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Технологія виробництва 
лікувально-профілактичного
корму для сільськогосподарських тварин

Н
а даний час у світі інтенсивно роз
вивається напрям біотехнологій 

для агропромислового комплек
су, зокрема, для виробництва кормів. 
Великого розповсюдження набули бага

токомпонентні профілактичні білково-ві

тамінні добавки для збагачення кормів, 
але в Україні, на жаль, практично відсутнє 
виробництво таких продуктів. Ринок на

сичений імпортованими та високовар- 
тісними преміксами і добавками, склад 

і технології виробництва яких захищені 

патентами та охороняються. Аналіз про
блеми показав, що потреба в таких про

дуктах досить висока і в подальшому буде 
зростати по мірі збільшення поголів'я 
сільськогосподарських тварин і птахів.

Для України на сьогоднішній день 
актуальним питанням є розвиток про

мислового тваринництва. Таким чином, 
продукція тваринництва, вироблена не 

промисловим шляхом, втрачає можли

вість успішно використовувати здобутки 

науки та нові технології відгодівлі, при 
цьому спостерігається її висока собівар
тість і низька якість.

У промисловому вирощуванні тварин 

одним із факторів, що зменшує показники 
продуктивності і не дозволяє зробити сви
нарство високорентабельною галуззю, є 
хвороби свиней. Тварини можуть хворіти 

внаслідок недотримання технологічного 
процесу, а також з вини обслуговуючого 
персоналу. Всі ці причини разом з іншими 
чинниками приводять до функціональних 
порушень в організмі свиней та до роз

витку інфекційних хвороб, з якими важко 
боротися без суворого дотримання тех

нологічних режимів відгодівлі.
Тому слід зауважити, що профілакти

ка інфекційних хвороб свиней в госпо
дарствах промислового типу неможлива 

без профілактичного оздоровлення усіх 
хвороб в цілому. Цю проблему потрібно 
вирішувати не тільки за допомогою вак

цин, антибіотиків, які значно здорожують 
відгодівлю тварин, але й застосовувати 
профілактичне харчування, тобто профі
лактичні корми для оздоровлення всього 

організму тварин. Разом з використанням 

медикаментозної профілактики в системі 
лікувально-профілактичних заходів з до

триманням технологічних режимів необ
хідно використовувати профілактичний 

корм, це дозволить зробити виробництво 

рентабельним.
В розвинутих країнах кормовироб

ництво базується на наукоємних техно
логіях з використанням накопичених 

знань всього світу. Особливу актуальність 

мають корми, що вироблені на основі 
глибокої переробки великого спектру 
сировини: рослинної, тваринної, мікробі
ологічної, тобто технологічно оброблені 
багатокомпонентні суміші, доведені до 

необхідної дисперсності в залежності від 

віку та фізіологічного стану тварини і ма
ють профілактичне направлення.

Метою кожного господарства є мак
симальний прибуток при оптимальній 
продуктивності. Частина витрат на кор
ми та ветеринарні препарати в загальній 

структурі усіх фінансових вкладень у сви
нарстві складає 70-80%. Раціон відгодівлі 
повинен бути збалансованим для забез
печення економічної ефективності виро

щування тварин, покращанню їх розвитку, 

оптимізації репродуктивної функції. Зба

Рис. 1. Технологічна схема виробництва замінника молока для молодняку 
сільськогосподарських тварин

1 -  резервуар для суміші компонентів; 2 -  підігрівач; 3 -  ємність з мішалкою; 4 -  апарат для диспергування; 

5 -  пастеризатор; 6 -  вакуум-випарна установка; 7 -  накопичувальна ємність; 8 -  сушарка: 9 -  циклон.
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лансований корм з профілактичним при
значенням повинен відповідати потребі 
кожної вікової групи тварин і забезпечу

ватися в харчових і біологічно-активних 
речовинах згідно їх фізичному стану.

ІТТФ НАН України має досвід роботи з 
розробки технологій та обладнання для 

сільськогосподарського виробництва, в 
тому числі і для кормовиробництва.

Запропоновано й науково обґрунто

вано використання бобів сої, насіння льо
ну та молочної сироватки при одержанні 
лікувально-профілактичної добавки до 
корму. Розроблена рецептура збалансо

вана за складом жиру, білка, вуглеводів, 

вітамінно-мінеральних та лікувально- 

профілактичних компонентів. В основу 
лікувально-профілактичних добавок до 
корму входять: молочна сироватка, со
єві боби, насіння льону. Використання 

молочної сироватки дозволяє забезпе
чити продукт цінними компонентами: си
роватковими білками (90% від загальної 
кількості білка), вуглеводами, молочним 
жиром, вітамінно-мінеральним комплек
сом. Також вона виконує функцію дис

персійного середовища для розчинення 
сухих компонентів при виробництві пас
топодібних добавок, або замінника моло
ка для молодняку сільськогосподарських

тварин. Під час виготовлення гранульо

ваної добавки використовується суха мо
лочна сироватка. Сироваткові білки (лак- 

тоальбумін і лактоглобулін) стимулюють 
ферментативну діяльність шлунку, спри

яють засвоєнню рослинної протеїнової 
фракції і є носіями імунних властивостей. 

Основними постачальниками жиру, білка, 

вітамінно-мінерального комплексу є боби 
сої та насіння льону, крім того, всі ці про
дукти надають корму лікувально-профі
лактичних властивостей.

Лляне насіння здавна використовуєть
ся як джерело харчового масла з метою 
лікувально-профілактичних заходів. Про

те, дослідження останніх років виявило 
різноманітні властивості лляного насіння, 

що багато в чому визначає сферу його за

стосування як нутрицевтика. Основними 
компонентами, що визначають біологічну 

активність лляного насіння, є: жирне мас
ло, білкові речовини, вітаміни, ферменти, 

слиз, вуглеводи, органічні кислоти, мі
кроелементи. Лляне масло має найбільш 

низький вміст небажаних для раціону на

сичених жирних кислот. Його унікальність 
полягає в дуже високому (до 57%) вмісті 

поліненасиченої альфа-лінолівої кислоти 
(АЛК), яка є незамінною жирною кисло
тою в організмі тварини. Вона, як гормо-

Середньозважений хімічний 
склад компонентів

Показники Боби сої
Насіння
льону

Білок,% 36,5 23,0

Жири,% 20,0 35,0

Вуглеводи,% 30,2 35,0

Клітковина,% 3,2 9,0

Вода,% 8,5 8,0

Рослинні волокна,% — 28,0

Зола,% 1,7 3,0

Засвоюваність,% 90,5 91,6

Коефіцієнт
2,32 1,76

ефективності білка,%

Білковий скор,% 47,0 56,5

ноподібний препарат, сприяє здійсненню 
важливих біологічних функцій в організмі. 
Тому насіння льону і масло, що виділяєть

ся з нього, мають не тільки технічне, але й 
лікувально-профілактичне значення.

Використання насіння льону у кор

мовиробництві необхідно, тому що воно 
сприяє не лише очищенню кишківника, 
але й його відновленню, а також віднов
ленню шлунково-кишкового тракту в 

цілому. До складу льону входить багато

Рис. 2. Технологічна схема виробництва гранульованої лікувально-профілактичної добавки 
для корму сільськогосподарських тварин

їв
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1 -  бункер бобів сої;
2 -  зволожувач;
3 -  екструдер;
4 -  ємність змішувач;
5 -  змішувач;
6 -  ваговий дозатор;
7 -  машина для зашивки мішків;
8 -  ємність готового продукту;
9 -  транспортер;
10 -  бункер насіння льону;
11 -  прес;
12 -  ємність для масла льону;
13 -  обробка шроту;
14-дозатор шроту;
15 -  пульт керування;
16 -  бункер сироватки;
17 -  дозатор.
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необхідних речовин, які виводять з ор

ганізму шлаки, пом'якшують та обволо

чують органи травлення, здійснюють по
слаблення і протизапальну дію. Крім того, 

довготривале перетравлення насіння 

льону сприяє механічному розтягненню 

кишківника, цим самим забезпечується 
посилене скорочення та виведення хар

чової маси. Покращення секреторної дії 

шлунково-кишкового тракту здійснюєть
ся за рахунок алкалоіда і лінамарина, що 
знаходяться в оболонці насіння. Слизом, 

який утворюється при обробці насіння, 
здійснюється захист від різних подразни
ків. Ці унікальні властивості льону забез
печують його застосування при лікуванні 
гастритів, колітів, запалень, діареї. Кор

мові добавки, до складу яких входить на
сіння льону, мають речовину лігін, завдя
ки їй краще працює система виводу сечі, 

зменшується вірогідність запалення ни
рок, підтримуються функції печінки. Саме 

тому насіння льону є необхідним компо
нентом при виробництві збалансованих 
лікувально-профілактичних добавок до 

корму. Шляхом подрібнення насіння льо

ну можна отримувати багатокомпонентні 
лікувально-профілактичні суміші.

В ІТТФ НАНУ розроблено технологію 
і спеціальне обладнання для отримання 

гранульованих багатокомпонентних су
мішей на основі екструзійно обробленої 

сої, це сприяє їх широкому розповсю

дженню у виробництві кормів. Суміші 

можуть застосовуватись, як у якості само
стійного корму для молодняку сільсько
господарських тварин, так і у якості доба
вок в корми різних видів тварин та птиці.

Новизна технології полягає у вико
ристанні ефекту пластифікації дисперго
ваного в екструдері високого тиску зерна 
сої безпосередньо на виході з фільєри. 
На останній стадії екструзії дисперговане 
зерно сої миттєво нагрівається до висо

кої температури (120-1600С), при цьому 

відбувається плавлення вуглеводів, вихід 
жирів та інактивація інгібіторів. В такому 
стані «розплав» знаходиться в джерелі 

факела не більше 0,1-0,5 с, після чого від
бувається перекристалізація вуглеводів з 
утворенням неупорядкованої структури 

продукту. В технології використовується 
ефект розплавленого стану для введен

ня в дисперговану сою білково-вітамін
них компонентів, що забезпечує глибоку 
взаємодію компонентів, їх рівномірний

Т Л І

розподіл і упорядковане структуроутво
рення.

Введення білково-вітамінних компо
нентів та шроту або диспергованого на
сіння льону реалізується за допомогою 

спеціально розробленого пристрою, ви
готовленого в Інституті технічної теплофі

зики НАН України.

Технологічна лінія для виробництва 
гранульованих сумішей дозволяє отри

мувати продукт у широкому діапазоні 
концентрацій і властивостей взаємодію
чих компонентів суміші з достатнім вміс
том протеїну, вітамінів, мінералів та про

філактичних компонентів.
Насіння льону підготовлюється таким 

чином: частково видаляється лляне мас

ло і отримується шрот, або насіння дис

пергується за допомогою спеціальних 

млинів.
Розроблено технологічні схеми отри

мання замінника молока для молодня
ку сільськогосподарських тварин з ви

користанням розпилювальної сушарки 
(див. Рис. 1) і отримання гранульованої 
профілактичної білково-вітамінної добав

ки для різних вікових груп сільськогоспо
дарських тварин (див. Рис. 2). ■
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