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В. Ю. ТРЫГУБАВА 

УПЛЫУ СКОРМЛIВАННЯ ЯЧМЕНЮ, 
АПРАЦАВАНАГА РОЗНЫМI СПОСАБАМI, 

НА ПРАДУКЦЫПНАСТЬ МАЛАДНЯКУ 

БУИНОй РАГАТАП ЖЫВЕЛЫ * 

Дасягнуты узровень развiцця каомавой базы яшчэ не задавальняе 
узрослыя патрэбы жывёлаrадоулi. Састау каомоу i fx якасць не заусё
ды адпавядаюць фiзiялагiчным патрэбам жывёлы. Гэта стрымлiвае рост 
яе праду1щыйнасцi, выклiкае вялiкi перарасход кармоу, nавышае сабе
кошт прадукцыi. 

Адным са шляхоу паляпшэння эфектыунасцi выкарыстання кармоу, 
у тым лiку зерня. з'яуляецца падрыхтоука ix да скормлiвання. Самым 
распаусюджаным спасабам падрыхтоукi зерня да скормлiвання з'яуля
ецца р::tзмол; прымяняюцца яшчэ плюшчэннс, экструдаваннс, мiкранi-
зацыя i iнш. · 

У сувязi з гэтым у нашых даследаваннях ставiлася мэта вывучынь 
эфектыунасць выкарыстання зерня рознай тэхналогii прыгатавання \r 
оацыёнах гадуемага на мяса маладняку буйно!! раrатай жывёлы ва 
умовах прамысловай тэхналогii. 

Для вырашэння пастауленай задачы на комплексе па гадаваннi i 
адкорме маладняку буйной рагатай жывёлы калгаса «Парыжская Ка
муна» СмаляЬiцкага раёна быу праведзены навукова-гаспадарчы дослед 
па вывучэннi эфектыунасцi скормлiвання бычкам ячменю, апрацавана
га мiкранiзацыяй, экструзiяй i плюшчэннем. Для гэтага былi адабраны 
шэсць груп бычкоу чорна-пярэстай пароды па 18 галоу у кожнай з сярэд
няй жывой масай у пачатку доеледу 121,4-122,8 кг. Даследаваннi пра
водзiлiся па схеме. прыведзенай у табл. 1. 

У састау асноvнага рацыёну vваходзiлi камбiкорм, пойла. сянаж i 
сена. У састау пойла уключалi 64% мvкi пшанiчнай , па 11% iльняноrа 
i сланечнiкавага шроту i 14% ЗЦМ. Кармление паддоследных жывёлiн 

• Работа выканапа пад J<iраупiцтвам доктар:1 ссльскагасrrадаrчых павv1< нрафеrара 
М. А. Яцко.· 
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Т а <5 .1 i ц а 1. Схема доеледу 

Група 

I кантрольна11 

II доследная 

III доследная 

IV доследная 

'.' доследная 

VI доследная 

/Жывая 111аса 9' .na-1 Працяглас~ь 1 
чатку доследу, кг доследу, дэен 

122,6 90 

122,8 90 

122,7 90 

121,4 90 

122,3 90 

122,6 90 

:К:олькасць 
гало$' 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

Асаблiвасцi J<арылення 

Асноуны рацыён (АР)+ 
камбiкорм 3 укдючэннем 
размолатага ячменю 

АР+камбiкорм 3 уклю
чэннем плюшчанага яч

м-еню 

АР+камбiкорм з уклю
чэннем экструдаванага 

ячменю 

АР+камбiкорм 3 уклю
чэннем ячменю, мiкра
нiзаванага на iмпартнай 
устано)•цы 
АР+камбiкорм з уклю
чэннем ячменю, мiкранi
заванага на устаноуцы 
ЦНДIМЭСГ 
АР+камбiкорм з уклю
чэннем устру даванага 

ячменю 

праводзiлi два разы· у дзень, паенне- з аутапаiлак, утрыманне бяс
прывязнае. 

Адрозненнi у кармленнi заключалiся у тым, што у састау камбiкор
му бычкоу r (кантрольнай) rрупы уваходзiу размолаты ячмень, rr до
следнай- плюшчаны, III - экструдаваны, IV- мiкранiзаваньт на уста
ноуцы фiрмы «Мiкранейзiнr», V ~ мiкранiзаваны на устаноуцы, выраб
.1енай ЦНДIМЭСГ, VI- апрацаваны высакаскораснай сустрэчнастру
меневай тэрмаустаноукай (уструдаваны), створанай у Iнстытуце цепла
i масаабмену АН Беларусi. Для доеледу выкарыстоувалi камбiкорм КР-2 
(табл. 2). 

Для вывучэння змяненняу хiмiчнага саставу ячменю, што адбылiся 
пры апрацоуцы, праводзiлi вызначэнне колькасцi лёгкарастваральных 
вугляводау i ступенi дэкстрынiзацыi крухмалу (табл. 3). 

Пры ycix вiдах апрацоукi колькасць воднарастваральных вугляво
дау у ячменi павялiчылася, аднак ёсць i некаторыя адрозненнi. Так, са
мая высокая колькасць ix (19,99%) была пры апрацоуЦы зерня на экст
рудэры, крыху меншыя- пры плюшчэннi, мiкранiзацыi на устаноуцы 
ЦНДIМЭСГ i фiрмы «Мiкранейзiнг», дзе ix колькасць знаходзiлася у 
межах 9,17-9,80%. 

Пры уструдеваннi ячменю колькасць лёгкарастваральных вугляво
дау склала 7,84 %. Самая нiзкая колькасць ix выяулена у кантрольным 
узоры. Ступень дэкстры.нiзацыi крухмалу знаходзiлася у прамой залеж
насцi ад колькасцi лёгкарастваральных вугляводау. Так, пры плюшч.эннi 
ячменю дадзены паказчык знахо

дзiуся на узроунi 37,1 %, экструзii-
69,2, мiкранiзацыi на iмпартнай 
устаноуцы- 34, ЦНДIМЭСГ- 32,8, 
уструдавання- 21,4%. 

Разглядаючы р·ацыён кармления 
паддоследнага маладняку, можна 

адзначьщь, што усе паддоследныя 
жывёлiны атрымалi аднолькавую 
колькасць пойла (табл. 4). Не выяу
лева прыкметных адрозненняу у 

спажыванвi кармоу· i сена. З'ядаль
насць сен1:1 была крыху вышэiiшай ва 

Т а б л i ц а 2. 

I<амnанент 

Ячмень 
Кукуруза 
Шрот соевы 
Мука травяная 
Мел 
Фасфат 
Соль 
Прэм!кс П-G2-1 

~эцэnт 
I(P-2 

ка~бiкорму 

:К:олы<асць, % 

54,2 
18,2 
18,0 
6,5 
0,9 
0,8 
0,4 
1 ,О 
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}-cix доследных групах. Так, бычкi, якiя атрымлiвалi nлюшчаны ячмень, 
з'ядалi яго у суткi на 6,9%, экструдаваны- на 19, мiкранiзаваны на 
iмпартнай устаноуцы- на 6, на устаноуцы ЦНДIМЭСГ- на 10 i устру
даваны- на 15% больш за аналагi кантрольпай групы. 

Для кантролю за эмяненнямi, што адбываюцца у арганiзме жывёлiн 
пры скормлiваннi iм ячменю розных спосабау апрацоукi, праводзiлi ге
маталагiчныя даследаваннi (табл. 5). Як сведчаць вынiкi аналiзау, усе 
вывучаемыя паказчыкi крывi знаходзiлiся у межах фiзiялагiчных норм, .... 

Т а б л i ц а 3. Уплыу аnрацоукl зерня на колькасць воднарастваральных 
вугляводау i ступень дэкстрынlзацыl крухмалу 

Спосаб апрацо5fкl зерня 

Без аnрацоукi 
Плюшчэнне 
Экструзiя 
Мiкранiзацыя на устаноуцы «Мiкра

неАзiнr» 
Мiкранiзацыя на устаноуцы 

ЦНДIМЭСГ 
Уструдаванне 

1 
Сума воднарастnа- 1 Стуnень 

ральных вуглявода5f,% дэкстрынlзацыl,% 

6,16 -
9,8 1 37,1 

19,99 69,2 

9,34 34,0 

9,17 32,8 
7,84 21,4 

т а б л i ц а 4. Сярэднясутачнае спажыванне кармоу i пажыуных рэчывау 
бычкам! (па фактычна э'едэеных кармах) 

-------

што свед<iыць аб бясшкоднасцi дадзеных апрацовак на арган'iзм бычко)i. 
Некаторыя адхiленнi паказчыкау бiяхiмiчнага саставу крывi дослед
ных жывёлiн ад кантрольных не знайшлi заканамернага характару i 
былi недакладнымi. 

Адным з асноуных паказчыкау эфектыунасцi выкарыстання у рацыё
нах бычкоv пэуных вiдау кармоу з'яуляецца уплыу ix на прадукцыйнасць 
жы~ёлiн. У нашых доследах ад маладняку доследных груп атрi>Iмана 
валавага прыросту на 5,3-10,1 кг больш, чым у кантролi (табл. 6), што 
адбiлася на велiчынi сярэднясутачна,га прыбаулення у масе бычкоу. 
Так, пры скормлiваннi плюшчанага ячменю сярэднясута'Iнас прыбаулен
не у масе у жывёлiн склала 1053 г, што на 112 г больш за кантрольных, 
прычым рознiца была верагоднай. Пры спажываннi бычкамi экструда
ванага ячменю сярэднясутачнае прыба)rлепнс павялiчылася па 64 г, 
мiкранiзаванага на iмпартнай устансупы - на 61, на устаноуцы 
ЦНДIМ.ЭСГ- на 84, уструдаванага- на 59 г. 

У сувязi з адрозненнямi у хiмiчным саставе камбiкармоу, спажыван
нi кармоу i прадукцыйнасцi жывёлiн устаноулены змяненнi i у затратах 
кармоу на 1 кг прыбаулення у масе. Так, у бычкоу кантрольнай групы 
дадзены паказiJЬII< склау 5,7 к. адз . , у дослсдных- мснш на 0,53, 0,08, 
0,31, 0,35 i 0,15 к. адз. па групах адпаведна. 

80 



Т а 6 л i ц а 5. Гематалагlчныя nакаsчыкf 

------------------. Група 

Лаказчык 
1 I 111 IV 

Агульны бялок, % б,24 б,33 б,91 б,91 
Шчола•ты рэзерв, мг% б03 553 592 578 
Гемi1глабiн, г% 10,61 10,77 10,81 10,75 
"'>р•нрашлы, млн. шт/ 

7,51 \1 \! 3 7,57 7,27 7,31 
M'"'!!Jiнa, мМольjл 2,1б 2,11 2,42 2,15 
·о·ьц•, й, мг% 11,33 10,8 10,6 10,8 

<i'осфа , мг% р 9,48 9,31 9,22 9,31 

Т а 6 л i ц а б. Паказчыкl nра11.укцыйиасцi бычкоу 

Паказчык 

Жыв.ая маса, кг: 
у пачатку доеледу 

у каrщы дос.1еду 

Ba.ryapoe прыбауленне 
у масс, кг 

Сярэднясутачнае прыбауленне 
у масе, г 

Адноснае прыбауленнс 
у '1\ЗСС, % 

Затраты кармоу на 1 кг пры
баулення у масе, к. адз. 

* Р<0,05. 

122,6 
207,3 

84,7 

941 

100 

5,7 

1 I 

122,8 
217,б 

94,8 

1053* 

111,9 

5,17 

1 I I 1 

122,7 
213,2 

90,5 

1005 

106,8 

5,б2 

Група 

IV 

121,4 
211 ,б 

90,2 

1002 

10б,5 

5,39 

Т а 6 л i ц а 7. Эканамiчны аналiз вынiкау доеледу 

Пакаэчык 

Затратr.r кармоу на 1 кг прыбаулен-
ня у масе, к. адз. 

Кошт 1 к. адз., руб. 
Кошт апрацоукi 1 т зерня, руб. 
Кошт кармоу, затрачаных на 1 кг 

прыбаулення у масе, руб. 
Кошт l ц прыбауленrrя у масе, руб . 
Атрымана nрыбаулення у масе ад ад

наго бычка за час доеледу (90 
дзён), ц 

Атрымана nрыбаулення у масе да
даткоJJа у адносiнах да кантроль
лай груnы за 90 дзён, кг 

Кошт атрыманага прыбаулення у ма
се, руб. 

Кошт прыбаулення у масе па заку
пачньrх цэнах, руб. 

Атрымана nрыбытку, руб. 
Эканамiчная эфектjrунасць, руб. 

* У цэнах 1990 г. 

5,7 
0,!58* 

0,90 
138 

0,847 

lб2,9 

241,4 
78,5 

Груnа 

1 11 1 111 / IV 

5 ' 17 5. 62 5 ' 39 
0,162 О, !57 О, 165 

23,85 28 34 

0,84 0,88 0,89 
129 135 136 

0,948 0,905 0,902 

10,1 5,8 5,5 

136,1 149,2 150,8 

270,2 257,9 257,1 
134,1 108,7 106,3 
55,6 30,2 27,8 

v 

б,47 
583 

10,65 

7,30 
2,18 

11,53 
9,49 

v 

122,3 
214,б 

92,3 

1025 

108,9 

5,3~ i 

v 

5,35 
0,158 

10 

0,85 
130 

0,923 

7,6 

140,8 

263,1 
122,3 
43,8 

VI 

б,19 
597 

10,90 

7,40 
2,04 

11,06 
9,47 

VI 

122,6 
212,б 

90,0 

1000 

10б,2 

5,55 

Vl 

5,55 
О, 157 

10 

0,87 
133 

0,900 

5,3 

147,8 

256,5 
108,7 
30,2 

Даныя аб колькасцi атрыманага прыросту, затратах кармоу i ix кош
це, а таксама аб кошце прыбаулення у масе па рэалiзацыйнай цане да
зволiлi разлiчьщь эканамiчную эфектыунасць скормлiвання бычкам яч
меню, якi апрацоувауся рознымi тэрмiчнымi спосабамi (табл. 7). На лад
ставе даных табл. 7 выяулена, што самы нiзкi сабекошт 1 ц прыбаулен-
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ня у масе быу у бычкоу, у састау камбiкорму якiх уваходзiу ячмень 
плюшчаны i мiкранiзаваны на устаноуцы ЦНДIМЭСГ ~ 129 i 130 руб., 
высокi- у кантрольных жывёлiн- 138 руб. 

Скормлiванне бычкам камбiкармоу з уключэннем ячменю ycix выву
чаемых вiдау апрацоукi (у тым лiку i простага памолу) прывяло да 
атрымання прыбытку, г. зн. яны былi рэнтабельнымi. · Аднак у дослед
ных групах за 90 дзён доеледу ён быу большы за кантрольную на 
55,5, 30,2, 27,8, 43,8 i 30,2 руб па групах адпаведна. 

Вывады 

1. Апрацоука ячменю метадамi плюшчэння, экструдавання, мiкранi
зацыi i уструдавання садзейнiча.е .павелiчэнню колькасцi у iм лёгкараст
варальных вугляводау, чаму садзейнiчае дэкстрынiзацыя крухмалу, сту
пень якой знаходзiлася у межах 21,4-69% у залежнасцi ад спосабу 
апрацоукi. 

2. Уключэнне у састау камбiкармоу бычкам другой фазы гадавання 
(узрост 100-190 дзён) ячменю, якi апрацаваны плюшчэннем, мiкранi
зацыяй на розных устаноуках, адмоуна не уплывае на з'ядальнасць ·кар
моу, фiзiялагiчны стан бычкоу i садзейнiчае nавелiчэнню прадукцыйна
сцi на 6,2-11,9%. 

БелНД!Ж Пacтynif) у рэдакць~ю 
28.04.92 


