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(7з)
(46)

(54) нАпlввологиЙ корм для со5Ак ,тоББl,

(57) Реферат:

Напiввологий корм для собак мiстить
яловиче м'ясо механiчноТ дообвалки,
мiстить соевий шрот, висiвки пшеничнi,

м'ясну сировину, BiTaMiH. Як м'ясну сировину мiстить
як BiTaMiH використовуеться BiTaMiH Е та додатково

кукурудзяне борошно, воду, риб'ячий жир, кальцiй.
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корисна модель належить до галузi виробництва kopMiB, зокрема для собак, i може

використовуватися для забезпечення повноцiнним харчуванням собак рiзного BiKy та

фiзiологiчного стану.
Найближчим до кориснот моделi, lло заявляеться, е корм для домашнiХ твариН [патент PociT

Ne 98.t22516, мпКдzЬк lltB onyOrr.20.,10.2000 р.], цо мiстить кров харчову, голови яловичi,

головИ свинячi, рубецЬ "по"rrrй, 
печiнкУ свинячу, серце свиняче, рибу, борошно рибне, жир

збiрний, BiTaMiH Д, таурин, при такому спiiвiдношеннiкомпонентiв, мас. %: Кров харчова _ ,t5_46,

голови яловичi - 6-1о,'голови свинячi -'1-7, рубець яловичий - 3-12, печiнка свиняча - 4-7, серце
свиняче - 1-3, рибу - Ь-5, риб'яче бopotllHo - 1-2, жир збiрний - 4-8, BiTaMiH А - 50 Мо на 80-100 г

корму, таурин сухий - 0,025 г.' 
Нъдолiком найближчого аналога е те, lло в його складi вiдсрнi компоненти бiлкового

походженнЯ (TaKi як, яечниЙ пороlлок, дрiя(,цжi KopMoBi) овочi, рослиннi олii, сiль, Як наслiдок

спостерiгаеться незбаЛансованиЙ за жирокисЛотниМ складом та BMicToM BiTaMiHiB i мiнеральних

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

у складi корму, мае низьку кормову цiннiсть та високу собiвартiсть за рахунок введення

субпродуtпiв 1 та 2 категорiТ.' 
В основУ корисноТ моделi поставленО задачУ створитИ такий напiВвологий корм для собак,

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

рЬкомендацiй годiвлi KoTiB, мiг би розширити асортимент напiввологих KopMiB.

Поставлена задача вирiшуеться тим, що напiввологий корм дtя собак, який мiстить м'ясну

сировину, BiTaMiH, згiдно'з корисною моделлю, як м'ясну сировину мiстить яловиче м'ясо

механiчiоТ дообвалки, як BiTaMiH використовУеться BiTaMiH Е та додатково мiстить соевий шрот,

висiвки пшеничнi, кукурудзяне борошно, Йоду, риб'ячий жир, кальцiй, при спiввiдношеннi
вка3аних компонентiв, мас. О/о:

м'ясо механiчноi дообвалки
яловиче 55-60
соевий шрот 8-11
висiвки пшеничнi 2,В-3,4
кукурудзяне борошно 7-12
BiTaMiH Е 0,01-0,03
вода 18-23

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:
,ЩодаваннЯ BiTaMiHy Е у кiлькосТi 0,оl-о,о37" забезпеЧуе в органiзмi собак нормальний стан

розмноження, розвитЬК м'язiв, клiтинне диханнЯ та iншi фiзiологiчнi функцiТ, Недостатня
кiлькiсть цього BiTaMiHy призводить до погiршення станУ органiзму собак. Надмiрне споживання
BiTaMiHy Е не засвоюеiься органiзмом У повному обсязi, тому е не доцiльним перевищення його

BMicTy у KopMi.
ВЬеденнЯ до рецепryри кормУ риб'ячогО жиру У кiлькостi о,8-1,2% пiдвищуе привабливiсть

даногО проду*rу. ilедосrЪтн" *iлькiсr" риб'ячого'Жиру може привестИ до paxiTy на paHHix стадiях

розвrт*у' соЬак, ПеревищеНня даногО лiмiтУ риб'ячогО жиру впливае на погiршення фiзико-
хiмiчних показникiв готового продуlту.

flеяка м'ясна сировина замiнюетьсЯ на рослинНу з метоЮ змен[лення собiвартостi корму t

забезпеченНя необхiднИми елемеНтами У рацiонi собак. СоевиЙ шрот сприяе пiдвищенню
енергетичнОТ цiнностi готовогО продукгУ та пiдвищУе органолептичнi пока3ники корму, У

дiапазонi 8-11 yо зберiгаеться консистенцiя корму за рахунок вологозв'язуючот здатностi соевого
шроту.' 

Пtченичнi висiвки та кукурудзяне борошно у кiлькостi 2,8-3,4 о/о та 7-12 7о вiдповiдно,

повнiстЮ вiдповiдаюТь добовЙМ потребаМ KoTiB. 3бiлЬщеннЯ або зменшення кiлькостi даних
компонентiв призводить до погiршення органолептичних показникiв готового продуlту, а саме
консистенцii.

кальцiй входить у склад тканин, lло виконують опорно-захисну функцiю органiзму. Також.вiн

впливае кислотно-пУжний стаН органiзму. КальцiЮ властивО протидiяти алергiчним реакцiям
органiзму.

3апропонований напiввологий корм дозволяб у промислових умовах виготовляти
напiввологi корми длlя собак рiзного BiKy та фiзiологiчного стану з природноI вiтчизняноТ

сировинИ iз BMicToM ycix необхiДних компонентiв i забезПечити ТХ повноцiнним харчуванням для
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довгого i аtпивного життя. Ми передбачаемо виготовлення напiввологого корму для собак у
виглядi пацJтету, п iдданого термообробцi (полiамiдн iй оболонцi).

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

5 Виходячи з,цього, ми пропонуемо yci жировi компоненти вводити до складу вологого корму
для собак у виглядi жировоТ композицii, яка являе собою сумiшi жирiв тваринних та жиру
риб'ячого.

Корми, lло заявляються, не мiстять у собi штучних компонентiв, тому добре засвоюються
органiзмом собак i не викликають алергiТ.

10
ФормулА корисноi модЕлl

Напiввологий корм для собак, lло мiстить м'ясну сировину, BiTaMiH, який вiдрiзняеться тим, що
як м'ясну сировину мiстить яловиче м'ясо механiчноТ дообвалки, як BiTaMiH використовуеться

15 BiTaMiH Е та додатково мiстить соевий шрот, висiвки пшеничнi, кукурудзяне борошно, воду,
риб'ячий жир, кальцiй, при спiввiдношеннi вказаних компонентiв, мас. 7о:

м'ясо механiчноi дообвалки
яловиче 55-60
соевий шрот 8-1,1

висiвки пшеничнi 2,8-З,4
кукурудзяне борошно 7-12
BiTaMiH Е 0,01-0,03
вода '18-23

риб'ячий жир 0,8-'1 ,2
кальцiй 0,4-0,6.

Комп'ютерна верстка М. Мацело

!ержавна служба iнтелекryальноТ власностi УкраТни, вул. Урицького, 45, м, КиТв, МСП, 0З680, Украiна

!П "УкраТнський iнституг промислово] власностi", вул. Глазунова, 1 , м. Ки1Ъ - 42, 01 60'|
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(54) Назва корисноТ моделi:

нАпlввологиЙ корм для соБАк "тоББl,

(57) Формула корисноТ моделi:

Напiввологий корм для собак, що мiстить м'ясну сировину, BiTaMiH, який вiдрiзняеться тим, lло як м'ясну
сировину мiстить яловиче м'ясо механiчноТ дообвалки, як BiTaMiH використовуеться BiTaMiH Е та додатково
мiстить соевий шрот, висiвки пшеничнi, кукурудзяне борошно, воду, риб'ячий жир, кальцiй, при спiввiдношеннi
вказаних компонентiв, мас. 7о:

м'ясо механiчноi дообвалки яловиче 
55_6о

соевий шрот 8-11
висiвки пшеничнi 2,8-3,4
кукурудзяне борошно 7-12
BiTaMiH Е 0,01-0,0з
вода 18-23
риб'ячий жир 0,8-1,2
кальцiй 0,4-0,6.

CTopiHKa з iз 4
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