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Тарасенко А. А., Гноевой И. В. СРАВНЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ВЕСЛОНОСА (POLYODON 
SPATHULA, WALBAUM, 1792) ПРИ ЕГО КОРМЛЕНИИ ЖИВОЙ ДАФНИЕЙ И ИСКУССТВЕННЫМИ 
КОМБИКОРМАМИ 

Проведен сравнительный анализ темпов роста веслоноса (Polyodon spathula, Walbaum, 1792) в 
возрасте от одного до двух лет при содержании его в установке замкнутого цикла водоснабжения 
при кормлении природным кормом (живой дафнией), гранулированным комбикормом и фаршем. Ис-
кусственные комбикорма ожидаемо поедались веслоносом несколько хуже, чем естественный 
корм, поэтому темпы роста веслоносов из опытной группы уступали темпам роста аналогов из 
контрольной группы, выращенных на естественном корме из живой дафнии. Однако с экономиче-
ской точки зрения выгоднее выращивать веслоносов с использованием искусственных комбикор-
мов, чем – живой дафнии. 

Ключевые слова: веслонос, установка замкнутого цикла водоснабжения, дафния, комбикорм, 
фарш, длина тела, вес. 

 
Tarasenko A.A.,Gnoyevyy I.V. GROWTH RATES COMPARISON OF THE PADDLEFISH 

(POLYODON SPATHULA, WALBAUM, 1792) AT THE FEEDING BY THE LIVE WATER FLEA AND 
ARTIFICIAL FODDERS 

The comparative analysis of the paddlefish growth rates in the age from one to two year at the contents 
in closed loop water system at the feeding it by a natural fodder (live water flea), granular fodder and the 
mince has been carried. Artificial forageswas eaten by a paddlefish, but expectantly some worse, than the 
natural forage, therefore growth rates of paddlefishes from the experience group concede to growth rates of 
analogues from the control group, which have been grown up on a natural forage from the live water flea.But 
it is more advantageous to grow paddlefishes with the use of artificial mixed fodders, than - live water flea 
from the economic point. 
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ВПЛИВ ЯКОСТІ КОРМУ НА БАЛАНС МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН У СВИНОМАТОК 
 
В. І. Ткачук, к.с.-г.н., ст. викладач, Житомирський національний агроекологічний університет 
 
В статті приведені результати дослідження балансу мінеральних речовин раціонів свинома-

ток при годівлі їх зерновими кормами природно забрудненими мікотоксинами з використанням в 
раціонах природного мінералу анальцим та мікосорбу. Досліджено, що додавання даних адсорбентів 
вплинуло на покращення засвоєння мінеральних речовин свиноматками на 3,5-8,04 %. 

Ключові слова: свиноматки, природний мінерал анальцим, зразки кормів, ефективність. 
Постановка проблеми 
Мінеральним речовинам відводиться важли-

ве місце у збільшенні продуктивності свиней та 
організації їх повноцінної годівлі – вони вкрай 
необхідні тваринам [5, 10, 12, 14, 15]. Їх вміст у 
кормах є важливим показником поживної цінності 
раціону. На продуктивність тварин, якість про-
дукції має вплив надлишок або нестача міне-
ральних елементів, їх неправильне співвідно-
шення в кормах [10, 16, 17, 21, 22]. 

В годівлі сільськогосподарських тварин і 
птиці мінеральні речовини мають важливе зна-
чення. Відсутність, нестача або надлишок їх в 
кормовому раціоні призводить до порушення 
обміну речовин, внаслідок чого знижується про-
дуктивність тварин та виникають різні захворю-
вання [10, 18]. 

Зернові корми на території України досить 
часто уражуються грибами, що призводить до 
накопичення в таких кормах продуктів їх життєді-
яльності – токсинів, які негативно впливають на 

здоров’я, значною мірою знижують стійкість орга-
нізму проти захворювань, зумовлюють генетичні 
порушення, погіршення фізіологічного стану і 
продуктивності тварин [6, 9].  

Аналіз останніх досліджень 
Біологічна дія токсинів на живий організм 

обумовлена порушенням синтезу білка та нуклеї-
нових кислот, що призводить до зниження росту, 
розвитку, продуктивності та резистентності орга-
нізму. Структура молекули токсинів стійка до дії 
фізичних та хімічних факторів і не руйнується при 
консервації і інших операціях, які використову-
ються у кормовиробництві. [8, 11].  

Один із шляхів зменшення негативного впли-
ву мікотоксинів на тварин є використання в їх ра-
ціонах різних сорбентів: сапонітів, цеолітів, глау-
конітів, базальтових туфів та ін. [3, 7, 9, 19, 20].  

Завдання досліджень 
Метою роботи було оцінити ефективність ви-

користання природного мінералу – анальциму та 
мікосорбу в раціонах свиней, основою яких є за-
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бруднені токсинами (Афлатоксин В1, Т-2 токсин, 
Зеараленон, Дезоксиніваленон) зернові корми. 
Нами були проведені дослідження з визначення 
вмісту мікотоксинів в кормах, продуктивних якос-
тей свиноматок у період поросності та лактації, 
перетравності поживних речовин, балансу азоту 
та мінеральних речовин. 

Матеріали і методи досліджень. Досліди 
були проведені в умовах СТОВ ”УАГ” 
с.Старосілля Андрушівського району Житомирсь-
кої області. На початку досліджень ми відібрали 
для аналізу на вміст мікотоксинів зразки кормів, 
які використовувались для годівлі свиноматок. 
Аналіз оцінки якості кормів проводили в Жито-
мирській державній лабораторії ветеринарної 

медицини. Результати досліджень показали на-
явність мікотоксинів у кормах, що перевищують 
ГДК за нормативними документами.  

Для проведення досліду було відібрано 32 
свиноматки великої білої породи і породи дюрок. 
Все поголівя було розділене за принципом пар 
аналогів на чотиригрупи – контрольнуі три дослі-
дні, по 8 голів у кожній. Маток-аналогів парували 
одним кнуром, різниця в часі очікуваного від них 
опоросу не перевищувала 10 днів, а в групі 25 
днів. Утримували їх уперіод поросності групами, а 
в підсисний період –в індивідуальних станках. 
Дослідження проводилися за схемою, що наве-
дена в табл. 1. 

Таблиця 1  
Схема досліду 

Періоди Група підготовчий основний 
1–контрольна ОР (основний раціон) ОР (Основний раціон) 

2–дослідна ОР ОР + мікосорб 1,5кг/1т.комбікорму) 
3–дослідна ОР ОР + мікосорб (1,5кг/1т. комбікорму) + анальцим (30 кг/т. комбікорму) 
4–дослідна ОР ОР + анальцим (30 кг/т. комбікорму) 

 

Годівля тварин усіх груп в основний період 
досліду нормувалась згідно встановлених деталі-
зованих кормових норм [2], з врахуванням віку, 
живої маси. В раціони свиноматок включались 
найбільш типові для Житомрщини корми. У скла-
ді основного раціону (ОР) піддослідних свиней 
були наступні корми: дерть ячмінна, кукурудзяна, 
пшенична, макуха соняшникова, сінне борошно 
конюшини червоної першого укосу. 

До початку та під час досліду було проведе-
но оцінку забруднення кормів мікотоксинами, а 
також зважування тварин, відбір проб крові для 
біохімічних досліджень. 

Годівлю дослідних свиноматок усіх груп у 
зрівняльний період (10 днів), проводили за одна-
ковим раціоном (ОР) комбікормом власного ви-
робництва. Згідно зі схемою досліду годівлю сви-
номаток контрольної групи в основний період 
здійснювали за основним раціоном зрівняльного 
періоду, а тваринам 2–ї, 3–ї, 4–ї дослідних груп в 
основний період до комбікорму додавали відпо-
відно: мікосорб 1,5 кг, мікосорб 1,5 кг + анальним 
30 кг та анальцим 30 кг. Мінеральну добавку та 
мікосорб згодовували в сухому вигляді в складі 
комбікорму два рази на добу. 

Годівля піддослідних тварин була груповою з 
щоденним обліком з’їдених кормів. Доступ тварин 
усіх груп до питної води був вільний. 

З метою вивчення перетравності поживних 
речовин кормів, балансу азоту і мінеральних еле-
ментів (кальцію, фосфору) під час науково-
господарського досліду провели фізіологічний 
(балансовий) дослід за методикою М.А. Коваленка 
[4]. 

Для проведення обмінного досліду відібрали 
по три свиноматки з кожної групи. Тварин розмі-

щували в спеціальні індивідуальні клітки. Трива-
лість облікового періоду складала 5 днів. 

Результати досліджень. Найбільший вплив 
на продуктивні якості тварин мають корми, про-
дуктивна дія яких залежить в основному від сту-
пеня перетравності поживних речовин. Свині 
мають ряд біологічних особливостей, які відріз-
няються від інших сільськогосподарських тварин. 
Це перш за все висока відтворна здатність: на 
протязі року від свиноматки отримують 20 і біль-
ше поросят. Для свиней характерна виключно 
висока інтенсивність росту, подвоєння маси тіла 
при народженні відбувається через 7–8 днів, а до 
двохмісячного віку маса поросят в 12–15 раз пе-
ревищує масу при народженні. 

Поросні і підсисні свиноматки потребують 
постійного надходження в організм необхідних 
мінеральних елементів з кормами, особливо ка-
льцію, фосфору, натрію, калію, заліза та інших. 
При збалансованому мінеральному живлені тва-
рини добре ростуть і розвиваються, мають міц-
ний кістяк. При нестачі основних мінеральних 
елементів у раціонах, в організмі спостерігається 
їх від’ємний баланс, виникають різні хвороби, 
затримується ріст і розвиток плоду. Так, за два 
опороси свиноматки витрачають на утворення 
плоду і синтез молока 1799 г кальцію і 1293 г 
фосфору, в той час як в їх організмі міститься 
всього 1938 г кальцію і 1163 г фосфору [1, 16, 17].  

В наших дослідах було встановлено, що до-
слідні тварини всіх груп з кормами отримували 
практично однакову кількість кальцію: 1 контро-
льна і 2 дослідна групи – 23,35 г, 3 дослідна і 4 
дослідна групи – 24,10 г, але використання його в 
організмі піддослідних тварин було різним 
(табл.2.). 

Таблиця 2 
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Середньодобовий баланс кальцію у піддослідних тварин, гM±m ( n=3) 
Група Показник 

1–контрольна 2–дослідна 3–дослідна 4–дослідна 
Одержано з кормом 23,35 23,35 24,10 24,10 
Виділено з калом 13,99±0,846 13,20±0,745 12,72±0,849 13,17±0,657 
Виділено з сечею 1,82±0,078 1,79±0,068 1,66±0,082 1,72±0,074 
Всього виділено  15,81±0,924 14,99±0,813 14,38±0,926 14,9±0,726 
Відкладено в тілі 7,54±0,468 8,36±0,497 9,72±0,616 9,22±0,650 
Засвоєно, % від одержаного 32,29±2,003 35,79±2,051 40,33±2,558 38,16±2,700 

 

Включення до раціону тварин 3–ї дослідної 
групи мікосорбу та анальциму покращило засво-
єння кальцію в організмі піддослідних тварин в 
порівняні з тваринами контрольної групи на 8,04 
%. У тварин 2–ї та 4–ї дослідних груп, які отриму-

вали мікосорб та анальцим відповідно, коефіцієнт 
засвоєння кальцію становив 35,79 % та 38,16 %, 
що в порівнянні з тваринами 1-ї контрольної гру-
пи більше на 3,50 % і 5,87 % відповідно, але ця 
різниця була не достовірною (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Засвоєння кальцію тваринами в % від спожитого 

 

Поряд з вивченням обміну кальцію важливо 
було в піддослідних тварин вивчити обмін фос-
фору. При проведенні дослідженнь встановлено, 

що його баланс у піддослідних тварин також був 
неоднаковим (табл. 3). 

Таблиця 3 
Середньодобовий баланс фосфору у піддослідних тварин, гM±m ( n=3) 

Групи Показник 1–контрольна 2–дослідна 3–дослідна 4–дослідна 
Одержано з кормом 19,59 19,59 19,63 19,63 
Виділено з калом 9,75±0,371 8,86±0,397 8,78±0,388 8,88±0,406 
Виділено з сечею 2,34±0,064 2,27±0,069 2,19±0,082 2,23±0,084 
Всього виділено  12,09±0,435 11,14±0,466 10,97±0,466 11,11±0,490 
Відкладено в тілі 7,50±0,484 8,46±0,561 8,66±0,572 8,52±0,495 
Засвоєно % від одержаного 38,28±2,475 43,19±2,861 44,14±2,915 43,40±2,521 

 

Данні таблиці 3 свідчать про те , що у тварин 
1–ї контрольної та 2–ї дослідної груп фосфору з 
кормами прийнято – 19,59 г, у тварин 3–ї та 4–ї 
дослідних груп – 19,63 г. 

Найвищий коефіцієнт засвоєння фосфору, 
від прийнятого, був у тварин 3–ї дослідної групи 
до раціону яких включали мікосорб та анальцим, 
він становив 44,14 %, що у порівнянні з тварина-
ми контрольної групи вище на 5,86 % абсолют-

них, з тваринами 2–ї та 4–ї дослідних груп – вище 
на 0,95 % і 0,74 % відповідно (рис. 2.), але різни-
ця між групами була статистично не вірогідною. 

Включення до раціону тварин 2–ї дослідної 
групи мікосорбу, покращило засвоєння фосфору 
організмом піддослідних тварин, в порівнянні з 
тваринами контрольної групи на 4,91 %, але різ-
ниця між групами була статистично не вірогід-
ною. 
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Рис. 2. Засвоєння фосфору тваринами % від спожитого 

 

Включення до раціону тварин 4–ї дослідної 
групи природного мінералу анальцим, покращило 
засвоєння фосфору організмом піддослідних 
тварин, в порівнянні з тваринами контрольної 
групи на 5,12 %, але різниця між групами була 
статистично не вірогідною. 

Висновки 
1. Включення до комбікорму тварин 3-ї до-

слідної групи мікосорбу та анальциму покращило 
засвоєння кальцію в організмі піддослідних тва-
рин порівняно з тваринами контрольної групи на 
8,04 %. У тварин 2-ї та 4-ї дослідних груп, які 
отримували мікосорб та анальцим відповідно, 
коефіцієнт засвоєння кальцію становив 35,79 % 

та 38,16 %, що порівняно з тваринами контроль-
ної групи відповідно більше на 3,50 % і 5,87 %. 

2. Найвищий процент засвоєння фосфору 
від прийнятого був у тварин 3-ї дослідної групи, 
до комбікорму яких включали мікосорб та аналь-
ним. Він становив 44,12 %, що порівняно з твари-
нами контрольної групи вище на 5,83 %, з твари-
нами 2-ї та 4-ї дослідних груп – вище на 0,72 % і 
0,96 % відповідно, у тварин 2-ї та 4-ї дослідних 
груп в порівнянні з тваринами контрольної групи 
вище на 4,91 % і 5,12 % відповідно. 

Перспективи подальших досліджень 
В перспективі плануємо дослідити ріст, роз-

виток та динаміку живої маси поросят-сисунів. 
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Ткачук В.И. ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА КОРМА НА БАЛАНС МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ У 

СВИНОМАТОК  
В статье приведены результаты исследования баланса минеральных веществ рационов сви-

номаток при кормлении их зерновыми кормами естественно загрязненными микотоксинами с ис-
пользованием в рационах природного минерала анальцим и микосорбу. Доказано, что добавление 
данных адсорбентов повлияло на улучшение усвояемости минеральных веществ свиноматками на 
3,5-8,04 %. 

Ключевые слова: свиноматки, естественный минерал анальцим, образцы кормов, эффекти-
вность. 

 
Tkachuk V.I EFFECT OF FORAGE QUALITY ON THE BALANCE OF MINERALS IN SOWS  
The article presents the results of a study of mineral balance of diets of sows during feeding them grain 

feed naturally contaminated with mycotoxins in diets and natural mineral analcime mycosorb. It is proved 
that the addition of these adsorbents affected improving digestibility of minerals sows on 3,5-8,04%. 

Key words: sows, natural mineral analcym, samples of feed, efficiency. 
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Розроблено схему розміщення пасовищ на прифермській території та обґрунтовані: оптима-

льний розмір стада корів; розмір пасовищ, площу загонів, порційних ділянок та навантаження тва-
рин в розрахунку на 1 га пасовищ; врожайність травостою та пропозицію пасовищного корму пе-
ред початком використання порційних ділянок, а також характеристику травостою при закінченні 
випасу; періоди відпочинку, підгодівлі та доїння; тривалість випасання тварин.  

Проведено розрахунки продуктивних показників травостою перед початком випасу корів на 
порційних ділянках та тривалості випасу корів в залежності від врожайності пасовищ; обґрунтова-
ні необхідні параметри доїльного обладнання для забезпечення доїння корів; проведені розрахунки 
економічної ефективності використання 1 гектара пасовищ при організації виробництва молока 


