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АДХОДАМI

ХАРЧОВАН ПРАМЫСЛОВАСЦI

ПРЫ АДКОРМЕ БЫЧКОУ
Iнтэнсiфiкацыя вытворчасцi ялавiчыны ва умовах комплексау i ферм
патрабуе трывалай кармавой базы з выкарыстаннем ycix наяуных кар
мавых сродкау, у тым лiку i нетрадьщыйных, далейшага укаранення
болыш прагрэсiуных спосабау прыгатавання i скормлiвання кармоу.
Ва умовах ·рэспублiкi удзельная вага канцэнтратау у агульным аб'
ёме кармоу, што выкарыстоуваюцца на вытворчасць ялавiчыны, скла 

дае

25-30%.

Даказана, што найбольш рацыянальна канцэнтраваныя

кармы выкарыстоуваюць толькi у выглядзе камбiкармоу-канцэнтратау .

Яны з'яуляюцца важным кампанентам рацыёну, балансуючы яго па
энергii, пратэiну, вугляводах, мiнеральных рэчывах i вiтамiнах .
Але, нягледзячы н.а абсалютны рост вытворчасцi камбiкармоу, удзель
ная вага ix у агульным расходзе канцэнтратау на гадаванне i аб'ём
маладняку буйной рагатай жывёлы не перавышае 40%. Патрэбнасць у
камбiкар-мах на прадукцыю выгадоування буйной рагатай жывёлы у
1991 г. складала 2768, у 1995 г.- 3263 тыс. т. Для вырабу такой кол ь
касцi камбiкармоу патрабуецца значнае пашырэнне аб'ёмау вытворчасцi
i выкарыстання дэфiцытнага фуражнага зерня.
Айчынны i замежны вопыт развiцця сельекай гаспадаркi сведчьщь аб
магчымасцi выкарыстання у саставе камбiкармоу розных адходау хар
чсвай i перапрацоучай nрамысловасцi з мэтай знiжэння удзельнай вагi
зерня. Такiмi адходамi з'яуляюцца . бурачныя сушаныя жамерыны i ка
кава - вела.

У апошнi час у лiтаратуры ёсць шматлiкiя звесткi аб магчымасцi за 
мены сушанымi жамерынамi канuэнтратау, у nрыватнасцi зерня

[1-4).

Дадзеныя даследаваннi разрозненыя i супярэчлiвыя як па нармаванаму
уводу жамерын у камбiкорм, так i па вынiках прадукцыйнасцi. У прак
тычных умовах сушаныя грануляваныя жамерыны у гаспадар к ах , я к
~2

лравiла, размочваюцца вадой, што латрабуе пэуных затрат рабочай с'iлы

i

часу.
Какава-вела- адход, якi атрымлiваецца пры перапрацоуцы какава

бабоу. Выхад яго складае

9-12%

ад сырых бабоу. Гатовы прадукт сы

пучы, мае прыемны спецыфiчны пах какавы, колер карычневы. Дасле
даваннямi [5} лаказава маrчщvrасць уключэння прадукту у зерне copra

i кукурузы для бараноу. Доза яrо да 15-20% па масе адмоуна не уплы
вае на засваяльнасць пажыуных рэчывау, а 30-70% знiжаюць усе гэ
тыя пю<азчыкi, акрамя тлушчу.
Какава-вела як друrасная сыравiна назапашваецца на кандытарскiх

фабрыках рэспублiкi. Аднак даследаваннi па вывучэннi

кармавых яка

сцяу камбiкармоу з vключэннем какава-велы i уплыву ix на прадукцый
насць малалияку буйной раrатай жывёлы у нашай краiне i за мяжой

наоrул не праводзiлiся. Улiчваючы сказанае вышэй,

была пастаулена

мэта ацанiuь эфектыvнасuь скормлiвання сушаных жамерын i какава
Белы у ск .ладзе камбiкармоу маладняку пры выrадоуваннi яго на мяса.
Праня .т1зепню даследаванняу папярэднiчалi · рэкагнастыровачныя до
слf'ды на бычках, у склад камбiкармоv якiх укЛючалiся сушаныя жа

меоыны

i

какава-вела у норме

10, 15, 20 i 30%

па масе. Дадзеныя дасле

даваннi да::;волiлi устанавiць аптымальную норму уводу жамерын

кава-велы у камбiкорм, якая выпрабавана

i

ка

у навукова-гаспадарчых

i

ВЫТRОDЧЫХ ДОСЛедах.

Даследаваннi праведзены на трох групах бычкоу чорна-пярэстай nа
роды. пачынаючы з 12-месячнага узросту, жывой масай 305-314 кг на
поацягу 131 дня ва умовах эксперыментальнай бааы «Жод3iна» Смаля
вiuкага оаёна Мiнскай вобласцi. Умовы правяд3ення доеледу ва ycix
групах былi аднолькавымi: двухра3овае кармленне, паенне з аутапаiлак,
утрьтманне прывя3нае.

Маладняк ycix ГРVП спажывау наступны рацыён r% па пажыунасцi):
камбiкорм КР-3- 43. злакавы сянаж- 57. Адро3неннi ламiж аналагамi
v карм.rтеннi 3аключалiся у тым, што I (кантрольная) група бычкоу
атрымлiвала стандартны камбiкорм КР-3, а доследныя II i III- камбi
коом 3 уключэннем 15% па масе сушаных жамерын i 10% кака-ва-велы
адпаведна.

Даследа!'lаннi пака3алi, што бычкi ycix груп ахвотна 3'ядалi кармы
сутачнага рацыёнv. Сярэднясvтачны раuыён па фактычна з'едзеных кар
мах скJТада)!ся з камбiкорму КР-3- 3,5 кг. сенажу злакавага у I (кант
оольнай) групе- 15 кг, у доследных- 15,5-16 кг. У сутачным рацыёне
:Увесь маладняк атрымлiвау 7,7-7.9 к. алз., 87,4-89,0 МДж абменнай
э1-1ергii, 9,9-10 кг сухага рэчына. 6:34-n43 г страунага поатэiнv, 250255 г тJТушчv, 2340-2364 г клятчаткi, 427-431 г цукру, 106-110 г каль
цыю, 42-43 г фосфару. Цукрова-пратэiнавыя суадносiны склалi 0,5-

0,6.
У 1 кг какава-велы сухога Dэчыва было 0,9 кг, кармавых адзiнак0.45, абменнай энергii- 9,5 МДж. сырага i страунага пратэiну- 140151 г, тлушчу- 34, клятчаткi- 146. БЭР- 484, крухмалу- 41. цук
ру- 5, кальцыю- 3,4. фасфару- 4,9. серы- 1,7 г, жале3а- 870 мг,
медзi- 3,4, цынку- 20, марганцу- 88, •кобальту- 0,4, ёду- 0,3 мг,
у сушаных жамерынах- адпаведна 0,84 кг, 0,84 к. ад3., абменнай энер- ·
гii- 9,8 МДж. сыоога i стоаунага пратэiнv 107 i 38 г, тлушчу- 4,2,
клятчаткi- 157. БЭР- 52q. кальцыю -7.9, фосфару- 0.5, серы- 2 г,
ж11леза- 300 мг, медзi- 14,7, цынку- 20, марганцу- 63, кобальту0,5, f>ду- 1,6 мг.
Уключэнне сушаных жамерын у камбiкорм у колькасцi 15%' знi3iла
колькасць зерня па масе у паоаvнаннi са стандартным КР-3 3 71 да 60%,
а какава-велы- з 10 да 64%. У 1 кг адзначаных камбiкармоу 3Мяшча
.rтася 1,02-1,06 к. адз .. 9fi-100 г страvнага пратэiну, 25-29 г тлушчу,
84-90 г к.rтятчаткi, 546-559 г БЭР, 305-326 г крухмалу, 18-19 г цук
ру, 9,1-9,8 г кальцыю, 6,0-6,2 г фосфару.
6"
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Таблiца

1.

Паказчыкl харчоваА масы рубца
Група

Пакаэчык

II

6,35±0,06
10,02±0,31

рН
ЛТI(, иМоль7100 мл

111

6,67±0,07
9,12±0,41

6,60±0,08
9,30±0;24

Iнфузорыi, тыс. шт.

280,0 ±10,5
21,9 ±0,37
141, 14±3, 14
42,55±2,41
98,6 ±1,12

'{ 1 мл

Амiяк, мг%

Агульны азот, мго/о

Небялковы азот, мг%
Вялковы азот, 1о1г%

*

Тут

i далей

роэнiца паказчыкау э

Та бл

Група

1Сухое

i ц а 2.

рэчыва

1

324,1±20,01
19,01±0,28*
150,14±2,98
47,45±3,01
102,69±2,54

групай верагодная пры Р<О,О5.

Засваальнасць пажыуных рэчывау рацыёнау,

1 Apraнi'IJiae
рэчыва

Сыра н

Сыры
nратэlн

клнтчатка

1

11
III

I

345,2± 12, 96*
18,6±0,69*
145 ,21± 1'74
44,06±1,95
101,15±0,98

1

/

%

Сыры тлушч

1

БЭР

65,21±2,37 66,Q4±3,07 58,01±1,90 61 ,90±2,04 59, 14±3, 17 72,59±2,69
65,88±4,01 66,94±2,04 58,88±2,47 62,04±3, 11 58,24±2, 11 73, 19±3,61
64,51±3,04 65,60±2,94 57,44±2,90 62,44±1,50 58,0±2,9 72,04±1,99

Скормлiванне названых камбiкармоу прыводзiла да некаторых змя
ненняу у рубцовым метабалiзме маладняку (табл. 1). Аналiз праведзе
ных даных паказвае на тое, што велiчыня рН рубцовай вадкасцi пры

скормлiваннi розных камбiкармоу была слабакiслая i складала 6,356,67. Павелiчэнне колькасцi iнфузорый у доследных групах з 280 тыс. шт.
(кантроль) да 324,1-345,2 тыс. шт. у 1 мл (Р<0,05) адбылося, вiдаць,
за кошт стварэння больш аптымальных умоу асяроддзя (6,60-6,67), а
таксама павелiчэння энергетычнай пажыунасцi камбiкармоу, якi}{ абумо
вiлi больш актыунае размнажэнне i развiццё прасцейшых.
Меншая канцэнтрацыя амiяку у рубЦовай
вадкасцi
бычкоу, якiя
атрымлiвалi камбiкармы з cyxiмi жамерынамi i какава-велай у рацыёнах
(18,6-19,01 супраць 21,90 мг% у кантролi, Р<0,05), сведчыць аб больш
поуным яго выкарыстаннi мiкраарганiзмамi рубца, што выявiлася у па

велiчэннi агульнага азоту на 3-6 i бялковага- на 3-5%.
Каэфiцыенты засваяльнасцi пажыуных рэчывау рацыёнау пры выка
рыстаннi розных камбiкармоу прыведзены у табл. 2. Каэфiцыенты за
сваяльнага сух<?га i арганiчнага рэчыва, пратэiну, тлушчу, БЭР у бычкоу
кантрольнай i доследных груп iстотных адрозненняу не мелi i знаходзi
лiся на дастаткова высокiм узроу·нi: сухое i арганiчпае рэчыва- 64,51-

66,94%, пратэiн- 61,90-62,44,
клятчатка- 57,44-58,88,
58,00-59,14, БЭР -72,04-72,59%.

тлушч-

Гематалагiчныя
паказчыкi паддоследных жывслш
прыведзены у
табл. 3, з якой вiдаць, што велiчыня агульнага бялку у крывi знаходзiла

ся на узроунi 6,91-7,21%, гемаглабiну- 11,88-12,25 г%, эрытрацы
тау- 8,44-8,51 млн/мм 3 , лейкацытау- 6,80-7,06 тыс/мм 3 ,
РАЭ7,40-8,50 мм/24 гадз,
рэзервовай шчолачнасцi- 371,0-394,0 мг%,
гематакрыту- 34,8-35,6%, цукру- 60,0-62,04 мг%, кальцыю- 9,7010,12, фасфару- 6,81-7,05 мг%, мачавiны- 4,00-4,32 мМоль/л, агуль
нага азоту- 1066,9-1099,0 мг%, небялковага- 64,6-89,6, бялковага
азоту- 1002,3-1014,5 мг%. Дадзеныя паказчыкi адпавядалi норме.
Аналiз паказчыкау прадукцыйнасцi паказау (табл. 4), што маладняк
кантрольнай групы на пачатак доеледу меу жывую масу

305,

а дослед

ных- 305-314 кг. Сярэднясутачнае прыбауленне па м асе у I групе скла
дала 930 г, у II- 946, у 111- 940 г. За 131 дзепь доеледу у к·антрольнай
групе атрыманае валавое прыбауленне па масе склала 121,8 кг, з уклю -
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Т а бл iц а

3. Гематалагlчныя паказчыкl паддоследных жывёлiн
Група

Пакаэчык

7,21±0,14
12,01±0,07
8,44±0,37
7,06±0.29
7,40±0,31
381,2±6,81
35,6±0.27
60,0±1.12
10,04±0,41
7,05±0,57
4,10±1,80
1099,0±8,7
89,6±6,04
1009,4±7 ,04

Агульны бялок, %
Гемаглабiн, г%
Эрытрацыты, млн/ым'
Лейкацыты, тыс/мм 3
РАЭ, мм/24 гадз
Рэзервовая шчолачнасць, мг%
Гематакрыт,
Цукар, мr%
l(альцый, мг%
Фосфар, мг%
Мачавiна, мМоль/л
Агульны азот, мг%
Небялковы азот, иr%
Вялковы азот, мг%

%

Т а бл

iц

а

4.

Жывая маса

i

сярэднясутачнае

11

111

7,12±0,21
12,25±0,08
8,47±0,71
7,00±0,41
7,61±0,47
394,0±4,88
35,0±0,24
62,04±0,99
10,12±0,28
7 ,00±0,13
4,00±1,50
1092,0±4,01
77,5±3,04
1014,5±3,22

6,91±0,16
11,88±0,03
8,51±0,21
6,80±0,37
8,50±0,34
374,0±3,99
34,8±0,17
61,2±1,64
9,70±0,37
6,81±0,17
4,32±0,64
1066,9±7,14
64,6±8,11
1002,3±6,11

прыбауленне

па масе

паддоследнага

!

маладняку
Груuа
[Пакаэчык

111

11
Жывая маса, кг:

305,0±4,5
426,8±6,5
121,8±8,5

у пачатку доеледу
у канцы доеледу

Валавое прыбауленне па масе, к;г
Сярэднясутачнае
nрыбауленне

na

930±13,5
100 .

масе, г

Адноснае прыбауленне

чэннем

na

масе,

314,0±5,4
437,1±7,4
123,1±7,5

305,0±3,2
428,9±7,1
123,9±8,0

%

946±14,2
103

15% cyxix жамерын- 123,9, какава-велы- 123,1

940±10,5
102

кг. Жывая маса

маладняку у канцы доеледу склала 426,8-437,1 кг.
Затраты кармоу на 1 ц прыбаулення па масе у кантрольпай групе
склалi 9,2 ц к. адз., пры ~кормлiваннi камбiкармоу з cyxiмi жамерына
мi- 9,0, какава-велы- 9,1, у тым лiку канцэнтратау 4,25, 4,14 i 4,18 . кг,
зерня - 3,04, 2,48 i 2,64 кг.
Сабекошт 1 ц прыбаулення па масе пры выкарыстаннi стандартнага
рэцэпта (кантрольны) склау 169,75 руб., рэцэпта N!! 2 з жамерынамi165,89, N2 3 з какава-велай- 167,2 руб. Эканамiчны эфект на адну га
лаву у суткi склау 3-5 кап.
Улiчваючы гадавыя магчымасцi назапашвання у рэспублiцы сушаных
жамерынау i какава-велы у колькасцi 20 i 0,55 тыс. т, уяуляецца рэаль
ным рыхтаваць 140-145 тыс. т камбiкорму КР-3 i забяспечыць iм пага
лоуе колькасцю 128 тыс. галоу.
Вывады ·

1.

Уключэнне у састау камбiкорму для маладняку

жывёлы сушаных жамерын

i

буйной

какава-велы у колькасцi ~5

i 10%

рагатай

па масе

не уплывае на з'ядальнасць кармоу, падстраунiкавае страваванне, за
сваяльнасць пажыуных рэчывау i паказчыкi крывi.
2. Рэцэпты камбiкармоу з сушанымi жамерынамi i какава-велай для
адкорму бычкоу дазваляюць знiзiць удзельную вагу зерня у ix структуры
адпаведна на 11 i 7% без панiжэння прадукцыйнасцi жывёлы.
3. Замена часткi зерня у камбiкорме КР-3 абязводжанымi жамеры
намi i какава-ве~ай дазваляе атрымаць сярэднясутачнае прыбауленне
па масе адпаведна 946 i 940 г пры затратах 9,0-9,1 ц к. адз. на 1 ц пры
баулення па мас:е, панiзiць сабекошт гэтага прыбаулення на 3-4%.
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