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Вивчено вплив неорганічного та органічного джерела селену на баланс мінеральних елементів 
в організмі свиней. Введення органічної форми селену дозою 0,3 мг/кг сухої речовини у раціони спри-
яє підвищенню засвоєння селену на 40,5 % (Р<0,001),  кальцію – на 11,3 %, фосфору – на 9,1 %. 

Ключові слова: свині, селен, кальцій, фосфор. 
Постановка проблеми. Використання селе-

ну в тваринництві, у тому числі й у свинарстві, 
останнім часом все більше привертає увагу до-
слідників. Це зумовлено поглибленим вивченням 
біологічної ролі цього мікроелемента. Однією з 
основних функцій селену є здатність його разом з 
вітамінами А, Е, С та β-каротином блокувати важ-
кі метали такі як ртуть, свинець і кадмій, які над-
ходять в організм тварин з кормами, і можуть на-
копичуватись у тваринницькій продукції у зв’язку 
з підвищенням техногенного навантаження на 
навколишнє середовище [1, 2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Збалансованість раціонів за мінеральними еле-
ментами залежить від вмісту їх у раціоні, доступ-
ності для організму, що у свою чергу, зумовлю-
ється джерелом його. Відомо, що органічна фор-
ма селену, порівняно з неорганічними сполуками, 
характеризується меншою токсичністю, має висо-
кий рівень засвоєння селену та значний біологіч-
ний ефект [3]. У переважній більшості проведе-
них досліджень в якості джерел селену викорис-
товували в основному неорганічні сполуки – се-
леніт і селенат натрію, і надто мало вивчені нові 
селеновмісні добавки органічного походження [4]. 

Метою досліджень було вивчення впливу рі-
зних рівнів та джерел селену в раціоні на обмін 
селену, кальцію і фосфору в організмі свиней. 

Матеріал і методи досліджень. В умовах 
свиноферми ТОВ „Пилипчанське” Білоцерківсько-
го району, Київської області був проведений нау-
ково-господарський дослід на поросятах породи 
велика біла, вік яких на початок зрівняльного пе-
ріоду складав 2,5 місяця. За методом груп, за 

принципом пар-аналогів було сформовано 5 груп 
по 10 голів у кожній. Упродовж усього досліду 
свиней годували повнораціонними комбікормами 
двічі на добу. До складу комбікорму включали 
ячмінь, пшеницю, кукурудзу, соєвий шрот, кормо-
ві дріжджі, сінне борошно, вітамінно-мінеральний 
премікс та мінеральні добавки (сіль кухонна, 
крейда кормова, дикальційфосфат).  

Під час основного періоду досліду тваринам 
контрольної групи згодовували комбікорм з фак-
тичним вмістом селену (0,07 мг/кг сухої речови-
ни), а в раціон свиней 2-ї дослідної групи додат-
ково вводили селеніт натрію у кількості, що необ-
хідна для досягнення 0,2 мг селену в 1 кг сухої 
речовини.  Тваринам 3, 4 і 5-ї груп уводили в 
комбікорм органічну сполуку селену з доведен-
ням загального рівня селену відповідно 0,2; 0,3 і 
0,4 мг/кг сухої речовини. 

Наприкінці науково-господарського експери-
менту провели фізіологічний дослід на п’яти гру-
пах тварин по три голови з кожної групи з ви-
вченням перетравності поживних речовин корму, 
а також обміну азоту та мінеральних елементів за 
загальноприйнятими методиками. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Оскільки у ході науково-господарського досліду 
свиням згодовували різні дози та джерела селе-
ну, важливо було з’ясувати оптимальну дозу ор-
ганічного джерела селену та його доступність для 
максимального засвоєння організмом тварин. 

У ході досліджень відмічено, що свині піддо-
слідних груп не лише споживали, а й виділяли 
різну кількість селену (табл. 1).  

 

Таблиця 1 – Баланс селену в організмі піддослідних свиней, мг, ХSХ ±  (n=3) 
Група 

контрольна дослідна Показник 
1 2 3 4 5 

Прийнято з кормом 0,195±0,0007 0,557±0,0031*** 0,557±0,0015*** 0,835±0,0038*** 1,113±0,0070*** 
Виділено з калом 0,121±0,0300 0,281±0,0252* 0,252±0,0104* 0,312± 0,0251** 0,438± 0,0238** 
Виділено з сечею 0,059±0,0318 0,138±0,0085 0,095±0,0038 0,119±0,093 0,164±0,0156 
Засвоєно 0,015±0,0067 0,138±0,0236* 0,210± 0,0107*** 0,404± 0,0174*** 0,511± 0,0213*** 
Засвоєно, %  
від спожитого 7,9±3,43 24,8±4,16* 37,7±1,83** 48,4±2,16*** 46,0±2,20** 

Вірогідність різниці: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 порівняно з контролем 
 

Так, у тварин 2, 3, 4 і 5-ї дослідних груп з ка-
лом виділялося, відповідно, у 2,3 рази, 2,1 раза, 
2,6 рази і 3,6 рази більше селену порівняно з кон-
тролем. З сечею тварини дослідних груп виділяли 
в 1,6–2,8 раза більше селену. 

Різниця за кількістю селену, що виділився з 
калом і сечею у піддослідних свиней позначилася 
на рівні засвоюваності цього мікроелемента в 
організмі (рис.3.3). 
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Рис.1. Рівень засвоєння селену в організмі піддослідних свиней, мг 
 

За співвідношенням між кількістю засвоєного 
та спожитого селену тварини 4 і 5-ї дослідних 
груп переважали контроль, відповідно, на 40,5 
(Р<0,001) і 38,1 % (Р<0,01), а 2 і 3-ї – на 16,9 
(Р<0,05); 29,8 (Р<0,01). Така суттєва різниця зу-
мовлена тим, що свині контрольної групи засво-
ювали селен лише на 7,9 %. 

Отже, найкраще засвоювали та використо-
вували спожитий селен ті тварини, комбікорм 
яких містив у своєму складі органічну його форму 
у дозі 0,3 і 0,4 мг селену в 1 кг сухої речовини. 

Споживання свинями комбікормів з різними 
рівнями та джерелами селену по-різному позна-
чилося на обміні мінеральних речовин у їх органі-
змі (табл. 2, 3). Дані таблиці 2 свідчать, що свині 
піддослідних груп споживали однакову кількість 
кальцію, проте у тварин дослідних груп з калом 
його виділялося на 3,2–8,8 %, а з сечею – на 1,4–
7,9 % менше порівняно з контролем. Причому 
найменше кальцію з калом і сечею виділяли тва-
рини 4-ї дослідної групи. 

 

Таблиця 2 – Середньодобовий баланс кальцію, г, ХSХ ±  (n=3) 
Група 

контрольна дослідна Показник 
1 2 3 4 5 

Прийнято з кормом 22,9±0,10 22,9±0,17 22,9±0,13 22,9±0,13 22,9±0,17 
Виділено з калом 12,5±0,85 12,1±0,81 11,8±0,68 11,4±0,51 11,5±0,35 
Виділено з сечею 0,76±0,104 0,75±0,094 0,73±0,095 0,70±0,067 0,74±0,064 
Засвоєно 9,7±0,715 10,1±0,90 10,4±0,49 10,8±0,59 10,7±0,46 
Засвоєно, % від спожитого 42,2±3,17 44,1±3,60 45,3±2,40 47,2±2,32 46,7±1,65 

 

В організмі тварин 4 і 5-ї дослідних груп ка-
льцію засвоювалося, відповідно, на 11,3 і 10,3 %, 
а 2 і 3-ї – на 4,1 і 7,2 % більше порівняно з конт-
ролем.  

Про ефективність використання кальцію ко-
рмів свідчить співвідношення кількості засвоєного 
елемента до спожитого. Так, свині 2 і 3-ї дослід-
них груп за цим показником перевищували конт-
рольних аналогів, відповідно, на 1,9 і 3,1 %, а 4 і 
5-ї – на 5,0 і 4,5 %. Варто відмітити, що різниця за 
цим показником між тваринами контрольної і до-
слідних груп була невірогідною. 

Зважаючи на те, що обмін фосфору в органі-
змі дуже тісно пов’язаний з обміном кальцію, 
співвідношення цих мінеральних елементів у ко-
рмі повинно чітко контролюватися і утримуватися 
в певних межах.  

Основна частина фосфору, що надходила в 
організм, виділялася з калом. Так, за ендогенни-
ми виділеннями фосфору з калом свині 4 і 5-ї до-
слідних груп поступалися контролю на 5,7 і 4,8 %, 
а 2 і 3-ї –1,0 і 1,9 % відповідно. 
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Таблиця 3 – Середньодобовий баланс фосфору, г, ХSХ ±  (n=3) 
Група 

контрольна дослідна Показник 
1 2 3 4 5 

Прийнято з кормом 19,1±0,08 19,1±0,14 19,1±0,11 19,1±0,11 19,1±0,14 
Виділено з калом 10,5±0,72 10,4±0,47 10,3±0,76 9,9±0,77 10,0±0,44 
Виділено з сечею 0,86±0,102 0,83±0,127 0,79±0,091 0,77±0,069 0,81±0,041 
Засвоєно 7,7±0,64 7,9±0,58 8,0±0,82 8,4±0,79 8,3±0,31 
Засвоєно,% від спожитого 40,5±3,26 41,3±2,74 42,0±4,18 44,0±4,19 43,6±1,92 

 

Аналогічна картина з виділенням фосфору з 
сечею. У свиней дослідних груп його виділялося 
на 3,5–10,5 % менше, порівняно з контрольними 
аналогами. Кількість засвоєного фосфору у сви-
ней 4 і 5-ї дослідних груп була вищою на 9,1 і 
7,8 %, а у 2 і 3-ї – на 2,6 і 3,9 %  була вищою. 

За співвідношенням кількості засвоєного 
елемента до спожитого тварини дослідних груп 
переважали контрольних аналогів на 0,8–3,5 %. 

Аналізуючи зміни в обміні фосфору, можна 
зробити висновок, що селен деяким чином впли-
ває на засвоєння елемента в організмі тварин 

дослідних груп. При цьому, найвищий показник 
засвоєння цього макроелемента був у тварин 4 і 
5-ї дослідних груп. 

Висновки. Збагачення комбікормів відгоді-
вельного молодняку свиней органічними і неор-
ганічними селеновмісними сполуками сприяє під-
вищенню засвоєння селену, кальцію і фосфору у 
їх організмі. При цьому найвище засвоєння цих 
елементів відмічено у свиней, до раціонів яких 
уводили органічну форму селену дозою 0,3 – 
0,4 мг/кг сухої речовини. 
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Изучено влияние органического и неорганического источников селена на баланс минеральных 

элементов в организме молодняка свиней. Введение органического селена на уровне 0,3 мг/кг сухо-
го вещества у рацион способствует повышению усвоения селена на 40,5 % (Р<0,001), кальция на 
11,3 %, фосфора – на 9,1 %.  
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Influence of inorganic and organic sources of selenium on the balance of mineral elements in the body 

of pigs. Introduction of organic forms of selenium dose of 0.3 mg/kg of dry matter in the diet promotes ab-
sorption of selenium by 40.5 % (P <0.001), calcium – by 11.3 %, phosphorus – by 9.1 %.  
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Досліджено ефективність використання кормових добавок на основі сухого пальмового жиру у 
годівлі курей-несучок та їх вплив на продуктивність і якісні показники яєць. Встановлено, що при їх 
використанні  продуктивність птиці підвищується на 2,8–9,8 %, а маса яєць збільшується на 2,3–
2,9 %. 

Постановка та стан вивчення проблеми. 
Сучасне промислове птахівництво – це високоте-
хнологічна галузь сільського господарства, діяль-

ність якої спрямована на отримання великої кіль-
кості продукції з найменшими затратами. Для за-
безпечення високого рівня продуктивності на 


