епітелій ниркових канальців. 

Ензимовітаміни є або складовими частинами, або коферментами 

окремих ферментів. Відтак, прояви їх недостатності є різнобічними. До 

ферментовітамінів відносяться вітаміни групи В та вітамін К. У свиней 

найбільше значення мають такі вітаміни групи В: тіамін (В1), рибофлавін 

(В2), піридоксин (В6), ціанокобаламін (В12).  

Тіамін (вітамін В1). Активною його формою є тіамінпірофосфат або 

кокарбоксилаза, яка синтезується в печінці. Основна роль В1 заключається в 
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реакціях енергетичного обміну, в першу чергу, в реакціях розпаду 

вуглеводів. За недостатності тіаміну знижується активність ферменту 

транскетолази, в результаті чого у тканинах накопичується піровиноградна, 

молочна та гліоксалова кислоти. Вони мають токсичний вплив на мембрани, 

викликаючи їх некроз. Звідси і основний прояв дефіциту В1 у вигляді судом, 

опістотонусу. Він характеризується також сліпотою, косоокістю, дрижанням 

очей. 

Рибофлавін (вітамін В2) входить до складу більше 30 ферментів. Всі 

вони входять до складу флавопротеїнів, які беруть активну участь у диханні 

клітин. У свиней вітамін В2 синтезується мікрофлорою товстого кишечника. 

За нестачі вітаміну порушується обмін речовин, організм втрачає багато 

амінокислот, азотистий обмін стає негативним. Це приводить до затримки 

росту, виснаження, дерматитів, анемій. Порушується робота серця і нервової 

системи. 

Піридоксин (вітамін В6) входить до складу коферментів багатьох 

ензимів, трансфераз, декарбоксилаз, фосфорилаз, ɷ-амінолевулінатсинтетази, 

яка бере участь у біосинтезі гемоглобіну. Він відноситься до ліпотропних 

факторів, оскільки приймає участь у синтезі фосфоліпідів. Враховуючи це, за 

недостатності вітаміну у тварин виникають дерматити, з'являються 

епілептичні судоми. В крові виявляють гіпохромну анемію і мікроцитоз. 

Ціанокобаламін (вітамін В12) впливає на синтез нуклеїнових кислот, 

стимулюючи еритропоез, впливаючи на дозрівання еритроцитів, а також 

сприяє синтезу метіоніну. При його недостатності затримується поділ і 

дозрівання еритроцитів, розвивається макроцитарна анемія. 

Вітамін К є складовою частиною ферменту карбоксилази, що каталізує 

утворення γ-карбоксиглутамінової кислоти. Ця реакція має важливе значення 

в синтезі протромбіну. Крім того, вітамін К приймає участь в утворенні й 

інших факторів згортання крові. Тому основна ознака його недостатності –
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наявність спонтанних крововиливів. У свиней потреби в цьому вітаміні 

можуть задовольнятися за рахунок бактеріального синтезу. 

Слід зауважити, що достатньо часто застосовується класифікація 

вітамінів за їх розчинністю: зокрема, до водорозчинних відносяться вітамін С 

і вітаміни групи В, а до жиророзчинних – А, Е, D і К. 

Розвиток недостатності будь-якого вітаміну може мати дві основні 

причини. Екзогенна недостатність пояснюється низьким вмістом вітамінів 

або провітамінів у кормах. Ендогенні гіповітамінози та авітамінози 

розвиваються через внутрішні фактори, а саме функціональні розлади в 

органах і тканинах. Відповідно вони носять вторинний характер. Найбільш 

яскравим прикладом ендогенного гіповітамінозу є недостатність вітаміну D. 

Після синтезу у шкірі вітаміну D3 або всмоктування з кишечнику вітаміну D2, 

він надходить до печінки, де шляхом гідроксилювання утворюється його 

метаболічно активна форма. В свою чергу, вона ще раз піддається активації, 

але вже в нирках. Тому у свиноматок основного стада та тварин-плідників, 

що мають внутрішню патологію (гепатози і нефрози), відносно часто 

виникають вторинні D-гіповітамінози. Не варто забувати, що більшість 

вітамінів депонується в організмі, а їх основним органом депо є печінка. 

Вона ж відіграє провідну роль у всмоктуванні жирів, виробляючи жовч. Ось 

тому хронічні гепатити і гепатози часто є причиною ендогенних 

гіповітамінозів. Інколи дефіцит вітамінів розвивається через потрапляння 

разом з кормами так званих антивітамінів, які або функціонально, або за 

своєю будовою є антагоністами природних вітамінів. Руйнування вітамінів у 

кормах і травному каналі можливе при підвищеному вмісті важких металів, 

нітратів і нітритів, продуктів пероксидації (прогіркла олія). 

В сучасних умовах утримання свині не часто повторюють долю своїх 

пращурів, які вільно вигулювались у лісах і луках, отримуючи при цьому 

необхідну дозу вітаміну D та споживаючи значну кількість зелених кормів,  
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багатих на β-каротин, вітаміни Е та групи В. Відповідно, промислові умови 

змушують до додаткового введення вітамінних препаратів.  

Слід підкреслити, що потреба тварин залежить від їх віку, 

продуктивності і фізіологічного стану. Найбільші потреби мають племінні 

тварини, а саме свиноматки та кнури. Пояснюється це напруженістю 

процесів утворення сперміїв та дозрівання яйцеклітин. Слід враховувати, що 

слизова оболонка матки, рівень прогестерону та естрогенів залежать в першу 

чергу від вітамінів А і Е, а мінімальний їх рівень повинен знаходитись в 

межах 60-80 мг/кг для токоферолу та 10-15 тис. МО/кг для ретинолу. 

Приблизно на цьому рівні зберігається потреба поросят-сисунів і тварин в 

ранній період дорощування. Адже саме в цей час іде інтенсивний розвиток та 

дозрівання слизових оболонок кишечнику та імунних структур організму, і 

лише у гроверний та фінішний період потреби у тварин зменшуються до 5-10 

тис./кгвітаміну А та 30-40 мг/кг токоферолу. 

Але ці норми не є панацеєю. Обов'язково слід враховувати і селекційні 

особливості свиней. Так, в Данії прийнято згодовувати значно вищий рівень 

вітаміну Е (до 150-200 мг/кг), крім того, технологічні особливості, зокрема, 

стресовий стан, підвищення температури у приміщеннях викликають 

необхідність введення додатково вітамінів С та Е. В окремих випадках для 

покращення якості м'яса та статусу імунної функції додатково вводять до 150 

мг/кг токоферолу. Орієнтовані норми вмісту вітамінів в комбікормах 

наведені в таблиці. 

Таблиця – Орієнтовані потреби свиней різних груп у вітамінах 

Свині А, тис. 

МО 

D3, 

МО 
Е, мг К, мг В1, мг В2, мг В6, мг В12, мг 

Поросята 

до 10 кг 
10-20 

1800-

2000 
60-100 2,0-4,0 2,0-4,0 6-10 4,0-6,0 0,04-0,06 

Поросята 

(10-20 кг) 
10-15 

1800-

2000 
60-100 2,0-4,0 2,0-3,0 5-8 3,0-5,0 0,03-0,04 

Початок 

відгодівлі 

 (20-50 кг) 

7-10 
1500-

2000 
40-60 1,5-3,0 1,0-2,0 4-6 2,0-4,0 0,02-0,03 

Кінець 5-8 1500- 30-40 1,0-1,5 0,5-1,0 3-5 1,5-3,0 0,015-
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відгодівлі 2000 0,025 

Племінні 

тварини 
10-15 

1500-

2000 
60-80 1,0-2,0 1,0-2,0 5-9 3,0-5,0 0,02-0,03 

 

Підходи до визначення ефективності вітамінного живлення свиней 

обов'язково повинні бути комплексними. Варто пам'ятати про причини 

виникнення гіповітамінозів.  

Пропонована нами схема діагностики гіповітамінозів наведена на 

рисунку. Проте, вона теж не є універсальною і має певні особливості  

залежно від окремих вітамінів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. – Загальна схема оцінки вітамінної забезпеченості 

 

Наприклад, неодноразово було показано, що концентрація ретинолу в 

сироватці крові є достатньо стабільною і знижується лише за виражених 

гіповітамінозів. Водночас, концентрація токоферолу може мати суттєві 

коливання залежно від Е-вітамінного статусу тварин. Тому для об'єктивної 

оцінки обміну ретинолу краще відбирати печінку, а токоферолу – кров. 

Корми і кормові добавки Печінка 

Оцінка стану органів і 

систем 

Кров і її сироватка 

Встановлення причини виникнення гіповітамінозів 

Оцінка ступеня гіповітамінозів та його рівня в 

кормах та організмі 



Єфімов В.Г. Значення і контроль вітамінного живлення свиней / В.Г. Єфімов, Д.М. Софонова, 

І.Д. Тригуб, Д.М. Масюк // Годівля та утримання свиней. – 2016. – Вип. 2. – С. 17-19. 

Важливими є і обов'язкове визначення клініко-біохімічного статусу 

тварин. Воно дозволяє оцінити стан внутрішніх органів і виключити 

вторинний характер гіповітамінозів. Для підтвердження первинного 

характеру варто визначати концентрацію вітамінів в кормах.  

Остаточна комплексна оцінка гіповітамінозів обов'язково повинна 

включати стан виробничої ситуації на підприємстві: прирости маси, рівень 

заплідненості, багатоплідність, відсоток захворюваності і смертності, вміст 

жиру та його перекисне та кислотне число в комбікормах, наявність важких 

металів та інших токсикантів тощо.  

І лише тоді вітаміни насправді вдихнуть життя у ваших тварин і ваш 

бізнес! 
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