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В. !. САП.ЕГ А 

РЭАКТЫУНАСЦЬ АРГАНIЗМА У ЗАЛЕЖНАСЦI 

АД СI(ОРМЛIВАННЯ БIЯЛАГIЧНА 

АКТЫУНЫХ РЭЧЫВАУ 

Накiр~ваная селекцыйная работа i паунацэннае кармление жывёлы 
дазваляюць паспяхова нарошчваць вытворчасць прадукцыi жывёлаrа
доулi. Даказана, што увядзенне у рацыён жывёлы бiялаriчна актыуных 
рэчывау не толькi павышае прадукцыйнасць, але i узмацняе ахоуныя сi
лы арrанiзма. Так, прымяненне пры гадаваннi жывёлы i лтушкi хлорна
кiслага маrнiю у разбауленнi яrо в адой 1: 100 дазвалре nавышаць ся
рэднясутачнае лрыбауленне па м асе на 10-24%. 

У нашых палярэднiх даследаваннях хлорнакiс~ы магнiй садзейнiчау 
лавелiчэнню сярэднясутачнага прыбаулення па масе лры rадаваннi i 
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адкорме маладняку на 9,2-18% (Р<0,05; 0,01). Пры rэтым вызначана 
тэндэнцыя да nавышэння марфалаriчных i бiяхiмiчных nаказчыкау кры
вi i росту бактэрыцыднай i лiзацымнай актыунасцi сывараткi крывi i фа
гацытариай актыунасцi лейкацытау на 6,3-8,1% у nараунаннi з nаказ
чыкамi крывi кантрольных жывёлiн. 

Пасля лалярэднiх даследаванняу nры rадаваннi маладняку з выка
рыстаннем хлорнакiслаrа маrнiю намi была nраведзена работа па выву
чэннi nрацяглага уздзеяння гэтага nрэларата, разбауленага 1 : 100 вода
nраводнай вадой i nрадуктам электролiзу вады- каталiтам, цi, як яrо 
яшчэ называюць, «Жывой» вадой, на арганiзм . цялушак. Хлорнакiслы 
магнiй таксама, як i ~ры разбаулен.нi яrо звычайнай вадой, выnойвауся 
жывёлiнам у дозе 0,7 мл на 100 кг жывой масы на nрацягу 2 мес; nасля 
аднамесячнаrа nералынку зноу лраводзiлася двухмесячнае скормлiванне 
nрэларата. Такая кратнасць лрымянення прэларата nрацягвалася да 
nершых родау цялушак. 

Дослед лраводзiуся у навучалыrаii гасnадарцы iмя Фрунзе Беларус
кага iнстытута механiзацыi сельекай гасnадаркi на цялятах чорна-ля
рэстай nароды на nрацягу 26 мес ад лрафiJrакторнага узросту да расцё
лу. У кожнай ладдОСJ1еднай груnе над nасташшым кантролем знаходзi
лася па 25 цялушак. 

Да шасцiмесячнага 9зросгу цялушкi утрымлiвалiся у лрыстасаваным 
nамяшканнi з nрымусовай сiстэмай вентыляцыi. У халодныя лерыяды 
года паветра, якое наrrrяталася у памяшканне, nадагравалася электра
каларыферам i размяркоувалася па аб'ёму усяго памяшкання nры да
nамозе nаветраводау з nолiэтыJiенавай плёнкi, nадвешаных на вышынi 
2 м ад nолу. 

Пасля шасцiмеся•Iнага узросту цялушкi былi Пераведзены у рэкан
струяванае драулянае памяшканнс, абкладзенае звонку кiрпiчом. Мi
краклiмат у nамяшканнi забясnечва5·ся натуральнай сiстэмай вентыля
цыi. У марозныя днi у ламяШкавне падавалася nадагрэтае каларыферам 
лаветра, якое размяркоувалася па аб'ёму памяшкання двума nаралель
на ладвешанымi на вышынi 2 м лаветраводамi з лолiэтыленавай плёнкi. 

Асноуныя параметры мiкраклiмату знаходзiлiся у межах аnтымаль
ных nаказчыкау. У зiмовы i пераходвыя лерыяды даследаванняу была 
крыху nавышана- да 76,3-80,2% адносная вiльготнасць nаветра, да 
24,3 мг/мз колькасць амiяку i да 0,22% вуг.1якiсдага газу. 

Рацыён кармлення жывёлiн складауся па нормах ВIЖа. Ен быу раз
лiчаны на 600-650-rрамовае nрыбауленне па масе. У малочны nерыяд 
на адну цялушку эрасходзвана 300 кг неразбауленага малака, 500 г ад
гону, 260 кг сена, 1480 кг сакавiтых кармо} i 175 кг канцэнтратау. За 
шасцiмесячны nсрыяд гадзвания у сярэднiм на адну цялушку скормле
на 713 к. адз. i 74,4 кг страунага nратэiну. 

Пры далейшым гадаваннi цялушак да злучнай кандьщыi рацыёны 
складалiся на nрыбауленне па масе 550-600 г i складалi 25-40% кан
цэнтратау, 10-22% грубых i 40-73% сакавiтых кармоу. 

Назiранне за nаддоследнымi жывёлiнамi nраводз~ася па клrнrка
фiзiялагiчных nаказчыках, лабараторных даследаваннях, амбулаторных 
журналах i rаспадарчых зanrcax. У nаддОСJiедных цялушак брапася кроу 
у 1-, 6-, 12- i 1 8-меся•Iньtм узросце для марфалагiчных, бiяхiмiчных i iму
налагiчных даследаванняу. Пасля расцёлу цялушак клiнiкафiзiялагiч
нае абследаванне нованароджаных цялят nраводзiлi да ix месячнага 
узросту. Кроу даследавалi у 3-5- i 28-30-дзённым узросце. 

На працягу дОСJJеду улiчвалi усе захворваннi прымусова забiтых i 
памерлых жыв~лiн. 

У вынiку лраведзенай работы выяулена, што сярэднясутачнае лры
бауленне па масе доследных цялушак 1 групы ваrалася ад 536,3 да 
629,5 г, у II груnе- ад 533 да 646,3 г i кан1·рольных цялушак- ад 459,5 
да 562,9 г (табл. 1). Дадатковае nрыбауленне у I груnе, якая да асноу
наrа рацыёну атрымлiвала х,1орнакiслы магнiй, разбаулены водаправод-
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Т а б л i ц а 1. Дынамlка сярэднясутачнага прыбаулення па масе цялушак, г 

Перыяд доследаванняs> 

Падрыхтоучы nерыяд 
1-2 мес 
3-4 мес 

6- 7 мес 

9-10 мес 

12- 13 мес 

15- 16 мес 

18 мес 

1 

ХКМ на водаправоднаll 1 
вадзе 

593,0±10,92 
609,6±18,58** 
599,7±21,71** 
589,7±25,81* 
596,2±23,52* 
609,6±18,64* 

. 626,4±17 ,79** 
609,7±17,21** 
629,5±12,61** 
546,3±7,38** 
536,3±5,92** 
536,3±7,72** 

• P<O.OS; •• P<O,Oi . 

ХКМ на каталlце 

589,7±7,19 
629, 7±26,02** 
636,2±28,76** 
616,5±31,54** 
622,9±27 ,21** 
646,3±18,09** 
643,0±16,51* 
619,6±20,64** 
626,5±9,67** 
:>49,5±5,51* 
559,6±8,34** 
~33,0±8,52** 

1 кантрольная rpyna 

586,3±10,23 
499,6±16,45 
519,6±11.32 
526,3±8.31 
539,7±13,89 
562,9±9,23 
543,1±18,01 
513,1±8,86 
526,4±6,61 
483,0±9,01 
462,9±7 ,81 
459,5±6.67 

най вадой, к 18-месячнаму узросту у сярэднiм на адну цялушку склала 
25,6 кг. У 11 rpyne, якая да асноунага рацыёну атрымлiвала хлорнакiслы 
магнiй, разбаулены каталiтам, у сярэд~;~iм на адну цялушку к гэтаму ж 
узросту атрымана дадаткова 31,4 кг у nараунаннi з жывёлiнамi кант
рольнай групы (Р<О,О5). 

У перадрасцельны nерыяд сярэдняя жывая маса адной цялушкi пер
шым целему 1 доследнай групе была на 49,3 i у 11-на 53,0 кг (P<O.OI) 
большай, чым сярэДtiЯЯ жывая маса адной цялушкi у кантрольнай rpy
ne. Цялушкi дослсдных rpyn на 96% пакрылiся у 17-18-месячным узрос
це i прынеслi цялят большай жывой масай на 1,~ i 1,4 кг, чым у кант
рольнай rpyne (табл. 2). Нованароджаны я цяляты ад цялушак дослед
ных rруп лепш раслi i развiвалiся, ~ у месячным узросце яны перавы
шалi кантрольных у сярэднiм на 1,1 i 2,3 кг (Р<0,05). 

У 1 rpyne з 25 цялят, народжаных цялушкамi улершыню, якiя атрым
лiвалi хлорнакiслы магнiй на звычайнай вадзе, за месячны тэрмiн назi
рання захварэлi на дыспелсiю тры, бронхаnнеуманiю - чатыры цяляцi. 
У 11 доследнай rpyne, якая складапася з 25 rалоу i атрымлiвала хлорна
кiслы маrнiй на каталiце, захварзла на дыслепсiю двое цялят i брОJ1ХЗ
щtеуманiяй- адно. У кантрольнай rpyne з 23 rалоу за rэты ж час за
хварэла на дысnеnсiю nяць, бронхаnнеуманiю- шэсць цялят. 

Лячэнне нованароджаных цялят у доследных rpynax адбывалася 
нашмат леnш, i лрацяrласць ix хваробы была на 4-6 д3ён карацейшай, 
чым у груnе, народжанай кантрольнымi жывёлiнамi. Пад3яжу сярод 
паддоследных ЦЯJIЯТ не было, зле 3-за неэфектыунасцi лячэння у кант
рольмай rpyne былi nрымусова забiты два цяляцi 3 nрычыны захвор
вання ix на хранiчную дысnеnсiю i адно цяля у вынiку 3ахворвання на 
хранiчную бронхаnнеуманiю. 

Вынiкi марфалагiчных i бiяхiмiчных даследаванняу nака3чыкау кры
вi рамонтных цялушак паказалi, што яны былi найбольш сnрыяльнымi у 
доследных жывёлiн у адносiнах да кантрольных. Фаrацытарная актыу
насць лейкацытау i лi3ацымная актыунасць сывараткi крывi у дослед
ных rpynax былi вышэйшымi, чым у кантрольнай, на 6,8-10,1% (Р< 
<0,05). 

Даследаваннi крывi нованароджаных цялят ад nаддоследных жывё
лiн пака3алi, што колькасць лейкацытау i эрьrтрацытау 3 узростам ця
лят павялiчвалася, а колькасць rемаглабiну ня3начна знi3iлася (табл. 3). 
Гемаглабiну у крывi доследных цялят у трох-, пяцiсутачным узросце у 
лараунаниi з каитрольнымi жывёлiнамi было боJJьш на 14,9-17,2% 
(Р<0,05; O,Ol), агульиага бялку - на 8,0-9,1% (Р<0,05). 
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Т а б л i и. а 2. Паказчыкi развiцця nрыnлоду 

Jlаказчык 1 Нованаро.цжаныя ця~tяты 1 

ХКМ на водаправодной вадзе 

Жывая маса, кг 34,4±0,40* 
Абсалlотнае прыбауленне па масе, 

кг 

Сярэднясутачнае nрыбауленне па 
масе, г 

Х КМ на катаАiце 

Жывая маса, кг . 34,0±0,37 
Абсалютнае прыбауленне па масе, 

кг 

Сярэднясутачнас прыбауленне па 
масе, r 

Жывая маса, кг 
Абсалютнае прыбауленнс па 

кг 

Сярэднясутачнае прыбауленне 
масе, r 

*Р<0,05. 

Кантрольная група 

32,6±0,43 
м асе, 

па 

У месяqным уэросце 

50,9±0,53* 

16,5±0,34 

549,7±11,37 

49,7±1 ,05 

16,7±0,37 

556,6±12, 18 

48,6±0,48 

16,0±0,26 

533,0±8,52 

Т а б л i ц а 3. Марфалаriчныя i бlяхiмiчныя паказчыкi крыв! цялят, якiя нарадзlлlся 
ад доследных кароу перwым целем 

Дос.nеД)fыЯ rpynы 

Паказчык 
на водаnраводнаО ва.цзе / 

!(ан троп ьная група 
на каталlце 

Эрытрацыты, млн/ммз 10,0±0,31* 10,2±0,33* 8,7±0,19 
10,3±0,29* 10,5±0,28** 8,6±0,43 

Лейкацыты, тысjммз 6,4±0,41 6,8±0,47 6,5±0,71 
6,8±0,35 6,9±0,37 6,8±0,78 

Гемаглабiн, r/л 
98,1±1,12 98,8±1,69 98,9±2,01 
101 ,4±1,78 103,1±1,77 100,1±1,87 

Агульны бялок, г/л 
62,0±0,95* 62,6±0,97* 57,4±1,11 
62,8±0.87 63,0±1' 11 60,1±1 ,78 

Юслотная ёмiстаси.ь 495, 1±9,27 490,2±12,1 480,1±13,1 
крывi, мr% 500,2±7,14 503,8±17,2 495,2±18,0 

Лiэаи.ымная актыунасць, 2, 1±0,21 2,8±0, 19 1.9±0,92 
% 2,8±0,82 2,9±0,28 2,0± 1,07 

• Р<0,05, •• Р<0,01. У лiчнiку- пакаэчыкi у 3-5·, у назо}lнiку- у 28-30-дэён
ным уэросцс. 

У 28-30-сутачным узросце цялят nаказчыкi даследаванняу крывi 
сведчылi аб больш выеокай nрыроднай рэзiстэнтнасцi маладняку дос
ледных груп у адносiнах да кантрольных. Колькасць лейкацытау у кры
вi доследнай групы была на узроунi кантро.'lьных, а эрытрацытау у дос
леднай групе- на 19,7-22,0% (P<O,Ol) большая, чым у кантрольных 
жывёлiн. Колькасць агульнага бялку i яго фракцый у крывi жывёлiн 
доследнай групы мела тэндэ1щыю да лепшых паказчыкау у доследных 
rрупах у параунаннi з кантрольнымi. 
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• 
Фагацытарная актыунасць лейкацытау была на 5,8-9,2% вьrшэйшай 

у крьrвi дослед11ых rpyn у параунаннi з кантрольнымi жывёлiнамi. 
Такiм чынам, хлорнакiслы маrн1й, разбаулены каталiтам («жывой::. 

вадой), na ростстымулюючаму дзеянню nераузыходзiць падобнае раз
баулеиве прэпарата водаправоднай вадой. Выкарыстанне разбауляльнi
ка-сiнергiста пры скормлiваннi хлорнакiслага магнiю дазваляе павысiць 
сярэднясутачнае прыбауленне na масе i nрыродную рэзiстэнтнасць ар
ганiзма рамонтных цялушак nры адначасовым знiжэннi затрат кармоу 
на вытворчасць nрадукцыi. 
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