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Adding of non-protein nitrogen in cows diets to maintain protein intake in cow's organism and 
achieve high milk production

Н
а	 відміну	 від	 тварин,	 що	
мають	 однокамерний	
шлунок,	 у	 жуйних	 осно-

вна	переробка	корму	відбувається	
у	передшлунках,	головним	чином	
у	 рубці,	 завдяки	 життєдіяльності	
великої	 групи	 мікроорганізмів.	
В	 1	 г	 вмісту	 рубця	 виявляють	 мі-
льярди	 мікробів.	 Крім	 бактерій	 у	
рубці	 міститься	 велика	 кількість	
дріжджів,	актиноміцетів,	найпро-
стіших,	 які	 також	 беруть	 участь	 у	
розщепленні	кормових	речовин	та	
синтезі	органічних	сполук,	що	не-
обхідні	 організму	 тварини.	 Вони	
здатні	 розкладати	 сечовину	 до	
аміаку	 (сечовину	 додають	 у	 корм	
жуйним	тваринам).	Аміак	засвою-
ється	мікроорганізмами	рубця,	що	
синтезують	із	нього	амінокислоти	
й	білок.	У	рубці	жуйних	інтенсив-
но	 відбуваються	 біохімічні	 про-
цеси,	 пов'язані	 з	 життєдіяльністю	
мікроорганізмів.	 Тут	 ферменту-

ється	 до	 90%	 перетравного	 корму.	
Крім	 того,	 у	 рубці	 синтезується	
ряд	 вітамінів:	 В1,	 В12,	 B,	 утворю-
ється	нікотинова,	фолієва	та	пан-
тотенова	кислоти	й	інші	органічні	
сполуки.

У	 бактерій	 рубця,	 особливо	 тих,	
що	 відповідають	 за	 перетравлення	
клітковини,	є	специфічна	потреба	в	
аміаку	–	близько	10–15	мг	на	день,	
постійний	 рівень	 протягом	 усього	
дня.	 Це	 необхідно	 для	 того,	 щоб	 у	
них	була	енергія	для	перетравлення	
клітковини	 й	 синтезу	 мікробного	
протеїну.	 Звичайно,	 при	 стандарт-
ній	 годівлі	 реальність	 така,	 що	
більшу	частину	дня	спостерігається	
дисбаланс	аміаку	в	рубці.	Ефектив-
ність	роботи	мікробів,	як	правило,	
виражається	 в	 грамах	 мікробного	
протеїну	на	1	г	ферментованих	вуг-
леводів	 (або	 ферментованої	 сухої	
речовини).	Логічно,	що	чим	більше	
азоту	одержать	мікроби	рубця,	тим	

більш	ефективно	буде	перетворюва-
тися	азот	раціону	в	молоко.

Чому	 так	 важливо	 забезпечи-
ти	 постійне	 надходження	 азоту	 в	
рубець?	 Тому	 що	 часто,	 протягом	
дня,	а	особливо	в	перервах	між	го-
дівлями,	вміст	аміаку	в	рубці	стає	
занадто	 низьким,	 що	 порушує	
зростання	і	розвиток	бактерій.	

Сьогодні	 існує	 безліч	 кормових	
добавок,	 що	 поліпшують	 фер-
ментацію	 рубця	 й	 життєздатність	
мікробів.	Один	із	напрямків	–	до-
давання	 в	 раціони	 жуйних	 небіл-
кового	азоту.	Наприклад,	одним	з	
доступних	сьогодні	на	ринку	дже-
рел	немікробного	азоту	в	раціонах	
корів	 є	 продукт	 Румаген,	 що	 міс-
тить	41%	азоту,	25,6%	сирого	про-
теїну.	 При	 цьому,	 відповідно	 до	
результатів	 досліджень,	 6,3%	 не-
білкового	 азоту	 доступно	 відразу	
ж	 після	 споживання,	 а	 швидкість	
його	 подальшого	 виходу	 стано-
вить	0,238	×	год-1	(23,8%	на	годину).

У	 дослідах	 установлено,	 що	 при	
додаванні	 Румагену	 у	 ферментери	
зростання	 кількості	 бактерій	 збіль-
шувалося	на	5%.	А	поліпшення	жит-
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джерело небілкового азоту

додавання небілкового азоту допоможуть підтримати надхо-
дження протеїну в організм корови за дисбалансу білку в раціо-
ні та досягти високої молочної продуктивності
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тєздатності	 й	 функції	 мікрофлори	
рубця	 сприяє	 збільшенню	 удоїв.	
Наприклад,	у	ході	одного	з	дослідів	
було	 одержано	 збільшення	 надоїв	
молока	від	однієї	корови	на	1,8	кг.	

Крім	 можливості	 поліпшити	
склад	 раціону,	 додавання	 джерела	
небілкового	 азоту	 дозволяє	 зба-
лансувати	 вихід	 азоту	 й	 забезпе-
чити	постійний	оптимальний	його	
рівень.	 Контрольований	 і	 постій-
ний	вихід	азоту	сприяє	зростанню	
синтезу	 ідеального	 протеїну	 для	
виробництва	молока	–	мікробного	
протеїну	 –	 на	 10–20%.	 Крім	 того,	
такі	 добавки	 дозволяють	 скоро-
тити	 кількість	 загального	 азоту	 в	
раціоні:	 він	 більш	 ефективно	 ви-
користається	в	організмі	з	менши-

ми	втратами.	Добавки	небілкового	
азоту	сприяють	перетворенню	азо-
ту	корму	в	бактеріальний	азот.

Наприклад,	 було	 встановлено,	
що	 при	 використанні	 Румагену	 в	
раціонах	корів	спостерігали	поліп-
шення	 росту	 мікрофлори	 рубця	 й	
виведення	азоту	(табл.).	Засвоєння	
азоту	 раціону	 рубцевими	 мікро-
бами	збільшилося	на	5%.	У	резуль-
таті	одержали	на	6%	більше	азоту	в	
молоці	і	на	7%	менше	в	сечі.	Азот	у	
сечі	 перебуває	 у	 формі	 сечовини.	
Він	 також	 швидко	 гідролізується	
до	аміаку	уреазою	гною.	Джерелом	
90%	 аміаку	 в	 атмосфері	 є	 сільське	
господарство,	з	них	–	джерело	90%	
аміаку	 –	 худоба.	 Утримання	 біль-
шої	 кількості	 азоту	 раціону	 бак-

теріями	 рубця	 сприяє	 зниженню	
виходу	сечовини	(й	азоту)	 із	сечею	
в	навколишнє	середовище.

На	 початку	 2013	 року	 в	 Польщі	
був	 проведений	 дослід	 щодо	 вико-
ристання	добавок	небілкового	азо-
ту	 Румагену	 в	 раціони	 високопро-
дуктивних	 корів,	 що	 лактують.	 У	
середньому	спостерігали	збільшен-
ня	надоїв	на	1,6	кг/день,	зниження	
вмісту	азоту	в	сечі	на	0,7	ммоль/л,	а	
також	 значне	 поліпшення	 функції	
рубця	 (кількість	 твердих	 непере-
травлених	часток	скоротилася).

Європейськими спеціалістами були 
виявлені такі переваги використання 
джерела небілкового азоту в раціоні 
корів:

	Збільшення	надоїв	у	середньому	
на	1,5	л;

	Зниження	 затрат	 на	 корми	 на	
3–5%;

	Поліпшення	якості	молока;
	Зниження	залежності	від	проте-
їну	рослинного	походження.
Таким	 чином,	 додавання	 Рума-

гену	 може	 допомогти	 створити	 й	
підтримати	 постійне	 надходжен-
ня	 протеїну	 в	 організм	 корови	
при	 дисбалансі	 білку	 в	 раціоні	 та	
дозволить	 фахівцям	 годівлі	 задо-
вольнити	 потреби	 тварини	 й	 до-
сягти	високої	продуктивності.

табл. Вплив румагену на мікрофлору рубця й зниження виходу азо-
ту в навколишнє середовище

 

 
   

 

              

              

              

 

 

Без	добавок	
небілкового	

азоту	

З	добавками	
небілкового	

азоту	Румаген
Різниця	

Удій,	кг/день 31,3 33,1 +1,8

Споживання	азоту,	г/д 592 594 +2

Мікробний	азот,	г/д 220 232 +12

Азот	у	молоці,	г/д 169 179 +10

Азот	у	гної,	г/д 421 413 -8

Азот	у	фекаліях,	г/д 235 241 +6

Азот	у	сечі,	г/д 186 173 -13

На правах реклами


