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Аналізуючи склад кормів для домашніх тварин, зокре-
ма кролів, можна відмітити переважання в торговель-
ній мережі імпортної продукції для їх відгодівлі, а та-

кож наявність у ній однакової рецептури комбікормів, призна-
чених для згодовування як кролям, так і морським свинкам та 
хом'якам. При цьому, зернова сировина в їх складі є основним 
кормовим джерелом раціону. Відомо, що через видові відмін-
ності в складі травного тракту та фізіології травлення здат-
ність засвоювати поживні речовини кролями дещо відрізня-
ється від інших тварин [1]. Зокрема, корми з високим вміс-
том клітковини кролі перетравлюють краще, н іж свині та 
кури, але гірше, ніж жуйні тварини та коні, а введення ово-
чевих складових до складу комбікормів для кролів пере-
важно замінюється їх використанням у сирому вигляді. 

Щоби правильно організувати харчування кролів, необ-
хідно знати не тільки кількість різних поживних речовин у 
кормах, але і їх перетравлюваність та засвоюваність. Пот-
реба кролів в протеїні залежить від віку кролів і фізіологіч-
ного стану. Вони добре засвоюють повноцінні білки свіжої 
зелені, сінного борошна й кормів тваринного походження -
рибного й м'ясо-кісткового борошна. 

Рослинні жири є джерелом енергії для тварин, позитив-
но впливають на розвиток хутряного покриття, його блиск. 
З рослинними кормами кролі отримують достатню кіль-
кість жиру, повністю забезпечуючи свою потребу в ненаси-
чених жирних кислотах. З вуглеводів найбільше значення в 
їх харчуванні має крохмаль (насіння, плоди) та цукор (коре-
неплоди, цукровий буряк, морква, гарбузи). 

Особливе місце в харчуванні кролів посідає клітко-
вина. Зв ірки перетравлюють її у незначній к ількост і (в 
грубих кормах - на 11-25 %, зелених і зерні - на 40-50 %), 
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Адже в такий спосіб можна підвищити 
органолептику корму, зменшити 
енергоємність його виробництва 

однак вона відіграє важливу роль у регулюванні проце-
сів травлення і в бактеріальному синтезі ряду життєво 
важливих речовин. Кролі не можуть обійтися без кліткови-
ни. При низькому її рівні (нижче 9 % на суху речовину) у них 
спостерігаються розлад травлення, сповільнюється ріст 
погіршується продуктивність. За високого вмісту кліткови-
ни знижується перетравлюваність корму [1]. 

У природних умовах кролі та зайці, маючи можливість са-
мостійно формувати свій раціон харчування, віддають пере-
вагу сирим овочам над зерновими культурами. Зокрема, як-
що звернути увагу на моркву, то вона є цінним джерелом ка-
ротину для тварин. Червоні сорти моркви містять 124-18" 
мг/кг каротину, а жовті - 9-33. Протеїну та клітковини в ній є по 
1,3 %, безазотистих екстрактивних речовин - 8,7, золи - 0.8-
1,2 %. Оскільки при зберігання сирої моркви протягом 5 . 6 
місяців вміст каротину зазвичай знижується вдвічі, коре-
неплоди силосують, сушать, солять і заморожують. Переп 
сушінням моркви її миють та подрібнюють. Суху М О Р К Е , 
зберігають у темному сухому прохолодному місці [2]. 

Картопля, в свою чергу, багата на легкозасвоювані вуг-
леводи, безазотисті екстрактивні речовини (18 %), у тоЬ/І 
числі 14 % крохмалю, 22 - сухих речовин, 1,8 - сирого та 
1,0 % засвоюваного протеїну, 0,8 % сирої клітковини. В 1 • -
картоплі міститься 3,19 МДж обмінної енергії, багато віта-
мінів групи В та вітаміну С [2]. 

Одним із способів зберігання овочів є їх сушіння. Пере-
вага такої технології в тому, що сухі коренеплоди мають в, -
щу кормову цінність і можуть довго зберігатися з мінімаль-
ними втратами поживних речовин (3-5-%). Використанню 
картопляного борошна дає можливість спростити техно-
лог ію та автоматизувати процес виготовлення кормів - = 
фермах і тваринницьких комплексах, отримувати зба-
лансовані повноцінні комбікорми [3]. 

При зневодненні картоплі температура сушильного аге- -
та на виході з першого барабана сушарки становить 80-100 С І 
з другого - 90-120, а за аналогічного процесу видален-= 
вологи з моркви температура сушильного агента в ідповз- : 
сягає 140-150 і 105-115 °С [3]. У цьому випадку можг, е 

Таблиця 1. Хімічний склад картоплі та моркви. % (на -
гальну масу) 

Сировина 
Показники 

Сировина 
Вологість Сирий 

протеїн 
Сирий 

жир 
Сира 

клітковина Сира зола ЬЕ= і 

Морква 88,0 1,30 0,10 2,4 1,0 7-2 | 

Картопля 78.6 2.00 0,40 1.4 1,1 5 ; | 

Таблиця 2. Порівняльна характеристика гранульова-ші 
комбікормів для кролів 

Показник Комбікорм 
"Пашка" 

Комбікорм 3 
овочевими вичавками 

Вологість, % 10,8 11,8 

Кислотність, град. 5,0 5,0 

Крихкість, % 4 4 

Кут насипного ухилу, град. 45 49 

Об'ємна маса, кг/м3 680 677 

Щільність, кг/м3 704 70С 



поживі-/х оечовия у продуктах. Кр і ' 1 того в ілсло. 
• : суш іння сировини є енергоємним процесом. Тому, мета 

-- лої роботи - розробка технології підготовки та введення 
- ральних овочевих ароматизованих добавок до складу 

- -ульованих кормів без сушіння моркви й картоплі. З ці-
метою проведені експериментальні дослідження. На 

еошому етапі вивчень визначені показники, які характери-
р д ь хімічний склад сирої моркви й картоплі (табл. 1). 

Аналіз результатів експериментальних досліджень 
(табл. 1) свідчить про кормову цінність овочів, 
а надто після подальшого видалення з них вологи 

- час виробництва кормового борошна. Проте значна 
-^огоємність процесу одержання овочевого борошна 

= язана з необхідністю попереднього подрібнення си-
: овочів з вилученням до 80 % вологи методом конвек-
І-ОГО сушіння при відповідних втратах поживних речо-
- подальшим подрібненням до необхідних розмірів, 
і , ми провели початкове вилучення овочевого соку з ме-
(С одночасного подрібнення, збереження поживних речо-
и зменшення енерговитрат. Крім того, натуральні овоче-
; :<и були окремо введені нами до складу комбікорму для 

Іголів як ароматизатори, оскільки смак корму впливає на 
гетит тварин, ефективність згодовування, а також з ураху-

= ̂  -.ням того, що можна таким чином попереджати стрес у 
-зарин при їх переведенні з одного корму на інший. 

На другому етапі вивчень нами розроблено рецептури 
Ьсмбікорму-концентрату для кролів. Після видалення соку на 

:"3раті Возсії, отримані овочеві вичавки моркви й картоплі, 
=г подрібнили на лабораторному млинку до крупності, котра 
убезпечувала прохід сировини крізь сито діаметром 1 мм. 

^Б-тимальна кількість введення овочевих вичавок до скла-
: , корму була експериментально визначена й становила 
•'] %. Змішували подрібнені овочеві вичавки з комбікор-

і нзм протягом 4 хв. Гранулювали комбікорм сухим спосо-
|Сом із застосуванням таких операцій: пресування продукту, 
• солодження з підсушуванням гранул, їх просіювання для ві-

-кремлення дрібки і борошнистих частинок. Удавалися до 
-ззтупних параметрів пресування: вологість суміші -15,5-

| • ~.0 %, температура гранул після преса - 60-80 °С, діаметр 
:-зорі в матриці - 4 мм. Отриманий продукт порівнювали з 
«змбікормом для кролів, який реалізується в торговельній 

|гзрежі. Результати дослідів наведено в табл. 2. 
Показники якості корму за такого кількісного введен-

-= овочевих вичавок (10 %) залишились на рівні вироб-
-ичого комбікорму "Пашка" (табл. 2). При цьому досягли 
ізоматизації комбікорму, який після гранулювання мав 
- тко виражений аромат моркви. Такий спосіб організа-
_ ї технологічного процесу дав змогу нам також відмови-
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тись від сушіння вичавок і зберегти частину їх поживних 
речовин у складі соку. 

На завершальному етапі проведено вивчення щодо зго-
довування піддослідним кролям, виготовленого за нашою 
рецептурою гранульованого комбікорму та кормів інши> 
виробників, які реалізуються в торговельній мережі. Вия-
вилося, що всі корми за показниками якості відповідай.• 
нормам, що регламентуються відповідною докумен_а_ -
єю, однак кролі споживали лише деякі з них. Така ситуаи. = 
спонукає до перегляду підходів щодо відгодівлі твар /н 
кормами, в яких запах лише відповідає набору компонен-
тів. Доц ільним є і те, щоби запах кормів також приваб-
лював тварин. Тому розроблена нами рецептура грану-
льованого комб і корму при подальшому згодовуванн: 
збагачена розведеними натуральними овочевими сока-
ми безпосередньо перед відгодівлею, що сприяло підви-
щеному споживанню його кролями. 

На рисунку наведено технологічну схему додання нату-
ральних овочевих ароматизованих добавок до складу гра-
нульованих кормів, яка була розроблена нами за результа-
тами проведених експериментальних досліджень. 

Незважаючи на те, що звичайний раціон кролів скла-
дають овочі, трава, листкова сировина та зерно, при ви-
готовленні комб і корм ів як основний компонент вико-
ристовують зернову сировину. Тому-то спостерігається 
зниження сприйняття корму в тварин, що експеримен-
тально підтверджено під час згодовування кролям кормів, 
виготовлених різними виробниками та реалізовувались , 
торговельній мережі. 

Таким чином, результати проведених досліджень свід-
чать про те, що додаткові компоненти, які можна ввести де 
складу комбікорму, можуть не тільки покращити органо-
лептичні показники, але й підвищити цінність гранульова-
ного комбікорму для кролів за рахунок введення натураль-
них добавок, а запропонований спосіб підготовки до вве-
дення овочевих добавок дає змогу зменшити втрати по-
живних речовин у них та знизити споживання енергії для 
виробництва готової продукції. 
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