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ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ТА ОБМІН 
АЗОТУ У МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ 
ЗА РІЗНИХ ДОЗ БІО-МОСУ В КОМБІКОРМІ

Фізіологічний стан та рівень про
дуктивності тварин значною мірою 
визначається роботою травного трак
ту, щоб корм засвоївся організмом.

він повинен перетравитися. На 
рівень перетравності впливає вид тва
рин, вік, склад і величина кормової 
даванки, вміст клітковини, підготов
ка кормів до згодовування.

Важливим у використанні кормів 
є застосування біологічно активних 
речовин (БАР), які поліпшують пе
ретравність поживних речовин раці
онів та нормалізують мікрофлору 
шлунково-кишкового тракту [3].

• Травна система захи
щає цитоплазму клітин від 
безпосереднього впливу чу
жорідних сполук з навко
лишнього середовища.

______________________________1

Для нормалізації мікробіоценозу 
найбільш поширеним способом є 
проведення спрямованої мікробної 
колонізації кишечнику за допомогою 
живих мікроорганізмів, застосуван
ня пребіотиків -  поживних речовин 
з особливими властивостями [5, 7], 

Пребіотик Біо-Мос -  це унікаль
на структура маннанових олігосаха- 
ридів, які містять специфічні манно- 
протеїни, одержані з клітинної стінки 
в ід ібраного  ш таму дріж дж ів 
Засскаготусез сегехізае з викорис
танням спеціальних технологій, роз
роблених компанією Оллтек.

Поняття „пребіотики” вперше вве
дено К.ОіЬбоп [6] та використовується 
для визначення речовин або дієтичних 
додатків, які не гідролізуються та не аб

сорбуються в тонкокишечному відділі 
травного каналу. Вони є селективним 
субстратом одного або декількох видів 
біфідобактерій талактобацил для сти
муляції їхнього зростання або метабо
лічної активності, внаслідок чого по
ліпшуються склад мікрофлори товсто
го відділу кишечнику.

При розщепленні поживні речо
вини втрачаю ть свою  с п е 
цифічність, внаслідок чого зникає 
їхня антигенна властивість. Таким 
чином, травна система не тільки

готує поживні речовини для засвоє
ння їх клітинами організму, а й за
хищає цитоплазму клітин від безпо
середнього впливу чужорідних спо
лук з навколишнього середовища. 
Від відповідної закономірності про
цесів травлення залежить фізіоло
гічний стан тварин. Від ступеня пе
ретравності поживних речовин кор
му залежить поживна цінність і про
дуктивна дія корму [2].

Механізм дії Біо-Мосу наведено 
на рисунку 1.

Метою наших досліджень було оці
нити продуктивну дію препарату' Біо- 
Мос, вивчити вплив його на пере
травність та обмін азоту у молодняку 
свиней на відгодівлі та встановити оп
тимальну дозу.

Методика досліджень. З 31 трав
ня 2008 року по 7 червня 2008 року у 
ході науково-господарського експе
рименту був проведений фізіологіч
ний (балансовий) дослід з перетрав-

Рис. 1. Блокування колонізації кишечнику 
патогенними мікроорганізмами

• Уведення до складу комбікорму молодняку свиней на відгодівлі 
Біо-Мосу в кількості 0,06 % за його масою в умовах застосування 
новітніх технологій  вирощ ування позитивно впливає на 
перетравність і засвоєння поживних речовин.
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ності поживних речовин на відгоді- 
вельноіиу молодняку свиней великої 
білої породи в умовах ТОВ «Еліта» 
смт. Терезине Білоцерківського рай
ону Київської області.

Для проведення досліду з кожної 
групи за принципом аналогів було

відібрано по 4 підсвинки, яких розмі
щували у спеціально обладнаних 
клітках. Експеримент був розділений 
на два періоди: підготовчий (3 доби) 
та обліковий (5 діб). Для цього двічі на 
добу тваринам згодовували однакову 
даванку корму раціону та ретельно 
відбирали нез’їдені рештки. У ході об
лікового періоду обмінного досліду 
збирали кал та сечу зважу вали, відби
рали середні проби і поміщали їх у 
скляні банки з притертими пробками 
та консервували сірчаною кислотою і 
толуолом. Хімічний аналіз цих проб 
проводили за загальноприйнятими 
методиками зоотехнічного аналізу.

На основі розрахунків визначали 
коефіцієнти перетравності як відно
шення перетравлених речовин до 
спожитих, виражене в відсотках. Циф
ровий матеріал оброблений біомет
рично за В.К. Кононенком з викорис
танням програмиМ5 Ехсеї [і].

Результати досліджень. Як показав 
аналіз даних фізіологічного досліду, пе
ретравність органічної речовини у сви
ней усіх дослідних груп була на високо
му рівні і становила 84,1-85,4 % (табл. 1).

Проте тварини дослідних груп 
порівняно з контрольними анало
гами мали вищі показники пере
травності органічної речовини. 
Так, наприклад, перевага за коефі
цієнтами перетравності органіч
ної речовини тварин 2-ї групи ста

новила 0.4 %, 3-ї -  0,7 і 4 - ї -  1,3 %, 
5-ї дослідної групи -  1,0 % віднос
но ко н тр о л ю . Н ай ви щ и й  к о 
еф іц ієнт- 85,4 % (Р<0.05) був вста

новлений у підсвинків 4-ї дослід
ної групи.

Перетравність сирого протеїну у 
тварин 2-, 3-, 4- і 5-ї дослідних груп 
порівняно з’ контролем була вищою 
відповідно на 0,6 %: 0.9; 2.6 і 1,6 %. 
Найвищий коефіцієнт перетравності 
сирого протеїну -  79,3 % (Р<0,05) був 
встановлений у підсвинків 4-ї дослід
ної групи.

Свині 3-, 4- і 5-ї дослідних груп 
у порівнянні з контролем відзна
чалися кращою перетравністю си
рого жиру відповідно на 0,9 %; 
1,7 і 1,3 %. У тварин 2-ї дослідної 
групи перетравність сирого жиру

була майж е на одном у р івн і з 
контролем.

Включення в комбікорми для 
молодняку свиней на відгодівлі 
пребіотику Біо-Мосу справило по
зитивний вплив на перетравність 
сирої клітковини. Так, свині 2-ї дос
лідної групи за коефіцієнтами пе
ретравності сирої клітковини пере
вищували контроль на 0,6 %; 3 - ї -  
на 1,2; 4 - ї -  на 3,7 (Р<0,05) і 5-ї дос
лідної групи -  на 2,0 %.

Досліджувані фактори справи
ли також вплив на перетравність без- 
азотистих екстрактивних речовин. 
За коефіцієнтами перетравності 
БЕР тварини 2-, 3-, 4- і 5-ї дослідних 
груп перевищували контрольних

аналогів відповідно на 0,3%; 0,6; 0,9 
та 0,8 %.

Аналізуючи перетравність пожив
них речовин у дослідних свиней за
галом, можна відзначити, що препа
рат Біо-Мос справляє позитивний 
вплив на процеси травлення у сви
ней. При цьому найвищі показники 
перетравності поживних речовин 
відмічені у тих тварин, які отримува
ли у складі комбікорму 0,06 % Біо- 
Мосу за масою комбікорму.

Так, у свиней 4-ї дослідної гру
пи, до комбікорму яких додавали 
цей препарат в кількості 0,06 %, по
рівняно з тваринами контрольної 
групи, які не отримували препара
ту, перетравність органічної речо
вини була вищою на 1,3 %. сирого 
протеїну -  на 0,7; сирого жиру -  на 
1,7 і безазотистих екстрактивних ре
човин -  на 0,9 %.

У процесі обміну речовин в 
організмі провідне місце належить об
міну білків. Відомо, що в білку містить
ся в середньому 16,67 % азоту, тому, 
дослідивши баланс азоту', можна з дос
татньою точністю зробити об’єктивний 
висновок про характер білкового об
міну в організмі тварин [2].

Азотисті речовини, що надходять 
в організм з кормом, у процесі об
міну підлягають різним перетворен-

Таблиця 1 -  Перетравність поживних речовин, %

Група
Коефіцієнт перетравності, %

органічна
речовина протеїн жир клітковина БЕР

І
контрольна 84,1±0,27 76,7±0,80 66,3±0,96 37,6±0,94 89,6±0,37

п 84,5±0,37 77,3±0,82 66,6±0,97 38,2±1,13 89,9±0,34

пі 84,8±0,23 77,6±0,77 67,2±0,81 38,8±1,12 90,2±0,33

IV 85,4±0,26* 79,3±0,67* 68,0±0,83 41,3±1, 6* 90,5±0,37

V 85,1±0,34 78,3±0,93 67,6±0,91 39,6±1,14 90,4±0,39

Примітка. Тут і далі вірогідність різниці:
* Р<0,05 порівняно з контрольною групою

• Важливим у використанні кормів є застосування біологічно ак
тивних речовин, які поліпшують перетравність поживних речовин 
раціонів та нормалізують мікрофлору шлунково-кишкового тракту.

1

• Пребіотик Біо-Мос -  це унікальна структура маннанових оліго- 
сахаридів, які містять специфічні маннопротеїни, одержані з клітин
ної стінки відібраного штаму дріжджів Зиссіиі готу сен сєгєуішіє з 
використанням спеціальних технологій.
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ням, а саме, частина з них відкладаєть
ся у тілі, інша частина, окиснюючись, 
у формі сечовини та аміаку виді
ляється з сечею, а решта разом з азот
ними речовинами травних соків та 
клітин епітелію кишечнику виділяєть
ся з каловими масами.

Результати досліджень середньо
добового балансу азоту в організмі 
молодняку свиней на відгодівлі наве
дені в таблиці 2.

З даних таблиці 2 видно, що мо
лодняком свиней на відгодівлі в се
редньому по групах прийнято з ра
ціоном від 71,6 г до 72,33 г азоту. 
Проте, найбільше азоту було прий
нято і засвоєно молодняком 4-ї дос
лідної групи (Р<0,05). Показник ви

• Включення в комбікор
ми для молодняку свиней на 
відгодівлі пребіотику Біо- 
Мосу справило позитивний 
вплив на перетравність сирої 
клітковини.

______________________________і

кори стан ня азоту  (в ідн ош ен н я 
кількості засвоєного азоту до прий
нятого) був також найвищим у сви
ней 4-ї дослідної групи -  відповідно 
39,96 г, тварини якої отримували 
препарат Біо-Мос у дозі 0,06 % за 
масою комбікорму.

Найнижчий показник викорис
тання азоту спостерігався у молод
няку свиней контрольної групи, в 
якій препарат Біо-Мос не застосо
вували.

Висновки і перспективи подаль
ших досліджень. 1. Уведення до скла
ду комбікорму молодняку свиней на

відгодівлі Біо-Мосу в кількості 0,06 % 
за його масою в умовах застосування 
новітніх технологій вирощування по
зитивно впливає на перетравність і зас
воєння поживних речовин (Р<0,05).

2. Висока ефективність застосу
вання препарату Біо-Мос вказує на 
доцільність і необхідність проведення 
в подальшому наукових досліджень 
щодо порівняння дії препарату Біо- 
Мос та антибіотиків у годівлі свиней.
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Перетравність поживних  речовин 
та обмін азоту у молодняку свиней 
на відгодівлі за різних доз Біо-Мосу 
в комбікормі

О.А. Кузьменко, В.С. Бомко
Наведені дані перетравності пожив

них речовин та обміну азоту' у молод
няку свиней на відгодівлі, яким згодо
вували різні дози пребіотику Біо-Мос 
в складі комбікорму протягом 120 днів. 
Уведення до складу комбікорму мо
лодняку свиней на відгодівлі Біо- 
Мосу в кількості 0,06 % за його ма
сою в умовах застосування новітніх 
технологій вирощування позитивно 
впливає на перетравність і засвоєння 
поживних речовин. ,

Переваримость питательньїх ве- 
шеств и обмен азота у молодняка сви
ней на откорме при разньїх дозах 
Био-Моса в комбикормах

О.А, Кузьменко, В.С. Бомко
Приведеньї данньїе переваримос- 

ти питательньїх веществ и обмена азо
та у молодняка свиней на откорме, ко- 
торьім скармливали разньїе дозьі гіре- 
биотика Био-Мос в составе комбикор- 
манапротяжении 120дней. Введение 
в состав комбикорма молодняка сви
ней на откорме Био-Моса в количе- 
стве 0,06 % за его массой в условиях 
использования новьіх технологий вьі- 
ращивания положительно влияет на пе
реваримость и усвоение питательньїх 
веществ.

ІЧиїгіепїз Г)і§езІіЬіііІу апб 
ІЧіІго£еп ЕхсЬап§е іп Раіїепіп§ Рі^Іеїз 
аі біїїегепі бозез ої Віо-Моз іп тіхесі 
їосісіегз

О. Кигтепко, V. Вошко
ТЬе рарег сіеаіз \сііЬ іЬе 4і§езїіЬ1е 

пиігіїіуєв апсі піїго^еп ш еіаЬоіізт іп 
їаиепіп§ рі§5 ЇЄСІ \хШі 4ІЇҐЄГЄПІ сіозез о ї 
Вуо-Моз ргеЬіоІіс іп тіхесі їобсіег 4игіп@ 
120 сіауз. Аскііп§ 0,06 % оїВіо-Моз іо 
(Ье сопіепі о ї Їа1іепіп§ рі§1е!з тіхесі 
їосісіег \уеІ£ІЛ ипдег арріуіп§ пе\у 
їесЬпо1о§іез о ї  §го\зТЬ Ьаз розіііхе 
іпїіиепсе ироп сіідезІіЬіІіІу апсі 
аззітііаііоп оїїЬе пийїепіз.

Таблиця 2 -  Баланс азоту в організмі піддослідних свиней

Група Прийнято 3 
кормом, г

Виділено, г Використано (відклатося)

з калом з сечею В С Ь О Г О , г
В  % від 

прийнятого
І

контрольна 72,09±0,290 16.83±0.610 19,66±0,625 35.59±1,08 49,38±1,57

п 72,14±0,256 16,34±0.543 19,11 ±0,534 36.68±1,28 50,83±1,61

ш 71.67±0,260 16,07±0,535 18,73±0,471 36.87±1,01 51,44±1,37

IV 72,33±0,195 15,01 ±0,516 17,36+0,758 39,96±1,08* 55,26±1,57*

V 71,98±0,298 15,63±0,712 18,05±0,598 38.31±1,04 53,23±1,49

9


