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Для встановлення впливу різної кількості біомаси дріжджів ТОВ «Поліського виробничо-експе
ри ментального заводу» (ТУ У 15.733336034001:2005) у складі повнораціонних гранульованих ком бі
кормів на ретенцію азоту і перетравність поживних речовин у молодняку кролів при інтенсивному 
ви ро щуванні було проведено науковогосподарський дослід. Для реалізації поставлених завдань було 
віді брано 75 кроленят білої термонської породи 40добового віку, з яких сформували 5 груп. Для годівлі 
мо лод няку кролів використовували повнораціонні гранульовані комбікорми, у структурі яких був різний 
вміст кормових дріжджів: I контрольна група — 3 %, II дослідна — 5 %, III — 7 %, IV — 9 % і V — 11 %. 
Тривалість фізіологічного досліду — 15 діб. Комбікорм складався з таких кормових інгредієнтів: дерть 
кукурудзяна, дерть ячмінна, дерть вівсяна, дерть пшенична, висівки пшеничні, макуха насіння сої (35 % 
СП), макуха насіння соняшнику (28 % СП), солома пшениці озимої, дріжджі кормові, сіль ку хон на, пре
мікс (4 %). Поживність комбікормів для всіх піддослідних групах кролів була однаковою. Зі збіль шенням 
кількості дріжджів у комбікормі зменшували кількість макухи насіння сої.

Використання кормових дріжджів у складі комбікорму для молодняку кролів білої термонської 
породи при інтенсивному вирощуванні на м’ясо позитивно вплинуло на ретенцію азоту і перетравність 
поживних речовин комбікормів в їх організмі. За результатами досліду встановлено, що оптимальна 
до за кормових дріжджів в комбікормі вищезгаданого молодняку — 9 %. У кроликів цієї групи показники 
пере травності поживних речовин раціону були вищими, ніж у ровесників контрольної групи: органічної 
ре чо вини — відповідно, на 1,4 %, сирого протеїну — 2,2 % (Р<0,05), сирого жиру — 1,0 %, сирої кліт
ко вини — 1,4 % i БЕР — 0,8 %. З’ясовано, що найвищий показник ретенції азоту був у кроликів IV до
слід ної групи. Показник перетравлення та засвоєння азоту був на 7,76 % і 10,79 % більшим порівняно 
з контрольною групою, а засвоєного від прийнятого і перетравленого — на 1,65 % і 1,13 % відповідно.
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The research have been conducted to establish the influence of different amounts of yeast biomass from 
LLC «Polissya Productionpilot Plant» (TU 15.733336034001:2005) in composition of granulated feed on 
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nitrogen retention and digestibility of nutrients in young rabbits under intensive cultivation. To conduct this 
purpose 75 White Termonska breed rabbits at the age of 40 days were selected and divided into 5 groups. The 
young rabbits were fed with fullvalued granulated feeds containing different content of fodder yeast: I control 
group — 3 %, II research group — 5 %, III — 7 %, IV — 9 % and V — 11 % appropriately. The duration of 
the experiment was 50 days. The feed consisted of corn middlings, barley middlings, oats middlings, wheat 
middlings, bran wheat, soybean expeller (35 % raw protein), pomace of sunflower seeds (28 % raw protein), 
winter wheat straw, yeast, salt, premix (4 %). Nutritional feed for rabbits of experimental groups was similar. 
With the increasing of fodder yeast number of soybean expeller was reduced.

Using fodder yeast in feed composition for young rabbits of White Termonska breed under intensive 
cultivation for meat had a positive impact on the nitrogen retention and digestibility of nutrients in rabbit 
organism. According to the results of scientific and economic experiment it was found that the optimal dose 
of fodder yeast in fodder of above mentioned young is 9 %.Rabbits in this group showed the higher indexes of 
nutrients digestibility than the same age rabbits in control group: accordingly, organic matter — 1.4 %, raw 
protein — 2.2 % (P<0.05), raw fat — 1.0 %, raw fiber — 1.4 %, ESN (extacted substances nitrogencouless) — 
0.8 %. It was found that the highest rate of nitrogen retention in rabbits was in IV experimental group. Value of 
digestion and assimilation of nitrogen was at 7.76 % and 10.79 % higher compared with the control group, and 
value of absorbed from received and digested nitrogen was 1.65 % and 1.13 % higher respectively. Prospects 
for further research are in studying the effect of various amounts and strains of fodder yeasts and reproductive 
ability of female rabbits.

Keywords: YOUNG RABBITS, YEAST, ANIMAL FEED, DIGESTIBILITY OF NUTRIENTS, 
NITROGEN
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Для изучения влияния разного количества биомассы дрожжей ООО «Полесского производственно
экспериментального завода» (ТУ У 15.733336034001: 2005) в составе полнорационных грану ли ро ван
ных комбикормов на ретенцию азота и переваримость питательных веществ у молодняка кро ли ков 
при интенсивном выращивании был проведен научнохозяйственный опыт. Для реализации по ставлен
ных задач были отобраны 75 крольчат белой термонской породы 40суточного возраста, из ко то рых 
сформировали 5 групп. Для кормления молодняка кроликов использовали полнорационные грану ли рован
ные комбикорма, в структуре которых был разное содержание кормовых дрожжей: I кон троль ная 
группа — 3 %, II опытная — 5 %, III — 7 %, IV — 9 % и V — 11 %. Продолжительность фи зио ло ги чес
кого опыта — 15 суток. Комбикорм состоял из таких кормовых ингредиентов: дерть — куку руз ная, 
ячменная, овсяная, пшеничная, отруби пшеничные, жмых семян сои (35 % СП), жмых семян подсолнеч
ника (28 % СП), солома пшеницы озимой, дрожжи кормовые, соль поваренная пищевая, пре микс (4 %). 
Питательность комбикормов для всех подопытных групп кроликов была одинаковой. С уве ли че нием 
количества дрожжей в комбикорме уменьшали количество жмыха семян сои.

Использование кормовых дрожжей в составе комбикорма для молодняка кроликов белой тер
мон ской породы при интенсивном выращивании на мясо положительно повлияло на ретенцию азота 
и переваримость питательных веществ комбикормов в организме кроликов. По результатам опыта 
уста новлено, что оптимальная доза кормовых дрожжей в комбикорме вышеупомянутого молодняка — 
9 %. У кроликов данной группы показатели переваримости питательных веществ рациона были выше, 
чем у ровесников контрольной группы: соответственно, органического вещества — на 1,4 %, сыро го 
про теина — 2,2 % (Р<0,05), сырого жира — 1,0 %, сырой клетчатки — 1,4 % и БЭВ — 0,8 %. Вы яс не
но, что высокий показатель ретенции азота был у кроликов IV опытной группы; показатель пере ва ри
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ва ния и усвоения азота был выше на 7,76 % и 10,79 % по сравнению с контрольной группой, а усво ен
но го от принятого и переваренного — на 1,65 % и 1,13 % соответственно.

Ключевые слова: МОЛОДНЯК КРОЛИКОВ, КОРМОВЫЕ ДРОЖЖИ, КОМБИКОРМА, 
ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, АЗОТ

Кролівництво є однією з найпри ваб ли-
віших галузей тваринництва, що забезпечує 
ви робництво дієтичного м’яса, хутра, пуху 
і шкі ри. Кролі належать до рослиноїдних тва-
ри н з однокамерним шлунком. Харак терною 
особливістю живлення кролів є часте спо жи-
ван ня корму малими порціями, що пов’я зано 
з ана то мічними, фізіологічними та ві ко ви ми 
особливостями будови травного ка на лу [1–3]. 
Кролі, порівняно з іншими тва ри нами, ха-
рактеризуються високою пло дю чіс тю, скоро-
спілістю, інтенсивним рос том молод ня ку, ма-
ють короткий період су кріль ності, у них від-
су тня сезонність роз мно жен ня, а також доб ра 
оплата корму [4, 5]. Нормального пере бігу 
фізіологічних про це сів в організмі і ви со- 
 кої продуктивності кролів можливо досягти 
завдяки правильній ор га нізації го дів лі і зба-
лансованості раціонів за всіма по жив ни-
ми ре човинами. Станом на сьо годні виник-
ла проб лема у забезпеченні тва рин дешевим 
ви со ко якісним повноцінним біл ком [6, 7], 
оскіль ки його нестача або непов но цінність 
за амінокислотним складом впли ває на від-
тво рю вальну здатність, об мін речовин, ре-
зис тент ність організму і під ви щен ня ви трат 
корму на одиницю продукції. На сучасному 
ринку пропонуються різні кормо ві засоби 
з ве ликим вмістом білку. До таких компо-
нен тів належать багаті на білок дріж джі. 
Про теїн дріжджів за біологічною цінніс тю 
пере важає рослинні біл ки і на бли жа ється 
до білків тваринного поход жен ня. За вміс том 
вітамінів групи В кормові дріжджі пере вер-
шу ють рибне і м’ясо-кісткове борош но [8, 9]. 
Метою досліджень було вста но вити вплив 
різної кількості біомаси дріж джів у складі 
повнораціонних гранульо ва них комбі кормів 
на ретенцію азоту і пере трав ність по жив них 
речовин у молод няку кро ли ків за інтен сив-
ного ви ро щу ван ня.

Матеріали і методи

Дослідження проводили в умовах кро-
ле ферми «Добряна» ТзОВ «Горлиця» (Горо-
до ць кий район Львівської області). Об’єкт до-
слід ження — використання кор мо вих дріж-
джів ТОВ «Поліського виробничо-експе ри-
ментального заводу» (ТУ У 15. 733336034-
001:2005) у складі комбікорму для молод ня-
ку кролів білої термонської по ро ди. Пред мет 
дослідження — ретенція азо ту і пере трав-
ність поживних речовин корму.

Для визначення перетравності пожив-
них речовин і ретенції азоту було проведено 
фізіологічний (балансовий) дослід, який скла-
дався з підготовчого і облікового періоду. Під 
час науково-господарського досліду у 75-добо-
вому віці відібрано 35 кролів і сфор мо вано 
5 груп по 7 голів у кожній. Пере трав ність по-
живних речовин і баланс азо ту про во дили за 
методиками, описаними у до відковій лі те ра-
турі А. И. Овсянникова (1976) і В. В. Влізла 
та інших (2012) [10, 11]. Під дослідних кроли-
ків утримували у при мі щенні за одна кових 
умов (кліткових ба та реях). Зважування про-
во дили з точністю до 1 г. Доступ до кормів 
і води був вільним. Усі експе ри ментальні до-
слід ження про во ди ли відповідно до розроб-
ле ної схеми досліду (Табл. 1). Для го дів лі 
молодняку кро лів використовували повно-
раціонні грану льо вані комбікорми, у струк-
турі яких був різ ний вміст кормових дріж-
джів відповідно до схе ми досліду. Період 
до сліду становив 15 діб.

Комбікорм для кролів складався з та-
ких кормових інгредієнтів: дерть кукуруд зя-
на, дерть ячмінна, дерть вівсяна, дерть пше-
нична, висівки пшеничні, макуха на сін ня сої 
(35 % СП), макуха насіння соняшнику (28 % 
СП), солома пшениці озимої, дріж д жі кор мо-
ві, сіль кухонна, премікс (4 %). По жив ність 
комбікормів для всіх піддослідних групах 
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кролів була однаковою. Зі збільшенням кіль-
кості дріжджів у комбікормі зменшували кіль-
кість макухи насіння сої.

Дослідження хімічного складу корму, 
калу і сечі проводили у лабораторіях кафед-
ри годівлі тварин та технології кормів Львів-
ського національного університету ве те ри нар-
ної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-
кого і лабораторії контролю кор мових добавок 
та преміксів Державного науков о-дослідного 
контрольного інститут ве те ри нар них препа-
ра тів та кормових добавок (м. Львів).

Таблиця 1
Схема науково-господарського досліду

Група тварин Кількість тварин Умови годівлі
I — контрольна 15 ОР — ПК* 
II — дослідна 15 ОР+ОКФ (5 % корм.дріжджів)
III — дослідна 15 ОР+ОКФ (7 % корм.дріжджів)
IV — дослідна 15 ОР+ОКФ (9 % корм.дріжджів)
V — дослідна 15 ОР+ОКФ (11 % корм.дріжджів)

Примітка: ОР — основний раціон (повнораціонний комбікорм з 3 % кормових дріжджів), ОКФ — 
основний кормовий фактор

Отримані в експериментах цифро-
ві дані оброблені біометрично за мето ди-

кою Н. А. Плохінського (1969) [12] із ви ко-
рис танням комп’ютерних програм пакету 
MS Office 2003, програма “Statistica”. Резуль-
тати середніх значень вважали статис тич но 
вірогідними при * — Р<0,05, ** — Р<0,01, 
***— Р<0,001.

Результати й обговорення

Про перетравність поживних речовин 
в організмі кролів за різної кількості біо-
маси дріжджів у комбікормі можна роби ти 
висновки, проаналізувавши дані експери мен-
ту, які наведено у Таблиці 2.

Таблиця 2
Перетравність поживних речовин раціону піддослідних кролів (M±m, n=7)

Показник
Групи кролів

контрольна
I

дослідні
II III IV V

Органічна речовина 
± до контролю, %

66,8±0,52
–

67,4±0,50
+0,6

67,8±0,66
+1,0

68,2±0,73
+1,4

67,2±0,52
+0,4

Сирий протеїн 
± до контролю, %

70,3±0,45
–

71,1±0,45
+0,8

72±0,57
+1,7

72,5±0,63*
+2,2

70,7±0,46
+0,4

Сирий жир 
 ± до контролю, %

77,6±0,35
–

78±0,36
+0,4

78,2±0,44
+0,6

78,6±0,49
+1,0

77,8±0,35
+0,2

Сира клітковина 
 ± до контролю, %

24,4±1,17
–

24,8±1,16
+0,4

25,5±1,52
+1,1

25,8±1,70
+1,4

24,6±1,22
+0,2

БЕР 
± до контролю, %

75,7±0,38
–

75,8±0,37
+0,1

75,9±0,49
+0,2

76,5±0,54
+0,8

75,8±0,38
+0,1

Проведені дослідження вказують, що 
використання повнораціонного гранульо ва-
ного комбікорму з вмістом кормових дріжд-
жів у кількості 9 % вказує на тенденцію до 
підвищення коефіцієнтів перетравності по-
жив них речовин комбікорму: органічної ре-
чо вини — на 1,4 %, сирого жиру — 1,0 %, си рої 
клітковини Ф — 1,4 %, БЕР — 0,8 % і сирого 

протеїну — 2,2 % (Р<0,05) порівняно з кон-
троль ною групою. Статистично вірогідної 
різ ниці між показниками перетравності всіх 
поживних речовин у кролів дослідних груп 
порівняно з контрольною не встановлено, 
окрім IV групи за сирим протеїном. У кролів 
V дослідної групи перетравність органічної 
речовини, сирого протеїну, сирого жиру, си-
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рої клітковини і БЕР була більшою на 0,7 %, 
0,4 %, 0,1 %, 0,4 % і 0,1 %, ніж у контролі, 
про те найменшою порівняно з іншими до-
слід ними групами.

Результати фізіологічного досліду по-
казали, що використання організмом азотис-
тих речовин корму відбувається неоднаково 
(Табл. 3).

Таблиця 3
Середньодобовий баланс азоту піддослідних груп кролів ( М±m, n=7)

Показник
Групи кролів

контрольна
I

дослідні
II III IV V

Прийнято з кормом, г 4,94±0,080 4,96±0,085 5,13±0,091 5,17±0,097 4,97±0,078
Виділено з калом, г 1,46±0,021 1,44±0,025 1,43±0,028 1,42±0,028 1,46±0,026
Перетравлено, г 
± до контролю, %

3,48±0,071
–

3,52±0,072
+1,15

3,70±0,085
+6,32

3,75±0,092*
+7,76

3,52±0,066
+1,15

Виділено з сечею, г 2,09±0,017 2,10±0,019 2,19±0,026 2,21±0,029 2,09±0,019
Засвоєно, г 
± до контролю, %

1,39±0,071
–

1,42±0,061
+2,16

1,50±0,079
+7,91

1,54±0,092
+10,79

1,42±0,067
+2,16

Засвоєно, %: 
від прийнятого, 
± до контролю

28,14
–

28,63
+0,49

29,24
+1,10

29,79
+1,65

28,57
+0,43

від перетравленого, 
± до контролю

39,94
–

40,34
+0,40

40,54
+0,60

41,07
+1,13

40,34
+0,40

Відповідно до проведеного експе ри-
менту, встановлено, що баланс азоту у всіх 
під дослідних групах кролів був позитивний 
(додатній). Кролі IV дослідної групи, яким 
зго довували комбікорм з вмістом 9 % кор мо-
вих дріжджів, краще перетравлювали азот 
корму, ніж аналоги контрольної групи, від-
по відно на 0,27 г або 7,76 % (P<0,05). Дореч-
но наголосити, що перетравність азоту в ор-
га ніз мі тварин II і V дослідних груп була 
вищою на 1,15 % або 0,04 г порівняно з кон-
тро лем, проте на 6,13 % або 0,23 г нижчою 
по рівняно з кролями VI групи. Важливе зна-
чен ня в організмі тварин відіграє сту пінь за-
своєння азоту раціону. Кількість за сво є ного 
азоту в організмі кролів була біль шою у всіх 
дослідних групах на 0,03 г (2,16 %), 0,11 г 
(7,91 %), 0,15 г (10,79 %) і 0,03 г (2,16 %) 
порівняно з контрольною гру пою. Не менш 
важливими показниками є від но шен ня за-
сво єного азоту до прийнятого і пере трав ле-
ного. У кролів IV дослідної гру пи цей по-
каз ник був найбільший і становив 29,79 % 
і 41,07 %.

Висновки

Використання комбікорму з різним 
вміс том досліджуваних дріжджів позитивно 
впли нуло на ретенцію азоту і перетравність 
по живних речовин у кролів за інтенсивної 
тех нології вирощування. Дослідженнями 
вста новлено, що оптимальною дозою кор мо-
вих дріжджів у комбікормі молодняку кро-
лів бі лої термонської породи є 9 %. У тва-
рин IV групи показники перетравлення по-
жив них речовин раціону були вищими, ніж 
у ровесників контрольної групи, проте віро-
гід на різниця встановлена лише за сирим 
про теїном (Р<0,05). Введення до комбікорму 
9 % кор мових дріжджів супроводжується 
збіль шенням перетравленого азоту на 7,76 % 
і за сво єного — на 10,79 %. Одер жа ні дані 
перетравності поживних речо вин і ретенції 
азоту в організмі кролів ствер д жують про 
доцільність використання кор мо вих дріж д-
жів ТОВ «Поліського виробничо-експе ри-
мен тального заводу» (ТУ У 15. 733336034-
001:2005) у складі повно раці он них грану-
льо ва них комбікормів.

Перспективи подальших досліджень 
полягають у вивченні впливу різ ної кількості 
та штамів кормових дріжджів на репро дук-
тивні здатності кролематок.
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