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З метою попередження та корекції розладів травлення при 
випоюванні води з лужним рН молодняку свиней, доцільно 
використовувати кормові підкислювачі. Фіксовані органічні кислоти є 
альтернативою антибіотиків, вони покращують конверсію корму, 
збільшують середньодобовий приріст тварин, знижують 
захворюваність і смертність. Підкислювач «Бакт-а-цид» позитивно 
впливає на стан тварин протягом дорощування та відгодівлі. При 
використанні по 2 кг на 1 тонну раціону від відлучення до забою, 
препарат зумовив підвищення приросту на 10-24 г, зростання 
збереженості на 1-2%. 
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Постановка проблеми. З метою порівняльної ефективності різних 

препаратів в умовах господарств та попередження збитків внаслідок розладів 
травного каналу, пропонується використовувати підкислювачі шляхом 
додавання до комбікорму. Виявлення відмінностей у результатах при 
застосуванні препаратів у певний віковий період дозволить раціональніше 
пропонувати їх для конкретних умов виробництва. 

Аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання проблеми. Якість води впливає на рівень споживання кормів та 
здоров’я тварин. Найбільш поширені захворювання травного каналу в моло-
дняку тварин мають спільні риси. Встановлено ефективність патогенетично 
обґрунтованої терапії розладів травлення препаратами, які відновлюють кис-
лотно-лужний баланс, зв'язують та видаляють інфекційні агенти, зменшують 
ступінь інтоксикації, стимулюють відновлення слизових оболонок, підвищу-
ють захисні властивості організму та забезпечують отримання безпечної доб-
роякісної продукції [3, 4, 5]. 
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В якості засобів зниження рН середовища виступають органічні кислоти 
або їх солі, їх застосовують для підкислення середовища у травному каналі, 
консервації та контролю мікробної контамінації в кормі та питній воді для 
тварин, зокрема молодняку свиней [1, 2]. 

Перевагами в застосуванні мають такі підкислювачі, які здатні менш 
подразнювати смакові рецептори та гальмувати секрецію шлункового соку, 
тривалий час перебувають у просвіті травного каналу, щоб досягти товстого 
відділу кишечнику, мають виразний протимікробний ефект на умовно-
патогенних мікроорганізмах (E. coli, Salmonella, Campylobacter and Clostridium). 
Тому зареєстровано для використання у свинарстві чимало препаратів, які 
містять у своєму складі органічні та неорганічні кислоти та їх солі. 

Мета досліджень. Метою дослідження було вивчити вплив кормового 
підкислювача на продуктивність та здоров`я молодняку свиней різного віку в 
умовах випоювання води з високим рівнем рН. 

Матеріали і методи досліджень. Визначення рН середовища питної 
води виконано з використанням рН-метра. 

Дослідження проведено на 500 поросятах, відлучених у віці 28 днів. Це 
гібриди породи великої білої і ландрас, середньою масою тіла 7-8 кг, що 
належать свинокомплексу Дніпропетровської області. 

Утримувались піддослідні тварини в окремих ангарах на глибокій 
підстилці із соломи злакових культур від відлучення до завершення 
відгодівлі. Умови годівлі та утримання були однакові, але при виготовленні 
комбікормів (стартеру, гроверу та фінішеру у відповідний період життя) 
тваринам дослідної групи додавали по 2 кг препарату на 1000 кг комбікорму. 

Препарат «Бакт-а-цид» – це кормова добавка виробництва фірми 
Kiotechagil, Великобританія (реєстраційне посвідчення 2830-05-660-07). 
Склад суміші: форміат аммонію (64.16% розчин) 26.54%, мурашина кислота 
(85.0% розчин) 12.4%, пропіонова кислота (98% розчин) 3.96%, мінеральний 
носій (вермикуліт і сепіоліт) 57.1%. Вигляд: світло-коричневі сипучі гранули, 
рН=3,8-4,2. Норма введення до комбікорму 2-3 кг/т. 

Визначали продуктивність та захворюваність тварин шляхом зважування 
тварин на початку дослідів, при переведенні на відгодівлю та при її завер-
шенні, також реєстрували випадки розладів травлення та причини вибуття з 
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кожної групи протягом усього періоду спостереження.  
Отримані результати використовували для проведення статистичного 

аналізу із визначення достовірності за формулою розрахунку Хі-квадрата 
Пірсона та порівняння із табличним значенням. 

Результати досліджень. Вимірювання щотижня активної кислотності 
питної води, що надходить до ангарів, показало значення в межах інтервалу 
рН=7,8-8,3. Ефективність застосування кормового підкислювача оцінювали на 
підставі показників, які визначають раціональність профілактичних заходів. 

Одержані результати в післявідлучний період піддослідних тварин обох 
груп наведено в таблиці 1.  

Таким чином, у дослідній групі середньодобові прирости у відлучених 
поросят були вищими на 24 г, а збереженість зросла на 2%. Таким чином, за 
обліковий період у тварин, які отримували препарат, споживання 1 кг «Бакт-
а-цид» забезпечило у відлучених поросят 14,5 кг приросту маси тіла. 

1. Показники продуктивності та збереженості поросят 
Показники Контрольна група Дослідна група 

На початок досліду, гол. 250 250 
Середня маса 1 тварини, кг 7,41 7,45 

У віці 60 діб, гол. 236 240 
Середня маса 1 тварини, кг 21,2 22,0 

Середньодобовий приріст за період, г 431 455 
Конверсія корму за період, кг/кг приросту 2,95 2,75 

Захворюваність за період, % 12,4 6,8 
Збереженість за період, % 94 96 

 
Обрахунок статистичної вірогідності показників виявлення розладів 

травлення та збереженість піддослідних тварин виконано шляхом визначення 
Хі-квадрата Пірсона для непараметричних показників. При рівні 
достовірності р<0,05 значення стандарту показника становить 3,8, а Хі-
квадрат при порівнянні захворюваності у відлучених поросят становить 3,89, 
а збереженості 0,39. Тобто статистично доведено зниження кількості розладів 
травлення, але не підвищення збереженості поросят при застосуванні 
препарату. 

Результати під час відгодівлі піддослідних тварин обох груп наведено в 
таблиці 2. Таким чином, в дослідній групі середньодобові прирости у тварин 
на відгодівлі були вищими на 10 г, а збереженість на 1%. Під час відгодівлі 
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вірогідних відмінностей захворюваності та збереженості в контрольній та до-
слідній групі тварин не виявлено. 

2. Показники продуктивності та збереженості молодняку свиней 
Показники Контрольна група Дослідна група 

На початок досліду, гол. 236 240 
Середня маса 1 тварини, кг 21,2 22,0 

При завершенні відгодівлі, гол. 225 230 
Середня маса 1 тварини, кг 107 109 

Середньодобовий приріст за період, г 715 725 
Конверсія корму за період, кг/кг приросту 3,36 3,31 

Збереженість за період, % 95 96 
 

Таким чином, за обліковий період у тварин, які отримували препарат, 
споживання 1 кг «Бакт-а-цид» забезпечило у тварин на відгодівлі 7,5 кг 
приросту маси тіла. 

Висновки: 
1. Підкислювач «Бакт-а-цид» позитивно впливає на продуктивність та 

резистентність молодняку свиней.  
2. У відлучених поросят, що одержували препарат, спостерігали вищі 

середньодобові прирости та зниження частоти розладів травлення. 
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