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Постановка проблеми. Розробка стратегії 
розвитку молочного скотарства в Україні, спря-
мованої на відповідність молочної сировини й 
готової продукції міжнародним вимогам щодо 
безпеки та якості, нарощування обсягів вироб-
ництва молока, підвищення конкурентоспромо-
жності й рентабельності молочного сектора тва-
ринництва – один зі стратегічних кроків забез-
печення продовольчої безпеки держави. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Упродовж останніх п’яти років питома вага мо-
лока, виробленого на сучасних високотехнологі-
чних фермах, становить лише близько 3-5%. 

Водночас зростає поголів’я дійних корів у осо-
бистих підсобних господарствах населення, що 
забезпечує збільшення загального обсягу вироб-
ництва молока (82%) [11].  
За наявного зменшення ресурсів та фонду 

споживання зросли обсяги як експорту, так і ім-
порту молокопродуктів. До того ж грошові над-
ходження від експорту переважають у 7 разів 
(табл. 1). 
Зі вступом України до СОТ та ЄС постає пи-

тання про відповідність вітчизняних молокопро-
дуктів міжнародним вимогам щодо безпеки та 
якості, адже це посилює позиції нашої держави 
як конкурентоспроможного виробника, а не ли-
ше споживача-експортера. 
Виходячи з необхідності враховувати критерії 

якості молочної сировини, діяльність будь-яких 
операторів бізнесу харчових продуктів має до-
тримуватися не лише національних, а й міжна-
родних вимогстосовно якості. Аналізуючи наяв-
ні міжнародні та національні регуляторні акти з 
виробництва та убезпечення якості молочної си-
ровини і продуктів, слід відзначити наступне. 

1. Вимоги до систем забезпечення продоволь-
чої безпеки, забезпечення захисту здоров’я та 
інтересів споживачів щодо харчових продуктів. 
Для виробників країн ЄС такі вимоги прописані 
у Постанові (ЄС) № 178/2002 «Про встановлення 
загальних принципів та вимог законодавства 

1. Баланс молока і молочних продуктів (у перерахунку на молоко), тис. т [9] 
Рік Показник 2004 2005 2006 2007 2008 

Виробництво 13710 13714 13287 12255 11762 
Зміна запасів на кінець року -360 27 174 20 0 

Імпорт 80 112 150 190 240 
Всього ресурсів 14150 13799 13263 12425 12002 

Експорт 2126 1901 950 1000 1386 
Витрачено на корм 1296 1270 1326 1250 1100 

Втрати 3 3 7 6 0 
Фонд споживання 10725 10625 10980 10169 9516 

ЕКСПОРТ, млн дол. США 538,0 647,8 388,7 663,2 722,3 
ІМПОРТ, млн. дол. США 28,3 43,5 64,2 91,7 111,2 

Виробництво молочної сировини є складовою час-
тиною одного зі стратегічних кроків забезпечення 
продовольчої безпеки держави. На сьогодні в Укра-
їні спостерігається збільшення експорту й імпор-
ту молочної сировини та продукції. Для національ-
ного виробника-експортера представляють інте-
рес вимоги щодо продукції тваринного походжен-
ня, яку вироблено поза межами Спільноти. Для 
України необхідна гармонізація вимог технічних 
регламентів і стандартів, збільшення обсягів ви-
робництва молочної сировини, яка б відповідала 

вимогам міжнародних норм якості. 
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щодо харчових продуктів, створення Європейсь-
кого органу з безпеки харчових продуктів та 
встановлення відповідних процедур у цій галузі» 
("Загальний харчовий закон") [12]. У ньому ви-
кладено детальний аналіз ризиків; відповідаль-
ність виробників; можливість ідентифікації хар-
чових продуктів на стадії їх походження, пере-
робки та реалізації, а також широке впроваджен-
ня принципів НАССР (Hazard Analysis and Criti-
cal Control Points). Вимоги даної Постанови сто-
суються всіх стадій виробництва, обробки й по-
ширення харчових продуктів і кормів (за винят-
ком первинної продукції для приватного вико-
ристання й споживання). 
На національному рівні вимоги щодо вироб-

ництва молочної сировини, контролю, санітар-
ного нагляду, забезпечення якості харчової, зок-
рема молочної, продукції прописано у Законах 
України «Про ветеринарну медицину», «Про 
безпечність та якість харчових продуктів», «Про 
молоко та молочні продукти» [5, 6, 8]. 

2. Підходи до контролю та санітарного нагля-
ду в галузі. Організація контролю безпеки моло-
чної сировини значно відрізняється: у країнах 
ЄС офіційний контроль компетентних органів 
може бути як повністю централізований, так і 
децентралізовані системи (на основі регіональ-
них або місцевих).  
У Постанові (ЄС) №853/2004 [15], на відміну 

від національних документів, де це подається в 
окремих регуляторних актах, наведено детальні 
вимоги щодо стану здоров’я тварин у процесі 
виробництва сирого молока. Періодичність кон-
тролю молока за показниками безпеки та якості, 
наведену в ДСТУ 3662-97 [4], на міжнародному 
рівні описано в Регламенті (ЄЕС) № 2377/90 Ра-
ди від 26 червня 1990 р. про процедуру встанов-
лення максимально допустимих залишків вете-
ринарних препаратів у харчових продуктах тва-
ринного походження [18]. 
Українське законодавство чітко регламентує 

функції державного контролю та державного 
нагляду як у галузі виробництва молочної сиро-
вини, так і у виробництві молочних продуктів: 
державна служба ветеринарної медицини конт-
ролює здоров’я тварин, здійснює контроль і на-
гляд за необробленими харчовими продуктами 
тваринного походження (у тому числі й молока – 
як сировини) на об’єктах з їх виробництва, а та-
кож на молокопереробних підприємствах, де ви-
користовується необроблене молоко як сирови-
на; служба державного санітарно-
епідеміологічного нагляду здійснює державний 
контроль і державний нагляд за виробництвом 

готових молочних продуктів. 
3. Регламентація гігієнічних вимог до молоч-

ної сировини. У країнах ЄС вимоги до гігієни 
молока та молочної сировини з початку 2006 ро-
ку регламентуються чотирма постановами, 
об’єднаними у «Комплекс заходів у сфері гігіє-
ни»: Постанова ЄС №852/2004 «Про гігієну хар-
чових продуктів» [13]; Постанова (ЄС) 
№882/2004 «Про проведення офіційного контро-
лю з метою забезпечення перевірок додержання 
законодавства про харчові продукти та корми і 
правил, що стосуються здоров’я та благополуччя 
тварин» [14]; Постанова (ЄС) № 853/2004 «Про 
встановлення специфічних правил щодо гігієни 
харчових продуктів тваринного походження» 
[15]; Постанова (ЄС) №854/2004 «Про встанов-
лення спеціальних правил щодо організації здій-
снення офіційного контролю харчових продуктів 
тваринного походження, які призначені для 
людського споживання» [16]. 
В Україні основними є наступні акти: Державні 

санітарні правила для молокопереробних під-
приємств, затверджені постановою Головного 
державного санітарного лікаря України 
05.04.2002.р. №337 / 6625 [3]; Правила ветеринар-
но-санітарної експертизи молока та молокопро-
дуктів і вимоги щодо їх реалізації, затверджені 
наказом Державного департаменту ветеринарної 
медицини Україні від 20.04.2004 р. №49 [17]; 
Ветеринарні та санітарні вимоги до особистих 
підсобних господарств населення – виробників 
сирого товарного молока, – затверджені наказом 
Державного департаменту ветеринарної меди-
цини Україні від 21.03.2002 р. №17 [2]; Ветери-
нарні та санітарні вимоги до пунктів закупівлі 
молока від тварин, які утримуються в особистих 
підсобних господарствах населення, затверджені 
наказом Державного Департаменту ветеринарної 
медицини Україні від 21.03.2005 р. №18 [1]; Ре-
комендації щодо виробництва і реалізації молока 
від корів, які утримуються у господарствах насе-
лення відповідно до вимог ДСТУ 3662-97, за-
тверджені наказом Міністерства аграрной полі-
тики України від 05.08.2003 №262 [10]. 
Мета і завдання досліджень. Метою дослі-

джень було  проведення порівняльного аналізу 
окремих питань нормативно-правового регулю-
вання виробництва молочної сировини, управління 
її якістю й безпекою в Україні та ЄС. У зв’язку з 
цим на вирішення були поставлені наступні за-
вдання: вивчити правові документи вимог продо-
вольчої безпеки, забезпечення захисту здоров’я та 
інтересів споживачів щодо харчових продуктів; 
визначити підходи до контролю та санітарного  



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО 

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії • № 4 • 2009 128 

2. Показники українських і європейських нормативів щодо якості та безпечності  
молока незбираного при його закупівлі 

Показник якості молочної сировини 

Нормативний документ кислотність, 
оТ 

ступінь 
чистоти за 
еталоном, 
група 

загальне бак-
теріальне 

обсіменіння, 
тис. / см3 

темпера- 
тура, 
оС 

масова 
частка 
сухих 

речовин, 
% 

кількість 
соматич-
них клітин,
тис. /см3 

екстра 16,0-17,0 І <100 <6 >12,2 <400 
вищий 16,0-17,0 І ≤300 ≤8 ≥11,8 ≤400 
перший ≤19,0 І ≤500 ≤10 ≥11,5 ≤600 

ДСТУ 3662-
97 «Молоко 
коров’яче 
незбиране. 
Вимоги при 
закупівлі» 

С
ор
т 

другий ≤20 ІІ ≤3000 ≤10 ≥10,6 ≤800 

Постанова (ЄС) №853/2004 
Європейського Парламенту та 
Ради від 29 квітня 2004 р. 

«Стосовно специфічних гігіє-
нічних правил щодо гігієни 

харчових продуктів» 

  <1001 ≤6  ≤4002 

1 Змінна геометрична середня величина за 2 місяці, з відбором щонайменше 2 зразків на місяць; 2 Змінна гео-
метрична середня величина за 3-місячний період із відбором щонайменше одного разу на місяць, за виклю-
ченням випадків, коли компетентний орган визначає іншу методику з метою врахування сезонних змін у рів-
нях виробництва. 
 

нагляду у галузі; регламентувати гігієнічні вимо-
ги до молочної сировини. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня виконано з використанням нормативно-
правових актів українського законодавства й 
країн ЄС щодо безпечності та якості продуктів 
харчування, зокрема молочної сировини, вико-
ристовуючи методи аналізу, синтезу, порівнян-
ня, узагальнення. 
Результати досліджень показали, що одним з 

основних моментів, що потребує гармонізації, є 
невідповідність національних та європейських 
показників якості й безпечності молока і молоч-
ної сировини. 
У країнах ЄС основним документом, у якому 

прописані вимоги до якості та безпеки харчових 
продуктів, є Постанова (ЄС) № 853/2004 Євро-
пейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 
року [15], якою встановлюються специфічні пра-
вила щодо гігієни харчової продукції. Так, у сек-
ції ХІ – «Сире молоко та молокопродукти» – ви-
кладено вимоги для підприємств харчової галузі, 
які займаються виробництвом або збиранням 
сирого молока.  
В Україні якість молочної сировини, яку при-

ймають на переробні підприємства, регламенту-
ється вимогами ДСТУ 3662-97 «Молоко ко-
ров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі» [4]. З 
1 серпня 2007 року до цього стандарту було вне-

сено зміни та доповнення у частині введення но-
вого ґатунку сировини «Екстра».  
Європейські та національні норми щодо пока-

зників якості й безпеки молочної сировини по-
дано у таблиці 2. 
Спільним для обох документів є наявність ви-

мог щодо показників безпеки (вмісту важких 
металів, мікотоксинів, антибіотиків, пестицидів, 
нітратів та радіонуклідів) й якості молочної си-
ровини (органолептичні показники, температура, 
чистота, кислотність, густина, масова частка жи-
ру, білка і сухих речовин). 
Проте у наведених показниках існує значна не-

відповідність стосовно загального бактеріального 
забруднення та кількості соматичних клітин. 
Висновки: 1. Відповідно до Закону України від  

18.03.2004 р. №1629-IV «Про загальнодержавну 
програму адаптації законодавства України до за-
конодавства Європейського Союзу» [9], цей захід є 
пріоритетним у зовнішній політиці України під час 
євроінтеґрації. При цьому зусилля держави мають 
бути спрямовані насамперед на гармонізацію тех-
нічних правил і стандартів. 

2. Гармонізація вимог міжнародних та націона-
льних стандартів, підвищення обсягів виробництва 
молочної сировини, яка б відповідала нормам яко-
сті, є нагальною потребою й однією з основнихза-
сад державної політики щодо забезпечення якості 
та безпеки молока і молокопродуктів. 
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3. Запровадження в Україні нормативно-
правових актів – з урахуванням вимог Європейсь-
кого законодавства – сприятиме відповідності по-
казників якості молочної сировини і продуктів, 
контролю технологічних процесів виробництва та 
переробки молока, а також захисту вітчизняного 
ринку продукції.  

4. Стосовно практичного аспекту щодо згада-
ної невідповідності вимог нормативних докуме-
нтів стосовно кількості соматичних клітин і рів-
ня бактеріального обсіменіння молочної сирови-
ни, ми вважаємо, що необхідне подальше цілес-

прямоване державне сприяння створенню вели-
котоварних, високотехнологічних виробництв 
для дотримання технологічних режимів у проце-
сі виробництва молока, його одержання та охо-
лодження.  

5. Враховуючи те, що близько 80-82% загально-
го обсягу молока, реалізованого на переробні під-
приємства, надходить від приватного сектора, а 
також далекоглядних перспектив, необхідно орга-
нізовувати сільськогосподарські кооперативи, а 
також інфраструктуру пунктів закупівлі молока від 
тварин з особистих підсобних господарств. 
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Постановка проблеми. Виходячи з того, що в 
останні роки в племзаводі проводився інтенсив-
ний завіз кнурів великої білої породи зарубіжної 
селекції, постало питання вивчення їх впливу на 
формування відгодівельних і м’ясних якостей 
свиней. 
Ведеться цілеспрямована робота над поліп-

шенням відгодівельних і м’ясних якостей свиней 
великої білої породи. З цією метою завозиться 
племінний молодняк свиней із різних країн Єв-
ропи: Данії, Англії, Швеції, Франції, Німеччини, 
Угорщини [2]. 
Протягом семи років у племзаводі «Штепівка» 

використовували кнурів естонської, німецької та 
датської селекцій. Вивчення впливу цих кнурів на 
продуктивність свиней великої білої породи – 
актуальне і своєчасне. Використання кнурів зару-
біжної селекції вплинуло на формування м’ясного 
типу основного стада свиней племзаводу «Штепі-
вка» [3]. Так, значно збільшилася довжина забій-
ної туші, зменшилася товщина шпику, на 2-3% 
збільшився вихід м’яса з туші [4]. Крім того стадо 
має хороші репродуктивні якості. 

Аналіз основних досліджень і публікацій, у 
яких започатковано розв’язання цієї пробле-
ми. Дослідженнями багатьох вчених встановле-
но підвищення продуктивних якостей свиней 
української селекції в поєднанні їх із завезеними 
свиньми французької, англійської та датської 
селекцій [5, 6]. Так, дослідженнями Н.Д. Голуб, 
І.О. Корнієнка та ін. доведено, що використання 
свиней великої білої породи шведської селекції 
сприяло підвищенню скоростиглості свиней на 
3-5% й виходу м’яса в тушах на 2-3% [2]. 
Використання свиней естонської селекції 

(ВБЕ), за даними І. Лучина, сприяло підвищен-
ню багатоплідності на 11,98% і маси гнізда по-
росят при відлученні на 14,65% [7]. Зокрема, 
О.Г. Мороз встановив поліпшення відгодівель-
них і м’ясних якостей у свиней при використанні 
кнурів англійської селекції [8]. 
Об’єктом досліджень були свиноматки та 

кнури великої білої породи племзаводу. 
Мета досліджень: вивчити ефективність вико-

ристання кнурів великої білої породи та їх вплив 
на репродуктивні й відгодівельні якості свиней 
великої білої породи української селекції.  
Методика досліджень. Науково-дослідна ро-

бота виконувалась в умовах ТОВ «Агрофірми 
«Низи» племзаводу «Штепівка» Сумської облас-
ті, який є провідним господарством із розведен-
ня свиней великої білої породи. Селекційно-
племінна робота зі стадом свиней спрямована на 
створення високопродуктивних ліній кнурів і 
родин свиноматок [1].  
Результати досліджень. Племзавод «Штепівка» 

створений у 1998 році. На той час там налічувалося 
всього 107 основних свиноматок. Багатоплідність 
свиноматок із двома й більше опоросами становила 
10,3 поросят, маса гнізда поросят у два місяці – 168 
кг. У результаті відбору та підбору кнурів і маток за 
даними ознаками значно поліпшилися репродукти-
вні якості стада. За результатами бонітування, на 
1.01.2009 року багатоплідність свиноматок стано-
вить 11,3 поросят, маса гнізда поросят у два місяці – 
185 кг, що більше, порівняно з 1998 роком, відпові-
дно, на 1,0 поросят і 17 кг (табл. 1). 

Проведені дослідження з вивчення відгодівельних і 
м’ясних якостей свиней великої білої породи плем-
заводу «Штепівка». В господарстві працювали 
кнури-плідники великої білої породи зарубіжної 
селекції (німецької, датської, естонської). У ре-
зультаті сформовано стадо на 300 основних  
свиноматок із поліпшеними відгодівельними та 
м’ясними якостями. Багатоплідність свиноматок 

(11,3 поросят), маса гнізда поросят у віці два 
 місяці 185 кг. Свині мають хорошу скоростиг-
лість. Вік досягнення живої маси 100 кг – 178-193 
дні; витрати кормів на 1 кг приросту 3,42-4,04  
к. од. М’ясні якості свиней достатньо високі:  

довжина туші – 100-101,7 см, товщина шпику біля 
6-7-го грудних хребців – 27-30 мм, маса окосту – 

10,1-11,0 кг. Свині мають видовжений тулуб і  
добре розвинені м’ясні форми. 
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1. Продуктивність свиноматок 
У два місяці Групи маток Рік оцінки Голів у групі Багатоплід-

ність, гол. поросят, гол. маса гнізда, кг

З одним опоросом 1998 
2008 

55 
74 

11,0 
11,5 

10,6 
9,8 

186 
185 

+ до 1998 р.   + 0,5 - 0,8 - 1,0 
З двома і більше 

опоросами 
1998 
2008 

52 
226 

10,3 
11,3 

9,4 
10,0 

168 
185 

+ до 1998 р.   + 1,0 + 0,6 + 17 
Провідна група сви-

номаток 
1998 
2008 

32 
89 

11,5 
11,9 

11,0 
10,4 

193 
189 

+ до 1998 р.   + 0,4 - 0,6 - 0,4 

2. Відгодівельні та м’ясні якості свиней 
Оцінено Відгодівельні якості М’ясні якості 
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Драчун 16495 15 1 4 700 191 3,9 100,8 27,3 29,7 10,3 
Сват 16441 14 1 3 706 192 3,96 100,5 27,5 30,4 10,3 

Громкий 2707 16 1 3 644 198 4,04 101,5 28,8 26,6 10,1 
Карп 13241 15 1 3 635 197 3,98 100,7 30,0 31,5 10,5 
Карп 1145 17 1 3 660 195 3,8 101,3 28,7 29,1 10,3 
LО 5839 16 1 4 795 178 3,42 100,7 27 43,4 11,0 
LО 5835 16 1 4 663 195 3,93 100,7 27 43,8 10,7 

Сват 28563 16 1 4 675 193 3,9 101,0 27,5 - 10,4 
Громкий 17133 16 1 4 673 193 3,85 100,3 27,5 - 10,4 
Оріон 11631 16 1 4 693 189 3,82 100,0 27,5 - 10,3 
ВБДП 28523 16 1 4 672 193 3,95 100,3 27,8 - 10,3 
ВБДП 25867 16 1 4 674 193 3,93 100,8 27,8 - 10,4 
Шалун 11657 12 1 3 676 193 3,9 100,3 27,5 - 10,3 

 
Значна увага в селекційно-племінній роботі зі 

стадом надається оцінці та відбору кнурів і сви-
номаток за відгодівельними й м’ясними якостя-
ми нащадків. У племзаводі постійно проводила-
ся оцінка кнурів і свиноматок за відгодівельними 
якостями нащадків. Контрольну відгодівлю про-
водили на місцевих кормах за методикою, за-
пропонованою М. Березовським і І. Хатьком. 
У 2008 році було оцінено 12 кнурів і 47 сви-

номаток. 
Результати оцінки кнурів і свиноматок за від-

годівельними та м’ясними якостями відображені 
у таблиці 2. 
На контрольній відгодівлі знаходилося 184 

голови молодняку свиней. Одержані середньо-
добові прирости на рівні 635-795 г; вік досяг-
нення живої маси 100 кг – 198-178 днів; витрати 

кормів на 1 кг приросту – 4,04-3,42 к.од. 
Наведені дані свідчать про те, що стадо має 

значні перспективи стосовно поліпшення відгоді-
вельних і м’ясних якостей свиней шляхом оцінки 
та відбору свиней за даними ознаками. 
Кращими за відгодівельними якостями є кну-

ри генеалогічних ліній Свата, Громкого, Шалу-
на, Оріона та кнурів великої білої породи датсь-
кого походження.   
Найкращі результати одержані від кнурів ве-

ликої білої породи датського походження. Так, 
нащадки кнура за номером LО 5839 показали 
середньодобові прирости 795 г, вік досягнення 
живої маси 100 кг – 178 днів і витрати кормів на 
1 кг приросту – 3,42 к. од. Даний кнур має до-
сить високі м’ясні якості: довжина півтуші – 
100,7 см, товщина шпику біля 6-7 грудних хреб-
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ців – 27 мм, площа «м’язового вічка» – 43,4 см² і 
маса окосту – 11,0 кг. 
Висновки. Стадо свиней племзаводу «Штепі-

вка» відзначається хорошими репродуктивними, 
відгодівельними та м’ясними якостями. Викори-
стання в стаді кнурів-плідників великої білої по-
роди естонської, датської, німецької та англійсь-

кої селекцій сприяло формуванню свиней із по-
кращеними м’ясними якостями: довжина півту-
ші коливається в межах 100,5-101,5 см; товщина 
шпику – 27,0-30,0 мм; площа «м’язового вічка» –
26,6-43,8 см, маса задньої третини півтуші – 
10,1-11,0 кг. 
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Постановка проблеми. Організм сільського-
сподарських тварин – складна біологічна маши-
на, в якій вся внутрішня система чітко інтеґро-
вана між собою й знаходиться в постійному вза-
ємозв’язку з навколишнім середовищем, що 
проявляється в енерґетичному обміні між скла-
довими біосистеми [8]. 
Здатність свиней адекватно реагувати на зміни 

паратипових факторів або зберегти досягнутий 
рівень продуктивності впродовж тривалого часу 
є цінними характеристиками порід і ліній. 
На рівні локальних порід або ізольованих по-

пуляцій простежується достатньо висока при-
стосованість тварин до місцевих умов із відпо-
відно сформованим типом обміну речовин та 
енерґії, для яких є спільними ознаки їх розвитку 
в другій половині постнатального періоду життя 
та позитивною кореляцією з продуктивними 
ознаками, високої спадковості, екстер’єрними і 
деякими інтер’єрними показниками: 

- стресчутливістю,  
- природною резистентністю,  
- поліморфними системами груп крові.  
 

Аналіз основних досліджень і публікацій, у 
яких започатковано розв’язання проблеми. 
При переміщенні тварин із однієї еколого-
кліматичної зони в іншу на їх продуктивність, 
життєздатність і поведінку постійно впливають 
різні середовищні фактори: природно-кліматичні 
умови, ґрунти, санітарна якість води, склад і біо-
логічна цінність кормів, мікроклімат приміщень, 
спосіб і режим годівлі, технологія утримання, 
щільність і кількість тварин у групі, вирівняність 
за віком і живою масою, збудники захворювань 
мікроорганічного походження. 
Багатьма дослідниками вивчено пристосува-

льні особливості тварин до кліматично-техно-
логічних умов та їх природний механізм імуно-
логічної реактивності [2, 3, 6, 8, 10 ]. Слід від-
значити, що в процесі адаптогенезу важливу фу-
нкцію виконує імунна система крові – одне з 
наймобільніших і швидко реагуючих джерел ін-
формації про порушення гомеостазу при дії на 
організм різних несприятливих факторів та при 
розвитку в ньому адаптивних або патологічних 
процесів [1, 4, 8, 9 ]. 
Тому встановлення природних захисних сил 

організму та пошук надійних методів, у тому 
числі й селекційних, які б сприяли підвищенню 
адаптації тварин як до навколишніх, так і до 
технологічних умов, залишається і надалі актуа-
льним, оскільки відповідає сучасним вимогам 
ефективного розвитку свинарства в нашій країні. 
Методика досліджень. Наукова робота вико-

нувалась в умовах дослідного господарства та 
лабораторіях інституту свинарства ім. О.В. Ква-
сницького УААН. Об‘єктом досліджень слугу-
вали підсвинки полтавської м‘ясної породи міс-
цевого племзаводського походження (ПМ(пз) – 
1-ша контрольна група) і завезені з племрепро-
дуктора ТОВ «Колос-2002» Луганської області ( 
ПМ(пр) – 2-га дослідна група, а також їх рецип-
рокні поєднання: ♀ПМ(пз) Х ♂ПМ(пр) – 3-тя і 
♀ПМ(пр) Х ♂ПМ(пз) – 4-та дослідні групи.  

____________________ 
* Керівник – кандидат сільськогосподарських наук А.А. Гетя 

Наведено результати наукових досліджень резис-
тентності свиней полтавської м‘ясної породи, ви-
рощених у різних еколого-кліматичних умовах. Вста-
новлено, що найвищим адаптогенезом володіє піддо-
слідний молодняк генотипу ♀ПМ(пз) Х ♂ПМ(пр). 
Запропонований метод визначення загальної резис-
тентності дає можливість виділити тварин різного 
рівня резистентності (високого, середнього, низько-
го) та використати найкращі з них у практичній 
селекційній роботі, в процесі формування нових ге-
нотипів, ліній або родин, пристосованих до середо-

вищно - технологічних умов.  
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В якості показників, які характеризують стан 
тварин та їх резистентність, використано такі 
ознаки: 

- морфологічний склад крові (кількість ерит-
роцитів, лейкоцитів і гемоглобіну); 

- білкова картина крові (наявність загального 
білка та співвідношення білкових фракцій); 
функціональна активність кліткових елементів 

крові (фаґоцитарна активність і фаґоцитарне чи-
сло); 

- гуморальні фактори захисту організму (бак-
терицидна і лізоцимна активності). 
Гематологічні показники вивчали в крові мо-

лодняку на відгодівлі у віці трьох і шести міся-
ців за загальноприйнятими методиками [7]. 
На основі узагальнення показників гематоло-

гічних досліджень встановлено високий, серед-
ній і низький рівні резистентності молодняку. 
При цьому використано розподільчий метод мо-
дальних класів із визначенням середніх величин 
і нормованого відхилення в межах М±0,67δ. До 
високого і низького рівнів відносилися тварини, 
показники яких знаходилися в межах, відповід-
но, М+0,67δ і М-0,67δ – до встановлених верх-
ньої і нижньої точок існуючих нормативів [5, 8]. 
Середній рівень резистентності мали генотипи з 
показниками в межах середньоарифметичної та 
граничної ґрадацій високого і низького рівнів 
імунологічної реактивності. 
Результати досліджень. Аналіз результатів 

гематологічних досліджень свідчить про те, що 
всі показники знаходилися в межах фізіологіч-
них норм для кожного вікового періоду (табл. 1). 
За вмістом гемоглобіну підсвинки 3-ої піддо-

слідної групи переважали своїх аналогів двох 
селекційних стад (1-ої і 2-ої групи) у середньому 
на 4,6-4,9% (у 3 міс.) і на 3,3-3,4% (у 6 міс.). 
Аналогічна тенденція зберігалася також за кі-

лькістю лейкоцитів – у крові генотипу ♂ ПМ(пр) 
Х ♀ ПМ(пз) знаходилось їх більше на 4,2-4,9% 
(3 міс.) і 1,4-3,4 % (6 міс.), ніж у поросят інших 
піддослідних груп. 
Водночас за наявністю червоних кров’яних ті-

лець між молодняком у віці трьох місяців суттє-
вої різниці не спостерігалося. Різке зменшення їх 
кількості у шестимісячному віці на 10,6-18,1% 
зареєстровано лише в свиней, завезених із плем-
репродуктора. 
Вміст альбумінів у сироватці крові свиней до-

слідних груп становив у віці трьох місяців 44,4-
44,6%, а в шестимісячному – 42,9-43,1, що  
менше від місцевих тварин на 1,5-2,1% і 3,7-
4,3% відповідно. 
В цілому ж за співвідношенням білкових 

фракцій перевага була за глобулінами, що 
виражалося вищим альбуміно-глобуліновим 
коефіцієнтом (0,79-0,83 у три місяці і 0,75-0,81 
– у шестимісячному віці), а їх ріст у віці шість 
місяців зумовлювався, в основному, за рахунок 
вищої концентрації β-глобулінів (на 1,25-1,85%) 
і γ-глобулінів (на 0,11-1,57%), які, як відомо, є 
носіями основної маси антитіл і виконують важ-
ливу захисну функцію в організмі. 
Резистентність організму тварин забезпечуєть-

ся цілим комплексом складних захисних присто-
сувань. Найбільше значення при визначенні стану 
природної резистентності свиней має вивчення 
клітинних і гуморальних факторів захисту. 
Встановлено, що фаґоцитарна активність лей-

коцитів у віці три місяці в підсвинків усіх піддо-
слідних груп знаходилася в межах 24,40-25,90%. 
У шестимісячному віці вона зросла лише на 
0,33-1,8%. Дещо гірші показники фаґоцитозу 
лейкоцитів проявлялись у потомків від завезених 
свиней (2-га група) – на 0,30-1,5%, що свідчить 
про їх низьку реактивність до нових кліматично-
технологічних умов. 
Найвищою агресивністю і активністю лейко-

цитів відзначалися “помісні” генотипи, в яких 
фаґоцитарне число в різні періоди росту було 
вищим на 0,29-0,5% (3 міс.) і 0,8-1,2% (6 міс.). 
Вивчення гуморальних факторів захисту пока-

зало, що сироватка крові свиней місцевого похо-
дження ПМ(пз) та генотипу ♀ПМ(пз) Х ♂ПМ(пр) 
володіють вищою здатністю подавляти ріст тест-
культури. Так, бактерицидна активність у них 
була в 3- і 6-місячному віці вищою, відповідно, 
на 1-2% і 0,3-2,1%, ніж у їх ровесників 1-ої і 2-ої 
груп. 
Лізоцимна активність сироватки крові більш 

вираженішою була у племзаводських свиней, 
що, як і бактерицидна активність, підтверджує їх 
кращу пристосованість до загальних факторів 
зовнішнього середовища. 
За показниками загальної резистентності 

(табл. 2), високий рівень характерним був для 
підсвинків від реципрокних поєднань батьківсь-
ких генотипів. Так, у трьох- і шестимісячному 
віці вони переважали своїх ровесників із 1-ої і  
2-ої груп, відповідно, на 6,0-7,5% і 3,7-14,1%. 
У цілому ж фізіологічно нормальному стану 

захисної системи (високий і середній рівні) відпо-
відало 64,4-82,5% піддослідного молодняку. У 
трьохмісячному віці місяці найбільше їх було се-
ред підсвинків 3 групи (81,8%), а в шестимісяч-
ному – 1-ої і 4-ої груп (81,1-82,5%). Окрім свиней 
3-ої дослідної групи, спостерігається тенденція  
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1. Гематологічні показники крові свиней піддослідних груп 
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3 6,3± 
0,2  

8,0± 
0,1 

103,1± 
1,3 

6,91 ± 
0,06 

45,31 
±1,13 

15,80 ± 
0,36 

17,13 ± 
0,55 

21,74 ± 
0,88 

3,42 ± 
0,14 

53,20 ± 
1,51 

25,17 
± 1,30 1 

6 7,4± 
0,2 

12,8± 
0,2 

115,0± 
0,8 

7,47 ± 
0,14 

44,75 ± 
0,67 

14,67 ± 
0,46 

18,38 ± 
0,41 

22,06 ± 
0,75 

4,10 ± 
0,12 

64,85 ± 
2,79 

25,50 
± 1,04

3 6,2± 
0,2 

7,7± 
0,2 

102,8± 
1,0 

6,88 ± 
0,08 

44,33 ± 
0,85 

17,17 ± 
0,43 

15,99 ± 
0,24 

23,09 ± 
0,99 

3,20 ± 
0,21 

51,95 ± 
2,12 

24,40 
± 0,76 2 

6 6,7± 
0,2 

12,5± 
0,2 

114,9± 
0,7 

7,42 ± 
0,19 

43,13 ± 
0,67 

17,38 ± 
0,46 

17,32 ± 
0,40 

22,54 ± 
0,54 

3,80 
±0,09 

63,46 
±1,66 

25,00 
±0,96

3 6,4± 
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8,2± 
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107,4± 
1,3 

6,84 ± 
0,09 

44,63 ± 
0,44 

16,68 ± 
0,45 

17,29 ± 
0,45 

21,52 ± 
0,62 

3,27 
±0,27 
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±2,37 

25,90 
±0,75 3 
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0,2 

12,6± 
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7,48 ± 
0,31 

42,89 ± 
0,87 

15,34 ± 
0,47 
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0,60 
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±1,96 

27,70 
±0,58

3 6,4± 
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8,3± 
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0,1 

6,88 ± 
0,09 

44,57 ± 
1,13 

16,26 ± 
0,50 

16,39 ± 
0,29 

22,74 ± 
0,80 

3,23 
±0,21 
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±2,16 
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0,2 
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2,7 

7,44 ± 
0,16 

43,09 ± 
0,54 

16,30 ± 
0,34 

18,24 ± 
0,34 

22,38 ± 
0,49 

3,88 
±0,11 

64,54 
±1,53 

26,40 
±0,82

2. Рівень загальної резистентності свиней різних піддослідних груп, % 
Рівень резистентності Піддослідні 

групи Поєднання Вік, 
міс. високий середній низький 

3 23,5 41,7 34,8 1 ♀Пм(пз) Х ♂ПМ(пз) 6 33,4 47,7 18,9 
3 25,0 39,4 35,6 2 ♀ПМ(пр) Х ♂ПМ(пр) 6 24,2 46,2 29,6 
3 30,3 51,5 18,2 3 ♀ПМ(пз) Х ♂ПМ(пр) 6 38,3 38,8 22,9 
3 31,0 47,0 22,0 4 ♀ПМ(пр) Х ♂ ПМ(пз) 6 37,1 45,4 17,5 

 
зростання їх резистентності з віком у середньому 
на 4,0-15,9 %. Водночас слід відмітити дещо гі-
ршу імунну реактивність свиней, завезених із 
племрепродуктора – 35,6% (3 міс.) і 29,6%  
(6 міс.).  
Висновки: 1. Гематологічні показники крові 

свиней полтавської м’ясної породи різних селек-
ційних стад знаходяться в межах фізіологічних 
норм і суттєво між собою не відрізняються, а 
незначні коливання концентрації свідчать про 

схожість життєво важливих процесів, що відбу-
ваються в їх організмі. 

2. Запропонований метод визначення природ-
них сил організму дає можливість виділити тва-
рин різного рівня резистентності (високого, се-
реднього, низького), використавши найкращі з 
них у практичній селекційній роботі, особливо 
при формуванні нових генотипів, ліній або ро-
дин, пристосованих до середовищно-техноло-
гічних умов.  
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Постановка проблеми. Перспективним на-
прямом розвитку сировиробництва в Україні є 
розширення вітчизняного асортименту за раху-
нок розробки і впровадження новітніх техноло-
гій елітних сирів.  
Для виробництва сирів повинно використовува-

тися сиропридатне молоко, яке за фізико-
хімічними, санітарно-гігієнічними показниками та 
біологічними властивостями має відповідати ціло-
му переліку вимог [9, 10]. Тому гостро постає про-
блема низької якості молока-сировини в нашій 
країні, що підтверджена результатами проведених 
досліджень у східному регіоні Лісостепової при-
роднокліматичної зони – у Полтавській, Харківсь-
кій і Сумській областях [4, 5, 6, 7].  
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. З 
метою уточнення технологічних параметрів ви-
робництва м’яких сичужних сирів Камамбер, 
Брі, Рокфор та розсольного сиру Фета автором 
проведений аналіз результатів досліджень якості 
молока і його сиропридатності, що дав змогу 
дійти висновку – значна кількість молока, яке 
поступає на підприємства, за багатьма показни-
ками не відповідає вказаним вимогам [4-6, 7]. 
Найбільше знецінюється сиропридатність моло-
ка незадовільними санітарно-гігієнічними по-
казниками й, передусім, високим бактеріальним 

забрудненням, що викликає погіршення техно-
логічних властивостей молока, у тім числі здат-
ності до сичужного зсідання [4]. 
Так, від дослідженої партії молока з високою 

механічною забрудненістю (ступінь чистоти за 
еталоном – ІІ групи) у 2003 році поступило від-
повідно на Харківський молочний комбінат – 
2,9%, на Сумський молокозавод – 6,8% і на Пол-
тавський молокозавод – 8,2% [4-5].  
Від початкового бактеріального обсіменіння 

молока великою мірою залежить якість, безпека 
і строки придатності сирів до споживання. Це 
один із основних показників, який знецінює си-
ропридатність молока і є причиною виникнення 
численних вад сирів. Як показали результати 
досліджень, основна частина молока поступає на 
підприємства ІІ і ІІІ класом за редуктазною про-
бою (відповідно, до 500 тис. і до 4 млн. мікро-
бних клітин у 1 см3) [4-5]. Зміни початкових вла-
стивостей молока в результаті бактеріальних 
процесів можливі вже при бакобсіменінні моло-
ка понад 200 тисяч мікробних клітин в 1 см³ і 
чітко проявляються при бактеріальній забрудне-
ності, яка перевищує 1 млн. мікроорганізмів у 
1 см³ [2, 8].  
Від об’єму дослідженого на підприємства по-

ступило 39,8% молока з вмістом соматичних 
клітин до 600 тис./см3, що перевищує дозволену 
межу у сировиробництві (до 500 тис./см3) [4-5]. 
Підвищена кількість соматичних клітин у молоці 
свідчить про наявність домішок анормального 
молока в збірному і є показником захворювання 
або останньої стадії вагітності чи розтелення ко-
рів. Сири, виготовлені з молока, що містить понад 
5-6% домішок анормального молока, мають вади 
смаку і запаху (гіркота, прогірклість), консистенції 
(мазка, крихка), кольору (нерівномірний), рисунка 
(рваний, з щілинами). Тому таке молоко вважають 
непридатним для виробництва сирів.  
Одною з найбільш важливих умов, що визнача-

ють сиропридатність молока, є відсутність у ньому 
інгібіторів (хімічних речовин стороннього похо-
дження). При переробці молока, яке містить інгібі-
тори, мікрофлора закваски розвивається погано, 

На основі аналізу отриманих результатів дослі-
джень якості молока у східному регіоні лісостепо-
вої природнокліматичної зони України підібрані й 
перевірені у виробничих умовах раціональні техно-
логічні операції для виправлення окремих вад і по-
ліпшення сиропридатності молока. Це дозволило 
уточнити до якості молока і, таким чином, вдос-
коналити традиційні технології м’яких сичужних 
сирів Камамбер, Брі, Рокфор та розсольного сиру 
Фета, що забезпечило виробництво сирів із відмін-
ними мікробіологічними та органолептичними 

показниками. 
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утворення молочної кислоти й ароматоутворюю-
чих речовин ґальмується або повністю припиня-
ється. При цьому продовжується розвиток техніч-
но шкідливої мікрофлори, яка стає домінуючою, 
викликаючи такі вади сирів: спучування, тріщини, 
гнилісний присмак. Як показали дослідження, 
проблема наявності в молоці інгібіторів залиша-
ється гострою: так у 2003 році від об’му дослідже-
ного з наявністю інгібувальних речовин на підпри-
ємства поступило 7,2% молока [4-5].  
Здатність молока до сичужного зсідання з 

утворенням якісного згустку є однією з основ-
них характеристик його сиропридатності й ви-
значається за сичужно-бродильною пробою. Ре-
зультати досліджень сичужного зсідання молока 
показали, що лише близько половини молока, 
яке поступало на молокопереробні підприємства 
даної зони було сиропридатним (Ι і ΙΙ класу) за 
цим показником. Так, кількість сиропридатного 
молока за сичужно-бродильною пробою від 
об’єму дослідженого молока в 2003 році стано-
вила на Харківському молочному комбінаті – 
57,5%, на Сумському молокозаводі – 56,6%, на 
Полтавському молокозаводі – 49,4% [4]. За да-
ною пробою проводиться подвійна оцінка моло-
ка: за характером згустку можна зробити висно-
вок щодо здатності молока під дією сичужного 
ферменту утворювати міцний щільний згусток, 
який добре обробляється й відділяє сироватку, а 
також про якісний склад первинної мікрофлори 
молока і її наступний вплив на технологічний 
процес та якість сиру.  
Вважаємо, що вирішити вищевказані пробле-

ми якості молока у значній мірі можна, викорис-
товуючи організаційні заходи і технологічні 
операції щодо поліпшення сиропридатності та 
усунення окремих вад молока і, таким чином, 
раціональної підготовки його до переробки.  
Мета досліджень та методика їх проведен-

ня. Метою досліджень було з’ясувати, як зміню-
ється сиропридатність молока та якість сирів при 
впровадженні уточнених до якості молока-
сировини технологій м’яких сичужних сирів Ка-
мамбер, Брі, Рокфор та розсольного сиру Фета. 
Для перевірки раціональності підібраних нами 
технологічних операцій у виробничих умовах 
проводились експериментальні виробітки кож-
ного виду сиру з однієї й тієї ж партії молока за 
традиційною та уточненою технологіями, що 
дозволило на основі порівняльної оцінки мікро-
біологічних і органолептичних показників якості 
сирів перевірити розроблену автором технологі-
чну схему підготовки молока до переробки, до-
вівши її переваги. 

Результати досліджень. Для уточнення тра-
диційних технологій м’яких сичужних сирів Ка-
мамбер, Брі, Рокфор та розсольного сиру Фета 
автором з метою поліпшення властивостей, усу-
нення окремих вад молока, і, таким чином, ра-
ціональної підготовки його до переробки піді-
брані й використані наступні технологічні опе-
рації: 

1. Для поліпшення технологічних властивос-
тей молоко обов’язково направляли на визріван-
ня, яке проводили за температури 8-10 ºС протя-
гом 10-14 годин. У процесі визрівання зміню-
ються фізико-хімічні і технологічні властивості 
молока (збільшується кількість розчинних азо-
тистих сполук, крупнішають міцели казеїну, 
знижується окислювально-відновлювальний по-
тенціал, частина нерозчинних кальцієвих солей 
переходить у розчинний стан і т.д.). Все це має 
позитивний вплив на сичужне зсідання молока, 
розвиток мікробіологічних і біохімічних проце-
сів у сирі та його якість [1]. 
З метою зменшення механічної і бактеріальної 

забрудненості перед визріванням проводили від-
центрове очищення й термізацію нормалізовано-
го молока за температури 65ºС із витримкою 30 
секунд. Після термізації та охолодження до 8-
10 ºС вносили бактеріальну закваску молочноки-
слих бактерій у кількості 0,005-0,01%, перемі-
шували і залишали молоко для визрівання. При 
термізації знищується не лише шкідлива мікро-
флора, але і молочнокислі бактерії. Під час виз-
рівання молочнокислі бактерії повинні бути пе-
реважаючими і визначати напрям мікробіологіч-
них процесів, спрямованих на пригнічення і 
припинення розвитку технічно шкідливої мікро-
флори, тому з цією метою ми обов’язково вно-
сили вказану кількість закваски. Для попере-
дження розвитку бактеріофагу використовували 
закваску іншого складу, ніж у виробництві сирів.  

2. Після визрівання нормалізоване молоко по-
вторно очищували і пастеризували за температу-
ри 72-74ºС із витримкою 30 секунд. Підвищені 
температурні режими в сировиробництві неба-
жані і вище 76 ºС не допускаються, оскільки 
призводять до незворотніх змін фізико-хімічних 
властивостей молока. Подвійне відцентрове 
очищення в поєднанні з подвійною термічною 
обробкою дозволило без підвищення температу-
рного режиму достатньо ефективно проводити 
бактеріальне знезараження молока і, таким чи-
ном, виробляти сири, які за мікробіологічними 
показниками відповідають діючим вимогам [3].  

3. Одночасно з пастеризацією проводили тер-
мовакуумну обробку молока за допомогою дезо-
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доратора, яким доукомплектували пастеризацій-
но-охолоджувальну установку. Це дозволило ви-
лучити вади смаку та запаху, й окрім того, повіт-
ряну фазу, складовою частиною якої є кисень. 
Зменшення вмісту кисню в молоці сприяє активі-
зації розвитку та підвищенню біохімічної діяльно-
сті молочнокислих бактерій закваски, що має по-
зитивний вплив на якість готового продукту. Дана 
технологічна операція сприяла формуванню в си-
рах якісних органолептичних показників.  

4. Для поповнення вмісту розчинних кальцієвих 
солей, які частково переходять у нерозчинний стан 
під час пастеризації, в молоко добавляють водний 
розчин хлористого кальцію з розрахунку 10-40 г 
безводної солі на 100 кг молока. Необхідну дозу 
хлористого кальцію ми визначали в залежності від 
властивостей молока з урахуванням показів при-
ладу для сичужної проби та характеру сичужного 
зсідання даної партії молока під час попередньої 
виробітки сиру. Якщо молоко давало міцний щіль-
ний згусток і не потребувало підвищеної дози си-
чужного ферменту, то дозу хлористого кальцію 
приймали з розрахунку 20-30 г безводної солі на 
100 кг молока. 

5. Сичужно-в’яле молоко виправляли шляхом 
внесення в нього більш високої дози хлористого 
кальцію (до 40 г на 100 кг молока), підвищеної до-
зи бактеріальної закваски (згідно з рекомендаціями 
виробника) і встановлення вищої температури зсі-
дання в межах, допустимих технологією даних 
сирів. 

6. Під час пастеризації знищується близько 

99,9% мікроорганізмів. В основному гинуть мік-
роорганізми у веґетативній формі, у споровій 
формі залишаються. Особливу небезпеку в сиро-
виробництві становлять газоутворюючі бактерії 
групи кишкових паличок і маслянокислі бакте-
рії, що викликають, відповідно, раннє і пізнє 
спучування сирів. Для пригнічення розвитку в 
молоці шкідливої, у тім числі газоутворюючої 
мікрофлори, ми використовували сучасні препа-
рати (MILK-O-LYS, Lysocim), дозволені Мін-
здравом України. 

7. З метою попередження забруднення бакте-
ріальної закваски сторонньою мікрофлорою, по-
ниження її активності та розвитку бактеріофага 
використовували сухі закваски прямого внесен-
ня. Для більш плавного розвитку молочнокисло-
го процесу закваску активізували. З цією метою 
її вносили на початку наповнення сироробної 
ванни і витримували 45-60 хвилин перед внесен-
ням молокозсідального препарату. 
Підібрані технологічні операції з підвищення 

сиропридатності молока використані автором 
для уточнення технології м’яких сичужних сирів 
Камамбер, Брі, Рокфор та технології розсольного 
сиру Фета. Дані операції спрямовані на змен-
шення бактеріальної забрудненості молока і ви-
правлення його окремих вад. Параметри інших 
технологічних операцій: зсідання молока та об-
робляння згустку, формування, самопресування, 
соління і визрівання сирів нами були прийняті 
згідно з традиційною технологією кожного із 
сирів даного ассортименту.  

Результати мікробіологічного контролю виробіток сиру Камамбер  
Виробітка сиру за традиційною 
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Рис. Технологічна схема виробництва м’якого сиру Камамбер 

Контроль складу 
та якості молока 

Нормалізація й очищення 
молока 

Термізація молока 
(65 0С, 30 секунд) 

Внесення закваски і 
визрівання молока 

(8-10 0С; 10-14 годин) 

Пастеризація (72-74 0С , 30 сек.) і охолодження мо-
лока до температури зсідання (33-36 0С) 

Внесення закваски, CaCl2, Lysocim (33-36 0С) 

Активізація закваски (45-60 хв.) 

Зсідання молока (40-50 хв.) 

Розрізування згустку на кубики 20х20х20 

Перемішування, витримка, відведення сироватки 
(30-40%). Тривалість обробки згустку – 

 1 год. 15 хв. - 1 год. 25 хв. 

Формування сиру наливом у групові форми 

Закінчення самопресування сиру 
(рН 4,9-4,7; вміст вологи в сирі – 59-60 %) 

Соління сиру в розсолі з концентрацією  
18-20% протягом 50-60 хвилин 

Обсушування сиру – 15-20 годин при 15-18 0С  
та відносній вологості повітря не вище 85% 

Визрівання – 8 днів (при 14 -16 0С і  
відносній вологості повітря 95-98%) 

Упакування сиру і визрівання – 15-20 діб  
(при 4-6 0С і вологості повітря 85-90%) 

Молокозсідальний препарат 

Закваска прямого внесення 
чистих культур  

молочнокислих бактерій 

Lac. lactis subsp. lactis 
Lac. lactis subsp. cremoris 
Lac. lactis subsp. diacetilactisis 

Самопресування – 12-18 год. при 20-22 0С  
(перевертання сиру (не менше трьох разів),  
наростання кислотності, стікання сироватки 

Культури плісені 
Pen. candidum 
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Переваги уточнених технологій м’яких сичуж-
них сирів Камамбер, Брі, Рокфор та розсольного 
сиру Фета довели результати мікробіологічного 
контролю. Як бачимо на прикладі сиру Камамбер, 
у виробітках за уточненою технологією мікробіо-
логічні показники молока після пастеризації, сиру 
– після самопресування і в кінці визрівання відпо-
відають нормативним вимогам, а у виробітках за 
традиційною технологією – мають суттєві відхи-
лення й не забезпечують у готовому продукті нор-
мативні показники (див. табл.). 
Технологічну схему виробництва сиру Камам-

бер за уточненою технологією наведено на рис. 
У ході проведення експериментальних виробі-

ток м’яких сичужних сирів та розсольного сиру 
Фета за уточненими технологіями пастеризація 
молока поєднувалась із вакуумною обробкою 
(дезодорацією), що дозволило вилучити сторонні 
запахи та присмаки й попередити їх появу в го-
товому продукті. Використання підібраних і пе-
ревірених автором технологічних операцій, на-
правлених на бактеріальне знезараження молока, 
дало можливість отримати нормативні мікробіо-
логічні показники по ходу технологічного про-
цесу, що дозволило попередити у сирах вади мі-
кробіологічного походження й у поєднанні з де-
зодорацією молока забезпечити у готовому про-
дукті відмінні органолептичні показники.  
Як свідчать результати експериментальних 

виробіток, у м’яких сичужних сирах Камамбер, 
Брі, Рокфор та розсольному сирі Фета, виробле-

них за традиційною технологією, мікробіологіч-
ні показники не відповідали нормативним вимо-
гам (див. табл.), що викликало окремі вади сма-
ку, запаху та консистенції сирів, ставши причи-
ною незадовільних органолептичних показників. 
Це пояснюється тим, що традиційні технології 
передбачають використання у виробництві сирів 
молока високої якості за санітарно-гігієнічними 
показниками, якого, на жаль, немає в Україні. 
Тому ми вважаємо, що дані технології не можна 
без коригування й адаптації до якості молока-
сировини використовувати для виробництва си-
рів вказаного асортименту в нашій країні.  
Висновки. Результати експериментальних ви-

робіток м’яких сичужних сирів Камамбер, Брі, 
Рокфор і розсольного сиру Фета довели раціона-
льність розробленої автором технологічної схе-
ми підготовки молока до переробки. Викорис-
тання запропонованої схеми, а також дозволених 
препаратів для пригнічення розвитку газоутво-
рюючої мікрофлори (MILK-O-LYS, Lysocim), 
оптимальної дози розчину хлористого кальцію і, 
в обов’язковому порядку, закваски прямого вне-
сення дозволили уточнити до якості молока, і, 
таким чином, вдосконалити традиційні техноло-
гії м’яких сичужних сирів Камамбер, Брі, Рок-
фор та розсольного сиру Фета. Всі сири експе-
риментальних виробіток за вдосконаленими тех-
нологіями мали відмінні органолептичні та нор-
мативні мікробіологічні показники. 
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Постановка проблеми. Потреба тварин у 
протеїні залежить передусім від їх віку. Виділя-
ють наступні періоди у вирощуванні та відгодів-
лі свиней, що пов’язані з інтенсивністю розвитку 
їх м’язових волокон [1]: 

- швидкого росту (приблизно до 80 дня), коли 
волокна найдовшого м’яза спини збільшуються 
більше ніж на 50%, що здійснюється, в основно-
му, за рахунок розвитку м’язової тканини; 

- перехідний (80-120 днів), характерний сталі-
стю відкладання білка в тілі, уповільненням рос-
ту м’язових волокон і підвищенням інтенсивнос-
ті процесів жироутворення; 

- ожиріння (від 120 днів до дозрівання), коли 
ріст м’язових волокон на 75% закінчений, відно-
сний вміст білка в тілі починає падати, а кіль-
кість жиру збільшується майже прямолінійно.  
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Підвищення м’ясності туш свиней шляхом 
спрямованої годівлі широко використовується в 
практиці свинарства. Проте не слід забувати: 
вміст м’яса в туші залежить також від факторів, 
що належать до спадковості (порода або пород-
ність, племінні якості та ін.). 
За нормальних умов годівлі, утримання та 

підбору порід і ліній, що добре поєднуються, 

помісі відрізняються підвищеною життєздат-
ністю, кращим засвоєнням корму, інтенсив-
нішим ростом і розвитком, високою відтворюва-
льною здатністю й вищою стійкістю до різних 
захворювань. Ефект від схрещування в серед-
ньому складає по приросту маси 10-15% і по 
оплаті корму 8-10 відсотків [2]. 
Однак, в умовах недостатньої годівлі, за окре-

мими даними [4], помісні тварини (ВБ х Л) зни-
жували прирости на 24,5%, тоді як чистопородні 
(ВБ) лише на 15,7 відсотків.  
Значним резервом збільшення виробництва 

свинини є підвищена передзабійна маса тварин. 
Залишається, однак, до кінця не вирішеним питан-
ня про оптимальні кондиції свиней для забою. Ре-
зультати досліджень показали, що відгодівля сви-
ней до великих кондицій (120-130 кг) сприяє збі-
льшенню затрат корму на одиницю приросту і під-
вищення собівартості продукції [4]. 
Збільшення кінцевої живої маси при відгодівлі 

від 100 до 125 ( особливо, до 150 кг) супрово-
джується збільшенням часу і помітним зростан-
ням кормових витрат та інших засобів на одини-
цю приросту. Більш м’ясні туші можна одержати 
від помісей, батьківські форми яких є м’ясні ге-
нотипи, при відгодівлі до 100-125кг, більш жир-
ні – до 150 кілограмів. 
Підвищення забійної маси свиней до 110-

120 кг дозволяє збільшити виробництво свинини 
в переліку на одну матку та знизити її собівар-
тість. Забій свиней при більш низьких вагових 
кондиціях сприяє зниженню кормових затрат і 
збільшенню виробництва м’ясних туш. Економі-
чно це більш виправдано, особливо за інтенсив-
них технологій відтворення молодняку. Одно-
часно зі збільшенням живої маси свиней при за-
бої від 100 до 140 кг відносна кількість м’яса в 
тушах знижується з 55,9 до 51,0%, а кількість 
жиру збільшується з 27,4 до 33,5%. При цьому 
частка високоякісних м’ясних частин у тушах 
зменшується до 42,1%, що суттєво впливає на їх 
класність і ціну на свинину. Фізико-хімічні до-
слідження якості м’яса і сала свиней з урахуван-
ням віку свідчать про збільшення відсотка внут-
рім’язового жиру та сухої речовини в м’ясі, під-

Повноцінна годівля є необхідною умовою підви-
щення індивідуальної продуктивності сільськогос-
подарських тварин, а остання визначає зоотехніч-
ну та економічну ефективність ведення тварин-
ництва Здатність утворення м’язових тканин, а 
також потреба тварин у протеїні тісно пов’язані 
з їх спадковими задатками: за рівних умов годівлі 
та утримання тварини м’ясних порід інтенсивні-
ше від сальних і напівсальних синтезують білок. 
Наведені дані з морфологічного складу туш чис-
топородних свиней порід великої білої, миргород-
ської, полтавської мясної, ландрас та червонопо-
ясної спеціалізованої лінії при різних рівнях годівлі. 
Розрахований дисперсійний аналіз впливу рівня 

 годівлі на вміст м’яса в тушах. 
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вищення вмісту вологи і поліненасичених кислот 
у салі. 
За даними публікацій [3], відзначено, що в ту-

шах свиней м’ясних генотипів осалювання почи-
нається в більш пізньому віці, ніж у тварин універ-
сальних порід. У тушах цих свиней при відгодівлі 
до високих вагових кондицій на 10% більше міс-
титься м’яса і на стільки ж менше сала, в порів-
нянні з тушами універсальних порід, а зниження 
виходу цінних частин туші у них проходить тільки 
при відгодівлі до живої маси 140 кг, що дає підста-
ву вважати таку відгодівлю перспективною. Помі-
сний молодняк, батьківською формою якого є 
м’ясні породи, доцільно відгодовувати до живої 
маси 120-130 кг, оскільки затрати кормів за цей 
період зростають незначно.Таким чином, лише за 
достатньої годівлі можна домогтися помітного 
підвищення продуктивності чистопородних і помі-
сних тварин, високого приросту живої маси, якості 
одержуваної продукції та зниження витрат кормів 
на відгодівлі. 
Мета досліджень та методика їх проведень. 

Метою досліджень було вивчення морфологіч-
ного складу туш при різних рівнях годівлі сви-
ней великої білої (ВБ, І група), миргородської 
(М, ІІ група), ландрас (Л, ІІІ група), полтавської 
м’ясної (ПМ, ІV група), червонопоясної спеціа-
лізованої лінії (ЧПСЛ, V група). 

Морфологічний склад туш вивчали шляхом 
обвалки правої напівтуші. Масу м’язової ткани-
ни визначали за різницею між масою напівтуші 
та сумарною масою сала й кісток. Площу 
„м’язового вічка” вимірювали на поперековому 
розрізі найдовшого м’яза спини між останнім 
грудним і першим поперековим хребцями мето-
дом копіювання „малюнка зрубу” на кальку та 
вимірювання його за допомогою планіметра.  
Результати досліджень. Результати обвалки 

туш піддослідних свиней І серії досліджень свід-
чать, що морфологічний склад туші залежить від 
породних особливостей тварин. При середньо-
добових приростах 250-350 г за рахунок низьких 
приростів і, як правило, більшого при цьому 
осалення, вихід м’яса у тварин усіх піддослідних 
груп був низьким. 
При цьому найбільший вихід м’яса мали твари-

ни червонопоясної спеціалізованої лінії: при забої 
в 100 кг – 50,6%, при забої в 125 кг – 48,9%. 
У порівнянні з миргородською породою, де 

цей показник був найменшим, різниця становила 
3,3-3,1%. Натомість сала в тушах найбільше міс-
тилось у свиней саме миргородської й великої 
білої порід, відповідно, 41,2-39,2 та 43,3-42,3%. 
У кількісному вигляді м’яса в тушах було на рівні 
32,4-36,0 кг при забої в 100 кг і 47,3-50,6 кг –  
при забої в 125 кг. Різниця в кількості кісток

ВБ 
М

Л
ПМ

ЧПСЛ

0

10

20

30

40

50

60

М'ясо

Сало

Кістки

 
Рис. 1. Морфологічний склад туш 100 кг, І серія дослідів  (типова годівля) 
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Рис. 2. Морфологічний склад туш 100 кг, І серія дослідів ( оптимальна годівля) 

 

Рис. 3. Морфологічний склад туш 100 кг, І серія дослідів (інтенсивна годівля) 
 

у тушах була незначною. Коефіцієнт співвідно-
шення сала до м’яса за рахунок значного оса-
лення туш був високим, особливо у тварин мир-
городської породи (0,87-0,95). Найменша кіль-
кість сала по відношенню до м’яса була у тварин 
породи ландрас і червонопоясної спеціалізованої 
лінії. При збільшенні середньодобових приростів 
до 600-800 г спостерігалося збільшення кількості 
м’яса в тушах. Так, у тушах свиней полтавської 

м’ясної породи, забитих живою масою 100 кг, 
було 44,1 кг м’яса, або 60,3%; забитих живою 
масою 125 кг – 53,7 кг, або 59,1%. Вихід сала в 
тушах був на рівні від 28,1-29,4% – у червонопо-
ясних свиней, до 33,4-36,7% – у миргородських 
аналогів. При збільшенні забійної маси до 125 кг 
питома маса кісток у тушах зменшувалася в усіх 
піддослідних групах на 0,3-0,6%. Відмічалося 
зменшення відношення сала до м’яса до меж 
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0,46-0,61 при забої в 100 кг і 0,49-0,70 – в 125 кг.  
Слід зауважити, що збільшення середньодо-

бових приростів на відгодівлі до 800-1000 г 
сприяло збільшенню виходу м’яса в тушах в по-
рівнянні з тушами свиней, вирощених за опти-
мальних умов. Різниця між тушами свиней у 
100 кг дорівнювала 1,1-1,7%; при збільшенні за-
бійної маси різниця склала 1,4-2,1%.  
Найбільший вихід м’яса спостерігався у сви-

ней червонопоясної спеціалізованої лінії (61,4%) 
у 100 кг і 60,3% – у 125 кг. Збільшення виходу 
м’яса вело до зменшення виходу сала в усіх гру-

пах до 27,5-32,8% у 100 кг і 28,9-35,6 – у 125 кг. 
Дисперсійний аналіз впливу рівня годівлі на 
вміст м’яса в тушах показав, що коефіцієнт де-
термінації, тобто питома вага факторіальної дис-
персії в загальній, найбільшим був у свиней по-
роди ландрас (0,893-0,896), що, відповідно, й 
визначило найбільшу залежність у показниках 
вмісту м’яса цих тварин від рівня годівлі 
(табл. 1). Найменше фактор годівлі впливав на 
вихід м’яса в тушах миргородської породи. Гра-
фічно морфологічний склад туш піддослідних 
тварин представлений на рисунках 1; 2; 3. 

1. Дисперсійний аналіз впливу рівня годівлі на вміст м’яса в тушах 
Порода 

ВБ М Л ПМ ЧПСЛ 
100 кг 125 кг 100 кг 125 кг 100 кг 125 кг 100 кг 125 кг 100 кг 125 кг 
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2. Таблиця результатів дисперсійного аналізу 
Порода 

ВБ М Л ПМ ЧПСЛ Показники 
100 кг 125 кг 100 кг 125 кг 100 кг 125 кг 100 кг 125 кг 100 кг 125 кг

Залишкова дисперсія 3,36 2,68 3,02 0,60 0,91 1,03 2,37 3,46 4,03 1,50 
Факторна дисперсія 13,21 4,88 2,8 0,55 7,55 8,86 4,71 12,17 10,71 7,02 
Загальна дисперсія 16,57 7,56 5,82 1,15 8,46 9,89 7,08 15,63 14,74 8,52 

Коефіцієнт детермінації 0,797 0,645 0,481 0,478 0,893 0,896 0,666 0,779 0,727 0,824
Частка впливу рівня годі-
влі на вміст м’яса в тушах 79,7 64,5 74,1 47,8 89,3 89,6 66,6 77,9 72,7 82,4 
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Висновки: 1. При середньодобових приростах 
250-350 г за рахунок низьких приростів і, як пра-
вило, більшого при цьому осалення, вихід м’яса 
у тварин усіх піддослідних груп був низьким. 

2. Збільшення середньодобових приростів на 
відгодівлі до 800-1000 г сприяло збільшенню 
виходу м’яса в тушах у порівнянні з тушами 
свиней, вирощених за оптимальних умов. Різни-
ця між тушами свиней у 100 кг дорівнювала 1,1-

1,7%; при збільшенні забійної маси різниця 
склала 1,4-2,1%. 

3. Дисперсійний аналіз впливу рівня годівлі на 
вміст м’яса в тушах показав, що коефіцієнт де-
термінації, тобто питома вага факторіальної дис-
персії в загальній, найбільшим був у свиней по-
роди ландрас (0,893-0,896), що, відповідно, й 
визначило найбільшу залежність у показниках 
вмісту м’яса цих тварин від рівня годівлі. 
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Постановка проблеми. Ефективність ведення 
свинарства в Україні певною мірою залежить від 
рівня репродуктивних якостей свиней, оскільки 
цей показник зумовлює економічну доцільність 
у розвитку галузі [3].  
Схрещуванням та гібридизацією досягають під-

вищення репродуктивної здатності свиноматок, 
завдяки чому отримують помісей і гібридів, у яких 
відтворна здатність підвищується на 8-10 %. По-
рівняно з чистопородними вони швидше досяга-
ють статевої зрілості, характеризуються меншою 
ембріональною смертністю, більшою багатоплід-
ністю, великоплідністю, молочністю, доброю вирі-
вняністю гнізд та збереженістю молодняку [6]. Та-
ким чином, підвищення репродуктивних ознак є 
одним із актуальних завдань на сучасному етапі 
селекційної роботи у свинарстві. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Тривалість супоросності є одним із важливих 
показників відтворної здатності свиней, що ха-
рактеризує процес ембріогенезу, впливає на сту-

пінь зрілості народжених нащадків та їх постна-
тальний розвиток [1]. Скорочений період супо-
росності не дозволяє поросяті у процесі внутрі-
утробного розвитку досягти оптимальної маси та 
рівня зрілості, які відмічаються при стабільній і 
подовженій супоросності. Це підтверджує думку 
про те, що молодняк, який при народженні має 
високу живу масу, краще росте й розвивається і 
є більш життєздатним [2]. 
Тривалість супоросності в свиноматок, у серед-

ньому 114-115 діб, однак бувають коливання (від 
108 до 125 днів), що порушує технологічний 
ритм виробництва й завдає економічних збитків 
підприємству. Підсисний період залежно від 
технології вирощування поросят у господарстві 
може становити 21-60 діб. Холостий період – від 
відлучення поросят до першої охоти становить, у 
середньому, 12 діб; може коливатися від 3 до 40 
і більше діб. Тому відтворний цикл у свинома-
ток, а отже, й інтенсивність їх використання зу-
мовлюється, насамперед, віком відлучення поро-
сят. За конкретних умов визначають оптимальні 
строки відлучення поросят. У кожному разі вра-
ховують фізіологічний стан та здоров’я свино-
маток і поросят у даний період, а також одержа-
ний економічний ефект [8].  
Досліджено, що (порівняно з чистопородним 

розведенням) міжпородне схрещування сприяє 
скороченню тривалості супоросності у серед-
ньому на 0,6-1,0 добу  [4]. 
Досліджено, що при чистопородному розведен-

ні маток великої білої породи середня тривалість 
поросності за шість опоросів становила 115,3 діб 
[5]. Схрещування з кнурами породи ландрас ско-
ротило цей період на 0,52 доби, а з кнурами литов-
ської білої породи – на 0,44 доби. При схрещуванні 
з кнурами уржумської породи період поросності 
скоротився на 0,3 доби. Отже, схрещування маток 
великої білої породи з кнурами м’ясних порід ві-
рогідно скорочує супоросність. 

____________________ 
* Керівник – кандидат сільськогосподарських наук Д.І. Барановський 

Наведені результати дослідження впливу методів 
розведення чистопородних свиноматок великої 
білої породи та гібридних свиноматок Galaxy з 
термінальними кнурами спеціалізованої лінії вели-
кої білої породи ОптіМус і гібридними кнурами 

Maxter на репродуктивні якості та інтенсивність 
використання основних свиноматок у товарному 
господарстві. Встановлено, що при використанні 
гібридних свиноматок Galaxy, як материнської 
форми з термінальними кнурами спеціалізованої 
лінії великої білої породи ОптіМус та гібридними 
кнурами Maxter, досягаються найвищі показники 
за репродуктивними якостями: багатоплідності, 
великоплідності, інтенсивності використання ос-
новних свиноматок і збільшення тривалості супо-

росного періоду.  
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Відомо, що економічна ефективність свинарсь-
кого підприємства визначається продуктивністю 
свиноматок, – як головного засобу виробництва, і 
повинна становити 24-26 поросят на рік при відлу-
ченні. Це дає можливість у кінці відгодівлі мати 
тварин загальною масою до 3 т, або 2,1 т у забійній 
вазі [7]. Однак питання впливу методів розведення 
на відтворну здатність свиноматок до кінця не ви-
вчено, тому залишається актуальним, потребуючи 
глибшого наукового з’ясування. 
Мета дослідження: вивчення впливу методів 

розведення на інтенсивність використання основ-
них свиноматок у товарному господарстві. 
Матеріал і методи досліджень. Експеримента-

льні дослідження проводилися в СВК „По вироб-
ництву яловичини” Куп’янського району Харків-
ської області. Генетичний матеріал до даного го-
сподарства завозився: батьківська лінія Galaxy 
(для свиноматок) і Maxter (для кнурів) – із ТОВ 
„Франс-Гібрид Україна”; термінальні кнурці 
спеціалізованої лінії великої білої породи Опті-
Мус – із ТОВ „Еліта” (с. Терезено Білоцерківсь-
кого району Київської області).  
Об’єктом досліджень були свиноматки трьох 

піддослідних груп. Для проведення досліджень 
за принципом пар-аналогів було відібрано три 
групи свиноматок (табл. 1). Умови годівлі та 
утримання були ідентичними для всіх груп тва-
рин з урахуванням існуючих норм і вимог.  
Відомо, що кількість одержаних опоросів на 

свиноматку за рік вважається головним критері-
єм інтенсивності використання основних свино-
маток у господарствах і вираховується шляхом 
ділення кількості днів у році на тривалість від-
творного циклу, тобто за формулою:  
Кількість опоросів на свиноматку за рік дорів-

нює 

ВЦ
365 , 

де:  365 – кількість днів; 
ВЦ – відтворний цикл, днів. 

Відтворний цикл вміщує такі періоди: порос-
ність, лактацію (підсисний період) та холостий 
період.  
Результати досліджень. Як видно з даних таб-

лиці 2, найдовша тривалість супоросності була у 
свиноматок ІІІ групи (117,2 днів), що, відповідно, 
на 1,0(Р≥0,95) та 1,8 (Р≥0,999) діб більше, ніж у 
свиноматок ІІ та І груп. У них же і великоплідність 
поросят була найбільша (1,53 кг), тоді як у маток 
ІІ та І груп становила 1,47 і 1,3 кг відповідно. 
Тривалісь підсисного періоду в усіх групах 

була 28 днів, а холостого періоду – 7 днів. Таким 
чином, кількість опоросів за рік для всіх трьох 
груп свиноматок досягатиме 2,4, а за багатоплід-
ності свиноматок І групи – 10,1 поросят, ІІ групи 
– 10,4 та ІІІ групи – 10,5 поросят. За рік від таких 
свиноматок можна одержати до 24,2 поросят, ІІ 
групи – 25,0 і ІІІ групи – 25,2 (Р≥0,95). 

 1. Схема досліду 
Генотип Група свиноматок n кнурів n 

I контрольна ВБ 20 ВБ 3 
II дослідна Galaxy* 20 Maxter* 3 
III дослідна Galaxy 20 ОптіМус* 3 

* Примітка: ВБ – велика біла; Galaxy – батьківська лінія для свиноматок; Maxter – батьківська лі-
нія для кнурів; ОптіМус – термінальний кнурець спеціалізованої лінії великої білої породи. 

2. Вплив різних методів розведення на інтенсивність використання основних свиноматок 
Група Показники І ІІ ІІІ 

М±m 10,1±0,27 10,4±0,38 10,5±0,38 Середній рівень багатоплідно-
сті свиноматок, гол. Cv,% 11,5 16,1 15,6 

М±m 1,30±0,03 1,47±0,04 1,53±0,03 Великоплідність, кг Cv,% 10,0 11,6 9,8 
М±m 115,4±0,24 116,2±0,30 117,2±0,28 Тривалість супоросності, днів Cv,% 0,90 1,13 1,04 

Підсисний період, днів 28 28 28 
Холостий період, днів 7 7 7 

Кількість опоросів на свиноматку, за рік 2,4 2,4 2,4 
Одержано поросят, за рік 24,2 25,0 25,2 

 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО 

№ 4 • 2009 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 149

Висновки: 1. Дослідження показали, що най-
довша тривалість супоросності спостерігалася у 
свиноматок ІІІ групи (117,2 діб), ІІ та І груп, від-
повідно, 116,2 і 115,4 діб. Великоплідність поро-
сят була найбільша у свиноматок ІІІ групи – 1,53 
кг, тоді як у ІІ та І групах вона становила 1,47 і 
1,3 кг. 

2. Збільшення кількості опоросів за рік на 
свиноматку до 2,4 досягається шляхом скоро-
чення тривалості підсисного (28 діб) і холостого 
(7 діб) періодів. 

3. Достатньо висока інтенсивність викорис-
тання основних свиноматок при багатоплідності: 
І групи (10,1 поросят), ІІ групи (10,4) та ІІІ групи 
(10,5). За рік від таких свиноматок можна одер-
жати 24,2; 25,0; 25,2 поросят відповідно.  

4. На основі проведеного досліду встановлено 
доцільність в умовах виробництва використову-
вати гібридних свиноматок Galaxy у поєднанні з 
термінальними кнурами спеціалізованої лінії 
великої білої породи ОптіМус та гібридними 
кнурами Maxter. 
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Постановка проблеми. Відомо, що близько 
третини органічної речовини, що надходить із 
кормом, як правило, не засвоюється організмом 
тварин [16]. Тому навіть незначне покращання 
рівня засвоєння поживних речовин корму, а, от-
же, його конверсії у тваринницьку продукцію, 
дасть можливість підвищити ефективність галузі 
свинарства в цілому.  
У виробничій практиці існує кілька дієвих 

способів підготовки кормів до використання, 
кінцевою метою яких є підвищення їх поживно-
сті. Одним із таких є спосіб, яким передбачено 
застосування ефективних мікроорганізмів (ЕМ) 
екзогенного походження. До складу такого кон-
сорціуму входять лактобактерії, біфідобактерії, 
дріжджі та (в основному) спорові мікроорганіз-
ми роду Bacillus, які доповнюють один одного і 
співіснують у режимі активного взаємообміну 
джерелами живлення. Вони здатні ферментувати 
корм, а також нормалізувати корисну мікрофло-
ру в шлунково-кишковому тракті тварин, тобто 
виконувати функції пробіотичних препаратів. 
Ферментація корму видозмінює склад усіх його 
поживних речовин, у тому числі й білків та їх 
похідних, що необхідно враховувати при балан-
суванні раціонів. Отже, вивчення взаємозв’язків 
між амінокислотами після ферментації корму 
вирішить, до певної міри, проблему раціональ-
ного використання корму і, зокрема, наявного в 

ньому білку. 
Аналіз основних досліджень та публікацій, 

в яких започатковано розв’язання проблеми. 
Амінокислоти відіграють досить важливу роль у 
життєдіяльності живих організмів. Вони є важ-
ливими субстратами метаболізму, беруть участь 
у формуванні білків, зокрема ферментів, похід-
них пуринів, піримідинів, отже, й нуклеїнових 
кислот, а також похідних піролу (порфірини), 
біологічно активних речовин пептидної природи, 
тощо [15]. Відомо, що за нестачі в раціоні навіть 
однієї незамінної амінокислоти тварина поповнює 
її за рахунок поїдання більшої кількості корму, 
витрати якого на одержання одиниці продукції 
збільшуються і, звісно, погіршується засвоєння 
всіх його поживних речовин [2, 14, 10]. Загаль-
новідомо, що біологічна цінність протеїну ви-
значається ступенем збалансованості його за не-
замінними амінокислотами відносно потреби 
тварин. Виявлено, що співвідношення амінокис-
лот у раціоні годівлі свиней істотно впливає на 
ефективність його використання [7, 11, 12, 13]. 
Останнім часом у різних країнах світу широко 

розповсюджується ферментація кормів мікробі-
ологічними препаратами. Так, у Росії для цього 
застосовують препарат „Байкал” ЕМ 1, в Україні 
– його модифікаційний аналог „Байкал” ЕМ 1 У. 
У процесі ферментації кормів мікробіологіч-
ним препаратом „Байкал” ЕМ 1 У відбуваються 
складні біохімічні перетворення. що призводять 
до збагачення його амінокислотами. Фермента-
ція монокормів, виготовлених із зерна ячменю, 
кукурудзи, гороху, сої та їх кормосумішей, 
сприяє накопиченню в них вільних амінокислот 
– замінних і незамінних. При згодовуванні фер-
ментованого корму молодняку свиней спостері-
гається посилення синтезу білку альбуміну і збі-
льшення його вмісту в сироватці крові у 1,3 разу. 
Активується процес перетравлення протеїну на 
4,69%, покращується перетравність неорганіч-
них речовин та сирого жиру, відповідно, на 
25,51% і 10,64% [5]. Однак, як показали попере-

Проведена ферментація концентрованих кормів 
ЕМ-препаратом. Досліджено вплив ефективних 
мікроорганізмів на вміст амінокислот у фермен-
тованому повітряно-сухому кормі та встановлено 
взаємозв’язки між ними. Визначено кількість амі-
нокислот в абсолютних показниках у концентро-
ваному кормі, який піддавався ферментації мікро-
біологічним препаратом вітчизняного виробниц-
тва „Байкал” ЕМ 1 У; вивчені кореляційні зв’язки 

між ними після процесу ферментації. 
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дні дослідження, ферментація різних кормів не-
однаково змінює кількість амінокислот, і цей 
феномен пов’язаний із початковим хімічним 
складом сировини і наявності у ній останніх [6]. 
Мета досліджень та методика їх проведення. 

Метою наших досліджень було визначення кількос-
ті амінокислот в абсолютних показниках у концент-
рованому кормі, який піддавався ферментації мік-
робіологічним препаратом вітчизняного виробниц-
тва „Байкал” ЕМ 1 У, та кореляційних зв’язків між 
ними після процесу ферментації. 
Ферментація корму проводилась ЕМ-

препаратом у кількості 0,3% від маси корму; та-
кож додавався 1% цукру та вода – до вологості 
суміші 40-45%. Після цього корми закладали в 
непрозорі поліетиленові пакети й розміщували в 
термостаті з температурою 25°С. По закінченню 
ферментації корми піддавали висушуванню до 
повітряно-сухого стану. 
Для розподілу вільних амінокислот, а також 

для їх ідентифікації та кількісного визначення 
використовували метод іонообмінної хроматог-
рафії на автоматичному аналізаторі амінокислот 
Т-339 (Чехія) [1, 3, 4, 8]. 
Статистичні розрахунки, побудову графіків та 

діаграм проводили за допомогою комп’ютера з 
використанням програм Microsoft Excel і 
STATISTICA 6.0 у середовищі Windows XP (9). 
Результати досліджень.  
Досліди показали, що ферментація суміші кон-

центрованих кормів ЕМ-препаратом видозмінює 
її амінокислотний склад (рис. 1). Згідно з отрима-
ними даними, кількість наявних у ферментовано-
му кормі амінокислот (за винятком валіну та 
глутамінової кислоти) зросла, порівняно з конт-
ролем, а таких, як пролін, гліцин, аланін, феніла-
ланін, – навіть досить суттєво. Загальна кількість 
незамінних амінокислот збільшилася майже 
вдвічі. Найбільша кількість спостерігалася ала-
ніну (56 мг / 100 г), лізину (43 мг / 100 г) та ас-
парагінової кислоти (28 мг / 100 г). 
Зміни абсолютних показників кількості аміно-

кислот у субстраті концентрованого корму за дії 
ефективних мікроорганізмів позначилися на їх 
кореляційних зв’язках. 
Так, лізин мав суттєву кореляцію лише з метіо-

ніном (r = 0,69; р < 0,01), середньо виражену – з 
треоніном і лейцином (r = 0,57; 0,55; р < 0,05), 
посередню – з аргініном, аланіном, ізолейцином 

 
Рис. 1. Вміст вільних амінокислот у ферментованому кормі (M±m, n=5) 

Примітка: * - р < 0,05 
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(r = 0,37 – 0,47) та слабку негативну – з цисти-
ном (r = -0,29). 
Гістидин у значних межах корелював з аргіні-

ном (r = -0,54, р < 0,05) та аспарагіновою кислотою 
(r= 0,58; р < 0,05), а також посередньо прямо – з 
проліном, аланіном, фенілаланіном (r = 0,35 – 0,42) 
й обернено (r = -0,48) – з валіном. 
Необхідно вказати, що аргінін має виражені 

зв’язки майже з усіма наявними амінокислотами 
(за винятком цистину та фенілаланіну). Проте 
найбільш сильно ця амінокислота негативно ко-
релює з аспарагіновою кислотою та алані-
ном: відповідно (r = -0,80; р < 0,001)  і (r = -0,76; 
р < 0,01). Середнього ступеня взаємозв’язки (обе-
рнені та прямі) спостерігаються з гістидином 
(r = -0,54; р < 0,05), проліном (r = -0,52; р < 0,05), 
валіном (r = 0,53; р < 0,05) та лейцином (r = -
0,54; р < 0,05). Кількість аспарагінової кислоти у 
ферментованому субстраті сильно корелює з ар-
гініном (r= -0,80; р < 0,001) та валіном 
(r = 0,69; р < 0,01). Також значні зв’язки прояви-
лися з гістидином, глутаміновою кислотою та 
проліном (r = 0,50 – 0,58; р < 0,05). Амінокислота 
треонін, як правило, має слабко виражену коре-
ляцію з багатьма амінокислотами і лише з гісти-
дином, ізолейцином та лейцином посередню.  
Рівень наявності третьої за значимістю лімі-

туючої амінокислоти (метіоніну) в значній мірі 
позитивно корелює з лізином (r = 0,69; р < 0,01) 
та слабко – з аргініном, треоніном, аланіном, 
ізолейцином і лейцином. Встановлено також 
значний взаємозв’язок (від’ємний) незамінної 
амінокислоти валін з аспарагіновою (r = -0,69;  

р < 0,05) та з глутаміновою кислотами (r = -0,50; 
р < 0,05). Ізолейцин тісно пов’язаний з треоні-
ном (r = 0,67; р < 0,01) та лейцином (r = 0,65; 
р < 0,01) і слабко з іншими замінними та неза-
мінними амінокислотами. Лейцин сильних коре-
ляційних зв’язків не має, проте спостерігаються 
значні його зв’язки з лізином, аргініном, треоні-
ном, ізолейцином, а також посередні та слабкі – 
з проліном, гліцином, аланіном тощо. 
З-поміж замінних амінокислот аланін має си-

льний негативний взаємозв’язком лише з аргіні-
ном та середній позитивний – із тирозином 
(r = 0,50; р < 0,05), решта взаємозв’язків слабко 
виражена. 
Середній показник кореляції встановлено між 

проліном та аргініном, а також аспарагіновою 
кислотою й гліцином. Слабкий – з гістидином, 
валіном, ізолейцином, лейцином і тирозином. 
Такі замінні амінокислоти як глутамінова кис-

лота, гліцин, тирозин, цистин, фенілаланін та 
серин мають середні або слабкі зв’язки з іншими 
амінокислотами.  
Висновки. Ферментація корму дає можли-

вість не тільки збільшити абсолютну кількість 
замінних і (що дуже важливо) незамінних аміно-
кислот майже вдвічі, а й наблизити їх співвід-
ношення до «ідеального протеїну». Проведений 
кореляційний аналіз вказує на можливість про-
гнозування змін вмісту амінокислот у кормах 
внаслідок ферментації, що відбуваються за ра-
хунок складних взаємоперетворень речовин, на-
явних у субстраті. 
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