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Оскільки близько 40% поживних речовин корму не перетравлюється і виділяється з 

послідом, виникла ідея використовувати його для годівлі тварин і птаха. При високих 

температурах курячий послід знезаражували, видаляли з нього перо, пух і насіння бур'янів. 

Отриманий продукт, що містить в собі 20-30% сирого протеїну,, в суміші з комбікормом давали 

бичкам. При заміні 33…50% концентратів пудретом отримували добові прирости 870…896 г 

[1-3]. 

В Англії пташиний послід ферментують, обробляють мурашиною кислотою і з 

додаванням меляси згодовують бичкам. У фірми "ДеЛаваль" є більше 30 варіантів біологічного 

знезараження гною. По одній з технологій гній направляють транспортером в центрифугу, де 

до 95% зважених часток відділяють від вологи. Тверду фракцію з 36% сухої речовини 

витримують 3 місяці в спеціальному сховищі, потім гранулюють і дають худобі разом з силосом 

[4].Застосовують гній для приготування спеціальних силосів - вестлажа і навосажа. У США, 

наприклад, роблять наступні суміші: 57% коров'ячого гною і 43% сіна; 42% подрібненої 

кукурудзи, 12% кукурудзяного силосу і 40% свинячого гною.  

При відгодівлі бичків використовують близько 0,5 млн т сечовини, яку частково 

замінюють пташиним послідом як в чистому вигляді, так і з тирсою. Вівці і кози охоче поїдають 

вестлаж з 40% гною великої рогатої худоби, 12% сіна і 12% подрібненої кукурудзи. Рідку 

фракцію гною в аеротенках мікробіологічним методом перетворюють на білок одноклітинних, 

який осідає у вигляді активного мулу.  

У Канаді для підготовки до згодовування гній заздалегідь змішують з соломою, потім 

засівають спорами грибів. В результаті отримують високобілковий корм. Останнім часом, щоб 

зменшити виділення азоту і фосфору, застосовують ферменти, що підвищують перетравність і 

засвоєння поживних речовин. Добавка ферменту з фітазою на кожні 100 кг сухої речовини дає 

додатково 2,85 кг поживних речовин. 

У Європі, щоб скоротити виділення аміаку, азоту і фосфору і поліпшити перетравність 

кормів, використовують кристалічні амінокислоти. При ретельнішому розрахунку раціонів по 

доступних і синтетичних амінокислотах можна на відгодівлі свиней збавити долю сирого 

протеїну в комбікормі з 17,6 до 14,5%. При вирощуванні підсвинків з 25 до 55 кг було 

заощаджено 2,2 кг сирого протеїну на кожному поросяті. Зростання якості кормів і заміна 

антибіотиків, наприклад маннонолигосахарозою, також підвищує перетравність кормів і 

засвоюваність амінокислот. 
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