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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СОЇ В ГОДІВЛІ 
ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ ТА РІЗНА БІОЛОГІЧНА 
ЦІННІСТЬ СОЄВОГО БІЛКА І МОЛОКА В МОЛОЧНИЙ 
ПЕРІОД ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛЯТ

У дійних корів з добовою продуктивністю 30—40 кг порівняно з 
низькопродуктивними, кишечне травлення переважає в 1,7 разу рубцеве 
травлення, що пояснюється швидкістю проходження по травному тракту 
кормової маси, зокрема, екструдованої сої протягом доби до 0,90— 
1,10кг/год.

При нормованому споживанні енергії коровами з добовим надоєм 
10, 20, 40 і 60 л молока частка бактеріального протеїну по відношенню до 
загальної потреби становить, відповідно, 89,2, 69,0, 58,1 і 54,6 %. Оскільки 
синтез мікробного протеїну з розрахунку на одиницю ОЕ є величина 
відносно постійна, то випливає обґрунтованість підвищення потреби 
високопродуктивних корів у легкорозщеплюваному протеїні. Тому 
динаміка вмісту протеїну в кормовій масі та його переміщення і 
всмоктування в шлунково-кишковому тракті, підтверджує збільшення 
майже в 3 рази частки кишкового травлення у високопродуктивних корів 

і по відношенню до низькопродуктивних.
На основі проведених досліджень ідентичність вмісту незамінних 

амінокислот у білку молока, мікробіальному рубці і зерна сої свідчить про 
їх однакову біологічну цінність, тобто, білки молока можна замінити 
білками сої. Насправді зробити це можна лише теоретично, а в замінниках 
незбираного молока для телят-молочників неможливо. В основі різної 
біологічної цінності білків сої від таких молока для телят-молочників є 
відмінність пептидних і міжпептидних зв’язків у структурі білків.
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Витрати сирого протеїну екструдованої сої на синтез 1 л молока для 
корів з удоєм ЗО—40 л становлять 80—70 г, що є основою висок: 
молочної продуктивності. Після молочного періоду вирощування телят 
продуктивна дія білків сої є ідентичною з білками молока.
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Если зернобобовьіе культурьі относят к пищевьім культурам, то сс * 
устойчиво заняла место в ряду основньїх культур агробизнеса.

Зернобобовьіе культурьі, включая сою, требуют строгой регулирс ь і  
комбайна при уборке и щадящей технологии при послеуборочн: і 
обработке и подготовке семян. Зти особенности обьясняются тем, чт: 
целью снижения потерь урожая, жатка при уборке зернобобовьіх культ> а. 
практически, отслеживает рельеф поля и в бункер комбайна попа~і;~ 
больщое количество минерального и растительного сора.

Актуальность полной очистки семян сой в темпе убсг» і 
исключительно вьісока. Сегодня для зтого разработанії 
вьюокопроизводительньїе нетравмирующие машиньї. Первьій зіш  
очистки на аспирационном принципе, а второй на отделении сор^ » 
зерновой примеси на рассевах.

Внедряемая щадящая пофракционная технология произвол;:і. 
сидьньїх семян позволяет получать семена максимально вьісок::   ̂
потенциала.

Приведена компоновка оборудования на семенном заводе.
Указанная цель достигается полной очисткой, разделением семян ьл 

фракции по размерам и вьіделением из каждой фракции семян вьіс: і :«і 
плотности. «і . . „ч

Особш«ость к^либровки в том, что она вьшолняется на решггг* 
запатентованной геометрии, которьіе калибруют семена по толщине тхі 
по вьіполненности. Такая строгая калибровка позволяет вьшолн гзь.
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