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ВПЛИВ РІЗНИХ ДОЗ ЦИНКУ І  МАРГАНЦЮ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ 
МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ

Рішення проблеми збалансованої годівлі і підвищення продуктивності тварин вимагає 
вдосконалення існуючих та розробки нових технічних рішень виробництва збалансованих 
кормових добавок, що підвищують протеїнову, вітамінну і мінеральну поживність кормів.

Потреба тварин у  макро- та мікроелементах залежить також від хімічної 
природи, взаємодії між окремими елементами в процесі обміну, рівня їх всмоктування і 
виділення, здатності накопичуватись в організмі.

У статті наведені дані продуктивної дії мінеральної добавки, до складу якої входила 
суміш солей цинку і марганцю у  вигляді карбонатних солей, які згодовували тваринам в 
різних співвідношеннях.

Встановлено що, згодовування мінеральної добавки до складу якої входять цинк і 
марганець у  вигляді карбонатів в різних співвідношення неоднаково впливає на прирости 
ж ивої маси тварин. Кращі результати отримані при балансуванні раціонів мінеральною 
добавкою в співвідношенні цинку до марганцю 1,2: 1.

Ключові слова: цинк, марганець, мінеральна добавка, свині, продуктивність, годівля, 
раціони.

П остановка проблеми. На сучасному етапі розвитку тваринництва в нашій країні 
рівень і збалансованість годівлі сільськогосподарських тварин у багатьох випадках не 
відповідає науково обґрунтованим нормам. Хронічний дефіцит протеїну і мінеральних 
речовин в раціонах веде до недобору 30-40% продукції і в 2-2,5 рази підвищує її собівартість.

Рішення проблеми збалансованої годівлі і підвищення продуктивності тварин вимагає 
вдосконалення існуючих та розробки нових технічних рішень виробництва збалансованих 
кормових добавок, що підвищують протеїнову, вітамінну і мінеральну поживність кормів.

В останні десятиріччя накопичилася цінна наукова інформація про те, як під дією 
одних кормових факторів в організмі тварин змінюється (зменшується або збільшується) 
потреба в інших компонентах раціону. Так, у цілому ряді експериментів, проведених 
вітчизняними і зарубіжними дослідниками, відмічено, що ступінь впливу вітамінів на 
фізіологічні функції і продуктивні якості тварин залежать від рівня того чи іншого 
мікроелемента або їх співвідношення у преміксі і раціоні [1].

Ні один із компонентів комбікормів (преміксів) і раціонів не проявляє себе в організмі 
тварини самостійно, поза зв’язком, поза взаємодією з усім комплексом поживних речовин, 
хімічних сполук (органічної чи неорганічної природи), які поступають з кормами або 
утворюються в організмі у результаті метаболітичних процесів. Тому механічне об’єднання 
деяких активних речовин у комплекси (БВД, БВМД, премікси тощо) у разі хімічної 
агресивності окремих компонентів призведе до руйнування діючої основи, утворення нових 
хімічних сполук, які можуть виявитися за своєю природою інгібіторами ферментів, 
речовинами з негативними властивостями [2, 3].

Отже, при розроблюванні складу преміксів з вмістом мікроелементів необхідно
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враховувати, що ці елементи як при всмоктуванні, так і в процесі обміну речовин вступають 
у тісну взаємодію. Дефіцит або надлишок одних елементів відбивається на обміні інших. У 
зв’язку з тим, що ці елементи, так само як і багато інших макроелементів, відіграють роль 
регулюючих факторів, то фізіологічний і продуктивний статус тварини визначається не 
тільки і не стільки абсолютним вмістом у раціоні (преміксі) того чи іншого елемента, скільки 
співвідношенням їх концентрацій.

Дослідження останніх років переконливо свідчать, що застосування єдиного 
стандартного рецепта преміксів на всій території України не може в рівній мірі задовільнити 
потребу тварин в кожному елементі живлення.

Тому дослідження щодо застосування регіональних мінеральних добавок у свинарстві 
з метою підвищення його продуктивності має сьогодні важливе науково-господарське 
значення і є актуальним по відношенню до кожної біогеохімічної зони країни.

За переліком утримуваного в різних тканинах організму тварин серед мікроелементів 
після заліза друге місце займає цинк.

Основна роль цинку в організмі тварин залежить від того, що він є необхідним 
компонентом або активатором багатьох ферментів і гормонів [8].

Серед складових преміксів різних видів найбільшу питому вагу займають мінеральні 
елементи, зокрема мікроелементи. Сьогодні широко відомо, що для нормальної 
життєдіяльності будь-якого організму, у тому числі і сільськогосподарських тварин, 
необхідні не лише білки, жири і вуглеводи, а й мінеральні речовини.

Численними дослідженнями доведено високу ефективність використання солей різних 
мікроелементів у вигляді їх сумішей для покращення складу раціонів тварин [4, 5].

Поряд із залізом і цинком третім мікроелементом за рівнем концентрації в тканинах 
організму є марганець. Роль марганцю в організмі надзвичайно різноманітна. Разом із 
залізом, цинком, міддю і кобальтом він впливає на процеси кровотворення, бере участь у 
тканинному диханні, впливає на обмін вуглеводів, підсилює дію вітамінів С і В1, позитивно 
впливає на процеси утворення та формування кісткової тканини, активізує статеві функції і 
окисні процеси, бере участь в засвоєнні кисню, синтезі глікогену, підвищує виділення з 
сечею загального азоту і сечовини, знижує відкладення хлоридів [7, 9].

М ета, об’єкт та методика дослідження. Метою досліджень було вивчення 
продуктивної дії мінеральної добавки, до складу якої входила суміш солей цинку і марганцю 
у вигляді карбонатних солей, які згодовували тваринам в різних співвідношеннях.

Для постановки тварин на дослід з вивчення особливостей засвоєння мінеральних 
добавок використовували принцип груп аналогів [6].

Науково-господарський дослід проводився на фермі Липовецького свинокомплексу 
Вінницькій області на чотирьох групах свиней великої білої породи (по 12 голів) із 
середньою живою масою до початку досліду 35,5 кг (табл. 1).

Раціони для піддослідних тварин складали виходячи з наявних у господарстві кормів 
згідно загальноприйнятих норм. До складу основного раціону входила зернова суміш, яку 
виготовляють з дерті злакових і бобових культур. До складу суміші входило (% по масі): 40,5 
зерна ячменю, 15 зерна пшениці, 22 зерна вівса, 10 зерна гороху, 10 зерна бобів, 0,5 солі, 
0,8 трикальційфосфату і 1,2 крейди.
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Таблиця 1
Схема науково-господарського досліду________________________

Група Кількість
тварин

Особливості годівлі

зрівняльний (15 днів) основний
початок (30 днів) Кінець (80 днів)

1 -контрольна 12 основний раціон (ОР) ОР ОР

2 -  дослідна 12 ОР ОР 220 мг/гол./добу 
(1102пСОз+11 ОМпСОз)

ОР
250мг/гол./добу

(1112пСОз+ШМпСОз)

3 -  дослідна 12 ОР
ОР 260мг/гол./добу 
(1602пСОз+100МпС 

Оз)

ОР
з20мг/гол./добу

(1812пТОз+ШМпТОз)

4 -  дослідна 12 ОР
ОР 265мг/гол./добу 
(1102пСОз+155МпС 

Оз)

ОР
з1змг/гол./добу

(1112пСОз+202МпСОз)

Після вивчення хімічного складу кормів виявилося, що в раціоні піддослідних тварин 
був низький вміст цинку і марганцю (табл. 2).

Таблиця 2
Рівень забезпечення потреби свиней в мікроелементах 

_________________ ______при проведенні досліджень, мг/гол./добу_______________________
Мікроелемент Норма В раціоні міститься До норми, мг + %
Цинк 110 66 -44 60
Марганець 89 5з -з6 59,5

Такий дефіцит даних мікроелементів в раціоні, безумовно, може викликати в 
організмі тварин значні негативні зміни.

Згодовування мікроелементних добавок в різних співвідношеннях позитивно 
вплинуло на ріст і розвиток свиней (табл. 3).

Таблиця 3
П рирости живої маси піддослідних свиней при проведенні 

_____________________науково-господарського досліду, М  + т, п = 12_____________________
Показник 1 -  контрольна 2 -  дослідна з -  дослідна 4 -  дослідна

Жива маса, кг: - - - -
на початок дослідного 
періоду з6,5 ± 0,48 з6,7 ± 0,з6 з5,6± 0,66 з6,0 ± 0,54

на кінець дослідного 
періоду 100,з ± 2.9з 11з,1 ± 2,16 102,1 ± з,з7 104,7 ± з,з

Середньодобовий приріст 
живої маси, г 452 ± 27,1 554,7 ± 20,5 460,9 ± 29,9 487 ± з0,з

Фактично середньодобові прирости свиней контрольної групи були найнижчими -  
452 г проти 454 г в другій, 460,9 г в третій, 487 г в четвертій групах.

Слід звернути увагу і на те, що тварини третьої дослідної групи, яким вводили цинку 
на 50% більше норми, мали нижчу продуктивність в порівнянні з тваринами четвертої групи, 
які отримували марганцю на 50% більше.

Середньодобові прирости тварин другої групи були на 22,7% вищі, тварин третьої на
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1,9% і тварин четвертої групи на 7,7% вище в порівнянні з тваринами контрольної групи, у 
тварин третьої і четвертої групи в порівнянні з тваринами другої групи середньодобовий 
приріст був нижче відповідно на 15,3% і 12,2%.

За період вирощування в науково-господарському досліді піддослідні тварини другої, 
третьої і четвертої дослідної груп витрачали на одиницю приросту відповідно на 1,22-0,15 і 
0,38 кормових одиниць менше ніж тварини контрольної групи.

Витрати обмінної енергії у тварин дослідних груп були відповідно на 12,3; 2.1; 5,9 
МДж менше в порівнянні з свинями контрольної групи. Тварини другої дослідної групи, які 
отримували мікроелементи цинку і марганцю у вигляді карбонатів до норми 
використовували на 10,2 МДж менше обмінної енергії, ніж тварини третьої групи, яким 
вводили до основного раціону цинку на 50% більше норми і на 7,1 МДж менше тварин 
четвертої дослідної групи, які отримували в основний раціон марганцю на 50% більше 
норми.

На 1 кг приросту тварини дослідних груп використовували відповідно на 15,0; 2.6; 
6,4% менше перетравного протеїну, ніж свині контрольної групи. Також ефективно 
використовувався перетравний протеїн корму тваринами другої дослідної групи на 14,6% 
ніж тваринами третьої дослідної і на 10,1% в порівнянні з четвертої дослідної групою.

Висновки. Згодовування мінеральної добавки до складу, якої входять цинк і 
марганець у вигляді карбонатів в різних співвідношення неоднаково впливає на прирости 
живої маси тварин. Кращі результати отримані при балансуванні раціонів мінеральною 
добавкою в співвідношенні цинку до марганцю 1,2: 1.

П ерспективи подальших наукових досліджень. Вплив мінеральної добавки із 
різними співвідношенням цинку та марганцю буде вивчено гематологічні, забійні показники, 
хімічний склад м’яса, а також на перетравність поживних речовин корму та баланс макро- та 
мікроелементів.
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ВЛИ ЯН И Е РАЗЛИ ЧН ЬІХ Д О З ЦИНКА И  М АРГАНЦА Н А ПРОДУКТИВНОСТЬ
МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ

Решение проблеми сбалансированного кормления и повьішения продуктивности 
животньїх требует совершенствования существующих и разработки нових технических 
решений производства сбалансированних кормових добавок, повишающих протеиновую, 
витаминную и минеральную питательность кормов.

Потребность животних в макро- и микро^лементах зависит также от химической 
природи, взаимодействия между отдельними ^лементами в процессе обмена, уровня их 
всасивания и виделения, способности накапливаться в организме.

В статье приведени данние продуктивного действия минеральной добавки, в состав 
которой входила смесь карбонатних солей цинка и марганца, которие скармливали 
животним в различних соотношениях.
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Установлено, что, скармливание минеральной добавки, в состав которой входят цинк 
и марганец в виде карбонатов в различньїх соотношение неодинаково влияет на прирости 
живой массьі животньїх. Лучшие результатьі полученьї при балансировании рационов 
минеральной добавкой в соотношении цинка к марганцу 1,2: 1.

Ключевьіе слова: цинк, марганец, минеральная добавка, свиньи, производительность, 
кормление, рационь
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