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Подані матеріали хімічного складу пшеничних та житніх висівок.
Відмічена їх роль у годівлі сільськогосподарських тварин, а також,
висвітлені результати досліджень перерозподілу суми легкорозчинних
вуглеводів, крохмалю, цукру, геміцелюлози, целюлози у вуглеводнолігнінових комплексах висівок під дією різних мультиензимних коктейлів.
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Виробництво свинини повинно бути рентабельним, а продукція –
високої якості. Збільшити середньодобові прирости можна за рахунок
підвищення коефіцієнтів перетравності основних поживних речовин
раціону, використавши при цьому дешеві корми та кормову сировину.
Основні корми, що використовують у свинарстві – це зернові
(ячмінь, пшениця, кукурудза, овес, соя). Для здешевлення виробництва
свинини, в склад раціонів вводять продукти переробки злакових, бобових
та олійних культур. Ефективність використання цих кормів не завжди на
належному рівні.
Висівки – побічний продукт борошномельного виробництва, що
включає оболонку та частково зародок зерна, відокремлених від
ендосперму під час виробництва борошна. Дана кормова сировина часто є
складовою комбікормової продукції.
Залежно від сировини, яка використовується на борошномельному
виробництві висівки є: пшеничні, житні, вівсяні, рисові, кукурудзяні,
гречані та ін. У годівлі сільськогосподарських тварин найчастіше
використовуються пшеничні та житні висівки. Останні у своєму складі
містять антипоживні речовини – алкілрезорциноли, тому їх використання
вимагає відповідної обережності.
Висівки часто вводять до складу комбікормової продукції для
свиней, але враховуючи їх хімічний склад є певні обмеження щодо їх
використання у годівлі моногастричних тварин. Це пов’язано з
підвищеним вмістом клітковини, якої у висівках значно більше ніж зерні і
вона має послаблюючу дію на кишечник тварин. Високий рівень важко
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засвоюваних вуглеводів призводить до перевитрати кормових поживних
речовин. У раціонах свиней цей показник обов’язково нормується
стандартами і повинен знаходитися в межах від 4 до 10 %.
В умовах повсякденного зростання дефіциту кормової бази, потрібно
використовувати ферментні препарати, що дають змогу працювати з
різними типами раціонів та корегують послаблений імунітет. До складу
ферментних препаратів, які широко використовуються у годівлі
сільськогосподарських тварин, входять ензими різної дії, тому їх часто
називають сумішами, композиціями або коктейлями.
Мета досліджень – дослідити склад вуглеводно-лігнінового
комплексу житніх та пшеничних висівок. Вивчити, як він змінюється під
впливом мультиензимного коктейлю з целюлази, амілази та протеази.
Визначити перерозподіл цукру, крохмалю, геміцелюлози, целюлози,
лігніну – складових вуглеводно-лігнінового комплексу кормових сумішок
та встановити зміну їх поживної цінності.
Матеріали та методи досліджень. Вивчення складу вуглеводнолігнінового комплексу висівок проводили у відповідності до вимог ДСТУ
3016-95 і ГОСТ 26176-91. Розробку структури мультиензимного коктейлю
(МК) виконали приймаючи до уваги напрацювання попередніх років та
інформацію надану ТОВ ТД «Ензим» щодо активності ферментів αамілази, целюлази, протеази.
Дію ферментних препаратів встановлювали згідно МВВ
«Визначення активної дії кормових ферментів у кормах для тварин,
сировині для виготовлення повнораціонних сумішей» розробленої
Інститутом кормів та сільського господарства Поділля НААН і атестованої
Державним підприємством «Всеукраїнський державний наукововиробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав
споживачів (Укрметртестстандарт)» Держспоживстандарту України,
підтверджено сертифікатом № 081/12-0531.
Результати досліджень. Висівки житні та пшеничні повинні
відповідати нормованим значенням показників якості у відповідності до
ДСТУ 3016-95 «Висівки кормові пшеничні та житні. Технічні умови»
(табл. 1).
Зразки висівок, які використовувалися під час досліджень мали
показник вологості в межах норми. Вміст протеїну у пшеничних висівках
був вищим на 2,91 %, а у житніх висівках навпаки нижчим на 4,4 %
порівняно з нормованим. Показник клітковини був значно вищим у
пшеничних висівках на 1,69 %, а у житніх на 1,63 % порівняно з нормою.
Різниця у показниках клітковини, протеїну та вологості, пов’язана з
різними факторами впливу під час одержання даної кормової сировини, це
умови вирощування, сортові характеристики, технології переробки та
інше.
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1. Загальні технічні вимоги згідно ДСТУ 3016-95 порівняно з
характеристикою дослідних зразків
Найменування
показника
Зовнішній
вигляд

Забарвлення

Запах

Норма згідно ДСТУ 3016-95
Висівки житні
Висівки пшеничні
Сухий сипучий
Сухий сипучий
продукт
продукт
Сірий з
Червоно-жовтий
коричневим
з сіруватим
відтінком
відтінком
Властивий
Властивий
висівкам без
висівкам без
сторонніх
сторонніх
запахів, ні
запахів ні
запахів,
тухлий, ні
тухлий ні
тухлий,
плісеневий
плісеневий

Масова частка
вологи, %
Масова частка
протеїну, %
Масова частка
клітковини, %

Дослідні зразки
Висівки житні
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Сухий сипучий
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Червоно-жовтий
Сірий з
з сіруватим
коричневим
відтінком
відтінком
Властивий
Властивий
висівкам без
висівкам без
сторонніх
сторонніх
запахів, ні
запахів, ні
тухлий, ні
тухлий, ні
плісеневий
плісеневий
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10,69

6,13

Експериментальні дослідження включали
вуглеводно-лігнінового комплексу висівок (рис. 1).
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Рис. 1. Характеристика висівок пшеничних та житніх за вмістом вуглеводів в
АСР, %
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Одержані дані доводять, що сума легкогідролізованих цукрів у
житніх висівках більша на 10,15 % порівняно з пшеничними висівками.
Така різниця обумовлена вищим на 10,79 % вмістом крохмалю. За вмістом
цукру та геміцелюлоз показники практично однакові. Важко
гідролізованих вуглеводів, які включають лігнін та целюлозу у житніх
висівках більше. Це пов’язано з вищим вмістом лігніну на 0,95 % і нижчим
вмістом целюлози лише на 0,44 % порівняно з пшеничними висівками.
З літературних джерел відомо, що ферментативне розщеплення не
крохмальних полісахаридів – лігніну, геміцелюлоз, целюлоз, може сприяти
зростанню енергетичної поживності висівок. Попередні наші дослідження
доводять, що дія протеази забезпечує кращу перетравність протеїну
кормів. Сутність активної дії ферментів полягає в обробці висівок
буферним розчином, що містить фермент. Для забезпечення дії ферментів
створювалися умови наближені до середовища шлунково-кишкового
тракту. Температурний режим при цьому знаходився в діапазоні 35 –
40 °С, що відповідає температурі тіла тварини та внутрішніх органів
травної системи. Під час проведення досліджень за допомогою термостату
підтримували температуру 38 оС. Оптимальна доза ферментних препаратів
на основі амілази, целюлази, протеази в лабораторному експерименті
обрахована згідно норм годівлі (табл. 2).
2. Кількість введення суміші ферментного препарату в дослідженнях
Доза введення %

МК 1 (Целюлаза(Ц)
Амілаза(А) – 0,1)

–

0,5

та

МК2 (Ц – 0,5; А – 0,1 та Протеаза
(П) – 0,1)

Ферментативна
активність од/г
Ц – 540
А – 26380
Ц – 540
А – 26380
П – 75083,4

Одиниць в 1 кг корму

Ц – 2,7
А – 26,38
Ц – 2,7
А – 26,38
П – 75,08

У зразках, які піддавалися впливу ферментних препаратів вивчали
склад вуглеводно-лігнінового комплексу.
У висівках пшеничних під дією різних концентрацій МК
спостерігається підвищення вмісту СЛЦ, крохмалю, цукру, геміцелюлози,
тоді, як рівень целюлози та лігніну залишається відносно сталим в усіх
зразках (рис. 2). Рівень суми легрогідролізованих цукрів (СЛЦ) в зразках
оброблених МК1(ЦА) підвищився на 8,67 %, а МК2 (ЦАП) - на 7,45 %. Це
відбулося за рахунок збільшення вмісту крохмалю, відповідно, на 1,9 і на
1,55 % і цукру – на 3,28 і на 3,97 %. Разом з тим підвищився і вміст
геміцелюлози у зразках оброблених ферментом МК1(ЦА) на 2,27 %, а МК2
(ЦАП) на 3,16 %.

234

Корми і кормовиробництво. 2014. Вип 79

3,76
4,61
4,01

Лігніну, %

3,55
2,89
2,81

Целюлоза, %

11,96
11,07

Геміцелюлоза, %

8,80
7,22
6,53

Цукор, %

3,25

20,20
20,55
18,65

Крохмаль, %

39,37
38,15

Сума ЛРЦ,%

30,70

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

Висівки пшеничні оброблені МК 2(ЦАП)
Висівки пшеничні оброблені МК1 (ЦА)
Висівки пшеничні

Рис. 2. Зміна вуглеводно-лігнінового комплексу в висівках пшеничних під дією
мультиензимного коктейлю

Вивчаючи склад вуглеводно-лігнінового комплексу висівок житніх
після дії різних доз МК було встановлено збільшення вмісту СЛЦ,
крохмалю, цукру (рис.
рис. 3). Щодо вмісту геміцелюлози, целюлози, та лігніну
то їх вміст під дією ферментів знижувався.
Вміст суми легкогідролізованих цукрів (СЛЦ) у вихідних зразках був
на рівні 40,85 %, а після обробки ферментами МК1(ЦА)
ЦА) збільшився на
8,39 %, а МК2 (ЦАП) – на 10,42 %. Вміст крохмалю знаходився на рівні
29,44 %, після обробки збільшився, відповідно, на 1,49 і на 3,29 %. До
обробки ферментами вміст цукру відповідав рівню 3,25 %, а після обробки
підвищився на 10,76 і на 10,37 %, тобто збільшився більше ніж утричі.
Вміст геміцелюлози також піддався зміні. Якщо у вихідних зразках він був
на рівні 8,17 % то після обробки знизився майже удвічі. Після дії МК1(ЦА)
на 3,86 %, а МК2 (ЦАП)
ЦАП) на 3,25 %. Після обробки ферментами знизився і
вміст целюлози. До обробки зразків ферментами її вміст був на рівні і
становив 2,37 %, а після знизився в 1,3 разу. Після обробки МК1(ЦА) на
0,44 %, МК2 (ЦАП) на 0,61 %. Вміст лігніну після обробки знизився під
дією МК1(ЦА) на 1,28 %, а МК2 (ЦАП) на 2,09 % порівняно з
необробленим зразком.
Дослідження по визначенню висівок пшеничних
их та житніх
проводились одночасно і за однакових умов. Тому різниця в розчепленні
не крохмальних полісахаридів
полісахаридів, дає можливість зробити висновок, що
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будова клітинних стінок різних культур різна, і тому по-різному піддається
гідролізу.
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Рис. 3. Зміна вуглеводно-лігнінового комплексу в висівках житніх під дією
мультиензимного коктейлю.

Висновки. Застосування мультиезимного коктейлю на основі
целюлази та амілази а також целюлази, амілази та протеази для обробки
кормів з високим вмістом клітковини забезпечує кращу їх засвоюваність
організмом тварин, а значить і вищу поживну цінність. На нашу думку слід
глибше підходити до розв
розв’язання проблем використання дешевої кормової
сировини і використовувати висівки пшеничні та житні у годівлі свиней та
інших видів сільськогосподарських тварин вводячи при цьому у склад
раціону мультиензимні коктейлі
коктейлі.
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