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За матеріалами 
ГК «Єдінство»

У підвищенні ефективності утримання сільськогос
подарських тварин і птиці головна роль належить орга
нізації повноцінної годівлі. Тобто годівлі, в результаті 
якої забезпечується здоров'я тварин, їхні нормальні 
відтворювальні функції, висока продуктивність і до
сягається достатня якість продукції при найменших 
витратах кормів. При виборі корму важливо правильно 
підібрати склад, який у комплексі відповідав би умо
вам росту і був збалансованим відповідно до потреб 
тварин і птиці в основних поживних речовинах. Також 
на перший план висуваються питання контролю якос
ті кормових компонентів, підвищення споживання і 
засвоєння кормів за рахунок використання різнома
нітних способів приготування, застосування кормових 
добавок та ін. Цим вимогам на сьогоднішній день від
повідають тільки повноцінні комбікорми.

Повноцінні комбікорми повністю забезпечують по
требу тварин і птиці в енергії, поживних, мінеральних 
і біологічно активних речовинах і не вимагають до
даткового доопрацювання. Повноцінний комбікорм 
є єдиним кормом у раціоні, що забезпечує здоров'я, 
інтенсивний ріст молодняку і високу продуктивність. 
Склад комбікормів змінюється залежно від особли

востей травлення тварин, їх виду та віку, а також від 
виду та кількості запланованої продукції. Комбікор
ми виготовляють у розсипному, гранульованому виг
ляді, а також у вигляді крупки з гранул. Застосування 
в годівлі тварин гранульованих кормів дозволяє опти
мізувати економічні показники ефективності, знизи
ти показник конверсії корму, здешевити споживання 
комбікорму і таким чином зменшити собівартість 
продукції тваринництва.

Генетичний потенціал сучасних високопродуктив
них тварин та птиці розрахований на високі показни
ки виробництва продукції. Для реалізації цього по
тенціалу необхідно не тільки балансувати комбікорми 
за поживністю, а й використовувати великий перелік 
біологічно активних речовин – каталізаторів обмін
них процесів. Серед них – вітаміни, мікроелементи, 
незамінні амінокислоти, які обов'язкові для вклю
чення в комбікорми. А такі речовини, як ферменти, 
пробіотики, підкислювачі використовуються для по
кращення ефективності згодовування комбікормів. 
Правильний вибір кормових добавок, створених на 
основі цих речовин, дозволяє підвищити продуктив
ність тварин і знизити вартість раціонів. 
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Приготування сучасних повноцінних комбікор
мів вимагає використання новітніх технологій, тому 
кормові виробництва повинні бути оснащені тех
нологічними лініями з надсучасним обладнанням, 
включаючи екструдери та гранулятори; мати доступ 
до високоякісної сировини; обслуговуватися ква
ліфікованими кадрами на всіх етапах виробничого 
процесу. Таким вимогам повною мірою відповідають 
комбікормові заводи, що входять до ГК «Єдінство». 
Повнораціонні гранульовані корми торгових марок 
«Щедра нива», «Топ корм», «Best Mix» та ін., що ви

пускаються цими підприємствами, повністю забез
печують потребу тварин у поживних, мінеральних і 
біологічно активних речовинах. До складу комбікор
мів, особливо стартових, входять складні комплекси 
вітамінів, високобілкові компоненти та різні добавки, 
що забезпечують високий рівень протеїну і підвищу
ють поживну цінність цих кормів. Вартість же кормів 
компенсується низькими кормовими витратами і хо
рошою продуктивністю. 

Фахівці ГК «Єдінство» завжди наголошують на 
тому, що організувати правильну повноцінну годів
лю можна тільки за умови знання поживної цінності 
кормів і грамотно складених раціонів. Комплексна 
оцінка поживності кормів і раціонів за показника
ми, що відповідають нормам потреби тварин і птиці 
в енергії, поживних і біологічно активних речовинах, 
дозволяє підвищувати ефективність використання 
кормів і продуктивність тварин, збільшувати рівень 
трансформації поживних речовин корму в продукцію 
і сприяє реалізації можливостей, обумовлених гене
тичним потенціалом. Тому ми і хотіли б детальніше 
ознайомити з цінними і корисними складовими на
ших комбікормів.

Первинним показником поживної цінності кормів 
є хімічний склад, тобто вміст у них протеїну, вугле
водів, ліпідів, мінеральних речовин і вітамінів. Ор
ганічні речовини в цілому є незамінними факторами 
живлення тварин. З органічних речовин, що входять 
до складу кормів, найбільше значення мають білки 
протеїну, жири ліпідів, а також вуглеводи.

Потреба тварин і птиці в білках фактично є по
требою в амінокислотах. Амінокислоти є кінцевим 
продуктом розщеплення протеїну кормів у травному 
тракті, вони ж слугують структурним матеріалом для 
утворення білків тіла і безпосередньо продукції тва
ринництва. Тому проблема повноцінного білкового 

живлення тварин полягає в забезпеченні їх необхід
ними амінокислотами, які повинні бути в кормі у 
певному співвідношенні як між собою, так і з інши
ми поживними і біологічно активними речовинами. 
Особлива увага приділяється рівню в кормах лізину і 
метіоніну, які є першими лімітуючими амінокислота
ми, в першу чергу, в раціонах свиней та птиці. Основні 
джерела амінокислот у комбікормах – білкові корми 
тваринного і рослинного походження, а також про
дукти мікробіологічного синтезу у вигляді синтетич
них амінокислот, які характеризуються стабільністю, 
високим вмістом основної речовини і гарною засвою
ваністю. Білок є найбільш дорогим і дефіцитним ком
понентом корму, тому вважається нераціональним 
використовувати його не за призначенням. Він пови
нен бути трансформований організмом птиці тільки в 
високоякісний білок продукції. Однак найбільш пов
не його використання з цією метою відбувається за 
умови достатньої кількості в раціоні енергії.

При нормуванні годівлі тварин і птиці, перш за все, 
звертають увагу на енергетичну поживність кормів. 
Встановлено, що продуктивність на 40–50% визна
чається надходженням в організм енергії. Основними 
джерелами енергії в комбікормах слугують зернові та 
інші висококалорійні корми, а також кормові жири. 
Жири та жироподібні речовини, що входять до складу 
корму, характеризують ліпідну поживність. Основна 
функція ліпідів корму зводиться до того, що жир є го
ловним акумулятором енергії в організмі та важливим 
джерелом тепла. Ліпіди в організмі тварин складають 
основу багатьох ферментів, гормонів, вітамінів – біо
логічних каталізаторів обміну речовин. Жири в ра
ціонах тварин і птиці, крім виконання енергетичної 
функції, сприяють всмоктуванню жиророзчинних 
вітамінів і є джерелом незамінних жирних кислот, в 
тому числі лінолевої кислоти, яка попереджає в орга
нізмі дефіцит інших незамінних жирних кислот.

Мінеральна поживність кормів характеризується 
вмістом у кормах і раціонах кальцію, фосфору (загаль
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ного та доступного), натрію, хлору тощо. Але мінераль
ні речовини надають необхідний біологічний вплив 
тільки за умови оптимального їхнього співвідношен
ня. Тому дуже важливо мати правильне співвідно
шення вмісту окремих елементів у кормах, наприклад, 
кальцію до фосфору, натрію до калію, кальцію до цин
ку, а також кислотнолужне співвідношення.

Вимоги, що висуваються до якості комбікормів, 
за останні роки різко зросли. Науково обґрунтована 
годівля тварин вимагає, щоб у рецептах комбікормів, 
окрім показників поживності, враховувалося також 
співвідношення між обмінною енергією і протеїном, 
клітковиною і сумою вуглеводів, білковим і небілко
вим азотом, а також інші фактори, що впливають на 

обмін речовин в організмі тварин. У збалансованій 
годівлі тварин важливе значення має вміст не тільки 
зазначених вище цінних компонентів, але і біологічно 
активних речовин – вітамінів, мікроелементів, каро
тину тощо. 

Біологічно активні речовини вводять у комбікорми 
у вигляді преміксів, що являють собою суміш вітамі
нів, мікроелементів та інших речовин із наповнюва
чем (висівками, вапняком тощо). Для кожного виду та 
вікової групи тварин готують премікси за особливи
ми рецептами, враховуючи фізіологічні особливості 
та цільове призначення тварин. Наприклад, у премікс 
для племінних курейнесучок включають відповід
ний вміст вітамінів Е, К, В6, С, трохи більший, ніж, 
наприклад, у премікс для промислових курейнесу
чок тощо.

Таким чином, продуктивність тварин і птиці безпо
середньо залежить від вмісту в кормах корисних по
живних речовин та їхнього співвідношення. І головне 
в комбікормі – не формула рецепта, а формула якісних 
характеристик суміші. Компоненти за рецептом мо
жуть бути замінені еквівалентними. Повнораціонний 
корм визначає високий рівень фізіологічної активності 
тварин, їхній швидкий ріст і розвиток, накопичення 
жиру, вироблення молока, яєць, зростання вовни тощо. 
Комбікорм має містити не менше трьох різних за своєю 
природою видів кормових засобів, не враховуючи мі
неральних та інших добавок, повинен задовольняти 
потребу тварин у вуглеводах, протеїні, мінеральних ре
човинах, вітамінах. Але хімічний склад є лише первин
ним показником поживної цінності корму. Крім цього, 
для отримання високої продуктивності потрібно знати 
перетравність і ступінь використання (засвоєння) по
живних речовин кормів. На перетравність та засвоєння 
впливають вік тварини, умови годівлі, підготовка кор
му до згодовування та інше. Всі ці фактори повною мі
рою враховуються нашими фахівцями при підготовці 
рецептур і безпосередньо при виготовленні гранульо
ваних повноцінних комбікормів «Щедра нива», «Топ 
корм», «Best Mix». Окрім того, на заводах ГК «Єдінство» 

найважливіше значення надається якості, біологічній 
безпеці використовуваної сировини та контролю ви
робничих процесів на всіх етапах кормоприготування. 
Це також сприяє поліпшенню показників продуктив
ності сільськогосподарських тварин і птиці та створен
ню умов для високої прибутковості тваринницьких 
господарств.


