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ВПЛИВ ІМУНОМОДУЛЮЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ 
НА РІВЕНЬ МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН
В ОРГАНІЗМІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ

Ведення тваринництва в Україні 
ставить перед ветеринарною нау
кою ряд проблем, пов’язаних зі збе
реженістю тварин і їхньою продук
тивністю. Основними причинами 
хвороб тварин за таких умов є не
дотримання вимог утримання, 
годівлі та зниження внаслідок цьо
го природної резистентності орган
ізму, їх росту і розвитку, особливо 
молодняку [1].

В Україні недостатньо налагод
жена система гігієно-екологічного 
контролю за станом здоров’я тварин 
і якістю отриманої продукції на 
більшості етапах технологічного 
ланцюга [2, 3].

Корекція адаптивних реакцій тва
рин за зміни умов зовнішнього се
редовища та усунення негативного 
впливу паратипових факторів дозво
лять реалізувати потенційні, гене
тично зумовлені можливості орга
нізму тварин. Щоб запобігти розвит
ку хвороби, слід усунути дисбаланс 
між організмом і зовнішнім середо- 
вищем. Тому важливе значення має 
пошук та впровадження нових вете
ринарних препаратів, які здатні 
підвищувати стан природної резис
тентності та метаболізм організму 
тварин в умовах несприятливого 
довкілля [4].

Можна досягти підвищення при
родної резистентності свиней, вико
ристовуючи біологічно активні речо
вини, зокрема природні імуномоду- 
лятори, отримані із вилочкової за
лози та крові молодняку великої 
рогатої худоби, через стимуляцію 
їх імунного захисту та обміну ре
човин [5, 6].

Метою роботи було вивчення 
умов утримання і годівлі підсис- 
них свиноматок та впливу при
родних імуномодулюючих препа
ратів “Ферамін” і КА<Г>[ па рівень 

мінеральних речовин у сироватці 
крові молодняку свиней.

Матеріал та методи досліджень. 
Об’єктом досліджень були свині ве
ликої білої породи віком від народ
ження до 3-х місяців, периферична 
кров та сироватка, отримані від них. 
При виконанні роботи були викори
стані зоотехнічні, зоогігієничні 
методи досліджень, ряд біохімічних 
тестів: визначення загального каль

цію, фосфору у сироватці крові тва
рин - за допомогою біохімічного 
аналізатора “Super-Z” (Японія); 
кількості міді, заліза та цинку в си
роватці крові методом атомно-аб
сорбційної спектрофотометрії на 
приладі “A AS-ЗО” (В.П. Славін, 1971); 
варіаційно-статистичну обробку 

отриманих даних проводили за
І.А.Ойвіним (1960). Ймовірність 
розходжень між показниками оц
інювали за критерієм Стьюдента 
(р<0,05). Ферамін уводили у дозі 
2,0 мл/кг, КАФІ - 0,1 мл/кг живої 
маси одноразово внутрішньо- 
м’язово.

Дослідження проводили у нав
чально-дослідному господарстві 
Білоцерківського ДАУ, у КСП

“Дослідницьке ім. 9® січня” Білоцер
ківського району та “Нива” Сквирсь- 
кого району Київської області.

Результати досліджень. При 
дослідженні основних параметрів 
мікроклімату приміщень, де утри
мувалися тварини, виявлені відхи
лення від вимог нормативно
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технологічного проектування, 
особливо в холодний період року. 
Температура в гнізді, де знаходи
лися поросяга-сисуни (середньо
му), становила 18,60±3,80°С (за 
вимогами НТП - 25-30°С); віднос
на вологість повітря - 74,10±5,60 % 
(НТП - 60-70 %); вміст аміаку у 
середньому 20,60±3,80 мг/м3 (НТП- 
16-17 мг/м3); освітленість у серед
ньому - 46 люксів (НТП - 50 люк
сів). Досліджували також забезпе
ченість раціонів підсисних свино
маток поживними речовинами 
(табл. 1).

У господарствах застосовували 
концентратно-коренеплідний тип 
годівлі. Свиням згодовували 
ячмінь, трав’яне борошно люцерни, 
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Таблиця 1 - Забезпеченість раціонів підсисних свиноматок поживними 
речовинами, %

Поживні речовини Зимовий період Літній період
Кормові одиниці 76,5 76,0
Обмінна енергія, мДЖ 76,1 73,6
Суха речовина 76,9 78,7
Сирий протеїн 55,9 65,4
Перетравний протеїн 53,4 61,8
Лізин 38,8 44,2
Метіонін + цистин 60,0 78,3
Сира клітковина 106,0 142,0
Сіль кухонна 125,0 102,6
Кальцій 30,2 36,2
Фосфор 43,2 53,3
Залізо 117,7 283,0
Мідь 27,8 23,8
Цинк 28,8 27,3
Марганець 60,0 84,1
Кобальт 10,3 22,3-ГЭ-----------------------------------
Под 32,7 44,0
Каротин 174,4 594,5
Вітаміни: D 23,4 41,2

Е 62,8 85,5
Ві 228,6 226,7
в2 20,2 42,7
В5 46,3 50,6

буряки кормові, комбінований си
лос та зелену масу бобових (літній 
період).

З даних таблиці 1 випливає, що 
забезпеченість тварин кормовими 
одиницями як у зимовий, так і у 
літній періоди становила 76,0 %. 
Раціон недостатньо збалансований 
за обмінною енергією (76,1- 
73,6%) та перетравним протеїном 
(53,4 -61,8 %). Низькою була забез
печеність такими амінокислотами, 
як лізин, метіонін і цистин 60,0 
78,3%, проте кількість сирої 
клітковини у раціоні, особливо у 
літній період, була надмірною 
142,0 %.

Доречно зауважити, що корми 
для підсисних свиноматок містили 
незначну кількість мінеральних ре
човин: кальцію - 30,2-36,2 %, фос

• В результаті застосування фераміну та КАФІ підвищується 
збереженість поросят-сисунів на 4-12 %, збільшується енергія ро
сту тварин після дії фераміну - на 24,6 %, КАФІ - на 21,2 %.
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фору-43,2-53,3 %, міді -23,8-27,8 %, 
цинку - 28,8-27,3 %, кобальту - 
10,3-22,3%, марганцю - 60,0-84,1 %, 
йоду - 32,7-44,0 % та надмірну 
кількість заліза-117,7-283,0 % .

Досить низькою була і вітамінна 
поживність раціонів, особливо за 

вітамінами групи В: В2 -20,2^12,7 %, 
В - 46,3-50,6 % при надмірній 
кількості В] - 228,6-226,7 % ; D - 
23,4^11,2 % та Е - 62,8-85,5 %.

У структурі раціонів для свино
маток концентрати становили - 
68,0-82,4 %, соковиті корми - 9,0-
29.4 %, трав’яне борошно - 4,4-
18.4 %.

При вивченні якості концентро
ваних кормів було виявлено, що за 
органолептичними показниками 
(колір, запах, ураження мікроско
пічними грибами, засмічення на
сінням отруйних трав, механічними 
домішками, пошкодження шкідни
ками) вони в цілому відповідали 

вимогам нормативно-технологічно
го проектування. Але у деяких гос
подарствах було виявлено погіршен
ня якості фуражного зерна: наявність 

мікроскопічних грибків (плісняви), 
зерно, пошкоджене комірними 
шкідниками.

Коренеплоди (буряки) за органо
лептичними показниками відповіда
ли санітарно-гігієнічним вимогам, 
але містили значний рівень нітратів 
і нітритів.

Таким чином, зоотехнічна оцін
ка раціонів для підсисних свинома
ток засвідчила, що корми, які вико
ристовувалися для годівлі тварин, 
мали низьку поживність і були не
повноцінними.

Відхилення від нормативних па
раметрів мікроклімату приміщень, 
недостатня кількість і якість кормів 
негативно впливають на біологічні 
особливості організму свиней, їх 
природну резистентність, що позна
чається на збереженості тварин, 
їхньому рості та розвитку, особливо 
поросят-сисунів раннього періоду.

Це положення враховувалося 
нами при визначенні доцільності за
стосування природних імуномоду
люючих препаратів “Ферамін” і 
КАФІ для корекції гомеостазу тва
рин. Результати вивчення впливу цих 
препаратів на вміст макро- та мікро
елементів у сироватці крові свиней 
наведені у табл. 2.

З даних таблиці 2 видно, що 
рівень загального кальцію в сиро
ватці крові дослідних і конт
рольних тварин знаходився на ниж
ній межі норми (2,23-2,29 ммоль/л) 
упродовж усього дослідного періо
ду. Тобто, ферамін у дозі 2,0 мл/кг 
та КАФІ у дозі 0,1 мл/кг живої маси 
не впливали на вміст загального ка
льцію, фосфору (1,64-1,69 ммоль/л) 
і міді (120,60 135,80 мкг%, р>0,5). 
Але кількість заліза, починаючи з 
30-ї доби спостережень, збільшу
валася, досягаючи найвищих по
казників па 90-у добу досліду 
(134,03±8,03 - КАФІ; 138,40 
г-9,10 - ферамін проги 124,5916,1 9 
у контролі; р<0,()5). Слід зазна
чити, що підвищився і рівень 
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«инку в сироватці крові свиней - 
як в онтогенезі , так і порівняно 
з дослідними та контрольною 
групами.

Таблиця 2 - Вплив природних імуномодулюючих препаратів на рівень 
мінеральних речовин у сироватці крові свиней (ҐП±т, п=14)

Примітка.* - р<0,05

Різниця між показниками дослід
них та контрольної груп була стати
стично вірогідною на 90-у добу спо
стереження (р<0,05).

Вивчення впливу фераміну та 
КАФІ на збереженість поросят-си
сунів показало, що під дією препа
ратів цей показник підвищувався 
на 4-12 %, а енергія росту тварин 
після дії фераміну - на 24,6 %, 
КАФІ - на 21,2 % порівняно з кон
трольною групою.

Таким чином, застосування 
природних імуномодулюючих пре
паратів “Ферамін” та КАФІ по
ліпшує метаболізм організму тва
рин, сприяє підвищенню рівня за
ліза та цинку у сироватці крові, 
інтенсивному росту м’язової тка
нини, що забезпечує збільшення 
приросту маси тіла молодняку 
свиней.

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. 1. Дослід
женнями встановлено, що відхи
лення від нормативних показників 
мікроклімату у приміщеннях (тем
ператури на 25,6 %, відносної 
вологості на 10,9 %, вмісту аміа
ку на 16,2 %, освітленості - на 
<8,0 % ) впливає як супресуючий 

фактор на природну резистентність 
поросят-сисунів.

2. Забезпеченість раціонів для 
підсисних свиноматок кормовими 

одиницями становила 76,0 %, об
мінною енергією - 73,6-76,1 %, си
рим протеїном - 55,9- 65,4 %, амі
нокислотами (лізин, метіонін і цис
тин) - 60,0-78,3 %, при надмірній 
кількості клітковини (106,0--142,0 %). 
Нестача мінеральних речовин стано
вила 70,4-35,6 %, вітамінної пожив
ності - 83,1-24,6 %, що вказує на 
незбалансованість і неповноцінність 
раціонів.

3. Уведення фераміну у дозі 
2,0 мл/кг живої маси підвищує 
рівень міді у сироватці крові свиней 
на 9,0-9,6 %, р>0,1; заліза - на 10,9- 
11,1 %, р<0,05; цинку-на 8,2%, р<0,05.

4. Використання КАФІ у дозі 
0,1 мл/кг живої маси підвищує 
рівень міді у сироватці крові сви
ней на 6,9-6,0%, р>0,1; заліза - на 
7,1-7,4 %, р<0,05; цинку - на 7,0- 
7,8 %, р<0,05.

5. В результаті застосування фе
раміну та КАФІ підвищується збере
женість поросят-сисунів на 4—12 %, 
збільшується енергія росту тварин 
після дії фераміну - на 24.6 %, КАФІ - 
на 2 1,2 %.

У подальших дослідженнях до
цільно визначити активність фер
ментної системи молодняку свиней 

після застосування природних іму
номодулюючих препаратів “Фе
рамін” та КАФІ.
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Применение естественных им
муномодулирующих препаратов с 
целью коррекции уровня мине
ральных веществ в организме мо
лодняка свиней

В.П. Лясота, А.М. Никитенко, 
В. IE Малина, П.И. Головач

Применение иммуномодулирую
щих препаратов «Феррамин» и 
КАФИ способствует нормализации 
уровня минеральных веществ (медь, 
железо и цынк) в сыворотке крови 
молодняка свиней.

The using of the natural 
immunomodulative drugs for 
correction of the level of mineral 
substuces in pigs

V. Lyassota, A. Nikitenko,
V. Malima, P. Golovach

The using of immunomodulative 
drugs “Ferramin” and “KAFI” 
facilitate the normalization of the 
normalization of the level of mineral 
substances (Cu, Fe, Zn) in blood serum 
of young pigs.
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