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Анотація 
За основний період досліду середньодобові прирости були вищими у молодняку великої рогатої ху-

доби другої дослідної групи, що отримувала ферментно-пробіотичний препарат Вітацелл-Ф у кількості 10 
г на одну голову на добу на 85 г, або на 11,3 %, різниця статистично вірогідна (Р<0,001), у молодняку 
третьої дослідної групи, що отримували ферментно-пробіотичний препарат Бацелл у кількості 10 г на добу 
на голову на 65 г, або на 8,7 %, різниця статистично вірогідна (Р<0,01), порівняно з контрольною групою. 
Коефіцієнт перетравності поживних речовин раціону у телят другої дослідної групи вищий за сухою 
речовиною на 1,69 %, органічною речовиною – на 1,54 %, протеїном – на 1,27 %, БЕР – на 2,05 %, третьої 
дослідної групи вищі за сухою речовиною – на 0,93 %, органічною речовиною – на 0,42 %, протеїном – на 
1,17 %, клітковиною – на 1,63 %, порівняно з телятами контрольної групи. Різниця не вірогідна, але 
зберігається тенденція до підвищення коефіцієнтів перетравності основних поживних речовин раціону у 
молодняку великої рогатої худоби другої та третьої дослідних груп. 

Abstract 
For basic period of experience average daily increases were higher in the sapling/pl of cattle of the second 

experience group that got preparation of enzymic probiotic of Vitacell-F in an amount a 10 g on one head on 
twenty-four hours on 85 gs, or on a 11,3 %, difference is statistically reliable (Р<0,001), in the sapling/pl of the 
third experience group, that got preparation of enzymic probiotic of Bacell in an amount a 10 g on twenty-four 
hours on a head on 65 gs, or on a 8,7 %, difference is statistically reliable (Р<0,01), comparatively with a control 
group. Coefficient of digestible of nutritives of ration for the calves of the second experience group higher after a 
dry substance on 1,69 %, by an organic substance - on by a 1,54 %, protein - on 1,27 %, БЕР - on 2,05 %, the third 
experience group higher after a dry substance - on 0,93 %, by an organic substance - on by a 0,42 %, protein - on 
by a 1,17 %, cellulose - on 1,63 %, comparatively with the calves of control group. A difference is not reliable, 
but a tendency is kept to the increase of coefficients of digestible of basic nutritives 

Ключові слова: ферментно-пробіотичний препарат, корм, раціон, продуктивність, молодняк, при-
ріст, годівля, дослід. 

Keywords: preparation of enzymic probiotic, feed, ration, productivity, sapling/pl, increase, feeding, 
experience. 

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах ва-

жливого значення набуває розробка та впрова-
дження нових біологічно-активних речовин, які пі-
двищують продуктивність та резистентність тва-
рин, є екологічно безпечними препаратами. 
Використання біологічно-активних речовин у жив-
ленні молодняку сільськогосподарських тварин 
сприяє формуванню процесу травлення у ранньому 
віці, коли в організмі не працюють всі органи трав-
лення та не сформована ферментна система. Тому 
необхідне проведення досліджень з вивчення 
впливу використання ферментних препаратів у го-
дівлі молодняку великої рогатої худоби на форму-
вання процесу травлення, ферментної системи, під-
вищення показників продуктивності тварин. 

Екзогенні (кормові) ферменти діють на компо-
ненти комбікорму у травному каналі. Найчастіше їх 
використовують в птахівництві і свинарстві. 

Найбільш відомі екзогенні ферменти з родини 
целюлаз, а геміцелюлаз, які називають ксилана-
зами. Відомі також фітази (діють на фітиновий фо-
сфор), кератинази, ліпази, протеази, амілази. 

Сьогодні випробовуються не очищені препа-
рати, а мультиензимні комплекси. Найбільш поши-
рені є целовиридін, пектофоетидин, протосубтилін, 
пектоваморин, амілосубтилін, лізоцим, МЕКи (му-
льтиензимна композиція) та ін. 

При використанні вище названих ферментів на 
фістульних тваринах підвищується ферментація 
крохмалю і білку. Також відомі погляди про вплив 
ферментних препаратів на поліпшення енергетич-
ного живлення. Також в деяких дослідженнях від-
мічається позитивний вплив ферментів на рівень гі-
погенну, ліпідів, амінокислот та протеїну, що особ-
ливо важливо у годівлі молодняку свиней, в період 
його інтенсивного росту [1]. 

До основних передумов використання екзоген-
них ферментів при виробництві комбікормів слід 
віднести: широке використання кормів та раціонів, 
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які мають помірну концентрацію енергію та досту-
пність поживних речовин (ячмінно-пшенична зер-
носуміш, висівки, шрот соняшнику та ін.), відсутні-
стю або недостатньою кількістю (в молодому віці) 
у травному каналі власних ферментів, які спромо-
жні розщепити складні полісахариди не крохмаль-
ного походження, розширеним використанням ви-
сокобілкових ресурсів, з підвищеним вмістом інгі-
біторів ферментації (горох, соя, ріпак, люпин, боби 
та ін.) 

При виробництві ферментних добавок про-
відні біотехнологічні фірми використовують різні 
штами грибів, значно рідше бактерії і бацили. Гри-
бні ферменти не мають неприємного запаху, куль-
тивування грибів проводять у кислому середовищі 
де майже немає патогенних бактерій, кожний пре-
парат являє собою мультиензимну композицію. 

Ферментну активність визначають на ефекті 
зниження в’язкості розчину субстрату. Ця власти-
вість сприяє зниженню в‘язкості вмісту шлунко-ки-
шкового тракту тварин, що сприяє підвищенню їх 
продуктивності на 8-10%, та зниженню витрат кор-
мів на одиницю продукції. Крім того зменшується 
споживання води, знижується вологість калу, що 
покращує гігієну станка. Також ферменти є ефекти-
вними при вимушеному використанні в раціонах 
свіже збираного зерна, яке загострює проблему 
в‘язкості хімусу [2]. 

Роль ферментів у живленні тварин полягає у 
наступному: вони руйнують клітинні оболонки і пі-
двищують доступність вмісту клітини для власних 
травних ферментів організму; при цьому поліпшу-
ється засвоєння поживних речовин в тонкому від-
ділі кишечника; зменшуються негативний ефект 
антипоживних речовин; покращується мікробіоце-
ноз кишковика за рахунок підвищення рівня моно-
сахаридів та зниження в’язкості хімусу; компенсу-
ється дефіцит власних ферментів під час стресів у 
молодняку (при відлученні). 

Нейтралізувати антипоживні властивості і по-
ліпшити поживність значної кількості рослинних 
кормів дає змогу застосування штучних екзогенних 
ферментів. Ефективність покращання засвоювано-
сті кормів за допомогою ензимів полягає в руйну-
ванні клітинних стінок рослинної сировини, що ро-
бить її доступною для впливу травних соків. Слід 
зазначити, що штучні ферменти, на відміну від гор-
монів і вітамінів, не всмоктуються в кров, тому не 
можуть потрапити в готові тваринні продукти: 
м'ясо, молоко, яйця. Як речовини білкової природи 
ферменти безпечні для організму і не залишають ні-
яких слідів у продукції тваринництва. Навпаки, за-
стосування ферментів дає змогу знизити наванта-
ження на навколишнє середовище. Краща конвер-
сія корму сприяє зниженню кількості гною і, 
відповідно, зменшенню виділення в атмосферу азо-
ту і фосфору, що є важливим фактором поліпшення 
екологічної обстановки. 

Екзогенні ензими втягують у травний процес ті 
поживні речовини, на які не впливають природні 
ендогенні ферменти, і таким чином прискорюють і 
підвищують перетравність кормів. Застосування 
ферментних препаратів дає змогу вводити до скла-
ду комбікормів для сільськогосподарських тварин 
та птиці до 10-25% жита і вівса та до 60-70% ячме-
ню і пшениці. 

Тож використання ферментів дає можливість 

значно зекономити на кормах: заміняти дорогі ком-

поненти (кукурудзу, соєвий шрот) дешевшими 

(пшениця, ячмінь, жито, овес, соняшниковий шрот 

і макуха) без ризику для здоров'я тварин. 

Термостабільні препарати, що містять цей фе-

рмент, сприяють перетравлюванню фітатів та кра-

щому засвоєнню органічного фосфору. Додавання 

екзогенної фітази в комбікорми для свиней різко пі-

двищує рівень доступності не тільки фосфору, але 

й кальцію, цинку і білків [3]. 

Втрати активності фітази відбуваються на ета-

пах кондиціонування та грануляції комбікорму. Ці 

ж етапи характеризуються підвищеними значен-

нями температури комбікорму, що призводить до 

часткової інактивації ферменту. Зниження активно-

сті термолабільної фітази у пробах, які відібрані пі-

сля охолодження, може свідчити про необхідність 

збільшення часу перебування комбікорму в охоло-

джувачі. Даний параметр може бути збільшеним за 

рахунок пониження швидкості наповнювання охо-

лоджувальної колони або ж інтенсивністю охоло-

дження комбікорму у колоні за можливості регулю-

вання її технологічних характеристик. Також зни-

ження активності фітази на доволі «м’якій» (у 

температурному відношенні) стадії може свідчити 

про перегрівання ферменту на етапі кондиціону-

вання або при грануляції, та про подальше погір-

шення температурного оптимуму відносно базових 

характеристик ферменту. Все це призводить до 

того, що фермент стає значною мірою інактивова-

ним: це утруднює прогнозування його дії у шлун-

ково-кишковому тракті моногастричних тварин. 

Для вирішення даної проблеми можна рекоменду-

вати декілька способів, які дозволяють зберегти ви-

хідну активність введеного ферменту у комбікорм: 

1) у випадку з незначною втратою активності фер-

менту доцільним є введення деякої надлишкової ак-

тивності фітази у комбікорм для нівелювання втрат 

ферментної активності; 2) при суттєвій втраті акти-

вності ферменту (більше 50%) має сенс використо-

вувати термостабільні модифікації (пов’язані з тер-

мозахисною оболонкою – вкриті) ферменти або ж 

ферменти того ж класу, температура інактивації 

яких витримує жорсткі температурні режими обро-

бки). На даний момент співвідношення в ціні зви-

чайного та термостабільного ферменту складає 1:2, 

тому використання у даній ситуації надлишкової кі-

лькості нетермостійкого ферменту не є доцільним; 

3) модернізація наявного обладнання з метою зни-

ження впливу температурних факторів на комбі-

корм за можливості безпосереднього встановлення 

параметрів роботи у гнучких діапазонах. Дане рі-

шення є найбільш затратним з матеріальної точки 

зору, але при цьому, крім ферментів, дозволить вво-

дити нетермостабільні кормові добавки у комбі-

корм (наприклад, пробіотики) [4]. 
Технолого-економічні наслідки застосування 

ферментів: загальне підвищення поживності раціо-
нів на 5-10 %; зниження витрат корму на одиницю 
приросту живої маси на 5-10 %; підвищення приро-
стів живої маси на 6-10 %; можливість заміни доро-
гих компонентів (соєвий шрот, кукурудзи) більш 
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дешевими (соняшниковий шрот, горох, висівки, яч-
мінь, жито та ін.); покращення зоогігієни примі-
щення. 

Сучасний напрям на зниження собівартості 
продукції тваринництва, безпека кормів із заміною 
тваринного білка на рослинний (соя, соняшник) 
створило ряд проблем: низька засвоюваність білку, 
наявність антипоживних чинників – не крохмаль-
них полісахаридів, підвищення рівня мікотоксинів 
в кормах. Крім того в шлунково-кишковому тракті 
молодняку великої рогатої худоби відсутні ферме-
нти що розщеплюють складні не крохмальні полі-
сахариди (целюлоза, геміцелюлоза, пентоза, пек-
тин, крохмаль). 

Основними компонентами комбікормів для 
птиці є зернові – кукурудза, пшениця, ячмінь тощо. 
Значна частина Фосфору у складі насіння цих куль-
тур (60-80 % від їх загального вмісту) знаходиться 
у вигляді комплексів із фітином, який є антипожи-
вним фактором; він знижує доступність фосфору 
раціонів, що у подальшому вимагає збільшення 
концентрації останнього в кормі за рахунок мінера-
льних добавок. Крім того, білковофітинові компле-
кси активно взаємодіють з манганом, ферумом, 
цинком, купрумом і тим самим ускладнюють їх за-
своєння. У насінні рослин міститься приблизно 1-
3% фітину, який має важливе значення під час про-
ростання, забезпечуючи Фосфором численні біохі-
мічні реакції. У зв’язку із цим, виникає необхід-
ність пошуку шляхів додаткового розщеплення фі-
тину і вилучення з нього Фосфору під час 
перетравлення корму у шлунково-кишковому тра-
кті сільськогосподарської птиці. 

Одним із шляхів підвищення засвоєння фос-
фору корму є використання екзогенних ферментів 
фітаз як кормових добавок до раціонів птиці. Проте 
їхня нестійкість у нативному стані до дії денатуру-
ючих факторів, які знаходяться у шлунково-кишко-
вому тракті, призводить до зниження ефективності 
застосування ензимів. Ефективним методом підви-
щення стійкості екзогенних фітаз до дії рН середо-
вища, протеолітичних ферментів, йонів важких ме-
талів є переведення їх у стабілізований стан. 

Застосування фітази – це новий етап удоскона-
лення технології годівлі тварин і скорочення витрат 
кормів на одиницю продукції. Фітаза – це особли-
вий фермент рослин і мікроорганізмів, який здат-
ний розщеплювати фітинов з’єднання – фітати, у 
вигляді яких існує 78-90 % фосфору в рослинних 
кормах. До фітатів відносять на лише фітинову ки-
слот, але і численні комплексні з’єднання. 

Фітинова кислота – це специфічна хімічна спо-
лука шестиатомного спирту ізонитолу, по кінцях 
якого прикріплені 6 залишків молекул фосфорної 
кислоти. Залишки фосфорної кислоти хімічно акти-
вні, тому до них часто приєднуються атоми металів 
– кальцій, натрій, калій, цинк, мідь. У хімічну взає-
модію можуть вступати кінцеві ділянки фітинової 
кислоти із залишками амінокислот. Тому фітини 
роблять недоступним не лише фосфор, але і значну 
частину білків, амінокислот, вуглеводів, перетво-
рюючи їх на комплексний не перетравний конгло-
мерат. 

Як правило в умовах низької активності або 
повної відсутності фітаз у молодняку великої рога-
тої худоби у першій фазі вирощування, фітиновий 

фосфор і пов'язаний з ним конгломерат корисних 
поживних речовин проходить шлунково-кишковий 
тракт транзитом. Це знижує доступність фосфору 
зернових кормів до рівня 15-22 % його первинної 
кількості в кормі, а міра використання мінералів, 
пов’язаних з ним, знижується не менше, ніж на 8-
25 %. 

Механізм дії усіх відомих кормових препара-
тів фітаз зводиться до дії ферменту на хімічні 
зв’язки інозитолу із залишком фосфорної кислоти. 
В результаті утворюється шестиатомний спирт і 
солі фосфорної кислоти. Інозитол піддається ізоме-
ризації до глюкози і практично повністю всмокту-
ються в тонкому кишечнику. 

Солі фосфорної кислоти, у тому числі і органі-
чні залишки дисоціюють з утворенням іонів мета-
лів і вільних амінокислот. Це означає, що мінера-
льні речовини, що містяться в кормах кальцій, за-
лізо, марганець, цинк, мідь стають доступніші на 9-
12 %. Використання фосфору підвищується на 9-12 
%. 

Велика частина (близько 2/3) загального фос-
фору в рослинних кормах представлена у вигляді 
солей фітинової кислоти – фітатів. Фітаза здійснює 
як синтез, так і гідроліз фітинової кислоти. Внаслі-
док нездатності сільськогосподарських тварин про-
дукувати ендогенну фітазу, фосфор, кальцій, білки 
і інші пов'язані з фітиновою кислотою поживні ре-
човини стають менш доступними. 

Для раціонального використання поживного 
потенціалу кормів і отримання економічної і еколо-
гічно чистішої продукції тваринництва і птахівниц-
тва доцільно використовувати мікробну фітазу. 

Збагачення раціону мікробною фітазою робить 
доступнішим фосфор, кальцій, цинк, і мідь, покра-
щує перетравність корму і стимулює приріст живої 
маси [5]. 

Ефективність використання мікробної фітази 
залежить від дози, співвідношення в раціоні каль-
цію і фосфору, забезпеченість вітаміном D3, складу 
раціону, віку, і генетичних особливостей тварин і 
птиці. 

Отже використання ферменту фітаза в раціо-
нах молодняку великої рогатої худоби дозволяє 
підвищити перетравність речовин, особливо в ран-
ньому віці коли процеси травлення ще достатньо не 
сформовані. А також використання ферменту фі-
таза робить доступнішим фосфор, кальцій, цинк, і 
мідь, покращує перетравність корму і стимулює 
приріст живої маси тварин. 

Невирішені частини загальної проблеми. 
Для забезпечення інтенсивного росту телят у мо-
лочний період, коли у них ще не сформований про-
цес травлення, повністю не функціонують перед-
шлунки та ферментна система в багатьох господар-
ствах підгодівлю молодняку розпочинають з 
використання молока або замінників незбираного 
молока та зернових кормів. Частка зернових кормів 
в структурі раціону таких телят часто становить по-
над пятдесят відсотків. Використання такої кіль-
кості концентрованих кормів в годілі телят створює 
надмірне навантаження на процес травлення. Тому 
необхідне проведення дослідження з використання 
ферменту фітази у годівлі телят та його впливу на 
процес травлення у молодняку. 
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Не дивлячись на проведені дослідження, пи-
тання вивчення впливу ферментно-пробіотичних 
препаратів на показники продуктивності молод-
няку великої рогатої худоби залишається актуаль-
ним. 

Метою дослідження є вивчення впливу ферме-
нтно-пробіотичних препаратів Бацелл та Вітацелл-
Ф на показники продуктивності молодняку великої 
рогатої худоби. 

Об’єкти та методика досліджень. 
Для проведення досліджень на молодняку ве-

ликої рогатої худоби було використано два ферме-
нтно-пробіотичних препарати Бацелл та Вітацелл-
Ф, отиманих на основі ферментації мікроорганізмів 
целюлозолітичної, пробіотичної і пребіотичної дії 
(Ruminococcus albus и Lactobacillus sp, Bacillus 
subtilis 8130, Propionibacterium shermanii) виділених 
із шлунково-кишкового тракту жуйних тварин 
(лось) і птаха (глухар). 

Пробіотичний препарат Вітацелл-Ф відрізня-
ється від Бацелл тим що до його складу входить фе-
рмент фітаза, який розщеплює фітинову кислоту з 
утворенням інозитола і 6 молекул фосфорної кис-

лоти. Також фермент фітаза сприяє збільшенню до-
ступності фосфору корму, зменшує виділення фос-
фору з організму, покращує доступність поживних 
речовин корму, зменшує ризик потрапляння важ-
ких металів в організм тварин при використанні в 
раціонах фосфоровмісних добавок, дозволяє зни-
зити використання фосфоровмісних добавок. 

Пробіотичні препарати містять комплекс фер-
ментів з амілолітичною, целюлозолітичною, проте-
олітичною і бета глюконазною активністю.  

Для дослідження впливу пробіотичних препа-
ратів Вітацелл-Ф та Бацелл на продуктивність мо-
лодняку великої рогатої худоби було сформовано 
три групи телят (15-добового віку по 10 гол. у кож-
ній): одна контрольна і дві дослідні. На початку до-
сліду тварини контрольної групи отримували за-
мінник незбираного молока, молодняк другої дос-
лідної групи отримував із замінником незбираного 
молока пробіотичний препарат Вітацелл-Ф у кіль-
кості 10 грам на голову на добу, телята третьої дос-
лідної групи отримували пробіотичний препарат 
Бацелл у кількості 10 г на голову на добу. 

Науково-господарський дослід проводився за 
наступною схемою (табл.1). 

Таблиця 1. 
Схема науково-господарського досліду 

Групи тварин Голів 
Годівля тварин за періодами 

Зрівняльний період – 15 днів Основний період – 90 днів Заключний період – 60 днів 

1–контрольна 10 ОР* ОР ОР 

2–дослідна 10 ОР 
ОР+ Вітацелл-Ф 10 г/ голову за 

добу 
ОР 

3–дослідна 10 ОР ОР+ Бацелл 10 г/ голову за добу ОР 

 
Телята дослідних груп додатково до замінника 

незбираного молока отримували досліджуваний 
препарат 1 раз на день, вранці, перорально. Ферме-
нтно-пробіотичні препарати давали протягом 90 діб 
основного періоду досліду.  

З п’ятнадцятиденного віку, згідно схеми годі-
влі телята усіх груп крім замінника незбираного мо-
лока до основного раціону телята отримували кон-
центровані корми. 

Під час проведення науково-господарського 
досліду у годівлі молодняку великої рогатої худоби 
використовувались корми що були заготовлені у 
господарстві. 

Під час досліджень контролювалась якість ко-
рмів, їх придатність до згодовування. Відбиралась 
середня проба корму та визначено його хімічний 
склад та поживність. 

Телят утримували в ідентичних індивідуаль-
них клітках, які відповідають зоотехнічним та гігі-
єнічним нормам. Під час досліджень відбирались 
зразки крові. 

Основні результати досліджень. За основний 
період науково-господарського досліду отримані 
результати подано в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Прирости живої маси телят за 90 днів основного періоду досліду (М + m, n=10) 

Показники Групи 

1 – контрольна 2 – дослідна 3 – дослідна  

Кількість голів 10 10 10 
Жива маса 1 голови у віці 15 днів (початок досліду) 39,8±0,68 39,6±0,73 40,1±0,82 
Жива маса 1 голови у віці 45 днів 60,5±0,51 63,1±0,78 62,7±0,62 
Середньодобовий приріст за перший місяць досліду, г 690±12,2 783±14,8*** 753±11,2** 
Жива маса 1 голови у віці 75 днів 83,1±0,93 88,4±0,79 87,6±1,03 
Середньодобовий приріст за другий місяць досліду, г 753±13,1 843±14,5*** 830±13,7** 
Жива маса 1 голови у віці 105 днів (кінець досліду)  107,4±1,14 114,8±1,26 113,5±1,35 
Середньодобовий приріст за третій місяць досліду, г 810±14,1 880±15,9** 863±14,4* 
Абсолютний приріст живої маси за 90 днів досліду, кг 67,6±1,23 75,2±1,02*** 73,4±0,93** 
Середньодобовий приріст за 90 днів досліду, г 751±11,2 836±10,1*** 816±11,7** 
± до контролю, г - 85 65 
В % до контролю 100 111,3 108,7 

Примітка. Вірогідна різниця між контрольною і дослідною групою (**-р<0,01***-р<0,001). 
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За даними таблиці 2 у віці 45 днів середньодо-
бові прирости у молодняку великої рогатої худоби 
другої дослідної групи були вищими ніж у телят ко-
нтрольної групи на 93 г (Р<0,001), у молодняку ве-
ликої рогатої худоби третьої дослідної групи були 
вищими на 63 г (Р<0,001) порівняно з контрольною 
групою. 

Середньодобові прирости у віці 75 днів були 
вищими у молодняку великої рогатої худоби другої 
дослідної групи на 90 г (Р<0,001), у молодняку тре-
тьої дослідної групи на 77 г (Р<0,01) ніж у телят ко-
нтрольної групи. 

В 105-денному віці середньодобові прирости в 
молодняку великої рогатої худоби були вищими в 
другій дослідній групі на 70 г, в третій дослідній 
групі на 53 г. Різниця статистично вірогідна 
(Р<0,01, Р<0,05). 

За основний період досліду середньодобові 
прирости були вищими у молодняку великої рога-
тої худоби другої дослідної групи, що отримувала 
ферментно-пробіотичний препарат Вітацелл-Ф у 
кількості 10 г на одну голову на добу на 85 г, або на 
11,3 %, різниця статистично вірогідна (Р<0,001), у 
молодняку третьої дослідної групи, що отримувала 
ферментно-пробіотичний препарат Бацелл у кіль-
кості 10 г на добу на голову на 65 г, або на 8,7 %, 
різниця статистично вірогідна (Р<0,01), порівняно з 
контрольною групою. 

За основний період проведення науково-госпо-
дарського досліду витрати кормових одиниць і пе-
ретравного протеїну на один кілограм приросту жи-
вої маси молодняку великої рогатої худоби подані 
в таблиці 3. 

Таблиця 3. 
Витрати кормових одиниць і перетравного протеїну на 1 кг приросту в основний період досліду (90 днів) 

Вік Показники 
Групи  

1-контрольна 2-дослідна 3-дослідна 

У віці 15-45 днів 
Кормових одиниць, кг 3,33 2,94 3,05 
Перетравного протеїну, г 370 326 339 

У віці 45-75 днів 
Кормових одиниць, кг 3,49 3,11 3,17 
Перетравного протеїну, г 435 389 395 

У віці 75-105 днів 
Кормових одиниць, кг 3,58 3,30 3,36 
Перетравного протеїну, г 445 409 417 

Середнє за період досліду 
Кормових одиниць, кг 3,47 3,12 3,20 
Перетравного протеїну, г 419 376 386 

 
За даними таблиці 3, за основний період дос-

ліду (90 днів) витрати кормових одиниць на один 
кілограм приросту становили в першій контрольній 
групі 3,47 кормових одиниць, в другій дослідній 
групі, яка отримувала 10 грам на голову на добу фе-
рментно-пробіотичного препарату Вітацелл-Ф ви-
трати кормових одиниць становили 3,12 кормових 
одиниць, або на 0,35 кормових одиниць менше, в 
третій дослідній групі, яка отримувала 10 грам на 
голову на добу ферментно-пробіотичного препа-
рату Бацелл витрати кормових одиниць становили 

3,20 кормових одиниць, або на 0,27 кормових оди-
ниць менше ніж в контрольній групі. Витрати пере-
травного протеїну на один кілограм приросту в пе-
ршій контрольній групі становили 419 грам, в дру-
гій дослідній групі витрати протеїну становили 376 
грам, або на 43 грами менше, в третій дослідній 
групі 386 грам, або на 33 грами менше порівняно з 
контрольною групою. 

Аналіз крові за морфологічними показниками 
під час проведення науково-господарського дос-
ліду показав наступний результат (табл. 4). 

Таблиця 4. 
Морфологічні показники крові телят (М + m, n=4) 

Показники Групи 
1-контрольна 2-дослідна 3-дослідна 

Еритроцити, 1012/л 12,4±0,22 13,2±0,27 12,2±0,32 
Лейкоцити, 109/л 12,17±0,19 11,52±0,26 11,23±0,21 
Гемоглобін, г/л 136,2±4,2 137,4±3,5 136,9±3,9 
Кольоровий показник 0,89±0,026 0,92±0,032 0,87±0,028 

 
Як свідчать дані таблиці 4, вміст еритроцитів у 

тварин був у межах норми в усіх трьох групах. За 
вмістом лейкоцитів у телят, що отримували пробіо-
тик вірогідної різниці немає, їх вміст у крові в 
межах фізіологічної норми. Характеризуючи вміст 
гемоглобіну в крові тварин, слід відмітити його 
більш високий рівень у тих групах, що отримували 
пробіотики. Це ще раз підтверджує, що у них більш 

інтенсивно відбувається газообмін у легенях і тка-
нинах. Кольоровий показник показує ступінь наси-
чення еритроцитів гемоглобіном. У тварин, що от-
римували пробіотичні препарати він вищий, ніж у 
тварин контрольної групи. 

Проведено аналіз крові молодняку великої ро-
гатої худоби за біохімічними показниками (табл. 5).  

Таблиця 5. 
Біохімічні показники крові телят (М ± m, n=4) 

Показники Групи 

1-контрольна 2-дослідна 3-дослідна 

Білок, г/л 81,4±0,87 82,2±0,74 82,5 ±0,91 

Фосфор, ммоль/л 1,21±0,06 1,28±0,09 1,25±0,10 

Кальцій, ммоль/л 2,51±0,26 2,56±0,22 2,59±0,19 

Резервна лужність, мг% 459±7,54 457±8,21 461±6,14 
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Аналіз одержаних даних таблиці 15 показав 
підвищений вміст білка у другій і третій дослідних 
групах на 1,0-1,4 %, фосфору – на 3,3-5,8 %, 
кальцію на 3,2 % у третій дослідній групі. Стати-
стична обробка результатів засвідчила, що різниця 
між молодняком великої рогатої худоби контроль-
ної і дослідних груп за біохімічними показниками 
крові є не вірогідна. 

З метою вивчення впливу ферментно-пробіо-
тичного препарату на перетравність основних по-
живних речовин раціонів, баланс азоту, кальцію і 
фосфору на телят у віці 45 днів, нами проводився 
балансовий дослід у господарстві. Для проведення 
досліду було відібрано 9 голів теличок, віком 45 
днів, живою масою 60 кг, по 3 голови в кожній групі 
(табл.4). 

Таблиця 4. 
Характеристика тварин, поставлених на фізіологічний дослід 

(М ± m, n=3) 
№ тва-
рини 

Вік на початок обліко-
вого періоду в днях 

Жива маса, кг Середньо-добовий приріст за 
обліковий період, г на початку обліко-

вого періоду 
в кінці облікового 

періоду 

1-контрольна група 

35 45 60,2 63,6 680 

45 44 59,1 62,4 660 

18 46 60,4 63,9 700 

Середнє - 59,9±0,45 63,3±0,51 680±7,3 

2-дослідна група  

24 46 61,3 65,4 820 

72 44 60,1 63,8 740 

83 44 59,8 63,6 760 

Середнє - 60,4±0,61 64,3±0,62 773±9,5** 

3-дослідна група 

22 46 61,1 65,1 800 

63 45 60,1 63,9 760 

49 45 59,7 63,4 740 

Середнє  - 60,3±0,52 64,1±0,59 767±8,7** 

 
Як свідчать дані таблиці 3, молодняк, підібра-

ний для проведення балансового досліду був анало-
гом за живою масою, віком, породою.  

На кінець облікового періоду середній приріст 
живої маси у молодняку великої рогатої худоби 
першої контрольної групи склав 3,4 кг, у молодняку 
другої дослідної групи 3,9 кг, у телят третьої дослі-
дної групи 3,8 кг. Середньодобові прирости живої 
маси у молодняку великої рогатої худоби першої 
контрольної групи становили 680 г, у телят другої 

дослідної групи 773 г, що на 93 г більше або на 13,7 
%, ніж у телят контрольної групи, у молодняку ве-
ликої рогатої худоби третьої дослідної групи 767 г, 
що на 87 г більше або на 12,8 %. Різниця в середніх 
приростах живої маси між тваринами контрольної 
та другої і третьої дослідних груп статистично 
вірогідна (Р<0,01).  

Визначений коефіцієнт перетравності пожив-
них речовин (табл. 5). 

Таблиця 5. 
Коефіцієнт перетравності основних поживних речовин раціону піддослідними тваринами (в %)  

(М ± m, n=3) 
№ тварини Сухої речовини Органічної речовини Протеїну Жиру Клітковини БЕР 

1-контрольна група 

35 75,55 78,32 74,49 28,70 28,00 85,24 

45 75,34 78,27 77,00 44,30 42,66 85,12 

18 77,52 79,96 73,81 27,18 40,31 86,06 

Середнє 76,14 ±0,69 78,85±0,56 75,10±1,0 33,39±5,5 36,99±4,55 85,50±0,28 

2-дослідна група  

22 76,75 79,12 76,76 26,79 36,66 85,50 

63 77,54 79,54 77,78 27,62 36,23 85,82 

49 76,91 79,15 74,28 32,93 42,96 85,42 

Середнє  77,07±0,24 79,27±0,14 76,27±1,04 29,11±1,29 38,62±2,18 85,58±0,12 

3-дослідна група  

24 76,39 79,40 75,43 22,56 33,76 87,32 

72 82,04 84,33 75,66 23,29 32,56 91,63 

83 75,06 77,44 78,01 31,27 38,71 83,69 

Середнє 77,83±2,1 80,39±2,05 76,37±0,82 25,71±2,79 35,01±1,88 87,55±2,29 
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Аналіз даних таблиці 5, свідчить про 

посилення метаболічних процесів в організмі 

молодняку великої рогатої худоби. Так, коефіцієнт 

перетравності поживних речовин раціону у телят 

другої дослідної групи вищий за сухою речовиною 

на 1,69 %, органічною речовиною – на 1,54 %, 

протеїном – на 1,27 %, БЕР – на 2,05 %, третьої 

дослідної групи вищі за сухою речовиною – на 0,93 

%, органічною речовиною – на 0,42 %, протеїном – 

на 1,17 %, клітковиною – на 1,63 %, порівняно з 

телятами контрольної групи. 

Різниця не вірогідна, але зберігається 

тенденція до підвищення коефіцієнтів 

перетравності основних поживних речовин раціону 

у молодняку великої рогатої худоби другої та 

третьої дослідних груп. 

Висновки 1. В основний період досліду се-

редньодобові прирости були вищими у молодняку 

великої рогатої худоби другої дослідної групи, що 

отримувала ферментно-пробіотичний препарат 

Вітацелл-Ф у кількості 10 г на одну голову на добу 

на 85 г, або на 11,3 %, різниця статистично 

вірогідна (Р<0,001), у молодняку третьої дослідної 

групи, що отримували ферментно-пробіотичний 

препарат Бацелл у кількості 10 г на добу на голову 

на 65 г, або на 8,7 %, різниця статистично вірогідна 

(Р<0,01), порівняно з контрольною групою. 

2. За основний період досліду (90 днів) витрати 

кормових одиниць на один кілограм приросту ста-

новили в першій контрольній групі 3,47 кормових 

одиниць, в другій дослідній групі, яка отримувала 

10 грам на голову на добу ферментно-пробіотич-

ного препарату Вітацелл-Ф витрати кормових оди-

ниць становили 3,12 кормових одиниць, або на 0,35 

кормових одиниць менше, в третій дослідній групі, 

яка отримувала 10 грам на голову на добу фермен-

тно-пробіотичного препарату Бацелл витрати кор-

мових одиниць становили 3,20 кормових одиниць, 

або на 0,27 кормових одиниць менше ніж в контро-

льній групі.  

3. Витрати перетравного протеїну на один кі-

лограм приросту за основний період досліду в пер-

шій контрольній групі становили 419 грам, в другій 

дослідній групі витрати протеїну становили 376 

грам, або на 43 грами менше, в третій дослідній 

групі 386 грам, або на 33 грами менше порівняно з 

контрольною групою. 

4. Використання в годівлі молодняку великої 

рогатої худоби ферментно-пробіотичних препара-

тів не вплинуло на морфологічні і біохімічні показ-

ники крові. 

5. Визначено економічний ефект використання 

ферментно-пробіотичних препаратів, який з ро-

зрахунку затрат на 1 гривню становитиме: в другій 

дослідній групі – 7,63 грн., в третій дослідній групі 

він буде становити – 6,44 грн. Прибуток на другу 

дослідну групу за основний період досліду стано-

вив 3302 грн., та 2820 грн., у третій дослідній групі. 

6. Отже, дані продуктивності молодняку вели-

кої рогатої худоби та економічна оцінка викори-

стання даного препарату свідчить про високу еко-

номічну ефективність ферментно-пробіотичного 

препарату. Вищі прирости живої маси молодняку 

великої рогатої худоби та економічна ефективність 

використання ферментно-пробіотичного препарату 

Вітацелл-Ф обумовлена тим, що до його складу 

входить фермент фітаза. 
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