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УДК 636.082
НЕ ТІЛЬКИ ЗБІЛЬШУВАТИ ВИРОБНИЦТВО СВИНИНИ,
АЛЕ Й НЕ ПОГІРШУВАТИ ЇЇ ЯКОСТІ
В. П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор,
головний науковий співробітник
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України,
Україна
У статі коротко викладено значення продукції тваринного походження для
харчування людини, а також сучасний стан та перспективи виробництва свинини
в Україні без зниження її якості.
Ключеві слова: чисельність
інтенсивна технологія, реалізація.
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Постановка проблеми. Як свідчить сучасна масова інформація, а
також життєві спостереження, одним з головних показників якості
харчування людини є використання білку тваринного походження. В
розвинутих країнах світу його середньодобове споживання на душу
населення коливається в межах 55…60 г, що не погано, однак менше
науково-обґрунтованих медичних норм харчування, що ж стосується
країн, що розвиваються, то в них цей показник ще у 2…3 рази менший [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За повідомленнями
вітчизняних і зарубіжних джерел, проблему забезпечення населення та
харчової промисловості практично неможливо вирішити без інтенсивного
ведення всіх галузей тваринництва і птиці, а особливо свинарства.
За офіційними повідомленнями, за останні роки світове
виробництво м’яса всіх видів тварин та птиці збільшилося майже на 30% і
складає понад 300 млн тонн [2]. Не дивлячись на те, що свинину за
релігійними та іншими міркуваннями не споживають десятки націй і
навіть окремі регіони земної кулі, у загальному виробництві м’яса на її
долю припадає 110 млн тонн, тобто 36,3% в той час як на м’ясо птиці
34,5%, яловичини – 22,6%, баранину – 4,5% та інші види м’яса – 2,1
відсотки [3]. При цьому ріст виробництва свинини і в подальшому буде
збільшуватися головним чином за рахунок добре відселекційованих
генотипів свиней, пошуку їх ефективних кросів, а також забезпечення
одержаного приплоду оптимальними науково-обґрунтованими умовами
годівлі та утримання.
Як відомо, пріоритетність масового розвитку свинарства
обумовлена важливими біологічно-господарськими особливостями цих
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тварин: багатоплідність, всеїдність та економне використання кормів.
Більше того, спеціальними дослідженнями встановлено, що із загальної
енергії кормів, що споживають тварини і птиця різних видів, у харчові
продукти для людини зі свининою трансформуються 20%, молоком
корови – 15%, курятиною – 5%, яловичиною та бараниною – 4 відсотки.
Завдяки кормоконверсивній можливості свиней за прогнозом ФАО
щорічний приріст свинини до 2025 року буде складати 2,6 відсотка [1].
Зважаючи на вище викладене, галузь свинарства у ведучих країнах
світу характеризується динамічним розвитком, оволодінням інтенсивними
енергоекономними технологіями, а також збільшенням виробничих
потужностей з урахуванням екологічної безпеки і підвищення
продуктивності тварин. При цьому слід також нагадати, що загальне
світове поголів’я свиней зараз вже перевищує 970 млн голів.
Виклад основного матеріалу досліджень. У різних категоріях
господарств України розводять більше 10 порід свиней вітчизняного і
зарубіжного походження, а також спеціалізованих генотипів. Згідно з
розробленою «Програмою розвитку галузі свинарства на 2012…2020
роки» в усіх категоріях господарств країни у 2020 році передбачається
мати 11678 тис. свиней і виробляти в живій масі 1458,6 тис. тонн свинини.
Це цілком реально і здійсненно, оскільки 20…25 років тому на території
нашої держави чисельність свиней і виробництво свинини вже були у 2…
2,5 рази більше.
Що стосується сучасного стану галузі свинарства в Україні, то на
1 січня 2015 року поголів’я свиней в усіх категоріях господарств
збільшилося порівняно з 2013 роком на 2,4%, або на 188,9 тисяч голів, і
склало біля 8 млн голів.
Як свідчить міжнародна практика і багаточисельна інформація,
конкурентоздатність свинарства найближчими роками буде визначатися в
першу чергу якістю свинини, від якої залежатиме попит, у тому числі і
експорт цієї продукції.
Під якістю свинини слід розуміти сукупність властивостей цього
продукту, що забезпечує фізіологічну потребу людини в харчових і
смакових речовинах, тобто якість свинини, та її високій харчовій цінності.
Тому не випадково її використовують для виготовлення широкого
асортименту смачних блюд та м’ясних виробів. Що ж стосується
перетравності свинини, то вона дорівнює 95, а сало 98 відсотків.
Високий зміст повноцінного легкозасвоюваного білка та
незамінних амінокислот, а також відносно низький відсоток
неповнонасичених білків і еластину відрізняють свинину від інших видів
м’яса. Присутність жирової тканини придає свинині калорійність,
ніжність і аромат. Порівняно з м’ясом інших домашніх тварин свинина
володіє підвищеним змістом вітамінів групи В. Свине сало – це продукт з
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високою засвоюваністю і калорійністю. Біологічна цінність підшкірного
жиру обумовлюється підвищеним змістом незамінних полінасичених
жирних кислот, особливо арахідонової, а також дефіцитними вітамінами
А і Е.
Управління якістю свинини – процес дуже складний, кропіткий і
багатогранний. Найбільш ефективним шляхом у цьому плані залишається
цілеспрямована селекція. Теоретичною передумовою селекції з
покращення ознак якості м’яса є їх значна мінливість, висока спадковість
та тісний взаємозв’язок.
Відомо, що інтенсивна селекція на збільшення виходу пісного м’яса
в тушах, яка здійснюється без контролю його якості та сортування тварин
за реакцією на вплив факторів оточуючого середовища, призвела до
збільшення стресчутливих свиней і, як наслідок, появлення блідного
водянистого ексудативного м’яса (порок PSE), або, навпаки, темного,
щільного сухого (порок DFD).
Як показала практика останніх років, бажання багатьох
товаровиробників скоротити період відгодівлі свиней за рахунок
використання зарубіжних кормових домішок, тим більше хімічного
походження, для одержання тисячаграмових приростів не завжди
виправдана. Ферментні препарати значно підвищують фізичний ріст
тварин, однак м’язові і жирові тканини в їх організмі не встигають
досягати повного фізіологічного дозрівання, внаслідок чого виникають
вище наведені пороки.
За даними фізико-хімічних досліджень процес гліколізу в повному
об’ємі проходить лише в м’язах умовно нормальних туш. У тушах же
свиней з ознаками PSE і DFD цей процес порушується, загальні показники
свинини знижуються, створюється благодатне середовище для
бактеріального її забруднення і неминучих економічних витрат при
подальшій переробці.
Як бачимо, вирішення проблеми збільшення виробництва
високоякісної свинини потребує комплексного підходу і доцільності
впровадження жорсткої системи контролю за якістю м’яса та сала. При
цьому слід підкреслити і той факт, що інтенсивна селекція на різке
зниження наявності сала супроводжується, як правило, порушенням
смакових якостей м’яса у зв’язку зі зменшенням внутрішньом’язевого
жиру, рівень якого повинен бути у межах від 2-х до 3-х відсотків.
Як відомо, продуктивність свиней на 18…25% залежить від
генотипу тварин, а також рівня селекційно-племінної роботи у стаді і на
50…75%, якщо не більше, від якості та технології використання кормів.
Тому забезпечення свинопоголів’я необхідною кількістю повноцінних
кормів та підвищення їх конверсії слід розглядати як найважливіші
компоненти
ресурсозберігаючої
технології,
які
сприятимуть
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перетворенню свинарства в стійко рентабельну галузь. У зв’язку з цим
вважаємо, що компоненти кормів, які не виробляються в Україні, повинні
імпортуватися на пільговій основі, і навпаки, на ті поставки готових
кормів, що завозяться з-за кордону, доцільно ввести суттєве мито з метою
збільшення власного кормовиробництва, а також обмеження імпорту
компонентів, особливо хімічного походження, які використовуються як
стимулятори росту тварин.
Отже необхідно не тільки збільшувати кількість кормів, але й
суворо дотримуватися їх якості.
Що стосується мінеральної і вітамінної підгодівлі свиней, то
існують різні методологічні підходи. Для окремих країн світу характерно
використання максимальних доз препаратів з метою стимулювання
продуктивності тварин та максимальних прибутків. Це знайшло своє
відбиття у концепції мінеральної та вітамінної толерантності. Європейські
ж підходи зосереджені на забезпеченні оптимальної продуктивності та
здоров’я тварин, а також якості виробленої свинини з урахуванням
екологічних нормативів.
Контроль за умовами утримання свиней також є одним з важелів
управління якістю свинини. Оптимальною температурою в зоні
розміщення поголів’я на відгодівлі вважається 16...18С за відносної
вологості 75%. Підвищення значення цих показників веде до затримки
росту тварин, збільшення незв’язаної води у туші, появлення
гіпертермічного синдрому. При цьому нарощування жиру проходить
більш інтенсивно, а основні його запаси відкладаються в поверхневих
тканинах.
У тварин, вирощених за низької температури, навпаки, відкладення
жиру здійснюється в м’язовій тканині, при цьому різко знижується
відкладання азоту та зменшується діаметр м’язових волокон.
Висновки. Для розвитку галузі свинарства і забезпечення
конкурентоспроможності вітчизняної свинини необхідно:
1. Розробляти ефективні селекційні підходи, а також методи генної
інженерії і біотехнології, які здатні забезпечити одержання нових
генотипів свиней з передбаченими господарсько корисними ознаками.
2. Підвищувати вимоги до тварин, аби вони володіли міцним
здоров’ям і розвинутою імунною системою, доброю адаптацією до
сучасних технологій виробництва, високими відтворювальними якостями,
ефективною конверсією споживчих речовин корму та якістю свинини, яка
б відповідала вимогам сучасних стандартів.
3. Істотно покращити кормову базу, підвищити якість кормів, їх
збереженість та підготовку до згодовування.
4. Активно продовжувати технологічну та структурну модернізацію
промислового свинарства, включаючи забій, первинну обробку,
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логістичну інфраструктуру по доставці свинини до споживача.
На завершення, слід акцентувати увагу на той факт, що при
середньодобових приростах свиней на відгодівлі в межах 600…800 г і
використанні повноцінних раціонів на основі доброякісних кормів
свинина завжди буде високоякісною, рентабельною і бажаною як на
внутрішньому, так і зовнішніх ринках.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимогам ВАК і
мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного
матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у
даному напрямку.
Подається примірник тексту статті, підписаний авторами,
надрукований на папері форматом А4, а також електронний варіант на
CD-ROM. Обов’язково подається: рецензія доктора наук; квитанція про
оплату, відомості про автора.
На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий
прізвищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною англійською
анотацією та, при необхідності, файли з рисунками, графіками тощо.
Обсяг статті – до 10 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 20 мм,
праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці.
Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора
Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через інтервал 1,5,
розмір – 14 рt.
Назва статті має бути короткою (до 10 слів), адекватно відбивати її
зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При цьому слід
уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження питання…», «Деякі
питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не відбито достатньою
мірою суть проблеми.
Анотації (українською, російською та англійською) набирати
курсивом 12 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і
точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні конструкції
безособового речення, наприклад: «Досліджено…», «Розглянуто…»,
«Установлено…» (наприклад, «Досліджено генетичні мінливості…
Отримано задовільні результати…»).
Крім того, з метою формування англомовної веб-сторінки журналу
відповідно до вимог МОНмолодьспорту України (Наказ № 1111 від
17.10.2012 р.) подані авторами статті повинні супроводжуватися
розширеною англомовною анотацією, поданою окремим документом.
Анотація повинна містити 250-300 слів, об’єднаних у логічні речення (що
еквівалентно одній сторінці А4 формату, 14 шрифту, 1,0 інтервалу).
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Анотація статті англійською мовою (від 250 до 300 слів) та ключові
слова англійською мовою (від 5 до 10 слів). Треба надати професійний
переклад анотації статті англійською мовою (завірений печаткою бюро
перекладів або відділу кадрів підпис викладача кафедри іноземних мов
вашого ВНЗ). Бажано надати цю розширену анотацію українською
(російською) мовою.
Анотація англійською мовою повинна бути структурованою
(слідувати логіці опису результатів у статті), інформативною (не містити
загальних слів); оригінальною (не може бути калькою російськомовної
анотації); змістовною (відображати основний зміст статті та результати
досліджень).
Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках,
наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після
номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер
(наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер
через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]).
Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Вісника
й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело і конкретну
сторінку.
Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках
безпосередньо в тексті.
На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки
мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні
мати заголовки.
Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою
функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту.
Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб
редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення. У разі
використання інших програм для створення рисунків надавати редакції на
кожний рисунок окремий файл фотмату TIFF (незжатий – uncompressed)
або формату JPG (найкращої якості – best quality).
Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою
функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна займати не більше
одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці не менш ніж
12 кегль.
Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульному
редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.
Автори мають дотримуватися правильної галузевої термінології
(див. держстандарти).
Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних тощо)
ставити нерозривний пробіл.
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Скорочення грошових та метричних одиниць, а також скорочення
млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без крапки.
Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому
згадуванні.
Література, що приводиться наприкінці публікації, повинна
розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й бути
оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Номер у списку
літератури має відповідати лише одному джерелу.
Список використаних джерел повинен містити не менше
10 посилань, з яких не менше 7 на зарубіжні видання. Самоцитування – не
більше 30%.
Обов’язкова наявність списку літератури англійською мовою (не
виключає списку літератури мовою статті). Літературу не обов’язково
перекладати англійською мовою. Її можна транслітерувати. Офіційна
транслітерація українського алфавіту латиницею регламентується
постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55.
Офіційний трансліт онлайн – http://translit.kh.ua/?passport. Транслітерація
російського алфавіту латиницею онлайн – http://www.translitor.net/.
Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні
виправлення.
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