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Постановка проблеми. Свинарство – одна з 
основних галузей тваринництва, яка може забез-
печити значну частину біологічних потреб лю-
дини в м’ясопродуктах. Водночас із проблемою 
кількості м’яса та м’ясопродуктів виникає про-
блема їх якості, передусім якість туш. На разі 
йдеться про отримання пісної свинини, яка по-
винна вироблятися на раціонах із використанням 
білкових жировмісних екологічно чистих кормів, 
що є актуальним на даному етапі в розвитку 
свинарства. У цьому плані результативно вико-
ристовуються білкові корми із сої, виготовлені 
за різними технологіями. Тому дане дослідження 
має актуальний характер. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Узагальнюючи багаторічні дослідження вчених, 
доведено, що забійні та м’ясні якості свиней  
залежать як від породних особливостей тварин 
[3, 2], так і від їх годівлі [6–9]. 
У вирішенні проблеми отримання якісної пісної 

свинини заслуговує на увагу питання збалансова-
ності раціонів свиней за рахунок використання 
кормів із сої, поскільки вони найбільш економне 
джерело високоякісного білку й енергії [1, 4, 5, 10]. 
Дослідженнями Б. Д. Шаталіна (1975), А. Е. Чико-
ва (1979), І. С. Трончука, А. А. Поліщука (1989),  
С. О. Семенова (1997) встановлено, що викорис-
тання сої різних технологій виробництва (екстру-
зія, температурна обробка аґреґатами, мікроніза-
ція, відходи маслоекстракційного виробництва) 
сприяє підвищенню ефективності вирощування та 
м’ясної відгодівлі свиней. 
Як видно з аналізу даних літератури, питання 

впливу концентрату сухого білкового соєвого кор-
мового, отриманого за технологією експандування 
під тиском, на забійні та м’ясні якості свиней на 
відгодівлі залишається малодослідженим.  
Мета і завдання досліджень. Метою дослі-

джень було проаналізувати забійні та м’ясні яко-
сті відгодівельних свиней за використання в ра-
ціонах білкових соєвих інгредієнтів, виготовле-
них за різними технологіями (експандування під 
тиском, віджим під пресом, екструзія). Завдан-
ням дослідження є визначення можливості вико-
ристання концентрату сухого білкового соєвого 
кормового в раціонах свиней на відгодівлі. 
Методика проведення досліджень. В умовах 

державного підприємства «Експериментальна 
база «Надія»» Інституту свинарства і агропроми-
слового виробництва НААНУ в зимовий період 
2011–2012 рр. було проведено науково-госпо-
дарський дослід із вивчення впливу білкових 
кормів із сої на забійні та м’ясні якості свиней 
полтавської м’ясної породи. Для проведення до-
сліджень після 15-добового підготовчого періоду 
було відібрано 48 голів клінічно здорових сви-
ней, які були сформовані в 4 групи аналогів за 
походженням, віком та живою масою. Утриму-
валися тварини в станках по дві голови.  
За основу була прийнята рецептура комбікорму, 
розроблена для свиней ТОВ «Вишгородський 
ЕКЗ» із використанням концентрату соєвого
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Наведені результати дослідження забійних і 
м’ясних якостей свиней, відгодованих на раціонах 
із додаванням білкових соєвих кормів різних техно-
логій виробництва: експандування під тиском 
(концентрат сухий білковий кормовий соєвий), 

віджим під пресом (макуха соєва), екструзія (екс-
трудат соєвий). За контролем використана маку-
ха соняшникова.  Встановлено суттєву позитивну 
дію ефективності білкових соєвих кормів на 

 інтенсивність росту, конверсію корму, забійні та 
м’ясні якості свиней, морфологічний склад туш. 
Найкращими за забійним виходом туші були ана-
логи свиней, відгодовані на макусі соєвій та кон-
центраті сухому білковому соєвому кормовому 
(+2,47 % та 1,53 % відповідно до контролю). В 

цілому м'ясо-сальна продукція піддослідних тварин 
за основними показниками якості відноситься до 

нормальної категорії свинини. 
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в кількості 18 % та додавання кормів із ячменю, 
кукурудзи, пшениці та преміксу. Забій тварин 
проводили в умовах забійного цеху експеримен-
тальної бази. Досліди здійснюавали за загально 
прийнятими методиками у свинарстві. Термін 
залікового періоду становив 76 днів. Досліджен-
ня проведені за схемою досліду з використанням 
білкових кормів: група Д1 – концентрат сухий 
білковий соєвий кормовий, група Д2 – макуха 
соєва, Д3 – екструдат соєвий, за контроль взята 
макуха соняшникова, група К (табл. 1). 
Результати досліджень. Головним критерієм 

оцінки ефективності відгодівлі свиней є рівень 
середньодобових приростів та затрати кормів на 

одиницю приросту живої маси (табл. 2). 
За період досліду найкраще (порівнюючи з 

контрольними аналогами) росли тварини Д1 та 
Д2 дослідних груп; їх прирости достовірно були 
вищими на 14,6 та 15,7 % відповідно, при вищій 
конверсії корму по обмінній енерґії, сирому про-
теїну та комбікорму на 1 кг приросту. Найвища 
конверсія корму відмічена в першій дослідній 
групі Д1, відгодованій на концентраті соєвому. 
На 1 кг приросту живої маси у свиней даної гру-
пи було витрачено по 3,18 кг комбікорму,  
37,68 МДж обмінної енерґії та 596,12 г сирого 
протеїну, що на 12,88; 1,15 й 4,7 % відповідно 
нижче, ніж у контрольній групі. 

1. Схема науково-господарського досліду 
Стать Періоди досліду 

Група По-
рода  

Кіль-
кість 
голів свинки кабан-

чики 
підготовчий 

(15 днів) 
обліковий 
(76 днів) 

Система 
утримання 

К – контрольна ПМ 12 7 5 ОР із макухою 
соняшнику 

ОР 82 % + макуха 
соняшникова, 18 % 

станкове,  
по 2 гол. 

Д1 – дослідна ПМ 12 7 5 – ОР 82 % + концет-
рат соєвий, 18 % – 

Д2 – дослідна ПМ 12 7 5 – ОР 82 % + макуха 
соєва, 18 % – 

Д3 – дослідна ПМ 12 7 5 – ОР 82 % + екстру-
дат соєвий, 18 % – 

2. Інтенсивність росту та затрат кормів у свиней (n=12, M±m) 
Конверсія корму на 1 кг приросу Середньодобовий приріст комбікорму обмінної енерґії сирого протеїнуГру-

пи 

Вік досягнен-
ня 100 кг,  

днів г % кг % МДж % г % 
К 237±3,24 720±20,83 100 3,65 100 42,41 100 625,50 100 
Д1 228±2,22* 825±21,94** 114,60 3,18 87,12 37,68 88,85 596,12 95,30 
Д2 225±2,56** 833±14,83*** 115,70 3,19 87,40 37,89 89,34 571,78 91,41 
Д3 232±3,32 785±28,56 109,00 3,33 91,23 39,79 93,82 607,16 97,07 
Примітка: * – P≥0,95; ** – P≥0,99; *** – P≥0,999, до контрольної групи 

3. Забійні та м’ясні якості свиней (n=3, M±m) 
Група Показник К Д1 Д2 Д3 

Жива маса перед забоєм, кг 102,00±1,15 103,00±1,00 100,00±4,0 104,00±3,00 
Маса парної туші, кг 67,57±2,17 69,76±0,36 68,61±2,05 70,38±2,8 
Забійний вихід туші, % 66,20±1,36 67,73±0,32 68,67±1,34 67,63±0,88 

 до контролю – 1,53 2,47 1,43 
Площа «м'язового вічка», см² 33,27±3,57 35,67±3,18 36,63±3,35 32,67±1,24 

 у % до контрольної групи 100 107,2 110,1 98,2 
Товщина шпику, мм:         

 над 6–7-м грудними хребцями 37,33±3,84 35,33±2,60 29,00±3,61 32,67±4,26 
 останнє ребро 26,33±6,06 25,67±3,84 27,67±4,26 25,00±5,00 

 крижі 32,33±5,46 24,67±2,73 29,00±6,03 24,33±4,81 
 у середньому 32,00±4,86 28,56±1,75 28,56±4,57 27,33±4,68 

 у % до контрольної групи 100 121,08 91,21 87,14 
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4. Морфологічний склад туші (n=3, M±m) 
Група Показник К Д1 Д2 Д3 

Маса парної туші, кг 67,57±2,17 69,76±0,36 68,61±2,05 70,38±2,8 
Маса сала, кг  23,92±1,08 23,70±0,22 22,53±1,95 23,82±1,40 

 у % до контрольної групи 100 99,08 94,19 99,58 
Маса м'яса, кг 36,47±3,09 39,02±0,68 38,62±2,55 38,80±2,14 

 у % до контрольної групи 100 106,99 105,89 106,39 
Маса кісток, кг 7,18±0,14 7,04±0,34 7,46±0,67 7,76±0,86 

 у % до контрольної групи 100 98,05 103,90 108,08 
Вихід, %         

 сала 35,40±2,53 33,97±0,45 32,83±3,11 33,85±2,10 
 м'яса 53,97±2,70 55,93±0,54 56,29±2,39 55,13±1,15 
 кісток 10,63±0,38 10,10±0,50 10,88±0,72 11,02±1,05 

Відношення в туші  
м'ясо / сало 1:0,53 1:0,65 1:0,72 1:0,63 

 у % до контрольної групи 100 107,84 112,42 106,54 
Маса окосту, кг 11,16 ± 0,38 11,2 ± 0,29 12,03±0,57 11,79±0,59 

 у % до контрольної групи 100 100,36 107,80 105,65 
Енерґетична цінність м'яса, 

Ккал 121,85 ±4,66 127,56±14,11 107,90±9,63 109,42±8,91 

 
Включення в раціон відгодівельного поголів’я 

свиней концентрату соєвого та інших соєвих  
кормів позитивно вплинуло на забійні та м’ясні 
якості піддослідних свиней (табл. 3). 
Аналіз даних таблиці показав, що за показни-

ками забійного виходу між молодняком дослід-
них груп суттєвої різниці не встановлено – він 
знаходився на рівні 67,63–68,67 %, тварини цих 
груп переважали аналоги контрольної групи 
(1,43–2,47 %). Площа «м’язового вічка» в серед-
ньому по дослідних групах становить 34,99 см² 
(min 32,67 – max 36,63 см²). 
Відкладення сала по хребту проходить більш 

рівномірно у тварин, у раціонах яких використа-
на макуха соєва; відповідно, в інших групах оса-
леність туш по хребту проходить менш рівно-
мірно. 
Простежується певна тенденція за забійними 

показниками у групах тварин, відгодованих на 
раціонах із включенням концентрату сухого біл-
кового соєвого кормового та макухи соєвої, про-
те дані мають недостовірний характер.  
Використання соєвих кормів у раціонах сви-

ней на відгодівлі позитивно впливає на якість 
морфологічного складу туші (табл. 4). 

Аналіз даних таблиці 4 свідчить, що процент 
виходу м’яса в тушах дослідних груп становить 
55,13–56,29 %. Це доводить високий рівень 
м’ясності свиней, відгодованих на соєвих кор-
мах. 
Вихід сала в тушах становить 32,83–33,97 % – 

це дещо нижче від контрольної групи. Маса око-
сту, в середньому, становить 11,67 кг (min 11,20 
– max 12,03 кг), відношення м’яса до сала туші – 
1/0,63…1/0,65. За іншими показниками морфо-
логічного складу різниця виявилася не суттєвою. 
Висновок. Використання білкових кормів із 

сої, виготовлених за різними технологіями,  
зокрема концентрату сухого білкового соєвого 
кормового (експандування під тиском), макухи 
соєвої (віджим під пресом), ектрудату соєвого 
(екструзія) сприяє поліпшенню забійних та 
м’ясних якостей свиней: підвищенню виходу 
м’яса від 1,16 % до 2,32 %, при зниженні маси 
сала від 1,43 % до 2,57 % по відношенню до кон-
тролю. Проведені дослідження показали можли-
вість використання концентрату сухого білково-
го соєвого кормового в раціонах свиней на від-
годівлі на рівні з іншими білковими кормами, які 
вивчалися в досліді.  
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