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ПРЕБІОЛАКТУ 

 
Встановлено, що введення до складу раціону молодняку свиней на вирощуванні 

пребіолакту в дозах 2,5 та 3,0 г на голову за добу сприяє вірогідному збільшенню 
середньодобових приростів на 63 та 61 г або на 14,4 і 13,9 %. Післядія згодовування 
препарату проявляється у збільшенні середньодобових приростів в другій групі на 25 г або 
4,2%, в третій групі на 38 г або 6,4 % та в четвертій групі на 35 г або 5,9 %. Що дало 
можливість підвищити абсолютний приріст на 4,20 %, 6,38 % та 5,88 % 
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Головний фактор розвитку будь-якої галузі тваринництва – збалансована 

повноцінна годівля. В сучасних умовах виробництва постає низка нових проблем 
суттєвого підвищення перетравності кормів, їх конверсії та економічної ефективності. 

Для значного поліпшення травлення й засвоєння поживних речовин все ширше (в 
альтернативу антибіотикам) застосовують кормові ферменти, пробіотики, пребіотики, 
підкислювачі кормів, фітазовмісні препарати та інші [3]. 

Пребіотики це відносно нова група кормових добавок, ще остаточно не сформована та 
невизначена. До них належать деякі органічні сполуки невеликої молекулярної маси, такі як 
олігосахариди, органічні кислоти, які сприяють розвитку корисної мікрофлори та обмежують 
життєздатність патогенних мікроорганізмів [7]. Від так відбувається заселення організму 
власною біфідофлорою, яка подавляє хвороботворні бактерії, посилює засвоюваність 
поживних речовин, активізує захисні сили організму. Наприклад мананові олігосахариди 
клітинної стінки дріжджів діють як пастка для умовно-патогенної мікрофлори кишечника та 
виводять їх з організму. Органічні кислоти сприяють зниженню рH, сворюючи несприятливі 
умови для життя патогенів й оптимальні для корисної мікрофлори [2, 11]. 

Слід відзначити, що спектр застосування пребіотичних препаратів доволі широкий. 
Їх використовують для нормалізації мікробіоценозу кишечнику, для розвитку 
дисбактеріозів різної етіології, як профілактично лікувальні засоби, ослабленому організму 
для підвищення імунітету, стимуляції росту і розвитку тварин, при стресових ситуаціях [5, 
10, 12]. Препарат Асід Лак – суха збалансована суміш органічних кислот. Застосування 
його в годівлі тварин сприяє кращому засвоюванню поживних речовин, формує нормальну 
мікрофлору, покращує ріст, знижує витрати корму [1]. БіоМос – це комплексний препарат, 
який поєднує антибактеріальні властивості та якості імуномодулятора, має широкий 
спектр дії на клітинному та гуморальному рівнях, блокує колонізацію кишечника 
патогенною мікрофлорою, стимулює імунітет [7]. Біоацід-2 – сипучий, кристалічний 
порошок білого кольору з характерним запахом. Його склад: ортофосфорна кислота, оксид 
кремнію та силікати лужних металів. Добре розчиняється у воді. Нормалізує рН у нижніх 
відділах кишечника, стабілізує корисну мікрофлору та знижує вірогідність кишкових 
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захворювань у свиней. Біоацід-2 поліпшує засвоєння кормів, підвищує прирости, 
нормалізує фізіологічний стан тварин [9].  

Поглиблене дослідження особливостей впливу імуномодулюючих препаратів на 
перетравність поживних речовин корму, обмін речовин, продуктивність та якість свинини 
є актуальним для науки та виробництва [4]. 

До нової серії кормових добавок з пребіотичною дією відноситься пребіолакт, 
створений працівниками науково-біотехнологічного підприємства «БТУ Центр» м. 
Ладижин Вінницької обл. Препарат є новим і в годівлі тварин ще не використовувався. 

Тому метою роботи було дослідити вплив згодовування різних доз пребіолакту на 
продуктивні показники тварин. 

Методика досліджень. Дослідження проведені на молодняку свиней великої білої 
породи в умовах свиноферми ТОВ «Липовецьке» м. Липовець, Вінницької області. Для 
досліду було відібрано чотири групи тварин – аналогів  по 10 голів в кожній [6]. Схема 
досліду наведена в таблиці 1. Відлучали поросят у 45 денному віці. Середня жива маса 
тварин на початок зрівняльного періоду становила 14,1 кг. 

 
Таблиця 1. Схема досліду 

Характеристика годівлі по періодах 

Група 
Кількість 
тварин, 

гол. 
зрівняльний, 

15 діб основний, 90 діб 

заключний, до 
досягнення 
живої  маси 
110-120 кг 

1 
(контрольна) 10 ОР* ОР ОР 

2 10 ОР ОР+Пребіолакт 2,0 г/гол за добу ОР 
3 10 ОР ОР+Пребіолакт 2,5 г/гол за добу ОР 
4 10 ОР ОР+Пребіолакт 3,0 г/гол за добу ОР 
Примітка: *ОР – основний раціон. 
 
Зрівняльний період тривав 15 діб, протягом якого проводились спостереження 

за інтенсивністю росту і розвитку поросят, визначаючи аналогічність підібраних груп. 
Годівля тварин була однакова. 

В основний період тварини другої групи до середньодобового раціону 
отримували пребіолакт у кількості 2,0 г на голову за добу, третьої –  2,5 г та четвертої - 
3,0 г на голову за добу. Перша група була контрольна і препарату не отримувала. 
Пребіотик згодовувався у складі дерті ячмінної один раз на добу (вранці). В 
подальшому вивчалась післядія згодовування досліджуваної кормової добавки до 
досягнення тваринами живої маси 110-120 кг. 

Поросята утримувались групами в типовому приміщенні для вирощування 
ремонтного молодняку. Годівля тварин була дворазова. Доступ до води був вільний. 

Зважування свиней проводили щомісячно та по періодах досліду, визначали 
живу масу, середньодобові прирости, витрати кормів на 1 кг приросту. Облік кормів 
проводився  щоденно. 

Біометричну обробку цифрового матеріалу проводили за М.О. Плохінським [8].   
Результати досліджень та їх обговорення. У зрівняльний період тварини усіх 

піддослідних груп утримувались на основному раціоні, який забезпечував одержання 
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середньодобових приростів на рівні 220 – 225 г. Відповідно на кінець періоду жива маса 
тварин була в межах 16,8 – 17,8 кг., що цілком відповідало нормативним показникам, для 
проведення наукових досліджень (табл. 2). 
 

Таблиця 2. Показники продуктивності молодняка свиней в зрівняльний 
період  досліду, М±m, n=10 

Показник 1 група 
(контрольна) 2 група 3 група 4 група 

Жива маса 1 голови: 
на початок періоду, кг 

 
14,0±0,38 

 
14,5±0,25 

 
14,4±0,45 

 
13,5±0,35 

на кінець періоду, кг 17,3±0,39 17,8±0,45 17,8±0,45 16,8±0,35 
Тривалість періоду, діб 15 15 15 15 
Середньодобовий приріст, г 223±7 220±5 225±9 220±5 

 
В основний період досліду тварини усіх груп отримували раціон до складу якого 

входила: дерть пшенична – 0,3 кг, дерть ячмінна – 0,45 кг, дерть кукурудзяна – 0,35 кг, 
дерть горохова – 0,1 кг, соя екструдована – 0,15 кг, зелена маса жита озимого – 1,6 кг, 
молоко збиране – 1,4 кг. Для балансування годівлі за мінеральними речовинами додатково 
вводили сіль кухонну у кількості 10 г та трикальційфосфат – 30 г. Структура раціону 
відповідно становила: концентровані корми – 79,3%, соковиті – 12,1%, корми тваринного 
походження – 8,6%. Загальна поживність знаходилась на рівні 2,11 корм. од. та 204 г 
перетравного протеїну.  

Аналіз отриманих результатів показує, що згодовування пребіолакту має 
позитивний вплив на продуктивність тварин. Найкраще ефект даного препарату проявився 
у третій та четвертій групі (дози згодовування 2,5 і 3,0 г/гол. за добу), де середньодобові 
прирости перевищували показник контрольної групи на 63 та 61 г або 14,4 % (P<0,001) та 
13,9 % (P<0,01). При цьому витрати корму на 1 кг приросту зменшувались на 0,61 корм.од. 
або 12,7 % та 0,59 корм. од. або 12,2 % відповідно (табл. 3).  

Згодовування пребіотичного препарату в дозі 2,0 г на голову за добу не спричинило 
вірогідного впливу на продуктивність тварин другої дослідної групи, але зумовило 
тенденцію до збільшення середньодобових приростів на  22 г або 5,0 %, при зменшенні 
витрат кормів на 4,8 %. 

У заключний період досліду поживністю раціону знаходилась на рівні 3,49 корм. 
од. та 307 г перетравного протеїну. Що дало можливість отримати в контрольній групі 
середньодобові прирости на рівні 595 г (табл. 4). 

В період післядії середньодобові прирости в досліджуваних групах 
перевищували значення контрольної групи на 25 г або 4,2 % (друга група), 38 г або 6,4 
% (третя група) та 35 г або 5,9 % (четверта група). Що дало можливість підвищити 
абсолютний приріст на 4,20 %, 6,38 % та 5,88 % відповідно.  

Слід відмітити, що в основний період досліду найвища інтенсивність росту 
спостерігалась у тварин третьої групи, які отримували препарат в дозі 2,5 г/гол. за добу, 
подібна закономірність збереглась і в період післядії згодовування пребіолакту, так 
жива маса свиней на кінець досліду становила 126,2±1,9 кг і перевищували значення 
контрольної групи на 10 кг або 8,6 % (P<0,01).   

Продуктивна дія пребіолакту за весь період досліду характеризується  
збільшенням середньодобових приростів в другій, третій та четвертій групах на 23 г 
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або 4,41%, 50 г або 9,6% та 47 г, або 9,02%. Витрати корму при цьому зменшувались на  
4,10%, 8,75% та 8,19% відповідно по групах (табл. 5). 

 
Таблиця 3. Показники продуктивності молодняка свиней в основний період 

досліду, М±m, n=10 
 

Показник 1 група 
(контрольна) 2 група 3 група 4 група 

Жива маса 1 голови: 
на початок періоду, кг 

 
17,3±0,39 

 
17,8±0,45 

 
17,8±0,40 

 
16,8±0,35 

на кінець періоду, кг 56,7±2,1 59,2±1,9 62,9±2,2 61,7±1,9 

Тривалість періоду, діб 90 90 90 90 
Приріст живої маси: 
загальний, кг 

 
39,4±0,95 

 
41,4±1,1 

 
45,1±1,2* 

 
44,9±0,9** 

cередньодобовий, г 438±8 460±7 501±9*** 499±10** 
± до контролю, г - +22 +63 +61 

% - +5,0 +14,4 +13,9 
Витрати корму на 1 кг 
приросту: корм. од. 

 
4,82 

 
4,59 

 
4,21 

 
4,23 

± до контролю, г - -0,23 -0,61 -0,59 

% - -4,8 -12,7 -12,2 
Примітка: *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001. 
 
 

Таблиця 4. Продуктивність свиней в заключний період досліду, М±m, n=10 

Показник 1 група 
(контрольна) 2 група 3 група 4 група 

Жива маса 1 голови 
  на початок періоду, кг 

 
56,7±2,1 

 
59,2±1,9 

 
62,9±2,2 

 
61,7±1,9 

  на кінець періоду, кг 116,2±2,1 121,2±2,3 126,2±1,9** 124,7±1,8* 
Тривалість періоду, діб 100 100 100 100 
Приріст живої маси, кг     
загальний, кг 59,5±1,7 62,0±1,3 63,3±1,4 63,0±1,5 
середньодобовий приріст, г 595±17 620±15 633±12 630±17 
± до контролю, г - +25 +38 +35 

% - +4,2 6,4 +5,9 
Витрати корму на 1 кг 
приросту, корм.од. 

 
5,86 5,62 5,51 5,54 

± до контролю, корм.од. - 0,24 0,35 0,32 
% - -4,1 -5,8 -5,4 
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Таблиця 5. Відгодівельні якості свиней за весь період досліду, М±m, n=10 

Показник 1 група 
(контрольна) 2 група 3 група 4 група 

Жива маса 1 голови 
    на початок періоду, кг 

 
17,3±0,39 

 
17,8±0,45 

 
17,8±0,40 

 
16,8±0,35 

    на кінець періоду, кг 116,2±2,1 121,2±2,3 126,2±1,9** 124,7±1,8* 
Приріст живої маси, кг 98,9±2,5 103,4±2,2 108,4±2,1* 107,9±1,8* 
Тривалість періоду, діб 190 190 190 190 
Середньодобовий приріст, г 521±12 544±10 571±9* 568±11* 
± до контролю: г - +23 +50 +47 
                           % - +4,41 +9,60 +9,02 
Витрати корму на 1 кг 
приросту, корм.од. 

 
5,37 

 
5,15 

 
4,90 

 
4,93 

 ± до контролю: корм.од. - -0,22 -0,47 -0,44 
                            % - -4,10 -8,75 -8,19 

 
За весь період досліду абсолютний приріст в третій та четвертій групі вірогідно 

перевищував значення контрольної групи на 9,5 та 9,0 кг (P<0,05). Тому за 
результатами досліджень продуктивною дозою згодовування пребіолакту можна 
вважати дозу в 2,5 г на голову за добу, так як згодовування препарату в кількості 2,0 г 
істотно не впливає на продуктивність тварин, а збільшення дози до 3,0 г на голову за 
добу є економічно не вигідним. 

Висновки: 1. Згодовування молодняку свиней на вирощуванні пребіолакту в 
дозах 2,5 та 3,0 г на голову за добу сприяє вірогідному збільшенню середньодобових 
приростів на 63 та 61 г або на 14,4 і 13,9 % відповідно, при цьому витрати корму на 1 кг 
приросту зменшуються на 12,7 та 12,2 %. 

2. Післядія згодовування препарату проявляється у збільшенні середньодобових 
приростів в другій групі на 25 г або 4,2 %, в третій групі на 38 г або 6,4 % та в четвертій 
групі на 35 г або 5,9 %. Що дало можливість підвищити абсолютний приріст на 4,20 %, 
6,38 % та 5,88 % відповідно 

3. За результатами досліджень найбільш оптимальною дозою згодовування 
молодняку свиней на вирощуванні можна вважати пребіолакт в дозі 2,5 г на голову за добу. 
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УДК 636.03.:636.4:636.087.7 
ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ 

ПРЕБИОЛАКТА / Кучерявый В.П., Бойчук В.Н., Кривонос А.П. 
Установлено, что скармливание молодняку свиней на выращивании 

пребиолакту в дозах 2,5 и 3,0 г на голову в сутки способствует достоверному 
увеличению среднесуточных приростов на 63 и 61 г или на 14,4 и 13,9% 
соответственно, при этом затраты корма на 1 кг прироста уменьшаются на 12,7 и 
12,2%, тогда как скармливание препарата в дозе 2,0 г на голову в сутки не вызывает 
достоверного влияния на продуктивность животных, но вызывает тенденцию к 
увеличению среднесуточных приростов на 22 г или 5, 0%, и уменьшению затрат кормов 
на 4,8%. Последействие скармливания препарата проявляется в увеличении 
среднесуточных приростов во второй группе на 25 г или 4,2%, в третьей группе на 38 г 
или 6,4% и в четвертой группе на 35 г или 5,9%. Что позволило повысить абсолютный 
прирост на 4,20%, 6,38% и 5,88% соответственно. Продуктивность животных в течение 
всего периода опыта за действия препарата проявляется в увеличении среднесуточных 
приростов во второй, третьей и четвертой группах на 23 г или 4,41%, 50 г или 9,6% и 47 
г, или 9,02%. Затраты корма при этом уменьшались на 4,10%, 8,75% и 8,19% 
соответственно по группам. Наиболее оптимальным количеством скармливания 
препарата молодняку свиней на выращивании является доза в 2,5 г на голову в сутки. 

Ключевые слова: пребиолакт, пребиотик, выращивания, производительность, 
скармливания, молодняк свиней. 
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PRODUCTIVITY OF YOUNG PIGS WHEN FEEDING PREBIOLACT / 
Kucheryavy V.P., Boychuk V.M., Kryvonos G.P. 

It has been established that introduction of prebiolact at the rates of 2.5 and 3,0 g per 
pig daily in the diet of growing young pigs facilitated credible increase of average daily gains 
by 63 and 61 g or by 14.4 and 13.9%, respectively, while feed costs per kg of weight gain 
decreased by 12.7 and 12.2%, while feeding of the preparation at the rate of 2.0 g per pig 
daily did not cause significant effect on animal performance, but caused the tendency towards 
the increase of average daily gains by 22 g or 5 0%, and reduction of feed costs by 4.8%. 
Post-effect of preparation feeding appeared to increase average daily gains in the second 
group by 25 g or 4.2%, in the third group by 38 g or 6.4%, in the fourth group by 35 g or 
5.9%. It made it possible to increase the absolute weight gain by 4.20%, 6.38% and 5.88%, 
respectively. Productivity of animals throughout the whole experimental period under the 
effect of preparation appeared to increase the average daily gains in the second, third and 
fourth groups by 23 g or 4.41%, 50 g or 9.6% and 47 g or 9.02%. Feed costs decreased by 
4.10%, 8.75% and 8.19%, respectively, by the groups. The most optimal amount of 
preparation fed to growing young pigs is the dose of 2.5 g per pig daily. 

Keywords: prebiolact, prebiotic, growing, productivity, feeding, young pigs. 
 

Рецензент: Чорнолата Л.П., кандидат с.-г. наук, старший науковий 
співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України. 


