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Влияние комплексных кормовых добавок с введением пальмового жира на продуктивность и гистологи-

ческое строение печени бройлеров  

С. В. Цап, О. С. Орищук  

Изучена эффективность использования комплексных кормовых добавок на основе пальмового жира в составе 

комбикорма цыплят-бройлеров на продуктивность и гистологическое строение печени бройлеров. Установлено, что 

скармливание кормовых добавок с введением пальмового жира в составе комбикорма подопытной птицы не вызы-

вало негативного влияния на гистологические показатели печени кур-несушек  II опытной группы, в III и IV опыт-

ных группах отмечаются деструктивные изменения с дискомплексацией паренхимы печени. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СИЛОСУ, КОНСЕРВОВАНОГО 

МІКРОБНИМ ІНОКУЛЯНТОМ У ГОДІВЛІ ДІЙНИХ КОРІВ 

Наведено результати дослідження ефективності застосування мікробного консерванту 11С33 у силосуванні. 

Встановлено, що застосування інокулянту 11С33 для консервування кукурудзяного силосу у дозі 1 г на 1 т силосної 

маси є ефективним та дозволяє одержати силос високої якості. Використання препарату забезпечує зниження втрат 

сухої речовини на рівні 6,8 % проти 19,8 % у контролі та створює оптимальне кислотне середовище, необхідне для 

пригнічення розвитку гнилісної мікрофлори в кормі.  

Застосування мікробного препарату під час силосування кукурудзи дозволило збільшити виробництво молока за 

лактацію у розрахунку на одну голову на 419,7 кг. 

Ключові слова: кормовиробництво, мікробні закваски, силос, консервант, силосування, інокулянт, лактація, 

раціон, надій. 
 

Постановка проблеми. У молочному скотарстві України все більшого розповсюдження 

набуває однотипна годівля корів консервованими кормами (сіно, сінаж, силос), для виробницт-

ва яких можуть використовуватися різноманітні консерванти [1]. Проте має бути обґрунтоване 
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пояснення доцільності використання тих чи інших консервантів для заготівлі кормів, їх впливу 

на продуктивність корів та ефективність виробництва молока, оскільки для корів велике зна-

чення має сталість раціону і науково обґрунтоване співвідношення в ньому поживних речовин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливою передумовою подальшої інтенсифі-

кації галузі тваринництва є зростання виробництва продуктів харчування, підвищення їх якості 

з одночасним зниженням собівартості, при цьому все більшого значення набуває нормована, 

збалансована, повноцінна годівля корів з використанням кормів власного виробництва.  

У зв’язку з повільним впровадженням прогресивних технологій заготівлі кормів якість їх 

залишається низькою. Найважливіше значення має застосування таких способів заготівлі, збе-

рігання кормів, за яких забезпечується найповніше збереження їх фізіологічно корисних влас-

тивостей за мінімальних затрат праці і матеріальних засобів [3]. 

Проте під час заготівлі об’ємистих кормів виникають проблеми навіть за сприятливих по-

годних умов, оскільки невідомо мікробіологічний склад епіфітної мікрофлори на час дости-

гання рослин, більше того невідомо, як ця мікрофлора спрацює за певних умов консервуван-

ня. Кінцевий результат процесів, що відбуваються в сировині, яка консервується епіфітною 

мікрофлорою, непередбачуваний. Нині дослідники велику увагу приділяють розробці препа-

ратів, які збільшують кількість молочнокислих бактерій у сировині, що консервується, з ме-

тою створення умов для розвитку гомоферментативних молочнокислих бактерій, які вироб-

ляють молочну кислоту, найменш енергоємну за витратами і приємну на смак для жуйних 

тварин [2, 4]. Тому пошук більш дешевих і ефективних консервантів для підвищення збере-

ження поживних речовин під час заготівлі силосу та дослідження його впливу на молочну 

продуктивність корів є актуальним. 

Метою роботи було вивчення ефективності використання мікробного препарату для консе-

рвування кукурудзяного силосу та молочної продуктивності корів за включення цього силосу 

до складу раціону. 

Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводили у приватному сільськогоспо-

дарському підприємстві «Гейсиське» Ставищенського району Київської області.  

Перед проведенням дослідів було заготовлено два види кукурудзяного силосу: один без ви-

користання консервантів (контроль), інший – з використанням силосної закваски компанії „Пі-

онер” (інокулянт 11С33). 

У серпні скошену і подрібнену до розмірів часток 3–4 см кукурудзу молочно-воскової стиг-

лості закладали в траншеї. Силосну масу в одній із траншей законсервували без використання 

консервантів, в іншій – з внесенням в рослинну масу мікробного препарату компанії „Піонер” 

(інокулянт 11С33). Препарат вносили за допомогою дозувальних пристроїв, встановлених на 

кормозбиральному комбайні. Приготування силосу, обробленого мікроорганізмами, здійсню-

вали відповідно до методики обробітку, за рекомендаціями фірми виробника.  

Після відкриття траншей проводили органолептичну оцінку якості силосу. Середню пробу 

силосу відбирали з траншей згідно з загальноприйнятими методиками.  

Оцінку якості кормів проводили у лабораторії якості кормів Білоцерківського НАУ. 

Для вивчення молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи бу-

ло відібрано 20 корів-аналогів, з яких сформували дві групи тварин (контрольну і дослідну). 

Науково-господарський дослід на коровах проводили упродовж 305 діб відповідно до загаль-

ноприйнятих методик досліджень з питань годівлі великої рогатої худоби [5]. 

За складом і кількістю кормів раціони корів обох груп були однаковими. Проте тварини ко-

нтрольної групи отримували кукурудзяний силос, заготовлений без консерванту, а дослідної – 

силос з використанням інокулянту 11С33. 

Рівень молочної продуктивності корів визначали на основі щодекадних контрольних доїнь з 

визначенням раз на місяць масової частки жиру і білка в молоці. 

Результати досліджень та їх обговорення. Результати лабораторних досліджень силосу 

наведено в таблиці 1. 

Аналіз перших проб силосу за хімічним складом показав, що в 1 кг дослідного корму, заго-

товленому без використання консерванту, містилося на 14,7 % більше сухої речовини та на 

1,7 % більше протеїну, ніж в обробленому мікробним препаратом 11С33. Активна кислотність 

силосу (рН) знаходилась на рівні 3,50–3,66.  
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Таблиця 1 – Біохімічні дослідження силосу, в 1 кг/г 

Показник 

Назва корму 

силос кукурудзяний 

без консервантів 

(контроль) 

силос кукурудзяний,оброблений мікробним 

препаратом компанії „Піонер”(інокулянт 

11С33) 

в жовтні 

Сухої речовини, г 349,5 304,6 

Протеїну, г 23,3 22,9 

рН 3,50 3,66 

в травні 

Сухої речовини, г 280,0 283,8 

Протеїну, г 20,8 23,7 

рН 3,70 4,10 
 

За дослідження хімічного складу та поживності силосу через 270 діб після його закладання, 

як у традиційно заготовленому, так і обробленому інокулянтом 11С33, відмічається зменшення 

сухої речовини на 19,8 та 6,8 % відповідно. У контрольному зразку кукурудзяного силосу вміст 

сирого протеїну складав 20,8 г/кг, що на 13,9 % менше ніж у обробленому консервантом. Ре-

зультати аналізів свідчать і про те, що відбулося дозрівання обробленого силосу і в ньому під-

вищився вміст протеїну на 3,5 %, тоді як у звичайного він зменшився на 10,7 %.  

Активна кислотність (рН) обробленого силосу знаходилась на рівні 4,10 та забезпечувала 

середовище, необхідне для пригнічення розвитку гнилісної мікрофлори в кормі.  

Облік молочної продуктивності засвідчив, що згодовування силосу, виготовленого за різ-

ними технологіями, впливає на молочну продуктивність. Особливо чітко це простежується у 

тварин, яким згодовували оброблений силос мікробним препаратом 11С33 (табл. 2). 

Як видно з даних таблиці 2, за однакових умов годівлі і утримання, надої молока за 305 діб 

лактації у корів дослідної групи були вищими на 6,8 %, порівняно з контролем. 
 

Таблиця 2 – Молочна продуктивність корів за 305 діб лактації 

Показник 
Група 

контрольна дослідна 

Надій молока за 305 діб лактації, кг 6120,4±397,05 6540,1±396,72 

Масова частка жиру, % 3,63±0,01 3,65±0,03 

Молочний жир, кг 222,17 238,71 

Надій 4 % молока, кг 5554,26 5967,84 

Масова частка білка, % 3,20±0,06 3,21±0,04 
 

Що стосується загальних показників молочної продуктивності корів за період лактації, то 

жирність молока тварин обох груп значно не різнилася. Величина надою молока 4 % жирності 

у корів дослідної групи була більшою на 7,4 %, порівняно з контролем. Підвищення молочної 

продуктивності корів, очевидно, пройшло за рахунок кращого збереження поживних речовин 

та їх перетравності. 

Висновок та перспективи подальших досліджень. Використання консерванту 11С33 у 

дозі 1 г на 1 т силосної маси забезпечує зниження втрат сухої речовини за період зберігання на 

рівні 6,8 % проти 19,8 % у контролі. 

Згодовування кукурудзяного силосу, консервованого біологічним консервантом (11С33), 

сприяє збільшенню виробництва молока за лактацію у розрахунку на одну корову на 419,7 кг. 

Перспективою подальших досліджень є вивчення впливу згодовування кукурудзяного си-

лосу, обробленого мікробним препаратом 11С33, на організм корів. 
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Эффективность использования силоса, консервированного микробным инокулянтом в кормлении дой-

ных коров 

С.В. Чернюк, А.П. Загородний 

Изучено влияние использования микробных консервантов на биохимические показатели кукурузного силоса. 

Установлено, что добавки микроорганизмов предотвращают развитие гнилостных микроорганизмов, плесени, 

грибков и тем самым обеспечивают сохранение исходных свойств сырья. Использование консерванта 11С33 в дозе 

1 г на 1 т силосной массы обеспечивает снижение потерь сухого вещества за период хранения на уровне 6,8 % про-

тив 19,8 % в контроле соответственно. 

Применение микробного препарата, при силосовании кукурузы позволило увеличить производство молока за 

лактацию в расчете на одну голову на 419,7 кг. 

Ключевые слова: кормопроизводство, микробные закваски, силос, консервант, силосование, инокулянт, лакта-

ция, рацион, удой. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ В ГОДІВЛІ СВИНЕЙ  

ПРОБІОТИКУ У ПОЄДНАННІ З ФЕРМЕНТНИМ ПРЕПАРАТОМ  

Розглядається вплив сумісного згодовування пробіотику Протекто-актив і ферментного препарату Мацераза на 

продуктивні якості молодняку свиней. Встановлено, що найвищі прирости одержали від тварин, яким додавали Про-

текто-актив з розрахунку 3 г на 1 кг комбікорму (1,5 г на 10 кг живої маси) з першої доби проведення досліду і упро-

довж 90 діб, а Мацеразу – з 61-ї доби упродовж 60 діб. Мацеразу додавали до раціону з розрахунку 0,5 кг на 1 т кор-

му. У результаті виробничої перевірки встановлено, що уведення до раціону молодняку свиней кормових добавок 

дало змогу збільшити валовий приріст живої маси тварин, порівняно з контролем, на 6,46 ц за однакового рівня їх 

годівлі, і сприяло одержанню 39,23 грн чистого прибутку на голову за період вирощування. 

Ключові слова: молодняк свиней, раціони, пробіотик Протекто-актив, ферментний препарат Мацераза, продук-

тивність, комбікорм. 

 

Постановка проблеми. В умовах промислових технологій розвиток свинарства буде ефек-

тивним лише за забезпечення тварин повноцінними та збалансованими раціонами за дотриман-

ня вимог утримання та генетичних можливостей свинопоголів’я [1]. 

У зв’язку з цим в останні роки багато уваги приділяється застосуванню різних вітамінно-

мінеральних добавок, біопрепаратів із живими мікробними культурами, а саме пробіотиків. 

Пробіотики – це препарати, які містять штами мікроорганізмів-симбіонтів, спеціально підібра-

них за специфічними бактеріостатичними й ензиматичними властивостями [2].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досягти високого рівня продуктивності, за умо-

ви збереження здоров’я тварин, неможливо без забезпечення їх потреби у біологічно активних 

речовинах.  
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