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РУБЦОВОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ
ПРИ РАЗНОМ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ ЗЕРНА
Радчиков В. Ф., докт. с.-х. наук, проф.
Кот А. Н., канд. с.-х. наук
Цай В. П., канд. с.-х. наук, доц.
Натынчик Т. М., аспирант
РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» г. Жодино, Беларусь
Введение. Наряду с увеличением производства высококачественных
белковых кормов, не менее важное значение имеет разработка способов
повышения эффективности их использования [1-4].
Успешное решение вопросов регулирования процессов пищеварения и
обмена веществ в организме животных определяется выбором способа
обработки высокобелковых кормов, позволяющим повысить эффективность
использования питательных веществ [5-7].
Цель работы – установить влияние обработки высокобелковых
концентрированных кормов на рубцовое пищеварение и продуктивность
молодняка крупного рогатого скота.
Материал и методика исследований. Исследования проведены на
молодняке крупного рогатого скота в физиологическом корпусе РУП «Научнопрактический

центр

Национальной

академии

наук

Беларуси

по

животноводству».
Различия в кормлении заключались в том, что в первой опытной группе
часть комбикорма заменена размолотым (величина частиц до 1 мм) зерном
бобовых культур, а во второй - дробленым (величина частиц 2 мм).
Интенсивность процессов рубцового пищеварения у бычков изучена путем
отбора проб жидкой части содержимого рубца через фистулу спустя 2-2,5 часа
после утреннего кормления.

83

Динамику живой массы определяли путем индивидуального взвешивания
животных в начале и в конце опыта.
Результаты

исследований

и

их

обсуждение.

Исследованиями

установлено, что в среднем в сутки подопытный молодняк получал 9,5 кг/голову
сухого вещества рациона. Содержание обменной энергии в сухом веществе
рациона

опытных групп

составило

10,0

МДж/кг.

Во

второй

группе

расщепляемось протеина рациона находилась на уровне 70%, что на 3% ниже,
чем в первой. Такое различие обусловлено более низкой расщепляемостью
протеина дробленой пелюшки. Исследования показали, что протеин молотой
пелюшки расщепляется на 72%, а дробленой – на 39%.
В рубцовой жидкости животных, потреблявших дробленое зерно, отмечено
снижение концентрации аммиака и небелкового азота на 6,8 % и 3,3% и
повышение белкового на 5,8% и инфузорий – на 4,3%, что, вероятно, обусловлено
более интенсивным протеканием синтетических процессов.
Как показали исследования крови, животные опытных групп были
клинически здоровы, все гематологические показатели находились в пределах
физиологических норм.
Отмечено повышение содержания общего белка в крови животных второй
опытной группы на 2,5% и кальция на 2,7%, снижение гемоглобина, глюкозы
мочевины

и

фосфора

на

2,9%,

3,3,

8,3

и

3,0%

соответственно.

Потребление рационов с дробленым зерном оказало положительное влияние на
энергию роста подопытных животных. Среднесуточные приросты живой массы
у животных второй группы увеличились на 4,1% и составили 892 г. В результате
валовой прирост живой массы за опыт был выше на 2,1 кг.
Заключение.

Скармливание

бычкам

дроблёного

зерна

пелюшки

способствовало снижению расщепления протеина в рубце, концентрации
аммиака и небелкового азота на 6,8 % и 3,3, повышение содержания белкового
азота на 5,8% и инфузорий – на 4,3%, что обусловлено более интенсивным
84

протеканием

синтетических

процессов

и

обеспечило

увеличение

среднесуточного прироста на 4,1%, при снижении затрат кормов на 3,9%.
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