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За матеріалами професора Кшиштофа Ліпіньського, Кафедра Харчування Тварин і Пашознавства, 
Вармінсько-Мазурський Університет у Ольштині, Польща

Використання свинячого 
і утилізаційного жиру    
у харчуванні свиней
У інтенсивному харчуванні тварин правильно збалансована харчова доза має мати відповідний рівень 
енергії, який зробить можливим повне використання білка і інших харчових елементів. Використовуючи 
традиційні корми, часто неможливо дати необхідну кількість енергії. Енергетичну цінність доз можна 
легко збільшити, додаючи жир. Жир є елементом, що характеризується найвищою енергетичною 
цінністю серед всіх кормових елементів.

Відносно дешевим джерелом 
жиру є свинячий смалець (жир 
яскравий 1 i жир яскравий 2) 

i утилізаційний жир (жир темний 3). 
Його отримують у бійні свиней із хре-
бетного жиру цих тварин (сало) - жир 
яскравий 1, або перетоплюючи жир, 
що знаходиться навколо органів (жир 
яскравий 2). Жир темний 3 є побічним 
продуктом виробництва м’ясного і 
м’ясо-кісткового борошна. Умовою ви-
користання такого жиру є дотримання 
визначеного технологічного режиму і 
стабілізація антиоксидантами.

Використання у сумішах навіть 
малої кількості смальцю або утиліза-

ційного жиру значно підвищує енер-
гетичну цінність, і в результаті відбува-
ється покращення темпу росту свиней 
і краще використання корму. 

Суміші, змащені жиром, якщо він 
має добрий смак, є смачними, і твари-
ни охоче їх споживають, що дає мож-
ливість досягти високих результатів 
виробництва. Важливим елементом 
також є ціна смальцю і утилізацій-
ного жиру, яка є значно нижчою, ніж 
рослинних олій. Додавання жиру дає 
можливість використовувати дешев-
шу сировину з нижчою енергетичною 
цінністю, таку як висівки чи сіно з зе-
лених трав.

Хімічний склад   
і енергетична   
цінність жиру

Склад і конфігурація, зокрема до-
вжина вуглецевих ланцюгів, місце 
жирних кислот у тригліцеридах, вміст 
вільних жирних кислот, рівень наси-
ченості значно впливають на засво-
єння жирів. Кислоти з короткими або 
середньої довжини ланцюгами краще 
всмоктуються, ніж кислоти з довгими 
ланцюгами. Основну роль відіграють 
також присутні ненасичені зв’язки. 
Ненасичені кислоти дуже добре пе-
ретравлюються, порівняно із їхніми 
насиченими гомологами. У смальці 
і утилізаційному жирі вміст ненаси-
чених і насичених кислот становить 
46,07 i 53,93% (жир яскравий 1), 33,41 
i 66,59% (жир яскравий 2) та 51,14 i 
48,86% (жир темний 3). 

На енергетичну цінність істотно 
впливає гідроліз тригліцеридів, тобто 
наявність вільних жирних кислот (FFA 
- free fatty acids). Збільшення рівня FFA 
впливає на зниження енергетичної 
цінності жиру. Вільні жирні кислоти 
можуть співдіяти між собою у процесі 
травлення. Ненасичені кислоти збіль-
шують поглинання насичених кислот. 
Це стосується не тільки дії на інші жир-
ні елементи, але й сполук із жиром, що 
містяться у компонентах корму (жир у 
кукурудзі, у м’ясному борошні). Через 
це на практиці енергетична цінність 
смальцю і утилізаційного жиру часто є 
вищою, ніж вказані у таблицях складу 
кормів енергетичні показники. Енер-
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гетична цінність також є нижчою у мо-
лодих свиней (вагою до 20 кг) через 
їхню слабку здатність перетравлюва-
ти жири, особливо насичені.

Слід також підкреслити, що жири є 
не лише джерелом енергії, а й містять 
необхідні ненасичені жирні кислоти 
(НЖК), що є потрібними для правиль-
ного росту і розвитку тварин. У смаль-
ці і утилізаційному жирі містяться по-
ліненасичені жирні кислоти - лінолева 
(C18:2) i ліноленова (C18:3). Утилізацій-
ний жир (жир темний 3) в середньому 
містить близько 13,2% таких кислот 
в загальній кількості жирних кислот, 
тобто близько 132 г в 1 кг, в тому чис-
лі - лінолевої кислоти близько 124 г, 
смалець 1 (жир яскравий 1) i смалець 
2 (жир яскравий 2) містять відповідно 
11,4% i 2,23% НЖК.

Енергетична цінність смальцю 
(жир яскравий 1 i жир яскравий 2) i 
утилізаційного жиру (жир темний 3) у 
харчуванні свиней наведена у табли-
ці. Енергетична цінність залежить від 
складу жиру і віку свиней. Смалець 1 
(жир яскравий 1) може використову-
ватися у харчуванні поросят і старших 
свиней, але його енергетична цінність 
є різною: 31,93 МДж МЕ - для поросят 
вагою до близько 20 кг i 32,82 МДж/кг
- для старших свиней. Енергетична 
цінність смальцю 2 (жир яскравий 2) 
становить 31,43 МДж МЕ, але він ре-
комендований для старших свиней 
вагою більше 20 кг (свині на відгодівлі 
i свиноматки). Енергетична цінність 
утилізаційного жиру (жир темний 3) 
становить 31,46 МДж МЕ, і він також 
рекомендований для старших свиней.

Якість утилізаційного жиру (жир 
темний 3) залежить від якості сирови-
ни і технології, яка застосовується.

При температурі жиру 18-23оC він 
може зберігатися протягом 30 днів і 
при цьому його якість істотно не змі-
нюється, влітку – 10-20 днів. Однак 
важливою умовою є додавання анти-
оксиданту.

Щодо смальцю 1 (жир яскравий 1),
то він може зберігатися у вигляді рі-

дини у опалюваних і ізольованих ре-
зервуарах при температурі 50-55оC 
протягом 2-3 місяців взимку, а влітку  
протягом 1 місяця. Смалець 2 (жир 
яскравий 2) може зберігатися у вигля-
ді рідини у опалюваних і ізольованих 
резервуарах при температурі 60оC 
протягом 2- 3 місяців взимку, а влітку - 
протягом 1 місяця.

Використання смальцю 
і утилізаційного 
жиру у виробництві 
комбікормів і жирових 
концентратів
Кормові жири, в тому числі сма-

лець і утилізаційний жир, можна ви-
користовувати для збагачення жиром 
комбікормів. Їх вводять через лінії 
додавання жиру до сипучих сумішей, 
використовуючи найчастіше рідкі жи-
ри. Смалець і утилізаційний жир слід 
додатково підігріти перед введенням 
його до суміші (до 50-60оC), а також до 
потрібних в цьому процесі систем. Ви-
користання смальцю і утилізаційного 
жиру при виробництві комбікормів 
призводить до отримання як техно-
логічних переваг, так і харчових. Вра-
ховуючи якість грануляту, оптимальна 
кількість жиру, що додається, стано-
вить 3-4%. Додавання жиру у кількості 
до 3% збільшує продуктивність грану-
лятора на близько 25% та знижує знос 
матриць i валків для тиснення. При 
додаванні більше ніж 4% жиру змен-
шується опір під час проштовхування 
матеріалу через матрицю, внаслідок 
чого знижується міцність грануляту. 
Додати більшу кількість жиру (понад 
4%) можна на наступних етапах про-
цесу виробництва, наприклад розпи-
люючи його на гарячий гранулят, що 
виходить з матриці або на охолодже-
ний гранулят. У такий спосіб можна 
додатково ввести 2-3% жиру. Дода-
вання жиру до сумішей без викорис-
тання систем можна здійснити, вико-
ристовуючи отримані із жиру жирові 
концентрати. Смалець і утилізаційний 

жир можуть використовуватися при 
виробництві різних жирових концен-
тратів. У вигляді рідини вони можуть 
наноситися на різні носії. Такими но-
сіями можуть бути пшеничні висівки, 
кукурудзяний шрот, сушена картопля-
на пульпа, борошно або післяекстрак-
ційний соєвий шрот і післяекстракцій-
ний ріпаковий шрот.

Правила зберігання смальцю і ути-
лізаційного жиру в процесі технології 
виробництва комбікормів з додаван-
ням жиру:

 • Зберігання жиру у основному ре-
зервуарі при температурі 50-60оC 
з додаванням антиоксиданту (жир 
темний 3).

 • Перекрити доступ атмосферного 
кисню і світла (доступ повітря при-
швидшує окислення i погіршення 
жиру). Наявність води пришвидшує 
гідроліз, результатом якого є зріст 
вмісту вільних жирних кислот.

 • Зробити неможливим контакт 
жиру із деякими металами і їхніми 
сплавами, наприклад мідь, іржа у 
резервуарах каталізують процеси 
окислення, знижуючи якість жиру.

Рекомендації по 
використанню смальця 
і утилізаційного жиру  
у харчуванні тварин
При використанні смальця і утилі-

заційного жиру у харчуванні свиней 
важливо пам’ятати, що: 

 • смалець і утилізаційний жир мають 
бути свіжі і високої якості;

 • слід дотримуватися принципів 
частки жиру у комбікормах і термі-
ну їх зберігання;

 • уникати максимальних доз жиру у 
кормі перед забоєм (1-2 тижні);

 • вводити деякі функціональні до-
датки у жир, наприклад , синтетичні 
антиоксиданти;

 • ретельно перемішати жир із кор-
мом;

 • додавати жир до корму слід  
послідовно протягом 3-4-х днів. 

Таблиця. Енергія та вміст лінолевої кислоти

Тип жиру Метаболічна 
енергія, MJ/kg

Чиста енергія, 
MJ/kg

Вміст лінолевої 
кислоти, %

жир яскравий 1 32,82 (31,93)* 29,47 (28,67) 10,71

жир яскравий 2 31,43 28,22 1,71

жир темний 3 31,46 28,24 12,41

* свині до 20 кг маси тіла
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