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Я к іс т ь  с в и н и н и  при згодовуванні БВМД «Енервік» з карнітином

В.В. Білявцева 
§ р ок и 8 а 11V/1 п аі 1. пі

Вінницький національний аграрний університет, 
вул. Сонячна, З, м. Вінниця, 21008, Україна

Показано, згодовування молодняку свиней, що вирощується на м'ясо, БВКЩ «Енервік» з карнітином в дозах 50 і 100 г/т 
комбікорму, сприяє збільшенню маси туші на 14 кг, виходу м ’язової тканини на 2,14 -  2,46% при зменшенні відсотка жиро
вої і кісткової тканини, а також збільшенню товщини підшкірного шпику на попереку, крижах і зменшенню на шиї і холці.

БВКЩ «Енервік» з карні тином в раціоні молодняку свиней поліпшує показники водоутримуючої здатності м ’язової 
тканини, її азотистої частини і калорійності при невірогідному зменшенні ніжності та мармуровості, які корелюють із 
зменшенням виходу жирових частин туші.

Дані результати одержані внаслідок проведення науково-господарського досліду на трьох групах—аналогах молодняку 
свиней великої білої породи, по 11 голів в кожній. Початкова жива маса становила 8,5 кг при відлученні від свиноматок у  
28-добовому віці. Молодняк вирощувався до досягнення збійних кондицій -  живої маси 100-117  кг, після чого був проведе
ний контрольний забій і відповідні обчислення продуктів забою та фізично—хімічних показників м ’язової тканини.

Молодняк вирощувався з врахуванням фаз годівлі у  відповідності з особливостями індивідуального росту і розвитку в 
перший рік життя. В зв ’язку з цим, тварини другої групи у  фази 20 -  35 кг,35 -  65 кг і 65 -  110 кг одержували БВМД «Енер
вік» -  стартер, гроувер і фінішер з дозою карнітину 50 гт  концкормів, а третьої в такому ж плані -1 0 0  г/т. Перша, 
контрольна група споживала БВМД без карнітину.

Фон годівлі свиней забезпечував середньодобових приростів за 127 діб основного періоду досліду 761 та 722 г у  дослід
них групах, проти 676 г в контролі.

Ключові слова: молодняк свиней, БВМД «Енервік», карні тин, згодовування, маса туші, морфологічний склад, фізико- 
хімічні показники.

Качество с в и н и н ь і  при скармливании БВМД «Зиервик» с карнитином

В.В. Белявцева 
8рокщаЬ@шаі1.га

Віттщкмй нациоиальпьій аграрний университет  
ул, Солнечная, 3, г. Вкнница, 21008, Украйна

Показано, скармливание молодняка свиней, вьіращиваемого на мясо, БВАЩ «Енервік» с карнитином в дозах 50 и 100 г/т 
комбикорма, способствует увеличению массьі туши на 14 кг, внход мьпиечной тканіі на 2,14 -  2,46% при уменьшении про
цента жировой и костноії ткани, а также увеличению толщини подкожного шпика на пояснице, крестце и уменьшении на 
шве и холке.

БВМД «Енервик» с карнитином в рационе молодняка свиней улучшает показатепи водоудерживающей способности 
мьпиечной ткани, ее азотистоїї части и калорийности, при уменьшении нежности и мралюрности, которьіе коррелируют 
с уменьшением вьіхода жирових частей туши.

Данньїе результати палутени в результате проведення научно-хозяйственного опьіта на трех группах-аналогах моло
дняка свиней крупной белой породи по 11 голов в каждой. Начальная живая масса составляла 8,5 кг при отьеме от свино-

Сіїаііоп:
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маток в 28-суточном возрасте. Молодняк вьіращивался до достижения сбойньїх кондиций -  живой массьі 100 -  117 кг, 
после чего бьіл проведем контрольний убой и соответствующие вьічисления продуктов убоя и физически-химических пока- 
зателей мьішечной ткани.

Молодняк вьіращивался сучетом фаз кормления в соответствш с особенностями индивидуального роста и развития в 
первьій год жизни. В связи с зтим, животньїе второй группьі фази 20 -  35 кг,35 -  65 кг 65 -  110 кг получали БВМД «Енер- 
вик»—стартер, с дозой карнитина 50 г/т концентрата, а третьей в таком же плане -1 0 0  г/т. Первая, контрольная груп- 
па потребляла БВМД без карнитина.

Фон кормления свиней обеспечивал среднесуточних приростов за 127 суток основного периода опита 761 и 722 г в 
опитних группах, против 676 г в контроле.

Ключевме слова: молодняк свиней, БВМД «Енервик», карнитин, скармливания, масса туши, морфологический состав, 
физико-химические показатели.

Оиаііїу о і’ рогк аі Геейіп§ РУМБ «Епегуік» п іїїі кагпШп

У.У. Віїауїзеуа 
8роки§а1і@таі1.ги

Уіппуі&уа Даґіопаї А§гагіап Ііпіуег&ііу 
БопіасИпа Біг., З, Уіппуі&уа, 21008, ІІкгаіпе
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її  із зкомт ікаіфеесііщуоип§рщз гаізесіфог ікеіг теаі, ВІМ Б «Епеггіс» Сатеу Тіпа іп сіозез оф50 апсі 100 фі оффеед, рго- 
тоїез уещкі §аіп сагсазз уещкі ир іо 14 к§, іке уіеШ оф тизсіе Ііззие іп 2.14 -  2.46% м/кіїе гес!исіп§ іке регсеп!а§е оффаі апсі 
Ьопе Ііззие, апсі іпсгеазесі зиЬсиїапеоиз ікіскпезз оффаі оп іке Іом/ег Ьаск, засгит апсі сіесгеазе аі іке песк апсі тікегз.

ВУМБ «Епєгуіс» Сатеу Тіпа іп іке Вігі офуоищ рщз ітргохез росіоігетаїа аЬіІіІу тизсіе, ііз рагі оф іке пі!го§еп апсі саіогіс 
сопіепі, м/іік пехгопа гедисе Іепсіетезз апсі тагЬІіщ, м/кіск аге соггеїаіесі м/іік іке сіесгеазе іп іке уіеШ оффаі рагіз оф іке сагсазз.

Ткезе гезиііз м/еге оЬіаіпесІ іп іке гезиіі оф саггуіп§ оиі оф зсіепііфс апсі есопотіс ехрегіепсе іпіо ікгее §гоирз-апаІо§иез оф 
уоип§ рі§з оф Іаг§е м/кіїе Ьгеед аі 11 §оаІз еаск. Іпіііаі Іксе уещкі м/аз 8.5 к§ аі уеапіщ  фгот з о у з  аі 28-дауз а§е. Тке саіхез 
м/еге геагесі Іо аскіехе іке фаііесі сопсііііоп -  Іксе уе іф і 100 -  117 к§, апсі м/азфоііом/есі Ьу топіІогіп§ зіаифіег апсі іке арргоргі- 
аіе саісиїаііопз оф зіаифіег ргодисіз апсі ркузісаііу-скетісаі рагатеїегз оф тизсіе Ііззие.

Тке уоип§зІегз м/еге §гом/п, Іакіп§ ассоипі оф іке рказез оффеес!іп§ іп ассогдапсе тік іке скагасіегізіісз оф іпсИуісІиаІ §гом/ік 
апсі дехеїортепі іп іке фгзіуеаг оф Ііфе. Іп ікіз ге§агс1, іке апітаїз оф іке зесопй §гоир рказе 20 -  35 к§, 35 -  65 к§ 65 -  110 к§ 
гесеіуед ВУМЛ «Епеггіс» -  зіагіег, т ік а Возе оф Сатеу фепсе 50§/і оф сопсепігаїе, апсі іке ікігд іп іке зате ріап -1 0 0  у/1. Еігзі, 
іке сопігої §гоир сопзитедВІМБ тікоиі сатіїіпе.

Васк§гоипс1 феес!іп§ рі§з ргоуісіесі іке ауега§е даііу §аіпзфог 127 дауз оф іке таіп регіосі оф ехрегіепсе 761 апсі 722 § іп іке 
ехрегітепіаі §гоирз, уегзиз 676 § іп сопігої.

Кеу усогск: уоип§ рщз, ВУМЛ «Епеггіс», Сатеу Ііп§, феесііщ, сагсазз уещкі, тогркоіофсаі сотрозіїіоп, ркузісо-скетісаі 
рагатеїегз.

Вступ

При вирощуванні молодняку свиней на м'ясо ос
новна увага дослідників зосереджується на питаннях 
продуктивності і оплати корму продукцією. Але якої 
якості ця продукція, з більшості публікацій мало ві
домо. Особливо це важливо в даний час, коли на рин
ку кормів з’являється велика кількість різноманітних 
кормових добавок у вигляді преміксів, БВМД, ферме
нтних композицій, пробіотичних препаратів і окремих 
речовин-стимуляторів обмінних процесів в організмі 
тварин. Тому оцінка якості продукції, зокрема свини
ни, є досить важливою проблемою, яка пов’язана з 
безпечністю та екологічністю одержуваної сировини 
при її використанні на харчові цілі.

Підвищення середньодобових приростів свиней 
при використанні в годівлі нових кормових факторів 
зумовлює скорочення терміну досягнення забійних 
кондицій і певним чином впливає на якісні показники 
свинини -  поліпшує, чи погіршує їх. Це в основному 
стосується фізико-хімічних властивостей м’язової 
тканини, як найбільш цінної в харчовому відношенні.

Відомо, що фізико-хімічний стан м’язової тканини 
характеризується її технологічними і харчовими влас
тивостями. Тому важливо мати свинину з високими

якісними показниками, що залежить в основному від 
двох груп факторів -  генетичних і зовнішнього сере
довища. Перша група факторів є проблемою селекці
онерів. А серед технологічних факторів важливе зна
чення має годівля. Досліджень в цьому напрямку 
проведено порівняно мало.

Про вплив нових кормових факторів на якість сви
нини йдеться в повідомленнях багатьох авторів (Му- 
кік сі аі, 1986). Так, при згодовуванні молодняку сви
ней ферментного препарату «Мацераза» відмічено 
збільшення забійної маси і маси туші, а також тенде
нцію до підвищення в м’язовій тканині вмісту 
зв’язаної вологи і рН, що супроводжувалось незнач
ним зменшенням показників ніжності та калорійності. 
А вміст азоту, триптофану та білків не зазнав істотних 
змін (Оисої еі аі, 2008). Серед насичених жирних 
кислот в м’язовій тканині збільшувався вміст пальмі
тинової та міристинової і зменшувалась кількість 
стеаринової кислоти.

В іншій роботі повідомляється, що споживання в 
раціоні молодняку свиней мацеробациліну та мацера- 
зи не справляє суттєвого впливу на водоутримуючу 
здатність м’язової тканини і рН, але дещо зменшує 
вміст жиру, ніжність і мармуровість. Вміст білка та 
показник мармуровості підвищувались відносно кон-
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трольного значення. Фізико-хімічні показники були 
одержані на фоні вірогідного збільшення приростів та 
маси туші тварин (Оисої апсі Кугуїіу, 2008).

На жаль, повідомлень про вплив згодовування 
препаратів карнітину на якість свинини майже немає 
(РоІікМшк апсі Ви1а\кіпа. 2010).

Мета роботи -  дослідити морфологічний склад 
туші та фізико-хімічні показники м’язової тканини 
молодняку свиней при згодовуванні БВМД «Енервік» 
з карнітином.

Матеріал і методи дослідження

Науково-господарський дослід проведено на 
трьох групах-аналогах молодняку свиней великої 
білої породи, по 11 голів у кожній (табл. 1).

Початкова жива маса становила 8,5 кг. Поросят ві
длучали від свиноматок в 28-добовому віці, після 
чого формували групи в зрівняльному періоді.

Молодняк вирощувався до забійних кондицій з 
врахуванням фаз годівлі відповідно до з особливостей 
індивідуального росту і розвитку в перший рік життя 
тварин.

Раціон тварин складався із дерті ячменю, пшениці 
та БВМД «Енервік» згідно зі схемою досліду. Норму
вання годівлі проводилось за обмінною енергією в 
МДж та ЕКО, відповідно до нових рекомендацій (Оеі- 
)а еі аі., 2010; Во§с1апо\ еі аі, 2012). Корм згодовував

ся двічі на добу в сухому вигляді. Водозабезпечення 
здійснювалось із соскових автонапувалок. Утримува
лись тварини в групових станках по 11 голів, відпові
дно до кількості груп, в типовому свинарнику для 
вирощування молодняку. Проводився щодобовий 
облік спожитих кормів та щомісячне звалювання.

Для вивчення забійних показників в кінці основ
ного періоду досліду був проведений контрольний 
забій, по три типові голови з кожної групи. При цьому 
визначали передзабійну, забійну масу тварин, масу і 
вихід туші.

В середній пробі найдовшого м’яза спини визна
чали фізико-хімічні показники м’язової тканини за 
методиками, викладеними в спеціальних посібниках 
(Мукік еі ак, 1986; Ро\о/піко\ еі ак, 2003). Зокрема, 
вміст вологи, жиру та азоту визначали загальноприй
нятими методиками зоохіманалізу; водоутримуючу 
здатність та ніжність м’яса -  методом пресування за 
Ерау і Еамм, в модифікації В. Воловинської та Б. Ке- 
льман; інтенсивність забарвлення -  колориметричним 
методом за Февсоном і Кирсаммером; активну кисло
тність (рН) -  потенціометричним методом на універ
сальному рН-метрі ОП-204/1; показник мармуровості 
м’яса -  методом ВНДІМП; калорійність -  розрахун
ковим методом, на основі даних хімічного складу 
м’яса (вмісту жиру і білка).

Біометрична обробка цифрового матеріалу прове
дена за М.О. Плохінським (Ріойупккуі, 1969).

Таблиця 1
Схема науково-господарського досліду

Групи Кількість 
тварин, гол.

Характеристики годівлі по періодах
зрівняльний О С Н О В Н И Й

14- 2 0  кг 
(15 діб)

2 0 -3 5  кг 
(31 доба)

35 -  65 кг 
(36 діб)

6 5 -  110кг 
(60 діб)

1 (контрольна) п ОР* з БВМД ОР з БВМД без 
карнітину

ОР з БВМД без 
карнітину

ОР з БВМД без 
карнітину

2 п ОР з БВМД
ОР з БВМД «Ене
рвік» -  стартер, 50 

г/т карнітину

ОР з БВМД «Ене
рвік» -  гроуер, 50 

г/т карнітину

ОР з БВМД «Енер
вік» -  фінішер, 50 

г/т карнітину

3 п ОР з БВМД
ОР з БВМД «Ене

рвік» -  стартер, 
100 г/т карнітину

ОР з БВМД «Ене
рвік» -  гроуер, 

100 г/т карнітину

ОР з БВМД «Енер
вік» -  фінішер, 100 

г/т карнітину
Примітка: ОР -  основний раціон

Результати та їх обговорення

Тривалість вирощування піддослідних тварин від 
початкової живої маси 20 кг і до досягнення забійних 
кондицій становила 127 діб. За цей час тварини пер
шої (контрольної) групи мали кінцеву живу масу 
107,2 кг, другої 119 кг і третьої 113,7 кг, а забійну 
масу -  відповідно 79,48 кг, 92,05 кг і 92,38 кг (табл. 2).

Тобто, за забійною масою різниця між контроль
ною групою і дослідними становить відповідно 
12,6 кг і 12,9 кг на користь останніх. А маса туші тва
рин другої та третьої груп була більшою від контро
льного показника на 14,0 та 14,33 кг (Р < 0,05 -  0,01). 
Ці дані вказують на те, що обидві досліджувані дози 
карнітину в складі БВМД «Енервік» мають однаковий 
вплив на збільшення масових показників тіла тварин в 
кінці їх вирощування на м'ясо.

Показники морфологічного складу туш свідчать 
про те, що карнітин в раціоні молодняку свиней зумо

влює збільшення кількісних показників складових 
частин туші -  м’язової, жирової і кісткової тканин.

Зокрема, кількість м’язової тканини у тварин дру
гої групи була на 11,76 кг більша (Р < 0,05), а третьої 
-  на 12,16 кг (Р < 0,01) порівняно з контрольним рів
нем. Вміст жирової тканини збільшувався відповідно 
на 1,53 та 1,2 кг (невірогідно). Кількість сухожилля і 
кісток переважала контрольний показник значно ме
нше -  на 0,7 та 0,97 кг.

За виходом складових частин туші вірогідної різ
ниці між групами не існує. Спостерігається лише 
тенденція до збільшення виходу м’язової тканини у 
тушах свиней дослідних груп на 2,14 та 2,46% при 
зменшенні виходу жирової тканини на 0,31 -  0,92%, а 
кісткової -  на 1,87% та 1,54%. Ці дані свідчать про те, 
що споживання карнітину в раціоні свиней певним 
чином впливає на збільшення виходу м’язової ткани
ни в тушах при відповідному зменшенні жирової та 
кісткової тканин.
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Таблиця 2
Морфологічний склад туші. М ± т ,  п = З

Показник Групи
1 (контрольна) 2 3

Забійна маса, кг 79,48 ± 2,5 92,05 ± 2,21х 92,38 ± 4,2
Маса туші, кг 62,33 ± 1,12 76,33 ± и о ^ 76,66 ± 3,58х
в т. ч.: м’язова тканина 44,8 ± 1,94 56,56 ± 2,83х 56,96 ± ІЗ™
жирова тканина 8,2 ± 2,27 9,73 ± 1,59 9,40 ± 1,36
кістки і сухожилля 9,33 ±2,18 10,03 ± 0,32 10,30 ±0,51
Вихід, %
м’язова тканина 71,90 ±3,25 74,04 ± 2,35 74,36 ± 0,86
жирова тканина 13,12 ±3,51 12,81 ±2,4 12,20 ± 1,22
кістки і сухожилля 14,98 ±0,71 13,15 ±0,3 13,44 ± 1,0

Сукупні дані морфологічного складу туш свиней 
показують, що у тварин обох дослідних груп всі пока
зники були майже однакові, але вищі від контроль
них. Тому для практичного використання доцільно 
застосовувати в складі БВМД дозу ЗО г на 1 т комбі
корму.

Якість туш певною мірою залежить від ступеня пі

дшкірного жировідкладення. В даному досліді за 
середньою товщиною підшкірного шпику між група
ми вірогідної різниці не має (табл. 3). Спостерігається 
лише тенденція до збільшення його товщини в дослі
дних групах на 2,1 -  2,5% в порівнянні з контролем. 
Тобто, із збільшенням маси туш, підвищується і пока
зник середньої товщини шпику.

Таблиця З
Товщина шпику свиней, сч. М ± ш, п = З

Показник Групи
1 (контрольна) 2 3

На шиї 2,59 ± 0,37 2,12 ±0,03 2,20 ± 0,08
На холці 4,25 ± 0,04 4,05 ± 0,37 4,06 ± 0,33
На попереку 1,92 ±0,24 2,58 ±0,21 2,13 ±0,24
На крижах 2,31 ±0,14 2,52 ± 0,33 2,93 ± 0,48
Середнє 2,76 ±0,19 2,82 ± 0,23 2,83 ± 0,22

Вимірювання товщини підшкірного шпику в різ
них топографічних точках туші показало, що у тварин 
дослідних груп дещо тоншим був шар шпику на рівні 
шиї (на 18,5 -  15,06%) та холки (на 4,71 -  4,5%). В той 
же час на попереку та крижах товщина шпику невіро
гідно переважала контрольний рівень.

Про вплив згодовування БВМД «Енервік» на фізи- 
ко-хімічні показники м’язової тканини свиней свід
чать дані табл. 4. Перші три показники дають оцінку 
водоутримуючої (гідратаційної) здатності м’язової 
тканини. Так, у дослідних групах зменшується вміст 
вільної вологи (на 2,93 -  3,37%) при збільшенні кіль
кості зв’язаної (на 0,96 -  2,57%). Факт позитивний і 
вказує на підвищення гідратаційної здатності м’язової 
тканини під впливом згодовування досліджуваного 
кормового фактора.

Показник рН в першій та другій групах був однако
вим, в третій -  на 3,28% знижувався. Інтенсивність заба
рвлення м’язової тканини в другій групі знижувалась, а 
в третій -  підвищувалась. Кращою ніжністю характери
зувалась м’язова тканина тварин другої групи (на 
7,38%). Показник мармуровості в дослідних групах 
знижувався (на 10,7 і 13,3%) порівняно з контролем, що 
корелює із середньою товщиною шпику на тушах.

М’язова тканина тварин дослідних груп характе
ризується вищою калорійністю (на 12,1 -  13,1%), що 
узгоджується з підвищенням вмісту білка та жиру. 
Різні форми азоту і білка також переважають їх вміст 
у тварин дослідних груп порівняно з контрольною.

Варто зазначити, що дослідження фізико-хімічних 
показників якості м’язової тканини при згодовуванні 
нових кормових факторів пов’язане з одержанням

даних про технологічні та харчові властивості одер
жуваної продукції.

Загальновідомо, що якість м’яса характеризується 
не загальним вмістом води, а її кількістю у зв’язаній 
формі. Вологоутримуюча властивість відноситься до 
числа найважливіших факторів, які визначають якість 
м’яса. Доказано, що соковитість, ніжність, смак та 
інші властивості багато в чому залежать від властиво
сті м’яса утримувати воду.

При оцінці ніжності (консистенції, жорсткості) 
важливе значення має кількість жирової та сполучної 
тканин, а стан останньої залежить від рівня рН. Вели
чина рН визначає також ступінь гідратації м’язових 
білків. Чим вище значення рН відносно ізоелектрич- 
ної точки м’язових білків, тим вища водоутримуюча 
здатність м’яса та можливість одержання соковитих і 
ніжних продуктів при збільшенні їх виходу.

Інтенсивність забарвлення м’яса є одним із важли
вих показників, який оцінюється споживачем, і за 
яким судять про товарний вигляд продукту, ступінь 
роботи певних груп м’язів, а також про деякі хімічні 
перетворення в процесі зберігання м’яса. Залежить 
колір м’яса значною мірою від рН, при підвищенні рН 
колір м’яса темніє.

Отже, досліджу вані показники якості м’язової 
тканини взаємопов’язані й дають реальну картину 
стану м’язової тканини свиней під дією нового кор
мового фактора. Загальний висновок за цією групою 
ознак полягає в тому, що БВМД «Енервік» з карніти- 
ном в раціоні свиней має позитивний вплив на біль
шість досліджуваних фізико-хімічних показників за 
обох доз його використання.

8сіепІійс Ме8§еп§ег ЬЖІУМВТ патесі айег 8.2. Сг2ІіуІ§куГ 2016, у о і . 18, по 2 (67)
11



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 2016, т 18, № 2 (67)

Таблиця 4
Показники якості найдовшого м’яза спини свиней при згодовуванні БВМД «Енервік», М ± т ,  п = З

Показник Групи
1 (контрольна) 2 3

Загальна волога, % 75,21 ± 0,3 73,23 ±0,1хх 74,41 ± 0,24
в т.ч. вільна,% 31,67 ±0,66 28,74 ± 0,67 28,3 ±0,41
зв'язана,% 43,54 ± 0,96 44,5 ± 0,72 46,11 ±0,27
Суха речовина,% 24,79 ± 0,3 26,76 ± 0,1 25,59 ± 0,24
р н 4,89 ± 0,06 4,87 ± 0,04 4,73 ± 0,03
Інтенсивність забарвлення, е.100 7,56 ± 0,33 6,6 ± 0,28 8,16 ±0,41
Ніжність, см2 /г загального азоту 271 ± 14,46 251 ± 12,93 259 ±8,38
Мармуровість, коеф. 25,51 ± 1,22 22,78 ± 0,43 22,11 ±0,85
Калорійність, кДж 7210 ±204,02 8082 ± 54,88 8154 ±97,32
Білок, % 18,06 ±0,74 21,13 ± 0,16 21,56 ±0,37
Жир, % 7,34 ± 0,23 7,70 ± 0,12 7,62 ± 0,22
Азот загальний,% 3,22 ± 0,12 3,71 ± 0,02 3,78 ± 0,06
Азот білковий,% 2,89 ±0,12 3,38 ± 0,02 3,45 ± 0,06

Висновки

1. Використання в годівлі молодняку свиней 
БВМД «Енервік» з карнітином впливає на збільшення 
показників маси туші, кількості та виходу м’язової 
тканини в них, без вірогідних змін жирової та кістко
вої тканин.

2. БВМД «Енервік» з карнітином в раціоні свиней 
зумовлює тенденцію до збільшення товщини підшкі
рного шпику на попереку і крижах та зменшення її на 
шиї і холці.

3. Згодовування молодняку свиней БВМД «Енер
вік» з карнітином має позитивний вплив на більшість 
фізико-хімічних показників м’язової тканини, зокре
ма поліпшується водоутримуюча здатність м’язової 
тканини, її азотиста частина і калорійність при неві
рогідному зменшенні ніжності і мармуровості, які 
корелюють зі зменшенням виходу жиру в туші.

Перспективи подальших досліджень пов’язані із 
вивченням перетравності корму та обмінних процесів 
в організмі свиней під впливом БВМД «Енервік» з 
карнітином.
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