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УДК 636.4.084.421 
 
ВПЛИВ РАЦІОНІВ ГОДІВЛІ НА ПОКАЗНИКИ РОСТУ І РОЗВИТКУ 

ВІДЛУЧЕНИХ ПОРОСЯТ 
 

О.І. Юлевич, кандидат  технічних наук, доцент 
А.В. Лихач, кандидат  сільськогосподарських наук, доцент 
Ю.Ф. Дехтяр, асистент 
Миколаївський національний аграрний університет, Україна  
 

Розглянуто показники живої маси та прирости поросят у різні вікові періоди  
залежно від складу раціонів годівлі. Показано, що використання з п’ятиденного віку 
крім молока матері, а після відлучення – разом з основним раціоном преміксу 
Dossche PIGIMAX №5220 сприяло збільшенню середньодобових приростів поросят 
дослідної групи на 16,5%, при одночасному зниженні витрат кормових одиниць на 
1 кг приросту на 17,4%.  

Ключові слова: відлучені поросята, середньодобові прирости, кормові одиниці, 
премікс, раціон годівлі 

 
Постановка проблеми. Повноцінна годівля є основним чинником 

ефективності будь-якого тваринницького виробництва, оскільки визначає 
стан здоров'я, рівень відтворення, інтенсивність зростання і розвитку 
скороспілості тварин.   

Основну продукцію у свинарстві отримують від приростів живої маси 
молодняку. При цьому частина корму витрачається на фізіологічне 
забезпечення життєдіяльності, а частина – на енергію росту. Оптимізація 
цих частин і сприяє поліпшенню продуктивного потенціалу корму. Навіть 
незначне підвищення споживання корму понад фізіологічну потребу 
сприяє збільшенню швидкості росту, ефективності використання корму і 
прискоренню відгодівлі молодняку свиней. 

Економічно обґрунтованою є інтенсивна відгодівля свиней з 
використанням норм годування, застосування мінерально-вітамінних 
добавок, які розраховані на здобуття максимально високих приростів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Період вирощування 
поросят з 20 до 50 кг живої маси є перехідним від молочних кормів до 
рослинних. Це дуже відповідальний період у формуванні та розвитку 
тварини. З одного боку, у поросяти ще повністю не сформувалася травна 
система, а з іншого – проявляється висока інтенсивність приросту живої 
маси – на рівні 400-500 г. Тому годування поросят у цей період повинне 
відрізнятися винятково високим рівнем і повноцінністю [2].  

Проблемою на сьогоднішній день залишається використання у годівлі 
свиней преміксів, ферментів та інших добавок, що дозволяють підвищити 
резистентність організму тварин, покращити ефективність використання 
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корму, підвищити швидкість росту і головне – суттєво підвищити 
збереженість молодняку. Такі складові частини, як біологічно активні 
речовини, хоча і знаходяться у кормах в невеликих кількостях, але мають 
велике значення [1]. 

Постановка завдання. Метою роботи було дослідження впливу 
вмісту певних компонентів у раціонах годівлі на продуктивні якості 
поросят породи велика біла. 

Матеріали і методика. Для постановки досліду було сформовано дві 
групи поросят по 12 голів кожна за принципом методу груп-аналогів, з 
урахуванням походження, віку, живої маси, статі. Утримували поросят за 
двостадійною системою вирощування. Годівлю поросят проводили 
груповим методом.  

Схему проведення досліду наведено в табл. 1. 
Таблиця 1 

Схема проведення досліду 

Вік, днів Період 
досліду 

Раціон 
І контрольна ІІ дослідна 

Від народження 
до 35 І Молоко свиноматки Молоко свиноматки 

+ 2% предстартер 
36-60 ІІ ОР1 ОР1 + 4% стартер 
61-90 ІІІ ОР2 ОР2+ 4% стартер 
91-120 IV ОР3 ОР3+ 4% стартер 

 
Раціон ОР1 складався з дерті ячмінної 60%, дерті із сорго 20%, дерті 

вівсяної 20%, ячменю лущеного, замінника незбираного молока (ЗНМ), 
білкової вітамінної добавки (БВД). Відмінність раціону ОР2 від раціону 
ОР1 полягала у заміні ЗМН на висівки пшеничні, а БВД 
використовувалась в інших співвідношеннях, ніж у раціоні ОР1. 

Раціон ОР3 складався з таких самих компонентів, як і раціон ОР2, але 
в інших співвідношеннях із додаванням шроту соняшникового.  

Раціон контрольної групи складався з аналогічних компонентів, що й 
раціон дослідної групи за винятком стартера Dossche PIGIMAX №5220. 

При народженні та по завершенні кожного періоду у ранкові години 
до годівлі здійснювали індивідуальне зважування тварин. На підставі 
отриманих даних визначали середньодобові прирости поросят від 
народження та за певні періоди досліду, абсолютний приріст поросят та 
витрати кормових одиниць на 1 кг приросту. 

Оцінку енергії росту тварин проводили у такі вікові періоди: 
І – від народження до 35 дня; ІІ – з 36 по 60 день; ІІІ – з 61 по 90 день; 

IV – з 91 по 120 день. 
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Результати досліджень. На підставі отриманих даних визначалася 
середня маса тварин кожної групи (табл. 2).  

Таблиця 2 
Жива маса поросят у різні вікові періоди, кг 

Група 
Вік поросят 

при 
народжені 35 днів 60 днів 90 днів 120 днів 

І контрольна 1,20±0,14 8,10±0,17 16,90±0,24 28,83±0,18 41,05±0,16 
ІІ дослідна 1,23±0,11 8,97±0,15 18,60±0,21 31,54±0,20 45,76±0,26 

 
Отримані результати свідчать про переважання тварин ІІ дослідної 

групи за живою масою над поросятами контрольної. Так, у порівнянні з 
контролем поросята ІІ групи мали більшу масу на 10,7, 10,1% у 35-ти і 60-
денному віці відповідно та 11,5% – наприкінці досліду.  

Це може бути пов’язано з тим, що до 35 дня поросята контрольної 
групи отримували лише материнське молоко, а тварини ІІ групи 
додатково отримували престартер, a з 36-го дня динаміка зберігається у 
зв’язку з позитивним впливом на поросят ІІ групи преміксу Dossche 
PIGIMAX №5220, який додається до раціону. 

Показником інтенсивності росту є середньодобовий приріст тварин. 
Тому на підставі отриманих даних за живою масою було визначено 
середньодобові прирости поросят від народження та за кожний період 
досліду (табл. 3 та 4). 

Таблиця 3 
Середньодобові прирости поросят від народження  

до кінця кожноговікового періоду 

Вік, днів Період 
досліду 

Середньодобовий приріст, г td 
І і ІІ І контрольна ІІ дослідна 

Від народження 
до 35 І 197,14±5,86 221,14±5,23* 3,05 

36-60 ІІ 261,66±4,97 289,50±4,52* 4,15 
61-90 ІІІ 307,00±3,98 336,77±4,29** 5,08 
91-120 IV 332,08±4,20 371,08±4,64** 6,24 

Примітки: *- Р<0,05; **- Р<0,01. 
 
При оцінці енергії росту виявлено вірогідне переважання (Р < 0,05) за 

показниками приростів поросят ІІ групи над аналогами контрольної за 
всіма періодами.  

Як свідчать дані табл. 3, середньодобові прирости від народження до 
завершення досліду зростають відносно рівномірно. З І до IV періоду 
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спостерігається переважання показників енергії росту поросят ІІ групи над 
контрольною відповідно на 12,2, 10,7, 9,4, 11,7%. Додаткове введення 
біологічно активних речовин в раціони годівлі підсвинків дослідної (ІІ) 
групи приводить до збільшення добових приростів тварин в межах 28-
39 г, що суттєво відбивається на їх масі наприкінці досліду.   

При дослідженні приростів за окремі періоди вирощування (табл. 4) 
виявлено певні коливання. Так, у І періоді прирости поросят ІІ дослідної 
групи переважають прирости тварин І контрольної групи на 12,2%, в ІІІ 
періоді цей показник є меншим і різниця складає 8,6%, а у IV періоді 
спостерігається переважання середньодобових приростів на користь 
дослідної групи на 16,5% порівняно з контрольною, ці перепади 
співпадають зі зміною компонентів раціону годівлі поросят.  

Таблиця 4 
Середньодобові прирости поросят за різні вікові періоди 

Вік, днів Період 
досліду 

Середньодобовий приріст, г td 
І і ІІ І контрольна ІІ дослідна 

Від народження 
до 35 І 197,14±5,86 221,14±5,23* 3,05 

36-60 ІІ 352,00±4,18 385,20±4,76* 5,26 
61-90 ІІІ 397,66±4,27 431,33±5,01* 5,10 
91-120 IV 407,33±5,43 474,00±6,27** 8,03 

Примітки: *- Р<0,05; **- Р<0,01. 
 
Показники абсолютних приростів, що були отримані протягом 

досліду для кожної з груп, наведено у табл.5. 
Таблиця 5 

Показники абсолютного приросту поросят по періодах досліду 

Вік, днів Період 
досліду 

Абсолютний приріст, кг td 
І і ІІ І контрольна ІІ дослідна 

Від народження 
до 35 І 6,90±0,15 7,74±0,17* 3,81 

36-60 ІІ 15,70±1,24 17,37±1,26* 4,77 
61-90 ІІІ 27,63±1,23 30,31±1,18* 9,24 
91-120 IV 39,85±2,20 44,53±1,88** 13,76 

Примітки: *- Р<0,05; **- Р<0,01. 
 

Величина абсолютного приросту поросят ІІ дослідної групи 
перебільшує цей показник у тварин І контрольної групи від 9,6 до 12,2%, а 
у ІV періоді різниця складає 4,7 кг. Оскільки умови утримання підсвинків 
однакові, так саме як й основні раціони годівлі, то суттєвий вплив на 
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енергію росту і розвитку поросят чинить використання престартера і 
стартера протягом дослідного періоду. 

Одним з важливих показників, що свідчать про відповідність раціонів 
годівлі потребам тварин під час їх росту і розвитку, є витрата кормів на 
одиницю приросту. Порівняння витрат кормів для кожної з груп поросят у 
певні періоди розвитку протягом дослідного періоду наведено у табл.6. 

Найкращі показники для обох груп спостерігаються у ІІ дослідний 
період, хоча для тварин дослідної (ІІ) групи витрата кормових одиниць 
менша на 0,5 кг, що сприяє значній економії кормів. 

Таблиця 6 
Витрати кормових одиниць на 1 кг приросту 

Вік, днів Період 
досліду 

Витрати к. од. td 
І контрольна ІІ дослідна І і ІІ 

Від народження 
до 35 І 4,6±0,12 4,1±0,11* 3,12 

36-60 ІІ 4,4±0,15 3,9±0,13** 1,87 
61-90 ІІІ 4,8±0,18 4,3±0,14* 1,47 
91-120 IV 5,4±0,26 4,6±0,19** 1,42 

Примітки: *- Р<0,05; **- Р<0,01. 
 

Витрати кормів на отримання 1 кг приросту тваринами ІІ групи були 
меншими на 11,4% у ІІ періоді, у ІІІ періоді – на 11,6%, а в ІV періоді – на 
17,4% в порівнянні з тваринами контрольної групи. Причини цього 
полягають у різниці складу раціонів, що використовуються у годівлі 
поросят. 

Для з’ясування причин коливання середньодобових приростів нами 
було проведено аналіз вмісту поживних речовин і встановлено відхилення 
від норми показників поживності раціонів. 

У раціоні поросят І контрольної групи міститься недостатня кількість 
деяких компонентів, наприклад перетравного протеїну, що коливається в 
межах 3-20%, лізину – 12-19%, кобальту – 18-50%, вітамінів В3 і В4 – 4-
48%. У ІІ та ІІІ дослідних періодах має місце певний надлишок сирої 
клітковини, що також може пригнічувати енергію росту поросят. У ІV 
періоді відгодівлі спостерігається зростання вмісту метіоніну+цистіну, але 
кількість лізину менша за норму на 15%, оскільки лізин є лімітуючою 
речовиною, то наближення до норми сирого і перетравного протеїну, 
інших амінокислот не здійснює позитивного впливу на показники 
середньодобових приростів поросят. Крім того, протягом всього 
дослідного періоду відмічено порушення співвідношення кальцію і 
фосфору, що негативно відбивається на показниках продуктивності 
поросят. 
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Що стосується складу раціонів годівлі тварин ІІ дослідної групи, то 
вміст перелічених компонентів коливається від нестачі на 1-2% до 
перебільшення на 4-8%, крім метіоніну з цистіном, кількість яких у ІІ 
періоді більша за норму на 18% та вітамінів групи В, надлишок яких 
протягом всього досліду знаходиться в межах 15-37%. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Використання 
преміксу Dossche PIGIMAX №5220 в раціонах поросят ІІ дослідної групи з 
5-ти денного віку сприяє збільшенню величини їх абсолютного приросту 
від 9,6 до 12,2% залежно від періоду досліду в порівнянні з тваринами І 
контрольної групи.  

Витрати кормових одиниць на отримання 1 кг приросту підсвинками 
ІІ дослідної групи були меншими на 11,4 –17,4%, ніж у поросят 
контрольної групи.  
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Е.И. Юлевич, А.В. Лихач, Ю.Ф. Дехтяр. Влияние рационов 

кормления на показатели роста и развития поросят-
отъемышей. 

Рассмотрены показатели живой массы и привесы поросят в различные 
возрастные периоды в зависимости от состава рационов кормления. Показано, 
что использование с пятидневного возраста кроме молока матери, а после 
отъема вместе с основным рационом премикса Dossche PIGIMAX №5220 
способствовало увеличению среднесуточных привесов поросят опытной группы 
на 16,5%, при одновременном снижении затрат кормовых единиц на 1 кг прироста 
на 17,4%. 

Ключевые слова: отлучены поросята, среднесуточные привесы, кормовые 
единицы, премикс, рацион кормления. 

 
H. Yulevich, А. Liкhach, J. Dehtyar. Effect of feeding regimens on 

growth and development of weaned piglets. 
The article discusses indicators of weight gain of piglets of different ages depending 

on the composition of feed rations. It is shown that the use of premix Dossche PIGIMAX № 
5220 from 5-day-old piglets and after weaning, along with the basic diet helps to increase 
the average daily gain of piglets in the experimental group by 16.5%, while reducing the 
cost of feed units per 1 kg of body weight by 17.4%. 

Keywords: weaned piglets, average daily gain, feed units, premixes, feed rations 
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