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Висновок. Найкращі показники хімічного складу м'язів каченят-бройлерів отримано за дози 
внесення поліфункціонального сорбенту Екосорб-с у кількості 1,5 г/кг корму. Це сприяло зрос-
танню у грудних м’язах вмісту органічної речовини на 0,5 %, жиру та БЕР – на 0,2 %, протеїну 
та золи – на 0,1 % порівняно з птицею контрольної групи.  
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Влияние полифункционального сорбента на химический состав мышц утят-бройлеров 
Н.В. Недашковская, В.М. Недашковский  
Установлено, что использование в кормлении утят-бройлеров полифункционального сорбента Экосорб-с, как 

кормовой добавки к рациону отразилось на химическом составе грудных мышц и мышц ног. В случае скармливания 
утятам-бройлерам комбикормов с добавлением сорбента в дозе 1,0 % наблюдали увеличение в грудных мышцах 
питательных веществ по сравнению с аналогами контрольной группы. Добавление в комбикорм утятам-бройлерам 
опытной группы сорбента в количестве 2,0 г/кг корма существенно не повлияло на химический состав мяса. Лучшие 
показатели химического состава мышц утят-бройлеров получено при дозе внесения сорбента в количестве 1,5 г/кг 
корма. Это способствовало росту в грудных мышцах содержания органического вещества на 0,5 %, жира и МАР – на 
0,2 %, протеина и золы – на 0,1 % по сравнению с птицей контрольной группы.  

Ключевые слова: утята-бройлеры, полифункциональный сорбент Экосорб-с, грудные мышцы, мышцы ног, су-
хое и органическое вещество, жир, протеин, зола, БЕР. 
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ВПЛИВ ГІДРОЛІЗАТУ СОЄВОГО МОЛОКА НА ІНТЕНСИВНІСТЬ 
ВИРОЩУВАННЯ БДЖОЛИНИМИ СІМ’ЯМИ РОЗПЛОДУ 

Вивчено ефективність використання гідролізату соєвого молока у годівлі бджіл. Встановлено, що зниження ін-
тенсивності вирощування розплоду бджолиними сім’ями дослідної групи було меншим порівняно з їх аналогами 
контрольної групи. Зокрема, на першу дату підрахунку у 2,2 рази, другу – у 2,0 рази, третю – у 2,5 рази, четверту – 
у 1,07 та на п’яту – у 1,37 рази. Загалом за весь обліковий період зниження інтенсивності вирощення розплоду бджо-
линими сім’ями дослідної групи було меншим у 1,83 рази, порівняно з контролем.  

Встановлено підвищення вирощення бджолами розплоду на 23,2 % за згодовування гідролізату соєвого молока. 
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Постановка проблеми. Практика показує, що протягом останніх кількох десятиріч існують 

спроби заміни білкового корму бджіл (бджолине обніжжя, перга) на штучні замінники. 

Пов’язано це в першу чергу з тим, що медоносна база на деяких територіях України не в змозі в 

повному обсязі забезпечити потреби бджіл у даному кормі. Водночас необхідно відмітити і не-

рівномірність забезпечення білковим кормом бджіл протягом активного сезону. Зокрема, дефі-

цит білкового корму бджіл спостерігається ранньою весною і в осінній період, а також протя-

гом активного сезону в умовах закритого ґрунту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Недостатнє забезпечення бджолиних сімей біл-

ковим кормом знижує їх тривалість життя, зменшує кількість вирощеного розплоду, затримує 

їх розвиток, що негативно позначається на рентабельності пасік. У зв’язку з цим широкого за-

стосування на практиці набуває використання в годівлі бджіл таких часткових замінників біл-

кового корму як: хлібопекарські та пивні дріжджі, збиране та незбиране молоко, соєве борошно 

та молоко, гомогенат трутневих личинок та ін., які позитивно впливають на розвиток та проду-

ктивність бджолиних сімей [3]. 

Зокрема доведено, що заміна в цукровому сиропі 10 % води молоком сприяла підвищенню 

вирощення бджолами розплоду на 35 % [3]. Згодовування борошна сої підвищувало яйценос-

ність маток на 7,6 % [4]. Водночас доведено, що ці часткові замінники можуть замінити квітко-

вий пилок до 50 %. 

На сьогодні відомі спроби підвищення ефективності використання замінників шляхом форму-

вання різних кормових сумішок, до складу яких входять молоко, хлібопекарські дріжджі, соєве бо-

рошно, квітковий пилок та інші. Хороші результати підвищення ефективності використання білко-

вих замінників виявлені за згодовування автолізату пекарських та пивних дріжджів [1]. 

В останній період для підвищення ефективного застосування як штучного так природного 

корму серед науковців і практиків поширене використання ферментів, що підвищують ефекти-

вність засвоєння білкового та вуглеводневого кормів. 

Однак, попереднього гідролізу білкових замінників вивчено недостатньо, що на нашу думку 

може бути більш ефективним за їх застосування. 

Метою роботи було вивчити вплив гідролізату соєвого молока на інтенсивність вирощу-

вання бджолиними сім’ями розплоду. 

Матеріал і методика досліджень. Вивчення ефективності гідролізату соєвого молока про-

водили в умовах Лісостепу Правобережного на 10 бджолиних сім’ях української степової по-

роди, розташованих в населеному пункті Василівка Тиврівського району Вінницької області. 

Підгодівлю гідролізатом соєвого молока проводили за схемою поданою у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Схема досліджень 

Піддослідна група Кількість бджолиних сімей у групі Особливості годівлі 

І 5 Цукрова пудра + соєве молоко + протеаза С 

ІІ 5 Цукрова пудра + гідролізат соєвого молока 
 

Із піддослідних бджолиних сімей було сформовано дві групи-аналоги: контрольну і дослід-

ну (табл. 2). 
 

Таблиця 2 – Характеристика піддослідних бджолиних сімей 

Номер 

бджолиної  

сім’ї 

Система 

вуликів 
Порода 

Сила 

бджолиної 

сім’ї 

Кількість корму, кг Кількість 

запечатаного 

розплоду, см2 
вуглеводного 

(мед) 

білкового 

(перга) 

Контроль 27 лежак українська степова 14,5 15,5 4,5 9600 

Контроль 14 лежак українська степова 16,0 18,7 4,0 9200 

Контроль 3 лежак українська степова 15,0 16,5 4,0 9000 

Контроль 8 лежак українська степова 16,5 16,0 4,5 9315 

Контроль 32 лежак українська степова 15,5 17,0 4,0 10250 

Дослід 17 лежак українська степова 16,0 18,0 4,5 9800 

Дослід 19 лежак українська степова 17,0 19,5 4,5 9778 

Дослід 21 лежак українська степова 14,0 16,0 4,0 9015 

Дослід 23 лежак українська степова 15,0 16,0 4,0 9975 

Дослід 28 лежак українська степова 15,0 17,5 4,0 9145 
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Підбір піддослідних бджолиних сімей-аналогів проводили за загальноприйнятою схемою, 

яка включала силу бджолиних сімей, кількість вуглеводневого та білкового кормів, породу, си-

стеми вуликів, способи утримання та догляд. 

Протеаза С із активністю (15350 од/т) була одержана на Ладижинському заводі біо- і фер-

ментних препаратів (Вінницька область). Одержання гідролізату соєвого молока проводили 

згідно з методикою (П.В. Дехтеренко, О.М. Дучак). Кормові добавки згодовували у вигляді тіс-

топодібної маси із розрахунку 300 г на 5 діб протягом 2 місяців. 

Оцінку фактора, що вивчався, проводили за кількістю запечатаного розплоду, який визна-

чали через кожні 12 діб за допомогою рамки сітки. 

До складу кормосуміші контрольний бджолиних сімей входили: цукрова пудра, соєве моло-

ко в кількості 10 % та протеаза С. Дослідні бджолині сім’ї були забезпечені кормом, в складі 

якого була цукрова пудра та гідролізат із 10 % соєвого молока. 

Результати досліджень та їх обговорення. Одержані результати досліджень, відображені в 

таблиці 3, свідчать про позитивний вплив гідролізату соєвого молока на кількість вирощеного роз-

плоду. Зокрема, кількість запечатуваного розплоду на першу дату підрахунку, тобто 26.07.2014 р., 

збільшилась на 4,6 %, на другу – на 16,3 третю – на 43,7, четверту – на 45,8, на п’яту – на 41,4 %. За 

весь обліковий період кількість запечатуваного розплоду збільшилась в середньому по бджолиних 

сім’ях дослідної групи на 23,2 %, порівняно з їх аналогами контрольної групи. Тобто, за штучної 

ферментації соєвого молока спостерігається вища ефективність використання його в годівлі бджіл, 

порівняно із введеням ферменту протеаза С просто в кормову суміш перед згодовуванням. 
 

Таблиця 3 – Вплив гідролізату соєвого молока на інтенсивне вирощування розплоду 

Номер 

бджолиної 

сім’ї  

Кількість розплоду, см2 на: 

14.07. 26.07. 07.08. 19.08. 31.08. 12.09. Разом по групі 

27 9600 8745 7450 5432 4582 3205 39014 

14 9200 8645 7150 4900 4014 4002 37911 

3 9000 8320 7015 5045 4010 3235 32085 

8 9315 8750 7152 5134 4250 4125 38726 

32 10250 9014 6930 5255 4014 3824 39287 

 9473± 217 8695± 112 7139± 88 5153± 91 4174± 112 3678± 193  37405± 1350 

17 9700 9075 8850 7382 6630 5970 47607 

19 9618 9230 8070 7030 6002 6324 46274 

21 9015 8845 8275 7389 6456 6124 46104 

23 9870 9278 8024 7400 6924 5375 46871 

28 9013 9045 8295 7828 5324 5042 44547 

 9443± 180 9095± 77* 8303± 147** 7406± 127*** 6267± 279*** 5767± 241** 46280± 507** 

± до  

контролю 
-30 +400 +1164 +2253 +1913 +1689  

 

Водночас, необхідно відмітити певне зниження інтенсивності вирощування бджолиними сім’ями 

як контрольних так і дослідних груп розплоду протягом досліджуваного періоду порівняно до першої 

дати  підрахунку. Ця закономірність пов’язана перш за все із сезоном активного періоду, в якому спо-

стерігається зниження інтенсивності вирощення бджолиними сім’ями розплоду (рис. 1). 
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Рис. 1. Інтенсивність зниження вирощування бджолиними сім’ями розплоду. 
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Встановлено, що зниження інтенсивності вирощування розплоду бджолиними сім’ями дос-

лідної групи було меншим порівняно з їх аналогами контрольної групи. Зокрема, на першу дату 

підрахунку у 2,2 рази, другу – у 2,0 рази, третю – у 2,5 рази, четверту – у 1,07 та на п’яту – 

у 1,37 рази. Загалом за весь обліковий період зниження інтенсивності вирощення розплоду 

бджолиними сім’ями дослідної групи було меншим у 1,83 рази, порівняно з контролем.  

Висновок. Згодовування гідролізату соєвого молока бджолиним сім’ям сприяло підвищен-

ню інтенсивності вирощування розплоду на 23,2 %, порівняно з введенням протеази С безпосе-

редньо в кормову суміш. Водночас, необхідно відмітити нижчу інтенсивність зниження в осін-

ній період вирощення бджолиними сім’ями розплоду за згодовування гідролізату соєвого мо-

лока у 1,83 рази, порівняно з їх аналогами, в кормову суміш яких вводили протеазу С. 
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Влияние гидролизата соевого молока на интенсивность выращивания расплода пчелиными семьями 

В.М. Недашковский  

Изучена эффективность использования гидролизата соевого молока в кормлении пчел. Установлено, что снижение 

интенсивности выращивания расплода пчелиными семьями опытной группы было меньше в сравнении с их аналогами 

контрольной группы. В частности, на первую дату подсчета в 2,2 раза, вторую – в 2,0 раза, третью – в 2,5 раза, четвертую – 

в 1,07 и на пятую – в 1,37 раза. В общем за весь учетный период снижение интенсивности выращивания расплода пчели-

ными семьями исследовательской группы было меньше в 1,83 раза по сравнению с контролем.   

Установлено повышение выращивания пчелами расплода на 23,2 % при скармливании гидролизата соевого молока. 

Ключевые слова: сахарная пудра, соевое молоко, протеаза С, гидролизат соевого молока, расплод, лежак, пче-

линая семья, перга, мед, кормосмесь. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМБІКОРМУ З РІЗНИМИ РІВНЯМИ 

ПІДКИСЛЮВАЧА У ГОДІВЛІ МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ 

Висвітлено результати досліджень щодо продуктивності перепелів породи фараон за згодовування комбікорму з 

різними рівнями сухого підкислювача. Вивчено такі показники як жива маса, середньодобові та відносні прирости 

перепелів, витрати корму на 1 кг приросту живої маси. Встановлено, що згодовування комбікорму перепелам віком 

1‒49 діб, до якого введено 0,3 % сухого полікомпонентного підкислювача, сприяє збільшенню живої маси на 6,1‒9,4 %, 

середньодобових та відносних приростів у середньому відповідно на 9,0; 2,8 %, а також зниженню витрат корму на 1 

кг приросту живої маси на 3,3‒9,3 %. 

Ключові слова: перепели, комбікорм, жива маса, витрати корму, підкислювач. 
 

Постановка проблеми. Нині як альтернатива кормовим антибіотикам щодо регуляції мік-
робіологічних процесів у травному каналі та стимуляції продуктивності тварин розглядається 
низка добавок: пробіотики, пребіотики, підкислювачі, ферменти, фітобіотики, ефірні олії тощо. 
Однак протягом останнього часу одними з найбільш поширених кормових добавок у птахівни-
цтві стали підкислювачі кормів, які у своєму складі можуть мати різноманітні органічні кисло-
ти та їх солі [5]. 

                                                      
 

© Нечай Н.М., Отченашко В.В., 2015 

mailto:nadinell@ukr.net
mailto:vladimir.otchenashko@yandex.ru

