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УДК 636.03

1ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОКАСТРАЦІЇ 
ДЛЯ ПОКРАЩАННЯ ЯКОСТІ ТУШ 

КНУРІВ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО 
ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ В УКРАЇНІ

М. Г. Повод, доктор сільськогосподарських наук, професор 
Сумський національний аграрний університет
О. І. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук, 
професор 
Полтавська державна аграрна академія
А. А. Гетя, доктор сільськогосподарських наук, професор 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
м. Київ

У роботі представлено порівняльний аналіз якості туш, отриманих 
від імунокастрованих та хірургічно кастрованих кнурів. Встановлено, 
що туші імунокастрованх кнурів мали меншу товщину шпику по всій 
туші, вищий вміст м’язової тканини, а також переважали хірургічно 
кастрованих за вмістом великокускових напівфабрикатів (ошийок, 
корейка, м’ясо окосту).

Ключевые слова: кнури, імунокастрація, хірургічна кастрація, 
якість туш.

Постановка проблемы. Загальний розвиток громадян-

ського суспільства у світі приводить до поширення ідей гума-

нізму на аграрне виробництва і, особливо, на тваринництво. 

Людство все більше уваги приділяє не тільки збільшенню 

продуктивності тварин та підвищенню якості продукції тва-

ринництва, а й створенню тваринам комфортних умов утри-

мання, максимально наближених до їх потреб [1, c.140].

Хоча такий підхід не є абсолютно домінуючим у поглядах 

як українських виробників, так і споживачів, питання забез-

печення добробуту тварин під час їх вирощування особливо 

гостро може постати за умов потенційного збільшення експор-

ту тваринницької продукції до країн ЄС. Зазначене стосується 

різних видів тварин, у тому числі й свиней. 

Стратегічний напрям майбутнього бажаного розвитку техноло-

гічних процесів, які стосуються вирощування та відгодівлі свиней, 

задекларовані в директиві ЄС 2008/120/EC від 18/12/2008 р. р. 

© Повод М.Г., Кравченко О.І., Гетя А.А., 2017
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[2, с.5]. Разом з тим, повної відповіді щодо альтернатив зазначеним 

критичним процедурам вказаний документ не дає.

З багатьох критичних питань свинарства, як то: обмежен-

ня пересування тварин, обрізання хвостів, спилювання зубів 

або їх шліфування, вставляння кільця в рило та інші, особли-

ву увагу привертає процедура кастрації кнурців. Саме від її 

ефективного виконання залежить якість продукції [3, c.95], 

зокрема композиція туш, від якої суттєво залежить ціна на 

них [4, c.37].

Європейською науковою спільнотою протягом тривало-

го періоду розроблялись різноманітні підходи до зменшення 

можливого негативного впливу на галузь від заборони хірур-

гічної кастрації без анестезії [5, с.17]. У таких проектах брали 

участь і вітчизняні наукові заклади. Фактично речовини, які 

спричиняють специфічний запах є відомими [6, с.14; 7, с.64], 

однак розробка способів їх зниження в тушах свиней залиша-

ється в полі зору науковців до цього часу.

Наразі серед багатьох можливих варіантів відгодівлі кну-

рів без застосування хірургічної кастрації розглядаються 

різноманітні підходи, які можна об’єднати в окремі групи: 

удосконалення технологічних процесів розведення та відгодів-

лі свиней – застосування кормових засобів для редукції спе-

цифічного запаху [8, c.235], селекція тварин на відсутність/

низький рівень запаху [9, с.21; 10, с.319], застосування сек-

сованої сперми [11, с.11]; удосконалення технології переробки 

продукції свинарства – забій тварин в молодому нестатевозрі-

лому віці [12, с.3], запровадження додаткового контрольного 

пункту на м’ясокомбінаті для оцінки отриманих туш на на-

явність запаху [13], розробка спеціального обладнання – «елек-

тронного носу» [14], складання спеціальних рецептур м’ясних 

виробів зі свинини та запровадження додаткових технологіч-

них прийомів для маскування можливого запаху [15], спеці-

альне маркування туш некастрованих кнурів. Однак найбільш 

дискусійним є питання запровадження іммунокастрації [16].

Окрім традиційної хірургічної кастрації може застосову-

ватись низка інших способів: локальна деструкція сіменників 

хімічними компонентами [17, с.451], штучне зниження актив-
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ності гіпоталамо-гіпофізаро-гонадної вісі [18, с.139], а також 

імунокастрація [19, с.284].

Окрім проблематики забезпечення благополуччя тварин 

питання кастрації безпосередньо пов’язано з інтенсивністю 

росту свиней, якістю їх туш та м’яса, і таким чином – з еконо-

мікою свинарства. Так, в окремих дослідженнях наведено ін-

формацію, що туші іммунокастрованих кнурів мають вищий 

вихід пісного м’яса на 2,4% у порівнянні з кастрованими хі-

рургічним способом [20, с.290]. Разом з тим, низка дослідників 

вважає, що спосіб кастрації не впливає суттєво на вихід піс-

ного м’яса з туші [21, с.351], [22, с.9], а також на рівень рН [23, 

с.290], втрат вологи та зміну кольору м’яса [24, с.27].

В Україні поки що не очікується запровадження заборони 

хірургічної кастрації без анестезії. Однак застосування нових 

методик кастрації викликає заційкавленість у виробників. 

Застосування імунокастрації та забій імунокастрованих 

кнурів в Україні дозволено на законодавчому рівні (в чинний 

ДСТУ 4718: 2007 «Свині для забою. Технічні умови» внесено 

відповідні зміни) [25, с.29], але актуальним є питання еконо-

мічної доцільності такого методу кастрації та його вплив на 

якісні показники туш.

Мета роботи є дослідження ефективності застосування 

імунокастрації як альтернативного способу кастрації кнурів з 

метою ефективного виробництва  свинини. 

Матеріал та методика досліджень. Для проведення 

досліджень на комплексі ТОВ «Дружба-Казначеєвка» Магда-

линівського району Дніпропетровської області методом пар-

аналогів було сформовано дві групи піддослідних поросят 

поєднання велика біла х максгро в кількості 12 голів кожна. 

Тварини першої групи були кастровані хірургічним способом 

на четверту добу життя. Тварини другої групи були двічі впро-

довж життя вакциновані вакциною Імпровак фірми Зоетіс 

згідно з інструкцією із застосування. Всіх тварин утримували 

в групах і отримували однаковий збалансований раціон.

Після досягнення тваринами середньої маси 100 кг було 

забито по 3 голови з кожної групи на ПП МФ «ДЖАЗ» (При-

ватне підприємство «М’ясна фабрика Дніпровсько-Жовто-
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водська асоціація заготівельників»). На тушах було проведено 

зняття окремих морформетричних параметрів (довжина туші, 

товщина шпику на холці, на рівні 6-7 грудного хребця та на 

крижах, а також інших) з подальшим проведенням розрубу 

туш у відповідності з прийнятим на м’ясокомбінаті порядком 

(шийно-лопаткова, спино-реберна та тазостегнова частини). З 

метою визначення виходів різних тканин було проведено об-

валювання кожної туші відповідно до існуючих методик, під 

час якого оцінювався також вихід великокускових напівфа-

брикатів.

Результати досліджень. У результаті проведених дослі-

джень було встановлено, що туші імунокастрованих кнурів 

переважали хірургічно кастрованих аналогів за показника-

ми довжини туші та довжини беконної половинки на 2,0 та 

1,34 см відповідно. Також у туш імунокастрованих кнурів 

спостерігалась менша осаленість, зокрема, товщина шпику, 

виміряна у трьох точках була, суттєво нижче у туш імунока-

строваних кнурів (табл.1).

Таблиця 1

Результати оцінки якості туш свиней

Спосіб 

кастрації

Жива 

маса, 

кг

Довжина 

туші, см

Довжина 

беконної 

половинки, 

см

Товщина шпику, мм

на 

холці

на рівні 6/7 

грудного 

хребця

на 

крижах

Хірургічний 
101,00

±1,00

97,00

±0,58

79,83

±0,44

38,00

±4,04

30,00

±2,31

20,33

±4,09

Іммунологічний
101,00

±1,00

99,00

±1,73

81,17

±1,42

34,67

±0,33

25,33

±1,45

9,33

±3,53

Охолоджені туші свиней, кастрованих хірургічним спосо-

бом, були на 1,46 кг важчими у порівнянні з імунокастровани-

ми тваринами. Проведений аналіз маси частин туші показав, 

що вони розподілені нерівномірно – питома вага шийно-ло-

паткової частини була найбільшої в обох групах, відповідно, 

37,02 та 37,79%, у той час, як більш цінна тазостегнова части-

на мала найменшу питому вагу – 28,78 та 29,93% відповідно 

(табл.2).
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Таблиця 2

Маса та частка третин туші

Спосіб 

кастрації

Маса 

охолодженої 

туші, кг

Шийно-

лопаткова 

частина

Спинно-реберна 

частина

Тазостегнова 

частина

кг % кг % кг %

Хірургічний 
75,07

±2,0

27,79

±0,8

37,02

±0,5

25,67

±0,7

34,20

±0,1

21,61

±0,7

28,78

±0,5

Іммунологічний
73,62

±0,8

27,81

±0,3

37,79

±0,5

23,77

±0,6

32,28

±0,5

22,03

±0,2

29,93

±0,2

Шийно-лопаткова та тазостегнова частини туш імунока-

строваних тварин були важчими, у порівнянні з хірургічно ка-

строваним тваринами, відповідно, на 0,77 та 1,15%.

При обвалюванні туш імунокастрованих свиней було отри-

мано більше м’яса та менше жирової тканини (табл.3). Пере-

вага за вмістом м’язової тканини складала 4,62%, за вмістом 

жирової тканини – 5,93%, у порівняння з тушами хірургічно 

кастрованих свиней.

Таблиця 3

Загальна маса та частка м’яса, сала та кісток в туші

Спосіб кастрації
Загальна маса, кг Частка у туші, %

м’ясо кістки жир м’ясо кістки жир

Хірургічний 
40,22

±2,66

9,44

±0,35

25,41

±1,04

53,47

±2,12

12,57

±0,23

33,96

±2,23

Іммунологічний
42,76

±1,26

10,22

±0,45

20,64

±1,55

58,09

±1,79

13,88

±0,49

28,03

±2,07

Оцінка виходу з туш великокускових напівфабрикатів за-

свідчила перевагу туш імунокастрованих свиней (табл.4). Так, 

вирізка була важчою на 0,16%, ошийок – на 0,38%, корей-

ка без кістки – на 0,68%, м’ясо окосту – на 1,98%. У цілому 

перевага групи імунокастрованих свиней над хірургічно ка-

строваними за вмістом найбільш цінних великокускових на-

півфабрикатів склала 3,20%.
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Таблиця 4

Маса найбільш цінних великокускових 
напівфабрикатів туші

Спосіб кастрації

Загальна маса, кг Частка у туші, %

Хірургічний 
1,3

±0,0

4,2

±0,3

4,8

±0,5

14,0

±0,9

1,5

±0,1

5,6

±0,3

6,4

±0,5

18,6

±0,7

Іммунологічний
1,2

±0,1

4,4

±0,3

5,2

±0,1

15,1

±0,4

1,7

±0,1

6,0

±0,5

7,1

±0,1

20,6

±0,6

Висновки. Результати проведених дослідження дають 

підстави стверджувати, що застосування способу імунологіч-

ної кастрації кнурів під час їх відгодівлі може забезпечувати 

підвищення якісних параметрів їх туш.

Разом з тим, необхідно зазначити, що для формування 

остаточних висновків необхідно організувати додаткові дослі-

дження із забоєм великої кількості імунокастрованих кнурів.
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М. Г. Повод, О. И. Кравченко, А. А. Гетя. Использование иммунокастра-
ции для улучшения качества туш хряков в условиях промышленного 
производства свинины в Украине.

В данной статье представлены результаты сравнительного анали-
за качества туш, полученных от иммунокастрированных и хирургически 
кастрированных хряков. Установлено, что туши иммунокастрированных хря-
ков имели меньшую толщину шпика по всей туше, болеем высокое содержание 
мышечной ткани, а также превосходили хирургически кастрированных по со-
держанию крупнокусковых полуфабрикатов (ошеек, корейка, мясо окорока).

Ключевые слова: хряки, иммунокастрация, хирургическая кастрация, 
качество туш.

M. Povod, O. Kravchenko, A. Getya. The usage of immunocastration for 
improvement of boars’ carcass quality in Ukrainian industrial farms.

In this article the results of comparative analyze of carcass quality of 
immunocastrated versus surgically castrated boars are shown. It has been 
determined that the carcasses, obtained from immunocastrated boars, had lower 
backfat level over the whole carcass and higher meat content. They also had higher 
content of semi-fi nished products like neck, loin, ham.

Key words: boars, immunocastrated boars, surgically castrated boars, 
carcass quality.
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