
Overview of the main sources of protein in the farm animals and birds diets – in an interview with Edward Myhaylyutenko, 
the «Yedinstvo» GC corporate sales manager

Едуард Михайлютенко: Слово «протеїн» походить від 
грецького й означає «перший». І дійсно, ця речовина 
займає першорядне значення в годівлі тварин, оскіль
ки її не можна замінити іншими. Потреба тварин і 
птиці в білках фактично є потребою в амінокислотах, 
які є кінцевим продуктом розщеплення протеїну кор
мів у травному тракті, вони ж слугують структурним 
матеріалом для утворення білків тіла і продукції тва
ринництва. Для синтезу білка й інтенсивного росту 
тваринам необхідно отримувати одночасно всі аміно
кислоти при кожному годуванні. 

Амінокислоти розрізняють за важливістю на голов
ну лімітуючу кислоту, другу лімітуючу кислоту тощо. 
У раціонах для птиці головними лімітуючими аміно
кислотами є метіонін та цистин, у раціонах для сви
ней – лізин. Організм повинен отримувати достатню 

кількість головної лімітуючої кислоти з кормом для 
того, щоб і інші амінокислоти могли ефективно ви
користовуватися для синтезу білка. Співвідношення 
незамінних амінокислот до основної лімітуючої нази
вається «ідеальним протеїном» або «ідеальним про
філем амінокислот». Концепція ідеального протеїну 
полегшує тваринникам роботу по складанню раціонів 
годівлі. 

Хочу зазначити, що основні джерела амінокис
лот у комбікормах – білкова сировина тваринного та 
рослинного походження. Серед тваринних білкових 
добавок на першому місці стоїть рибне борошно. Це 
один із найцінніших і в той же час найдорожчих про
теїнових джерел. Рибне борошно хорошої якості міс
тить не менше 50–60% сирого протеїну, до 90% якого 
перетравлюється в організмі тварин. Але в останні 
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роки через високу вартість рибного борошна, а також 
часті фальсифікації кормовиробники змушені обме
жувати його застосування. У всіх сумнівних випадках 
натуральності рибного борошна фахівці радять про
водити його комплексне дослідження, насамперед, на 
вміст сирого і перетравного протеїну, карбаміду (сечо
вини), протеїну по Барнштейну, а також амінокислот
ного складу. 

Як відомо, не менш популярною кормовою до
бавкою тваринного походження серед тваринників 
є також м'ясокісткове борошно. Різноманітність 
складу сировини, з якої виготовляють м'ясокісткове 
борошно, відкладає відбиток на поживність корму і 
перетравність його поживних речовин. У середньому 
коливання у складі м'ясокісткового борошна за про
теїном становлять від 33 до 60 %. У зв'язку з такими 
значними коливаннями рівня протеїну відзначається 
і суттєва динаміка концентрації амінокислот у складі 
різних партій м'ясокісткового борошна. Враховуючи 
дані нестабільні протеїнові характеристики, цей про
дукт вимагає виконання повного амінокислотного 
аналізу зразків, на основі якого спеціалісти з годівлі 
приймають рішення про доцільність включення до
бавки в комбікорм.

В якості джерел білків рослинного походження 
використовують в основному зерно бобових (горох, 
кормові боби, люпин), а також продукти переробки 
олійних культур (макухи, шроти). Зернобобові харак
теризуються високим вмістом протеїну й амінокис
лот, проте їхній білок бідний на сірковмісні аміно
кислоти, а його перетравність не перевищує 75%. Крім 
того, зернобобові не знаходять широкого застосуван
ня через вміст у них інгібіторів трипсину, алкалоїдів, 
дубильних речовин, що негативно впливають на про
дуктивність тварин та птиці.

Найбільшого поширення серед 
рослинних протеїнових комбікор
мів отримала соя та продукти її 
переробки, які після відповідної 
підготовки наповнюють раціони 
неперевершеним джерелом енер
гії, білка та інших поживних речо
вин. За вмістом сирого протеїну на 
першому місці серед цих продуктів 
стоїть соєвий шрот. Він містить 
близько 45% сирого протеїну, 2,7% 
лізину та 1,2% метіоніну+цистину, 
1,0% жиру. Якщо насіннєва обо
лонка видаляється з бобів сої до 
переробки, то одержують соєвий 
шрот із вмістом сирого протеїну до 

49%. Соєва макуха містить 40–43% сирого протеїну та 
9–10% жиру.

Додам, що макухи та шроти сої, позбавлені в тій чи 
іншій мірі частини жиру, мають більшу концентра
цію протеїну, ніж вихідне зерно сої. Однак у продук
тах знежирення сої зростає концентрація не тільки 
протеїну, а й усіх інших не видалених із жиром речо
вин – клітковини, полі і моносахаридів (у тому чис
лі і некрохмальних). Це означає, що в цих продуктах 
значно знижується рівень обмінної енергії. У цьому 
зв'язку доцільно застосовувати сировину, з якої не 
витягнуті рослинні олії, тобто повножирні продукти 
переробки сої.

Останнім часом усе частіше кормовиробники по
чали використовувати у своїх раціонах повножирову 
екструдовану сою. Вона повністю здатна замінити в 
раціонах птиці соєвий шрот, а також помітно знижує 
введення в комбікорми рослинної олії і кормового 
жиру. Вміст сирого протеїну в екструдованій повно
жировій сої такий же, як і у сирих соєвих бобів – 36–
38%, але при цьому екструзія підвищує перетравність 
білків, робить більш доступними амінокислоти. За 
рахунок прекрасного балансу амінокислот і незамін
них жирних кислот екструдована соя є найціннішим 
білковим і енергетичним компонентом комбікормів 
також для всіх технологічних груп свиней. У раціо
нах для поросят важливою умовою є забезпечення 
необхідного рівня енергії в легкозасвоюваному ви
гляді, оскільки ефективність засвоєння вуглеводів 
на ранньому етапі розвитку дуже низька. Тому по
вножирова екструдована соя з високим вмістом про
теїну і рослинного жиру є ідеальним варіантом для 
годування поросят (приріст молодняку збільшуєть
ся на 12–25%). Крім того, повножирова соя корисна 
свиноматкам в останній стадії супоросності і в раціо
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нах періоду лактації для підвищення життєздатності 
молодняку.

Тваринництво сьогодні: Останнім часом багато тва-
ринницьких господарств застосовують більш дешеві для 
нашого регіону джерела рослинного білка, такі як соняшни-
кові шроти і макухи, а також відходи переробки зернових, 
продукти спиртового виробництва та інше. Що ви може-
те сказати з приводу цих продуктів?

Е. М.: У більшості випадків продукти переробки со
няшнику – це головна і найдешевша протеїнова до
бавка для раціонів сільськогосподарських тварин і 
птиці. Соняшниковий шрот є найпоширенішим дже
релом білка в нашій країні. Вміст сирого протеїну в 
соняшниковому шроті варіює в межах 36–44%. 

У макусі соняшнику після віджимання олії вміст 
жиру більший, ніж у шроті, і становить до 10%. При 
цьому показник вологи не повинен перевищувати 
11%, вміст протеїну – 26–38%, клітковини – 15–25%. 
В якості білкової добавки до комбікорму, інших кон
центрованих кормів або в чистому вигляді макуху со
няшника можна використовувати в щоденному раціо
ні будьяких видів тварин. 

Заміна дорогих білкових компонентів на дешев
ші – сучасний спосіб зниження витрат на корми, 
який широко застосовують провідні виробники 
продукції тваринництва в усьому світі. Однак про
теїн із недорогих джерел, як правило, має низьку 
засвоюваність. У порівнянні з соєю, соняшник міс
тить більшу кількість некрохмалистих полісаха
ридів (до 40%) у лушпинні і в клітинній оболонці 
самого зерна, які моногастричні тварини неспро
можні переварити через нестачу відповідних фер
ментів. В останні роки вирішення цього питання 
стало можливим завдяки використанню в раціо
нах комплексних ферментних препаратів. Високо

ефективні мультиензимні продукти, до складу яких 
входять целюлазна, ксиланазна, бетаглюканазна 
та інші ферментні активності, а також фітаза, до
зволяють використовувати в годівлі свиней та птиці 
підвищений вміст соняшникових шротів або ма
кухи без шкоди для продуктивності. Спеціалісти  
ГК «Єдінство» рекомендують для застосування висо
коякісні продукти, що відповідають таким вимогам, 
до яких належать ферментні препарати нового по
коління виробництва Wuhan Sunhy Bioloqy Co., Ltd 
(Китай), а саме Санзим (Sunzyme) – мультиензимний 
препарат та Санфейз (Sunphase) – препарат із фітазою.

Як показали численні дослідження і практичний 
досвід, ферменти дійсно працюють, однак, щоб уник
нути непотрібних витрат, до яких вони іноді приво
дять у силу своєї дорожнечі, необхідна ювелірна ро
бота з оптимізації рецептів комбікорму. Правильно 
накладена на раціон матриця мультиферментного 
комплексу допомагає не тільки поліпшити раціон, а 
й здешевити його, наприклад, за рахунок зниження 
введення амінокислот або використання більш деше
вої сировини з відносно низькою енергетичною цін
ністю. Тут особливу увагу спеціалістам господарств та 
підприємств кормової продукції необхідно звертати 
на лабораторний контроль інгредієнтів кормових су
мішей і комбікормів. Фахівці ГК «Єдінство», викорис
товуючи високоточне обладнання лабораторій аналі
зу кормів, здатні не тільки забезпечити безперебійну 
роботу з контролю за якістю всіх кормових засобів, а 
й дати кваліфіковані рекомендації щодо ефективного 
підбору та використання в раціонах різних фермент
них активностей.

Зокрема, серед відходів переробки зернових для по
повнення протеїну в раціонах тварин широко вико
ристовуються як у зарубіжній практиці, так і в нашій 

країні, продукти переробки кукуру
дзи. До таких кормів належать глю
тенове борошно, глютеновий корм (із 
висівками), відходи круп'яного вироб
ництва (висівки, зародки, ендосперм). 
Продукти від переробки кукурудзи 
відрізняються високою перетравністю 
поживних речовин і доступністю амі
нокислот (86–88%). 

Глютенове борошно та глютеновий 
корм – це високобілкові високоенер
гетичні кормові добавки. У порівнян
ні з соєвим шротом вони краще зба
лансовані по метіоніну з цистином, 
але поступаються за вмістом лізину. 
Включення глютенового борошна 
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до раціону підвищує споживання корму тваринами 
та їхню продуктивність. Глютенове борошно також 
є прекрасним кормом для молодняку птиці в перед
стартовий період. У раціон молодняку його рекомен
дується вводити до 8%, а дорослим курям – 4–5%.

Глютенове борошно є цінним кормом і для племінної 
птиці, оскільки відрізняється високим вмістом кароти
ноїдів (290 мкг/г). Більш економічно додавати 2–4% бо
рошна, що по каротиноїдах рівноцінно введенню біль
ше 30% кукурудзи в раціон.

Т. С.: На що в першу чергу звертати увагу тваринникам 
при виборі кормів та кормових добавок, у тому числі і біл-
кової групи?

Е. М.: Зараз на ринку представлена велика кіль
кість кормів та кормових добавок різного виробни
цтва, і природно, що керівники в першу чергу зва
жають на їхню вартість, але не завжди звертають 
увагу на склад. Так, наприклад, вміст протеїну в 
зерні вважається умовнопостійним, але, як пока
зує практика, кліматичні умови, склад ґрунту, його 
зволоженість та інші умови можуть значно змінюва
ти цей показник. Працюючи з білковими кормами, 
необхідно пам'ятати, що вони варіюються за пожив
ністю, тому складаючи раціони, доцільно корис
туватися результатами лабораторних аналізів, а не 
усередненими табличними даними. Тому необхідно 
постійно досліджувати всі компоненти комбікорму 
по мірі надходження партій для того, щоб порівняти 
довідкові та фактичні значення їх складу і вносити 
відповідні корективи в розрахунки раціонів і в про
цес виготовлення кормосуміші. З метою економії ко

штів в умовах кризи, деякі господарства намагаються 
організувати виробництво кормів у власних кормо
цехах. Але в більшості випадків якість бездоганно 
складеного раціону після його виготовлення на на
явному в розпорядженні господарства обладнанні не 
витримує жодної критики. Особливо страждають від 
цього невеликі сільськогосподарські підприємства 
та фермерські господарства. Головними проблемами 
кормовиробництва в таких випадках є відсутність 
або недостатній контроль основних параметрів ком
понентів раціону. 

Враховуючи труднощі з кормовою базою у тварин
ництві, особливо важливо використовувати раціони, 
збалансовані за поживними речовинами, і в першу 
чергу по обмінній енергії та сирому протеїну, а також 
незамінним амінокислотам, оскільки використання 
збалансованого комбікорму сприяє зростанню про
дуктивності тварин і птиці. Для цього господарствам 
необхідні корми, що відповідають вимогам промисло
вої технології виробництва, а саме корми заводського 
виготовлення. 

Так, ГК «Єдінство» рекомендує застосовувати спе
ціальні повнораціонні корми торгових марок «Баланс 
Оптима», «Щедра нива», «BestMix» тощо. Наші корми 
містять необхідну кількість енергії, сирого протеїну, 
повний набір амінокислот, мінералів, вітамінів та мі
кроелементів. На всіх комбікормових підприємствах, 
що входять у групу, діє жорстка система контролю 
якості всієї вхідної сировини та готової продукції. За
водські лабораторії оснащені найсучаснішим облад
нанням. Розрахунок рецептур проводиться нашими 
провідними технологами з використанням спеціаль
но розробленого програмного комплексу, що дозволяє 
максимально оптимізувати склад комбікормів, вра
хувати вплив ферментів та інших добавок на основі 
якісних показників кормів. 

Наші кваліфіковані спеціалісти завжди допомо
жуть підібрати оптимальну програму годівлі, роз
рахувати раціони згідно з потребами та вимогами 
клієнтів і постійно контролювати та вдосконалюва
ти процес вирощування і відгодівлі, що сприятиме 
поліпшенню показників продуктивності і створен
ню умов для високої прибутковості бізнесу наших 
клієнтів.

Завджи раді співробітництву!
Тел.: 0532 506-528 (328), 610-026 (027)
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