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(57) Реферат:

Напiввологий корм для KoTiB мiстить куряче м'ясо механiчноI дообвалки, BiTaMiH Е, соевий tчрот,
висiвки житнi, пшеничне борочlно, воду, риб'ячий жир та кальцiй.
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Корисна модель
використовуватися
фiзiологiчного стану.

Найближчим до корисноТ моделi, що заявляеться, е корм длlя кiшок [патент PociT Ne

98122516, мпк мзк 1/18 опубл. 20.10.2000 р.], що мiстить кров харчову, голови яловичl,

головИ свинячi, рубецЬ яловичий, печiнкУ свинячу, серце свиняче, рибу, борошно рибне, жир

збiрний, BiTaMiH А, таурин, при такому спiввiдношеннi компонентiв, мас. %: кров харчова _ 15_46,

головИ яловичi _ 6-1о, головИ свинячi -,|-7, рубеЦь яловичий - з-,l2, печiнка свиняча - 4-7, серце
свиняче - 1-3, риба - 3-5, риб'яче борошно - 1-2, жир збiрний - 4-8, BiTaMir"l А - j0 МО на 80-100 Г

корму, таурин сухий - 0,025 г.

недолiком найближчого аналога е те, lло в його сlсlадi вiдсугнi компоненти бiлкОВОГО

походженнЯ (TaKi як, яечний порошок, дрiжджi KopMoBi) овочi, рослиннi олiТ, сiль. Як наслiдок
спостерiгаеться незбаЛансованиЙ за жирокислотним складом та BMicToM BiTaMiHiB i мiнеральних

речовин, що робить його неповноцiнним для нормального харчування тварин, Тх спiввiдношення

у сr<ладi корму, мае низьку кормову цiннiсть та високу собiвартiсть за рахунок введення
субпродуrтiв 1 та 2 категорiТ.

В основУ корисноТ моделi поставленО задачУ створити такий напiввологиЙ корм для KoTtB,

який би за рахунок введення бiльш широкого спектра компонентiв мав високу кормову цiннiсть,
був збалансований за основними поживними речовинами у вiдповiдностi з нормами i вимогами

рекомендацiй годiвлi KoTiB, розширити асортимент напiввологих KopMiB.

Поставлена задача вирiшуетьсЯ тим, щО напiввологИй корм для KoTiB, який мiстить м'ясну
сировину, BiTaMiH, таурин, згiдно з корисною моделлю, як м'ясну сировину мiстить куряче м'ясо
механiчiоТ дообвалки, як BiTaMiH використовУеться BiTaMiH Е та додатково мiстить соевий шрот,

висiвки житнi, п[леничне борошно, воду, риб'ячий жир, кальцiй, у спiввiдношеннi вказаних

компонентiв, мас. 7о:

м'ясо механiчноТ дообвалки
куряче 57-63
соевий шрот 6-,11

висiвки житнi 1,5-3
пшеничне борошно 6-10
таурин 0,02-0,1
BiTaMiH Е 0,01-0,03
вода 28-35
риб'ячий жир 0,8-1,2
кальцiй 0,4-0,6.
причинно-наслiдковий зв'язок мiж запропонованим складом та очiкуваним механiчним

складом полягае у наступному:
Введення до рецепryри корму таурину у кiлькостi 0,02-0,1 О/о, який дае змоry ВiДТВОРИТИ В

органiзмi koTiB витрачену енергiю, яка виробляеться в недостатнiй кiлькостi. Саме ця кiлькiсть
таурину повнiстю зягlовольняе добовi потреби KoTiB.

додавання вiтаlлiну Е у кiлькостi О,Оl-О,037" забезпечуе в органiзмi KoTiB нормальнИЙ СТаН

розмноження, розвиток м'язiв, клtiтинне дихання та iншi фiзiологiчнi функцiТ. НеДОСТаТНЯ

кiлькiсть цього BiTaMiHy призводить до погiршення стану оргаНiзму KoTiB. Надмiрне споживання
BiTaMiHy Е не засвоюеться органiзмом у повному обсязi, тому е недоцiльним перевичёння його
BMicTy у KopMi.

ВЬедення до рецепryри корму риб'ячого жиру у кiлькостi 0,8-1,2% пiдвищуе приваблИВiСТЬ

даного продуlсгу. Недостатня кiлькiсть риб'ячого жиру мс- .- прr,зести до paxiry на paHHix СТаДiЯХ

розвиr(у KoTiB. Перевиш€пнl даного лiмiту риб'я,,эг| - 1ру ]lливае на погiршеННЯ фiЗИКО,
хiмiчних показникiв готового продуlсгу.

,Щеяка м'ясна сировина замiнюеться на рослинну з метою зменшення собiвартоСТi КОРМУ i

забезпечеНня необхiДними елеМентамИ у рацiонi KoTiB. Соевий шрот сприяе пiдвищенню
енергетичноТ цiнностi готового продуlту та пiдвищуе органолептичнi показничи 1,ooмy_ V

цji]оIу.
Житнi висi:,<и та пtl.jеl,ичнв бор,;,лllо 1, кiльяостi .5-:,t Т.,: /i." ' i:,, :rr_t;',:" ,"

вiдповiдають l.:]бовим потребам KoTiB. Зо;льшення абс .,1t_jl'i,дeЁ,j]i ь1, "],,.,'-., ,-,-]" r Kil,

призводить до погiршення органолептичних показникiв г{)тового ПJi,)Дi': .', а ,_ЗМ;]] , )НЁil

КальцiЙвхr)7]итьускладтканин,Lllс.|,:{rнуlотьФп(-,;_.:::.:,.]:{.!r,lл,.."..,_:,,,,.,.]-j,,j:i
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3апропонований напiввологий корм дозволяе у промислових умовах виготовляти
напiввологi корми для KoTiB рiзного BiKy та фiзiологiчного стану з природноТ вiтчиЗняноТ сировини
iз BMicToM ycix необхiдних компонентiв i забезпечити Тх повноцiнним харчуванням для довгого i

активного життя. Ми передбачаомо виготовлення напiввологого корму для KoTiB у виглядi
паштету, п iдданого термообробцi (у пол iaM iдн i й оболон цi).

Вамивим моментом у годiвлi KoTiB е той фаtс, що вони потребують рiвною мiрою як жирiв
тваринного, так i рослинного походження, а також незамiнних амiнокислот, таких як таурин,

адже BiH виробляеться в недостатнiй кiлькостi, i тому органiзм KoTiB потребуе додаткового
джерела енергiТ,

Виходячи з цього, ми пропонуемо yci жировi компоненти вводити до складу вологОгО кОРМУ

для KoTiB у виглядi жировоi композицiТ, яка являо собою сумiшi жирiв тваринниХ Та ЖИРУ

риб'ячого.
Корми, lло заявляються, не мiстять у собi шryчних компонентiв, тому добРе ЗаСВОЮЮТЬСЯ

органiзмом KoTiB i не викликають алергii.

ФормулА корисноi модЕлl

Напiввологий корм для KoTiB, tло мiстить м'ясну сировину, BiTaMiH, таурин, який вiдрiзняеться
тим, що як м'ясну сировину мiстить куряче м'ясо механiчнот дообвалки, як BiTaMiH

використовуеться BiTaMiH Е та додатково мiстить соевиЙ шрот, висiвки житнi, пшеничне
борошно, воду, риб'ячий жир, кальцiй, у спiввiдноtltеннi вказаних компонентiв, МаС. 7":

м'ясо механiчноi дообвалки
куряче
соевий шрот
висiвки житнi
пшеничне бороч.lно
таурин
BiTaMiH Е
вода
риб'ячий жир
кальцiй

57-63
6-1 1

1,5-3
6-1 0
0,02-0,1
0,01_0,03
28_35
0,8-1,2
0,4-0,6.

Державна слркба iнтелеrryальнот власностi УкраiНи, вул. Урицького, 45, м. киIв, мсп, 03680, УкраТна

ДП "Украiнський iнститrг промисловоТ власностi", вул. Глазунова, ,1 
, м. КиiЪ - 42, 01 601
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(54) Назва корисноТ моделi:

нАпlввологиЙ корм для KoTlB "мурчик"

(57) Формула корисноТ моделi:

Напiввологий корм для KoTiB, шо мiстить м'ясну сировину, BiTaMiH, таурин, якиЙ вiдрiзняеться тим, Що як

м'ясну сировину мiстить куряче м'ясо механiчноi дообвалки, як BiTaMiH використовуеться BiTaMiH Е та

додатково мiстить соевий шрот, висiвки житнi, пшеничне борошно, воду, риб'ячий жир, кальцiй, У
спiввiдношеннi вказаних компонентiв, мас. О/о;

м'ясо механiчноТ дообвалки куряче

соевий шрот
висiвки житнi
пшеничне борошно
таурин
BiTaMiH Е
вода
риб'ячий жир
кальцiй

57_63
6-11
,1,5-3

6-10
0,02-0,1

0,0,|-0,03
28-з5

0,8_1,2
0,4-0,6.


