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ВПЛИВ ПРЕПАРАТІВ БІО-МОС
І БІОВІТ НА ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ
МОЛОДНЯКОМ СВИНЕЙ*

Наведено дані перетравності поживних речовин
та обмін азот в молодня свиней
на від одівлі, я им з одов вали пребіоти біо-
мос с ладі омбі орм протя ом 90 та 120
днів, а та ож ормовий антибіоти біовіт
протя ом 90 днів. Най ращі по азни и
перетравності поживних речовин спостері ались
тварин, я і споживали пребіоти біо-мос дозі

0,06% за масою омбі орм .

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

При розщепленні поживні речовини втрачають
свою специфічність і внаслідок — антигенну влас-
тивість. Від відповідної закономірності процесів
травлення залежить фізіологічний стан тварин, а
від ступеня перетравності поживних речовин кор-
му — його поживна цінність і продуктивна дія [1, 3].
Для нормалізації травлення перспективним є

застосування олігосахаридів, які поліпшують ме-
таболічну активність лакто- і біфідобактерій, сти-
мулюють імунітет і приріст живої маси, пригнічу-
ють життєдіяльність патогенних бактерій. Одним
із таких препаратів є пребіотик біо-мос (оллтек).
Мананолігосахариди (МОС), що входять до його
складу, отримані з клітинної стінки дріжджів Sac-
charomyces cerevisiae — натуральні й безпечні [4].
Мета досліджень — порівняти продуктивну

дію пробіотика біо-мос та кормового антибіотика
біовіт, вивчити їх вплив на перетравність та обмін
речовин молодняку свиней на відгодівлі.
Методика досліджень. Під час науково-гос-

подарського експерименту проведено фізіологіч-
ний (балансовий) дослід з перетравності пожив-
них речовин на відгодівельному молодняку сви-
ней великої білої породи в умовах фермерського
господарства «Надія» Черкаської області. Для
цього з кожної групи за принципом аналогів ві-
дібрано по 3 підсвинки, яких розміщували у спеці-
ально обладнаних клітках. Тварини контрольної
групи споживали повнораціонний комбікорм. Біо-

мос згодовували в складі комбікорму молодняку
свиней ІІ групи протягом 120 днів, ІІІ групи про-
тягом 90 днів. Біовіт згодовували тваринам ІV гру-
пи протягом 90 днів. Експеримент розділено на
2 періоди: підготовчий (3 доби) та обліковий (5
діб). Двічі на добу тваринам згодовували одна-
кову даванку комбікорму та ретельно відбирали
нез’їдені рештки.
Кал та сечу збирали від кожної тварини одра-

зу після виділення, щодоби зважували і відбира-
ли середню пробу 10% за масою та консервува-
ли 10%-м розчином соляної кислоти. Всі ці зраз-
ки зберігали в холодильнику до кінця облікового
періоду, потім їх відправляли до лабораторії.
Дослід проводили згідно з методикою М.А. Кова-
ленка [2]. Хімічний аналіз цих проб проводили за
загальноприйнятими методиками зоотехнічного
аналізу [4]. На основі розрахунків визначали ко-
ефіцієнти перетравності як співвідношення пере-
травлених речовин і спожитих (у %).
Результати і обговорення досліджень. Ре-

зультати вивчення перетравності поживних речо-
вин свинями на відгодівлі наведено в табл. 1.
За результатами фізіологічного досліду, пере-

травність органічної речовини у свиней усіх дос-
лідних груп була на високому рівні і становила
84—84,7%. Тварини дослідних груп мали вищі
показники перетравності органічної речовини: ІІ
групи — на 0,7%, ІІІ — 0,6 і IV — 0,2% щодо кон-

Контрольна І 84,0±0,11 77,3±0,46 67,1±0,28 37,5±0,41 89,9±0,07
Дослідна ІІ 84,7±0,06* 79,1±0,37* 67,8±0,88 41,1±0,60* 90,2±0,08
     »       ІІІ 84,6±0,11* 78,9±0,46 67,5±0,80 40,8±0,55* 90,1±0,09
     »       IV 84,2±0,17 78,3±0,30 67,1±0,76 37,7±0,59Δ 89,9±0,18

Пр им і т к а . Тут і далі вірогідність різниці: * Р<0,05 порівняно з контрольною групою; Δ Р<0,05 порівняно з
ІІ дослідною групою.

1. Перетравність поживних речовин, %

Група

Коефіцієнт перетравності, %

БЕР
Органічна
речовина Протеїн Жир Клітковина
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тролю. Найвищий коефіцієнт — 84,7% (Р<0,05)
установлено у підсвинків ІІ дослідної групи.
Перетравність сирого протеїну у тварин ІІ, ІІІ і

IV дослідних груп порівняно з контролем була
вищою відповідно на 1,8%; 1,6 і 1%. Найвищий
коефіцієнт перетравності сирого протеїну —
79,1% (Р<0,05) установлено у підсвинків ІІ дослід-
ної групи. Свині ІІ і ІІІ дослідних груп порівняно з
контролем вирізнялися кращою перетравністю
сирого жиру відповідно на 0,7 і 0,5%. У тварин IV
дослідної групи перетравність сирого жиру була
на одному рівні з контролем.
Істотної різниці у коефіцієнтах перетравності

органічної речовини, сирого жиру та сирого про-
теїну між дослідними групами свиней, яким зго-
довували різні антибактеріальні препарати, не
виявлено.
Додавання до комбікормів для молодняку сви-

ней на відгодівлі пребіотика біо-мос протягом 90
та 120 днів позитивно вплинуло на перетравність
сирої клітковини. Так, свині ІІ дослідної групи за
коефіцієнтами перетравності сирої клітковини
перевищували контроль на 3,6% (Р<0,05); ІІІ —
на 3,3 (Р<0,05) і IV — на 0,2%. Проте перетрав-
ність сирої клітковини тваринами IV дослідної гру-
пи, яким до комбікорму додавали кормовий ан-
тибіотик біовіт, порівняно з тваринами ІІ і ІІІ дос-
лідних груп, яким згодовували пребіотик біо-мос,
була меншою відповідно на 3,4 (Р<0,05) і 3,1%.
Досліджувані фактори також вплинули на пере-

травність безазотистих екстрактивних речовин
(БЕР). За коефіцієнтами перетравності БЕР тва-
рини ІІ і ІІІ дослідних груп перевищували конт-
рольних аналогів відповідно на 0,3 та 0,2%. Пе-
ретравність БЕР у тварин IV дослідної групи за-
лишилась на рівні контролю.
Аналізуючи перетравність поживних речовин

у дослідних свиней загалом, можна зазначити,
що препарат біо-мос позитивно впливає на про-
цеси травлення у свиней. Водночас найвищі по-
казники перетравності поживних речовин вияв-
лено у тих тварин, які отримували у складі ком-
бікорму 0,06% біо-мосу за масою комбікорму
протягом 120 днів.
Результати досліджень середньодобового ба-

лансу азоту в організмі молодняку свиней на
відгодівлі наведено в табл. 2. Дані табл. 2 свід-
чать, що молодняком свиней на відгодівлі в се-
редньому за групами спожито з кормами раціо-
ну 87,84—88,13 г азоту. Проте найбільше азоту
спожито і засвоєно молодняком ІІ дослідної гру-
пи (Р<0,05). Показник використання азоту (спів-
відношення кількості засвоєного азоту і спожито-
го) був також найвищим у свиней ІІ дослідної гру-
пи, які отримували препарат біо-мос у дозі 0,06%
за масою комбікорму протягом 120 днів — відпо-
відно 46,69 г. Найнижчий показник використання
азоту спостерігався у молодняку свиней конт-
рольної групи, які препарат біо-мос та кормовий
антибіотик не споживали.

Контрольна І 87,93±0,300 19,94±0,432 24,56±0,525 43,43±0,904 49,39±0,984
Дослідна ІІ 88,13±0,273 18,43±0,375 23,01±0,571 46,69±0,561* 52,98±0,794*
       »     ІІІ 87,84±0,404 18,52±0,339 23,03±0,509 46,30±0,649 52,70±0,684
       »     ІV 87,86±0,156 19,10±0,280 24,44±0,746 44,32±0,680 50,45±0,862

2. Баланс азот в ор анізмі піддослідних свиней

Група Спожито
в раціоні, г

Виділено, г Використано (відклалося)

з калом з сечею у % спожитогоусього, г

Уведення до складу комбікорму молодняку
свиней на відгодівлі препарату біо-мос у кіль-
кості 0,06% за його масою протягом усього
періоду відгодівлі позитивно впливає на пере-

Висновки

травність і засвоєння поживних речовин. Зас-
тосування пребіотика біо-мос свідчить про не-
доцільність використання в годівлі молодняку
свиней на відгодівлі кормових антибіотиків.
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