
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, №2’2015 

 

132 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Бірта Г. О. Фізико-хімічний та жирнокислотний склад сала / Г. О. Бірта // Тваринництво України. – 2013. – 

№ 1. – С. 66-68. 

2. Баньковская И. Б. Особенности формирования мясо-сальных качеств у свиней разных генотипов / И. Б. Бань-

ковская, Т. М. Рак // Перспективы развития свиноводства: тезисы докл. Междунар. конф. – Гродно, 2003. – С. 47-48. 

3. Ібатуллін І. І.  Годівля сільськогосподарських тварин [підручник] / І. І. Ібатуллін, Д. О. Мельничук, Г. О. Бог-

данов.– Вінниця: Нова Книга, 2007. –  616 с. 

4. Козирь В. С. Практические методики исследований в животноводстве / В. С. Козирь, А. И. Свеженцов. – Дне-

пропетровск.: Арт-Пресс, 2002. – 354 с. 

5. Кононенко В. К. Практикум з основ наукових досліджень у тваринництві / В. К. Кононенко, І. І. Ібатуллін, 

В. С. Патров. – К., 2000. – 96 с. 

6. Плохинский Н. А. Практическое руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский.  М.: 

.Колос, 1969.  352 с. 
 

REFERENCES 

1. Birta G. O. Fizyko-himichnyj ta zhyrnokyslotnyj sklad sala / G. O. Birta // Tvarynnyctvo Ukrai'ny. – 2013. – № 1. – S. 66-68. 

2. Ban'kovskaja Y. B. Osobennosty formyrovanyja mjaso-sal'nыh kachestv u svynej raznыh genotypov / Y. B. Ban'kovskaja, T. 

M. Rak // Perspektyvы razvytyja svynovodstva: tezysы dokl. Mezhdunar. konf. – Grodno, 2003. – S. 47-48. 

3. Ibatullin I. I.  Godivlja sil's'kogospodars'kyh tvaryn [pidruchnyk] / I. I. Ibatullin, D. O. Mel'nychuk, G. O. Bogdanov.– 

Vinnycja: Nova Knyga, 2007. –  616 s. 

4. Kozyr' V. S. Praktycheskye metodyky yssledovanyj v zhyvotnovodstve / V. S. Kozyr', A. Y. Svezhencov. – Dne-

propetrovsk.: Art-Press, 2002. – 354 s. 

5. Kononenko V. K. Praktykum z osnov naukovyh doslidzhen' u tvarynnyctvi / V. K. Kononenko, I. I. Ibatullin, V. S. Patrov. – 

K., 2000. – 96 s. 

6. Plohinskij N. A. Prakticheskoe rukovodstvo po biometrii dlja zootehnikov / N. A. Plohinskij. – M.: Kolos, 1969. – 352 s. 
 

Жирнокислотный состав сала свиней при скармливании ферментного препарата МЭК-БТУ -7 

А. Л. Матвиенко, А. В. Гуцол 

Анализируются показатели жирнокислотного состава сала молодняка свиней при введении в рацион нового фермент-

ного препарата МЭК-БТУ-7, полученные в научно-хозяйственном опыте на трех группах-аналогах молодняка свиней 

крупной белой породы. Препарат скармливали в количестве 0,15 и 0,35 кг/т комбикорма (ІІ и ІІІ группы), контроль (І груп-

па) получал полнорационный комбикорм. Основной период длился 138 суток, после чего был проведен контрольный убой 

и от трех животных с каждой группы были отобраны образцы подкожного шпика для исследований. 

Фон кормления животных обеспечивал получение среднесуточных приростов 665-726 г при дозах препарата 

0,15 и 0,35 кг/т комбикорма. При этом не отмечено существенного влияния препарата на показатели суммы жирних 

кислот в шпике свиней. Но среди насыщенных жирных кислот несколько повышалось содержание пальмитиновой, 

маргариновой и стеариновой кислот. Из мононенасыщенных увеличивалось количество маргаринолеиновой и 

уменшилось – пальмитолеиновой и миристолеиновой кислот. 

Ключевые слова: молодняк свиней, ферментный препарат, скармливание, продуктивность, жирнокислотный 

состав, жир, сало. 
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ВЕРМИКУЛЬТИВУВАННЯ – АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ  

ОДЕРЖАННЯ БІЛКОВО-МІНЕРАЛЬНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ 

Враховуючи те, що основними виробниками м’яса сьогодні на території України є такі галузі тваринництва як 

свинарство та птахівництво, які постійно відчувають дефіцит у білкових та мінеральних кормах, актуальним є пи-

тання виробництва білково-мінеральних добавок на основі біомаси вермикультури.  Наведені результати біохімічно-

го аналізу сухої речовини гібрида червоних каліфорнійських черв’яків, вирощених на субстраті, де основним компо-

нентом була ферментована гнойова біомаса великої рогатої худоби та солома злакових культур. Висвітлено резуль-

тати досліджень вмісту білка, лізину, метіоніну, гліцину та цистину у біомасі вермикультури. Також представлений 

вміст  Купруму, Цинку та Плюмбуму у висушеній черв’ячній біомасі. 

Ключові слова: біомаса вермикультури, червоний каліфорнійський черв'як, субстрат, Купрум, Цинк, Плюмбум, 
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Постановка проблеми. Сучасні технології у тваринництві потребують максимальної реалі-

зації генетичного потенціалу, а також високого ступеня трансформації поживних речовин та 

енергії корму в продукцію. Ці вимоги реалізуються за рахунок застосування у складі комбікор-

мів для тварин, птиці та риби біологічно активних сполук і мінеральних елементів живлення. 

За виробництва комбікормів для птиці, риби, свиней, великої рогатої худоби та інших тва-

рин використовують різноманітні біодобавки, які підвищують їх якість і роблять тваринництво 

високорентабельною галуззю сільського господарства.  

Розвиток сучасних конкурентних відносин на ринку кормів постійно вимагає пошуку нових 

шляхів підвищення їх якості і зменшення виробничих витрат. Одним із шляхів здешевлення 

виробництва добавок є використання інших нетрадиційних технологій отримання біологічно 

активних, білоквмісних речовин. До таких технологій належить вермикультивування [1].  

Особливо цінним є те, що черв’яки поглинають і перетравлюють не лише перегній, але й 

бактерії, водорості, гриби, найпростіші організми тваринного світу, зокрема, нематод. Черв’яки 

є справжніми дезодораторами й санітарами грунту, що знезаражують патогенну грунтову мік-

рофлору.  

Дощові черв’яки пропускають через свій кишечник велику масу відмерлих рослинних за-

лишків. У ньому рослинні тканини остаточно руйнуються, перетравлюються, а потім перемі-

шуються із землею. Завдяки діяльності дощових черв’яків швидше “зріє” компост, перетворю-

ючись, після їхньої переробки, на сипучий, пухкий порошок та складається виключно з грану-

льованих екскрементів черв’яків, екологічно чисте і надзвичайно корисне добриво (біогумус), 

яке легко засвоюється рослинами. Особливо важливим є ще й те, що перероблені дощовими 

черв’яками рослинні залишки набувають унікальних й цінних для грунту властивостей, оскіль-

ки перетворюються на водоміцні, водоємні, родючі структури. Пропускаючи через себе грунт, 

черв’яки, до того ж, збагачують його власною кишковою мікрофлорою, яка містить біологічно 

активні речовини (різноманітні ферменти, антибіотики, амінокислоти, вітаміни).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Джерелом білка для сільськогосподарських тва-

рин та птиці може стати вермикультура. Вирощування черв’яків як на промисловій основі, так і 

в приватному секторі є надзвичайно актуальним питанням [1, 2].  

Червоні каліфорнійські черв’яки (або “червоний гібрид”) були запатентовані американсь-

ким лікарем Барретом у 1959 році як нова порода яку він розводив на спеціальних плантаціях, а 

потім вносив перероблену ними органіку (разом з черв’яками) під сільськогосподарські куль-

тури. Результатом такого внесення стало стрімке збільшення врожайності овочів і помітне по-

ліпшення їхнього смаку.  

Сьогодні у вермикультивуванні використовують спеціально відселекціоновані високопро-

дуктивні гібридні породи каліфорнійського черв’яка. Гібрид червоних каліфорнійських 

черв’яків належить до олігохет (Оligochеta). Довжина їхнього  тіла 60–130 мм, товщина – 3,5–

5,0 мм. Маса тіла гібрида становить 0,3–2,0 г. Тривалість життя досягає шістнадцяти років. Че-

рв'яки є гермафродитами. Кожна особина має чоловічі та жіночі статеві органи, але не може 

самостійно запліднюватися. Статевозрілі особини запліднюють одна одну. Після парування 

черв’як відкладає кокон із яйцями (до 20 шт.), і через 14–20 діб з’являється нове покоління. Па-

руються черв’яки через кожні сім діб. Новонароджені черв’яки набирають статевої зрілості в 

90 діб. Субстратом для черв’яків є попередньо підготовлені органічні речовини [2, 3].  

Оптимальною температурою для вирощування черв’яка є 20–22 °С, а критичною – нижче 

0 °С і більше 42 ° С. За температури +7 °С черв’яки впадають в стан анабіозу. Оптимальною 

вологістю субстрату є 75–88 %, а критичною – нижче 40 % і вище 95 %.  

Перспективність запровадження біотехнології вермикультивування на промисловій основі 

та у приватному секторі полягає у тому, що за безвідходної утилізації органічних решток гіб-

рид червоних каліфорнійських черв’яків нарощує свою біомасу.  

Біомаса каліфорнійських черв’яків багата на білок та ліпіди. Ліпідна фракція черв’ячної бі-

омаси багата фосфоліпідами, де основним компонентом є фосфатидилхолін. Вона включає 

С27-стерини, убіхінони, каротиноїди, тригліцериди, насичені жирні кислоти (47–54 %), ненаси-

чені (до 23 %) і полієнові жирні кислоти (до 13 %), які є есенціальними факторами живлення. Із 

ненасичених жирних кислот найбільшою є кількість похідних ейкозанової кислоти. Ліпіди 

черв’ячної біомаси містять також фракцію жиророзчинних пігментів, які міцно зв’язані з фос-
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фоліпідами. Хімічний склад біомаси вермикультури залежить від складу субстрату на якому 

вирощують черв’яків [3, 4].  

Мета досліджень – встановити вміст білка, амінокислот та мікроелементів у біомасі верми-

культури, вирощеній на субстраті із гною великої рогатої худоби та соломи злакових культур. 

Матеріал та методика досліджень. Для дослідження використовували вермикультуру ви-

рощену в умовах віварію Білоцерківського національного аграрного університету. Черв’яків 

культивували на субстраті, який складався із ферментованого гною великої рогатої худоби та 

соломи злакових культур. Проби вермикультури відбирали за допомогою щупа (10х10х60 см) у 

шаховому порядку. 

Черв’яків витримували 24 години на зволожених шматочках фільтрувального паперу для 

звільнення шлунково-кишкового тракту від копролітів, присутність яких може вносити похиб-

ки під час дослідження. Після витримки, черв’яків  попередньо висушували, потім озоляли пос-

тупово доводячи температуру до 450 С. 

Вміст білка у сухій речовині вермикультури визначали за методикою [5], концентрацію де-

яких амінокислот встановлювали за допомогою капілярного електрофорезу за методикою, опи-

саною у рекомендаціях за редакцією І.Я. Коцюмбаса [6]. 

Вміст Купруму, Цинку та Плюмбуму в біомасі черв’яків визначали методом атомно-

абсорбційної спектрофотометрії на приладі ААS-30 [7]. 

Результати досліджень та їх обговорення. Дані отримані під час біохімічних досліджень 

сухої речовини червоних каліфорнійських черв’яків представлені в таблиці 1. 

Біохімічний аналіз показав, що у сухій речовині гібрида червоних каліфорнійських 

черв’яків, вирощених на субстраті, де основним компонентом була ферментована гнойова біо-

маса від великої рогатої худоби та солома злакових культур, вміст білка становив 62,0 %.  

Виявлено також, що вміст лізину у біомасі вермикультури знаходиться на рівні 6,4 %. Із сі-

рковмісних амінокислот досліджували метіонін та цистин. Вміст метіоніну порівняно з лізином 

був меншим у 2,7 рази і становив 23,2 г/кг або 2,3 %. Тоді як концентрація цистину у сухій ре-

човині черв’яків була найменшою і коливалася на рівні 1,7 %. 
 

Таблиця 1 – Уміст білка та амінокислот у біомасі вермикультури, M±m , n=6 

Показник Суха речовина вермикультури 

Уміст білка, г/кг 620,1±67,84 

Уміст лізину, г/кг 64,3±7,56 

Уміст метіоніну, г/кг 23,2±4,38 

Уміст гліцину, г/кг 58,5±3,74 

Уміст цистину, г/кг 17,7±2,85 
 

Із замінних амінокислот досліджували вміст гліцину, концентрація якого була більшою ніж 

метіоніну та цистину, відповідно, у 2,5 та 3,3 рази і становила 58,5 г/кг або 5,85 %. Проте у по-

рівняні із лізином вміст гліцину був меншим на 9,0 %. 

Отже, аналізуючи вміст білка та деяких амінокислот можна відмітити, що біомаса вермику-

льтури є цінною білковою добавкою до раціонів сільськогосподарських тварин, птиці та риби. 

Вміст мінеральних речовин у біомасі червоного каліфорнійського черв'яка залежить від 

субстрату на якому його вирощують. Тому ми поставили за мету поряд із визначенням вмісту 

білка та деяких амінокислот вивчити концентрацію у сухій речовині черв’яків деяких металів-

біотиків, а саме Цинку та Купруму та металу-токсиканту Плюмбуму (табл. 2). 
 

Таблиця 2 – Уміст мікроелементів у біомасі вермикультури, M±m , n=6 

Показник Суха речовина вермикультури 

Уміст Цинку, мг/кг 68,1±7,43 

Уміст Купруму, мг/кг 5,3±0,65 

Уміст Плюмбуму, мг/кг 0,06±0,008 
 

Встановлено, що концентрація Цинку у біомасі вермикультури була на рівні 68,1 мг/кг, що 

на 15–17 % вище ніж у м’ясному борошні. Значно нижчою була концентрація Купруму. Вміст 

цього металу був меншим порівняно із Цинком у 12,8 рази і становив 5,3 мг/кг. Порівнюючи 
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вміст Купруму у біомасі черв’яків і м’ясо-кістковому борошні виявлено, що концентрація ме-

талу у біомасі вермикультури була вищою у 3,5 рази [8]. 

Експериментально встановлено, що вміст Плюмбуму у біомасі вермикультури не переви-

щує гранично допустимий рівень і становить 0,06 мг/кг сухої речовини черв'ячної біомаси.  

Таким чином, біомаса вермикультури є кращим джерелом мікроелементів за Цинком та Ку-

прумом, ніж м’ясне та м’ясо-кісткове кормове борошно. 

Висновки. Біомаса вермикультури, вирощена на субстраті де основний компонент – фер-

ментований гній великої рогатої худоби є цінним джерелом білка та металів-біотиків (Цинк, 

Купрум), вміст яких становить, відповідно, 620,1 г/кг, 68,1 мг/кг та 5,3 мг/кг сухої речовини. 

Перспективи подальших досліджень. Науковий інтерес представляють дослідження 

впливу різних концентрацій металів у субстраті на їх накопичення у біомасі вермикультури.  
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Вермикультивирование – альтернативный способ получения белково-минеральной кормовой добавки 

Ю.А. Машкин, С.В. Мерзлов 

Учитывая, что основным производителем мяса сегодня на территории Украины есть такие отрасли животновод-

ства как свиноводство и птицеводство, которые постоянно ощущают дефицыт в белковых и минеральных кормах, 

актуальным есть вопрос производства белково-минеральных добавок на основе биомассы вермикультуры.  Приведе-

ны результаты биохимического анализа сухого вещества гибрида красных калифорнийских червей, вырощенных на 

субстрате, где основным компонентом был ферментированный навоз крупной рогатой скотины и солома злаковых 

культур. Отображено результаты исследований содержания белка, лизина, метионина, глицина и цистина в биомассе 

вермикультуры. Также представлено содержание Купрума, Цинка и Плюмбума в высушенной червячной биомассе.  

Ключевые слова: биомасса вермикультуры, красный калифорнийский червь, субстрат, Купрум, Цинк, Плюм-

бум, белок, аминокислоты. 
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