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    Активні дріжджі (Saccharomyces Cerevisiae) це жива природня мікрофлора 

 Поглинання кисню забезпечує сприятливе середовище у рубці 

 Сприяють росту фібролітичних бактерій (перетравлювачі клітковини) 

 Підвищують кількість мікробіального протеїну 

 Сприяють виробництву летких жирних кислот 

 Стабільний pH у рубці 

Базова концепція застосування дріжджів 



Базова концепція застосування дріжджів 



Активні дріжджі: як вони працюють 

Збільшення надоїв молока 

Уникнення ацидозу 



 Стабілізація pH рубця 

Обмеження накопичення лактату у рубці 

Сприяння росту та метаболізму бактерій,  
що споживають лактат 

Обмеження росту та метаболізму 
бактерій що виробляють лактат 

（Kangkun，2014） 

Streptococcus bovis Lactobacillus Megasphaera elsdenii Selenomonas ruminantium 

Контрольна 
група 

Група, що 
вживала дріжджі 

Контрольна 
група 

Група, що 
вживала дріжджі 

 
 

 
 

Контрольна 
група 

Група, що 
вживала дріжджі 

Контрольна 
група 

Група, що 
вживала дріжджі 



Дні Контрольна 
група 

Група, що 
вживала дріжджі 

1-ий 6.05±0.08  6.02±0.13  

20-ий 5.85±0.14a  6.19±0.06b  

Уникнення ацидозу 

（Kangkun，2014） 

Стабільний pH рубця – Уникнення ацидозу 
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 Ключові показники якості молока 

Якість 
молока 

Молочні 
білки 

Молочний 
жир 

Кількість 
соматичних 

клітин 

Мікотоксини 
(AFM1) 



Збільшення білку та жиру у молоці 

Збільшення білку у молоці 
 
 Збільшіть кількість рубцевозахищеного 
      протеїну у раціоні 

 
 Забезпечте збалансованість амінокислот 
 
 Збільшіть споживання сухої речовини 

 
  Стабілізуйте мікрофлору рубця, 
       та функціонування рубця  

 … … 
 
 

Збільшення жиру у молоці 

 Збільшіть рівень споживання клітковини 
 Змініть довжину або розмір подрібнення 

грубих кормів 

 Збільшіть частоту годування  

 Уникайте годування незвичним силосом 
 Стабілізуйте мікрофлору рубця, 
       та функціонування рубця  
  … … 



Показник 0 день 28-й день 

Молочний жир（%） 3.63±0.04 3.81±0.04 

Молочний білок（%） 3.18±0.04 3.34±0.02 

Суха речовина (DM)（%） 12.31±0.06 12.55±0.09 
Сухі знежирені  
залишки (SNF)（%） 8.63±0.05 8.83±0.07  

Збільшення білку на 0.16%， Збільшення жиру на 0.18%. 

（Kang，2013) 

Перебіг дослідження 
 Експериментальне дослідження, 380 дійних корів голштинської породи з Китаю (вік, наявність потомства, час лактації та 

надої молока були подібними) були поділено на дві групи 
 Для годування використовувався стандартний раціон, та раціон з додаванням Румінент Ектів Фід Драй Іст 
 Дослідження проводилося 28 днів 

Збільшення білку та жиру у молоці 
за допомогою активних дріжджів 



Кількість соматичних клітин 
(SCC) (104клітин/мл) Втрати молока 

SCC≤15 0 

15≤SCC＜25 Надої молока*1,5/98,5 

25≤SCC＜40 Надої молока*3,5/96,5 

40≤SCC＜110 Надої молока*7,5/92,5 

110≤SCC＜300 Надої молока*12,5/87,5 

Вплив кількості соматичних клітин на надої молока 

Наприклад: 

         Якщо показник SCC корови становить 80*104клітин/мл, надої молока 

становлять 28 л/день. 

Корова втрачатиме 2,27л/день: 

                                     =28*7,5/92,5=2,27л/день 
            

Співвідношення між кількістю соматичних клітин 
та надоями молока 
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Зменшення вартості молока 

    - Покращення конверсії корму 

Показник Надій молока Споживання 
сухої речовини 

Конверсія 
корму 

Вартість молока 
(USD/100кг） 

Ферма 1 27,16  21,35  1,36  41 

Ферма 2 26,66  23,03  1,28  44 

Ферма 3 24,67  19,93  1,23  42 

Ферма вищого рівня 33,00 21,00 1,57 35 

Співвідношення між конверсією корму та вартістю молока 

Чим вище конверсія корму, тим нижча вартість молока 



Як покращити конверсію корму? 

 Оберіть підходящий стандарт годування  

 Стежте за якістю кормів 

 Застосовуйте точну методику годування  

 Підтримуйте рубець у хорошому стані, покращуйте 

перетравлюваність 

Чим вище конверсія корму, тим нижча вартість молока 



Підтримання рубця у хорошому стані 
є ключовим аспектом 

Корм 

Поживні речовини 

Рубець Молоко 

Кількість 
Перетравлюваність 

Як оцінити перетравлюваність? 



（Kangkun，2014） 

Метод 1:  Просіювання навозу – Аналізатор 
перетравлюваності кормів 

Як оцінити перетравлюваність? 



Румінент Ектів Фід Драй Іст  
Покращує перетравлення клітковини 

（Kangkun，2014） 

Зменшення часток (42 проти 17), Залишок на верхньому ситі: -30%, 
Загальний залишок: -26% 

Метод 1: Просіювання навозу – Аналізатор перетравлюваності 
кормів 

Як оцінити перетравлюваність? 

Показник Дата 
Об’єм 

зразка (л) 
Кукурудза 
та бавовна 

Верхнє 
сито, (%) 

Середнє 
сито, (%) 

Нижнє 
сито, (%) 

Загальний 
залишок (%) 

Контрольна 
група 

11.11 2 28+3 12 16 61 89 
11.29 2 42+0 15 8 59 82 

Група, що 
вживала 
дріжджі 

11.11 2 53 13 10 65 88 

11.29 2 17+0 9 4 52 65 



  

Румінент Ектів Фід Драй Іст підвищуює перетравність НДК та КДК на 5-10% 

（Kangkun，2014） 

Перетравність нейтрально-
детергентної клітковини：%  

Перетравність кислотно-
детергентної клітковини：% 

Метод 2:  Метод нейлонового мішка 

Як оцінити перетравлюваність? 



Перетравлення сухої та органічної речовини：  +5% 
Засвоєння НДК та КДК：+30-50% 

（Kangkun，2014） 

Покращення рівня перетравлення сухої речовини, органічної речовини, 
нейтрально-детергентної клітковини та кислотно-детергентної клітковини 

Метод 3:  метод з використанням нерозчинної у кислоті золи 

Як оцінити перетравлюваність? 

Показник Контрольна група Вживання дріжджів 
Суха речовина 49,14±0,79 51,56±1,31 
Органічна речовина 53,66±0,69 56,66±1,38 
НДК 33,93±3,45a 45,61±2,84b 

КДК 13,28±2,46 20,71±1,90 



 
 

Збільшення надоїв молока 

Початок лактації: швидке зростання виробництва 
молока 

Пік лактації: покращення надоїв молока 

Середина лактації: подовження піку виробництва молока 

64 дійні корови 
День лактації: 40-60 день 

 
 

Контрольна 

Дріжджі(10гр/г/д) 

Група 0 день 10 день 20 день Контрольна група 
Група, що вживала 
дріжджі 

Виробництво молока (кг/гол/добу) 
Виробництво молока (кг/гол/добу) 

32 молочні корови 
День лактацій: 136 день 

 
 

260 дійних корів 
День лактації: 190 день 
10.12.2014-28.12.2014 

 
 

Виробництво м
олока (кг/гол/д) 

До спаду 1 2 3 Тиждень 

 
 
 

128 дійні кори 
День лактації: 80 день 

Січень 2014-березень 2014 

Кінець лактації: сповільнення спаду надоїв 



Початок лактації 
2 дослідження 

Пік лактації 
6 досліджень 

Сухостійний 
період 

   +1-2кг  
+1,5-2,8кг 

 
+0,8-2,5кг  

+1,1-1,5кг 

Відновлення рубця,  
Відновлення мікрофлори 

Збільшення надоїв молока – різні фази 

Середина лактації 
4 дослідження 

Пізня лактація 
2 дослідження 



 Спеціальний штам дріжджів, який походить з рубця (CCTCCM 205128) 

 Швидко відновлюють, краще підходять та сприяють роботі рубця 

 Чисті (99%) клітини живих дріжджів, понад 20 мільярдів КУО/г  

 Герметична упаковка, «сплячі» сухі дріжджі, вживайте належних 

заходів для забезпечення активності дріжджів під час зберігання та 

транспортування. 

 

Румінент Ектів Фід Драй Іст 
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Румінент Ектів Фід Драй Іст 

 Збільшення надоїв молока (5%) та зменшення вартості молока шляхом 

стимулювання діяльності рубця та збільшення перетравлюваності. 

 Стабілізація pH рубця та зменшення ризику розвинення ацидозу шляхом 

обмеження накопичення лактатів у рубці.   

 Краща адаптація до стресу завдяки регулюванню мікрофлори рубця та 

стимулювання діяльності рубця. 



Дякуємо! 
http://www.angelyeast.com 
http://vitacom.kiev.ua 

安琪酵母股份有限公司  动物营养事业部 
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