
Настоящата презентация представя възможност за
оползотворяване зърноостатък (DDGS) от производство на
биоетанол.
Същото обаче важи и за други странични продукти от
преработката на зърно с подобно съотношение наNSP =
нескорбялни полизахариди - например пшенични трици или
странични продукти от производство на царевично нишесте.
Ако има високи пропорции на ечемик в сместа, Axtra XP е NSP
ензимът по избор. При използване на ръж или тритикале добър
ефект могат да покажат и други продукти.
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Повишаване на хранителната стойност
на фуражи за свине с DDGS



• Изсушен спиртоварен остатък (Dried distillers grains with solubles) = вторичен продукт 
от производството на био-етанол или спирт, когато за целта се използват зърнени 
култури (пшеница и царевица)

• В процеса на производството нишестето в зърното се превръща чрез алкохолна 
ферментация с помощта на дрожди в течен алкохол

• Оставащият твърд субстрат от преработено зърно, към което се добавя течната 
фракция по време на сушенето се нарича DDGS

• Добив: 300 кг DDGS (с 10% влага) от 1 тон зърно (пшеница или царевица)

• DDGS е суровина богата на протеин и аминокиселини, както и някои минерали, 
напр.форсфор, витамини

• Хранителното съдържание зависи от вида на използваното зърно

• DDGS от пшеница има по-високо съдържание на протеин и АА от това на царевичния 
DDGS

Какво представлява DDGS?
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Повишаване на хранителната стойност
на фуражи за свине с DDGS



• Качеството на DDGS може да варира както в зависимост от производителя, така и при 
един и същ производител, поради разлики в производствения процес, контрола на 
процеса, технологията на сушене и качеството на изходната суровина

• Цвета и мириса на DDGS са първите показатели за качество

 Светлият и по-жълтеникав цвят са показател за по-високо качество и по-висока 
смилаемост на АА, отколкото тъмния и кафеникав цвят.

 Това се дължи на факта, че е възможно протичане на Maillard реакция, при която 
АА (особено лизина) се свързва с въглехидратите, което ги прави несмилаеми за 
моногастричните животни. 

 Тъмният цвят е показател за твърде висока температура на сушене на влажния 
DDGS. Мириса на препечено/изгоряло е също показател за прегряване.

• Микотоксините остават в DDGS след ферментацията! Съдържанието им е около 3 
пъти по-високо от това на изходната суровина (зърно)!

Качествени параметри
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на фуражи за свине с DDGS
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Повишаване на хранителната стойност
на фуражи за свине с DDGS

Хр.стойност в % към
НВл

Пшеница Пшеничен
DDGS
(ProtiGrain)

Царевица Царевичен
DDGS
(Зърнела)

Сухо в-во (СВ) 88 90 88 90

Пепел 1.95 5.3 1.7 4.0

Суров протеин 10.5 28.4 8.5 25.0

Сурова мазнина 1.6 7.5 4.0 13.0

Сурови влакнини 2.7 7.9 2.33 10.0

Нишесте 58.9 4.8 60.5 10.3*

Захари 3.22 2.0 1.72 1.3*

ОЕ св (MJ/kg)
ОE св (kcal/kg)

13.4
3200

12.96
3095

14.12
3372

13.1*
3129*

Source: ProtiGrain - Германия
Захарни Заводи АД

Хранителна стойност на DDGS от пшеница и царевица - примери

- Висок протеин
- Малко нишесте
- Високи влакнини
- Фосфор: ~0.6%
- Богати на Вит.В гр

- Поискайте 
сертификат от 
производителя 
или изпратете 
проба за анализ

*Данните са ориентировъчни и не са предоставени от производителя  



Смилаемост на суров протеин и АА
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Повишаване на хранителната стойност
на фуражи за свине с DDGS

Стандартизирана илеална смилаемост на СП и АА на DDGS при прасета

SID, % Пшеничен DDGS Царевичен DDGS

Суров протеин 82 73

Arginine 88 81

Histidine 84 78

Lysine 69 62

Phenylalanine 89 81

Leucine 85 84

Isoleucine 76 75

Valine 79 75

Methionine 79 82

Threonine 80 71

Tryptophan 82 70

Source: Biofuel co-products as
livestock feed, FAO 2012

- По-висока 
смилаемост на СП 
и АА на 
пшеничния DDGS 
спрямо 
царевичния

- По-ниска 
смилаемост на СП 
и АА в сравнение 
със Соев шрот и 
Сл.шрот



Възможности

 “Среден източник на протеин” – между 
соевия шрот и зърната

 Частично или пълно замества по-
скъпите протеинни източници

 Възможността за поевтиняване на 
фуража зависи от настоящата цена на 
DDGS и цените на основните източници 
на протеин (основно соев шрот) 

Ограничения

 Вида на зърното има съществено 
значение за хранителната стойност на 
крайния продукт

 Големи разлики в химичните и физични 
характеристики, смилаемостта на 
енергията и АА (особено лизин) на 
различните продукти

 Високото съдържание на влакнини е 
лимитиращ фактор за моногастричните 
животни
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Повишаване на хранителната стойност
на фуражи за свине с DDGS



• DDGS е считан за интересен продукт на международния пазар на суровини, който се 
нуждае от специално  внимание относно предоставянето на достоверни и реални 
данни за неговата хранителна стойност и качество

• Силно термично обработеният DDGS не бива да се изхранва на не-преживни 
животни; тъмният цвят на подобни продукти е показател за ниската им хранителна 
стойност

• Лабораторна проверка на нивата на разтворимият протеин, който служи за ориентир 
относно смилаемостта на протеина в продукта

• Регулярна проверка на нивата на микотоксини в крайния продукт

• Пшеничният DDGS е предпочитан пред царевичният DDGS поради по-доброто 
съотношение на АА (ниско съдържание на триптофан в царевичния DDGS)

Използване на DDGS в рецептите за свине: Препоръки
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Повишаване на хранителната стойност
на фуражи за свине с DDGS

Source: Stein et al., 2007



Използване на DDGS в храненето на свинете : Препоръки за нива на 
включване
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Повишаване на хранителната стойност
на фуражи за свине с DDGS

Препоръчителни и Максимални нива на включване на DDGS в дажби за различни 
категории свине

Категория Препоръчителни (%) Максимални (%)

Бременни 10 20

Лактиращи 0 5

Прасета до 20 кг.ж.т. 0 0

Прасета от 20 до 40 кг.ж.т. 0 5

Гроуер 5 10

Финишер 1 10 15

Финишер 2 15 20
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Подобряване на хранителната стойност на 
фуражите за свине чрез използване на 

Pig Feed Booster
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Предизвикателства: 

• Енергийната стойност и смилаемостта на АА (лизин, метионин и цистин) на 
DGGS е по-ниска от тази на изходните суровини (пшеница, царевица)

• Относително високото съдържание на Влакнини и 3 пъти по-високите нива 
на NSP в DDGS е една от основните причини за по-ниската енергийна 
стойност в DDGS в сравнение с изходните зърна

• Фуражните добавки влияят върху смилаемостта на DDGS 

• Стратегии за повишаване на смилаемостта на хран. в-ва в DDGS:

 Използване на NSP ензими

 Използване на ензим-продуциращи пробиотици
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Подобряване на хранителната стойност на фуражите за свине 
чрез използване на Pig Feed Booster

 Pig Feed Booster



Какво е Pig Feed Booster?
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Подобряване на хранителната стойност на фуражите за свине 
чрез използване на Pig Feed Booster

Pig Feed Booster съдържа:

1. NSP-разграждащи ензими:

• Endo-1,4-ß-Xylanase

• Endo-1,3(4)-ß-Glucanase

2. BioPlus YC: уникална комбинация от 

2 пробиотични щама:

• Bacillus licheniformis

• Bacillus subtilis

• Препоръчителна дозировка за прасета: 500 гр/ тон фуржа



Уникална комбинация от 2 пробиотични щама:
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Подобряване на хранителната стойност на фуражите за свине 
чрез използване на Pig Feed Booster

BioPlus® YC

Bacillus licheniformis (DSM 5749)

 “Супресор на патогени”

Bacillus subtilis (DSM 5750)

 “Производител на ензими”

И двата щама стабилизират чревната флора

 Промотират млечнокиселите бактерии (LAB)

 Поддържат баланса в червата (=еубиозата)

Спора

Вегетативна 
клетка



BioPlus® произвежда храносмилателни ензими

• BioPlus® има амилолитична (нишесте), липолитична (мазнини) и протеолитична
(протеин) активности

 BioPlus® ензими (примери):

 Alcalin phosphatase

 Esterase

 Esterase lipase

 Lipase

 Leucine amino-peptidase

 Valine amino–peptidase

 Cystine amino–peptidase

 Chymotrypsin

 Acid phosphatase

 Galactosidase

 Glucosidase

Източник: DIAS, Дания

Ензимната активност в т.черва на 
прасетата е статистически достоверно 
повишена

Ензим Активност повишена с

Lipase 112%*

Trypsin 18%

Chymotrypsin 90%*

*(p< 0.05)

Подобряване на хранителната стойност на фуражите за свине 
чрез използване на Pig Feed Booster



Повишаване на смилаемостта чрез използване на BioPlus® YC
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Подобряване на хранителната стойност на фуражите за свине 
чрез използване на Pig Feed Booster

Изпитване на смилаемостта

 Титаниев окис е добавен във фуража 1 седм. преди вземане на пробите

 Средно живо тегло на прасетата 155lb / 70kg

 Фуражните проби са взети от всяка хранилка след консумация на фуража в продължение на 4 дни

 Фекални проби са взети от 4 прасета / група през 2 последователни дни (ден 5 и 6) и изпратени за анализ.

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Crude Fat Crude Protein Crude Fiber Dry Matter Energy

Control BioPlus YC
• Фуража и Фекалиите са анализирани за:

• Сурови мазнини, Суров протеин, Сурови 
влакнини, Сухо вещество, Енергия
(Калориметър)

• Смилаемост резултати

• Числено и статистически достоверно 
подобряване на смилаемостта

• 2.2%-единици подобрение на 
протеина

• 1.1%-единици подобрение на 
Енерията

Conducted at Iowa State Univ., USA



NSP - Въглехидрати, които са част от клетъчната стена на растителната клетка и които не 
могат да бъдат ензимно разградени от прасетата
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Съдържание на Нескорбялни полизахариди (NSP) в суровините 

Комбинацията на ксиланаза и бета-глюканаза в Pig Feed Booster атакува 
антинутритивните фактори арабиноксилани и бета-глюкани в суровините!



• 962 животни (Датска генетика x Duroc)

• 2 хранителни групи; мокро хранене

• Контрола: Стандартен фураж (вкл. phytase)

• Стандартен фураж – с намалена хранителна стойност + BioPlus® YC + NSP ензими (PFB)

Използване на NSP ензими и ензим-продуциращи пробиотици (Pig Feed Booster) в 
Гроуер/Финишер дажби
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Подобряване на хранителната стойност на фуражите за свине 
чрез използване на Pig Feed Booster

Field trial Northern Germany, 2013
Bullet point 5.13

Стартер (40-68kg) Гроуевр (68-93kg) Финишер (93-124kg)

Контрола Опит Контрола Опит Контрола Опит

Енергия [MJ ME/kg] 13,3 12,8 13,1 12,6 12,9 12,3

Суров протеин [%] 16,00 15,00 14,50 13,5 13,5 13,0

Lysine [%] 1,10 1,00 1,00 0,88 0,86 0,80

BioPlus® YC (g/t) - 400 - 400 - 400

Endo-1,4-ß-Xylanase 
[U/kg]

- 1220 - 1220 - 1220

Glucanase [U/kg] - 152 - 152 - 152

Хранителната стойност е потвърдена чрез анализ в LUFA 



Използване на NSP ензими и ензим-продуциращи пробиотици (Pig Feed Booster) в 
Гроуер/Финишер дажби
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Подобряване на хранителната стойност на фуражите за свине 
чрез използване на Pig Feed Booster

Производствени и кланични резултати

Икономическа калкулация

Контрола Опит

Средно денвен приръст [гр/ден] 1045 1016 

Фуражна конверсия (1:) [kg/kg] 2,79 2,82

Кланично тегло вкл.кожа [kg] 95,45 95,07

Рандеман вкл.кожа [%] 76,68 76,60

Постно месо [%] 56,54 56,94

Контрола Опит Разлика (€)

Стойност на фуража / прасе (€) 71,99 69,69

Приход / прасе(€)
Предположение: 1,60 €/kg

152,72 152,11

Приход-стойността на фуража / прасе(€) 5,59 7,23 + 1,69

Field trial Northern Germany, 2013
Bullet point 5.13



Използване на NSP ензими и ензим-продуциращи пробиотици (Pig Feed Booster) в 
Гроуер/Финишер дажби

- 21 -

Подобряване на хранителната стойност на фуражите за свине 
чрез използване на Pig Feed Booster

• 144 прасета, 2 хранителни групи

• 2 Хранителни групи:

• Контрола: Стандартна немска дажба

• (Много силно) Намалена хранителната стойност + BioPlus® YC + NSP enzymes (PFB)

• Заместване на Соевия шрот с DDGS

Гроуер (30-55kg) Финишер (55-124kg)

Control Trial Control Trial

Енергия [MJ ME/kg] 13,4 12,4 13,0 12,2

Суров протеин [%] 16,5 16,5 16,0 15,1

Lysine [%] 1,00 0,92 0,94 0,87

BioPlus® YC (g/t) - 400 - 400

Glucanase (U/kg) - 95 - 95

Endo-1,4-ß-Xylanase (U/kg) - 3568 - 3568

6 - Phytase (FTU/kg) 500 750 500 400

University of Kiel, 2012
Bullet point 9.12

Хранителната стойност е потвърдена чрез анализ в LUFA



Използване на NSP ензими и ензим-продуциращи пробиотици (Pig Feed Booster) в 
Гроуер/Финишер дажби
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Подобряване на хранителната стойност на фуражите за свине 
чрез използване на Pig Feed Booster

Състав на фуража
Гроуер (30-55kg) Финишер (55-124kg)

Контрола Опит Контрола Опит

Пшеница 73,5 42,72 51,17 15,0

Ръж - 9,76 15,0 25,0

Ечемик 5,0 5,0 5,0 24,76

Овес - 10,0 - -

Соеви трици - - - 3,96

Слънчогледов шрот, 28% СП - 10,0 - 3,0

Пшенични трици - 5,0 3,0 5,0

Меласа - 1,42 2,0 2,0

Рапичен експелер 4,0 4,0 8,0 4,0

Соев шрот 7,08 - 4,1 -

DDGS 6,0 8,0 8,0 13,84

Минерали и добавки 4,11 3,67 3,73 3,44

Киселинен микс (LuproMix) 0,32 0,32 - -

University of Kiel, 2012
Bullet point 9.12



Използване на NSP ензими и ензим-продуциращи пробиотици (Pig Feed Booster) в 
Гроуер/Финишер дажби
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Подобряване на хранителната стойност на фуражите за свине 
чрез използване на Pig Feed Booster

University of Kiel, 2012
Bullet point 9.12

Контрола Опит

Средно денвен приръст [гр/ден] 1051 1053

Фуражна конверсия (1:) [kg/kg] 2,49 2,55

Кланично тегло* [kg] 95,65 94,93

Рандеман* [%] 76,73 76,14

Постно месо [%] 55,25 55,78

 Заместването на соевия шрот с DDGS нямаше отрицателен ефект както върху
дневния приръст така и върху качеството на трупа.

 Беше получен допълнителен приход от 3 € на прасе.

Производствени и кланични резултати

* Включително кожата



• Научните опити и практическите изпитвания показват, че DDGS от царевица, 
пшеница и други зърнени култури са интересни суровини, позволяващи 
поевтиняване на фуражите за прасета. 

• DDGS представлява ценен източник на енергия и протеин за не-преживните 
животни, но при калкулиране на фуража трябва да се имат в предвид 
разликите в състава и хранителната стойност на DDGS.

• Използването на Pig Feed Booster подобрява смилаемостта на 
хранителните вещества, повишава хранителната стойност на фуража и 
повишава производствените и икономически резултати.

Заключение
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Подобряване на хранителната стойност на фуражите за свине 
чрез използване на Pig Feed Booster
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