
Постановка проблеми. Оптимальні пара-

метри мікроклімату, повноцінне і збалансова-

не харчування – найважливіші фактори, що 

визначають швидкість росту, високу продук-

тивність і природну резистентність свиней [4, 

6, 8]. Досягається це раціональним викорис-

танням повноцінних комбікормів, білково-

вітамінних добавок, у тому числі лізину, меті-

оніну + цистину, триптофану [2, 11]. 

Даних про стан природної резистентності та 

продуктивних показників свиней при інтенси-

вному вирощуванні та дефіциті амінокислот в 

умовах нерегульованого мікроклімату недо-

статньо [1, 10, 12]. 

Аналіз останніх досягнень в досліджен-
нях і публікацій. В умовах сучасного свинар-

ства, актуальна проблема підвищення біокон-

версії поживних речовин корму з використан-

ням раціонів з різним вмістом в них лімітую-

чих амінокислот [3, 5, 7]. Дослідження в цьому 

напрямку досить суперечливі. Так [14] повід-

омляє про позитивний вплив використання 

низькопротеїнових раціонів, навпроти [9, 13] – 

негативний ефект вирощування свиней. Прак-

тично відсутні дослідження щодо природної 

резистентності свиней у зв'язку з віком, рівнем 

годівлі і мікрокліматом при інтенсивному ве-

денні свинарства. В літературі недостатньо 

висвітлене питання про вплив раціонів з дефі-

цитом в них незамінних амінокислот на приро-

дну резистентність свиней в умовах нерегу-

льованого мікроклімату. 
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Мета дослідження – вивчити вплив різного 

рівня вмісту незамінних амінокислот у раціо-

нах молодняку свиней на їх зростання, морфо-

біохімічні показники і природну резистент-

ність. 

Матеріали і методи. Досліди виконані на 

помісних поросятах (велика біла х ландрас). За 

принципом аналогів було сформовано чотири 

групи по 10 голів у кожній. Для годування ви-

користовували комбікорми з вмістом сирого 

протеїну 130 г/кг, лізину – 10,5 г, метіоніну + 

цистину – 8,8 г, триптофану – 4,5г, у відповід-

ності з нормами ВІТ, прийняті за 100 % 

(контроль). У дослідних групах вміст сирого 

протеїну (СП) було таким же, а за незамінни-

ми амінокислотами різним: Д-1 – дефіцит від 

контролю склав за лізину 15%, метіоніну + ци-

стину – 14,8 %, Д-2 - відповідно 25 % і 19,4 %, 

Д-3 – 35 % і 39,8%. Для годівлі використовува-

ли комбікорм вологістю 10,3-11,4 % з енерге-

тичною цінністю 1,31 к. е./кг. Науково-

господарський дослід передбачав використан-

ня поросят, відлучених від свиноматок у 21-

добовому віці.  

Тварин піддослідних груп годували відпові-

дно до прийнятих норм з вільним доступом до 

кормів і води, тип годівлі – концентратний. 

При оцінці природної резистентності були 

використані: 

•нефелометричний метод визначення бакте-

рицидної активності сироватки крові (БАСК) 

О. В. Смирнова, Т. А. Кузьміна,1966; 
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•лізицимну активність сироватки крові (В. 

Р. Дорофейчук, 1968) у модифікації відділу 

зоогігієни УНИИЭВ, 1975; 

•фагоцитарна активність нейтрофілів 

(ФАН) – метод В. С. Гостева, 1950 у викладі 

С. В. Плященко та ін, 1979; 

•вміст загального білка в сироватці крові 

визначали за методом Рейсса, електрофорез на 

папері – за Гуревичем. 

Підрахунок кількості еритроцитів (Т/л) та 

лейкоцитів (г/л) проводили в камері Горяєва, 

гемоглобін г/л – еритрогемометром фотоелект-

ричним – 0,65. 

Кров для досліджень брали вранці до годів-

лі. Динаміку живої маси визначали на основі 

показників індивідуального зважування з об-

численням ССП. Матеріали досліджень оброб-

ляли біометричноза Н.А. Плохинским, 1969. 

Гігієнічні умови утримання контролювали 

за показниками температури, вологості, швид-

кості руху повітря, бактеріального обсіменіння 

за прийнятими в зоогігієні методиками (М.В. 

Чорний та ін, 1994). 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Параметри мікроклімату в місцях відпочинку 

тварин підтримували в таких межах: темпера-

тура повітря була +14-18°С, відносна вологість 

– 75-80 %, швидкість руху повітря – 0,30-

0,40 м/с, бактеріальна забрудненість повітря 

мікрофлорою – 170-200тис.КУО/м3. 

В умовах дефіциту в Д-1 групі лізину 15 %, 

метіоніну + цистину – 14,8%, Д-2 – 2,5 % і 19,4 

%, Д-3 – 35 % і 39,8 % відповідно вивчали ди-

наміку продуктивності тварин (табл. 1). 

Зміна живої маси свиней – один з найваж-

ливіших показників перебігу в організмі об-

мінних процесів. Шляхом індивідуальних зва-

жувань визначили живу масу і розраховували 

інтенсивність росту піддослідних свиней.  

Дослідження свідчать, що за живою масою, 

поросята при народженні не мали достовірних 

відмінностей (р≤0,5). З віком, за цим показни-

ком дослідні тварини переважали тварини з 

контрольної групи: у 25-добовому віці – на 

2,8% (Д-1), на 20,2% (Д-2) і на 28,5 % (Д-3), у 

4-місячному відповідно – на 8,2 %, 30 % і 49,1 

%, а за СДП – молодняк контрольної групи: Д-

1 – на 8,7 %, Д-2 – на 19,2 %, Д-3 – на 38%. У 

дослідних групах ефект зниження живої маси 

та середньодобових приростів, на наш погляд, 

обумовлений дефіцитом у раціоні критичних 

амінокислот, а також перепадами температури 

повітря в боксах на 3-7°С, відносної вологості 

на 4-12 %, великої контамінації мікрофлори – 

200 тис. КУО/м3. 

Показником, який характеризує резистент-

ність організму свиней, є загальний білок си-

роватки крові, параметри якого порівнювали з 

показниками його фракцій з піддослідних груп 

(табл. 2).  

Згідно даних табл. 2 у сироватці крові поро-

сят 25-добового віку, вміст загального білка 

був: в контрольній групі – 64,59±1,12 г/л, Д-1, 

Д-2 і Д-3 – відповідно 66,86±0,90 г/л, 

56,80±1,12 г/л і 54,80±1,26 г/л. В 120-денному 

віці зниження загального білка в сироватці 

крові встановлено у свиней з дослідних 2-3 

груп, які недоотримували в раціоні незамінні 
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Таблиця 1. Динаміка живої маси, середньодобових приростів піддослідних поросят  

Примітка: в чисельнику – жива маса, знаменнику – СДП (середньодобовий приріст).  

Вік, міс. Групи 

К Д-1 Д-2 Д-3 

Новонароджені 1,20±0,07 

— 

1,21±0,06 

— 

1,18±0,07 

— 

1,26±0,06 

— 

1 9,15±0,25 

265,48±5,3 

8,90±0,18 

250,0±7,1 

7,60±0,30 

214,0±5,4 

7,12±3,1 

195,0±3,1 

2 18,95±11,30 

326,0±3,7 

17,90±2,1 

300,0±5,8 

19,80±0,28 

240,0±3,2 

18,13±0,20 

200,0±4,5 

3 30,19±0,40 

394,0±5,1 

27,85±1,7 

331,0±5,6 

22,40±0,20 

253,0±1,8 

19,7±0,3 

219,48±3,3 

4 39,40±0,8 

310,0±4,2 

36,40±1,5 

285,0±4,8 

30,2±0,36 

260,0±2,5 

26,42±0,4 

224,0±2,8 

В середньому 

СДП 

323,75±10,1 291,5±6,2 241,7±5,0 209,5±4,3 



амінокислоти: лізину 25-35 %, метіоніну + ци-

стину – 19,4 і 39,8 % (р≤0,05). Кількість альбу-

міну у поросят із зазначених Д-2 і Д-3 груп не 

перевищувала: 25-добовому віці 14,19±0,51 і 

13,78±1,25 г/л, у 120-денному відповідно – 

18,35±0,47 і 17,15±1,01 г/л, що на 8,52 і 7,13 % 

менше з контрольної і дослідної Д-1 групами. 

Слід зазначити, що збільшення кількості зага-

льного білка в сироватці крові у свиней конт-

рольної та Д-1 груп було за рахунок альбумі-

нів і гамма-глобулінів. У 25-добових свиней їх 

вміст склав 23,23±1,18 г/л – 23,62±2,01 г/л, 

120-добових – 25,48±1,02 та 24,38±1,10 г/л. 

Найменший вміст альфа-глобулінів 

(10,95±0,65 і 10,25±0,062г/л) і бета-глобулінів 

(9,36±0,45 г/л і 9,70±0,48 г/л) Д-2 і Д-3 групах 

обумовлено низьким рівнем незамінних аміно-

кислот, перепадами температури, вологості 

повітря, високою контамінацією мікрофлори, 

яке ми розглядали як фактор зниження резис-

тентності, що узгоджується з даними В. А. Ба-

раникова, 2010. Свині з контрольної і дослід-

ної Д-1 груп за кількістю гамма-глобулінів 

(15,19±1,03 і 16,59±1,23 г/л – 25-добові і 

14,86±1,05 і 15,14±0,91 г/л – 4-місячні) переве-

ршували аналогів з дослідних – Д-2 і Д-3 груп. 

Мабуть, у тварин, що утримувалися при згада-

ному вище мікрокліматі і вирощуваних на ра-

ціонах з вмістом в 1 кг кормової суміші не ме-

нше 8,5г лізину і 7,5г метіоніну + цистину, га-

мма-глобуліни, як носії антитіл фіксують на 

собі вуглеводи, ферменти, мікроорганізми і 

тим самим забезпечують імунний захист орга-

нізму (О. В. Степанова, 2000). 

Кількість альбумінів (табл. 3) як найбільш 

значної фракції в сироватці крові поросят 25-

денного віку було в контрольній і дослідній – 

групах 1 - 23,62±2,01 і 22,23±1,18 г/л, 4-

місячному – 25,48±1,02 та 23,38±1,18 г/л, що 

значно менше, ніж у тварин з Д-2 і Д-3 груп, 

які отримували низький рівень критичних амі-

нокислот. В їх сироватці крові виявлено мен-

шу кількість глобулінів, особливо в 4-

місячному віці (34,01±0,67 - 34,25±0,70 г/л). 

Альбуминово-глобуліновий індекс, що харак-

теризує інтенсивність білкового обміну, зали-

шався більш високим (0,57-0,70) порівняно з 
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Таблиця 2. Вміст білка і його фракцій у сироватці крові піддослідних поросят (M±m, n=5)  

Група Загальний білок, г/л Альбумін, г/л Глобуліни 

α β γ 

К 

     

Д-1 

     

Д-2 

     

Д-3 

     

Показники К Д-1 Д-2 Д-3 

Альбуміни 23,62±2,01 

25,48±1,02 

23,62±2,01 

25,48±1,02 

23,62±2,01 

25,48±1,02 

23,62±2,01 

25,48±1,02 

Глобуліни 40,97±1,02 

36,62±0,65 

43,63±0,76 

34,46±0,58 

42,61±0,81 

34,01±0,67 

41,02±0,78 

34,25±0,70 

Білковий індекс 0,57 

0,69 

0,50 

0,70 

0,33 

0,53 

0,53 

0,40 

Таблиця 3. Показники альбумінів і глобулінів у сироватці крові піддослідних поросят 
 (M±m, n=5)  

У чисельнику показники 25-добових тварин, знаменнику – 120-добових. 

У чисельнику показники 25-добових тварин, знаменнику – 120-добових.  



аналогічним показником свиней з Д-2 і Д-3 

груп.  

Вирощування поросят на раціонах зі зниже-

ним вмістом незамінних амінокислот, в умо-

вах граничнодопустимого гігієнічного режи-

му, позначилося на показниках гуморальної та 

клітинної захисту (табл. 4). 

Аналіз даних гуморального захисту дозво-

ляє констатувати, що у поросят Д-2 і Д-3 груп 

25-добового віку БАСК характеризувалася 

меншими значеннями (39,6±0,5 – 41,0±0,5 %) 

у порівнянні з аналогічними показниками з 

контролю і Д-1 груп, які вирощувалися на ра-

ціонах з дефіцитом лізину 25 % і 35 % і метіо-

ніну + цистину – 19,4 і 39,8 %. У поросят з ко-

нтролю ФАН була вище в порівнянні: з Д-1 – 

на 4,1 %, Д-2 – на 16,6 %, д-3 – на 27,9 %. У 

тварин, які вирощувалися при температурі 14-

16°С і вологості 75-80 %, найвищі показники 

клітинного захисту (45,1±0,3%) були у молод-

няку 4-місячного віку з контролю, низькі 

(30,2±0,3%) – з Д-3 групи. 

Висновки. У молодняку свиней, що виро-

щувався (Д-1) при дефіциті в раціонах лізину 

не більше 15 %, метіоніну + цистину – 14,8 %, 

триптофану – 4,5%, в умовах гранично-

допустимої температури 14-18°С, відносної 

вологості – 80 %, швидкість руху повітря – 0,4 

м/с, бактеріального обсіменіння повітря не бі-

льше 150 тис. КУО/м3, не проявлялося значної 

депресії росту, а показники гуморальної та клі-

тинної захисту утримуються на рівні фізіологі-

чних нормативів. 

Тварини (Д-2), при дефіциті в раціоні лізи-

ну 25 %, метіоніну + цистину – 19 %, трипто-

фану – 4,5 %, порівняно з контролем відстава-

ли за живою масою на 28 %, середньодобових 

приростам – на 35,8 %, БАСК –на 7,0-13,8 %, 

ФАН – на 12,3-15,0 %. 

У свиней (Д-3 групи), які вирощувалися при 

зазначеному вище мікрокліматі і дефіциті в 

раціоні лізину 35 %, метіоніну + цистину – 

39,8 %, триптофану – 4,5 %, встановлена де-

пресія росту за живою масою в 4-місячному 

віці на 30,0-49,1 %, кількість гамма-глобулінів 

не перевищувало значень 12,67±1,23 г/л-

14,30±0,58 г/л, БАСК– 38,3±0,3-39,6±0,4 %, 

ФАН– 30,2±0,3-31,8±03 %. Це свідчить, що 

організм свиней з Д-2 і Д-3 груп знаходиться в 

стані імуносупресії, а адаптаційний захист – 

під дією мікрокліматичних факторів. 

Вирощування молодняку свиней, без кори-

гування раціонів з критичних амінокислот та 

оптимального мікроклімату, неефективно. 

Перспективи подальших досліджень. По-

дальші дослідження будуть спрямовані на ви-

вчення природної резистентності організму, 

фізико-хімічних показників м'яса, отриманого 

від свиней, що вирощуються в різних абіо - і 

біотичних умовах.  
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Таблиця 4. Показники природної резистентності молодняку свиней піддослідних груп  

Показники Група 

К Д-1 Д-2 Д-3 

БАСК, % 46,6±0,5 

52,1±0,5 

48,4±0,5 

45,0±0,3* 

41,0±0,5* 

40,8±0,5* 

39,6±0,5* 

38,3±0,3* 

ФАН,% 44,1±0,3 

45,2±0,3 

42,3±0,6 

40,2±0,4* 

36,8±0,6* 

34,5±0,3* 

31,62±0,3* 

30,2±0,3* 

* +Р≤0,05 по відношенню до контрольної; в чисельнику – показники 25-добового віку, знаменнику – 120-добового. 
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РЕЗИСТЕНТНОСТЬ СВИНЕЙ, ВИРАЩЕННЫХ НА РАЦИОНАХ С ДЕФИЦИТОМ 
АМИНОКИСЛОТ В УСЛОВИЯХ НЕРЕГУЛИРОВАНОГО МИКРОКЛИМАТА 

Ткачук Е. Д. 

Харьковская государственная зооветеринарная академия, г. Харьков 

 

Изучено влияния разных уровней содержания незаменимых аминокислот (лизина, метионина + цисти-

на) в рационах молодняка свиней 25-дневного – 4-месячного возраста на их рост, морфобиохимические 

показатели крови, гуморальные и клеточные факторы защиты. Приведены результаты исследований при 

дефиците в опытной – 1 группе – лизина 15 %, метионина + цистина – 14,8 %, опытной – 2 соответст-

венно – 25 % и 19,4 %, опытной – 3 – 35 % и 39,8 %. Выявлены депрессия роста, снижение белкового со-

става сыворотки крови и ее фракций, бактерицидной и фагоцитарной активности сыворотки крови у 

свиней, получивших дефицитный рацион по аминокислотам в условиях предельно-допустимого санитар-

но-гигиенического режима. 

Ключевые слова: резистентность, молодняк свиней, незаменимые аминокислоты, живая масса, об-

щий белок, глобулин, БАСК, ФАН, интенсивность роста.  
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RESISTANCE OF THE PIGS GROWN UP ON DIETS WITH DEFICIENCY OF AMINO 
ACIDS IN THE CONDITIONS OF THE UNREGULATED MICROCLIMATE 

E. Tkachuk 

Kharkiv State Zooveterinary Academy, Kharkiv 

 

The purpose of work was in studying the influence of different levels of the content of irreplaceable amino ac-

ids (lysine, methionine + cysteine) in diets of young growth of pigs from 25-day – 4-month age on their growth, 

morpho-biochemical indicators of blood, humoral and cellular factors of protection. Results of researches at defi-

ciency are given in skilled – 1 group – a lysine of 15%, methionine + cysteine – 14,8%, skilled – 2 respectively — 

25% and 19,4%, skilled – 3 – 35% and 39,8%. Growth depression, decrease in proteinaceous composition of se-

rum of blood and its fractions, bactericidal and phagocytic activity of serum of blood of the pigs which received a 

scarce diet on amino acids in the conditions of the maximum-permissible sanitary and hygienic mode are re-

vealed. 

At the grown-up young growth of pigs (0-1) at deficiency in lysine diets no more than 15%, methionine + cys-

teine – 14,8%, tryptophan – 4,5%, in the conditions of the maximum-permissible temperature of 14-18 °C, rela-

tive humidity – 80%, air movement speeds — 0,4 m/s, a considerable depression of growth isn't shown, and indi-

cators of humoral and cellular protection keep at the level of physiological standards. 

Animals (0-2), at deficiency in a diet of a lysine of 25%, methionine + cysteine — 19%, tryptophan – 4,5%, in 

comparison with control lagged behind on live weight for 28%, an average daily gain - for 35,8%, the BASK - for 

7,0– 13,8%, the FAN – for 12,3–15,0%. 

At the pigs (0-3 groups) grown up at the microclimate stated above and deficiency in a diet of a lysine of 35%, 

methionine + cysteine - 39,8%, tryptophan - 4,5%, growth depression on live weight at 4-month age for 30,0-

49,1% is defined, the amount of gamma globulins didn't exceed values 12,67±1,23 g/l- 14,30±0,58 g/1, the BASK 

– 38,3±0,3-39,6±0,4%, the FAN – 30,2±0,3-31,8±0,3%. It shows that the organisms of pigs from 0-2 and 0-3 

groups are in a condition of immunosuppression, and adaptation protection – under the influence of microcli-

matic factors. 

Breeding of young growth of pigs, without correction of diets on critical amino acids and an optimum micro-

climate is inefficient. 

 

Key words: resistance, young growth of pigs, irreplaceable amino acids, live weight, general protein, globu-

lin, BASK, intensity of growth.  


