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ОСОБЛИВОСТІ РОЇННЯ УКРАЇНСЬКИХ СТЕПОВИХ БДЖІЛ 
Постановка проблеми. 

Важливим резервом під-
вищення дохідності бджі-
льництва є повноцінне використання бджолиних 
сімей на всякому природному медозборі впро-
довж пасічницького сезону. Проте за умов неба-
гатих ресурсів нектару та впливу інших зовніш-
ніх чинників бджолині родини часто рояться, що 
призводить до значного зниження їх продуктив-
ності. Запобігти останньому можна завдяки на-
правленому використанню ройової енергії бджіл 
з урахуванням особливостей їх роїння за місце-
вих умов.  
Аналіз досліджень і публікацій, у яких за-

початковано розв’язання проблеми. Роїння, як 
спосіб розмноження медоносних бджіл, відоме 
здавна. Його вивченню присвячено чимало нау-
кових праць (1, 5, 7). Завдяки дослідженням за-
пропоновано різні способи боротьби з цим про-
цесом. Одначе відомі прийоми є недосконалими 
(6). Рівень нинішніх знань не дозволяє говорити 
про повне досягнення перемоги над роїнням (2, 
6). Заходи боротьби з ним започатковуються на 
знаннях закономірностей розвитку бджолиних 
сімей відповідно до місцевих умов, на вивченні 
строків квітування основних видів медоносних 
рослин місцевої флори, на знанні біологічних і 
господарських ознак порід бджіл, які використо-
вуються у господарстві і на знайомстві з біологі-
єю роїння (3-4). Окремі з означених тверджень 
стали основою для наших досліджень. 
Мета досліджень та методика їх проведен-

ня. Метою роботи було вивчення особливостей 
роїння бджіл української степової породи за ти-
пових умов Лісостепу України, північної части-
ни Полтавської області.  
Починаючи з травня місяця, контролювали 

стан бджолиних сімей щодо виявлення ознак 
роїння з метою встановлення оптимального 
строку та відсотку його виникнення.  
Особливості прояву ройового інстинкту бджіл 

оцінювали за Г.Д. Билашем, Н.И. Кривцовим 
1991 (1), контролюючи при цьому кількість за-
кладених ройових маточників, характеристику 
бджолиних сімей на час виникнення ройового 
стану, робочу енергію сімей бджіл у ройовому 
стані.  

Результати дослі-
джень. Сім’ї бджіл україн-
ської степової породи при 

підготовці до роїння в середньому відбудували 
по 32 маточники.  
З появою маточників на гніздових щільниках 

дещо змінилася характеристика сімей. Середній 
показник кількості квадратів печатного розплоду 
на час відкладання яєць у ройові мисочки скла-
дав у досліді 165,00±17,546, у контролі 
299,80±11,935 (різниця на 55,04%). У цей же пе-
ріод середня кількість відкритого розплоду ста-
новила у досліді 165,20±20,621, у контролі – 
232,60±11,822 квадратів (відмінність 28,98%). 
Середній показник кількості печатного розплоду 
попереднього обліку складав у досліді 
315,80±11,430, у контролі – 272,40±14,885 квад-
ратів (різниця – на 15,93%). Через 12 днів у до-
слідних сім’ях приросло 3,16, а у контрольних – 
2,72 кг бджіл. Вирощені молоді бджоли не отри-
мали належного забезпечення виховною робо-
тою, оскільки зі зменшенням яйценосності маток 
відповідно зменшилася кількість відкритого роз-
плоду і, внаслідок цього, – інтенсивність його 
вигодовування. Крім цього, відносно невеликий 
взяток у природі призвів до зменшення кількості 
корму в їх гніздах. Його недоставало для того, 
щоб загрузити бджіл, які вийдуть із печатного 
розплоду попереднього обліку, роботою по збо-
ру й переробці нектару в мед, що також сприяло 
створенню найсприятливіших умов для роїння. 
Поява такої кількості молодих, не забезпечених 
роботою бджіл і спричинила виникнення у них 
ройових інстинктів та зниження до 50% робочої 
енергії. 
З появою ройових інстинктів бджоли значно 

знижували і навіть переставали будувати щіль-
ники. В результаті ми недоодержали у досліді 
40,32% щільників. Наші дані співпадають із ре-
зультатами досліджень інших вчених (1).  
Указані вище результати за всіма досліджува-

ними показниками достовірні. Однак, не підтвер-
дилася достовірність різниці між результатами 
збору меду й інтенсивність льотної діяльності 
бджіл у сім’ях обох піддослідних груп, відмін-
ність цих показників знаходилася в межах 2,41% 
та 14,50%. Причину, можливо, слід шукати у 

Наведені показники, що характеризують змі-
ну фізіологічного стану медоносних бджіл, 
динаміку їх вирощування та продуктивності. 
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періодах входження сімей у ройовий стан. Якщо 
сім’ї рояться за 5-6 тижнів до початку цвітіння 
основних медоносів (як і в нашому варіанті), то 
зниження згаданих вище показників є мало від-
чутним (4). 
Висновки. На пасіках Гадяцького району ро-

їнням було охоплено від 20 до 30% обсягу сімей. 
Входячи у передройовий стан, бджоли українсь-
кої степової породи відбудували в середньому 
по 32 маточники. В період, що передує засіван-

ню ройових мисочок, інтенсивність середньодо-
бового відкладання яєць маткою збільшилася, а 
після засівання вона різко зменшилася. Відповід-
но, зменшилося число вигодовування розплоду і 
збільшилася маса бджіл, не загружених роботою. 
Ройовий стан позначився на робочій енергії сім’ї 
бджіл, що позначилося на зниженні яйценосності 
маток та вигодовуванні розплоду до 50%, медової 
– до 2 та воскової – до 40% продуктивності. 

БІБЛІОГРАФІЯ 
1. Билаш Г.Д., Кривцов Н.И. Селекция пчел. – 
М.: Агропромиздат, 1991.–304с. 
2. Гиниятуллин М.Г., Ишмуратова Н.М. Сравни-
тельная оценка аттрак-тантов для пчелиных роев 
//Пчеловодство. – 2003. – №3. – С.16-17. 
3. Лебедев В.И., Билаш Н.Г. Биология медонос-
ной пчелы. М.: Агропром-издат, 1991. – 239с. 
4. Поліщук В.П. Бджільництво. – Львів: Редакція 

журналу “Український пасічник”, 2001. – 296с. 
5. Таранов Г.Ф. Роение медоносных пчел // Пче-
ловодство. – 1962. – №6. – С.31-35. 
6. Чергик М.І. Вплив роїння на медозбір. Весня-
ний розвиток бджоли //Пасіка.– 2003.– №3.– С.8-
9. 
7. Шимановский Вс. Методы пчеловождения. – 
К.: Ирпень, 1996. – 352с. 

 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО 

№ 2 • 2008 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 97

УДК 619:616.995-132.2-084:636.1:616.995.773.4:636.1 
© 2008 

Березовський А.В., доктор ветеринарних наук, 
Шевченко А.М., Поживіл А.І., кандидати ветеринарних наук, 

НВФ «Бровафарма», м. Бровари Київської області, 

Іщенко А.В., головний лікар ветеринарної медицини, 
ТзОВ «Іскра» Черкаського району Черкаської області 

ЕФЕКТИВНІСТЬ БРОВЕРМЕКТИН-ГЕЛЮ ТА БРОВАДАЗОЛ-ГЕЛЮ  
ПРИ ГЕЛЬМІНТОЗНО-ГАСТРОФІЛЬОЗНОМУ ПАРАЗИТОЦЕНОЗІ  

У КОНЕЙ 
Постановка проблеми. 

З-поміж паразитарних 
хвороб коней нерідко ре-
єструються шлунково-
кишкові нематодози та 
гастрофільози, що мають 
асоціативний перебіг. Бо-
ротьба з ними вимагає дещо іншої тактики ліку-
вально-профілактичних заходів, у плануванні 
яких має бути обов’язкове врахування крайової 
епізоотології та застосування препаратів широ-
кого спектру дії. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблем. За 
останні 5-7 років у нашій країні щорічно збіль-
шується поголів’я коней, які використовуються 
як тяглова сила, у спорті та як додаткове джере-
ло виробництва м’яса й молока. Проте темпи 
росту цієї галузі суттєво гальмуються не лише 
соціально-економічними відносинами в аграр-
ному секторі, а й через хвороби, особливо пара-
зитарної етіології (4). Останні, на даний час, 
знову зросли, сягнувши рівня 20-40-х років ми-
нулого століття (5). 
Збільшення поголів’я коней в особистому кори-

стуванні населення, яке інтегрується у природні 
умови, створює нові природні біоценози, що спри-
яють збільшенню ареалів паразитоценозів (8). 
Асоціацією гельмінтів шлунково-кишкового кана-
лу (параскароз, шлунково-кишкові стронгілятози, 
оксіуроз, стронгілоідоз тощо) та ентомозами (гаст-
рофільози) практично вражено 100% коней, особ-
ливо у приватних конюшнях, оскільки власники 
тварин лише в критичних випадках звертаються за 
допомогою до спеціалістів служби ветеринарної 
медицини (6). Ускладненню епізоотичної ситуації 
з паразитарних захворювань, у першу чергу на ге-
льмінтози, сприяє також застосування хіміотера-
певтичних засобів без урахування краєвої епізоо-
тології, виконання організаційних та загально-
профілактичних заходів (9). 

На даний час вітчизня-
ний ринок достатньо наси-
чений ефективними анти-
гельмінтиками, проте сис-
тематичне застосування 
препаратів із одних і тих же 
хімічних груп призводить 

до розвитку лікоопірності у паразитів до них та 
швидкому поширенню ареалу резистентних рас (1-
2, 7). Тому перед вченими галузі та виробниками 
лікарських засобів стоїть актуальне завдання ство-
рювати нові рецептури препаратів, які б за основ-
ними показниками (ефективність, безпечність, вар-
тість) не поступалися зарубіжним аналогам (3). 
Мета досліджень та методи їх проведення. 

Визначення лікувальної ефективності Броверме-
ктин-гелю та Бровадазол-гелю (НВФ «Бровафар-
ма») за основних нематодозів шлунково-
кишкового каналу та гастрофільозів коней про-
ведено у грудні 2007 року в стаціонарно небла-
гополучному з цих паразитозів господарстві 
ТзОВ «Іскра» Черкаського району Черкаської 
області на поголів’ї 27 робочих коней віком від 
півтора до шести років. 
В осінній період (вересень, 2007 р.) при клініч-

ному огляді коней на гриві, шерсті в ділянці кін-
цівок, підгруддя та інших ділянок тіла було ви-
явлено яйця гастрофіл (ЕІ 100%). У грудні при 
гельмінтоовоскопічному дослідженні фекалій 
методом флотації з аміачною селітрою в моди-
фікації В.Н. Трача (1992) було викрито інвазу-
вання тварин параскарозом, шлунково-
кишковими стронгілятозами. Інвазування коней 
оксіурозом виявляли при огляді тварин («зачо-
си» хвоста) та виявлянням яєць гельмінтів у зі-
скрібах із періанальних складок. 
За результатами досліджень було сформовано 

три групи коней: контрольну (n = 3) та дві дослі-
дних (перша – n = 6, друга – n = 18). Умови 
утримання й годівлі тварин усіх груп були одна-
ковими. Коням першої дослідної групи застосу-

Встановлено високі антигельмінтні та інсек-
тицидні властивості бровермектину-гелю і 
бровадазол-гелю (НВФ «Бровафарма») у ре-
комендованих дозах при застосуванні коням 
за паразитоценозу (параскароз, шлунково-
кишкові стронгілятози, оксіурозі та гастро-

фільозах). 
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вали індивідуально бровадазол-гель у дозі 
1 мл/20 кг м.т. дворазово з добовим інтервалом; 
тваринам другої – індивідуально бровермектин-
гель одноразово в дозі 1 мл/ 20 кг м.т. Коні тре-
тьої (контрольної) групи препаратів не отриму-
вали. Лікувальну ефективність препаратів ви-
значали за даними виявлення яєць гельмінтів 
методом копроовоскопічних досліджень, а виді-
лених гельмінтів та личинок гастрофіл – проми-
вання фекаліїв на другу-п’яту добу після засто-
сування препаратів. 
Результати досліджень. За результатами клі-

нічного та гельмінтоовоскопічного досліджень у 
коней встановлено поліінвазованість основними 
нематодозами шлунково-кишкового каналу: па-
раскарозом – ІІ = 67,9±6,27 яєць в 1 г фекалій, ЕІ 
= 46,29%; стронгілятозами – ІІ = 38,8±7 яєць в 
1 г фекалій, ЕІ 98,1%; оксіурозом – ІІ = 5,43±0,39 
яєць у зіскрібі з перианальних складок, ЕІ = 
70,36% (табл.1). У день застосування препаратів 
поодинокі яйця гастрофіл на гриві виявлено у 9 
коней (33,33%). 
Після застосування бровермектин-гелю та 

бровадазол-гелю гельмінти в основному виділя-
лися протягом перших трьох діб. Серед них ви-
значено параскариси (від 3 до 9 екз.), великі 
стронгіляти (переважно Strongylus equinus, по-
одинокі Alfortia edentatus та малі стронгіляти 
підродини Cyatostominae) та поодинокі оксіури. 
Личинки гастрофіл другої фази розвитку виділя-
лись у фекаліях у кількостях від 20 до 160 екзем-
плярів (переважно Gastrophilus intestinalis) в ос-

новному протягом трьох діб після застосування 
препаратів. 
Через два тижні при контрольному гельмінто-

овоскопічному та візуальному дослідженні фекалі-
їв виявлено високу протипаразитарну ефективність 
препаратів. У групі коней, яким застосовано бро-
вермектин-гель, при параскарозі, шлунково-
кишкових стронгілятозах, оксіурозі та гасрофільо-
зах ІЕ та ЕЕ = 100%. Бровадазол-гель у разі парас-
карозу також виявив 100% ІЕ та ЕЕ, при шлунко-
во-кишкових стронгілятозах – ІЕ = 94,34%, 
ЕЕ = 75%, при оксіурозі – ІЕ = 95,45, ЕЕ 87,5%. 
У контрольній групі коней гельмінтозний ста-

тус лишився без суттєвих змін (табл. 2).  
З метою контролю ефективності бровадазол-

гелю щодо гастрофільозів, коням першої дослідної 
групи (6 голів) через 20 діб було застосовано бровер-
мектин-гель у рекомендованій виробником дозі. 
При дослідженні фекалій лише в пробі від однієї 
тварини було виявлено личинку гастрофіл (відпо-
відно, ЕЕ бровадазолу-гелю становило 83,3%). 
Висновки. 1. У коней при паразитоценозі у 

складі параскарозу, шлунково-кишкових строн-
гілят, оксіурозу та гастрофільозів бровермектин-
гель у дозі 1 мл на 20 кг м.т. виявлено високі ан-
тигельмінтні та інсектицидні властивості (ІІ та 
ЕЕ = 100%).  

2. Бровадазол-гель у рекомендованих дозах 
виявив 100% ІЕ та ЕЕ при параскарозі, шлунко-
во-кишкових стронгілятозах – ІЕ = 94,34%, ЕЕ = 
75%, оксіурозі – ІЕ = 95,45%, ЕЕ = 87,5%, гаст-
рофільозах – ЕЕ = 83,3%. 

1. Інвазування коней гельмінтозами 
Показники інвазованість коней до дегельмінтизації 

яєць гельмінтів у 1 г фекалій яєць у зіскрібі 
параскарозом стронгілятозами оксіурозом Група 

коней 

Кіль-
кість 
голів кількість 

проб фека-
лій 

ІІ ЕІ 
кількість 
проб фека-

лій 
ІІ ЕІ кількість 

зіскрібів ІІ ЕЕ 

1 
2 
3 

6 
18 
3 

4 
7 
1 

294,7 
493,9 

26 

66,7 
38,9 
33,3 

6 
17 
3 

650 
2729 
229,6 

100 
94,45 
100 

6 
8 
2 

32 
44 
12 

100 
44,4 
66,6 

Всього 27 12 814,6 46,3 26 3609 98,15 16 88 70,36 

2. Ефективність Бровадазол-гелю та Бровермектин-гелю  
при шлунково-кишкових паразитоценозах коней 

Ефективність препаратів при: 

параскарозі ш.-к. 
стронгілятозах оксіурозі гастрофі-

льозах 
Група, 
№ 

Кількість 
голів 

Застосовано 
препарат 

ІЕ ЕЕ ІЕ ЕЕ ІЕ ЕЕ ЕЕ 
1 
2 
3 

6 
18 
3 

бровадазол-гель 
бровермектин-гель 
не застосовували 

100 
100 

– 

100 
100 

– 

94,34 
100 

– 

75 
100 

– 

95,45 
100 

– 

87,5 
100 

– 

83,3 
100 

– 
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АНАЛІЗ РОСТУ ОКРЕМИХ М’ЯЗІВ СВИНЕЙ РІЗНИХ ПОРІД  
ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ГОДІВЛІ 

Постановка проблеми. 
М’язова система складаєть-
ся з окремих м’язів і допо-
міжних пристосувань. Ос-
новними властивостями 
м’яза є збудливість і скоро-
чення. Завдяки скороченню 
м’яз зменшується, зближує 
кінці кісток і таким чином 
виконує роботу (2). 
Кожний м’яз – орган. 

Як будь-який інший орган, він виконує певну 
функцію, має властиву йому форму й складаєть-
ся з кісток тканин. До складу м’яза входить 
м’язова й сполучна тканини. У функції м’язів 
важливе значення мають нерви: їх нервові воло-
кна за допомогою рухових закінчень установ-
люють зв'язок із поперечносмугастими 
м’язовими волокнами, утворюючи єдину функ-
ціональну одиницю – нервово-м’язовий апарат, 
який формулюється в процесі розвитку (5). 
Численні м’язи, як правило, парні, мають різну 

форму, будову, функції і розвиток. М’язи – зале-
жно від їхньої функції та внутрішньої будови – 
поділяються на такі типи: динамічні, здатні вико-
нувати значну роботу; статичні, пристосовані до 
фіксації; проміжні (динамостатистичні, статоди-
намічні). М’язи динамічного типу скорочуються 
майже на половину своєї довжини. М’язи інших 
типів скорочуються значно менше (2). 
М’язом називають з’єднання тканин, які вхо-

дять до складу туш або напівтуш, одержаних від 
забою тварин. Сюди входить м’язова, сполучна, 
жирова і кісткова тканини. У складі м’яса міс-
тяться всі необхідні для харчування людини ре-
човини (4). 
Хімічний склад м’яса, його харчова цінність і 

технологічні властивості знаходяться в прямій 
залежності від співвідношення тканин, що вхо-
дять до нього. На співвідношення тканин у м’ясі, 
у свою чергу, впливають порода, стать, вік, вго-
дованість, характер відгодівлі свиней та інші фа-
ктори (5). 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
М’ясом вважають сукупність м’язової, сполучної, 

кісткової, жирової тканин у 
їх природному співвідно-
шенні із залишком крові. Ці 
тканини мають неоднакову 
харчову цінність, а тому їх 
співвідношення впливає 
на споживні властивості 
м’яса. 
М’язова тканина – ос-

новна частина м’яса, що 
має найбільшу харчову 

цінність; чим більше в туші м’язів, тим вища хар-
чова цінність м’яса. Вміст м’язів у тушах свиней 
досягає 40-52% і більше (1). 
М’язова тканина складається із м’язових воло-

кон і міжклітинної речовини. М’язове волокно – це 
досить витягнута (до 15 см) клітина. Воно склада-
ється з оболонки (сарколеми), ядра, плазми (сарко-
плазми) і міофібрил. Група м’язових волокон 
утворює первинний м’язів пучок, оточений сполу-
чнотканинною оболонкою. Первинні пучки 
об’єднуються в пучки вторинні, третинні, що, в 
свою чергу, оточені сполучнотканинними оболон-
ками, які називаються перемізієм, а в сукупності – 
м’яз (мускул). М’яз також оточений оболонкою – 
фасцією. М’язи можна відділити один від одного 
по фасціях і використовувати відповідно до харчо-
вої цінності (3). 
За будовою і характером скорочення м’язових 

волокон розрізняють поперечносмугасту, гладку 
і серцеву тканини. 
Поперечносмугаста м’язова тканина складає 

основну частку м’яса і скорочується залежно від 
волі тварин. Вона характеризується високою 
поживною цінністю (завдяки вагомій частці пов-
ноцінних білків). Назва тканин походить від 
особливостей розміщення міофібрил у волокні, 
коли їх темні (анізотропні) і світлі (ізотропні) 
ділянки знаходяться на одному рівні й утворю-
ються суцільні поперечні світлі і темні смуги, які 
чергуються між собою (4, 6). 
Дослідженнями морфологічного і хімічного 

складу скелетних м’язів сільськогосподарських 
тварин, проведеними багатьма вітчизняними і за-
рубіжними вченими, встановлено, що м’язи, які 
становлять головну складову частину м’яса, до-

Проаналізовано ріст окремих м’язів свиней 
різних порід залежно від типу годівлі. Від 
розміщення м’язів і функцій, які вони викону-
ють, залежить якість м’яса. М’язи, які ін-
тенсивно працювали при житті тварин 

(м’язи шиї, грудей, живота і передніх кінці-
вок), містять більше сполучної тканини, то-
му більш жорсткі, їх харчова цінність неви-
сока. М’язова тканина старих тварин та-
кож більш жорстка, а колір її темніший, 

ніж у молодих тварин. 
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сить відрізняються між собою як за своїм функціо-
нальним призначенням, так і за хімічним складом. 
Мета досліджень та методика їх проведен-

ня. Вивчення динаміки змін м’язів різних частин 
тіла свиней у зв’язку з породою і типом годівлі 
було основною метою наших досліджень. 
Для цього в 2006-2007 рр. у господарствах Чер-

нівецької області проведено досліди на чистопо-
родних тваринах великої білої, полтавської 
м’ясної та миргородської порід. 
Із концкормів використовували концкорм, ви-

готовлений у господарстві. Картоплю згодовува-
ли у вареному вигляді. Годували тварин за нор-
мами ІС УААН. 
Забій свиней проводили в день народження та 

в 2, 4 і 6 місяців по три голови з кожної групи, а 
після досягнення тваринами живої маси 100 кг – 
по п’ять голів. 
Після 24-годинної голодної витримки туші 

при температурі +4ºС проводили обвалку правої 
половинки для визначення співвідношення 
м’яса, жиру і кісток, із лівої півтуші відпрепаро-
вували чотири найбільших за масою м’язи: най-
довшого спини, двоголового стегна, триголового 
плеча і напівперетинчастого.  

Для хімічних аналізів відбирали проби з найдо-
вшого м’яза спини на рівні 10-11-го ребра, з дво-
голового і напівперетинчастого – з центральної їх 
частини, а з триголового – з латеральної головки. 
У м’язах за загальноприйнятими методиками ви-
значали вміст вологи, жиру, золи та білка.  
Кожний м’яз після ретельного очищення від 

фасцій та жиру зважували з точністю до 0,1 г.  
Результати досліджень. Було встановлено, 

що з віком тварин, незалежно від їх породної 
належності й умов годівлі, абсолютна маса 
м’язів закономірно підвищується (табл. 1). Так, 
від народження до часу забою маса найдовшого 
м’яза спини збільшилася на 1202,2-1444,5 г, дво-
голового стегна – 802,8-926,1 г, триголового 
плеча – 494,3-519,6 г та напівперетинчастого 
м’яза – на 583,2-630,5 г.  
Проте окремі м’язи по періодах вирощування 

розвиваються неоднаково. Якщо від народження 
до 2-місячного віку маси найдовшого спини і 
напівперетинчастого м’язів збільшується в 
18,57-23,47 рази, двоголового стегна в 16,20-
19,14, то триголового плеча – лише в 11,56-12,94 
рази.  

1. Маса м’язів піддослідних тварин, г 
Групи тварин Вік при 

забої, дні І ІІ ІІІ ІV V VI 
Найдовший спини 

1 10,5 9,9 9,8 
60 195 197 205 

120 739 659 626 617 535 568 
180 1126 1291 1059 1017 1882 998 

203-214 1458 1322 1352 1239 1324 1210 
Двоголовий стегна 

1 7,9 7,8 8,2 
60 128 147 157 

120 551 498 457 401 325 365 
180 798 873 713 720 740 679 

203-214 934 914 883 820 811 870 
Триголовий плеча 

1 7,7 8,4 8,5 
60 89 101 110 

120 281 287 302 279 213 253 
180 418 432 443 433 442 424 

203-214 502 506 528 519 506 517 
Напівперетинчастий 

1 4,5 4,8 4,9 
60 101 103 115 

120 420 317 328 324 274 250 
180 546 568 513 544 478 521 

203-214 633 635 612 588 606 601 
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2. Коефіцієнти кореляції між масою м’яса в тушах піддослідних свиней і масою окремих 
м’язів  

Групи тварин Найдовший м’яз 
спини Двоголовий стегна Триголовий плеча Напівперетин-

частий 
І +0,99 +0,66 +0,94 +0,79 
ІІ +0,57 +0,73 +0,07 +0,67 
ІІІ +0,91 +0,76 +0,96 +0,94 
ІV +0,65 +0,50 +0,72 +0,47 
V +0,82 +0,42 +0,94 +0,98 
VІ +0,74 +0,82 +0,99 +0,83 

Середнє по всіх 
групах +0,74 +0,47 +0,59 +0,65 

 
Кратність збільшення маси усіх м’язів із віком 

свиней значно знижувалась і в період від 180 до 
203-214 днів становила лише 1,02-1,29 рази. Під-
твердженням цього можуть бути коефіцієнти 
приросту м’язів. 
Найбільша інтенсивність росту всіх м’язів 

спостерігалася в перші два місяці життя молод-
няка різних порід свиней. З 60-денного віку кое-
фіцієнти росту дещо знижуються, залишаючись 
ще на досить високому рівні, й лише після 120 
днів різко знижується. 
Що ж до породних особливостей, то найкра-

щим розвитком найдовшого м’яза спини, двого-
лового м’яза стегна і напівперетинчастого харак-
теризувався молодняк великої білої породи. В 
порівнянні з полтавською м’ясною і миргород-
ською породами, у нього абсолютна маса м’язів 
була більшою, відповідно: найдовшого м’яза 
спини – на 6,7-7,8 і 9,2-10,1%, двоголового м’яза 
стегна – на 5,8-11,4 і 5,0-15,1% та напівперетин-
частого – на 3,-8,0 і 4,4-5,6%. 
Маса триголового м’яза плеча виявилася най-

більшою у свиней полтавської м’ясної породи. 
Можливо, ця породна особливість в розвитку 
найбільшого м’яза передньої кінцівки, який ви-
повнює весь простір між лопаткою, плечовою 
кісткою і ліктьовим відростком, є наслідком 
тривалого формування тварин даної породи. 
Значного впливу на інтенсивність росту м’язів 

тип годівлі не виявляв. 
Крім вивчення ітенсивності росту окремих 

м’язів у свиней порівнюваних порід визначалася 
кореляційна залежність між масою м’язів і кіль-
кістю м’яса в тушах (табл. 2). 
У досліді встановлено загальну кореляційну 

залежність між масою м’язів і м’яса в тушах під-
дослідних свиней. Найвищі коефіцієнти кореля-
ції на концентратному типі годівлі відмічені між 
кількістю м’яса в тушах і масою найдовшого 
м’яза спини (+0,99… +0,91) і триголового плеча 

(+0,94… +0,96) у свиней великої білої та полтав-
ської м’ясної порід; триголового м’яза плеча 
(+0,96… 0,94) і напівперетинчастого (+0,94… 
0,98) – у молодняка полтавської м’ясної та мир-
городської порід при високому ступені вірогід-
ності (р<0,01). 
На раціонах картопляно-концентратного типу 

годівлі маса триголового м’яза плеча найкраще 
корелює з м’ясністю туш (+0,99) у свиней мир-
городської породи при р<0,01. 
Середні показники, наведені в таблиці, свід-

чать, що м’ясність свиней незалежно від породи 
і типу годівлі добре корелює з найдовшим 
м’язом спини (+0,74), напівперетинчастим 
(+0,65) і триголового м’язом плеча (+0,59). Оче-
видно, при визначенні м’ясності туш свиней мо-
жна обмежити відпрепарковою окремих м’язів, 
не застосовуючи трудомісткої роботи по їх обва-
люванню. Цінність м’яса визначається співвід-
ношенням у ньому поживних речовин.  
У м’язах молодих тварин міститься більший 

процент води і незначна кількість жиру. В про-
цесі росту поросят питома маса сухої речовини 
збільшується не лише за рахунок жиру, але й 
білка. При цьому слід вказати, що збільшення 
цих поживних речовин у різних м’язах прохо-
дить неоднаково. Так, за період із дня народжен-
ня до досягнення тваринами віку 203-214 днів 
кількість жиру в найдовшому м’язі спини свиней 
досліджуваних порід збільшилася в 2,9-4,5 рази, 
в двоголовому стегна – в 1,3-2,3 рази, триголо-
вому плеча – в 2,1-2,6 рази і в напівперетинчас-
тому – в 1,9-2,4 рази. 
За цей же час вміст білка в найдовшому м’язі 

спини підвищився в 1,9-2,0 рази, в двоголовому 
стегна – в 1,7-1,8 рази, а в триголовому плеча і 
напівеперетинчастому, відповідно, в 1,6-1,7 і 1,8-
2,0 рази. 
Найбільш різке збільшення вмісту білка в усіх 

досліджуваних м’язах відбувалося в період з од-
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ноденного до 2-місячного віку поросят, а най-
більш інтенсивне відкладання внутрім’язового 
жиру спостерігалось у 4-місячних поросят.  
Співставлення даних хімічного аналізу окре-

мих м’язів показує, що при забої тварин у кінці 
відгодівлі найбільша кількість сухих речовин 
містилася в найдовшому м’язі спини, а най-
менша – в триголовому м’язі плеча. 
М’язи задньої частини туші – двоголовий сте-

гна і напівперетинчастий – істотно не відрізня-
лися між собою за хімічним складом. 
Щодо породних особливостей поживності 

м’язів, то в м’язах поросят миргородської поро-
ди в усі вікові періоди життя містилося більше 
внутрім’язового жиру, ніж у м’язах порівнюва-
них порід. За вмістом у м’язах перше місце за-
ймав молодняк великої білої породи, друге – 
полтавської м’ясної і останнє – миргородської. 
Висновки 
1. Ріст окремих м’язів проходить нерівномірно 

і залежить від віку, породи і типу годівлі свиней. 

Найбільш інтенсивно ростуть м’язи в поросят у 
перші два місяці їх життя і різко сповільнюються 
після 4-місячного віку. 

2. Найкращим розвитком найдовшого м’яза 
спини, двоголового стегна і напівперетинчастого 
характеризується молодняк великої білої породи, 
а триголового м’яза плеча – молодняк полтав-
ської м’ясної. 

3. Між масою м’язів і м’ясністю існує високий 
позитивний зв’язок. 

4. У процесі росту тварин вміст води в м’язах 
зменшується, а жиру і білка – збільшується. 
Найбільш інтенсивне збільшення кількості білка 
в м’язах відбувається в період з одноденного до 
2-місячного віку поросят, а жиру – в 4-місячних.  

5. М’язова тканина являє собою найбільш 
складну і найціннішу в харчовому відношенні 
частину м’яса. Вона є основним джерелом білка 
і деяких інших важливих поживних речовин для 
організму людини.  
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ВІДГОДІВЕЛЬНІ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ  
РІЗНИХ СЕЛЕКЦІЙНИХ СТАД 

Постановка проблеми. 
Збільшення виробництва 
свинини в значній мірі 
залежить від напряму і 
ефективності ведення се-
лекційно-племінної робо-
ти з провідною породою 
України – великою білою. 
Особливе місце при 

цьому відводиться оцінці 
кнурів-плідників різних 
селекційних стад за відго-
дівельними і м’ясними 
якостями їх потомства в 
ідентичних умовах спеціалізованої відгодівель-
но-випробувальної станції. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковані розв’язання проблеми. Як 
відомо, використання кнурів не оцінених за якіс-
тю потомства веде до значного виробничого ри-
зику – висока продуктивність самого плідника 
або його предків не гарантує високої продуктив-
ності одержаного від нього потомства. Оцінка 
кнурів великої білої породи різного заводського 
походження на контрольній відгодівлі передба-
чає суттєвий прояв генетичного потенціалу та 
має велике народногосподарське значення. Так, 
використання кращих плідників племінними го-
сподарствами сприяє зменшенню витрат кормів 
на одиницю продукції та строку відгодівлі, від-
повідно, на 0,2 корм. од. і 10-20 днів (6).  
Даний метод дає змогу консолідувати головні 

показники скоростиглості та м’ясності тварин у 
поколіннях, визначити генетичний потенціал 
стада, лінії або популяції, встановити рівень ге-
нетичної мінливості, ефекту селекції та інші ге-
нетико-популяційні параметри, що впливають на 
інтенсивність селекційного процесу великої бі-
лої породи (1-2).  
Методика досліджень. Відгодівлю свиней різ-

них селекційних стад у регламентованих умовах 
проводили відповідно до загальноприйнятих ме-
тодик (ОСТ 10 3-86). 

Годували тварин за 
принципом «до чистого 
корита» спеціалізованим 
комбікормом (ячмінь – 
45%, кукурудза – 21,8, 
пшениця – 15, соєвий екст-
рудат – 7,2, шрот соняшни-
ковий – 7, рибне борошно – 
2, лізин – 0,31, метіонін – 
0,06, крейда – 1, костовіт – 
0,1, трикальційфосфат – 
0,24, сіль кухонна – 0,22%). 
Утримували відгодівель-

ний молодняк по 2-4 голо-
ви в станку, облік кормів проводили за групами. 
Комплексну оцінку кнурів виконано за допо-

могою селекційного індексу, який розроблено 
для даного туру відгодівлі за методикою В.І. 
Степанова і М.В. Михайлова (5): І = 0,66 (225,6 – 
Х1) + 0,16 (Х2 – 617,1) + 46,36 (4,56 – Х3) + 4,27 
(Х4 – 93,4) + 6,36 (31,65 – Х5) + 3,10 (Х6 – 29), 
де Х1 – вік досягнення живої маси 100 кг, днів; 
Х2 – середньодобовий приріст, г; Х3 – витрати 
кормів на 1 кг приросту, корм. од.; Х4 – довжина 
півтуші, см; Х5 – товщина шпику над 6/7 реб-
ром, мм; Х6 – площа «м’язового вічка», см2. 
Одержані результати оброблені методом варі-

аційної статистики (4) з використанням персона-
льного комп’ютера та програми пакета Statistica 
6.0 (3). 
Результати досліджень. Відгодівля молодня-

ку великої білої породи в умовах станції контро-
льної відгодівлі показала, що за відгодівельними 
і м’ясними якостями селекційні стада між собою 
суттєво відрізняються (табл. 1). Так, найвищими 
відгодівельними якостями відзначалися тварини 
з СГК «Шаболат» Одеської області, які переви-
щували середні показники оцінених кнурів ве-
ликої білої породи за віком досягнення живої 
маси 100 кг на 23 дні, або на 11,3% (Р<0,001), 
витратами кормів на 1 кг приросту – на 0,37 
корм. од., або на 8,8% (Р<0,05) та середньодобо-
вим приростом – на 62,6 г, або на 10,1%. 

Наведено результати вивчення відгодівельних 
і м’ясних якостей свиней великої білої породи 
різних селекційних стад в умовах відгодівель-
но-випробувальної станції. Встановлено, що 
кращими відгодівельними якостями володі-
ють генотипи з СГК «Шаболат» Одеської 
області: на 11,3% раніше досягають живої 
маси 100 кг при вищих на 10,1% середньодо-
бових приростах і менших на 8,8% витратах 

кормів на одиницю продукції. 
Вищими м’ясними якостями відзначалось по-
томство від Славутича 37 із ДПГ Сумського 
АПВ, яке на 4,6% мало довгі півтуші, на 9,6% 
тонший шпік на рівні 6-7 грудних хребців та на 

16,1% більшу площу «м’язового вічка». 
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1. Відгодівельні якості нащадків кнурів-плідників великої білої породи  
різних селекційних стад 

Кличка і номер  
кнура n Вік досягнення 

живої маси 100 кг, днів
Середньодобовий  

приріст, г 
Витрати кормів на 1 кг 
приросту, корм. од. 

ДДГ Сумського АПВ Сумської обл. 
Славутич 37 12 209,92±4,04*** 636,83±22,93 4,39±0,10 
Абор 481 12 210,25±3,58*** 638,75±23,68 4,38±0,10 
По кнурам: 24 210,08±2,74*** 637,79±16,86 4,39±0,07 

СГК «Шаболат» Одеська обл. 
Самсон 77 10 202,80±3,71*** 679,73±42,77 4,19±0,15* 

ДДГ «Степне» Полтавської обл. 
Славутич 7745 11 222,45±4,85 680,27±12,43*** 4,24±0,07** 
Славутич 6099 6 229,50±6,33 666,33±31,62 4,39±0,21 
Славутич 7681 10 251,20±4,13*** 638,90±17,75 4,42±0,08** 
Славутич 6675 9 253,11±7,24*** 648,11±22,75 4,34±0,11 
По кнурам: 36 239,06±3,55*** 658,40±9,88 4,34±0,05* 

ДП «Ювілейний» Полтавської обл. 
Чінгіз 119 11 216,36±6,52 618,91±46,83 4,53±0,21 

СТОВ «Оржицька» Полтавської обл. 
Сніжок 2537 11 234,81±5,91 521,27±26,33 5,16±0,14*** 
Славутич 2593 9 230,78±7,23 548,44±41,45 4,94±0,23 
Деіве 2395 11 215,64±3,87* 599,00±18,16 4,56±0,08 
Крейві 2509 11 230,91±4,65 528,64±21,13*** 5,14±0,11*** 
По кнурам: 42 228,03±2,85 549,34±13,76*** 4,95±0,09*** 

У середньому по оці-
неним плідникам 123 225,64±1,98 617,10±10,61 4,56±0,05 

2. М’ясні якості свиней великої білої породи різних селекційних стад 

Кличка і номер кнура n Довжина півтуші, см Товщина шпику над 
рівнем 6-7 ребра, мм 

Площа «м’язового віч-
ка», см2 

ДДГ Сумського АПВ Сумської обл. 
Славутич 37 6 97,67±0,20*** 28,83±0,31*** 33,68±0,15*** 
Абор 481 6 95,33±0,53** 31,17±0,60 30,32±0,69 
По кнурам: 12 96,50±0,44*** 30,00±0,50*** 32,00±0,61*** 

СГК «Шаболат» Одеської обл. 
Самсон 77 5 96,00±0,97* 31,00±0,11 30,50±0,77 

ДДГ «Степне» Полтавської обл. 
Славутич 7745 4 90,80±2,48 30,40±0,50** 25,88±2,32 
Славутич 6099 4 87,50±2,50* 31,00±3,00 26,30±5,00 
Славутич 7681 4 92,00±1,00 32,00±2,00 20,80±0,30 
Славутич 6675 4 92,00±3,51 29,33±2,03 33,10±3,74 
По кнурам: 16 90,57±1,24 30,68±0,60 28,91±1,66 

ДП «Ювілейний» Полтавської обл. 
Чінгіз 119 4 95,00±0,91 32,00±0,91 29,80±0,88 

СТОВ «Оржицька» Полтавської обл. 
Сніжок 2537 5 91,80±0,93 34,60±1,60 26,20±1,57 
Славутич 2593 5 92,80±0,34 34,00±1,30 27,90±1,00 
Деіве 2395 5 93,80±0,81 32,00±1,30 32,00±1,37* 
Крейві 2509 4 95,70±0,63** 33,00±1,47 31,50±1,62 
По кнурам: 19 93,41±0,53 33,42±0,70 29,30±0,96 

У середньому по 
оціненим плідникам 56 93,37±0,53 31,61±0,39 29,00±0,61 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО 

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії • № 2 • 2008 106

За рахунок більшого віку при постановці на 
відгодівлю дещо нижчу продуктивність мали 
підсвинки зі СТОВ «Оржицька» Полтавської 
області, які вірогідно (Р<0,001) поступались се-
редньопородним даним на 67 г (12,3%) за серед-
ньодобовим приростам і на 0,39 корм. од. (8,5%) 
за витратами кормів на одиницю продукції. 
Високими м’ясними якостями характеризува-

лися свині з ДДГ Сумського АПВ, які високові-
рогідно (Р<0,001) переважали середні показники 
всіх оцінених кнурів за довжиною півтуш на 
3,13 см (3,3%), товщиною шпику над 6/7 ребром 
– на 1,6 мм (5,4%) і площею «м’язового вічка» – 
на 3,0 см2 (10,3%). 
Серед оцінених плідників 100 кг живої маси 

швидше досягало потомство від кнурів-
плідників Самсона 77, Славутича 37 і Абора 481, 
які на 5-50 днів, або на 2,6-24,8% переважали 
своїх ровесників від інших кнурів. Вищі серед-
ньодобові прирости – на 18,2-159 г (2,8-30,5%) 
мав молодняк від кнурів-плідників Самсона 77, 
Славутича 7745 і Славутича 6099. На 0,1-0,97 
корм. од. (або на 2,4-23,1%) менше витрачали кор-
мів на 1 кг приросту тварини від кнурів Самсона 
77 і Славутич 7745. 
За показниками м’ясності потомство від Сла-

вутича 37, на відміну від середніх результатів за 
всіма плідникам, мало довші півтуші на 4,3 см 
(4,6%, Р<0,001), тонший шпик над рівнем 6/7 
грудними хребцями – на 2,7 мм (9,6%, Р<0,01) і 
більшу площу «м’язового вічка» – на 4,68 см2 
(16,1%, Р<0,001). 
Слід відзначити також кнурів інших ліній, по-

томство яких виділялось за показниками продук-
тивності: довжиною півтуш (95-96 см) – Абор 
481, Самсон 77, Чінгіс 119 і Крейві 2509; за тов-
щиною шпика над 6/7 ребром (29,33-30,50 см) – 

Славутичі 7745 і 6675; за площею «м’язового 
вічка» (32,0-33,1 см2) – Деіве 2395 і Славутич 
6675. 
Комплексна оцінка кнурів-плідників за селек-

ційним індексом показала, що найвищий індекс 
та, відповідно, ранг за результатами відгодівлі їх 
потомків мав Славутич 37 (71,9), Самсон 77 
(61,9), Абор 481 (37,2) Деіве (16,9) і Чінгіз 115 з 
(19,3), а найнижчий – Сніжок 2537 (- 82,8), Сла-
вутич 7681 (- 40,5), Славутич 2593 (- 35,8) і 
Крейві 2503 (- 35,6). 
Як відомо, на результати оцінки кнурів-

плідників суттєво впливає їх індивідуальна по-
єднанність з окремими свиноматками, потомство 
від яких відзначається високою, а інколи й рекорд-
ною продуктивністю. 
У таблиці 3 наведено кращі поєднання бать-

ківських пар, нащадки яких за відгодівельними 
якостями переважало середні показники даного 
туру відгодівлі великої білої породи за віком до-
сягнення живої маси 100 кг на 1,0-10%, серед-
ньодобовому приросту – на 2,5-15,6% і витратам 
кормів на одиницю продукції – на 2,5-9,6%. 
З метою визначення частки генотипових від-

мінностей у загальній фенотиповій мінливості та 
взаємозв’язку між показниками відгодівельних і 
м’ясних якостей нами проведено дисперсійний і 
кореляційний аналіз одержаних результатів. 
Встановлено, що вплив генотипу на рівень 

продуктивних ознак знаходився в межах 29,8-
50,6%. Так, частка впливу генотипу в загальній 
фенотиповій мінливості на вік досягнення живої 
маси 100 кг становила 47,6%, середньодобовий 
приріст – 37,7, витрати кормів на 1 кг приросту –
29,8, довжину півтуші – 42,5, товщину шпику – 
38,5 та площу «м’язового вічка» – 50,6%. 

3. Найкращі поєднання кнурів і свиноматок різних заводських стад  
за відгодівельними якостями 

Клички і номер 
кнурів Свиноматка Вік досягнення живої 

маси 100 кг, днів 
Середньодобовий 

приріст, г 
Оплата корму, 

корм. од. 
Самсон 77 Ч. Птичка 276 196,75±6,47 759,50±88,14 3,90±0,26 
Чінгіз 119 Волшебниця 4028 204,67±13,25 711,33±96,83 4,16±0,42 
Славутич 37 Волшебниця 176 204,75±8,63 657,50±56,12 4,33±0,17 
Славутич 37 Хуке 36 207,25±9,49 663,25±55,09 4,26±0,27 
Чінгіз 119 Волшебниця 3362 208,75±10,73 663,00±70,6 4,37±0,39 
Абор 481 Волшебниця 152 208,00±7,82 658,75±52,83 4,26±0,23 
Деіве 2395 Соя 362 209,00±8,18 631,00±40,5 4,45±0,14 

Славутич 7745 Тайга 6348 223,50±4,97 681,00±18,78 4,22±0,09 
У середньому по кнурам  
відгодівельного туру 225,64±1,98 617,10±10,61 4,56±0,05 
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Високі коефіцієнти кореляції виявлено між 
середньодобовим приростом і витратами кормів 
на 1 кг приросту – 0,98 (Р<0,001); витратами кор-
мів і товщиною шпика + 0,78, довжиною півтуші 
та площею «м’язового вічка» + 0,79; середньо-
добовим приростом і товщиною шпику – 0,73 
при Р<0,05. 

Висновки. Одержані результати при контро-
льній відгодівлі свиней різних заводських стад 
необхідно враховувати для подальшого підви-
щення ефективності селекційно-племінної робо-
ти в популяціях свиней великої білої породи, 
насамперед, за рахунок паратипових факторів. 
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ГРАДІЄНТ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ  
У РОГАХ МАТКИ СВИНІ ЯК ПРОЯВ ЛОКАЛЬНО МІЖТКАНИННОЇ 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У МАТКОВИХ ТКАНИНАХ  
Постановка проблеми. 

Висока продуктивність 
свині заснована на винят-
ковій напруженості фізіо-
логічних процесів у її ор-
ганізмі протягом відтво-
рювального циклу, закономірна зміна фаз якого 
вимагає перебудови метаболізму, особливо на 
стадії вагітності. У зв'язку з цим постає необхід-
ність виявити відповідні фізіологічні закономір-
ності метаболізму в репродуктивному тракті 
свиноматки, що дозволить визначити оптималь-
ну кількість споживних речовин і мінералів, зок-
рема макроелементів, відповідно змінам її фізіо-
логічного стану.  
Аналіз основних досліджень і публікацій, в 

яких започатковано вирішення проблеми. Фі-
зіології репродуктивної системи свині присвяче-
но безліч робіт, серед яких безпосереднє відно-
шення до вирішення проблеми мають дослі-
дження закономірностей і особливостей динамі-
ки вмісту в окремих тканинах функціональної 
системи "мати-плід": протеїнів і амінокислот (4, 
12-13), мікроелементів (3, 7), вітамінів-антиокси-
дантів (14-15) у зв'язку з процесами перекисного 
окислення ліпідів і антиоксидантного захисту у 
свиноматок (1, 8). Однак і дотепер обсяг інфор-
мації щодо ролі макроелементів у фізіологічних 
процесах, які відбуваються у системі “мати-плід” 
свині, обмежений поодинокими дослідженнями 
(2, 9-10, 16-17). Це пов'язане, зокрема, з тим, що 
дослідження таких питань відбувається без ура-
хування комплексу фізіологічних перетворень у 
конкретних фазах кожної стадії повного відтво-
рювального циклу свині. Особливо це стосується 
першого місяця вагітності, на котрий припада-
ють критичні періоди прискореного росту тро-
фобласту, імплантації і плацентації (11), протя-
гом яких постачання ембріонів споживними ре-
човинами і мінералами прямо залежить від вміс-
ту останніх у ендометрії, оскільки спосіб жив-

лення плодів свині – гі-
стотрофний. Окрім того, 
відомо, що маса плодів 
перед народженням буває 
різною не тільки через 
природний феномен біо-

логічної (генетичної) різноякісності гамет, з яких 
вони утворюються (5), але й через локально різні 
умови для імплантації і розвитку ембріонів у 
довгих рогах матки свині.  
На підставі дослідження понад 20 біохімічних 

показників маткових тканин і секрету та печінки 
свиноматок протягом відтворювального циклу, 
В.Ф.Коваленко дійшов висновку про існування 
феномену локально міжтканинної діференціації 
фізіологічних процесів у маткових тканинах са-
мок цього виду (6). Суть теорії полягає в тому, 
що інтенсивність метаболізму визначається про-
сторово-різними ділянками матки і залежить ще 
й від активного впливу плода на ендометрій. Для 
з'ясування морфо-функціональних причин цього 
феномену та для можливої подальшої розробки 
способів корекції маси новонароджених поросят 
у бік вирівненості гнізда приплоду, необхідні 
подальші дослідження метаболізму в системі 
“мати-плід”, зокрема, дослідження особливостей 
концентрації макроелементів у просторово різ-
них ділянках довгих (1,2-2 м) рогів матки свині. 
Метою наших досліджень було виявити граді-

єнт просторового розподілу кальцію (Са), фос-
фору (Р), калію (К), натрію (Na) і магнію (Mg) у 
тканинах рогів матки у зв'язку з фазами естраль-
ного циклу і критичними періодами ембріональ-
ного розвитку протягом першого місяця стадії 
вагітності.  
Методика. Дослідження виконані в лаборато-

рії фізіології Інституту свинарства ім. О.В.Квас-
ницького УААН та агрокомбінаті з виробництва 
свинини «Калита» (Київська обл.) на поголів'ї  
23 свинок великої білої породи, аналогів за  
масою і віком. Утримання тварин – групове, 

____________________ 
* Керівник – доктор біологічних наук, професор, академік УААН Коваленко В.Ф. 

Висвітлено експериментальні дані й теоре-
тичне обгрунтування градієнта просторово-
го розподілу макроелементів у ендометрії і 
міометрії рогів матки свині у зв'язку з фено-
меном локально міжтканинної диференціації 
фізіологічних процесів у маткових тканинах. 
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1. Локальний вміст макроелементів у ендометрії та міометрії  
на різних стадіях відтворювального циклу 

Ендометрій 
Поросність, доба Статевий спокій Охота 10-та 15-та 20-та 

Просторово різні ділянки рогу матки 
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ва 
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вка 
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ва 
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Ca 
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**
* 
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9 
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32

,1
8 
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7 

14
66

,0
0 

15
68

,7
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,3
9 
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01

,4
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13
51

,6
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7 

11
54
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* 

P 
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**
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,0
8 
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2 
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1 
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8 
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* 
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5

* 
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14
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**
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13
06

,8
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**
* 

Na 
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**
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36
 

75
8,
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**
* 
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K 
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**
* 

12
37
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Mg 
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* 
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* 
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Міометрій 
Поросність, доба Статевий спокій Охота 10-та 15-та 20-та 

Просторово різні ділянки рогу матки 
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Примітка: * – Р<0,05, **– Р<0,01, ***– Р<0,001. 
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безвигульне, годівля – комбікорм СК-4 згідно з 
нормою ІСв УААН та прийнятої на комплексі 
технології. Виникнення рефлексу нерухомості 
перевіряли щоденно о 8 і 20 год. кнуром-
пробником. На третьому естральному циклі сви-
нок осіменили і забили: 8 голів на двох фазах 
стадії естрального циклу – статевого спокою (10-
та доба діеструсу) і охоти, а також по 5 голів у 
групі на стадії вагітності (на 10-ту, 15-ту і 20-ту 
добу). Були досліджені такі відділи кожного ро-
гу матки: основа – третина рогу від біфуркації, 
середина і верхівка – краніальна третина. Зразки 
тканин зберігали у рідкому нітрогені до початку 
визначення вмісту в них макроелементів (мг/кг 
сирої тканини) на атомно-адсорбційному спект-
рофотометрі С-112 за методикою І. Хавезова і Д. 
Цалєва в модифікації ІСв УААН. Цифровий ма-
теріал був статистично оброблений згідно з про-
грамою Microsoft Excel 2003 у середовищі Win-
dows XP Professional і методів варіаційної стати-
стики.  
Результати досліджень. Динаміка вмісту ко-

жного макроелемента в ендометрії і міометрії 
просторово різних ділянок рогів матки характе-
ризувалась закономірними змінами, пов'язаними 
з періодами відтворювального циклу (табл. 1). 
Фаза статевого спокою відзначалася мінімаль-
ною коцентрацією макроелементів у ендометрії 
верхівки рогу матки (за винятком К ), тоді як у 
фазі охоти в цій ділянці відбувалося вірогідне їх 
накопичення. На 10-ту добу вагітності верхівка 
рогу, де на цей час локалізовані бластоцисти, 
залишалася найбільш насиченою макроелемен-
тами. Після завершення імплантаційного пері-
оду, з переходом до плацентації – 15-та доба – 
максимально насиченою Са і К була середня 
третина рогу, але максимальний рівень Na і Mg 
все ще зберігався у його верхівці. У першій тре-
тині періоду плацентації (20-та доба) відбувало-
ся різке підвищення вмісту Са і Р на цих самих 
ділянках, а Na і К – в основі рогу при рівномір-
ній насиченості магнієм усіх ділянок. 
Найбільш лабільним макроелементом виявив-

ся Р, концентрація якого була знижена в ендоме-
трії середини та верхівки рогу матки після заве-
ршення імплантації, але різко підвищувалася тут 
у процесі плацентації.  
Характерно, що зростання вмісту кожного ма-

кроелемента (за винятком Р) на 10-ту добу вагіт-
ності було максимально виразним саме у верхній 
третині рогу. Оскільки цей його відділ першим 
зазнає стимулюючого впливу ембріонів на лока-
льне кровопостачання ендометрію, саме цим і 
може пояснюватися більша насиченість його мі-

нералами. 
Зміни динаміки вмісту макроелементів у про-

сторово різних ділянках рогу відбувались пара-
лельно в ендометрії і міометрії, хоча характер 
цих змін був повільніший у міометрії, ніж в ен-
дометрії, як у часі, так і у просторі. Це є резуль-
татом і свідченням високої метаболічної актив-
ності ендометрію, основної структури материн-
ської частини плаценти свині, морфологічно і 
функціонально тісно пов'язаної з дитячою час-
тиною плаценти. Це також свідчить про актив-
ний вплив ембріонів на метаболізм матки, і ця 
закономірність спрямована на здійснення проце-
сів імплантації і плацентації, а також життєзабез-
печення ембріонів на ранніх стадіях розвитку. 
Не виключено, що відхилення від оптимального 
рівня вмісту макроелементів на тій чи іншій ді-
лянці рогів матки може провокувати ембріона-
льну смертність, особливо на ранніх стадіях роз-
витку, коли рівень її сягає максимуму.  
Закономірно вищий рівень кожного з макро-

елементів у міометрії, порівняно з ендометрієм, 
спостерігався протягом фаз охоти і статевого 
спокою і протягом критичних стадій розвитку 
ембріонів (імплантація – плацентація), що є свід-
ченням депонуючої і транспортуючої функції 
цього тканинного шару матки свині. Динаміка 
вмісту Са у міометрії відзначалась тими ж зако-
номірностями, що і в ендометрії аналогічних ді-
лянок рогу матки. У верхівці рогу матки збіль-
шення концентрації елемента, порівняно з осно-
вою, відбувалось у період охоти, на 10-ту та 20-
ту доби вагітності на 11,59… 10,26… 6,11%, від-
повідно, а в середній третині рогу – на 10-ту та 
20-ту доби на 7,36 і 9,79%. Кількість P у міомет-
рії підвищувалась у верхівці рогу (р<0,01) лише 
на 10-ту добу естрального циклу (статевий спо-
кій) та на 10-ту добу вагітності, а на 15-ту і 20-ту 
– існувала тенденція до підвищення. 
Одержані дані про різний вміст макроелемен-

тів у ендометрії і міометрії просторово аналогіч-
них ділянок рогу матки є свідченням і результа-
том феномену локальної диференціації метабо-
лічних процесів у репродуктивному тракті сви-
номатки (6). Ця особливість маткового метаболі-
зму, а отже, і коливань рівня насиченості матко-
вих тканин тим чи іншим макроелементом, ви-
кликана гормональними змінами на протязі від-
творювального циклу свиноматки. Однак одер-
жані дані також свідчать про залежність спрямо-
ваності просторового градієнта концентрації ма-
кроелементів від функціонального стану матко-
вих тканин. Нижче наведений приклад чисель-
ного значення концентрації Са і Р характеризує 
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градієнт просторового їх розподілу в ендометрії 
у напрямі верхівка → середина → основа рогу 
матки: 
Са статевий спокій – 1032,18 → 1108,49 → 

1214,79 
 о х о т а – 1568,79 → 1466,00 → 1464,37 
 доби вагітності 
 10-та – 1351,61 → 1201,42 → 1197,39 
 15-та – 1154,62 → 1294,97 → 1135,29 
 20-та – 1280,25 → 1132,27 → 1103,45  
 Р статевий спокій – 1432,12 → 1590,08 → 

1627,50 
 о х о т а – 1382,75 → 1267,78 → 1242,81 
 доби вагітності 
 10-та – 1326,99 → 1507,15 → 1386,77  
 15-та – 1321,67 → 1453,13 → 1524,59  
 20-та – 1591,93 → 1449,38 → 1306,83 
Наведені дані демонструють пряму залежність 

просторового градієнта концентрації макроеле-
ментів у ендометрії від функціонального стану 
системи “матка-ембріони”, який, в свою чергу, 
визначається фазою відтворювального циклу 
свиноматки. У стані статевого спокою, тобто у 
фазі діеструсу, основа рогу матки займає пріори-
тетне положення за градієнтом насиченості ка-
льцієм, але зі зміною гормонального профілю і 
настанням охоти пріоритету набуває верхівка 
рогу, як така, що має прийняти ембріони у випа-
дку запліднення. Природньо, що наявність блас-
тоцист у цьому просторовому відділі матки під-
тримує максимальний градієнт концентрації ма-
кроелементів, визначеної на 10-ту добу вагітнос-
ті. Ця закономірність зберігається й протягом 
процесів імплантації та плацентації, що є яскра-
вим прикладом феномену локальної диференціа-
ції метаболізму у маткових тканинах.  
Аналогічна закономірність спостерігається і у 

спрямованості градієнта концентрації макроеле-
ментів у міометрії і в характері його динаміки 

упродовж окремих фаз відтворювального циклу, 
пов'язаних з функціональними змінами цієї мат-
кової тканини (табл. 1). Проте обумовлюють 
градієнт просторового розподілу макроелементів 
у рогах матки не лише фази відтворювального 
циклу і стимулюючий вплив активності ембріо-
нів, а ще і ступінь фізіологічного затребування 
того чи іншого макроелемента на тій чи іншій 
фазі циклу, а також різний ступінь лабільності 
метаболізму конкретного елемента. Останню 
позицію добре ілюструє приклад градієнта фос-
фору, максимальні показники якого протягом 
10-20-ї доби змінюють спрямованість порівня-
льно до градієнта Са.  
Висновки.  
Характер динаміки концентрації макроелемен-

тів у материнській частині плаценти свині ви-
значається просторово-структурним фактором 
рогу матки на протяжінні і у зв'язку з різними 
фазами естрального циклу і вагітності. 
Інтенсивність метаболізму макроелементів на 

просторово різних ділянках рогу матки знахо-
диться під активним впливом на ендометрій ем-
бріонів ранніх стадій розвитку, зокрема 10-
денних бластоцист. 
Феномен локальної диференціації метаболізму 

у маткових тканинах обумовлений не тільки фа-
зою відтворювального циклу свиноматки і сти-
мулюючим впливом активності ембріонів, а ще і 
ступенем фізіологічного затребування того чи 
іншого макроелемента на тій чи іншій фазі цик-
лу, а також ступенем лабільності метаболізму 
конкретного елемента. 

 Одержані дані щодо характеру і причин зміни 
концентрації макроелементів у просторово різ-
них ділянках ендометрію і міометрію є допов-
ненням і підтвердженням теорії локальної дифе-
ренціації метаболічних процесів у матці свині. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЛІГАНДІВ ПІД ЧАС  
ВИГОТОВЛЕННЯ КОБАЛЬТВМІСНИХ СПОЛУК 

Ключові слова: аміно-
кислоти, атомно-абсорб-
ційна спектрофотометрія, 
біотехнологія, кобальт, лі-
ганди, мінерально-орга-
нічні сполуки. 
Постановка проблеми. 

Важливе значення у годі-
влі сільськогосподарських 
тварин та птиці має міне-
ральне живлення. Пору-
шення обміну мікроеле-
ментів (біометалів) призводить до зниження ре-
зистентності продуктивності й захворювання 
тварин. Розробка, виробництво і впровадження 
кормових біопрепаратів, у яких метали-біотики 
мають високу біодоступність, є актуальним для 
тваринництва України, а їх використання дає 
можливість значно знизити вміст важких металів 
у преміксах та комбікормах, підвищити продук-
тивність тварин, що економічно обґрунтовано. 
Крім того, використання таких кормових препа-
ратів є екологічно доцільним (1-4).  
З огляду на викладене вище виникає необхід-

ність розробки нових біотехнологій конструю-
вання металоорганічних комплексів, зокрема 
кобальту, та контроль вмісту в них біометалу. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Низкою авторів запропоновано різні технології 
взаємодії металів із лігандами. Так, В.В. Соло-
мон (2007) розробив метод виробництва хелат-
них сполук шляхом отримання водних розчинів 
неорганічних солей металів з наступним їх на-
гріванням до t 60 °С і перемішуванням із водним 
розчином гліцину (5). 
Металоорганічні комплекси також отримують 

методом хімічного металування, де метали-
біотики утворюють хелати з різноманітними біл-
ковими гідролізатами, а також із амінокислотами 
у спеціальних реакторах, у яких постійно відбу-
вається перемішування середовища з безпере-
бійним постачанням кисню (4). 
Мета дослідження та методика його прове-

дення. Метою роботи було дослідити вплив до-
давання різних концентрацій лігандів під час 

виготовлення металоорга-
нічних сполук кобальту на 
процес комплексоутво-
рення, а також встановити 
оптимальне співвідношен-
ня між амінокислотою та 
металом за його вмістом у 
комплексних сполуках.  
Для визначення концен-

трації кобальту наважки 
препаратів, одержаних за 
допомогою лабораторного 

млина, подрібнювали впродовж 10-15 хвилин, 
після чого просівали їх через сито з отворами 
діаметром 1 мм. Залишок на ситі вилучали, ви-
користовуючи надалі просіяну частину. Одночас-
но готували по дві паралельні проби препаратів. 
У мірні колби місткістю 100 см3 вносили на-

важки препаратів по 100 мг, розчиняли їх у 
90 см3 дистильованої води; далі доводили об’єм 
до мітки, колби закривали корками, збовтували 
та залишали на дві години. Після цього розчини 
знову збовтували й залишали на 20-30 хвилин 
для випадання можливого осаду. Таким чином 
одержували маточний розчин.  
Із колб, не збовтуючи та не торкаючись дна, за 

допомогою піпеток відбирали по 0,2 см3 маточ-
ного розчину й переносили його в колби місткіс-
тю 50 см3. Об’єм доводили до мітки дистильова-
ною водою і перемішували. Паралельно з приго-
туванням розчинів досліджуваних проб готували 
“холостий” розчин.  
Спектрометричні вимірювання оптичної гус-

тини розчину проводили відповідно до інструк-
ції з експлуатації атомно-абсорбційного спект-
рофотометра. 
За градуювальним графіком, який був побудо-

ваний заздалегідь, визначали вміст кобальту в 
розчинах досліджуваних проб. Якщо масова 
концентрація кобальту в розчинах перевищувала 
значення верхньої межі робочого діапазону, то 
до розчинів додавали дистильовану воду з тим, 
аби масова концентрація в отриманих розчинах 
знаходилась у межах робочого діапазону вимі-
рювання. У такий спосіб готували і “холостий” 
розчин. 

У науково-дослідному інституті екології та 
біотехнології в тваринництві Білоцерківсько-
го національного аграрного університету 

було синтезовано препарати кобальту, у яких 
метал знаходиться у складі органічно-

мінерального комплексу. Встановлено опти-
мальне співвідношення між концентраціями 
металу та ліганду під час виготовлення ком-

плексних сполук кобальту.  
Визначення вмісту біметалу в хелатній 

структурі проводили з використанням атом-
но-абсорбційної спектрофотометрії.  
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Вміст кобальту в металоорганічних сполуках у залежності від концентрації ліганда  
під час виготовлення препаратів 

Маса гліцину, що додається до 3 мл  
реагуючого середовища, г 

Вміст кобальту в одержаному препараті,  
мг/г на натуральну вологу 

0,187 123,2±7,52 
0,375 155,7±4,08 
0,467 142,7±0,86 
0,562 123,5±2,97 
0,750 112,02±2,03 

 
Вимірювання оптичної густини кожного зраз-

ка розчинів проводили двічі, за результат брали 
середнє арифметичне двох паралельних вимірю-
вань. 
Результати досліджень. Виготовлення мета-

лоорганічних комплексів проводили шляхом 
взаємодії кобальту з лігандом, під час постійного 
перемішування ґелеподібної, попередньо підго-
товленої сполуки кобальту із гліцином. Для оп-
тимальної взаємодії металу з органічною речо-
виною у біотехнології виробництва застосовува-
ли різні концентрації ліганду (табл.). 
Порівнюючи одержані результати дослідів 

щодо впливу концентрації гліцину у реагуючому 
середовищі на вміст кобальту в хелатних ком-
плексах, встановили, що найоптимальнішою ма-
сою внесення амінооцтової кислоти на 3 мл реа-
гуючого середовища є 0,375 г. За таких умов 
концентрація кобальту у препараті становить 
15,6%.  

Під час додавання 0,187 і 0,562 г амінокислоти 
утворення комплексів було на одному рівні, 
вміст кобальту в синтезованих препаратах ста-
новив 12,32 та 12,35% за масою. 
Найменша кількість металу, яка прореагувала 

з лігандом (11,2%), була у середовищі, де для 
проведення реакції додавали 0,75 г гліцину.  
Висновки та перспективи подальших до-

сліджень. Під час синтезу хелатної сполуки ко-
бальту із гліцином оптимальною масою є вне-
сення 0,375 г амінокислоти на 3 мл середовища. 
Мала (0,187 г) або велика (0,467-0,75 г) кон-

центрація ліганда на 3 мл реагуючого середови-
ща супроводжується зниженням вмісту кобальту 
в отриманому продукті. 
Перспективним напрямом подальшого дослі-

дження є вивчення впливу синтезованого про-
дукту із вмістом кобальту 155,7 мг/г препарату 
на продуктивність сільськогосподарських тварин 
і птиці. 
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ІЗ ДОСВІДУ ВІДРОДЖЕННЯ СВИНАРСТВА 
Постановка проблеми. 

Основним завданням аг-
ропромислового комплек-
су є збільшення виробниц-
тва сільськогосподарської 
продукції і зокрема м’яса. Саме рівень його спо-
живання є одним із найважливіших показників 
якості життя населення і залежить від ефектив-
ності функціонування галузей, які складають 
м’ясний підкомплекс. Якщо у 1990 році було 
вироблено 4357,8 тис. тонн м’яса в забійній вазі, 
то у 2005 році лише 1597,0 тис. тонн, або у 2,7 
рази менше. За показником душового споживан-
ня його Україна відстає від розвинених країн 
світу більше, ніж утричі. У поліпшенні забезпе-
чення населення цим важливим продуктом хар-
чування важлива роль належить свинарству, 
найбільш скоростиглій галузі тваринництва, що 
здатна забезпечити у короткі терміни високу 
окупність додаткових матеріально-технічних та 
фінансових вкладень додатковою продукцією. 
Вивчення передового досвіду аграрних підпри-
ємств, де свинарство є головною галуззю, й по-
глиблення досліджень із підвищення ефективно-
сті її функціонування на основі раціонального 
використання наявного ресурсного потенціалу, 
залишаються досить актуальним. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. У 
розробку теоретико-методичних і прикладних про-
блем економічної ефективності інтенсифікації сви-
нарства значний вклад внесли вітчизняні та зару-
біжні вчені, серед яких О.А. Богуцький, Л.І. Ка-
сьянов, В.П. Мертенс, Ф.К. Почерняєв, В.П. Рибал-
ко, О.М. Шпичак, І.Н. Топіха та інші. Проте в біль-
шості робіт науковців розглядалися лише окремі 
аспекти підвищення ефективності виробництва 
свинини в умовах адміністративно-командної сис-
теми і державного регулювання і практично не про-
водилися дослідження вказаної проблеми у рефор-
мованих аграрних підприємствах. 
Мета досліджень. Наявність дискусійних 

проблем, а також об’єктивна необхідність ком-

плексного дослідження 
проблем ефективного фун-
кціонування свинарства в 
умовах ринкових перетво-
рень економіки обумови-

ли вибір теми дослідження. Метою дослідження 
є вивчення досягнутого рівня виробництва сви-
нини, чинників, які обумовлюють його ефектив-
ність та обґрунтування заходів щодо її підви-
щення в умовах ТОВ „Агрофірма „Родючість” 
Сумської області . 
Результати досліджень. Свинарство відіграє 

важливу роль у підвищенні та зміцненні еконо-
міки сільського господарства. Проте за період із 
1991 по 2005 рік поголів’я свиней у сільськогос-
подарських підприємствах України зменшилось 
із 12,2 до 3,4 млн. голів. Темпи скорочення пого-
лів’я свиней у Сумській області були дещо мен-
шими, а окремі підприємства, усвідомивши пе-
реваги його над іншими галузями тваринництва, 
навпаки, його збільшували.  
Зокрема, наші дослідження проводилися за 

матеріалами ТОВ „Агрофірма „Родючість” Сум-
ського району Сумщини. Станом на 1 січня 2008 
року свинопоголів’я підприємства складало 1794 
голови, щорічні темпи зростання його протягом 
2004-2007 рр. становлять 3,2%. При цьому пито-
ма вага основних та перевірюваних свиноматок 
не перевищувала 10%, що сприяє ефективному 
веденню галузі. Товариство в останні роки дещо 
змінило пріоритети в свинарстві. Так, якщо до 
2006 року господарство реалізувало переважно 
поросят населенню, то з 2006 року було прийня-
то рішення перейти на нарощування відгодіве-
льного поголів’я. У 2007 році поголів’я свиней 
на вирощуванні та відгодівлі становило 1246 го-
лів, тоді як у 2005 р. лише 713 голів. Така зміна 
структури стада викликана тими обставинами, 
що з 2005 року на підприємстві стали викорис-
товувати премікси фірми SHAUMAN (Австрія). 
Це сприяло підвищенню відгодівельної продук-
тивності свиней, а від так і економічної ефектив-
ності свинарства (табл. 1). 

Досліджено досвід розвитку галузі свинарст-
ва у ТОВ „Агрофірма „Родючість” Сумсько-
го району. Визначено основні чинники, які ви-

значатимуть ефективність галузі в  
найближчій перспективі. 
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1. Динаміка показників економічної ефективності свинарства  
у ТОВ „Агрофірма „Родючість” Сумського району, 2004-2007 рр. 

Роки Показники 2004 2005 2006 2007 
2007 р., у % 
до 2004 р. 

Всього поголів’я свиней, гол. 1399 1654 1713 1794 128,2 
у т.ч. основні свиноматки 70 80 80 80 114,3 

Одержано поросят – всього, гол. 1605 1968 2352 2410 150,2 
у т.ч. на основну свиноматку 22,9 24,6 29,4 30,1 131,4 

на 1 опорос 10,0 10,0 10,3 10,0 100,0 
від перевірюваної свиноматки 8,9 9,1 9,3 9,2 113,6 
Одержано валового приросту, ц 1465 1335 2379 2461 168,0 
Середньодобовий приріст живої 

маси свиней, г 336 252 430 396 117,9 

у т.ч. на дорощуванні 287 177 266 283 98,6 
на відгодівлі 397 308 663 604 152,1 

Витрати кормів на 1 кг приросту 
живої маси свиней, кг корм. од. 9,8 10,4 6,3 5,8 59,2 

у т.ч. на відгодівлі 9,0 9,4 5,1 4,7 52,2 
Собівартість 1 ц приросту, грн. 3,85 8,37 5,97 6,33 164,4 

Рівень рентабельності  
свинарства, % 72,7 45,0 27,7 4,6 х 

 
На свинокомплексі отримують за рік по 1,8 

опоросів від основних свиноматок із виходом 
ділових поросят 10 голів. Середньодобові при-
рости поросят-сисунів – 266, на дорощуванні – 
283, відгодівлі – 604 г. Поряд зі збільшенням по-
голів’я свиней та їх продуктивності зростали по-
казники ефективності свинарства: зменшувалася 
трудомісткість виробництва 1 ц приросту живої 
маси свиней та його собівартість, зростала про-
дуктивність праці в галузі, окупність кормів та 
матеріально-грошових витрат, рівень рентабель-
ності виробництва. 
Значна увага у процесі виробництва свинини 

надається організації повноцінної годівлі свиней. 
Фахівці господарства для поліпшення еконо-

мічної ситуації у свинарстві, підвищення конку-
рентоспроможності галузі правильно визначили 
потребу тварин у кормах та відповідність фактич-
ного виробництва кормів поголів’ю тварин, при-
йняли ряд технологічних й організаційно-
економічних заходів, які забезпечили виробниц-
тво високоякісних кормів у необхідному асор-
тименті. З метою організації повноцінної годівлі 
всіх статево-вікових груп свиней на рік у госпо-
дарстві виробляють із розрахунку на основну 
свиноматку з приплодом концентрованих кормів 
110-120 ц, із них ячменю, пшениці та кукурудзи, 
вівса – 90-100 ц (при цьому пріоритетним енер-
гетичним кормом є ячмінь), сої – 18-20 ц. 
Важливу роль у підвищенні економічної ефек-

тивності свинарства відіграє селекційно-

племінна робота, підвищення генетичного і про-
дуктивного потенціалу поголів’я великої білої 
породи, яка використовується в господарстві й 
не поступається, а за окремими показниками на-
віть переважає спеціалізовані зарубіжні породи. 
Результати роботи ТОВ „Агрофірма „Родю-

чість” у значній мірі залежать від правильної 
організації відтворення стада. Як показав аналіз 
даного питання, основне стадо свиноматок харак-
теризується достатньо високою продуктивністю. 
За даними бонітування, на 1 січня 2008 року ба-
гатоплідність основних свиноматок становить 
11,2 поросят, маса гнізда поросят у два місяці – 
185,4 кг. Збереженість поросят до двохмісячного 
віку – 95%. Свиноматки провідної групи мають 
багатоплідність 12,1 поросят і масу гнізда в два 
місяці 202,5 кг.  
Для ремонту стада свинок відбирають від ма-

ток провідної групи ще в підсисний період із роз-
рахунку 2,5-3 голови на свиноматку, і при відлу-
ченні формують їх в окремі групи й вирощують 
при добових приростах 600 грамів, використо-
вуючи активний моціон. При досягненні 9-10-
місячного віку і маси 120-130 кг їх парують. При 
цьому, за нашими дослідженнями, співвідно-
шення перевірюваних свинок до основних ста-
новить близько 0,6-0,8:1, або на одну вибракова-
ну свиноматку в стаді слід мати 2-3 перевірюва-
них. Саме таке співвідношення дозволить змен-
шити собівартість 1 ц живої маси поросят до 
двохмісячного віку на 12,2%. 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО 

№ 2 • 2008 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 117

Важливу роль у прискоренні відновлення та 
розвитку свинарства відіграють ресурсо- та енер-
гозберігаючі системи утримання свиней, які пе-
редбачають рівномірне й ритмічне виробництво 
свинини однорідними групами протягом точно 
визначених технологічних періодів, тривалість 
яких для невеликих підприємств становить 7-14 
днів. Передбачається, що при середньодобових 
приростах живої маси на дорощуванні і відгоді-
влі за м’ясного типу відгодівлі 600-700 грамів, 
здаточних кондицій 110-120 кг тварини досяга-
тимуть у 8-8,5-місячному віці, а витрати кормів 
на 1 кг приросту складуть 4,2-4,5 корм. од. При 
цьому досягається найефективніше використан-
ня приміщення, зростає продуктивність праці 
операторів, а в кінцевому рахунку – збільшуєть-
ся виробництво свинини.  
Підвищення ефективності свинарства спосте-

рігається і з поглибленням спеціалізації. Так, зі 
зростанням питомої ваги продукції галузі в зага-
льній сумі грошових надходжень від реалізації 
сільськогосподарської продукції, собівартість 1 ц 
живої маси та трудомісткість її виробництва ма-
ють чітко виражену тенденцію до зменшення, а 
рентабельність галузі – до зростання. Як концен-
трація, так і спеціалізація також дають змогу 
економніше витрачати ресурси. 
Однак, слід мати на увазі, що питома вага га-

лузі свинарства залежить від виробництва кор-
мового зерна і білкових кормів. Найвищої її ефек-
тивності досягають при поєднанні свинарства з 
молочним скотарством. Тому рекомендується в 
господарстві мати корів, і на кожну корову не 
менше 0,30-0,35 свиноматки, або на 100 га ріллі 
наростити їх кількість до 5-7 голів (2). 
Висновки. Таким чином, для подальшого під-

вищення економічної ефективності свинарства в 
ТОВ „Агрофірма „Родючість” Сумського району 

Сумської області необхідно вирішити низку 
проблем:  

- змінити структуру виробництва м’яса в на-
прямку збільшення як обсягів, так і питомої ваги 
свинини як скоростиглої галузі тваринництва; 

- забезпечити рівень годівлі свиней: оптима-
льна потреба кормів на одну складну свиноматку 
становить 120-140 ц корм. од. за питомої ваги 
концентрованих кормів 75-80%; 

- забезпечити виробництво в розрахунку на 
основну свиноматку з приплодом таку кількість 
окремих кормів: концентрованих 110-120 ц, го-
роху і сої – 18-20 ц, сінного борошна – 1 ц, коре-
неплодів – 40-50 ц, комбінованого силосу – 20-
30 ц і зелених кормів – 50-60 ц; 

- забезпечити раціональне комплектування 
маточного поголів’я при співвідношенні основ-
них та перевірюваних свиноматок як 1:0,6, що 
дозволить зменшити собівартість 1 ц живої маси 
поросят до двохмісячного віку на 12,2%; 

- поглиблювати спеціалізацію господарство та 
досягти оптимального рівня концентрації пого-
лів’я свиней, що забезпечить не лише збільшен-
ня обсягів виробництва, а й високу економічну 
ефективність свинарства; 

- розвивати молочно-м’ясне скотарство, яке 
добре поєднується з інтенсивним свинарством. 
Доцільно мати на кожну корову в найближчі ро-
ки по 0,25, а в перспективі – не менше 0,30-0,35 
свиноматки. 
Системний підхід до аналізу складових ефек-

тивного функціонування свинарської галузі, уз-
годжена діяльність із впровадження комплексу 
організаційно-економічних заходів повинні за-
безпечити нарощування обсягів виробництва 
свинини та створити сприятливі умови подаль-
шого розвитку свинарства на ринкових засадах. 
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