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Правильний вибір системи нормування годівлі (за
вітчизняними деталізованими нормами, системами
ARC, NRC, INRA тощо)



Якість кормів і технологія
згодовування



Диференціація
норм
годівлі
періодами і фазами лактації

їх

приготування

і

за фізіологічними

Годівля – один із найвагоміших чинників реалізації
продуктивного потенціалу тварин !

Мета підприємства – підвищити економічну ефективність виробництва
готової продукції, максимізувавши прибуток за рахунок мінімізації
факторів ризику

Фактори ризику для забезпечення повноцінної годівлі тварин
Порушення технології виготовлення та зберігання
кормів – використання неякісної кормової бази
контамінація корму
(рівень безпечності)

Незбалансований раціон годівлі –
порушення фізіологічного стану
тварин
(здоров’я худоби)
невідповідність корму технічним
вимогам ДСТУ за фізико-хімічними
показниками (рівень якості)

Мінімізація факторів ризику = постійний моніторинг
кормів за показниками безпечності і якості та своєчасний
контроль за станом здоров’я тварин.

Відповідно до ветеринарно-санітарних норм та вимог щодо якості
кормів для тварин ОБОВ'ЯЗКОВИМ є дослідження кормової
сировини на БЕЗПЕЧНІСТЬ:
1.

Загальна токсичність;

2.

Бактеріологічні показники;

3.

Мікологічні показники.

Визначення загальної токсичності кормів проводяться за біопробою на
білих мишах (за умов внутрішньошлункового введення олійного екстракту
корму (силос, сінаж); за умов 100% аліментарного введення (концентровані
корми)).

Моніторинг кормів за контамінантами біотичного
походження
Недотримання технології заготівлі та зберігання кормів призводить до
його контамінації патогенною бактеріальною мікрофлорою, яка може
стати причиною виникнення різноманітних інфекційних захворювань ВРХ
Особливо небезпечним для здоров'я тварин є патогенні штами мікроорганізмів:
бактерії роду сальмонела, патогенні штами кишкової палички, патогенні пастерели,
токсиноутворюючі анаероби – клостридії, ентерококи, вміст яких в кормах НЕ
ДОПУСКАЄТЬСЯ !!!

Задача лабораторії – виявити видову специфічність мікрофлори
кормів та встановити її патогенний чи непатогенний характер

Бактеріологічні дослідження кормів:
•

Загальна кількість мікроорганізмів (кМАФАнМ);

•

Ентеробактерії (кишкова паличка, сальмонела);

•

Анаеробна мікрофлора (клостридії);

•

Протей, синьогнійна паличка тощо.

Контамінація корму мікроскопічними грибами
Контамінація кормів мікобіотою можлива на всіх стадіях виробництва, переробки,
зберігання та транспортування.

За оцінками закордонних аналітиків, більше 40 % світового зерна
контаміновано мікроскопічними грибами та їх вторинними метаболітами –
мікотоксинами.

Грубі
корми
найчастіше
вражаються
мікобіотою,
представленою
в
основному
грибами роду Aspergillus, Mucor,
Вплив грибів та мікотоксинів на якість Rhizopus, Rhizomucor, Penicillium,
Alternaria,
Cladosporium,
кормів:
Концентровані (зернові) корми –
- зміна кольору, запаху (нудотний) та смакових грибами роду Aspergillus, Mucor,
властивостей,
Rhizopus, Penicillium, Fussarium.

зниження поживної та енергетичної
цінності кормів: зменшення сухої маси,
руйнування жирів, вуглеводів та білків (зниження
розчинності й перетравності),
накопичення в кормах продуктів розпаду –
органічних жирних кислот, аміаку, пептонів та ін.

Наслідки використання в годівлі ВРХ кормів, забруднених мікроскопічними
грибами:
Мікотоксин

Плісняві
гриби (рід)

Вплив на організм тварин

Гастроентерит
Геморагії кишечнику
Т-2
Fusarium
Зниження споживання кормів
Гибель молодняку
Вомітоксин
Зниження продуктивності (надій, прирости)
Fusarium
(DON)
Зниження споживання кормів
Діарея
Охратоксин Penicillinum
Ураження нирок
Зниження надоїв
Зеараленон
Fusarium Зниження споживання кормів
(F-2)
Зниження репродуктивних функцій
Фумінозин
Fusarium Зниження репродуктивних функцій
Зниження надоїв
Зниження споживання кормів
Афлатоксини
Зниження репродуктивних функцій, аборти
(загальна
Aspergilus
Зниження споживання кормів, діарея
кількість)
Захворювання печінки (жирова дистрофія)
Гіповітаміноз А

Максимально допустимий
вміст у раціоні, мкг
100

300
5,0
100
95

20

Мікологічні дослідження кормів та кормової сировини входять в обов’язковий
комплекс санітарно-мікологічного контролю кормів.

Лабораторія «СМАРТБІОЛАБ» пропонує мікологічні
дослідження кормів:
– первинне виділення мікроскопічних грибів із кормів;
– визначення ступеня контамінації кормів та кормової сировини мікроскопічними
грибами (оцінюється відповідно до встановлених норм максимально допустимого
вмісту колонійутворюючих одиниць, спор (КУО) в 1 грамі корму);
– виділення у чисту культуру виділених ізолятів;
– видова ідентифікація мікроміцетів, з урахуванням потенційних патогенних видів,
з використанням макро- та мікроскопічних методів досліджень.

Систематичний моніторинг кормів за показниками, що входять до
переліку мікологічних досліджень, слугує профілактикою кормових
токсикозів тварин.
Періодичність проведення досліджень кормів за показниками
безпечності :
- за використання в годівлі тварин кожної нової партії кормів;
- не рідше 1 разу на 1-2 місяці (особливо у зимово-стійловий
період).

Безпечність кормів
Фізико-хімічні дослідження
При довготривалому зберіганні кормів з високим вмістом жиру відбувається
їх псування з утворенням продуктів окислення і гідролізу ліпідів.
Показниками псування жирів у кормах є кислотне та перекисне число жиру.
Перекисне число жиру – показник, що характеризує наявність первинних продуктів
окислення ліпідів (перекисів і гідроперекисів), визначається як кількість йоду в грамах,
виділеного із розчину йодистого калію перекисами, що містяться в 100 г/жиру (% І) .
Кислотне число – показник, що характеризує кількість вільних жирних кислот, які містяться
в жирі та розраховується як кількість гідроксиду калію (в мг), витраченого на нейтралізацію
вільних жирних кислот, що містяться в 1 г жиру кормів (мгКОН/г)

Визначення активності уреази у соєвих продуктах
Уреаза – фермент, який здійснює гідролітичне розщеплення сечовини з
утворенням аміаку і вуглекислого газу.
Визначення активності уреази – достатньо швидкий і доступний спосіб
оцінки залишкової активності антипоживних факторів соєвих продуктів, а саме –
інгібіторів трипсину, які, за присутності в раціоні, знижують ефективність
використання корму, пригнічуючи ріст тварин і знижуючи їх продуктивність.
Максимальний допустисоєвого шроту - 0,5 mg N/g × min. (COMMISSION REGULATION (EU) No 242/2010 від 19 March 2010, стр.
L 77/23).

Моніторинг кормів за показниками якості
Підвищення продуктивності тварин = збалансований раціон
годівлі!
Хімічний склад і поживність корму напряму залежать від ряду факторів:
• кліматичних та геохімічних умов зростання кормової культури;
• фази вегетації;
• умов і технологічних прийомів заготівлі та зберігання тощо.

Варіабельність концентрації сирого протеїну та
сирої клітковини у зерні за 20-річний період
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Рис.1. - Вміст мікроелементів в сіні люцерновому за
періодами досліджень, мг/кг сухої речовини (СР)
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Обов'язкова вимога:
Нормування раціонів годівлі необхідно
здійснювати лише з урахуванням
фактичних
(а
не
довідникових!)4
показників поживної цінності та якості
всіх кормових компонентів для кожної
технологічної групи тварин!

Манган

Цинк

Рис. 2. - Вміст мікроелементів в силосі кукурудзяному за
періодами досліджень, мг/кг сухої речовини (СР)
Пшениця

Овес

Кукурудза

2
1986-1990

1995-2000

2000-2004

2005

2006-2009

Рис. 3. - Динаміка змін вмісту Купруму у зерні

Лабораторія «СМАРТБІОЛАБ» проводить дослідження поживної цінності
кормів класичними фізико-хімічними та сучасними спектроскопічними
методами у ближній інфрачервоній області на
аналізаторі SupNIR-2750
Досліджувані показники:















 Sr, Br, Se, Pb, Zn, Cu, Ni,
Волога, %
Fe, Co, Mn, Cr
Суха речовина, %;
Сира зола, %;
Сирий протеїн, %;
Сирий жир, %;
Сира клітковина, %;
Кислотно-детергентна клітковина, %;
Нейтрально-детергентна клітковина, %;
Кальцій, %;
Фосфор, %;
Перекисне та кислотне число жиру, %
Активність уреази, рН од.
Карбаміди, %

Визначення кислотності силосу та сінажу,
співвідношення органічних кислот
Досліджувані показники:
•
•
•
•
•
•

Активна кислотність, рН;
Молочна кислота, % (у розрахунку на суху речовину);
Оцтова кислота: вільна та зв'язана, % (у розрахунку на суху речовину);
Масляна кислота: вільна та зв'язана, % (у розрахунку на суху речовину);
Сума кислот: молочна + оцтова + масляна, %;
Співвідношення кислот (молочна : оцтова : масляна), % (у натуральному кормі)

ДСТУ 4684:2006 Технічні вимоги до якості сінажу
Показники

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

Колір

Зелений, сірувато-зелений, жовто-зелений,
у конюшини – світло- і темно-коричневий та світло-бурий

Запах

Ароматний запах фруктів, слабкий запах меду та свіжоспеченого хліба

Консистенція (структура)

Немазка, без ознак ослизнення

Вміст масляної кислоти, %, не більше ніж

0,3

Вміст оцтової кислоти
Активна кислотність (рН), не більше ніж:
за вмістом сухої речовини від 40 % до 45 %
за вмістом сухої речовини від 45 % до 60%

0,4

0,5

3,5
4,5
4,7

Вміст сухої речовини, %:
за вмістом бобових більше ніж 50 %
за вмістом бобових менше ніж 50 %

4,7
4,9

4,9
5,1

40-55
40-60

Вміст у сухій речовині:
сирої клітковини, не більше ніж
сирого протеїну, неменше ніж

30
13

33
11

35
9

Обмінної енергії, МДж/кг, не менше ніж

9,1

8,6

8,1

Кормових одиниць у 1 кг, не менше ніж

0,67

0,60

0,54

ДСТУ 4782:2007 Технічні вимоги до якості силосу
Показники
Вміст сухої речовини, %, не менше ніж

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

25

20

15

Колір

Властивий для певного виду силосу (жовто-зелений, жовтокоричневий)

Запах

Приємний кислий з ароматом хліба та фруктів, допускається
слабкий запах масляної та оцтової кислоти

Консистенція (структура)

Аналогічна структурі вихідного матеріалу, без ознак ослизнення

Активна кислотність (рН):
за вмістом сухої речовини 15-25 %
за вмістом сухої речовини 25-40 %
Питома частка молочної кислоти в
загальній кількості органічних кислот
(молочної, оцтової, масляної), %, не менше

Вміст у сухій речовині:
сирого протеїну, %, не менше
сирої клітковини, %, не більше
обмінної енергії, МДж/кг, не менше
кормових одиниць, в 1 кг, н менше
масляної кислоти, %, не більше
оцтової кислоти, %, не більше

3,8-4,3
3,9-4,5

3,7-4,5
3,8-4,7

3,6-4,7
3,7-4,9

50

40
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Моніторинг фізіологічного стану здоров‘я тварин
за біохімічними показниками сироватки крові
Систематичне визначення біохімічних показників сироватки крові – профілактика захворювань (за рахунок
своєчасного прийняття заходів щодо корекції раціону) і прогнозування продуктивності сільськогосподарських
тварин
Біохімічні дослідження сироватки крові тварин слід проводити:
Перехідний (транзитний) період: період сухостою, отелення (перші сім діб), новотільності/роздою (до 30 діб
лактації)
Період лактації (2-3 рази залежно від фази лактації для перевірки фізіологічного стану та корекції раціону)

Лабораторія «СМАРТБІОЛАБ» пропонує спектр біохімічних
досліджень сироватки крові тварин за показниками:







загальний білок, альбуміни, глобуліни, сечовина;
креатинін;
глюкоза;
загальний холестерин;
кислотна ємність сироватки крові;
активність ферментів: аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, лужної
фосфатази;
 вітаміни А, Е, каротин;
 макроелементи: Са загальний, Р неорганічний, Mg, К;
 мікроелементи: Fe, Zn, Cu, Mn, Se, Co, Br, Pb, Ni, Cr, Sr

Показник,
одиниці вимірювання

Референтні значення
для корів

Загальний білок, г/л

59,0-85,0

Альбуміни, %

38,0-50,0

Глобуліни, %

50,0-62,0

Сечовина, ммоль/л

3,3-6,7

Загальний холестерин, ммоль/л

2,3-6,6

АсАТ, Од/л

48,0-108,0

АлАТ, Од/л

17,0-41,0

Лужна фосфатаза, Од/л

29,0-99,0

Загальний Са, ммоль/л

1,98-3,12

Неорганічний Р, ммоль/л

1,50-2,90

Магній, ммоль/л

0,70-1,23

Калій, ммоль/л

4,0-5,3

Вітамін А, мкг%

25,0-80,0

Вітамін Е, мкг/мл

2,0-9,0

Каротин, мкг %

0,4-2,0

Відхилення досліджуваних біохімічних
показників від референтних значень
фізіологічного стану здорових тварин
дозволяють діагностувати певні зміни
(наявність патологічних процесів) в
організмі тварин під дією різних факторів
середовища (у першу чергу – годівлі).
Частка таких патологічних змін серед
неінфекційних хвороб ВРХ становить не
менше 30 %.

Дослідження впливу факторів годівлі на якість
продукції:
 дослідження якості молока - жир, білок, лактоза, суха речовина, сухий
знежирений залишок, протеїн, точка замерзання, вміст соматичних
клітин;
 визначення сечовини в молоці

Дослідження сечовини та білка в молоці – найбільш
простий і доступний спосіб визначення збалансованості
раціону за показниками сирого протеїну та енергії!
Вміст сечовини в молоці
Референтні значення 15-30 мг/100 мл *
* - за вмісту білка в молоці 3,2 – 3,6 %

Злагоджена робота працівників господарств та лабораторії –
мінімізація ризиків
підвищення продуктивності тварин
благополуччя і процвітання компаній !

Дякую за увагу!

