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Abstract 

The article reveals the relationship between growth intensity, slaughter qualities of pigs with lysine content 

in crude protein feed. During the experiment, compound feed (grain mixture) of wheat with lysine content in crude 

protein was compared at the level of 6.6% in the experimental group against also compound feed with lysine 

content of 4.8% in the control. 

The average daily gain of fattening livestock of the experimental group was 752 g, and in the control group 

688 g, respectively. The difference was 9.1% in favor of the experimental group. Silage corn grain in compound 

feed by weight was up to 40% with a lysine content of 6.6% in crude protein (except for the final period). 

Based on the research, certain conclusions are made, which are described in this article. In particular, the 

positive effect of lysine content at the level of 6.6% in crude protein feed of pigs during fattening in combination 

with moist canned corn grain on the indicators of slaughter pigs. 

Анотація 

У статті розкритий взаємозв’язок інтенсивності росту, забійних якостей свиней із вмістом лізину у 

сирому протеїні кормів раціону. Протягом експерименту порівнювався комбікорм (зерносуміш) пшениці, 

силосованого зерна кукурудзи і білковими добавками із вмістом лізину у сирому протеїні на рівні 6,6 % у 

дослідній групі проти також комбікорму із вмістом лізину 4,8% у контролі. Середньодобові прирости від-

годівельного поголів’я дослідної групи становили 752 г , а у контрольній групі 688 г відповідно. Різниця 

склала 9,1% на користь дослідної групи. Силосоване зерно кукурудзи у комбікормі за фізичною масою 

становило до 40% із вмістом лізину 6,6% у сирому протеїні (за виключенням заключного періоду). 

На основі проведених досліджень зроблені певні висновки, що описуються в даній статті. Зокрема, 

позитивний вплив вмісту лізину на рівні 6,6% в сирому протеїні кормів раціону свиней при відгодівлі у 

поєднанні з вологим силосованим зерном кукурудзи на показники забою молодняку свиней. 
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З регуляторної точки зору, лізин знаходиться 

на найвищому рівні у контролі метаболізму аміно-

кислот і також він впливає на метаболізм інших по-

живних речовин. Метаболічні процеси та молеку-

лярні механізми дії лізину, що лежать в основі на-

рощування м’язового білку, заслуговують на 

подальше роз'яснення. Майбутні дослідження нау-

ковців у цьому напрямку зможуть забезпечити мі-

цну наукову основу, необхідну для розробки нових 

стратегій живлення тварин [1]. 

Годівля свиней може різнитися за вмістом лі-

зину у сирому протеїні раціону протягом різних фаз 

годівлі для забезпечення оптимальної продуктив-

ності на початкових стадіях вирощування та змен-

шення затрат корму на останніх стадіях відгодівлі 

[2]. 

Висока продуктивність молодняка свиней на 

дорощуванні та відгодівлі залежить від наявності 

сирого протеїну в раціоні та його повноцінності 

саме вмісту в ньому незамінних амінокислот і необ-

хідно підкреслити — лізину [3]. 

Для того, аби дослідити продуктивність тва-

рин, комбікорм дослідної групи тварин балансува-

вся вмістом лізину на рівні 6,6% у сирому протеїні, 

шляхом введення білково-мінерального преміксу з 

високим вмістом лізину. Досліджувана добавка ро-

зроблена працівниками Інституту кормів та сільсь-

кого господарства Поділля НААН, м. Вінниця. 

Для проведення науково-господарського дос-

ліду, було сформовано 2 групи тварин (порода ве-

лика біла х ландрас), по 12 голів у кожній. При їх 

формуванні використовувався метод груп-аналогів 
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з урахуванням живої маси тварин, віку, статі, по-

роди, вгодованості та стану здоров’я. Загалом три-

валіть досліду становила 109 діб. 

В основний період проведення досліду тва-

рини обох груп споживали комбікорм, виготовле-

ний у господарстві із зерна фуражної пшениці, си-

лосованого вологого зерна кукурудзи, соняшнико-

вої макухи і білково-вітамінно-мінеральних 

добавок (БВМД), дослідній групі додатково вводи-

вся білково-вітамінно-мінеральний премік с 

(БВМП) у кількості 3% з високим вмістом лізину. В 

1 кг комбікорму (зерносуміші для свиней обох груп 

містилося 0,81–0,85 кг сухих речовин У цілому 

комбікорм для свиней обох груп відповідав вимо-

гам нормованої годівлі із вмістом 16,5 % сирого 

протеїну, 4,8 % лізину в протеїні контрольної групи 

і 6,6 % лізину в дослідній групі. Вміст макро- і мік-

роелементів та вітамінів також задовольняв пот-

ребу згідно існуючих норм годівлі свиней, зокрема, 

при відгодівлі.  

Склад комбікорму дослідної групи поданий в 

таблиці 1.  

 

Таблиця 1 

Склад комбікорму і поживна цінність для молодняка свиней дослідної групи по періодах відгодівлі 

Показник 
Період 

І II III IV 

Вологе зерно кукурудзи, кг 0,70 1,00 0,50 – 

Соняшникова макуха, кг 0,15 0,15 0,15 – 

БВМД 10 %, кг 0,19 0,21 0,21 0,23 

Пшениця фуражна, кг 0,86 0,74 1,74 3,07 

БВМП, кг 0,057 0,063 0,063 0,033 

Добова даванка 1,9 2,1 2,63 3,3 

Поживність комбікорму     

У 1 кг комбікорму міститься:     

Сухої речовини, кг 0,81 0,79 0,83 0,86 

Кормових одиниць 1,23 1,23 1,23 1,25 

Обмінної енергії, МДж 13,0 13,0 13,0 13,3 

Сирого протеїну, г 165 160 165 150 

Лізину, г 10,88 10,73 10,91 7,20 

Метіоніну+цистину, г 5,01 4,85 4,95 4,02 

Триптофану, г 1,69 1,66 1,66 1,35 

Треоніну, г 6,29 6,24 6,20 4,71 

Лізин / обмінна енергія 0,43 0,38 0,39 0,16 

Кальцію, г 7,8 7,8 7,8 5,0 

Фосфору, г 5,7 5,8 5,5 4,0 

Кальцій / фосфор 0,72 0,60 0,65 0,39 

Заліза, мг 1397 1423 1363 824 

Міді, мг 27 27 27 20 

Цинку, мг 123 124 122 83 

Марганцю, мг 259 255 265 190 

Кобальту, мг 1,9 1,9 1,9 1,2 

Йоду, мг 1,12 1,16 1,16 0,72 

Каротину, мг 3,2 3,8 2,5 1,0 

Вітаміну А, МО 7573 7573 7573 4700 

Вітаміну D, МО 1,89 1,85 1,85 0,96 

Вітаміну Е, мг 72,15 73,28 70,78 47,34 

Вітаміну В1, мг 5,21 5,13 5,27 5,04 

Вітаміну В2, мг 4,29 4,25 4,30 3,18 

Вітаміну В3, мг 23,56 23,30 23,81 18,60 

Вітаміну В4, мг 0,77 0,69 0,83 0,90 

Вітаміну В5, мг 79,71 76,28 80,44 65,71 

Вітаміну В12, мкг 18 18 18 12 

% лізину на СП 6,6 6,7 6,5 4,8 

% метіоніну+цистину на СП 3,0 3,0 3,0 2,7 

% триптофану на СП 1,0 1,0 1,0 0,9 

% треоніну на СП 3,8 3,9 3,7 3,1 
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У кінці досліду був проведений забій 6 голів 

свиней по 3 голови з групи. Після забою було віді-

брані зразки крові, м’яса, сала, печінки від тварин 

кожної з груп для проведення лабораторних дослі-

джень. За результатами забою були визначена пе-

редзабійна та забійна маса, забійний вихід, маса 

внутрішніх органів.  

Продуктивна дія комбікорму для свиней конт-

рольної групи за період відгодівлі 109 днів характе-

ризувалась одержанням середньодобових прирос-

тів на рівні 688 г, а комбікорм для свиней дослідної 

групи забезпечив середньодобові прирости — 752 г 

і це на 9,1% більше проти контролю (табл. 2). 

Таблиця 2 

Відгодівельні показники молодняка свиней контрольної і дослідної груп (M ± m, n = 12) 

Показник 
Група 

контрольна дослідна 

Жива маса 1 голови:   

на початок основного періоду, кг 45,4 ± 0,87 45,8 ± 0,92 

на кінець періоду відгодівлі, кг 120,3 ± 2,4 127,8 ± 1,8 

Приріст живої маси, кг 74,9 82 

Тривалість періоду відгодівлі, днів 109 109 

Середньодобовий приріст, г 688 752 

% до контролю 100 109,1 

 

Середньодобові прирости відгодівельного по-

голів’я дослідної групи становили 752 г відповідно 

688 г в контрольній групі, в якій вміст лізину в си-

рому протеїні раціону був на рівні 4,8 %. Період 

відгодівлі продовжувався 109 днів до високих ваго-

вих кондицій 120 кг живої маси в контрольній групі 

та 127 кг в дослідній.  

Необхідно зазначити, що відгодівельні свині 

дослідної групи досягли живої маси 127 кг, контро-

льної 120 кг за 109 днів відгодівлі. Це підтверджує 

більш інтенсивне формування м’язової тканини у 

свиней дослідної групи через вищий рівень вмісту 

лізину як на суху речовину раціону, так і на сирий 

протеїн. 

Згодовування відгодівельному молодняку сви-

ней комбікорму з вмістом 6,6 % лізину в сирому 

протеїні раціону проявило вплив на забійні якості 

свиней (табл. 3). 

Таблиця 3 

Забійні показники піддослідних свиней (M ± m, n = 3) 

Показник 
Група 

контрольна дослідна 

Передзабійна жива маса, кг 119,6 ± 0,7 127,2 ± 1,4 

Забійна маса, кг 88,3 ± 2,3 101,2 ± 1,7 

Забійний вихід, % 73,8 ± 2,4 79,9 ± 1,2 

Маса туші, кг 71,6 ± 2,6 81,7 ± 2,2 

Вихід туші, % 59,8 ± 2,1 63,4 ± 1,1 

Внутрішній жир, кг 2,24 ± 0,48 1,36 ± 0,24 

Печінка, г 1597 ± 62 1674 ± 0,8 

Серце, г 432 ± 18 446 ± 18 

Легені, г 543 ± 74 522 ± 94 

Нирки, г 256 ± 30 278 ± 44 

Середня товщина шпику, см 4,12 ± 0,19 3,89 ± 0,22 

 

Результати одержані при проведенні забою 

піддослідних тварин переконливо показали різ-

ницю на користь дослідної групи в одержанні 

м’якоті (м’яса) на 7,2 % в натурі — це 6 кг при за-

бійній масі свиней дослідної групи 101,2 кг проти 

88,3 кг контрольної. Маса сала в контрольній групі 

становила 27,5 кг, а дослідній 22,4 кг, що на 5,1 кг 

менше. Довжина туші свиней контрольної групи 

становила 106 см, а дослідної на 8 см довше, що ві-

дповідає збільшенню на 7,5 % і практично таку ж 

величину в процентному порівнянні вихід м’якоті 

(м’яса). Середня товщина шпику свиней дослідної 

групи була на рівні 3,89 см, а контрольної — 4,12 

см або на 6,0 % більшою. 

Високий вміст лізину в раціоні свиней дослід-

ної групи впливав на обмін речовин в організмі тва-

рин, що підтверджується більшою забійною масою 

на 14,6 %, і масою туші на 14,1 % та зменшення 

маси внутрішнього жиру на 39,3%, що свідчить про 

підвищений рівень білкового обміну, тобто росту 

м’язової тканини (табл. 3). 

Зазначені величини показників, що порівню-

ються, характеризуються однаковою амплітудою їх 

мінливості, що підтверджує достовірний вплив ва-

жливої незамінної амінокислоти лізину на процеси 

обміну речовин в організмі свиней (рис. 1). 
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Рис. 1. Забійні якості та їх зв’язок із вмістом лізину в сирому протеїні кормів раціону  

 

На основі проведених досліджень можна зро-

бити заключення, що балансування амінокислот-

ного живлення свиней при відгодівлі за лізином на 

рівні 6,6% в сирому протеїні, метіоніну з цистином 

— 3,0%, триптофану — 1% і треоніну — 3,8% з ві-

дповідною потребою макро- і мікроелементів та ві-

тамінів забезпечує високу ефективність викорис-

тання в складі комбікорму (зерносуміші) силосова-

ного зерна кукурудзи з мінімальним вмістом 

фуражної пшениці 35% без ячменю та інших злако-

вих культур. 

Дослідженнями встановлено, що згодовування 

молодняку свиней раціонів з підвищеним вмістом 

АК лізину (на рівні 6,6%) у сирому протеїні раці-

ону, вплинуло на наступні забійні показники. Було 

одержано збільшення забійної маси на 14,6% (Р 

<0,05), маси туші на 14,1% (Р <0,05), а також змен-

шення маси внутрішнього жиру на 39,3% (Р <0,05).  

Отже, балансування раціонів на рівні 6,6% лі-

зину є ефективним з точки зору збільшення проду-

ктивності свиней, так як істотно впливає на підви-

щення як приростів, так і забійних показників. 
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