
Українська академія аграрних наук
Інститут кормів

КОРМИ 
І КОРМОВИРОБНИЦТВО

____________________

Міжвідомчий 
тематичний

науковий
збірник

____________________

      54
Вінниця

2004



УДК: 636

У збірнику, присвяченому ІІІ Міжнародній науково-практичній кон-
ференції „Корми і кормовий білок”, висвітлені питання створення і ефек-
тивного використання культурних пасовищ та сінокосів, технології заго-
тівлі, зберігання і використання кормів, а також підвищення поживності і 
якості кормів та кормових добавок. Збірник розрахований на наукових 
співробітників, викладачів вузів, аспірантів, студентів та фахівців сіль-
ськогосподарського виробництва.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту кормів УААН, про-
токол № 8 від 22.09.2004 року.

Редакційна колегія: В.Ф.Петриченко (відповідальний редактор), 
В.Д.Бугайов, М.Ф.Кулик (заступники відповідального редактора), 
Л.П.Гулько (відповідальний секретар), А.О.Бабич, В.П.Борона, 
І.М.Величко, В.С.Задорожний, В.М.Кандиба, Г.П.Квітко, С.І.Колісник, 
В.А.Кононюк, П.С.Макаренко, В.Т.Маткевич, Я.І.Мащак, І.Ф.Підпалий, 
А.А.Побережна, Л.С.Прокопенко, А.В.Черенков

Точка зору редколегії
не завжди збігається

з позицією авторів

ISBN 966-8317-01-7

© Інститут кормів УААН, текст, макет, 2004.
© ТОВ ПЦ «Енозіс», видання, 2004.



 Корми і кормовиробництво. 2004. Вип. 54. �

УДК 631. 353

В. Ф. Петриченко, доктор сільськогосподарських наук 
А. Д. Гарькавий, доктор технічних наук 
В. П. Жуков, кандидат сільськогосподарських наук

Інститут кормів УААН

АДАПТИВНе КОРМОВИРОБНИЦТВО: сИсТеМНИй 
ПІДхІД ПРИ РОзРОБЦІ ТехНОлОГІй І МАшИН

Технологія виробництва повинна забезпечити гарантоване виробни-
цтво якісних кормів з мінімальними затратами ресурсів, в тому числі 
енергії і людської праці. Тобто задовольнити вимоги споживача, користу-
ватись підвищеним попитом на ринку, збільшувати свою частку на ньому 
і бути конкурентоспроможною. 

Ключові слова: технологія виробництва, система, машина, проект, 
моделювання, ефективність.

Реструктуризація аграрного виробництва, приватна форма власності 
на землю призвели до збільшення кількості фермерських господарств і 
потреби в малогабаритній техніці. Проте, має місце тенденція збільшення 
площ ріллі, що припадає на одне фермерське господарство. Так, в 1993 
році одне фермерське господарство в Україні мало в середньому 9 га ріллі, 
в 1998-26,8, а в 2002-57,9 га [1]. Машинно-тракторний парк сільськогоспо-
дарських підприємств застарів, рівень зношеності досягає 80%. 
Виробництво тракторних косарок у 2002 році скоротилось на 92%, граблів 
тракторних на 95% порівняно з 1991 роком.

Виробничий потенціал аграрних підприємств, залишившись поза 
увагою держави, розвивається недостатньо. А реформування і створення 
ринкових відносин відбувається за рахунок роздержавлення і приватизації 
власності. Динамічний розвиток сільського господарства буде стримува-
тись, якщо не будуть створені нові орієнтири з розробки високоефектив-
них технологій і комплексів машин для нових умов господарювання.

Задача досліджень: обґрунтувати основні принципи розробки про-
ектів адаптивних технологій виробництва кормів на прикладі заготівлі 
кормів із трав, з метою зменшення впливу стохастичного характеру умов 
на ефективність кормовиробництва.

© Петриченко В.Ф., Гарькавий А.Д., Жуков В.П., 2004
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Методика досліджень. Технологія виробництва – це складова систе-
ми виробничого процесу, яка розглядається як сукупність технологічних 
прийомів або сільськогосподарських робіт, що виконуються у певній по-
слідовності, в закінченому циклі сільськогосподарського процесу. Або – це 
впорядкована в часі та просторі сукупність операцій, засобів і ресурсів, що 
забезпечує досягнення поставленої виробничої мети. Технологічна опера-
ція – це сукупність дій, направлених на предмет праці (ґрунт, корми, зерно 
та ін.), в результаті виконання яких змінюється властивість, положення, 
стан оброблюваного матеріалу від початкового до заданого стану.

Технологія вирощування включає операції підготовки ґрунту, посіву, 
догляду, збирання, перевезення, первинну обробку та інші, які необхідні 
для одержання готової продукції. Тому її називають операційною. Вона 
передбачає способи і послідовність виконання операцій, режим роботи 
засобів механізації, підготовку поля, організацію руху агрегатів, контроль 
якості роботи, заходи по техніці безпеки.

Вирощений і зібраний врожай є вихідною величиною від родючості 
землі, забезпеченості технікою, приміщеннями та затрат праці або щіль-
ності механізованих робіт:

Uу = a0 + bх1 + cх2 + dх3 + lх4  (1)
де Uу – зібраний врожай, т/га; х1 – бал оцінки землі по кадастру або по 
Uу  max; х2 – забезпеченість основними виробничими фондами; х3 – внесені 
добрива; х4 – затрати праці; а0 – вільний член; b, c, d, l – коефіцієнти ефек-
тивності відповідних факторів.

Названа модель виробничої функції по врожаю Л.В. Погорілого, В.Г. 
Більського (1989) дає змогу оцінити його приріст, зміною одного з факто-
рів, тобто визначити чутливість до варіації даного фактора [ΔUу = (du / dхі) 
Δхі], і виявити його практичну ефективність.

Враховуючи, що виробничий процес це сукупність природних (біо-
логічних), виробничих і технологічних прийомів, які відбуваються і здій-
снюються з метою одержання сільськогосподарського продукту, вищеназ-
вана модель не враховує нові технологічні підходи, селекцію, застосування 
стимуляторів росту рослин, комбінованих агрегатів і інше. Тому може бути 
віднесена до статичних моделей.

Результати досліджень. Головна мета при застосуванні машинних 
технологій – збільшення прибутку або економічного ефекту. Прибуток, що 
отримують в результаті реалізації сільськогосподарської продукції, і який 
використано в динамічній моделі, повинен враховувати післядію вирощу-
вання її на землі [2]:
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де П – прибуток, грн; І і Ід – реалізаційна вартість основної і додаткової 
продукції, грн/т; ΔІ – додаткова ціна основної продукції за якість, грн/т; V 
i Vд – об’єм реалізованої основної і додаткової продукції, т; Сj і Lj – відпо-
відно питомі вартість j-тої дії виконання операцій виробництва продукції 
і недобору або втрат врожаю, грн/год; Тj – питомий ресурс часу для вико-
нання j-тої дії, год; В31 і В32 – вартість землі до вирощування і після, або 
екологічна післядія виробництва продукції; ЕБ = В32 – В31 – ефект проф. 
М.О.Бекаревича, грн.

Виходячи з виразу (2) на прибуток господаря, який хоче зберегти 
родючість землі, тобто думає і про майбутній прибуток, впливає:

– об’єм основної і додаткової продукції – V i Vд, або одержаний вро-
жай (V = Uп

.F.φ, де Uп – потенціальний врожай, т/га; F – площа поля, га; 
φU≤1 – частка зібраного врожаю з врахуванням втрат і недобору врожаю 
при виконанні технологічних операцій вирощування, збирання, перероб-
ки);

– реалізаційна вартість основної і додаткової продукції – І і Ід та до-
даткова ціна за якість, екологічність, упаковку і інше – ΔІ; – вартість годи-
ни роботи агрегату – Сj; – втрати при виконанні робіт, в тому числі допус-
тимі від несвоєчасного і неякісного їх виконання при збиранні, перевезен-
ні, переробці, реалізації – Lj; – кількість годин або питомий ресурс часу на 
виконання операцій вирощування, збирання та переробки – Tj; – екологіч-
на післядія від виробництва продукції – (В32 – В31).

Якщо система машин – це сукупність, що може забезпечити реаліза-
цію технології виробництва певного виду сільськогосподарської продук-
ції, то чинні наукові методи і принципи формування технологічних опера-
цій і комплексів машин характеризуються багатьма недоліками. Системна 
ефективність технології виробництва кормів із трав залежить від параме-
трів системи, взаємодії з іншими машинами, технологічних схем, погод-
них умов, енергозабезпечення. Тому імітаційне моделювання механізова-
них технологічних процесів виробництва кормів має розкрити із необхід-
ною достовірністю системний вплив наступних чинників на збільшення 
прибутку:

– технологій або схем виконання операцій вирощування, збирання і 
реалізації кормів;

– виду кормів і впливу додаткової ціни основної продукції на якість і 
відповідно на прибуток; 
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– принципів комплектування комплексу машин з розкриттям залеж-
ності між параметрами полів, машин і організаційними формами їх вико-
ристання;

– зміни погодних умов під час заготівлі кормів.
Пошук резервів підвищення ефективності виробництва кормів із трав 

досягається також аналізом таких показників:
 а) визначення гнучкості технологій до своєчасності, або щодо зміни 

строків виконання робіт;
 б) мінімальної достатності ресурсів;
 в) сумісність з надсистемою (ширина покосів, валків, пропускна 

здатність машин );
 г) зменшення номенклатури і матеріалоємності машин шляхом ви-

бору раціонального типажу;
 д) пристосованості машин до умов роботи і зберігання;
 е) затрат на технічне обслуговування і ремонт;
 є) виконання правил техніки безпеки і екологічність.
На основі досліджень існуючі технології вирощування і збирання 

трав можуть бути доповнені такими операціями:
- щілювання посівів;
- скошування з плющенням і формуванням в мати;
- згрібання сіна у валки, обертання валків, підбирання сіна з уловлен-

ням обламаних листків і суцвіть;
- збирання із застосуванням постійної технологічної колії; 
- зволоження сіна перед підбиранням з одночасним внесенням кон-

сервантів;
- застосування плівки для герметизації паків;
- досушування методом активного вентилювання;
- застосування сонячних теплогенераторів і акумуляторів тепла для 

підігріву повітря.
Система машин для адаптованого кормовиробництва має враховува-

ти зміну агрометеорологічних умов під час заготівлі кормів, можливість 
переналагодження комплексу машин з одного виду корму на інший, напри-
клад, із сіна на сінаж або силос. Прикладом вирішення названої проблеми 
може бути застосування блочно-модульного комплектування збиральних 
агрегатів БКМ – Ф1 і БКМ – Ф2. Аналіз зв’язків при проведенні системно-
го аналізу із зовнішнім середовищем дає змогу обґрунтувати необхідне 
число модулів, що покращить адаптацію машин до умов виконання техно-
логічних процесів.



 Корми і кормовиробництво. 2004. Вип. 54. �

Висновки. 1. Обґрунтування рішень при розробці проектів адаптив-
них технологій кормовиробництва доцільно проводити на основі імітацій-
ного моделювання і системного підходу.

2. Необхідні експлуатаційні показники системи виробництва кормів 
досягаються при забезпеченні таких технологічних параметрів: функціо-
нування в період збирання при зміні агрометеорологічних умов, гнучкість 
технології до сировини та виду корму.
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ПРОБлеМА КОРМІВ В УКРАїНІ ТА шляхИ її ВИРІшеННя 
В сУчАсНИх УМОВАх

Проаналізована нинішня система кормовиробництва в молочному 
скотарстві України, виявлені шляхи створення стабільної і більш повно-
цінної кормової бази. Встановлено, що використання замість кукурудзя-
ного силосу клмбінованих силосів (кукурудза + соя або амарант, злаково-
бобові сумішки зернофураржних культур як основи цілорічно-однотипо-
вих раціонів корів, сприяє підвищенню їх продуктивності і економічних 
показників роботи молочного комплексу.

Ключові слова: кормовиробництво, однотипна годівля корів, ефек-
тивність тваринництва.
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Сьогодні в молочному скотарстві України панує концепція 
кормовиробництва, яка заснована на переважному використанні об’ємис-
тих кормів: влітку пасовищ (природних, сіяних короткострокових і куль-
турних довгострокових), кормів сировинного конвеєра у поєднанні з тра-
диційним застосуванням в зимово-стійловий період консервованих кормів 
(сіно, сінаж, силос) та коренеплодів. Концентровані корми через постій-
ний їх дефіцит, вузький асортимент зернофуражу, занепад комбікормової 
промисловості стали відігравати незаслужено малу роль у розвитку галузі 
тваринництва.

Вищезазначена система виробництва кормів має суттєві недоліки, бо, 
перш за усе, вона не забезпечує сталу і повноцінну кормову базу, ефектив-
не використання земельних ресурсів, тому не створює умов для розвитку 
тваринницької галузі в Україні. Це є наслідком ряду науково необгрунто-
ваних і хибних положень. Наприклад, давно стало незаперечною аксіо-
мою, що сировинний конвеєр у весняно-осінній період може безперебійно 
забезпечити тваринництво вдосталь повноцінними зеленими кормами. В 
дійсності ж, як свідчить багаторічна практика, це – ілюзія, омана, бо через 
непередбачуваність кліматичних умов об’єми виробництва і строки над-
ходження зелених кормів на ферму в більшості випадків не відповідають 
потребі. Через ті ж кліматичні умови, а також дефіцит в більшості госпо-
дарств кормозбиральної техніки та низьку її продуктивність і ненадійність 
в роботі не витримується оптимальна фаза скошування кормових культур, 
що призводить до значного зниження поживності кормів. Відомо, що ко-
жен день запізнення збирання багаторічних трав зумовлює зниження їх 
поживності на 1%. У зв’язку з цим, тривалість збирання по одному типу 
корму не повинна перевищувати 10 днів, по закінченню яких втрати по-
живних речовин різко збільшуються і складають 3% щоденно. Запізнення 
зі скошуванням багаторічних трав призводить до втрат 0,25% протеїну і 
підвищенню вмісту клітковини на 0,33% за добу. З іншого боку, часта змі-
на кормів сировинного конвеєра у раціонах корів супроводжується різки-
ми зрушеннями характеру і інтенсивності ферментативних процесів у 
рубці жуйних тварин, що веде до зниження засвоєння ними енергії і по-
живних речовин кормів, спаду їх продуктивності. Так, перетравність орга-
нічної речовини зелених кормів люцерни у жуйних тварин на третю добу 
постійного її застосування складала 29%, а через 12 діб – 54,4%, тобто вона 
зросла в 1,86 раза. Перетравність органічної речовини зеленої маси пше-
ниці на другу добу її використання склала 56%, а на 8 добу – 68% [4].

Крім цього, при частій зміні зелених кормів вкрай важко контролюва-
ти комплексну повноцінність раціону.
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Таким чином, хоч зелені корми і є відносно дешевими та повноцінни-
ми, порівняно з консервованими, але внаслідок нестабільного їх надхо-
дження виникають ряд проблем як економічного характеру (часто скошу-
ють їх у ранні фази вегетації за низької врожайності), так і створення умов 
повноцінної годівлі тварин.

Що стосується багаторічних культурних пасовищ, то через необхід-
ність значних інвестицій на їх створення (близько 2 тис. грн./га) а потім на 
догляд та їх використання вони ще не знаходять широкого розповсюджен-
ня, системно не вивчаються. До того ж, немає принципової відповіді щодо 
їх ефективності без застосування зрошення в умовах Степу і Лісостепу 
України, тобто в зонах з найбільш інтенсивним землекористуванням. У 
зв’язку з цим, вони ще не відіграють суттєвої ролі у вирішенні проблеми 
кормів в Україні.

В Інституті тваринництва УААН накоплені результати наукових до-
сліджень щодо визначення пріоритетних кормових культур і кормів з них 
в сучасних умовах з точки зору раціонального використання земельних 
ресурсів, економії енергоресурсозатрат, зниження собівартості кормів та 
організації цілорічної однотипної годівлі худоби на основі консервованих 
кормів, яка забезпечує підвищення продуктивності корів та нарощування 
виробництва тваринницької продукції [1, 2, 5].

У розроблених в IT УААН рекомендаціях щодо системи сталого ви-
робництва кормів та ефективного їх використання у молочному скотарстві 
стосовно цілорічної однотипної годівлі худоби [4] обґрунтовано структуру 
раціонів корів. У господарстві зони Лісостепу і Степу безпосередньо кор-
мові культури мають займати понад 30% ріллі, на якій має вироблятися 
понад 50% кормів, а застосування зволожених кормових сумішок з подріб-
нених консервованих кормів (сіно, сінаж, силос, концентровані та інші) 
забезпечує рівномірне надходження всіх поживних речовин в організм 
тварин одночасно. У цьому випадку вирішується проблема дефіциту про-
тягом доби одних поживних речовин і надлишку інших, причому як в зи-
мовий, так і літній періоди. Це дуже важливо як з точки зору фізіології 
живлення тварин, так і використання земельних ресурсів.

Особливо велике значення така годівля має в літній період, бо часта 
зміна кормів сировинного конвеєру в літніх раціонах худоби, як уже від-
значалось, особливо за несприятливих погодних умов, призводить до 
частих і різких змін режиму годівлі. Однотипна ж годівля корів упродовж 
всього літа дає можливість у значній мірі позбутися вищезазначених не-
гативних кормових факторів.
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Метою наших досліджень було вдосконалення цілорічної однотипної 
годівлі худоби в дослідному господарстві «Кутузівка» і, зокрема, застосу-
вання замість кукурудзяного силосу комбінованих силосів зі злако-бобо-
вих ярових зернофуражних культур та кукурудзи з соєю, які в нинішніх 
умовах господарювання є пріоритетними.

Методика роботи. Кукурудзяний силос, силос з суміші кукурудзи і 
сої, з суміші ярових зернофуражних культур заготовляли у виробничих 
умовах д/г «Кутузівка» за загально прийнятими технологіями. Годівля 
тварин здійснювалася у відповідності з деталізованими нормами годівлі 
[3], а науково-господарські досліди з годівлі сільськогосподарських тварин 
за методами, описаними у довідковій літературі [6]. Хімічний аналіз кор-
мів проводили в аналітичній лабораторії Інституту тваринництва УААН.

Результати досліджень. У комбінованих силосах, порівняно з куку-
рудзяним, вміст протеїну підвищувався в 1,17-2,0 рази. Найбільше його 
містилося в 4-компонентній суміші ярових зернофуражних культур (табл. 
1). У такому силосі вміст протеїну з розрахунку на 1 корм. од. досягав 88-
90 г, що більше, порівняно з кукурудзяним, у 1,28-1,30 раза.

1. Хімічний склад силосів, %

Силоси Вода Суха 
речовина Попіл Жир Протеїн Клітко-

вина БЕР Са Р 

Кукурудза 69,9 30,1 1,5 1,1 2,4 7,9 17,2 0,22 0,06 
Ячмінь + овес + 
горох + вика ярова 61,6 38,4 2,7 1,6 4,8 10,7 18,6 0,43 0,13 

Ячмінь + овес + 
горох 6,9 30,1 2,4 1,2 3,0 5,6 17,9 0,26 0,08 

Кукурудза (80%) + 
соя (20%) 74,6 25,4 2,3 1,6 2,8 7,9 10,8 0,21 0,04 

Кукурудза (70%) + 
амарант (30%) 74,8 25,20 1,8 1,2 3,0 7,8 11,4 0,23 0,04 

У 3-компонентній сумішці (ячмінь+овес+горох), вміст протеїну по-
рівняно з кукурудзяним силосом збільшувався в 1,25 раза. Збагачення ку-
курудзи соєю зумовило краще забезпечення силосу протеїном в 1,17 раза. 
У ньому, порівняно з кукурудзяним силосом, в 1,45 раза зростала кількість 
жиру, що важливо з точки зору підвищення біологічної цінності раціону. 
Так, у раціоні телиць контрольної групи, що містив 15 кг кукурудзяного 
силосу, 0,5 кг сіна люцернового, 1,5 кг ячмінної соломи, 6,0 кг пивної дро-
бини і мінеральну підкормку, містилося 436 г перетравного протеїну, а на 
1 корм од. його припадало лише 94 г. При заміні половини кукурудзяного 
силосу на силос з сумішки ярових зернофуражних культур (ячмінь+овес+-
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горох) вміст перетравного протеїну в раціоні зріс до 476 г або на 9,2%, а з 
розрахунку на 1 корм од. – на 8,5%, досягнувши рівня 102 г.

В іншому досліді основний раціон корів складався з сіна люцерново-
го – 6 кг, соломи ячмінної – 1 кг, кормових буряків – 5 кг, пивної дроби-
ни – 4 кг, меляси кормової – 0,6 кг, комбікорму – 6 кг. Крім цього, коровам 
контрольної групи згодовували за добу 25 кг кукурудзяного силосу, а до-
слідної – таку ж кількість силосу з суміші кукурудзи (80%) і сої (20%). 
Заміна кукурудзяного силосу на комбінований силос у раціонах корів зу-
мовила підвищення його енергетичної цінності на 0,5 корм. од. або на 
2,9%, вміст перетравного протеїну з розрахунку на 1 корм. од. з 102 г до 
105 г або на 6,3%. На 125 г або на 21,3% підвищився вміст жиру у раціоні 
корів дослідної групи.

Заміна у раціоні ремонтних телиць половини кукурудзяного силосу 
на силос зі злако-бобової сумішки ярових зернофуражних культур, заго-
товлений з підвищеним вмістом сухої речовини, сприяла зростанню їх 
середньодобових приростів маси на 104,9 г або на 22,4% (р<0,05). При 
цьому затрати кормів з розрахунку на 1 кг приросту маси тварин знижува-
лися з 9,83 корм. од. до 8,21 або на 16,5%.

Використання у раціонах дійних корів (табл. 2) силосу з суміші куку-
рудзи (80%) і сої (20%) (дослідна група), порівняно з кукурудзяним сило-
сом (контрольна група), сприяло підвищенню їх середньодобових надоїв 
молока на 6,2% (Р < 0,05), а жирномолочність підвищилася на 0,17% абсо-
лютних або в 1,045 раза.

2. Продуктивність корів за період досліду

Групи корів

Середньодобові надої та жирність молока Продуктивність корів у 
середньому за дослід

на початку досліду по завершенню 
досліду кг % жиру

4% 
молока, 

кгкг % жиру кг % жиру

Контрольна 23Д5±0,88 3,77±0,19 22,20±0,73 3,77±0,10 23,19± 
0,35

3,77± 
0,10 

21,86± 
0,60 

Дослідна 23,55±1,06 3,78±0,10 24,1±0,51 4,02±0,11 24,64± 
0,44 

3,94± 
0,11 

24,27± 
0,75 

У наслідок цього різниця між групами тварин за надоями 4%-ного 
молока зросла до 11,0%. Вищенаведені результати наукових досліджень, а 
також аналіз господарської діяльності молочного комплексу «Кутузівка» 
за роки використання комбінованих силосів свідчать, що одним з головних 
шляхів створення сталої кормової бази, збільшення виробництва кормів, 
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підвищення на цій основі продуктивності поголів’я і економічної ефектив-
ності виробництва тваринницької продукції є розроблена і випробувана 
Інститутом тваринництва УААН інтенсивна система виробництва і вико-
ристання кормів, яка передбачає вирощування на відведених під кормову 
групу площах пріоритетних кормових культур з точки зору ефективного 
використання земельних ресурсів та економії енергії, збір їх у фази макси-
мального накопичення поживних речовин і консервування врожаю для 
виготовлення високоякісного сіна, сінажу, комбінованого силосу, які у по-
єднанні з концентратами (комбікормом) складають основу раціонів корів 
упродовж всього року. У вигляді білково-вітамінної добавки до основного 
раціону в літній період можна використовувати зелену масу багаторічних 
та однорічних трав, питома маса яких в річних раціонах худоби повинна 
складати 10-15%, а влітку – на рівні 20-30% за поживністю. При цьому 
дуже важливо мати три види силосів: з кукурудзи та сої чи амаранту, злако-
бобових сумішок озимих та ярових зернофуражних культур, що дає мож-
ливість організувати сталу годівлю тварин та значно послабити негатив-
ний вплив несприятливих погодних умов в окремі сезони року, ліквідувати 
різку зміну режиму годівлі і структуру раціонів, регулювати рівень і по-
вноцінність годівлі худоби протягом року за всіма необхідними показни-
ками поживності.

Така система використання земельної площі дає можливість збільши-
ти на 25-30% вихід поживних речовин з одиниці земельної площі і довести 
збір кормових одиниць до 50-55 ц з гектара, а заготівля кормів з викорис-
танням прогресивних, енергозберігаючих технологій, які до того ж забез-
печують мінімальні втрати поживних речовин в процесі заготівлі, збері-
гання і використання кормів, створює умови збільшення виробництва 
кормів з одиниці земельної площі. Застосування при цьому повнораціон-
них вологих сумішок кормів – краще забезпечити тварин комплексом необ-
хідних поживних речовин.

Внаслідок цього підвищується продуктивність тварин, якість тварин-
ницької продукції і покращуються економічні показники її виробництва, 
про що свідчать показники господарської діяльності дослідного господар-
ства «Кутузівка» за останні роки (табл. 3).

У 2003 році, порівняно з 1999 роком, тобто за 4 роки, виробництво 
кормів на 1 умовну голову зросло на 87,4%. Це та покращення якості кор-
мів зумовило підвищення надоїв молока на фуражну корову на 1852 кг або 
на 50,7%, збільшення виробництва молока з розрахунку на 100 га с.-г. угідь 
на 33,4% та виходу телят на 100 корів на 57,6%. 
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3. Результати господарської діяльності молочного комплексу  
дослідного господарства «Кутузівка» за 1999-2003 роки

Показники
Роки 2003 рік 

до 
1999, % 1999 2000 2001 2002 2003 

Виробництво кормів на 1 
умовну голову, ц корм. од. 24,6 37,7 40,2 43,1 46,1 187,4 

Кількість корів, голів 904 904 910 950 950 105,1 
Надій молока на фуражну 
корову, кг 3653 4124 4730 5527 5505 150,7 

Вихід телят на 100 корів, гол. 54,5 66,0 74,6 74,8 85,9 157,6 
Витрати кормів на 1 ц молока, ц 1,12 1,0 0,9 0,9 0,9 80,3 
Виробництво молока на 100 га 
с.-г. угідь, ц 1100 1176 1137 1443 1468 133,4 

Собівартість 1 ц молока, грн. 30,7 31,3 34,9 32,4 36,3 118,2 
Рентабельність виробництва 
молока, % 39,4 89,8 80,8 70,8 94,9 - 

Кількість корів збільшилася з 904 голів до 950 або на 5,1%. Витрати 
кормів на 1 ц молока зменшилися майже на 20%. Зростання собівартості 
молока на 18,2% зумовлено погіршенням кон’юнктури ринку тваринниць-
кої продукції в Україні за останні роки. Проте це не завадило підвищити 
рентабельність виробництва молока на 55,5% (табл. 3).

Висновки. Досвід роботи дослідного господарства «Кутузівка» IT 
УААН за останні роки свідчить, що створення кормової бази на основі 
пріоритетних кормових культур і організація цілорічної однотипної годів-
лі худоби на основі комбінованих силосів сприяє збільшенню виробництва 
і якості кормів, стабілізації кормової бази і типу годівлі корів, що забез-
печує зростання надоїв молока, валового його виробництва з розрахунку 
на одиницю земельної площі та підвищення ефективності роботи молоч-
ного комплексу.
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Висвітлено результати трирічних досліджень, проведених в цен-
тральному Лісостепу по вивченню впливу сидеральних добрив і способів 
використання сіяних злакових і бобово-злакових травостоїв з лядвенцем 
рогатим і козлятником східним на густоту, ботанічний склад, продуктив-
ність і якість корму культурних пасовищ.
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ні добрива, злакові і бобово-злакові травостої, лядвенець рогатий, козлят-
ник східний.

Реформування сільського господарства в Україні та зміни власності 
на землю негативно вплинули на стан кормової бази, особливо на лучне 
кормовиробництво. Займаючи близько 40% кормового клину, природні 
кормові угіддя дають менше 10% загального виробництва кормів. У зв’яз-
ку із зменшенням витрат коштів на їх поліпшення, важливого значення в 
луківництві набувають енергозберігаючі технології створення культурних 
пасовищ і сіножатей [1].

Головним фактором зниження енерговитрат на виробництво кормів у 
луківництві є створення на сіножатях і пасовищах високопродуктивних 
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агрофітоценозів з вмістом у них 50-60% бобових трав, які дають змогу 
економити за рахунок симбіотичної азотфіксації до 150 і більше кілограмів 
на гектар мінерального азоту, одержувати дешевий, екологічно чистий 
корм, збалансований за протеїном [2].

У підвищенні ефективності виробництва кормів на луках без зрошен-
ня важливу роль повинні відіграти такі фактори біологізації землеробства, 
як сидеральні добрива, застосування біопрепаратів, формування різнотип-
них травостоїв, а також розробка режимів використання новоствореного 
травостою, встановлення їх впливу на продуктивність пасовища та якість 
корму [3].

Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводили протя-
гом 1997-2000 рр. на базі дослідного господарства “Бохоницьке” Інституту 
кормів УААН в польовому стаціонарному досліді, закладеному лаборато-
рією сіножатей і пасовищ.

Ґрунт дослідних ділянок – сірий лісовий середньосуглинковий на лесі 
з середнім вмістом поживних речовин в орному шарі.

За час досліджень найбільш вологим і прохолодним був 1997 рік, 
коли створювали травостій для досліду і випало 675 мм опадів, при нормі 
638 мм, а найбільш несприятливим – спекотним і сухим – 1999-й, другий 
рік використання травостою, коли середньомісячна температура за вегета-
ційний період становила 15,1°С, при нормі 13,8°С, а опадів випало всього 
285 мм при нормі 439 мм, що негативно вплинуло на ріст трав і рівень їх 
урожайності.

Вирішення намічених завдань у відповідності з програмою дослі-
джень проводили в трифакторному досліді, де на фоні чистого пару, гірчи-
ці білої на сидерат, люпину білого на сидерат і люпину білого на зелений 
корм закладено три види травостоїв, на яких вивчали способи їх викорис-
тання.

Сидеральні культури висівали у 1996 році рядковим способом у піс-
ляукісному посіві. Сівбу трав провели одночасно на всіх варіантах у другій 
декаді квітня 1997 року безпокривно, рядковою сівалкою СН-16, після 
ретельної передпосівної підготовки ґрунту. До складу злакової травосу-
мішки включили стоколос безостий Полтавський 30, кострицю очеретяну 
Балтика, грястицю збірну Київська рання, пажитницю багаторічну 
Святошинська. Бобово-злакові травостої складались із тих же злаків із до-
даванням лядвенцю рогатого Лотос, або козлятнику східного Галле.

Способи використання травостоїв вивчали з 1998 року за такою схе-
мою: 
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1) початок випасання травостоїв дійними коровами з весни; 2) після 
першого укосу; 3) після однорічного сінокісного використання; 4) чергу-
вання по роках сінокісного використання з пасовищним; 5) двохукісний 
режим використання трав за сезон. 

Фосфорно-калійні мінеральні добрива, з розрахунку Р45К60, вносили 
в формі суперфосфату і калімагнезії на всі ділянки досліду в перший рік 
використання травостою, а азотні, у формі аміачної селітри, вносили що-
річно лише на злаковий травостій нормою N240 з рівномірним розподілом 
їх за циклами використання.

Досліди закладені в триразовій повторності, розмір посівної ділянки 
60 м2 (10х6), в тому числі облікової – 20 м2. Всього варіантів у досліді 60, 
ділянок 180, площа під дослідом 1,5 га. 

Визначення врожайності зеленої маси, густоти, ботанічного складу 
травостоїв і хімічний аналіз рослинних зразків проводили згідно загально-
прийнятих методик. Концентрацію обмінної енергії в сухій речовині трав 
і їх поживність у кормових одиницях вираховували згідно Є.А.Пєтухової 
(1981) [4] за вмістом протеїну, жиру, клітковини і БЕР з урахуванням кое-
фіцієнтів їх перетравності. Математичну обробку врожайних даних про-
водили методами дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізів з 
використанням сучасного пакету програм на ПЕОМ. Розрахунок економіч-
ної ефективності створення та використання пасовищ і біоенергетичну 
оцінку цих технологічних прийомів проведено згідно методики [5].

Результати досліджень. Дослідження довели, що застосування сиде-
ральних добрив при залуженні кормових угідь різнотипними травосуміш-
ками сприяє формуванню на початку їх використання більш щільної дер-
нини злакового і лядвенцево-злакового травостоїв за рахунок кращого 
пагоноутворення злакових трав, густота яких, в середньому по варіантах, 
становила, відповідно, 2450-2485 і 2373-2403 пагонів/м2 проти 2388 і 2109 
пагонів/м2 на фоні чистого пару. Це в свою чергу призвело до пригнічення 
у відповідних травостоях лядвенцю рогатого та козлятнику східного, гус-
тота яких в цей період становила, відповідно, 330-483 і 193-241 шт./м2. 
Тоді, як на фоні чистого пару вона складала 502 і 370 пагонів/м2, відповід-
но. В подальшому формування густоти укісно-пасовищних травостоїв 
залежало від способів їх використання і, особливо, від погодних умов. 
Найбільш негативно на неї вплинуло постійне чотири-п’яти разове випа-
сання ВРХ за сезон протягом трьох років. Режим з початком пасовищного 
використання травостоїв після проведення першого укосу на сіно та після 
однорічного сінокісного використання дещо зменшував негативний вплив 
випасання на їх щільність, в той же час, чергування по роках сінокісного і 



 Корми і кормовиробництво. 2004. Вип. 54. 1�

пасовищного використання та щорічне дворазове скошування зеленої 
маси на сіно забезпечило найбільшу густоту, як злакових, так і бобових 
трав.

При формуванні рослинності злакового агрофітоценозу основна роль 
належала початковому складу травосумішки і мінеральним азотним до-
бривам. Домінантом серед сіяних злакових трав виступала грястиця збір-
на, частка якої в урожаї становила 34,2-48,9%, а найменшу конкурентну 
здатність мала пажитниця багаторічна – 4,2-11,4%. На зміну видового 
складу сіяних бобово-злакових травостоїв значний вплив мали попередни-
ки і способи використання. Сидеральні добрива, особливо люпинові, по-
рівняно з чистим паром, збільшували процентний вміст злакових трав у 
лядвенцево-злаковій сумішці, в середньому за три роки користування, на 
6%, а в їх травостої з козлятником східним – на 7%. Постійне сінокісне 
використання бобово-злакових травостоїв та його чергування по роках з 
випасанням худоби сприяло збереженню в них 31,8-44,3% лядвенцю рога-
того та 24,8-36,5% козлятнику східного, що, відповідно, на 13,9-18,1% і 
5,8-9,0% більше, ніж при постійному пасовищному використанні.

При створенні культурних пасовищ в нестійких умовах природного 
зволоження продуктивна дія сидеральних добрив продовжується три роки. 
На злаковому травостої при азотному удобренні вона була майже рівно-
значною чистому пару – 59,9-74,6 проти 63,7-78,7 ц/га сухої маси. Бобово-
злакові травосумішки з лядвенцем рогатим або козлятником східним, 
створені по сидерату люпину білого, відзначалися найвищою урожайніс-
тю сухої маси – 52,4-72,7 і 42,4-74,2 ц/га, відповідно, а приорювання його 
пожнивних решток після збирання зеленої маси на корм за дією на їх уро-
жайність була близька до чистого пару.

Нами побудовано регресійні моделі, які відображають рівень урожай-
ності різнотипних травостоїв залежно від погодних умов за роки дослі-
джень, де Х1 – кількість опадів, мм; Х2 – сума ефективних температур, °С. 
Для злакового травостою вона має вигляд: 

У1 = 11,2865 + 0,1070Х1 – 0,0065Х2
Для бобово-злакового травостою з лядвенцем рогатим вона виглядає 

так:
У2 = 12,8105 + 0,1453Х1 – 0,0109Х2 

Для козлятниково-злакового травостою рівняння має такий вигляд:
У3 = 10,6697 + 0,0627Х1 – 0,0050Х2 

Зв’язок між урожайністю травостоїв, кількістю опадів та сумою 
ефективних температур досить тісний, оскільки коефіцієнти множинної 
кореляції варіюють у межах 0,6807-0,7729.
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Вміст поживних речовин у сухій масі пасовищного корму та сіна за-
лежав в основному від складу травостою. Найвищий вміст сирого протеї-
ну в пасовищному кормі – 21,75-23,0% забезпечила злакова травосумішка, 
під яку щорічно перед кожним циклом випасання вносили по 60 кг/га по-
живних речовин азотних добрив. Найменше його містилось в кормі коз-
лятниково-злакового травостою – від 15,7 до 16,7%. При включенні бобо-
вих компонентів до складу злаків, вміст сирого протеїну зростав у сіні 
лядвенцево-злакової сумішки від 9,8-11,2% до 11,6-13,9% і до 11,2-12,9% 
у травостої з козлятником східним.

Поживність корму досліджуваних травостоїв не зменшувалась про-
тягом трьох років їх використання. Злакова травосумішка забезпечила 
найвищий вміст кормових одиниць і обмінної енергії в 1 кг сухої маси – 
0,95-0,97 і 9,97-10,2 МДж при пасовищному використанні, а кращою по-
живністю сіна відзначався козлятниково-злаковий травостій, з вмістом в 
1 кг 0,63-0,69 кормових одиниць і 8,49-8,66 МДж обмінної енергії.

Пасовищний корм злакової травосумішки в 1,6-1,9 разів перевищував 
сіно за вмістом перетравного протеїну в 1 корм. од. Ці показники на ляд-
венцево-злаковому травостої були близькі між собою – 131,1-140,7 г, а 
кормова одиниця козлятниково-злакового сіна на 23,3-24,4 г краще забез-
печувалась перетравним протеїном порівняно із сухою масою пасовищно-
го корму.

Середні дані за 1998-2000 рр. за продуктивністю різнотипних травос-
тоїв свідчать про те, що в правобережному Лісостепу за умов природного 
зволоження і застосування азотних добрив на культурних пасовищах із 
злаковим травостоєм при пасовищному використанні можна одержувати 
вихід 60-65 ц/га кормових одиниць і понад 14 ц сирого протеїну, а при 
укісному їх використанні в таких же умовах, незважаючи на значно вищу 
врожайність сухої маси – лише 45-50 ц/га кормових одиниць і 7-8 ц сирого 
протеїну (табл.). Серед укісно-пасовищних режимів використання злако-
вої сумішки найвищу продуктивність мав варіант з початком випасання 
ВРХ після першого укосу. Початок випасання бобово-злакового травостою 
з лядвенцем рогатим з весни другого року після залуження сприяв най-
більшому виходу з 1 га, як кормових одиниць, так і сирого протеїну – від-
повідно, 51,6-55,0 ц і 10,3-11,4 ц, і найменшому після однорічного укісно-
го використання залуженого травостою – 35,7-40,8 ц і 6,8-8,2 ц. Дворазове 
постійне сінокісне використання козлятнику східного в сумішці із злака-
ми, на відміну від інших травостоїв виявилось найпродуктивнішим, тоді, 
як проведення чотирьох циклів випасання за сезон протягом трьох років 
призвело до зниження виходу з 1 га кормових одиниць і сирого протеїну, 
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відповідно, до рівня 38,0-41,3 і 6,5-7,4 ц.
Висновки. Для створення культурних пасовищ без зрошення в госпо-

дарствах різних форм власності центрального Лісостепу України доцільно 
висівати злакові і бобово-злакові сумішки із стоколосу безостого, грястиці 
збірної, костриці очеретяної, пажитниці багаторічної, з включенням до їх 
складу лядвенцю рогатого або козлятнику східного, які забезпечують 
одержання 47-65 ц/га кормових одиниць і 7-14 ц/га сирого протеїну. Для 
зменшення енерговитрат, залуження таких пасовищ слід проводити після 
посіву люпину білого на зелений корм або гірчиці білої на сидерат. Для 
підвищення продуктивності культурних пасовищ, випасання корів на зла-
кових і лядвенцево-злакових травостоях потрібно розпочинати весною на 
другий рік після залуження або після проведення укосу на сіно, а на коз-
лятниково-злаковому – чергувати випасання по роках з укісним викорис-
танням або постійно скошувати його на сіно.
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На основі досліджень з трав’яними фітоценозами встановлено осо-
бливості ведення кормовиробництва на забрудненій території Полісся та 
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Розвитку галузі тваринництва на ближчу перспективу приділятиметь-
ся значно більше уваги, а тому досить важливим є пошук шляхів виробни-
цтва високобілкових кормів та кормового білка. Створення наукової осно-
ви кормової бази для громадського тваринництва в Поліссі вирішується 
шляхом раціонального поєднання польового та лучного кормовиробни-
цтва.

У забруднених радіонуклідами регіонах, в результаті аварії на 
Чорнобильській АЕС, особливо гострою є проблема нестачі протеїну в 
кормах для сільськогосподарських тварин, оскільки посів бобових культур 
на значній території довгий час був обмежений і тварини при цьому недо-
одержували до 35-45 % білка від необхідної норми. Відомо також, що 
основними дозоформуючими продуктами внутрішнього опромінення на-
селення як у перший період, так і в довгостроковій перспективі є молоко 
та м’ясо. Нині з ними пов’язано до 90% надходження радіоцезію в орга-
нізм людини [1, 3]. Тому у вирішенні даної проблеми суттєве місце займає 
вивчення особливостей міграції 137Cs на луках і пасовищах, з яких надхо-
дять корми. При розробці стратегії реабілітації забрудненої території існує 
необхідність обліку специфічних особливостей лучних екосистем та оцін-
ка кількісних параметрів міграції 137Cs в кормові трави [4, 7, 8, 9, 10, 11, 
12]. В цьому регіоні в умовах переходу до ринкової економіки і при слаб-
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кому ресурсному забезпеченні АПК кормовиробництво на сіножатях і па-
совищах повинно базуватися в першу чергу на кормових угіддях, поліп-
шення яких потребує мінімальних затрат і дає максимальну віддачу. 

При організації літньої годівлі тварин та створенні сировинного кон-
веєра пріоритетне значення належить правильному добору рослин. При 
цьому першочергового значення набуває кормова цінність, видовий склад 
кормових рослин, регулювання цукро-протеїнового відношення у суміш-
ках з багаторічних та однорічних трав, строки та тривалість збирання 
кормових культур на зелений корм, а також особливості накопичення ними 
радіонуклідів.

Тому основне завдання наших досліджень полягало у встановленні 
біологічної рухомості цезію в системі “грунт – рослина – тварина” залеж-
но від щільності забруднення ґрунту й видового складу трав’яної рослин-
ності та доцільності вирощування бобових трав в зоні радіоактивного за-
бруднення з метою одержання високоякісних кормів.

 Матеріали та методика досліджень. Наукові дослідження по ви-
вченню екологічного стану та продуктивності кормових угідь, активності 
137Cs в ґрунтах та рослинності проводились нами в господарствах північ-
них районів Житомирщини впродовж 1999-2003 років як на природних 
кормових угіддях, так і сіяних травостоях після їх перезалуження згідно 
прийнятих методик [5,6]. 

Ґрунти експериментальних ділянок переважно дерново-підзолисті 
піщані та супіщані. Щільність забруднення території складає 0-15 Кі/км2 
або 0-555 кБк/м2. Відбір зразків ґрунту та трав для радіоізотопного аналізу 
проводили згідно методики Українського науково-дослідного інституту 
сільськогосподарської радіології [2]. Активність 137Cs у ґрунті та травостої 
визначали у висушених зразках за допомогою спектрометра.

 Результати досліджень. Обстеження природних лук Полісся свід-
чить, що травостої відрізняються різноманітним видовим складом. Лучні 
рослини ростуть не ізольовано одна від одної, а в сукупності, утворюючи 
рослинні угрупування, які при взаємодії з середовищем створюють фіто-
ценози. Тонконогові трави ростуть всюди i тому складають основу кормо-
вого раціону худоби на радіоактивно забруднених луках.

Бобові трави в травостоях сіножатей i пасовищ лісової зони мають 
особливе значення. Це високопоживні рослини, які добре поїдає худоба i 
за білковою продуктивністю переважають усі кормові культури. Однак 
вони нагромаджують більше 137Cs порівняно із злаковими.

Рослини групи різнотрав’я широко розповсюджуються на суходіль-
них, низинних, заплавних луках, на лісових галявинах. Різноманітне та 
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численне, за видовим складом, різнотрав’я в кормовому відношенні ви-
вчене мало i часто оцінюється як небажане на сінокосах та пасовищах. 

Численні обстеження природних та сіяних трав’яних фітоценозів 
зони забруднення дають змогу змінити думку щодо обмеження вирощу-
вання бобових трав на корм. Адже з плином часу після аварії на ураженій 
території проведена широкомасштабна система заходів по зменшенню 
кількості радіонуклідів на кормових угіддях. За даними Житомирського 
обласного Центру радіологічного контролю, обсяги залуження та переза-
луження велися в області до 1995 року активними темпами. При цьому 
були внесені в грунт підвищені дози органічних, фосфорних та калійних 
добрив, проведено вапнування земель. 

Результати наших досліджень доказують, що при щільності забруд-
нення 0-5 Кі/км2 активність цезію в бобових та злакових травах незначна. 
При більш високій щільності (5-10) Кі/км2 вже відчувається різниця в на-
громадженні 137Cs бобовими та злаковими компонентами. Зрозуміло, що ці 
відмінності залежать від активності радіонукліду, а також вмісту обмінно-
го калію в ґрунті. Так, при активності 137Cs у ґрунті 606 Бк/кг в травостоях 
конюшини повзучої його активність складає 101 Бк/кг, конюшини луч-
ної – 120, люцерни жовтої в природних умовах – 262 Бк/кг.

Оскільки якість травостою бобових трав вища від злакових, то вони 
повинні обов’язково включатися до складу травосумішок в зоні радіоак-
тивного забруднення. Так, результати засвідчують, що вміст перетравного 
протеїну в одному центнері сіна злакових травостоїв становить лише 4,4-
4,7 кг, а у бобово-злаковому – 5,8-7,0 кг. При цьому значно підвищується 
якість кормової одиниці при забезпеченні її на рівні 119,2-140,3 г пере-
травним протеїном. Для злакових травостоїв цей показник становить 90,7-
105,6 г (табл.1).

Відомо, що радіоцезій радикально не впливає на величину урожаю 
травостою і вміст поживних речовин у ньому. Однак від активності його 
міграції залежить екологічна чистота корму і якість продукції тваринни-
цтва.

Дослідження з травосумішками показують, що при щільності забруд-
нення дерново-підзолистих ґрунтів Полісся від 0 до 5 Кі/км2 міграція 137Cs 
в бобові трави та корми з них не перевищує ДР-97. Вони не являють не-
безпеки для тварин і їх можна вирощувати без обмежень як в одновидових 
посівах, так і в сумішках. А при щільності забруднення 5-10 Кі/км2 бобові 
трави краще включати до складу травосумішок. При цьому активність 
13 7 Cs в травостої знаходиться в межах 52-120 Бк/кг, що значно нижче до-
пустимих рівнів. Отже, знаючи результати радіологічного обстеження 
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конкретної ділянки, можна регулювати набір кормових трав, в тому числі 
і бобових, та ефективно використовувати їх з метою одержання високобіл-
кових кормів на забруднених територіях.

1. Поживність та питома активність 137Cs у бобово-злакових і злакових 
травосумішках (щільність забруднення території 5-10 Кі/км2  

або 185-370 кБк/м2)

Травосумішки

Вміст в 1 ц сухої речовини, кг Забезпеченість 
кормової 
одиниці 

перетравним 
протеїном, г

Активність 137Cs, Бк/кг

кормових 
одиниць

перетравного 
протеїну грунт травостій

Конюшина лучна + 
тимофіївка лучна 46,1 6,2 134,5 290 120

Конюшина лучна + 
грястиця збірна 50,6 6,7 132,4 284 112

Конюшина лучна + 
грястиця збірна + 
тимофіївка лучна

47,1 5,8 123,8 573 52

Конюшина повзуча + 
грястиця збірна + 
лисохвіст лучний + 
тонконіг лучний

49,5 5,9 119,2 321 116

Конюшина повзуча + 
люцерна жовта + 
тимофіївка лучна + 
костриця лучна + 
грястиця збірна

49,9 7,0 140,3 221 106

Тимофіївка лучна + 
грястиця збірна 44,5 4,7 105,6 280 48

Тимофіївка лучна + 
грястиця збірна + 
костриця лучна

48,5 4,4 90,7 276 50

Господарства Полісся розміщені на територіях з різною щільністю 
забруднення (від 4 до 3559 кБк/м2). Наші дослідження та розрахунки по 
складанню схем зеленого конвеєра для молочних корів в різних умовах за 
щільністю забруднення території показують, що правильний добір кормо-
вих культур в одновидових посівах та сумішках забезпечує екологічну 
чистоту раціону. Основними умовами гарантованого одержання молока в 
межах вимог ДР-97 є використання кормів з поліпшених сінокосів і орних 
земель, а також випасання дійного стада на культурних пасовищах. 
Важливе значення має якісний склад раціону, вміст у ньому необхідних 
мінеральних речовин і вітамінів з урахуванням рівня продуктивності мо-
лочного стада.
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Так, у СФГ „Великофоснянське” уже відпрацьована організація літ-
ньої годівлі тварин після аварії на ЧАЕС. Слід відмітити, що у цьому гос-
подарстві майже всі угіддя розорані, тому випаси проводяться, як правило, 
на сіяних багаторічних травостоях. Основним джерелом надходження зе-
леної маси тут є посіви конюшини лучної, її сумішок та інших травостоїв 
багаторічних трав, що і вирішують проблему якості кормів. Цьому сприяє 
і те, що сільськогосподарські угіддя забруднені незначно і знаходяться у 
межах від 0,3 до 6,2 Кі/км2.

Середньозважені радіологічні показники свідчать про те, що середній 
вміст радіонуклідів в зелених кормах складає (при щільності забруднення 
до 228 кБк/м2) 57,3 Бк/кг, а вміст радіоцезію в добовому раціоні тварин, за 
умови поїдання 60 кг зеленої маси, коливається в межах 1680-4800 Бк. 

У середньому за схемою сировинного конвеєра цей показник стано-
вить 3435 Бк, тобто в 2,9 раза нижче від допустимих рівнів вмісту цезію-
137 в раціонах тварин, що забезпечують одержання молока в межах ДР-97 
(10 000 Бк). Підрахунки показують, що прогнозоване забруднення молока, 
отриманого від тварин, що забезпечувались зеленими кормами, з ураху-
ванням даних переходу радіонуклідів з корму в молоко тварин (1 % загаль-
ної кількості), становило б 34,4 Бк/кг, що менше допустимого вмісту (за 
ДР-97 – 100 Бк/кг). 

Організація сировинного конвеєра в умовах підвищеного радіоактив-
ного забруднення (до 15 Кі/км2) дещо складніша і потребує знання та ре-
тельного обстеження кормових угідь господарства, а також особливостей 
нагромадження радіоцезію зеленою масою різних кормових культур та їх 
сумішками. Як правило, в господарствах Полісся джерелом зелених кормів 
виступають сіяні та природні пасовища, а також сіяні фітоценози кормо-
вих культур (табл. 2).

Не дивлячись на високий вміст 137Cs в зеленій масі кормових травос-
тоїв, можна регулювати активність його у раціоні молочних корів шляхом 
добору видового складу кормових культур, добової норми згодовування та 
вдалого поєднання випасу та скошуваної зеленої маси рослин без знижен-
ня якості кормів. Так, запропонована схема сировинного конвеєра забез-
печує рівномірне і безперебійне надходження зелених кормів для молоч-
них корів упродовж 168 днів, а в окремі роки можна подовжити часткове 
використання зелених кормів з кінця квітня до листопада включно.

Розрахунки засвідчують, що середній вміст радіонуклідів в зелених 
кормах складає (при щільності забруднення до 15 Кі/км2) 119,1 Бк/кг, а 
вміст радіоцезію в добовому раціоні тварин, за умови поїдання 60 кг зеле-
ної маси, коливається в межах 4720-10200 Бк. У середньому за вегетацій-
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ний період цей показник становить 7366,7 Бк, тобто в 2,1 раза більше по-
рівняно із попередньою схемою при низькій щільності забруднення і в 1,4 
нижче від допустимих рівнів вмісту цезію-137 в раціонах тварин, що за-
безпечують одержання забрудненості молока в межах ДР-97 (10000 Бк). 
Отже, прогнозоване забруднення молока, отриманого від тварин, що забез-
печувались зеленими кормами, з урахуванням даних переходу радіонуклі-
дів з корму в молоко тварин (1% загальної кількості), становитиме 
73 , 7 Бк/ кг, що менше допустимого вмісту (за ДР-97 – 100 Бк/кг). Загальна 
площа культурних та природних пасовищ, а також сіяних кормових куль-
тур в господарстві „Великофоснянське” становить на сезон 392 га. 
Забезпеченість кормової одиниці зелених кормів перетравним протеїном 
висока – 124,5 г.

Висновки. 1. На кормових угіддях зі щільністю забруднення 5-
10 Кі/ км2 бобові компоненти доцільно використовувати у травосумішках із 
злаковими травами. 

2. Створення сировинного конвеєра на основі використання багато-
річних і однорічних трав з включенням бобових компонентів без обмежень 
та проміжних культур на території зі щільністю забруднення до 6 Кі/км2 
(228 кБк/м2) дає змогу задовольнити худобу екологічно безпечним зеленим 
кормом впродовж 163 днів пасовищного сезону та отримувати молоко, яке 
відповідає встановленим радіологічним нормам.

3. В умовах підвищеного радіоактивного забруднення (до 15 Кі/км2) 
активність 137Cs у раціоні молочних корів можна регулювати шляхом під-
бору видового складу кормових культур, добової норми згодовування та 
вдалого поєднання випасу і скошування рослин без зниження якості кор-
мів.
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ПРОДУКТИВНІсТЬ РІзНОТИПНИх лУчНИх ТРАВОсТОїВ 
НА ОРНИх зеМлях лІсОсТеПУ зАлеЖНО ВІД сИсТеМ 
УДОБРеННя І РеЖИМІВ ВИКОРИсТАННя

Висвітлено результати вивчення впливу типів травостоїв, їх удо-
брення і використання на продуктивність відновлених суходільних лук, 
ботанічний і біохімічний склад зеленої маси, показники родючості ґрунту. 
Порівняно з іншими травостоями, доведено перевагу люцерно-злакового. 
Показані особливості формування травостою у варіанті самозаростан-
ня. 

Ключові слова: біохімічний і ботанічний склад корму, поживні еле-
менти, злакові і бобові травостої, макро- і мікроелементи, родючість 
ґрунту, продуктивність.

В умовах економічної кризи та недостатнього ресурсного забезпечен-
ня, зокрема, азотом мінеральних добрив, особливо актуальним у системах 
ведення лучного кормовиробництва на колишніх орних землях є виявлен-
ня кращих типів природних та сіяних злакових і бобово-злакових травос-
тоїв за різних систем удобрення та використання, а також вивчення впливу 
цих факторів на особливості формування травостоїв, їх продуктивність, 
якість корму, показники родючості грунту. Невирішеність багатьох питань 
цієї проблеми утруднює розробку ефективних заходів раціонального ви-
користання лучних угідь та здійснення завдання виведення земель ерозій-
но небезпечної зони агроландшафтів з інтенсивного обробітку.

Матеріали і методика досліджень. Дослідження з вивчення законо-
мірностей формування різних лучних травостоїв на угіддях виведених із 
складу ріллі за різних режимів використання та систем удобрення прове-
дені в дослідному господарстві “Чабани” Інституту землеробства на тем-
но-сірому опідзоленому грунті, який характеризується високим забезпе-
ченням рухомим фосфором та обмінним калієм. Використовували загаль-
но прийняту в луківництві методику досліджень. 

© Кургак В.Г., Лук’янець О.П., 2004
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Результати досліджень. Аналіз результатів досліджень показав, що 
вихідний злаковий травостій із включенням стоколосу безостого, костриці 
лучної і тимофіївки лучної та покривної пажитниці однорічної та травос-
тій із цих же злаків та конюшини лучної поступово на четвертому році 
трансформується в стоколосове угруповання, а при додаванні до цих же 
злаків люцерни посівної – в люцерно-стоколосове. 

Доведена можливість прискореного формування перелогу. При висі-
ванні пажитниці однорічної та підсіванні на першому році суміші насіння 
дикорослих трав з домінуванням пирію повзучого вже на третьому році 
початкове пажитнице-різнотравне угруповання перетворюється в угрупо-
вання з вмістом пирію повзучого 65-85%. 

Природні і сіяні лучні угруповання формуються із щільність 1518-
2562 пагонів на 1 м2 та висотою 80±33 см за сінокісного використання і 
39±10 см – за багатоукісного. Найбільшою висотою характеризується сто-
колос безостий та люцерно-злаковий травостій, найменшою – пирій по-
взучий та переліг. Додаткове внесення N140 збільшує висоту сіяного злако-
вого травостою і перелогу на 32-46%, а додавання до тих же злаків люцер-
ни посівної – на 15-18%, конюшини лучної – на 7-8%.

У формуванні перелогу у перші чотири роки за різних варіантів удо-
брення і використання беруть участь 39 несіяних видів із 13 родин. Поміж 
них найбільш поширеними (8-58% від загальної їх кількості) є галінсога 
дрібноцвіта (у першому році), грицики звичайні, злинка канадська, кукіль 
звичайний, кульбаба лікарська, латук компасний, метлюг звичайний, під-
маренник чіпкий, плоскуха звичайна, подорожник великий і ланцетовид-
ний, полин звичайний і гіркий, ромашка непахуча. З роками кількість ба-
гаторічних (коренепаросткових і кореневищних) видів на перелозі збіль-
шується від 7 до 68%. При залуженні травосумішками кількість несіяних 
видів, які беруть участь у формуванні травостою на першому році змен-
шується в 1,3-1,5, а на четвертому – у 2-3 рази. 

Найбільш впливовим у формуванні продуктивності відтворених лу-
ків є (табл. 1) у перші три роки фактор травостій з дольовою участю 58-
86%, на четвертому – удобрення (49%). Найвищу продуктивність забез-
печує люцерно-злакова сумішка (97,7-140,5 ц/га сухої маси, 94,7-112,4 ц/га 
корм. од., 19,6-24,9 ц/га сирого протеїну, 180,0-262,1 валової і 98,9-
11 8 , 1 ГДж/га обмінної енергії з коефіцієнтом використання ФАР 1,06-
2,46%), що на 17-39% більше порівняно з конюшино-злаковим, 22-106 – з 
сіяним злаковим і на 69-216% – з перелогом. За виходом з 1 га сухої маси 
і валової енергії сінокісний режим використання травостоїв переважає 
багатоукісний, а кормових одиниць, обмінної енергії та сирого протеїну – 
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обидва режими майже рівноцінні. Багатоукісний порівняно з сінокісним 
режимом характеризується меншою нерівномірністю розподілу урожаю за 
укосами (62-94 проти 90-114%).

1. Урожайність лучних травостоїв залежно від системи удобрення  
та використання, ц/га сухої маси (за 2000-2003 рр.)

Травостій Удобрення
Роки

Середнє
2000 2001 2002 2003

Сінокісне використання

Переліг
Без добрив 37,6 57,9 37,4 23,0 39,0

Р60К120 41,3 79,1 38,1 25,1 45,9
N140Р60К120 58,0 130,3 77,2 73,7 84,8

Сіяний 
злаковий

Без добрив 77,6 92,1 56,5 42,9 67,3
Р60К120 81,8 107,4 58,3 48,2 73,8

N140Р60К120 110,8 157,9 100,1 103,4 118,0

Люцерно-
злаковий

Без добрив 120,8 174,0 124,3 82,2 125,3
Р60К120 123,4 189,9 129,0 88,2 132,6

N140Р60К120 124,3 193,3 132,0 112,8 140,5

Конюшино-
злаковий

Без добрив 93,5 145,3 67,4 55,7 90,5
Р60К120 99,9 147,9 71,0 58,3 94,4

N140Р60К120 103,3 149,1 99,6 107,2 114,8
Багатоукісне використання

Переліг
Без добрив 30,8 43,3 27,2 21,1 30,5

Р60К120 32,6 45,1 29,1 25,3 33,1
N140Р60К120 48,0 75,0 65,2 61,8 62,4

Сіяний 
злаковий

Без добрив 54,0 57,3 44,5 39,6 48,8
Р60К120 60,0 61,2 48,3 40,8 52,5

N140Р60К120 80,1 94,1 81,1 87,1 85,6

Люцерно-
злаковий

Без добрив 103,1 111,8 106,0 70,2 97,7
Р60К120 107,8 117,9 109,0 83,3 104,5

N140Р60К120 108,9 128,8 112,4 98,3 112,0

Конюшино- 
злаковий

Без добрив 89,5 100,2 61,0 41,3 72,9
Р60К120 93,4 103,0 63,3 41,7 75,4

N140Р60К120 96,3 112,3 91,1 88,0 96,9
НІР05, ц/га за факторами

Травостій 2,1 5,5 2,4 4,2 3,5
Удобрення 1,8 4,8 2,1 3,7 3,1

Використання 2,2 3,9 1,7 3,0 2,7
Частка факторів

Травостій 86 58 73 40 64
Удобрення 5 25 21 49 25

Використання 8 15 4 5 8



�2 Корми і кормовиробництво. 2004. Вип. 54.

Всі травостої слабко реагують на внесення Р60К120, з приростом уро-
жаю лише 3-18%. На азотні добрива найкраще реагують сіяний злаковий і 
переложний травостої. При додаванні N140 до Р60К120 урожайність їх та ко-
ефіцієнт використання ФАР підвищується в 1,6-1,9 раза з окупністю 1 кг 
азоту урожаєм сухої маси – 21-32 кг, поліпшується рівномірність розподілу 
урожаю за укосами та стабільність його за роками. Урожайність люцерно-
злакового травостою від азоту підвищується в 1,1, конюшино-злакового – в 
1,2-1,3 раза при окупності 1 кг його відповідно 5-7 і 15 кг сухої маси. 

Найкращим біохімічним складом корму характеризується люцерно-
злаковий травостій (табл. 2). У ньому порівняно із злаковим на тому ж фоні 
Р60К120 збільшується вміст сирого протеїну за сінокісного використання від 
13 до 17,1%, за багатоукісного – від 16,9 до 20,5%, а також білка, кормових 
одиниць і обмінної енергії, сирого жиру та сирої золи, кальцію, цинку, за-
ліза, свинцю, нікелю, кадмію, кобальту, а за багатоукісного використання 
й марганцю і зменшується вміст безазотистих екстрактивних речовин та 
сирої клітковини. Конюшино-злаковий травостій за якістю у перші два 
роки наближається до люцерно-злакового, у наступні – до злакового.

Азотні добрива найбільше впливають на поліпшення біохімічного 
складу злакових травостоїв. При внесенні N140 на тому ж фоні Р60К120 у них 
збільшується вміст сирого протеїну за сінокісного використання до 14,7-
15,4% і за багатоукісного – до 18,8-19,1%, а також білка та за багатоукіс-
ного використання – міді, цинку і зменшується вміст безазотистих екстра-
ктивних речовин, калію та за сінокісного використання й марганцю та за-
ліза.

За багатоукісного порівняно з сінокісним використанням у сухій масі 
корму лучних травостоїв на 3,4-4,9% збільшується вміст сирого протеїну, 
а також білка, кормових одиниць і обмінної енергії, сирої золи, фосфору, 
калію, міді, цинку, кобальту, нікелю, свинцю, кадмію при зменшенні вміс-
ту сирої клітковини – від 27,3-30,2 до 25,1-26,3%.

Під лучними травостоями у 0-20-см шарі грунту у коренях нагрома-
джується 73,8-131,0 ц/га сухої маси, 87-224 кг/га азоту, 16-36 фосфору і 
62-148 кг/га калію. У озимої пшениці у фазі кущення маса коренів та їх 
протиерозійна стійкість – у 5-10 разів менша. При застосуванні мінераль-
ного і симбіотичного азоту бобових нагромадження у коренях сухої маси 
та основних поживних елементів і їх протиерозійна стійкість збільшують-
ся в 1,1-1,5 раза. 

Люцерно-злаковий травостій протягом перших чотирьох, а конюши-
но-злаковий – двох років після залуження на 1 га в надземній і підземній 
масі нагромаджують 100-300 кг симбіотичного азоту, що становить 19-
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87% від всього його надходження. Додаткове внесення на бобово-злакові 
травостої N140 зменшує його нагромадження в 1,5-2,0 рази.

За чотири роки у 0-20-см шарі грунту за щорічного внесення на зла-
ковий травостій азотних добрив та при додаванні до злаків бобових ком-
понентів підвищується мікробіологічна активність, збільшується вміст 
лужногідролізованого азоту (табл. 3), а також міді і цинку та зменшуєть-
ся – калію, кальцію й тенденційно фосфору і магнію, а також в усіх ви-
падках – марганцю, заліза, свинцю, нікелю.

У середньому за перші чотири роки користування лучними травосто-
ями з урожаєм виноситься 83-396 кг/га азоту, 37-144 фосфору та 104-
55 0 кг/га калію з коефіцієнтами використання їх з грунту відповідно – 20-
46, 3-12, і 8-35% та азоту з добрив – 24-89%. Найбільше їх виноситься при 
внесенні азотних добрив на злакові травостої та при включенні до них 
бобових компонентів. Баланс цих елементів у системі “рослина-добриво”, 
за виключенням азоту на люцерно-злаковому травостої на безазотних фо-
нах та фосфору й калію на злакових травостоях при внесенні Р60К120, є 
від’ємним з дефіцитом азоту 9-116 кг/га, фосфору 6-125 і калію 84-
44 5 кг/ га. Найбільший дефіцит азоту на сіяному злаковому травостої, 
фосфору й калію – на люцерно-злаковому, та на всіх травостоях без вне-
сення добрив. Коефіцієнти використання азоту з добрив та грунту більші 
на злакових травостоях, фосфору й калію з грунту – на бобово-злакових.

Висновки. На виведених із інтенсивного обробітку землях прискоре-
не відтворення високопродуктивних природних кормових угідь можна 
шляхом залуження травосумішками та підсіванням насіння зібраного у 
природних умовах. Найкращим бобовим компонентом до травосумішок в 
умовах Лісостепу України є люцерна посівна, яка підвищує їх продуктив-
ність, поліпшує якість корму та показники родючості грунту.
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Викладено можливість використання відходів промислових вироб-
ництв для приготування якісних екологічно безпечних кормів.
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Відомо, що наша країна – одна з найбільш переобтяжених в Європі 
відходами – промисловими, господарськими, комунальними, побутовими 
та іншими [1].

За міжнародним визначенням, відходи – будь-які речовини, матеріали 
і предмети, що утворюються в процесі людської діяльності і не мають по-
дальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх влас-
ник позбувається, має намір або повинен позбутись шляхом утилізації чи 
видалення („Natural Resources and Environment Profection”).

Сьогодні на поверхню України „тисне” понад 28 млрд. т лише твер-
дих відходів (понад 500 т на кожного мешканця), за об’ємом – більше 
50 млрд. куб. метрів. Очищення території держави від різного типу від-
ходів – стратегічне завдання, що має поєднувати вирішення екологічних і 
господарських питань. Разом з цим засмічення країни посилюється, бо 
недосконало створені, або не діють правові, економічні чинники, слабо 
впроваджуються безвтратні, безвідходні, інноваційні технології. І це тим 
прикріше, що переважна частина відходів є відмінною сировиною для ви-
робництва ринково привабливих, екологічно безпечних, дешевих, якісних 
продуктів, товарів. Вченими, спеціалістами вже створені численні уні-
кальні інноваційні технології переробки, утилізації, знешкодження, по-
вторного використання відходів,  отримано десятки патентів. 
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Використовується підхід до відходів, як до техногенних надр, які створю-
ються попередньою діяльністю соціумів і практично підготовлені до ви-
користання. Нами пріоритет віддано саме утилізації відходів. За тим же 
визначенням, утилізація відходів – використання відходів, як вторинних 
матеріальних чи енергетичних ресурсів.

На основі розроблених нашими вченими, спеціалістами, інженерами 
новітніх технологій (більше 50) створено кілька (на рівні національних) 
інноваційно-екологічних цільових комплексних програм, зокрема і така: 
“Екологізація земельно-ландшафтного та агропромислового комплексу 
України з метою охорони довкілля і виробництва якісної продукції”. В ній, 
крім іншого, представлено і десять технологій, придатних для сьогоденно-
го впровадження і деякі з них є основою для виробництва з відходів деше-
вих, якісних кормів для тваринницької галузі. Зокрема, з активного мікро-
біального мулу міських стоків можна отримувати білковий концентрат, 
баро-біо-корм для риби, водоплавної птиці, інших тварин; гіпсофосфатів 
– кормові тіо-добавки; рідких відходів пивоваріння – кормовий білково-
лізиновий концентрат; відходів забою, падежу худоби, птиці, риби – м’ясо-
кісткове, кісткове борошно тощо.

Слід підкреслити, що річ йде не про якісь локальні, місцеві об’єми, а 
про створення цілих галузей виробництва величезних обсягів необхідних 
для виробництва кормів з присутньою експортною складовою. Ось, напри-
клад, активний мікробіальний мул міських стоків: поклади біля всіх міст 
України з каналізацією – 50-60 млн. т, розміщення на спеціальних полях 
аерації. До слова: лише на мулових майданчиках Бортницької станції ае-
рації (м. Київ) знаходиться більше 3-х млн. куб. метрів осаду, який на 55-
75 відсотків є органікою. Для довкілля, людей ця величезна маса органіч-
ної речовини під відкритим небом з багатьох причин є шкідливою, але ж 
органіка є органікою, її можна і треба переробляти в потрібні продукти, 
територію звільнити від негативного екофактору.

Аналіз хімічного та іншого складу активного мулу міських стоків 
Києва, Чернігова, Хмельницького, Сум, Білої Церкви (всього 9 покладів) 
дав змогу встановити кількісні, якісні показники, відповідають їх гранич-
но допустимим нормам для сировини та продукції. Середні показники такі 
(на суху речовину, за винятком радіонуклідів): масова частка вологи – 45-
80% (застарілий і свіжий мул), органічна речовина – 55-60%, зольність – 
30-51%, рН 7,0-7,3; азот загальний – 2,7-4,1%, фосфор загальний – 1,2-
1,4%, калій загальний – 0,51-0,99%; мікроелементи (мг/кг); цинк – 0,64-
0,78, кобальт – 0,04-0,05, молібден – 2,05-0,06, мідь – 2,32-2,36; важкі мета-
ли (мг/кг): свинець – 2,8-3,4% (окремими проявленнями), кадмій – 0,05-
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0,08% (теж), ртуть – н.в. (не виявлено); мідь – 27-35% (загальна, окремими 
проявленнями); радіонукліди в натуральному вигляді, Бк/кг: цезій 137 – 2-
3, цезій 134 – н.в., торій 232 – 2,7, радій 226 – 0-3, калій 40 – 29-44; пести-
циди (мл/кг): ДДТ та його метаболіти – н.в., гексахлоран – н.в., гептах-
лор – н.в., 2,4-Д амінна сіль – н.в. Дослідження проведені за методами: 
ГОСТ 27753.10.-88; ГОСТ 27753.2-88; ГОСТ 26423-88; ГОСТ 26715-88; 
ГОСТ 26718-88: “Методичні вказівки по визначенню важких металів в 
грунтах і в зовнішньому середовищі”; “Методичні вказівки по визначенню 
бета – і гама – активних радіонуклідів з допомогою “Радіометра бета – 
гама”; Методичні вказівки по визначенню мікрокількостей пестицидів в 
продуктах харчування, кормах і зовнішньому середовищі, Київ 1992. 
Проаналізовано сотні відборів, проб і, як видно, жодний з показників не 
“виходить” за межі вітчизняних та міжнародних органічно допустимих 
рівнів, а, отже , склад активного мікробіального мулу міських стоків до-
зволяє переробляти його в різні продукти для застосування в агросфері, 
зокрема в кормовиробництві. Технологія, обладнання, продукція захище-
на 8 патентами. У згоді з чинним законодавством проведена оцінка інте-
лектуальної власності, закладеної в цій тематиці. Сертифікатом 
(Реєстраційний № 039/2 від 21.09. 2001 року), оцінка інвестиційної вартос-
ті інтелектуальної власності лише по нормі “Корм для риби і птиці” скла-
дає більше 32 млн. грн.

Сучасна світова технологія пивоваріння супроводжується утворен-
ням величезних обсягів твердих та рідких відходів. 

Тверді відходи (солодові ростки, пивна дробина тощо) при незначній 
доробці знаходять своє пряме застосування в кормовиробництві, рідкі ж 
відходи, як правило, зливаються в каналізацію. При цьому вони є шкідли-
вим екологічним фактором (залишки хмелю, органічні кислоти, ферменти, 
вуглекислота, сивушні олії, етиловий спирт тощо). Разом з цим рідкі від-
ходи є привабливою, дешевою, постійно відновлювальною сировиною для 
виробництва високоякісного, дефіцитного продукту для тварин.

Нашими вченими, інженерами розроблені ідея, спосіб, технологія, 
технологічні регламенти, технічні умови, рецептура, обладнання тощо, які 
дають змогу при їх впровадженні усунути шкідливі речовини з рідких від-
ходів, як сировини, та виробити кормовий білково-лізиновий концентрат 
(КБЛК), який в порівнянні з традиційними подібного типу кормовими до-
бавками містить більше як вдвічі лізину і на 10-15 відсотків загального 
протеїну в сухій речовині. Лише 30 найбільш крупних пивзаводи в Україні 
(із 100) щодоби викидають безпосередньо в природу близько 650 тонн від-
працьованих рідких відходів, що містять, як мінімум, 95 тонн КБЛК і 
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впродовж року складе 25 тис. тонн білково-лізинового концентрату на 
суму 30-40 млн. грн. До речі, подібна еколого-господарська ситуація з 
рідкими відходами і в інших пивоварних країнах. 

“Наш” білково-лізиновий концентрат містить 50-55 % сирого протеї-
ну. Білкова речовина на 7-10 % представлена харчовим лізином з і 100-від-
сотковим засвоєнням. Крім того, КБЛК містить 32-40 % вуглеводів, 1-2 % 
жирів, 6,5-10 % мінеральних речовин, повний набір вітамінів групи В, РР, 
ергостерон – провітамін Д, всі найважливіші мікроелементи тощо. КБЛК 
може входити в раціони годівлі всіх видів худоби, птиці, риби в обсягах 
10-20%. Він на 15-30% дешевше білка дріжджів і значно цінніший його. 
КБЛК може поставлятися у вигляді пасти (50-60% сухої речовини), по-
рошнистого або гранульованого корму. 

Упродовж десятків років ряд хімічних підприємств нагромадив на 
території України близько 75 млн. тонн гіпсофосфатів (напівгідрати і ді-
гідрати), які створюються як відходи після екстрагування сірчаною кисло-
тою апатитів і фосфоритів при виробництві ортофосфорної кислоти, 
фосфорних добрив та інших речовин. Гіпсофосфати містять в рухомій 
(тобто, в найбільш шкідливій формі значні кількості фтору, непромитої 
сірчаної кислоти, солей різних металів тощо). Величезні терикони (Суми, 
Вінниця, Рівне, Дніпродзержинськ, Сімферополь) отруюють довкілля. 
Однак, вони – відмінні техногенні надра для виробництва цінних продук-
тів. Зокрема, наші технології дають можливість отримувати з них замінник 
м’ясо-кісткового борошна, кормові тіо-добавки для тваринництва (до речі, 
в перелік цінних товарів з гіпсофосфатів входять також будівельні матері-
али, хімічний меліорант для засолених грунтів, комплексні тіо-біо-азотні 
добрива тощо).

Надзвичайно важливою еколого-господарською проблемою є утилі-
зація внутрігосподарських відходів забою, падежу худоби, птиці, риби. 
Питання виникло і полягає в тому, що нині з 25 регіональних ветсанутиль-
заводів функціонує лише 6. Колишня діяльна система утилізації відходів 
тваринництва розбалансована. На території країни має місце бактеріальне 
забруднення довкілля. 

Розроблено технологію та обладнання, впровадження яких дає змогу 
вирішити ветеринарно – оздоровчу проблему з утриманням додаткового 
цінного кормового продукту у вигляді білковмісного компоненту (м’ясо- 
та рибопротеїнового) і кісткового борошна. Обсяг сировинної бази в краї-
ні – 25-30 тис. тонн щорічно. Прибуткові товарні компоненти: устаткуван-
ня (модуль) та названі продукти.
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Перелік резервів кормовиробництва, технології яких розроблені на-
шими вченими та інженерами, можна довго продовжувати. Головне поля-
гає в тому, аби вони знайшли своє застосування в практиці, що потребує 
неодмінного інвестування. 

Висновки. Отже, роботи вчених свідчать про те, що до традиційних 
складових систем вітчизняного кормовиробництва (польове, лучне... 
тощо) сьогодні слід долучити і технічно-промислове кормовиробництво з 
відходів різних підприємств, що вирішує дві основні, корінні проблеми 
буття: екологічну – захист довкілля та господарську – виробництво цінних 
продуктів, у даному випадку кормів та кормових добавок. 
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prODuctIvIty, persIstence AnD yIelD quAlIty Of 
gAlegA-grAss swArDs

Fodder galega (Galega orientalis Lam.) is a promising, perennial and 
fast-growing forage legume which is useful for the production of diverse grass 
forage. Field trials (1���-200�) were carried out with the aim of studying con-
tinuous green forage production from fodder galega-grass swards in the stage 
of intensive growth. The �5 mixed binary and multi – species swards were de-
veloped on stagnic luvisol and sod – podzolic and were fertilized with either 0 
N or �0 kg N ha -1. The swards were composed of fodder galega ‘Gale’ and 
thirteen grass species. Swards were cut two to four times during the growing 
season. Fodder galega in mixtures with grasses of various growth patterns 
provided continuous green forage production during the whole summer season. 
The botanical composition and frequency of cutting affected the average pro-
ductivity of a sward (5.1� to 11.0 t ha -1 DM), metabolizable energy (�.�2-1�.41 
MJ kg -1 DM) as well as NDF and ADF contents. The swards receiving no fer-
tilizer N were more productive and of high quality.

Key words: fodder galega, grasses, mixtures, productivity, yield quality 

Fodder galega (Galega orientalis Lam.) is an early maturing perennial 
forage legume, high in productivity and of capacity to fix atmospheric nitrogen 
(Raig, 1994). Experiments on fodder galega show that this long-lived legume 
survives in pure stands for 15 to 19 years and provides annual DM yields of 9.56 
to 11.0 t ha−1 (Adamovich, 2000; Driķis, 1995). Pure fodder galega stands, 
compared to other legumes, are not thinning out between the years of stand use 
providing stable yields of green feed and seeds. The use of symbiotic potential 
of fodder galega grown in mixtures with grasses contributes to the production 
of ecologically safe forage and animal products.

Materials and technique of investigation. The field trials have been 
conducted on brown-lessive (pHKCl was 6.7, mobile P − 52, K − 128 mg kg−1 of 
soil) and sod-podzolic gleysolic (pHKCl was 6.2, P − 39, K − 95 mg kg−1 of soil) 
soils in 1986-2003. 

© Адамович А.М., Козеле И.Я., 2004
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All swards were created simultaneously on both types of soil. Binary- and 
multi-species seed mixtures were composed of fodder galega (Galega orienta-
lis Lam.) ‘Gale’ and grass species: Alopecurus pratensis, Arrhenatherum ela-
tius, Bromus inermis, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Festuca rubra, 
Festuca arundinacea, Phleum pratense, Lolium perenne, Phalaris arundinacea, 
Agrostis gigantea, Poa pratensis; Poa palustris. Field trials on the productivity 
of fodder galega−grass swards were conducted in three series of experiments, 
in which 13 binary and 22 multi species mixtures were included. The botanical 
composition of binary swards, which were cut two times in the growing season, 
is presented in Table 1. Binary- and multi-species swards for three – and four-
fold cutting were as follows: 1. Galega orientalis (G.), 2. G.+Alopecurus prat-
ensis (Al.pr.), 3. G.+Dactylis glomerata (D.gl.), 4. G.+Lolium perenne (L.per.), 
5. G.+Poa pratensis (P.pr.), 6. G.+Festuca rubra (F.r.), 7. G.+Festuca pratensis 
(F.pr.), 8. G.+Phleum pratense (Phl.pr.), 9. G.+D.gl.+Al.pr., 10. G.+D.gl.+ 
L. per., 11. G.+D.gl.+F.r., 12. G.+D.gl.+P.pr., 13. G.+D.gl.+F.pr., 14. G.+ 
D. gl.+L.per.+F.r.+P.pr., 15. G.+D.gl.+L.per.+F.r.+P.p.+F.pr., 16. G.+L.per.+ 
F.pr., 17. G.+L.per.+Phl.pr., 18. G.+L.per.+F.r., 19. G.+L.per.+P.pr., 20. G.+ 
L.per.+Phl.pr.+F.pr., 21. G.+L.per.+F.r.+P.pr., 22. G.+L.per.+Phl.pr.+P.pr., 
23. G.+L.per.+Phl.pr.+F.pr.+F.r.+P.pr., 24. G.+F.pr.+Phl.pr., 25. G.+F.pr.+F., 
26. G.+F.pr.+P.pr., 27. G.+Phl.pr.+F.r., 28. G.+F.pr.+P.pr.+F.r., 29. G.+ 
Phl. pr.+P.pr, 30. G.+Phl.pr.+P.pr.+F.r. The numeration of seed mixtures cor-
responds to designations (galega + grass) in Figures 1 and 2.

In all experiment series the mixture contained 40 % fodder galega and 60 
% grasses. The total seeding rate of each seed mixture was 1000 germinating 
seeds per m2. The ratio of fodder galega – grass seeds in mixtures was as fol-
lows: 400:600 in binary mixtures, 400:300:300 in three – component mixtures, 
400:200:200:200 in four – component mixtures, 400:150:150:150:150 in 
five – component mixtures and 400:100:100:100:100:100:100 in six – compo-
nent mixtures. Stands were sown in early May 1986, 1990 and 1997. Trials were 
arranged in randomised complete blocks in three to four replications. Stands 
were cut two to four times during the growing season. The plots were fertilised: 
P 40 and K 150 kg ha−1, and two N-fertiliser treatments N 0, N 90(45+45). Chemical 
composition of plants was determined only on the first cut by the following 
methods: dry matter (DM) – dried; crude protein (CP) – modified Kjeldahl; 
crude fibre (CF), neutral detergent fibre (NDF) and acid detergent fibre (ADF)-
by van Soest (1980).

results of research. productivity of swards. Our studies show that fod-
der galega, due to a slow growth pattern, provided high green fodder and dry 
matter yields only in the third to fourth production years. Inclusion of a grass 
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species in a mixture resulted in yield increases by 26 to 32 % already in the first 
production year. In 12 production years of pure galega, the following average 
yields of dry matter and crude protein were attained in early flower: 9.75 t ha−1 
DM and 1.92 t ha−1 CP on stagnic luvisol, and 8.76 t ha−1 DM and 1.68 t ha−1 CP 
on sod – podzolic soils. The yields of DM and CP in binary fodder galega – grass 
swards in different soils depending on mineral N applied at a two-fold cutting 
regime are presented in Table 1.

1. Productivity of fodder galega in binary mixtures with grasses, t ha-1  
(1987-1998, 12 years of utilization, two cuts)

Mixtures

Stagnic luvisol Gleyic podzol
N0 N90(45+45) N0 N90(45+45)

DM 
yield

CP 
yield 

DM 
yield

CP 
yield

DM 
yield

CP 
yield

DM 
yield

CP 
yield

Galega orientalis 9.47 1.84 10.03 2.01 8.60 1.57 8.92 1.79
Gal.+Alopecurus 
pratensis 10.13 1.77 11.35 1.91 9.04 1.56 10.15 1.67

Gal.+Dactylis glomerata 10.92 1.70 11.62 1.74 9.80 1.57 11.74 1.81
Gal.+Arrhenatherum 
elatius 11.29 1.94 12.84 2.17 12.34 2.12 11.56 1.92

Gal.+Phalaris 
arundinacea 8.84 1.41 9.10 1.38 8.30 1.27 10.64 1.61

Gal.+Festuca pratensis 10.03 1.71 11.15 1.87 8.76 1.47 10.49 1.68
Gal.+Festuca 
arundinacea 12.78 1.99 13.02 1.82 11.26 1.68 12.75 1.81

Gal.+Bromus inermis 11.05 1.56 12.32 1.63 9.75 1.40 11.80 1.62
Gal.+Phleum pratense 10.87 1.84 11.59 1.85 9.76 1.58 12.30 1.94
Gal.+Poa pratensis 7.36 1.20 8.71 1.31 8.19 1.32 9.07 1.44
Gal.+Festuca rubra 8.78 1.35 9.97 1.51 8.40 1.28 9.23 1.38
Gal.+Agrostis alba 8.30 1.25 9.11 1.42 7.15 1.14 8.14 1.36
Gal.+Poa palustris 8.83 1.38 9.94 1.53 9.15 1.51 9.80 1.64
Gal.+Lolium perenne * 11.45 2.01 12.68 2.03 9.76 1.67 11.88 1.90
Averages in binary 
mixtures 10.05 1.62 11.03 1.71 9.36 1.51 10.73 1.68

LSD0,05 0.68 0.14 0.77 0.17 0.43 0.15 0.59 0.11
1 N applied at 0 kg ha –1. The N90 was split in two equal applications.  

2 Seven – years average

The development of dense and highly productive swards was observed 
earlier on light textured soils, compared to heavy textured soils. The productiv-
ity of binary fodder galega-grass swards was the following: the average yield 
9.71 t ha−1 DM in swards receiving no fertiliser N, and 10.88 t ha−1 DM in swards 
splitting the fertiliser into two applications − at the beginning of the growing 
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season and after cut 1. Fodder galega-grass swards contributed to the crop yield 
and made N available for the benefit of companion grasses.

fig. 1. Productivity of fodder galega-grass swards depending  
on nitrogen fertiliser (average 1998-2000)

fig. 2. Productivity of fodder galega-grass swards depending  
on the frequency of cutting (average 1998-2000)
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Under conditions of increased cutting treatments in 5 production years in 
pure galega stands the following average yields of DM and CP protein were 
attained in the bud stage: 9.23 t ha –1 DM and 1.90 t ha –1 CP by three – fold cut-
ting during growing season, and 7.13 t ha –1 DM and 1.47 t ha –1 CP at four – fold 
cutting treatments, respectively.

Essential (P>95%) changes were observed in the productivity of galega-
grass swards in all treatments, depending on N-fertilizer and frequency of cut-
ting (Fig.1. and 2.).

Receiving no fertilizer N, highly productive binary and three species 
galega-grass swards were developed providing the following average yields of 
DM and CP: 9.16 t ha –1 DM and 1.80 t ha –1 CP at three-fold cutting treatments 
and 6.34 t ha –1 DM and 1.47 t ha –1 CP at four-fold cutting regime.

The average DM yields, obtained from thirty swards differing by the 
number of components in a sward and the number of mixtures in each group, 
are presented in Table 2.

2. Dry matter yields of fodder galega/grass swards, t ha –1  
(1998-2003, five production years on average)

Regime 
of cutting 

(FA)

Nietrogen 
fertilizer, 

kg ha-1 (FB)

Composition of swards (FC)
Average Average 

(FA)
Average 

(FB)fodder 
galega

number of components in mixtures
two three four five six

Three – 
fold

N 0 9,26 9,69 10,15 9,94 9,98 10,07 9,97
9,16

8,16
N 90 8,43 8,46 8,01 8,26 8,45 9,23 8,48 7,26

Four – 
fold

N 0 7,13 6,73 6,19 6,64 6,15 6,08 6,36
6,34

N 90 6,90 6,11 5,77 6,35 5,80 6,19 6,04
Average (FC) 7,93 7,75 7,53 7,80 7,60 7,89 7,71

LSD0.05 FA = 0.04; FB = 0.04; FC = 0.17; FAB=0.06; FAC=0.24; FBC=0.24

Depending on the cutting regime, highly productive binary swards were 
developed when growing fodder galega in association with Arrhenatherum 
elatius, Dactylis glomerata, Festuca arundinacea, Phleum pratense, Lolium 
perenne, Festuca rubra and Poa pratensis. Most productive fodder galega – 
grass mixtures were composed of three species providing the following average 
yields: 10.05−12.36 t ha−1 DM and 1.98−2.34 t ha−1 CP, where particularly ex-
celled the following three species mixed swards: Galega orientalis 40%+ 
Arrhenatherum elatius 30%+ Festuca arundinacea 30%, Galega orientalis 
40%+ Arrhenatherum elatius 30%+ Dactylis glomerata 30%, and Galega ori-
entalis 40% + Phleum pratense 30% + Lolium perenne 30% providing the high-
est yields of DM − 14.23, 13.75 and 13.06 t ha−1 respectively. At three-fold 
cutting regime, three-component mixed swards excelled with CP and DM yields 
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providing 1.86 and 10.15 t ha –1, respectively. The most productive were the 
following three species mixed swards: Galega orientalis 40% + Lolium perenne 
30% + Phleum pratense 30%; Galega orientalis 40% + Lolium perenne 30% 
+ Festuca rubra 30%; Galega orientalis 40% + Phleum pratense 30% + Poa 
pratensis 30%; Galega orientalis 40% + Phleum pratense 30% + Festuca rubra 
30%, providing the highest yields of DM − 11.06, 10.87, 10.86 and 10.51 t ha−1 
respectively. 

The crop yield level in a sward was not significantly effected by the in-
crease of the number of the species from 4 to 6 in a sward, compared to binary 
and three species mixed swards, but it ensured, stability of yields between pro-
duction years. 

Dynamics of the botanical composition of swards. The proportion of 
grass components in the determination of sward productivity was greatly de-
pendent on cenotic activity and competition ability of plant species. In the first 
production years the companion grasses, such as Dactylis glomerata, Festuca 
arundinacea, Lolium perenne, contributed to the total yield of the sward. The 
proportion of creeping grasses, such as Alopecurus pratensis, Bromus inermis, 
Phalaris arundinacea, Agrostis alba, Festuca rubra, Poa pratensis, increased 
beginning with 3rd, 4th and 5th production years. The rapid increase of the 
creeping grasses was observed on light sod – podzolic soils. The proportion of 
grasses in mixed stands accounted for 32.4-46.2% on average, in the 1st cut in 
treatments receiving no fertilizer N. Application of fertilizer N resulted in the 
increase of grass species in swards 44.3 to 61.8 % and had a declining effect on 
the competition ability of fodder galega. Fodder galega was always the dominat-
ing plant species in cut 2 and cut 3. Inclusion of most competitive grasses, such 
as cocksfoot, meadow foxtail, tall or false oat grass, upright brome, perennial 
ryegrass as well as intensive cutting treatments essentially affected survival of 
fodder galega in mixed swards as well as the productive longevity of these 
swards. 

yield quality. The chemical composition of plants and the ratio of fodder 
galega to grasses were studied. In branching and bud stages, fodder galega ex-
celled with high crude protein contents, 306 ± 23 g kg-1 DM, particularly high 
protein content – 385 g kg –1 DM was observed in plant leaves. In mixed swards 
the CP content in fodder galega declined down to 262 ± 11 g kg-1 DM in the bud 
stage in early flower the average CP content was 208 ± 25 g kg-1 DM. 

This could be explained by the great proportion of plant leaves accounting 
for 581 ± 39 g kg-1 DM in the legume yield. The fixed atmospheric nitrogen 
fully met the demands necessary for the development of fodder galega and 
contributed to the growth of associate grasses in a sward in treatments receiving 
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no mineral fertiliser N. Fodder galega promoted the increase of N content in the 
companion grasses by 3 to 5 g kg-1 (CP content 19 to 31 g kg-1 DM), on average, 
compared to pure grass stands. 

Split application of the fertilizer N 90 negatively effected the proportion 
of galega in a sward resulting in the decrease of DM yields by 1.49 t ha –1 at 
three-fold cutting treatments, compared to unfertilized plots. Frequent, four-fold 
cutting treatments had a declining effect on the productivity of galega-grass 
mixtures. The total yield of DM decreased by 2.82 t ha –1 or 30.8% in all ex-
perimental plots at four-cutting treatments.

In branching and bud stages fodder galega excelled with high crude protein 
contents, 295 ± 18 g kg-1 DM. In mixed swards the CP content in fodder galega 
declined down to 276 ± 19 g kg-1 DM in the bud stage; in early flower the aver-
age CP content was 206 ± 31 g kg-1 DM. This could be explained by the great 
proportion of plant leaves accounting for 549 ± 57 g kg-1 DM in the fodder 
galega yield. The fixed atmospheric nitrogen fully met the demands necessary 
for the development of fodder galega and contributed to the growth of associate 
grasses in a sward in treatments receiving no mineral fertiliser N. The average 
content of metabolizable energy was 13.0 MJ kg-1 DM of fodder galega, in 
mixed galega – grass stands it was 12.6 ± 1.1 MJ kg-1 DM (Table 3).

 3. Yield quality of fodder galega/grass swards  
(1998-2000, three production years, cut 1 and cut 2 on average)

Regime 
of cutting Index of quality

Composition of swards Average 
in 

mixtures
fodder 
galega

number of species in mixtures
two three four five six

Three-
fold

galega in DM yield, g kg -1 912,0 483,4 472,0 473,3 400,5 430,0 451,8
ME, MJ kg -1 DM 10,8 10,7 11,0 11,6 10,4 11,0 10,9
NDF, g kg -1 DM 409,5 405,7 397,8 417,9 443,0 413,3 415,5

Four-fold
galega in DM yield, g kg -1 888,5 378,5 325,7 411,7 346,5 327,8 358,0

ME, MJ kg -1 DM 11,1 12,0 12,1 12,7 11,9 13,6 12,5
NDF, g kg -1 DM 379,0 364,4 365,5 367,3 390,0 376,5 372,7

Literature findings (Driķis, 1995; Moller, Hostrup, 1996) indicate that 
there is a rapid increase of the CF content, including NDF and ADF fractions 
when cutting fodder galega in early flower and later. Our studies showed that in 
mixtures with grasses the average NDF content did not exceed 382 ± 24 g kg –1 
DM, compared to NDF content 422 ± 38 g kg –1 DM in pure galega stands in 
early flower. This could be explained by the different proportion of plant leaves 
and their position in canopy structure in galega-grass mixtures, compared to 
pure galega swards. The slower growth pattern of associate grasses in a mixed 
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sward resulted in slower maturation and age of grass leaves, compared to 
galega, thus contributing to a qualitative forage production.

From the obtained research results it can be concluded that fodder galega 
in pure stands or in mixtures with grasses of various growth patterns was pro-
ductive, of high quality and persisted for long periods, but three species mix-
tures were most productive. Galega in pure or mixed stands with fixed sufficient 
amounts of N eliminated the need for N-application.

conclusions. Fodder galega in pure stands or in mixtures with grasses of 
various growth patterns is productive, of high quality and persists for long pe-
riods, but three species mixtures proved to be most productive. Competitive 
grasses in the mixtures reduce productive longevity of swards compared to pure 
galega stands. Galega in pure or mixed stands fixes sufficient amounts of N, thus 
eliminating the need for N-application.
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АГРОеНеРГеТИчНА ОЦІНКА НИзЬКО ВИТРАТНИх 
ПРИйОМІВ ПРИсКОРеНОГО ВІДНОВлеННя 
зРОшУВАНИх ПАсОВИЩ НА ВИРОДЖеНИх 
ТРАВОсТОях 

Вивчали енергетичну ефективність технології прискореного віднов-
лення зрошуваних пасовищ. Дана агроенергетична оцінка ресурсозберіга-
ючим прийомам прискореного відновлення зрошуваних пасовищ на виро-
джених травостоях. Наведені порівнювальні характеристики енергетич-
ної ефективності окремих агроприйомів. 

Ключові слова: зрошувані пасовища, агроенергетичний аналіз, су-
купна енергія, обмінна енергія.

 
Ресурсозберігаючі технології передбачають регулювання потоків ан-

тропогенної енергії в агроекосистему з метою здешевлення агроприйомів. 
Для оцінки розроблених ресурсозберігаючих технологій поліпшення луго-
вого кормовиробництва суттєвого значення набуває агроенергетичний 
аналіз. Нарівні з традиційним методом економічної оцінки виробництва 
кормів він дає універсальну оцінку витрат сукупної енергії.

Агроенергетичний метод оцінки дає можливість різноманітні відтво-
рювальні і невідтворювальні ресурси відобразити в єдиних порівнюваль-
них показниках (за сукупною енергією – в джоулях, калоріях). 
Розробляються різні технології поліпшення зрошуваних пасовищ. 
Агроенергетичний аналіз дає змогу виявити найменш низько витратні 
технології.

У зв’язку з цим поставлена мета дати агроенергетичну оцінку ефек-
тивності технологій поліпшення травостоїв сіяних зрошуваних пасовищ. 

Рішення поставленої задачі здійснювалось на основі аналізу резуль-
татів польового досліду прискореного відновлення зрошуваних пасовищ 
на вироджених травостоях.

Методика досліджень. При проведені досліджень для розрахунків 
витрат сукупної енергії ресурсозберігаючих технологій використали агро-

© Яворський С.В., 2004
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енергетичні методи. Обрахунки вели за методикою «Енергетичний аналіз 
інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві» (1).

Ефективність технологій поліпшення старосіяних зрошуваних пасо-
вищ враховували на строк їх дії який дорівнює 2-3 рокам. В сукупні ви-
трати енергії входила вся сума витрат на вирощування врожаю. В розра-
хунки ефективності технології включили такі види енергетичних ресурсів: 
а) основні засоби виробництва – машини, устаткування, зрошення; б) обі-
гові – насіння, мінеральні добрива, пестициди, нафтопродукти, електрое-
нергія та трудові ресурси. 

Результати досліджень. Енергетичний аналіз показав, що агропри-
йоми поліпшення зрошуваних пасовищ поділяються на низько та високо 
витратні. 

До низько витратних прийомів можна віднести поверхневий обробі-
ток дернини, сівбу, коткування посіву (4,7 ГДж/га).

Високо витратні – застосування мінеральних добрив (9,1-
13 , 6 ГДж/ га), насіння (2,3 ГДж/га), зрошення (12,8 ГДж/га), а також поєд-
нання кількох прийомів, наприклад, удобрення + зрошення (21,9 ГДж/га). 
Але, як показали результати досліджень, більш затратні прийоми поліп-
шення зрошуваних пасовищ дають, як правило, високу прибавку урожаю. 
Так, внесення азотних добрив сприяло одержанню 28,2-37,0 ц/га сухої 
маси або 27,3-35,8 ГДж/га обмінної енергії (ОЕ), а низько витратні – від-
повідно 9,9-12,7 ц/га сухої маси і 9,6-12,3 ГДж/га ОЕ.

При незначному ресурсному забезпеченні сільського господарства 
кращим критерієм оцінки рівня ефективності технологій поліпшення па-
совищ є окупність витраченої енергії на виробництво 1 ГДж ОЕ, а також 
агроенергетичний коефіцієнт, тобто відношення урожаю ОЕ до витрат на 
її отримання. Дуже важливо щоб витрати сукупної енергії на одиницю об-
мінної енергії зменшувались, тоді рівень ефективності технологій підви-
щується.

У наших дослідженнях на контрольному варіанті витрати сукупної 
енергії на одиницю обмінної були найвищі 0,73 ГДж. Поліпшення травос-
тоїв призвело до зниження витрат сукупної енергії на виробництво одини-
ці ОЕ. Так, при проведені підсіву витрачання сукупної енергії зменшилось 
до 0,46-0,48 ГДж, а внесення азоту N120-180 на 1 га – до 0,39-0,43 ГДж на 
одиницю ОЕ (табл. 1).

Агроенергетичний коефіцієнт, важливий критерій оцінки технологій, 
виражає відношення урожаю ОЕ з 1 га до витрат сукупної енергії на 1 га. 
Збільшення енергетичного коефіцієнту, майже завжди, відзначається висо-
кими прибавками урожаю. Так, на підсіяних, але не удобрених ділянках 
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коефіцієнт дорівнював 2,09-2,17, а при застосуванні добрив він збільшив-
ся до 2,32-2,59, що свідчить про високі прибавки урожаю. Прибавка уро-
жаю прямо пов’язана зі збільшенням споживання енергії.

1. Енергетична ефективність низько витратних технологій  
відновлення зрошуваних пасовищ 

Тип 
травостою

Доб- 
риво

Продуктивність пасовищ Витрати сукупної енергії
Агроенерге-

тичний 
коефіціент

Суха
речов. 

ц/га

ОЕ, 
ГДж/га

Перетр. 
протеїн, 

ц/га

на 1 га, 
ГДж

на 1 кг 
СР, 

МДж

на 1 ГДж 
ОЕ, ГДж

Люцерна 
старосіяна 
(котроль)

Без 
добрив 31,1 30,1 5,7 22,0 7,1 0,73 1,36

Люцерна 
старосіяна 
з підсівом 
злаків 
весною

Без 
добрив 41,0 39,7 6,2 18,3 4,5 0,46 2,17

N120 69,2 67,0 10,3 25,9 3,7 0,39 2,59

N180 78,0 75,5 11,9 32,5 4,2 0,43 2,32

Люцерна 
старосіяна 
з підсівом 
злаків в 
серпні

Без 
добрив 43,8 42,4 6,6 20,4 4,7 0,48 2,08

N120 76,6 74,2 11,4 29,1 3,8 0,39 2,54

N180 84,8 82,2 13,0 35,7 4,2 0,43 2,30

До високих витрат сукупної енергії, як викладено вище, відносяться 
застосування мінеральних добрив та зрошення. Незважаючи на підвищен-
ня продуктивності травостоїв, внесення великих доз азоту призводить до 
зниження агроенергетичного коефіцієнту. Якщо, при внесені N120 агрое-
нергетичний коефіцієнт складав 2,59, то при підвищені норми азоту до N180 
коефіцієнт зменшився до 2,32, хоча прибавка урожаю збільшилась. Отже, 
збільшення споживання енергії не пропорційно підвищує урожай ОЕ з 
1 га, чим і характеризується ефективність агроприйому.

У таблиці 2 наведені дані економічної ефективності енергетичних 
витрат які доповнюють показники елементів ресурсозбереження. 
Показником оцінки є коефіцієнт енергетичної ефективності (КЕЕ). Він 
відрізняється від агроенергетичного коефіцієнту відношенням валової 
енергії отриманої з 1 га до витрат сукупної енергії на вирощування уро-
жаю. Коефіцієнт оцінює ступені енергетичної ефективності запровадже-
них прийомів чи технологій, тобто окупність сукупної енергії урожаєм. 
Він може бути більший або менший одиниці. Якщо більший одиниці, то 
агроприйом ефективний, якщо менший одиниці, то – збитковий.

Коефіцієнт енергетичної ефективності не враховує обсягів одержаної 
енергії з 1 га, а тільки рівень енергетичного відношення між отриманою та 
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витраченою енергією. Так, за рахунок обновлення травостою на ділянках 
без добрив вихід валової енергії складав 66,4 ГДж/га, а при внесенні азоту 
N180 вона дорівнювала вже 126,2 ГДж/га. Проте, коефіцієнт енергетичної 
ефективності мало змінився – від 3,6 до 3,9.

2. Економічна ефективність енергетичних витрат відновлення вироджених 
травостоїв на зрошуваних пасовищах (у середньому за 2000-2002 рр.)

Тип 
травостою Добриво

Суха 
речо-
вина 
ц/га

Вихід енергії 
з 1 га, ГДж 

Чиста 
енерге- 
тична 

прибавка 
з 1 га, 
ГДж

Витрати 
сукупної 

енергії на 
1 га,
ГДж

Строк 
окуп- 
ності 

енерго-
витрат, 
років

Рентабе- 
льність 
енерго-
витрат, 

%

КЕЕ
вало- 

вої
обмін- 

ної

Люцерна 
старосіяна 
(контроль)

Без доб- 
рив 31,1 50,3 30,1 8,1 22,0 1,9 36 2,3

Люцерна 
старосіяна 
з підсівом 
злаків 
весною

Без доб- 
рив 41,0 66,4 39,7 21,4 18,3 0,6 117 3,6

N120 69,2 112,0 67,0 41,1 25,9 0,4 158 4,3

N180 78,0 126,2 75,5 43,0 32,5 0,5 132 3,9

Люцерна 
старосіяна 
з підсівом 
злаків в 
серпні

Без доб- 
рив 43,8 70,9 42,4 22,0 20,4 0,6 108 3,5

N120 76,6 124,0 74,2 45,1 29,1 0,4 155 4,3

N180 84,8 137,3 82,2 46,5 35,7 0,5 132 3,8

Отже, КЕЕ вказує лише на рівень економії енергії. За допомогою КЕЕ 
можна оцінювати окремо застосовані агроприйоми і порівнювати їх ефек-
тивність. Так, при внесені азоту N120 КЕЕ дорівнював 4,3, а при внесені N180 
він зменшився до 3,9 або на 10%. Звідси виходить, що внесення азоту ма-
лими нормами до 120 кг/га характеризується високим КЕЕ. Застосування 
великих норм внесення азоту, N180 і більше, швидко знижує енергетичну 
ефективність агроприйому, що пояснюється зростанням витрат сукупної 
енергії. 

Енергетичну ефективність можна піддати економічному аналізу за 
такими показниками як «чиста енергетична прибавка», «рентабельність 
енергетичних витрат», «строк окупності енергетичних витрат» за роками 
використання технологій. 

Чиста енергетична прибавка вираховується як різниця між обмінною 
енергією і витратами сукупної енергії на її отримання. Так, на контрольно-
му варіанті енергетична прибавка складала 8,1 ГДж/га, при проведені під-
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сіву трав – вона збільшилась до 21,4, а при внесені 120 кг азоту на 1 га її 
кількість зросла до 41,1 ГДж/га. 

Важливим показником енергетичної ефективності є строк окупності 
сукупних витрат енергії. Вираховується строк окупності діленням сукуп-
ної енергії на чисту енергетичну прибавку і множенням на коефіцієнт 0,7 
(одноразові енергетичні витрати). В наших дослідженнях витрати сукуп-
ної енергії на поліпшення пасовищ окупаються за один вегетаційний се-
зон. 

Рентабельність енергетичних витрат показує на скільки відсотків ви-
трачена одиниця сукупної енергії забезпечується одержанням прибавки 
чистої енергії. Так, рентабельність вирощування травостоїв на контроль-
них ділянках складала 36%, тоді як поліпшення їх з підсівом трав – 117%, 
а внесення азоту 120 кг/га – 158%. Отже, високий відсоток рентабельності 
енергетичних витрат забезпечують агроприйоми з низькими витратами 
сукупної енергії, такі як підсів трав, поверхневе поліпшення травостоїв. 
Застосування мінеральних добрив і зрошення пасовищ з великими витра-
тами сукупної енергії, уповільнюють ріст рентабельності.

Відношення обмінної енергії до валової указує на величину якості 
отриманої енергії при використанні її як корму. Вона складає від 50 до 60% 
валової енергії об’ємних кормів. 

Отже, цілий ряд показників дають можливість одержати повну харак-
теристику енергетичної ефективності розроблених технологій. Тому од-
ним із направлень ресурсозбереження є вибір тих агроприйомів для по-
ліпшення сіяних пасовищ та сіножатей, або їх створення, що характеризу-
ються низькими витратами енергії.

Висновки. Більшість низько витратних прийомів поліпшення сіяних 
пасовищ відносяться до ресурсозберігаючих. Сукупні витрати складають 
4,7-7,0 ГДж/га. 

Високими витратами сукупної енергії відзначились внесення підви-
щених норм азотних добрив і проведення зрошення – вони складали 
21 , 9 ГДж/га. Але завдяки їх продуктивності енергетична ефективність 
була високою (74,2-82,2 ГДж/га ОЕ). Досягти високу продуктивність зро-
шуваних пасовищ можна тільки при збережені та підвищені родючості 
грунту.
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Ботанічний склад травостою – один з основних факторів , який визна-
чає рівень його врожайності, а також вміст і збір поживних речовин на 
лукопасовищних угіддях.

Результатами досліджень вчених-луківників констатується , що це 
перший показник корму, його біологічної повноцінності, стабільності вро-
жаїв трав по роках та довголіття агрофітоценозів. За врожаєм і ботанічним 
складом можна судити про доцільність прийомів підвищення продуктив-
ності сіяних і природних сіножатей, а також пасовищ. У зв’язку з цим ре-
гулювання ботанічного складу травостоїв є однією з найважливіших про-
блем в науковому і практичному луківництві [1, 2, 3].

Аналізуючи з сучасних наукових позицій результати літературних 
даних з питання зміни ботанічного складу травостоїв залежно від умов 
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мінерального живлення необхідно враховувати, що в склад агрофітоцено-
зу часто входить декілька видів трав, які відрізняються за темпами розви-
тку і морфологічною будовою надземної частини та коренів, за ступенем 
розгалуженості коренів і потужності їх розвитку. Внаслідок цього різні 
види трав чітко диференціюються за здатністю добувати з грунту необхід-
ні поживні речовини і воду.

Складні взаємовідносини між компонентами проявляються перш за 
все у боротьбі між ними за необхідні фактори життя. Конкурентоздатність 
між видами штучно створеного травостою також значно впливає на зміну 
його ботанічного складу. 

У цьому зв’язку знання вищезгаданих залежностей, котрі мають міс-
це в конкретних агрофітоценозах, дадуть змогу свідомо регулювати їх 
ботанічний склад в сторону покращення.

Враховуючи теоретичну і практичну важливість цього показника, а 
також недостатню кількість досліджень з цього питання на чорноземах 
опідзолених крупнопилувато-середньосуглинкових правобережного 
Лісостепу України, ми вивчали динаміку ботанічного складу люцерно-
злакових травостоїв залежно від їх складу і внесених норм мінеральних 
добрив.

Методика досліджень. Дослідження проводили протягом 2001-2003 
рр. на чорноземах опідзолених крупнопилувато-середньосуглинкових 
Миронівского району Київської області. Вміст гумусу в шарі 0-25 см – 
2,9%, гідролітична кислотність – 2,1-2,7 мг-екв. на 100 г грунту, сума вві-
браних основ – 14,2-14,7 мг-екв. на 100г грунту, вміст рухомого фосфо-
ру – 7,9-8,2, калію – 5,3-5,5 мг на 100 г грунту. 

Дослід закладено у 2000 р. після однорічних трав. Спосіб сівби – літ-
ній безпокривний, звичайний рядковий. Повторення дослідів – чотирира-
зове. З добрив вносили аміачну селітру, гранульований суперфосфат та 
хлористий калій. Фосфорно – калійні добрива в дозі Р45 К60 вносили що-
річно восени та по Р45 К60 – весною по мерзло – талому грунту, азотні в дозі 
N40 – весною по мерзло – талому грунту та по N40 – після першого і другого 
укосів. При закладці дослідів, виконанні експериментальної частини до-
сліджень, проведенні біометричних аналізів керувались загальноприйня-
тими методиками. 

Результати досліджень. Результатами проведених досліджень вста-
новлено, що цей показник залежав від видового складу травостоїв, рівня 
мінерального удобрення і року користування (табл. 1, 2, 3). На початку 
першого року користування травосумішки складалися в середньому із 
60% люцерни посівної і 40% злакового компоненту. За період вегетації 
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2001 р. мінеральні добрива в значній мірі вплинули на вагове співвідно-
шення видів в досліджуваних травостоях. Так, в кінці першого року корис-
тування залежно від видового складу травосумішок та норм мінеральних 
добрив в травостоях містилося люцерни посівної від 55,0 до 45,2 %. 
Загальною закономірністю тут було те, що вміст цієї культури був найбіль-
шим у варіантах із застосуванням Р90 К120, дещо меншим – на ділянках без 
внесення мінеральних добрив (контроль) і найменше – у варіантах із за-
стосуванням N120 Р90 K120. Це, очевидно, пов’язано з тим, що фосфорно – ка-
лійні добрива сприяли розвитку бобового компоненту в агрофітоценозах. 
Так, якщо у варіантах з внесенням Р90 К120 в кінці першого року користу-
вання травосумішки залежно від їх видового складу містили від 55,0 до 
47,7 % люцерни посівної, то на ділянках без добрив її було від 53,3 до 
46,2 %, а у травостоях із застосуванням N120 по фосфорно – калійному 
фону (Р90 К120) частка цієї культури знизилась до 45,2 %. Найменший ваго-
вий вміст у сирій масі досліджуваних травостоїв люцерни посівної на фоні 
N120 Р90 K120 в кінці вегетації 2001 р. можна пояснити більш сприятливими 
умовами для росту і розвитку злакових компонентів. Це і спричинило 
більш інтенсивне витіснення з агрофітоценозів люцерни посівної нітро-
фільними злаками.

Нами також встановлено, що ботанічний склад різних травосумішок 
під впливом мінеральних добрив змінювався неоднаково. Найбільш різка 
трансформація бобово – злакового травостою в злаково – бобовий відміче-
на в травосумішках які складалися з люцерни посівної + стоколосу безо-
стого; люцерни посівної + очеретянки звичайної; люцерни посівної + ко-
стриці очеретяної. Очевидно, верхові кореневищні та короткокореневищні 
злаки за своїми біологічними особливостями найкраще реагують на вне-
сення мінерального азоту і в результаті цього є найбільш конкурентноздат-
ними в агрофітоценозах. 

У перший рік користування одновидові травостої люцерни посівної 
під впливом мінеральних добрив змінювали ботанічний склад досить по-
вільно. В кінці вегетації 2001 р. її залишалося на досліджуваних ділянках 
від 99,1 до 98,6 %.

У кінці другого року використання травостоїв проходила більш різка 
диференціація видів, які входили в склад травосумішок. Залежно від рівня 
мінерального удобрення і складу травосумішок в кінці другого року корис-
тування люцерни посівної залишалось в змішаних травостоях від 49,1 до 
29,1 %. Так у варіантах із внесенням N120 Р90 K120 її було 31,0-49,1 %, на фоні 
Р90 K120 – 34,5-52,3 %, а на ділянках без добрив (контроль) – 29,1-51,0 %.



 Корми і кормовиробництво. 2004. Вип. 54. 5�

1. Зміна ботанічного складу сіяної сіножаті залежно від складу травостою 
та рівня мінерального удобрення в кінці вегетації 2001 р., % від сирої маси.

Варіанти досліду

трави і травосумішки
удобрення

N120 Р90 K120 Р90 К120 без добрив (контроль)

люцерна посівна
різнотрав’я

98,8 99,1 98,6
1,2 0,9 1,4

люцерна посівна +
тимофіївка лучна
різнотрав’я

53,6 55,0 53,3
44,5 42,8 44,3
1,9 2,2 2,4

люцерна посівна +
пажитниця багатоквіткова
різнотрав’я

51,2 53,3 51,4
47,3 44,9 46,6
1,5 1,8 2,0

люцерна посівна +
костриця лучна
різнотрав’я

49,2 51,4 51,3
49,5 47,0 46,8
1,3 1,6 1,9

люцерна посівна +
костриця очеретяна
різнотрав’я

47,9 50,3 49,5
51,4 48,6 49,2
0,7 1,1 1,3

люцерна посівна +
стоколос безостий
різнотрав’я

45,2 47,7 46,2
54,2 51,5 52,9
0,6 0,8 0,9

люцерна посівна +
очеретянка звичайна
різнотрав’я

46,9 49,3 48,9
52,3 49,7 50,0
0,8 1,0 1,1

Необхідно відмітити, що як до кінця першого року користування, так 
і в кінці вегетації 2002 р. спостерігалось прогресуюче збільшення кількос-
ті злакових компонентів в травосумішках. Найбільш повільно цей процес 
протікає у варіантах із внесенням Р90 K120. Важливо також відмітити, що в 
ряду низхідної агресивності злаків по відношенню до бобового компонен-
ту (люцерни посівної) були стоколос безостий, очеретянка звичайна та 
костриця очеретяна. Найменш конкурентноздатною по відношенню до 
люцерни посівної була тимофіївка лучна. Залежно від рівня мінерального 
удобрення в кінці другого року користування її залишалось в парних тра-
восумішках від 45,1 до 48,7%.

Під впливом різних норм мінеральних добрив ботанічний склад од-
новидових травостоїв люцерни посівної в кінці другого року користування 
змінювався незначно. В цей період її залишалось від 98,4 до 98,7 %.
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2. Зміна ботанічного складу сіяної сіножаті залежно від складу травостою 
та рівня мінерального удобрення в кінці вегетації 2002 р., % від сирої маси

Варіанти досліду

трави і травосумішки
удобрення

N120 Р90 K120 Р90 К120 без добрив (контроль)

люцерна посівна
різнотрав’я

98,5 98,7 98,4
1,5 1,3 1,6

люцерна посівна +
тимофіївка лучна
різнотрав’я

49,1 52,3 51,0
48,7 45,1 46,1
2,2 2,6 2,9

люцерна посівна +
пажитниця багатоквіткова
різнотрав’я

47,4 49,2 47,0
50,7 48,5 50,3
1,9 2,3 2,7

люцерна посівна +
костриця лучна
різнотрав’я

41,2 44,5 40,3
57,2 53,6 57,3
1,6 1,9 2,4

люцерна посівна +
костриця очеретяна
різнотрав’я

35,6 38,0 33,2
63,0 60,4 64,9
1,4 1,6 1,9

люцерна посівна +
стоколос безостий
різнотрав’я

31,0 34,5 29,1
68,1 64,3 69,5
0,9 1,2 1,4

люцерна посівна +
очеретянка звичайна
різнотрав’я

33,8 36,0 30,4
65,0 62,6 68,0
1,2 1,4 1,6

У кінці третього року користування травостої іще більше змінили 
свій видовий склад. Одновидові травостої люцерни посівної значних змін 
від внесених норм мінеральних добрив не зазнали. Тут, починаючи з кінця 
третього року користування і закінчуючи третім, її було від 99,1 до 98,5 %. 
Проте, у варіантах зі злаковими компонентами в кінці третього року корис-
тування відбулися суттєві зміни в напрямку трансформації бобово-злако-
вих травостоїв у злаково-бобові з наявністю незначної кількості різно-
трав’я (від 0,7 до 3,2 %).

Характерною закономірністю тут було те, що інтенсивність транс-
формації бобово-злакових агрофітоценозів у злаково-бобові також залежа-
ла від рівня мінерального удобрення і видового їх складу. Так, найшвидше 
цей процес протікав у варіантах без добрив (контроль). Більш повільно – у 
травостоях із застосуванням N120 Р90 K120. Необхідно відмітити, що наймен-
ше постраждала люцерна посівна в парних травосумішках при внесенні 
Р90 K120.
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3. Зміна ботанічного складу сіяної сіножаті залежно від складу травостою 
та рівня мінерального удобрення в кінці вегетації 2003 р., % від сирої маси.

Варіанти досліду

трави і травосумішки
удобрення

N120 Р90 K120 Р90 К120 без добрив (контроль)

люцерна посівна 
різнотрав’я

98,3 98,5 98,0
1,7 1,5 2,0

люцерна посівна +
тимофіївка лучна
різнотрав’я

42,0 44,5 40,6
55,6 52,7 56,2
2,4 2,8 3,2

люцерна посівна +
пажитниця багатоквіткова
різнотрав’я

40,3 41,4 39,2
57,7 56,1 57,9
2,0 2,5 2,9

люцерна посівна +
костриця лучна
різнотрав’я

35,0 37,7 33,4
63,1 60,0 63,9
1,9 2,3 2,7

люцерна посівна +
костриця очеретяна
різнотрав’я

28,4 30,1 25,4
69,9 68,1 72,1
1,7 1,8 2,5

люцерна посівна +
стоколос безостий
різнотрав’я

21,8 23,6 19,3
77,5 75,5 79,6
0,7 0,9 1,1

люцерна посівна +
очеретянка звичайна
різнотрав’я

26,0 28,4 24,5
72,9 70,3 74,2
1,1 1,3 1,3

Слід також відзначити, що як і в попередні роки, так і в кінці вегетації 
2003 р., найбільш агресивними злаками, котрі зайняли домінуюче поло-
ження в парних травосумішках були стоколос безостий, очеретянка зви-
чайна та костриця очеретяна. Найменшою агресивністю в досліджуваних 
агрофітоценозах відзначалися тимофіївка лучна, пажитниця багатоквітко-
ва та костриця лучна.

Висновки. 1. Ботанічний склад люцерно-злакових травостоїв під 
впливом внесених мінеральних добрив значно змінювався по роках про-
ведення досліджень.

2. Внесений мінеральний азот в нормі N120 по фосфорно-калійному 
фону (Р90 K120) зменшував вміст люцерни посівної та збільшував масову 
частку злаків у травостоях.

3. Найбільш агресивними (конкурентоздатними) злаками на всіх фо-
нах мінерального удобрення в досліджуваних агрофітоценозах виявилися 
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стоколос безостий, очеретянка звичайна та костриця очеретяна, а най-
менш – тимофіївка лучна, пажитниця багатоквіткова та костриця лучна.

4. Найбільш інтенсивно трансформація бобово-злакових травостоїв у 
злаково-бобові відбувалась у варіантах без внесення добрив та із застосу-
ванням N120 Р90 K120.

5. Внесення фосфорно-калійних добрив ( Р90 K120) сприяло збережен-
ню люцерни посівної в травосумішках і практично не впливало на збіль-
шення частки злакових компонентів.
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РОлЬ ВеРхОВИх І НИзОВИх злАКОВИх ТРАВ ПРИ 
сТВОРеННІ сІяНИх ТРАВОсТОїВ ПАсОВИЩНОГО  
І УКІсНОГО ВИКОРИсТАННя

Наведено результати дворічних досліджень по вивченню впливу вер-
хових і низових злакових і бобових трав при створенні інтенсивних сінокіс-
но-пасовищних травостоїв в залежності від видового складу, які проводи-
лись на сірому опідзоленому ґрунті правобережного Лісостепу України.

Ключові слова: сіяні травостої, верхові і низові злаки, бобові трави, 
наростання біомаси, урожайність травосумішок, способи використання 
травостою.

Дослідженнями вітчизняних та зарубіжних вчених [1-3] та передо-
вою практикою доведено, що важливим фактором підвищення продуктив-
ності сіяних травостоїв є підбір видів трав. Групуючи їх види близькими 
за темпами росту і розвитку дає змогу створювати травостої з різними 
строками використання: ранні, середні, пізні, що продовжить період ви-
користання до 28-35 днів без зниження якості корму. Так в ранню сумішку 
включають – грястицю збірну, пажитницю багаторічну, конюшину повзу-
чу та люцерну посівну, а кострицю лучну, стоколос безостий, лядвенець 
рогатий – до середньостиглих сумішок, додаючи до них низовий злак – ко-
стрицю червону; тимофіївку лучну, кострицю очеретяну, пізні сорти ко-
стриці червоної і пажитниці багаторічної та лядвенцю рогатого [4, 5]. 

Методика досліджень. Дослідження проводили протягом 2002-
20 0 3 рр. на експериментальному полі лабораторії сіножатей і пасовищ 
Інституту кормів УААН відповідно до загальноприйнятих методик по лу-
ківництву (ВАСГНІЛ, ВІК, 1985; Інститут кормів УААН, 1994) в дослідно-
му господарстві “Бохоницьке” на сірому лісовому середньо суглинковому 
ґрунті, де вивчали продуктивність злакових і бобово-злакових травосумі-
шок в залежності від видового складу (фактор А), режими використання 
травостою (фактор В). Площа посівної ділянки 40 м2 , повторність – три-
разова. Схема досліду наведена в таблиці 1.

© Макаренко П.С., Деркач В.С., 2004
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1. Ботанічний склад травостоїв, залежно від участі в них верхових і  
низових трав і способів використання, % (у середньому за 2002-2003 рр.)

№
 в

ар
іа

нт
а

Травосумішки

Пасовищне 
використання

Укісно-пасовищне
 використання

В
сь

ог
о

 з
ла

ків

З них

Бо
бо

ві

Р
із

но
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ав
’я
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о 

зл
ак
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З них
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бо

ві

Р
із
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тр

ав
’я

ве
рх

ов
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ни
зо

ви
х

ве
рх

ов
их

ни
зо

ви
х

1 Грястиця збірна (7,5)* + костриця 
лучна (3,2) + костриця червона (5,2) 98,9 85,1 13,0 - 1,1 98,1 81,8 14,9 - 1,9

2

Грястиця збірна (7,5) + костриця 
лучна (3,2) + костриця червона (5,2) 
+ конюшина повзуча (3,6) + 
лядвенець рогатий (2,5)

61,4 56,4 5,0 37,2 1,4 51,5 47,9 3,6 46,9 1,6

3
Грястиця збірна (4,5) + пажитниця 
багаторічна (4,0) + костриця червона 
(5,2)

98,2 60,5 39,2 - 1,8 99,6 66,7 32,3 - 0,4

4

Грястиця збірна (4,5) + пажитниця 
багаторічна (4,0) + костриця червона 
(5,2) + конюшина повзуча (3,6) + 
лядвенець рогатий (2,5)

57,7 39,0 16,8 42,0 0,3 49,4 28,3 20,9 50,0 0,6

5 Стоколос безостий (3,6) + костриця 
лучна (3,2) + костриця червона (5,2) 93,6 74,5 19,1 - 2,4 99,2 72,4 24,4 - 0,8

6

Стоколос безостий (3,6) + костриця 
лучна (3,2) + костриця червона (5,2) 
+ конюшина повзуча (3,6) + 
лядвенець рогатий (3,0)

62,1 46,7 14,6 37,5 0,4 53,3 43,0 9,2 46,5 0,2

7
Стоколос безостий (2,1) + пажитниця 
багаторічна (4,0) + костриця червона 
(5,2)

97,8 43,5 53,1 - 2,2 96,8 49,7 48,7 - 1,4

8

Стоколос безостий (2,1) + пажитниця 
багаторічна (4,0) + костриця червона 
(5,2) + конюшина повзуча (3,6) + 
лядвенець рогатий (3,0)

47,0 22,0 25,0 51,3 1,7 48,2 29,4 18,8 49,2 2,6

9
Тимофіївка лучна (10,0) + костриця 
очеретяна (2,6) + костриця червона 
(5,1)

98,9 79,6 18,8 - 1,1 99,2 83,0 15,3 - 0,8

10

Тимофіївка лучна (10,0) + костриця 
очеретяна (2,6) + костриця червона 
(5,1) + люцерна мінлива (2,3) + 
лядвенець рогатий (3,0)

47,9 39,0 8,9 49,6 2,5 48,7 40,2 8,5 50,9 0,4

11
Тимофіївка лучна (6,0) + пажитниця 
багаторічна (4,0) + костриця червона 
(5,1)

98,6 22,4 76,1 - 1,4 99,7 25,3 74,4 - 0,3

12

Тимофіївка лучна (6,0) + пажитниця 
багаторічна (4,0) + костриця червона 
(5,1) + люцерна мінлива (2,3) + 
лядвенець рогатий (3,0)

31,8 7,1 24,7 66,6 1,6 33,9 8,7 25,3 65,7 0,4

Примітка – в графу всього злаків включенні не сіянні злаки

Випасання порційне, при висоті травостою 15-20 см. Строк скошу-
вання травостою в фазі колосіння злаків.
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Фон добрив на бобово-злаковому травостої Р60 К120, на злаковому, крім 
цього, під кожний цикл випасання додатково вносили азотні добрива в 
розрахунку N45, а під укіс – N60.

Посів трав проведений в другій декаді квітня 2001 року безпокривно 
сівалкою СН-16 після ретельної передпосівної підготовки ґрунту. 

Результати досліджень. Як видно з таблиці 1 залежно від складу ви-
сіяних травосумішок за 2002-2003 рр. у досліді сформувалось два типи 
травостою: злаковий і бобово-злаковий. В першому з них злакові трави 
при пасовищному використанні становили від 93,6 до 98,9%, з них верхо-
ві – від 22,4 до 85,1 і низові – від 13 до 76,1 відсотків. При укісно-пасовищ-
ному використанні відповідно 48,2-99,7; 25,3-83,0 і 14,9-74,4%.

У бобово-злакових травостоях частка бобових видів становила при 
пасовищному використанні від 37,2 до 66,9 і укісно-пасовищному – 46,5-
65,7%. На таких же відсотках в травосумішках зменшився вміст злаків.

Аналіз згаданої таблиці показує, що при включенні в злакову траво-
сумішку грястиці збірної, костриці лучної і червоної формується травостій 
з переважанням верхових злаків, а заміна костриці лучної пажитницею 
багаторічною призводить до збільшення вмісту низових трав на 27,2% за 
рахунок верхових. Така ж закономірність спостерігалась і на злакових 
травосумішках із стоколосом безостим. Тобто заміною одного верхового 
злаку низовим можна регулювати склад травостою як при пасовищному 
так і укісно-пасовищному його використанні. Слід зауважити, що на решті 
травосумішок в результаті випасання травостою з тимофіївкою лучною 
така тенденція не мала місця.

Спостереження за травостоєм показали, що найбільш стійкими зла-
ковими видами при двох способах використання були грястиця збірна, 
костриця лучна, очеретяна і червона. Остання була найбільш агресивним 
видом як при пасовищному так і укісно-пасовищному використанні, осо-
бливо на ділянках де випали з травостою тимофіївка лучна і пажитниця 
багаторічна.

У бобово-злакових травостоях на бобові трави в середньому за два 
роки припадало від 37,2 до 66,6%. Найбільш стійкими у травостої були 
лядвенець рогатий і люцерна мінлива; конюшина повзуча не витримувала 
високих температур та нестачі вологи і в таких умовах часто випадала з 
травостою.

Як видно з таблиці травостій досліду складався, в основному, із зла-
кових і бобових трав, кількість різнотрав’я було в межах 0,2-2,5%.

Аналіз урожайних даних по досліду наведених в табл. 2 показує, що 
при пасовищному використанні перші чотири травосумішки, в яких із 
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злакових трав переважала більш інтенсивна за темпами наростання біо-
маси грястиця збірна, в середньому за два роки мали нижчий вихід сухої 
маси порівняно з рештою сумішок, де переважаючими були види меншої 
інтенсивності наростання біомаси, особливо тимофіївка лучна і костриця 
очеретяна. Травосумішки з цими видами забезпечили вихід сухої маси на 
8,4-25,3 ц/га більше, ніж сумішки з грястицею збірною. Така перевага 
травосумішок з стоколосом безостим була значно меншою і знаходилась в 
межах похибки досліду.

2. Урожайність травосумішок залежно від участі в них трав різних по 
інтенсивності наростання біомаси і способів використання, ц/га сухої маси

№
варіанта

Пасовищне використання Укісно-пасовищне використання
2002 рік 2003 рік Середнє 2002 рік 2003 рік Середнє

1 77,1 69,9 73,5 115,5 71,4 93,4
2 80,3 51,0 65,6 104,6 55,4 80,0
3 72,5 62,2 67,3 98,7 61,4 80,0
4 78,7 55,9 67,3 86,6 52,9 69,7
5 79,1 73,7 76,4 101,9 59,0 80,4
6 77,6 68,0 72,8 92,3 59,1 75,7
7 71,6 66,7 69,1 96,5 51,9 74,2
8 79,5 64,5 72,0 96,2 51,1 73,6
9 84,6 100,7 92,6 109,9 91,0 100,4

10 85,8 96,1 90,9 112,7 89,7 101,2
11 72,4 91,4 81,9 94,9 75,2 85,0
12 70,6 98,8 84,7 98,8 87,1 92,9

НІР05
2002 р. А – 5,8, В – 4,2, АВ – 4,6
2003 р. А – 7,3, В – 2,9, АВ – 3,6

При укісно-пасовищному використанні врожайність мали також тра-
восуміші з тими ж злаковими травами, що й при пасовищному використан-
ні, за виключенням першого варіанту, де поряд з грястицею збірною із 
злаків була також костриця лучна.

У цілому ж всі варіанти укісно-пасовищного використання за вихо-
дом сухої маси мали перевагу перед пасовищним, особливо в сумішках з 
грястицею збірною.

Ця перевага становила від 12,7 до 25,3 ц/га. Як видно з таблиці уро-
жайність в значній мірі залежала від їх складу, зокрема від доповнення 
основного компонента іншими верховими, а також низовими злаками і 
бобовими травами. Так, вміст у травосумішках двох верхових злаків, зо-
крема грястиці збірної чи стоколосу безостого з кострицею лучною, або 
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тимофіївки лучної з кострицею очеретяною забезпечував вищу врожай-
ність як при пасовищному, так і укісно-пасовищному використанні.

У той же час доповнення одного верхового злаку двома низовими, 
зокрема кострицею червоною та пажитницею багаторічною, призводило 
до зниження врожайності сухої маси злакових травосумішок на 6,2-
10 , 7 ц/ га при пасовищному і на 6,2-15,4 ц/га при укісно-пасовищному 
використанні.

Включення бобових трав, зокрема конюшини повзучої і лядвенцю 
рогатого, у злакові травосумішки суттєво не впливало на збільшення ви-
ходу сухої маси при пасовищному використанні і призводило до її змен-
шення на варіантах укісно-пасовищного використання з грястицею збір-
ною на 10,3-13,4 ц/га, та зростання врожайності на останньому варіанті на 
7,9 ц/га, де бобовими компонентами були люцерна мінлива і лядвенець 
рогатий.

Слід зауважити, що бобово-злакові травосумішки, в які входили по 
два бобових компонента, зокрема 4, 8, 10 і 12 варіанти, забезпечили майже 
такий вихід сухої маси як і злакові сумішки без бобових трав, на які вно-
сили за пасовищний період по 180 кг поживних речовин азотних добрив.

Висновки. Дослідами встановлено, що в центральному Лісостепу 
доцільно створювати злакові і бобово-злакові травостої пасовищного і 
укісно-пасовищного використання, які забезпечують вихід сухої маси від 
65 до 80 ц/га.

Створення бобово-злакових травостоїв дає змогу економити до 180 кг 
азоту мінеральних добрив, які вносяться на злакових травостоях без бобо-
вих трав.
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Наведено результати досліджень вивчення впливу злакових і злаково-
бобових травосумішок на продуктивність травостою сінокісного і пасо-
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Одним із шляхів збільшення виробництва і поліпшення якості кормів 
є можливим завдяки створенню високопродуктивних травостоїв багато-
річних трав сінокісно-пасовищного використання. Для створення таких 
травостоїв необхідний правильний підбір трав, які забезпечили б високу 
врожайність і кормову цінність, відзначалися пасовище-витривалістю і 
продуктивним довголіттям.

Численними дослідженнями доведено, що високопродуктивні сіно-
жаті потрібно створювати з травосумішок багаторічних трав, до складу 
яких входять види із різних родин і біологічних груп, що забезпечують 
вищі і стабільні врожаї, ніж одновидові посіви бобових чи злакових (1).

Розробками Інституту кормів УААН встановлено, що для продовжен-
ня строків використання, економії азотних добрив і підвищення якості 
кормів на сіножатях і пасовищах необхідно створювати різнотипні травос-
тої: злакові і бобово-злакові. Так, в умовах достатнього зволоження на 
культурному пасовищі із злаковим травостоєм урожайність сухої маси 95-
100 ц/га і 18-19 ц протеїну забезпечувало внесення азотних добрив з роз-
рахунку N240 на фоні Р90 К120. На бобово-злаковому травостої така ж вро-
жайність одержана лише за рахунок фосфорно-калійних добрив у згаданих 
вище дозах [2].

Метою наших досліджень було добір компонентів багаторічних трав 
у сумішках, які забезпечили б високу продуктивність травостоїв сінокіс-
ного та пасовищного використання.

© Дудченко В.І., Риковський В.Я., Харчук А.С., Мороз О.С., 2004
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Матеріали і методика досліджень. Дослідження по вивченню впли-
ву різних бобово-злакових компонентів багаторічних трав на продуктив-
ність травостою проводили на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті у 
кормовій сівозміні. Вміст гумусу в 0-20 см шарі 1,2 %, рН сольової витяж-
ки – 5,8-6,3, вміст рухомого фосфору – 14,7, калію – 18,4 мг/100 г ґрунту.

Трави висівали весною 1997 року. Посівна площа ділянок 37,2 м2, 
облікова 20 м2 при чотириразовій повторності. Для сівби використовували 
сорти багаторічних трав: стоколосу безостого – Козаровицький, грястиці 
збірної – Київська рання, костриці очеретяної – Балтика, пажитниці бага-
торічної – Вея, люцерни посівної – Ярославна, конюшини лучної – 
Носівська 5, конюшини повзучої – Волат.

Дослід включає 11 різних травосумішок, дві з них злакові: стоколос 
безостий (11 кг/га) + грястиця збірна (6), стоколос безостий (12 кг/га) + 
костриця очеретяна (10). З метою підвищення продуктивності, якості кор-
му та економії мінеральних добрив до сумішки злакових трав додавали по 
одному із бобових компонентів, такі як конюшина лучна, конюшина по-
взуча, люцерна посівна, лядвенець рогатий. З мінеральних добрив вико-
ристовували аміачну селітру, гранульований суперфосфат, калімагнезію у 
дозах N30Р60К90.

Дослідження проводили за загальноприйнятими методиками [3].
Результати досліджень. Середні дані обліку урожайності за роки 

досліджень (1998-2000 рр.) різних сумішок багаторічних трав показують, 
що величина продуктивності їх залежала від видового складу травостою. 
Посіви конюшини лучної (18 кг/га) у сумішках з злаковими травами гряс-
тицею збірною (16) + кострицею очеретяною (10) і з грястицею збірною 
(6) + стоколосом безостим (12) формували високу врожайність сухої речо-
вини трав 88,2-99,6 ц/га. Найменший вихід сухої речовини (54,0-56,9 ц/га) 
забезпечували двокомпонентні злакові сумішки стоколосу безостого 
(12 кг/га) з грястицею збірною (6) та з кострицею очеретяною (10).

Дослідженнями встановлено, що з усіх травостоїв багаторічних трав 
найвищу врожайність забезпечували бобово-злакові сумішки люцерни по-
сівної з грястицею збірною + стоколосом безостим, кострицею очеретя-
ною + стоколосом безостим та з кострицею очеретяною + пажитницею 
багаторічною (118,4; 107,2; 127,8 ц/га сухої речовини). Дещо нижчу вро-
жайність (78,0-79,3 ц/га) формували бобово-злакові травостої, що склада-
лися з конюшини повзучої, лядвенцю рогатого.

Висновки. Проведені дослідження показали:
1. Травосумішки багаторічних трав, до складу яких входили люцерна 

посівна з стоколосом безостим + кострицею очеретяною, з стоколосом 
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безостим + грястицею збірною, з кострицею очеретяною + пажитницею 
багаторічною за урожайністю сухої речовини в середньому за три роки 
використання перевищували досліджувані травостої.

2. На дерново-підзолистому супіщаному грунті західного Полісся 
України такий травостій забезпечив урожайність сухої речовини багато-
річних трав 107,2-127,6 ц/га.
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Загально визнано, що культурні пасовища, створені як на рівнопро-
фільних землях, так і на схилах, відчужених з ріллі, є найбільш доскона-
лою та наближеною до природної формою високоефективного викорис-
тання сільськогосподарських угідь, засобом найповнішої реалізації гене-
тичного потенціалу тварин.

Навіть в умовах надзвичайно високих цін на насіння багаторічних 
трав, мінеральних добрив, паливно-мастильних засобів та техніки, багато-
річні культурні пасовища при правильному і ощадному їх використанні є 
важливим фактором економії матеріально-технічних засобів упродовж 8-
10 років. Правильний режим використання дає змогу без додаткових ви-
трат повніше реалізувати біологічний потенціал багаторічних бобових і 
злакових трав в складних агрофітоценозах на пасовищах [1, 2, 3].

У контексті оцінки якості пасовищного корму на сьогодні існує два 
підходи. Система оцінки енергетичної поживності кормів і раціонів в кор-
мових одиницях, що була розроблена і запропонована О.Кельнером, на 
нинішній день, як вважає значна частина науковців, не є об’єктивною, 
оскільки не враховує видові, вікові, фізіологічні і продуктивні особливос-
ті сільськогосподарських тварин у використанні енергії корму. Тому роз-
рахунок обмінної енергії в кормах за вмістом перетравних поживних речо-
вин в сухій речовині у сучасному кормовиробництві і системі годівлі тва-
рин вважається цілком об’єктивним. 

Що стосується годівлі коней, то, як показує багаторічний науковий і 
виробничий досвід, при випасанні коней на пасовищах у лактуючих кобил 
підвищується молочність і поліпшується якість молока. Свіжа трава у по-
єднанні з активним моціоном позитивно впливає на відтворювальні функ-
ції у племінних коней, сприяє швидкому і гармонійному розвитку їх орга-
нізму. Споживаючи свіжу траву, собівартість кормової одиниці якої в 1,5-
2 рази нижча, ніж при заготівлі з цієї трави сіна, маємо можливість одер-
жувати дешеву продукцію конярства. Хоч злаково-бобове сіно, заготовлене 
на пасовищах в першому укосі, було і залишиться одним з важливих, точ-
ніше обов’язкових, компонентів зимових раціонів коней і заготовляти його 
навіть при вищих енергетичних витратах приходиться щорічно.

Енергію перетравних речовин, як свідчать дані багаторічних дослі-
джень [1, 2], організм коней використовує з високою ефективністю. 
Обмінна енергія раціону становить 89% від перетравної.

Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводили впро-
довж 4-х років на багаторічних культурних злаково-бобових пасовищах із 
специфічним фітоценотичним складом трав, що добре продукують, добре 
витримують витоптування і інтенсивно відростають після стравлювання. 
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Місце проведення – с. Нагірянка Чортківського району Тернопільської 
області, господарство Ягільницького кінного заводу (ЗАТ НВП “Райз-
Агро”). Ґрунтова відміна – чорнозем глибокий мало гумусний з середньо-
суглинистим механічним складом та високим забезпеченням рухомими 
формами азоту, фосфору і калію. 

На двох злаково-бобових фітоценозах (ранньому і універсальному) 
вивчали енергозаощаджуючі норми внесення мінеральних добрив: Р45 К60; 
Р60 К90 і N30+30 P60 K90 в порівнянні з контролем без добрив. 

Посівна площа ділянок 600 м2, облікова – 10-25-50 м2, повторюваність 
чотирикратна.

Облік урожаю щорічно проводили в кожному циклі стравлювання 
поділяночно на всіх повтореннях, а структурний і хімічний аналізи пасо-
вищної трави у І і ІІІ повтореннях за загальноприйнятими методиками. 

Зоотехнічна оцінка пасовищної трави обох агрофітоценозів, як одно-
го з основних інгредієнтів літнього раціону дорослих коней і великої рога-
тої худоби включала такі показники: вміст сухих речовин, концентрацію 
обмінної енергії і сирої клітковини в 1 кг сухих речовин.

Обмінна енергія, як основний показник енергетичної поживності 
корму розраховувалася за результатами хімічного аналізу за рівнянням 
регресії для коней: 

ОЕ, мДж = 19,46пП + 35,43пЖ + 15,95пК + 15,95пБЕР,
і для ВРХ: 

ОЕ, мДж = 17,46пП + 31,23пЖ + 13,65пК + 14,78пБЕР,
де, пП – перетравний протеїн, г;

пЖ – перетравний жир, г;
пК – перетравна клітковина, г;
пБЕР – перетравні безазотисті екстрактивні речовини, г.

Результати досліджень. Ефективність використання раціону сіль-
ськогосподарськими тваринами залежить від концентрації в ньому обмін-
ної енергії. Нами проведено порівняльну оцінку поживності пасовищної 
трави для двох типів багаторічних культурних пасовищ: раннього і універ-
сального. Травостої обох фітоценозів високопродуктивні в умовах захід-
ного Лісостепу України особливо на чорноземах глибоких малогумусних 
із середньо суглинистим механічним складом, позитивно реагують на вне-
сення мінеральних добрив. Як свідчать дані таблиці 1, обидві травосуміш-
ки досить активно нарощували вегетативну масу при внесенні енергозао-
щаджуючих норм мінеральних добрив: рання травосумішка від внесення 
фосфорно-калійних добрив збільшувала урожай пасовищної трави в по-
рівнянні з контролем на 29,9-46,3%, а при внесенні повного мінерального 
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добрива вона подвоювала урожай; універсальна травосумішка відповідно 
збільшувала урожай на 20,5-29,2% і на 65,3%.

Аналізуючи за роками досліджень вміст сухих речовин в пасовищній 
траві обох травосумішок, слід відзначити найвищий показник у 2000 році, 
що було обумовлено комплексом погодних факторів весною і влітку, який 
характеризувався підвищеним, а в окремі періоди критичним температур-
ним режимом і пониженою відносною вологістю повітря. 

У середньому за 3 роки поза залежністю від норм внесення добрив 
вміст сухих речовин у пасовищній траві ранньої травосумішки склав 
25,4%. Причому цей показник збільшувався у міру старіння травостою: в 
перший рік користування в першому циклі він був на рівні 17,88%, на 
другий рік – 24,71% і на третій рік – 26,7%; в третьому циклі відповід-
но – 27,2; 25,95 і 30,2%. Подібна картина зафіксована і по універсальній 
травосумішці.

При цьому пасовищна трава універсальної травосумішки містила в 
середньому за три роки спостережень на 11,9% більше сирого протеїну в 
1 кг корму та менше на 9,4% клітковини в порівнянні з ранньою травосу-
мішкою, що дуже важливо при пасовищному утриманні коней. 

Слід зауважити, що вміст клітковини в сухій речовині обох травосу-
мішок в окремі цикли стравлювання перевищував норму для коней, що в 
принципі знижувало продуктивну дію пасовищної трави.

Суха речовина обох фітоценозів на пасовищах мала досить високу 
енергетичну і протеїнову поживність: по середньозважених показниках 
поза залежністю від норм внесення мінеральних добрив в 1 кг сухих речо-
вин ранньої травосумішки містилось 0,952 кг корм. од., 114,7 г перетрав-
ного протеїну, 10,03 мДж ОЕ (для ВРХ) і 11,15 мДж (для коней); по універ-
сальній травосумішці ці значення відповідно склали 0,918; 107,4; 9,578 і 
10,6, табл.1.

Вміст кормових одиниць в одному кілограмі сухої речовини пасовищ-
ної трави обох травосумішок від внесення різних норм мінеральних до-
брив змінювався мало і коливався в межах 0,945-0,957 кг по ранній траво-
сумішці і 0,911-0,925 – по універсальній.

Внесення фосфорно-калійних добрив обумовило в середньому за три 
роки збільшення вмісту перетравного протеїну в сухій речовині пасовищ-
ної трави ранньої травосумішки в межах 3,8-4,9%, а внесення повного 
мінерального добрива – на 52,4%; по універсальній травосумішці це збіль-
шення склало відповідно 4,5-6,0 і 29,3% в порівнянні з не удобреним 
контролем.

Середні дані поза залежністю від норм внесення мінеральних добрив 
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за збором кормових одиниць, перетравного протеїну і обмінної енергії як 
для великої рогатої худоби, так і для коней та величини розрахованих за-
трат на вирощування зеленої маси на пасовищах засвідчили дещо більшу 
привабливість ранньої травосумішки. Вона забезпечила в середньому за 
роки досліджень збір з гектара 72,8 ц корм. од., 9,03 ц перетравного про-
теїну, обмінної енергії для ВРХ – 76,7 ГДж, для коней – 85,3 ГДж. Кормова 
одиниця в середньому була забезпечена 120 г перетравного протеїну; по 
варіантах удобрення цей показник коливався по даній травосумішці в меж-
ах 108-157 г.

Однак, віддати абсолютну перевагу лише пасовищу з раннім травос-
тоєм не резонно, оскільки по вищеозначених параметрах універсальна 
травосумішка на багаторічному культурному пасовищі мала досить високі 
показники: в середньому за роки досліджень з гектара одержано 71,6 ц 
кормових одиниць, 8,48 ц перетравного протеїну, 74,7 ГДж ОЕ для ВРХ і 
82,68 ГДж для коней і кормова одиниця була забезпечена 117 г перетрав-
ного протеїну. При цьому вона пізньостигла і забезпечує пасовищну траву 
пізніше від ранньої.

Висновки. У зоні західного Лісостепу при достатку вологи мінераль-
ні добрива в енергозаощаджуючих нормах на чорноземах глибоких мало-
гумусних з середньо суглинистим механічним складом забезпечили на 
фоні не удобреного контролю приріст урожаю пасовищної трави ранньої 
травосумішки на рівні 29,9-100,0 %, а універсальної – 20,5-65,3 %. 

Внесення повного мінерального добрива в нормі N30+30 Р60 К90 дало 
можливість одержати в середньому за роки досліджень в сумі за 4 цикли 
стравлювання щорічно по ранньому фітоценозу на пасовищі 454 ц пасо-
вищної трави, 97,9 ц сухих речовин, 93,7 ц кормових одиниць, 14,8 ц пере-
травного протеїну, 99,2 ГДж обмінної енергії для ВРХ або 110,2 ГДж для 
коней; по універсальному фітоценозу відповідно 476; 90,0; 82,0; 11,4 ц/га, 
86,3 і 95,7 ГДж.

Мінеральні добрива мало змінюють вміст в 1 кілограмі сухих речо-
вин пасовищної трави обох фітоценозів кормових одиниць і обмінної 
енергії і лиш за вмістом перетравного протеїну зафіксовано більший на 
52,4% показник у порівняні з неудобреним контролем на ранній травосу-
мішці і на 29,3% – на універсальній.

При цьому збір з урожаєм сухої речовини обмінної енергії збільшу-
вався від внесення мінеральних добрив на пасовищі для коней з раннім 
злаково-бобовим травостоєм на 22,5-72,1%, а на пасовищі з універсальним 
травостоєм – на 21,0-41,1%.
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ФОРМУВАННя лУчНИх ТРАВОсТОїВ ПРИ 
зАсТОсУВАННІ МІсЦеВИх КАлЬЦІє- ТА 
ФОсФОРОВМІсНИх сПОлУК

Проведено дослідження по вивченню впливу місцевих кальціє- та 
фосфоровмісних сполук на формування природних лучних травостоїв. 
Встановлено, що під впливом поверхневого внесення вапняків і фосфори-
тів (родовища Закарпаття) відбувається ущільнення лучних травостоїв, 
нагромаджується суха речовина, з’являються нові види з груп бобових і 
різнотрав’я, формується більш продуктивний травостій.

Ключові слова: гірські схили, формування, лучні травостої, місцеві 
вапняки та фосфорити.

Дослідження з вивчення ефективності застосування хімічних меліо-
рантів та фосфоритів з місцевих родовищ і гною при формуванні природ-
них лучних травостоїв сінокісного використання нами проведено протя-
гом 1999-2003 рр. на Гірсько-Карпатській дослідній станції Закарпатського 
інституту агропромислового виробництва (с. Нижні ворота Воловецького 
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району Закарпатської області) в нижньому помірно теплому кліматичному 
гірсько-лісовому поясі на висоті 560-780 м над рівнем моря.

Грунтово-кліматичні умови Карпатського регіону сприятливі для ве-
дення лукопасовищного господарства. Сума активних температур залежно 
від рельєфу становить 1660-2350 °С, тривалість безморозного періоду – 
220 днів, а активної вегетації – 150 днів, середньобагаторічна сума атмос-
ферних опадів за вегетаційний період становить 473 мм, а середня темпе-
ратура повітря – 7,1 °С.

Грунтовий покрив дослідних ділянок представлений типовими для 
гірсько-лісового поясу Карпат бурими гірсько-лісовими середньо-
суглинковими середньопотужними ґрунтами середнього ступеня окульту-
реності, які характеризуються високою кислотністю та низьким вмістом 
рухомого фосфору. Вміст гумусу в шарі ґрунту 0-20 см – 3,4-3,9%, рН – 3,8-
4,1, гідролітична кислотність – 9,6-10,8 і сума увібраних основ – 6,2-
7, 1 мг-екв. на 100 г грунту. Вміст загального азоту – 0,52-0,58% і ступінь 
насичення основами – 39-40%, материнською породою є елювіальні та 
елювіально-делювіальні відклади.

Фосфорні добрива та гній вносили щорічно напровесні, а хімічні 
меліоранти – один раз в 3 роки. Місцеві фосфорити і меліоранти просію-
вали на ситі 0,25 мм.

Згідно рекомендацій [1, 3], що базуються на переконливих доказах, 
меліоранти вносили у дозі 3 т/га, гній – у дозі 24 т/га, що еквівалентно 
Р60.

Розмір посівної ділянки – 20, облікової – 12 м2. Повторність чотири-
разова. Польові досліди закладені за методикою С. В. Щерби [4].

Урожайність обліковували укісним методом шляхом скошування та 
зважування зеленої маси на кожній ділянці. Перерахунок на сіно (повітря-
но-суху масу) проводили шляхом висушування пробного снопа вагою 2 кг 
зеленої маси, відібраного під час обліку урожаю з наступним сушінням і 
перерахуванням на стандартну вологість сіна – 17%.

Для визначення ботанічного складу та структури врожаю відбирали 
проби зеленої маси з 4-х площадок по 0,25 м2 у чотириразовій повторнос-
ті, які розбирали за ботаніко-господарськими групами на злаки, бобові, 
різнотрав’я та за видом. У зразках визначили щільність травостою шляхом 
підрахунку кількості пагонів та структуру врожаю за методикою І. В. 
Ларіна [2].

Хімічні аналізи рослин проводили за загальноприйнятими методика-
ми.
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Проведеними нами дослідженнями встановлено, що під впливом по-
верхневого внесення місцевих меліорантів (вапняків і доломітів) та до-
брив (фосфоритів і гною) на лучних травостоях більш інтенсивно нагро-
маджується суха речовина та прискорюється лінійний ріст лучних рослин 
в усі міжфазні періоди, починаючи від фази кущіння до цвітіння доміную-
чих компонентів. Так, наприклад, рослини грястиці збірної (Dactylis glom-
erata L.) на природному травостої в середньому за п’ять років у фазі ку-
щіння у варіанті без добрив досягли висоти у першому укосі 29,5 см., тим 
часом як при внесенні 3 т/га вапняку – 36,5 і фосфориту в дозі Р60 – 41 см., 
у фазі колосіння – відповідно 62,7; 76,8; 85,0 см.

Такий же позитивний вплив на лінійний ріст від застосування місце-
вих добрив і меліорантів проявився й на інших видах злаків, а також у 
більш ранніх фазах їх вегетації – кущіння і колосіння. Отже, трав’яниста 
рослинність гірських схилів Українських Карпат добре відзивається на 
внесення місцевих мінеральних добрив, зокрема закарпатських вапняків 
та фосфоритів.

Аналіз усереднених даних за 5 років показав, що застосування різних 
видів та доз місцевих добрив й меліорантів позитивно впливало на 
накопичення повітряно-сухої маси в усі фази вегетації злаково-різнотрав-
ного травостою. 

Динаміка наростання повітряно-сухої маси на природному злаково-
різнотравному травостої за фазами вегетації домінуючих злаків  

залежно від дії місцевих меліорантів та добрив, ц/га (1999-2003 рр.)

Варіанти Кущіння Трубкування Колосіння Цвітіння
Без добрив 3,3 4,8 7,2 9,6
Фосфорити (Рх) – Р60 3,8 6,9 10,1 15,2
Вапняки (Рх)–3 т/га (фон І) 3,4 5,8 8,5 11,4
Фон І + 24 т/га гною 5,3 10,1 16,2 20,3
Фон І + фосфорити (Рх) – Р60 4,0 7,0 10,6 15,4
24 т/га гною (фон ІІ) 4,8 8,3 15,2 20,2
Фон ІІ+ фосфорити (Рх) – Р60 6,6 14,4 18,5 24,6
Доломіти (Рх) – 3 т/га. 3,7 6,4 8,6 11,9
Вапняки (Нр) – 3т/га 3,5 5,7 8,6 11,5
Вапняки (Рх) – 10 т/га 3,5 5,8 8,7 11,6
НІР05ц/га 0,7 0,9 1,8 2,3

Примітка: Рх – вапняки і фосфорити Рахівських місцевих родовищ; 
Нр – заводські вапнякові відходи.

Хоча 2000 рік виявився нетиповим за погодними умовами, протягом 
вегетаційного періоду майже не було опадів і нестача вологи негативно 
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вплинула на нагромадження сухої речовини, все ж таки загальна тенденція 
до збільшення сухої речовини під впливом досліджуваних факторів збере-
глася. Цікаво, що внесення гною (24 т/га) на фоні фосфориту і доломіту 
забезпечило найбільш інтенсивний лінійний ріст і нагромадження сухої 
речовини, навіть в посушливий період, яким був 2000 рік.

Нагромадження урожаю повітряно-сухої маси за фазами вегетації 
найбільш інтенсивнішими темпами відбувається за поєднаного застосу-
вання меліорантів (3 т/га вапняку чи доломіту) або фосфориту (Р60) з 
24 т/ га гною. Цікаво, що зростання дози вапняку до 10 т/га не призводить 
до зростання урожаю. 

Під впливом досліджуваних факторів у природному злаково-різно-
травному травостої збільшилась участь цінних у кормовому відношенні 
видів, зокрема тимофіївки лучної (Phleum pratense L.), костриці лучної і 
червоної (Festuca pratensis Huds. i F. rubra L.), грястиці збірної (Dactylis 
glomerata L.), тонконогів звичайного (Poa trivialis L.), лучного (P. pratensis 
L.) та вузьколистого (P. angustifolia L.), конюшин повзучої (Trifolium repens 
L.), гірської (T. montanum L.) та лучної (T. pratense L.), горошку волохатого 
(Vicia villosa Roth.) та інших (всього 62 види) і зменшилась кількість і ряс-
ність малоцінних у кормовому відношенні видів, таких як мітлиць тонкої 
(Agrostis tenuis Sibth.) і собачої (A. canina L.), білоуса стиснутого (Nardus 
stricta L.), костриці овечої (Festuca ovina L.), герані лісової (Geranium syl-
vaticum L.) та інших (всього 32 види). На п’ятому році користування цього 
травостою питома вага бобових трав при застосуванні меліорантів та до-
брив становила 6-16 %, що в 3-8 разів більше, ніж у варіанті без добрив. 
Одночасно збільшилась кількість верхових злаків від 8 до 27 % при змен-
шенні кількості низових – від 27 до 10 % та різнотрав’я від 36 до 22 %.

Дослідження показали, що природні лучні травостої при поліпшенні 
умов мінерального живлення не зріджуються, а ущільнюються не тільки 
за рахунок інтенсивнішого кущіння злакових видів, але і впровадження в 
травостій нових дикоростучих видів. Рослини в удобрюваних варіантах 
виділялись кращою облиствленістю і рясністю. Так, при застосуванні міс-
цевих вапняків у дозі 3 т/га та фосфоритів (Р60) питома вага листків на 
початку трубкування домінуючих трав збільшилась від 50-53 до 54-56 %, 
а у фазі цвітіння – від 37-39 до 39-42%. 

Внесення добрив і меліорантів призвело до більш рівномірного роз-
міщення надземної маси основних видів рослин за висотою, що забезпе-
чило краще освітлення та поглинання органічних речовин й, до підняття 
врожайності. Так, внесення місцевого вапняку сприяло більш інтенсивно-
му і рівномірному росту трав, у горизонті 0-30 см зосередилось 61,8 % 
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маси при 72,5 на контролі у горизонтах 31-60, 61-90, 91-120 відповідно: 
24,7 і 20,6; 11,2 і 5,7; 2,3 і 1,2. Висота травостою досягала 120 см при 
10 0 см на контролі. Така послідовність росту трав у висоту й розміщення 
зеленої маси спостерігалася у всіх варіантах з внесенням меліорантів та 
добрив. Це пояснюється тим, що зріджений злаково-різнотравний травос-
тій завдяки збагаченню грунту фосфором і кальцієм поповнився новими 
видами бобових, злакових і різнотрав’я.

Таким чином, спостереження за видовим складом природного злако-
во-різнотравного травостою на який вносили фосфорні добрива як на фоні 
меліорантів, так і без них, показали, що співвідношення між окремими 
компонентами у травостоях мають змінний характер, домінуюче станови-
ще поступово займали ті види, які краще реагували на добрива, що вноси-
ли. Поєднане застосування вапняків і фосфоритів, особливо з додатковим 
внесенням гною, ці процеси стимулює в більшій мірі, ніж роздільне. 
Запропоновані місцеві фосфоро- і кальцієвмісні сполуки у формі фосфо-
ритів і карбонатних порід (вапняки і доломіти) можуть бути використані 
для поліпшення ботанічного складу травостоїв, а отже, при формуванні 
високопродуктивних сінокосів на збіднених природних угіддях 
Українських Карпат.
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М. Г. стецюк

Сарненська дослідна станція ІГіМ УААН

ВПлИВ сПОсОБІВ ПОсІВУ НА РІсТ, РОзВИТОК  
ТА НАсІННєВУ ПРОДУКТИВНІсТЬ ОчеРеТяНКИ 
зВИчАйНОї НА МелІОРОВАНИх ОРГАНОГеННИх 
ГРУНТАх

Встановлено, що найбільшу продуктивність і якість насіння очере-
тянки звичайної на меліорованих торф’яних ґрунтах забезпечують тра-
востої сформовані квадратно-гніздовим і широкорядним способами посі-
ву, які дають високі і стабільні врожаї упродовж � років, виявлено тісний 
кореляційних зв’язок між біометричними характеристиками, які виража-
ють насіннєву продуктивність фітоценозів.

Ключові слова: очеретянка звичайна, торфові ґрунти, квадратно-
грунтовий, широкорядний спосіб, насіннєва продуктивність. 

Важливим засобом збільшення виробництва кормів є нові високопро-
дуктивні селекційні сорти кормових культур, які оптимально адаптовані 
до певних агрокліматичних умов. Вони переважають місцеві, а також се-
лекційні, що завезені з інших природних зон, сорти з урожайністю та 
стійкістю до несприятливих умов середовища. Для їх впровадження у ви-
робництво необхідно розробити прийоми швидкого розмноження насіння 
найвищих кондицій. Одними з основних елементів агротехніки насінни-
цтва лучних трав, які регулюють режим життєдіяльності та репродуктивні 
характеристики агрофітоценозів, є способи посіву. Від них залежать не 
тільки коефіцієнт розмноження та урожайність насіння, але і його якісні 
характеристики, тривалість використання насінників, можливість застосу-
вання при догляді за посівами комплексної механізації [2, 3].

На меліорованих органогенних грунтах за інтенсивністю росту, про-
дуктивністю та тривалістю господарського використання очеретянка зви-
чайна (Phalaroides arundinacea L.) значно переважає інші лучні трави. За 
поживністю вона перевищує широко культивовані тимофіївку, грястицю і 
кострицю лучну, має підвищений вміст протеїну та амінокислот [1, 2]. Для 
організації на осушених торфовищах довготривалих високопродуктивних 
травостоїв інтенсивного типу, Сарненською дослідною станцією (методом 
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створення складногібридних популяцій) виведено новий сорт очеретянки 
Сарненська 40/100, яка в конкурсному сортовипробуванні в даних умовах 
за всіма показниками перевищила місцеві поліські та білоруські сорти, а 
також селекційний сорт Київська.

Матеріали і методика досліджень. Дослідження росту, розвитку та 
насіннєвої продуктивності очеретянки звичайної (сорт Сарненська 40/100) 
проводили при суцільно-рядковому, широкорядному (ширина міжрядь – 
0,15 і 0,5 м) і квадратно-гніздовому (насінням та кущами-клонами за схе-
мою 0,5×0,5 м) способах посіву (варіанти СР, ШР, КГн, КГк) в умовах 
осушеного торфовища західного Полісся (масив Чемерне Сарненської до-
слідної станції, Рівненська область). Грунт дослідної ділянки – осушений 
низинний добре розкладений торф потужністю до 3 м, що характеризуєть-
ся такими водно-фізичними і агрохімічними властивостями: об’ємна 
маса – 0,290-0,310 г/см3, повна вологоємність – 300-320 %, зольність – 15-
21 %; обмінна кислотність (рН сольове) – 4,6-5,0, валовий вміст азоту – 
2,3-3,5%, фосфору – 0,6-1,0%, калію – 0,09-0,14%. Агротехніка – загально-
прийнята для насінників багаторічних злаків на торфових грунтах: весня-
не підживлення фосфорно-калійними (K120P60) добривами, 3-х разовий 
міжрядний обробіток грунту, видові прополювання. Площа дослідних ді-
лянок – 36 м2, повторність – 4-кратна. Дослідження (біометричні, феноло-
гічні, облік) проводили згідно методики ВІК ім. В.Р. Вільямса [4], спосте-
реження за водним режимом – згідно методики ІГіМ [5], статистичну об-
робку результатів – за Доспєховим [6].

Результати досліджень. За період проведення досліджень середні 
річні температури повітря коливалась в межах 6,8-9,0 °С з відхиленнями 
від норми від -0,2 до 2,0 °С, а середні за вегетацію – 13,9-15,6 °С з відхи-
леннями від –0,7 до 1,0 °С. Забезпеченність атмосферними опадами за рік 
становила від 11,5 до 73,1%, а за вегетаційний період – від 1,2 до 80,0% 
при коливанні середніх сум опадів від 477,7 до 1139,1 мм за рік та від 
28 0,7 до 538,7 мм за вегетацію. Рівні грунтових вод (РГВ) упродовж пер-
ших фаз вегетації очеретянки (IV-V місяці) знаходились в межах від 70 до 
10 8 см при середньому значенні 82 см. Завершальні фази розвитку (VI-
VIII місяці) проходили при РГВ 58-131 см при середньому значенні 90 см. 
Найнижчими РГВ відзначався вегетаційний період 2-го року досліджень – 
102-131 мм, найвищими – 4-го (58-74 мм). Тобто, погодні умови мали не-
значні відхилення від середніх багаторічних норм і були типовими для 
зони західного Полісся.

Середні дати настання фаз розвитку очеретянки (D �� t �� tt05sD днів) за 
7 років фенологічних спостережень були такими: початок весняного від-
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ростання – 14.IV(±13), повне весняне відростання – 25.IV(±18), кущен-
ня – 10.V(±24), вихід у трубку – 22.V(±18), початок колосіння – 12.VI(±13), 
повне колосіння – 18.VI(±15), початок цвітіння – 25.VI(±15), повне цвітін-
ня – 30.VI(±16), достигання насіння – 16.VII(±18). Середня тривалість 
міжфазного періоду від початку весняного відростання до початку цвітін-
ня становила 72(±9), до повного цвітіння – 78(±10), а до достигання на-
сіння – 93(±11) дні. Дати настання фенофаз залежали від умов вегетацій-
ного періоду. Фенологічні спостереження показали, що дати настання 
перших фаз вегетації очеретянки (весняне відростання – вихід у трубку) 
при всіх способах посіву в основному співпадали. Більш пізні фази розви-
тку (колосіння – достигання насіння) при широкорядному (ШР) і квадрат-
но-гніздовому (КГн і КГк) способах наступали, відповідно, на 1-2 і 2-3 дні 
раніше ніж при суцільно-рядковому (СР). Особливо це спостерігалось в 
перші роки, коли травостої були найбільш зрідженими. Така відмінність 
пояснюється тим, що рослини в зріджених травостоях (ШР, КГн і КГк) 
краще забезпечені площею живлення, вологою та освітленням генератив-
них пагонів [3]. 

Густота травостоїв значною мірою визначала їх стан. Так, у варіантах 
КГн і КГк в перші роки травостій був найбільш забур’яненим, що потре-
бувало додаткових заходів для боротьби з бур’янами. Але тільки при цьому 
способі посіву є можливість міжрядного обробітку грунту у двох взаємно 
перпендикулярних напрямках. Найменша забур’яненість була у варіанті 
СР, де травостій був найбільш загущеним і мав великий відсоток вегета-
тивних пагонів. Це знижувало його насіннєву продуктивність і призводило 
до полягання. Найбільш збалансованим по сумі даних характеристик був 
варіант Ш Р. При квадратно-гніздовому способі посіву (КГн) стан травос-
тою після перезимівлі, а також показники його зрідженості, вирівняності 
та вилягання упродовж всіх років були найкращими, а при суцільно-ряд-
ковому (СР) – найгіршими. Пошкодження травостою шкідниками та хво-
робами не було у жодному з варіантів.

Кількісний та якісний аналіз структури насіннєвого травостою дає 
змогу вивчити вплив умов вирощування та прийомів агротехніки на осо-
бливості формування біологічного урожаю насіння лучних трав, встанови-
ти, від яких елементів (густота і кущистість травостою, розміри і обнасі-
ненність суцвіть, повнота насіння та ін.) він найбільше залежить [2, 4]. 
Основні показники, які обумовлюють насіннєву продуктивність травос-
тою наведені в табл. 1.

Наведені дані засвідчують, що найкращі біометричні характеристи-
ки, які формують урожайність, забезпечує варіант КГн, дещо нижчі – КГк 



�2 Корми і кормовиробництво. 2004. Вип. 54.

і ШР, а найнижчі – СР. Так, усереднені показники, по яких проводили роз-
рахунок біологічної продуктивності: густота розташування суцвіть на 
площі (Sp, шт/м2), кількість насінин в одному суцвітті (Ns, шт/суцв.), маса 
1000 насінин (M1000, г), у варіанті КГн на 20,9, 12,9, 9,8% перевищують від-
повідні характеристики варіанту СР.

1. Біометричні показники біологічної насіннєвої продуктивності очеретянки 
звичайної в травостоях з різними способами посіву (у середньому за 7 років)
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СР 172 200,4 207,7 1,23 761555 41689 1,32 0,274 55,03

ШР 200 233,6 228,7 1,16 715038 53464 1,40 0,320 74,97

КГн 220 242,2 234,5 1,08 690756 56828 1,45 0,341 82,65

КГк 202 238,9 228,8 1,15 717833 54691 1,39 0,319 76,34

Такий показник, як маса 1000 насінин, тісно пов’язаний з посівними 
якостями насіння. Його визначення має особливо важливе значення для 
встановлення впливу окремих агроприйомів на якість і урожайність ви-
рощуваного насіння. Крім цього, він необхідний для встановлення норм 
висіву (млн. насінин на 1 га) [4]. У наших дослідженнях найбільша маса 
1000 насінин отримана при квадратно-гніздовому способі посіву (КГн) і 
перевищує такий показник при інших способах на 3,6-9,8%. У результаті 
кореляційного аналізу було встановлено тісну залежність маси 1000 насі-
нин від інших структурних елементів насіннєвого травостою (табл. 2).

2. Кореляційна залежність маси 1000 насінин (M1000, г) від довжини 
суцвіть (Sd, мм), їх обнасіненості (Ns, шт/суцв.) та густоти розташування  

на одиницю площі (Sp, шт/м2) при різних способах посіву

Біометричний 
показник

Статистична
характеристика

Способи посіву
СР ШР КГн КГк

Sd, мм
r 0,969 0,868 0,839 0,858
d 0,939 0,753 0,704 0,736

Ns, шт/суцв.
r 0,942 0,974 0,960 0,813
d 0,887 0,948 0,921 0,661

Sp, шт/м2
r 0,948 0,994 0,930 0,979
d 0,899 0,988 0,866 0,958

r – коефіцієнт кореляції; d – коефіцієнт детермінації (r2).



 Корми і кормовиробництво. 2004. Вип. 54. ��

Критерій істотності коефіцієнтів кореляції tr у всіх співвідношеннях 
знаходиться в межах 3,12-20,46. Теоретичне значення критерію t (при 
5%-му рівні значимості) 2,57, тобто, trфакт > tтеор. Отже, кореляційні зв’язки 
є істотними.

Коефіцієнт детермінації d, який більш прямо і безпосередньо вира-
жає залежність однієї величини від іншої [6], показує, що при всіх спосо-
бах посіву абсолютна вага насіння (M1000) найбільше залежить від кількос-
ті суцвіть на одиницю площі (Sp) – 86,6-98,8%. Це можна пояснити тим, 
що і показники Sd і Ns напряму залежать від показника (Sp). Так як спосіб 
посіву (разом з нормою висіву) є основним прийомом регулювання густо-
ти травостою, то від цього напряму залежить і абсолютна маса (якість) 
насіння. Також встановлено, що у зріджених травостоях очеретянки (ШР, 
КГн, КГк) M1000 найменше залежить від довжини суцвіть (Sd) (70,4-75,3%), 
а в загущених (СР) – найбільше (93,9%). Показово, що усереднені значен-
ня залежності (d) маси 1000 насінин від трьох інших показників (Sd, Ns і 
Sp) найвищі і найбільш збалансовані у варіанті СР (90,8%), дещо нижчі 
при широкорядному способі (89,6%) і найнижчі – при квадратно-гніздово-
му (КГн і КГк) – відповідно 83,0 і 78,7%. Тобто, ці зв’язки найбільш ви-
ражені в травостоях, які за своєю структурою найближчі до структури 
природних лучних фітоценозів. Їх тіснота втрачається в залежності від 
ступеня штучного регулювання структурних характеристик агрофітоцено-
зу, в даному випадку густоти (Sp).

У 1-й рік користування (2-й рік життя) досліджувані травостої вико-
ристовувались на зелену масу, а в 7 наступних – на насіння. Біологічна 
(розрахункова) та облікова (фактична) урожайність насіння і його втрати в 
динаміці по роках використання наведені в табл. 3. Біологічна продуктив-
ність (Ub) розрахована через вище названі показники за формулою:

Ub = 0,01×Sp×Ns×M1000 (кг/га).
Наведені дані показують, що біологічна продуктивність у варіанті 

КГн перевищує таку у варіантах КГк на 8,3%, ШР на 10,2%, а СР на 50,2%. 
Облікова урожайність у варіанті КГн також перевищує урожайності інших 
варіантів на 11,4-37,4%. У найбільш зріджених травостоях (квадратно-
гніздовий спосіб) максимум урожайності припадає на 2-й рік використан-
ня насінників, при широкорядному способі – на 4-й, а при суцільно-рядко-
вому – на 5-й рік. Найменша урожайність у всіх варіантах була на 6-й 
(передостанній) рік використання насінників. В останній рік урожайність 
у всіх варіантах підвищилась на 5,3-16,3 %. Це підвищення пояснюється 
сприятливими погодними умовами періоду вегетації: збільшенням серед-
ньодобової температури вегетаційного періоду на 1 °С від норми, дещо 
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низькими для розвитку зеленої маси, але задовільними для утворення ге-
неративних пагонів, весняними РГВ, а також сприятливими для формуван-
ня і достигання насіння РГВ в кінці вегетації. В той же час, в динаміці біо-
логічної продуктивності максимум у всіх варіантах спостерігався у 5-й рік, 
а мінімум в 7-й (останній).

3. Біологічна продуктивність (Ub), облікова урожайність (Uo) та  
порівняльні втрати насіння очеретянки звичайної  

в травостоях з різними способами посіву

Спосіб 
посіву

Урожайність (Ub/Uo) по роках використання
травостою на насіння, кг/га

Втрати
насіння

роки використання у серед-
ньому

абс.,
кг/га

відн.,
%1 2 3 4 5 6 7

СР
Ub 548,7 551,5 585,9 601,0 628,9 523,0 413,3 550,3

129,3 22,7
Uo 440 407 420 430 470 380 400 421,0

ШР
Ub 743,7 763,3 770,5 789,3 817,8 749,2 614,0 749,7

245,8 32,6
Uo 530 547 500 570 510 420 450 503,9

КГн
Ub 779,6 863,9 833,9 850,4 919,6 862,9 674,8 826,4

247,9 29,3
Uo 580 630 600 620 540 500 580 578,6

КГк
Ub 756,2 782,8 778,1 799,4 816,3 768,8 642,6 763,4

243,9 31,7
Uo 540 577 520 570 500 430 500 519,6

Біологічною особливістю очеретянки звичайної є досить короткотри-
вала фаза достигання насіння. Воно швидко та дружньо достигає і легко 
осипається, особливо під дією вітру [1-3]. При цьому травостій зберігає 
зелену масу, що затруднює правильне визначення строків збирання насін-
ня. З наведених у табл. 3 даних видно, що у всіх варіантах втрати насіння 
(порівняння фактично зібраного і продукованого рослинами урожаю) до-
сить високі (22,7-32,6%). При цьому у більш зріджених травостоях (ШР, 
КГн і КГк) відносні втрати насіння в 1,3-1,4 раза вищі в порівнянні з су-
цільно-рядковим способом. Це пояснюється більшою відкритістю даних 
травостоїв для дії вітру, швидшим настанням у них фази достигання, а 
також більшою їх урожайністю. Також слід наголосити, що дані результа-
ти отримано в умовах польового досліду, де насіння збирається вручну в 
найбільш оптимальні і стислі строки. У виробничих умовах при механізо-
ваному збиранні насінників очеретянки в оптимальні терміни найвищі 
урожаї становлять 1,5–3 ц/га. При запізненні зі збиранням, особливо за 
несприятливих погодних умов, втрачається значно більша частина вро-
жаю. Відомий російський дослідник, селекціонер і популяризатор очере-
тянки П.Ф. Медведєв [2] за ступенем осипання насіння ставить цей вид на 
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перше місце серед лучних трав і вказує, що в суху вітряну погоду урожай 
насіння очеретянки можна втратити за декілька годин.

Висновки. На основі проведених досліджень встановлено, що в умо-
вах західного Полісся найбільшу продуктивність та якість насіння очере-
тянки звичайної на осушених торфових грунтах забезпечують квадратно-
гніздовий (насінням та кущами клонами) та широкорядний способи фор-
мування травостоїв. Вони забезпечують високі та стабільні урожаї насіння 
упродовж 7 років використання травостою. Квадратно-гніздовий спосіб 
слід застосовувати у ланках первинного насінництва при розмноженні ви-
сокодефіцитних сортів. Для масових насіннєвих посівів найбільш придат-
ним є широкорядний спосіб посіву. Встановлено тісний кореляційний 
зв’язок між біометричними характеристиками фітоценозів, які формують 
їх насіннєву продуктивність.
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РОлЬ БОБОВО-злАКОВИх ТРАВОсУМІшОК У 
ФОРМУВАННІ ВИсОКОПРОДУКТИВНИх ТРАВОсТОїВ 
сТеПОВОї зОНИ УКРАїНИ

Вивчали азотні добрива від �0 до �0 кг/га на бобово-злакових траво-
сумішках і стоколосі безостому та їх вплив на формування високопродук-
тивних травостоїв в суходільних умовах степової зони України.

Ключові слова: мінеральні добрива, бобово-злакові травосумішки, 
люцерна, еспарцет, злакові трави.

При створенні сіяних сінокосів і пасовищ господарства за умов об-
меження фінансових ресурсів суттєво зменшують застосування мінераль-
них добрив. Стараються висівати травосумішки за участю багаторічних 
бобових трав, які не потребують внесення дорогих азотних добрив.

У степовій зоні основною бобовою культурою є люцерна. Висівають 
її як у сумішках із злаковими травами, так і в чисто видових посівах. Її 
частка становить 80% площ багаторічних трав. Проте, кормовиробництво 
не може бути стабільним якщо воно базується на одній бобовій культурі.

Серед бобових трав у степовій зоні великі площі займає еспарцет 
піщаний. Не дуже вибагливий до родючості ґрунту в порівнянні з люцер-
ною він дає високу урожайність зеленої маси в перший рік використання.

Методика досліджень. Дослідження проводили в 2000-2002 рр. на 
території приватного підприємства “Пектораль” Нікопольського району 
Дніпропетровської області.

Ґрунти дослідних ділянок, чорноземи звичайні малогумусні малопо-
тужні середньосуглинисті. Вміст гумусу в орному шарі ґрунту складає 3% 
за Тюріним, рухомого Р2О5 – 2,5 мг, обмінного К2О – 35 мг на 100 г ґрунту 
(за Мачигіним). 

У досліді висівали чисто видові трави та двохкомпонентні травосу-
мішки. Норми висіву насіння люцерни, еспарцету й стоколосу безостого в 
одновидових посівах складали 20 кг, 100 кг і 25 кг при 100%-вій господар-
ській їх придатності.

© Севідов О.Ф., 2004
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У двокомпонентних травосумішках норми висіву складали 70% від 
чисто видового посіву. Спосіб сівби звичайний, рядковий.

Азотні добрива вносили напровесні з другого року життя травостоїв 
(дози підживлення наведені в таблиці).

Результати досліджень. Бобові травостої за роками використання 
мають особливість зріджуватись. Так, еспарцет вже на другий рік викорис-
тання суттєво зрідився, а на третій рік травостій заріс кульбабою, грици-
ками та пирієм. Зрідження досягло 80% у порівнянні з першим роком ви-
користання.

Люцерна має кращу зимостійкість, тому менше випадає за роками 
використання. На третій рік, зрідження її складало 52%.

Злакові трави, зокрема, стоколос безостий, в перші 2-3 роки, за раху-
нок пагоноутворення, збільшують густоту травостоїв.

Зміни в густоті травостоїв багаторічних трав дуже впливають на їх 
продуктивність. Особливо чітко проявляється перевага бобово-злакових 
травосумішок, де густота травостоїв підтримується за рахунок пагоноут-
ворення злакових трав. Якщо еспарцет у чистому посіві на третій рік ви-
користання мав урожайність 59 ц/га зеленої маси, то еспарцето-злакова 
травосумішка складала 77 ц/га на ділянках без добрив. 

Значно більшу урожайність мала люцерна. На третій рік використан-
ня в чистому посіві урожайність складала 108 ц/га, в люцерно-злаковій 
травосумішці – 91 ц/га, в чисто злаковій – 64 ц/га зеленої маси. Отже, за 
рахунок застосування бобових трав можна отримувати врожай кормів і 
економити при цьому мінеральні добрива. Проте приріст врожаю трав об-
межений природною родючістю ґрунту і фактичними запасами вологи 
степової зони. Так урожайність люцерни за три роки використання, без 
внесення азотних добрив, не перевищувала 153 ц/га, і в середньому скла-
дала 134 ц/га зеленої маси, або 24,1 ц/га корм. од. (табл.).

Люцерно-злакові травосумішки мали дещо меншу урожайність, але 
стабільну за роками використання.

Застосування азотних добрив суттєво покращує формування травосу-
міші багаторічних трав і особливо бобово-злакових травосумішок. Це дає 
підставу для стабільного нарощування об’ємів кормів з одиниці кормової 
площі, тобто інтенсивно її використовувати.

Внесення азотних добрив збільшило в 1,5-1,7 разів пагоноутворення 
злакових трав, підвищило густоту рослин і запобігає укоріненню бур’янів 
та інших дикоростучих видів у травостій. 

У перші 1-2 роки формується травостій з переважанням бобових 
трав. Так в двокомпонентних люцерно- і еспарцето-стоколосовій травосу-
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мішках домінуюче положення займала люцерна на яку припадало 67 і 59% 
відповідно. На третій рік використання в складі агрофітоценозів пройшли 
переміни на користь стоколосу безостого. Його частка збільшилась до 
70%. На відміну від травосумішки за участю люцерни, еспарцето-стоколо-
сова травосуміш, із-за невисокого довголіття бобового компоненту, вияви-
лась найменш стійкою до зрідження. Частка еспарцету в травосумішці 
знизилась до 10%.

Вплив азотних добрив на продуктивність люцерно- і еспарцето-злакових 
травосумішок в суходільних умовах степової зони, ц/га

Травосуміші Добрива

Урожайність У серед-
ньому за 

2000-
2002 рр.

Суха 
речо-
вина

Корм. 
од.

Перет. 
протеїн

ОЕ, 
ГДж

роки

2000 2001 2002

Люцерна Без добрив 141 153 108 134 29,5 24,1 4,8 26,7
Еспарцет Без добрив 153 129 59 114 25,1 17,1 3,9 20,4

Стоколос 
безостий

Без добрив 62 71 64 66 15,9 11,2 1,8 12,8
N30 111 122 115 116 26,9 19,7 3,2 22,5
N60 155 165 157 159 36,8 27,1 4,5 30,8

Люцерна+ 
стоколос 
безостий

Без добрив 115 100 91 102 23,0 19,4 2,5 21,3
N30 143 158 138 146 32,9 27,7 3,5 30,2
N60 188 215 183 195 43,9 37,1 4,7 40,4

Еспарцет+ 
стоколос 
безостий

Без добрив 103 101 77 97 21,8 19,4 2,2 22,6
N30 145 152 102 133 30,0 26,6 2,9 30,1
N60 194 191 150 178 40,1 35,6 3,9 40,2

Внесення азотних добрив суттєво збільшує урожайність злакових і 
бобово-злакових травосумішок.

Аналіз урожайності показує, що на ділянках стоколосу безостого під-
живлення 30 кг азоту на 1 га підвищило урожайність злакової трави з 66 
до 116 ц/га зеленої маси, але вона була менша за люцерну без внесення 
азотних добрив. Лише при внесенні 60 кг азоту на 1 га урожайність злако-
вої трави була на рівні люцерни без добрив. Це ще раз свідчить про недо-
цільність створення сіяних злакових травостоїв, якщо не має можливості 
удобрювати їх мінеральним азотом. Проте треба відмітити, що азотні до-
брива ефективно окупаються прибавкою врожаю. На 1 кг внесеного азоту 
отримано 36,6 і 34,8 кг сухої речовини в залежності від дози добрив.

Значно краще реагували на внесення азотних добрив бобово-злакові 
травосуміші, особливо проявилась перевага люцерно-стоколосової. При 
внесенні 30 кг азоту на 1 га в середньому за три роки використання уро-
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жайність збільшилась до 146 ц/га, а при внесенні 60 кг, вона складала вже 
195 ц/га зеленої маси або 43,9 ц/га сухої речовини.

Еспарцето-стоколосова травосуміш дещо поступалась за урожайніс-
тю люцерно-злаковій, проте мала велику перевагу в порівняні з не удо-
бреними ділянками. Внесення 60 кг азоту на 1 га на третій рік використан-
ня травостоїв підвищувало урожайність майже у 2 рази з 77 до 150 ц/га, а 
в середньому за три роки вона складала 178 ц/га зеленої маси, або 40,1 ц/га 
сухої речовини.

Дослідження показали, що азотні добрива є важливим фактором в 
підвищені урожайності багаторічних трав. Дійсно, вони на ринку дорогі, 
але їх застосування дає можливість збільшувати продуктивність травосто-
їв і тим самим одержувати більше кормових одиниць з одиниці площі за 
рахунок інтенсивного її використання.

Отже, не можна стабільно нарощувати об’єми кормів в степовій зоні 
без застосування азотних добрив, оскільки природна родючість ґрунту має 
обмеження.

Висновки. В чисто видових посівах люцерна переважала еспарцет за 
продуктивністю і довголіттям використання травостоїв. Середня урожай-
ність люцерни складала 29,5 ц/га, еспарцету – 25,1 ц/га сухої речовини. 

Двокомпонентні бобово-злакові травосумішки мають вищу продук-
тивність при застосуванні азотних добрив. Внесення 60 кг азоту на 1 га 
забезпечує одержання від 40,1 до 43,9 ц/га сухої речовини.
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сКлАД ОПТИМАлЬНОї ТРАВОсУМІшІ Для УМОВ 
ПІВНІчНОГО лІВОБеРеЖНОГО ГеОБОТАНІчНОГО 
ОКРУГУ

На підставі проведених досліджень встановлено склад оптимальної 
травосуміші (тимофіївка лучна + стоколос безостий + райграс багато-
укісний + люцерна посівна) для території, яка межує з Північним лівобе-
режним геоботанічним округом.

Ключові слова: оптимальна травосуміш, Північний лівобережний 
геоботанічний округ. 

За останнє десятиліття відбулося зниження продуктивності та вро-
жайності природних кормових угідь [3, 9]. Пошук оптимальної моделі 
штучного фітоценозу на основі дослідження природних аналогів для кон-
кретних умов місцезростання допоможе зупинити дигресію та збіднення 
видового складу кормових угідь, підвищить їх урожайність та продуктив-
ність.

Над створенням оптимальних травосумішей для умов лівобережного 
Лісостепу працювали Ю. Г. Сініченко (1968), В.О. Черкасова (1968), 
Є.Т. Кузнєцова (1968), П. С. Макаренко (1981, 1993), Г. М. Осецька (1981), 
М. Г. Собко (2003) тощо.

Проте цілеспрямованих досліджень в напрямку оптимізації природ-
них кормових угідь для території, окресленої межами Північного лівобе-
режного геоботанічного округу, на даний час ще не проведено.

Матеріали та методика досліджень. Регіон досліджень відповідає 
Північному лівобережному геоботанічному округу (ПЛО) Української 
Лісостепової провінції [5].

У системі адміністративного поділу він розташований у західній лі-
состеповій частині Сумської та східній лісостеповій Чернігівської області 
[1, 2].

Грунт дослідної ділянки – лучно-чорноземний крупно-пилувато лег-
косуглинковий. Вміст гумусу в шарі 0-20 см – 4,2%, рН сольової витяж-
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ки – 6,0, гідролітична кислотність – 2,3, а сума ввібраних основ – 31,9 мг.-
екв. на 100 г ґрунту, ступінь насиченості основами – 93,2% [4].

Метеорологічні умови на час проведення досліджень були характер-
ними для лівобережного Лісостепу північно-східної України. Розмір об-
лікових ділянок досліду становить 50 м2. Повторність чотириразова. 
Штучний полив та добрива не використовували. Дослід проводили за ме-
тодикою ВНДІ кормів [10]. Опрацювання результатів здійснювали з вико-
ристанням дисперсійного аналізу [6].

Травосуміші були висіяні в квітні 2002 року. Покривною культурою 
був ярий ячмінь з нормою висіву 3,3 млн. шт. схожих зерен на гектар. До 
складу травосумішок входили райграс високий (Arrhenatherum elatius (L.) 
P. Beauv. ex J. Set K. B. Presl. ‘Poltavs’kyi 521’), стоколос безостий (Bromus 
inermis Leyss. ‘Poltavs’kyi 30’), тимофіївка лучна (Phleum pratense L. 
‘Arhenta’), пажитниця багатоквіткова (Lolium multiflorum Lam. ‘Hybrydnyi 
(Jaroslav)’), пажитниця багаторічна (Lolium perenne L. ‘Sviatoshyns’kyi’), 
костриця очеретяна (Festuca arundinacea Schreb. ‘Baltyka’), костриця луч-
на (Festuca pratensis Huds. ‘Rosynka’), костриця червона (Festuca rubra 
‘Ahata’), конюшина повзуча (біла) (Trifolium repens L. ‘Yuvileina’), коню-
шина лучна (Trifolium pratense L. ‘Darunok’), люцерна посівна (Medicago 
sativa L. ‘Liubava’) [8, 9].

Результати досліджень. Схема досліду подана в таблиці 1. Рослини 
багаторічних трав першого року за ростом і розвитком відрізнялись від 
другого. Так, злакові першого року мали висоту 45-98 см, бобові – 25-
72 см, а другого – 53-118 см та 33-86 см відповідно.

За середньою густотою травостій другого року (488-602 шт/м2) був 
густішим за травостій першого (320-538 шт/м2).

Пропорції ботанічного складу травосумішей за два роки також зміни-
лись. Розділивши загальний травостій досліду на дві групи, а саме: зі 
збільшенням та зменшен-
ням участі злаків, ми спо-
стерігали зростання учас-
ті в травостої різнотрав’я 
( р и с .  1  т а  р и с .  2 ) . 
Максимальний вміст бо-
бової групи на другий рік 
мав перший варіант (66,3-
68,6%), злакової – третій 
(87,9-89,1%), різнотрав-
ної – другий (7,1-9,6%).
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Рис. 1. Розподіл злакової(а), бобової(б) та 
різнотравної(в) складових травосумішей при 

зменшенні участі злаків
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1. Видовий склад травосумішок.

№
варіанту Видовий склад

Норма 
висіву,
кг/га

1
Райграс високий (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Set K. B. 
Presl. ‘Poltavs’kyi 521’) 11

Люцерна посівна (Medicago sativa L. ‘Liubava’) 10

2
Стоколос безостий (Bromus inermis Leyss. ‘Poltavs’kyi 30’) 17
Костриця лучна (Festuca pratensis Huds. ‘Rosynka’) 19
Конюшина лучна (Trifolium pratense L. ‘Darunok’) 12

3

Стоколос безостий (Bromus inermis Leyss. ‘Poltavs’kyi 30’) 18
Тимофіївка лучна (Phleum pratense L. ‘Arhenta ‘) 14
Пажитниця багатоквіткова (Lolium multiflorum Lam. ‘Hybrydnyi (Iaroslav)’) 14
Конюшина лучна (Trifolium pratense L. ‘Darunok’) 19

4

Тимофіївка лучна (Phleum pratense L. ‘Arhenta ‘) 12
Пажитниця багаторічна (Lolium perenne L. ‘Sviatoshyns’kyi’) 20
Стоколос безостий (Bromus inermis Leyss. ‘Poltavs’kyi 30’) 16
Пажитниця багатоквіткова (Lolium multiflorum Lam. ‘Hybrydnyi (Iaroslav)’) 14

Конюшина лучна (Trifolium pratense L. ‘Darunok’) 12

5

Пажитниця багаторічна (Lolium perenne L. ’Sviatoshyns’kyi’) 20
Костриця очеретяна (Festuca arundinacea Schreb. ‘Baltyka’) 20
Костриця червона (Festuca rubra L. ‘Ahata’) 11
Конюшина повзуча (біла) (Trifolium repens L. ’Yuvileina’) 11

6

Тимофіївка лучна (Phleum pratense L. ‘Arhenta’) 11
Стоколос безостий (Bromus inermis Leyss. ‘Poltavs’kyi 30’) 18
Пажитниця багатоквіткова (Lolium multiflorum Lam. ‘Hybrydnyi (Iaroslav)’ 20
Люцерна посівна (Medicago sativa L. ‘Liubava’) 10

Контроль – 
природ-
ний фон 

(ПФ)

Тонконіг лучний (Роа pratesis L.), тимофіївка лучна (Phleum pratense 
L.), грястиця збірна (Dactylis glomerata L.), горошок мишачий (Vicia 
cracca L.), конюшина лучна (Trifolium pratense L.) кульбаба лікарська 
(Taraxacum officinalis L.)

-
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Рис. 2. Розподіл злакової(а), бобової(б) та 
різнотравної(в) складових травосумішей  

при збільшенні участі злаків
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Розподіл травосумішей на три групи за 
вмістом різнотрав’я (до 5%, від 5 до 8% та 
більше 5%) виявив, що травосуміш стоколос 
безостий + пажитниця багатоквіткова + ко-
нюшина лучна є найбільш стійкою до про-
никнення цього компоненту (табл. 3).

За критеріями урожайності та протидії 
проникненню різнотрав’я найбільш опти-
мальною є травосуміш тимофіївка лучна + 
стоколос безостий + пажитниця багатоквіт-
кова +люцерна посівна (табл. 2, 3).

3. Розподіл урожайності зеленої маси травосумішок за вмістом різнотрав’я

Рік
Вміст
різно-
трав’я

Основні складові, % Повторності та варіанти

злаки бобові різнотрав’я І ІІ ІІІ ІV

2002 до 5% 67,2 29,7 3,1 1,2,3,
4,5,6

1,2,3,
4,5,6

1,2,3,
4,5,6

1,3,4,
5,6

від 5 до 
8%

76,7 16,5 6,9 - ПФ - 2, ПФ

>8% 75,9 15,1 9,0 ПФ - ПФ -
2003 до 5% 89,1 6,8 4,1 3 - - -

від 5 до 
8%

63,9 29,7 6,3 1,4,
5,6

1,2,3,
4,5,6

1,2,3,
4,5,6

1, 3,
5, 6

>8% 79,66 11,78 8,56 2, ПФ ПФ ПФ 2, 4,
ПФ

Примітка: I, II, III, IV – повторності; 1, 2, 3, 4, 5, 6 – варіанти; ПФ – природній фон (контр-
оль).

Висновки. Проведені дослідження дали змогу встановити:
а) найбільш оптимальною за критеріями стійкості до проникнення 

різнотрав’я для вирощування в умовах ПЛО є травосуміш тимофіївка луч-
на + стоколос безостий + пажитниця багатоквіткова + люцерна посівна;

б) за урожайністю всі досліджені травосуміші перевищують відпо-
відний показник для природного фону;

в) травосуміш тимофіївка лучна + стоколос безостий + пажитниця 
багатоквіткова + люцерна посівна можна рекомендувати для оптимізації 
природних кормових угідь ПЛО.

2. Урожайність зеленої маси 
травосумішок

Варіант

Середня урожайність, 
ц/га

за рік за два 
роки2002 2003

1 131,7 148,4 140,1
2 95,1 103,0 99,1
3 73,0 68,9 71,0
4 98,6 102,0 100,3
5 135,1 139,5 137,3
6 308,5 308,0 308,3

ПФ 46,9 49,4 48,2
НІР05 4,8 3,4 -

Примітка: ПФ – природній фон 
(контроль).



�4 Корми і кормовиробництво. 2004. Вип. 54.

Бібліографічний список

1. Атлас Сумської області. – К.: Гол. упр. геодезії та картографії, 
1995. – 40 с. 

2. Атлас Чернігівської області. – М.: Гол. упр. геодезії та картографії, 
1991. – 48 с. 

3. Бабич А. А., Макаренко П. С., Назаров С. Г., Ковтун Е. П., Векленко 
Ю. А., Полулях Н. Н. Пути интенсификации лугового кормопроизводства 
на Украине / / Кормопроизводство. – № 1. – 2002. – С. 7-10.

4. Грунти Чернігівської області. – К.: Урожай, 1969. – 64 с.
5. Дідух Я. П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Геоботанічне районування 

України та суміжних територій // Укр. ботан. журн. – 2003. – 60, №1 – С. 6-
17.

6. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистичес-
кой обработки результатов исследований). – М.: Колос, 1979. – 416 с.

7. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні у 2004 році (витяг). – К.: Алефа, 2003. – 230 с.

8. Державний реєстр сортів рослин України на 2001 рік. – К.: Алефа, 
2001. – 139 с.

9. Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід, та ви-
нограду в Україні. Статистичний збірник. – Державний комітет статистики 
України. – К.: 2004. – 174 с.

10. Методика опытов на сенокосах и пастбищах (под ред. В. Г. 
Игловикова и др.): Тр. ВИК. – М., 1971. – Ч. I. – 231 с.; Ч. II. – 176 с.



 Корми і кормовиробництво. 2004. Вип. 54. �5

УДК 633.32.:631.53.048

І. Ф. Підпалий, доктор сільськогосподарських наук 
с. е. Амонс, кандидат сільськогосподарських наук

Вінницький державний аграрний університет

В. К. шелест, кандидат сільськогосподарських наук

Інститут кормів УААН

ВПлИВ НОРМ ВИсІВУ ПОКРИВНИх ОДНОРІчНИх 
КУлЬТУР НА ФОРМУВАННя АсИМІляЦІйНОї ПОВеРхНІ 
ТА ВелИчИНУ ФОТОсИНТеТИчНОГО ПОТеНЦІАлУ 
ТРАВОсТОїВ КОНЮшИНИ лУчНОї ПРИ зРОшеННІ

Встановлено вплив покривних культур на формування асиміляційної 
поверхні безпокривними і підпокривними посівами конюшини лучної на сі-
рому опідзоленому середньосуглинистому ґрунті правобережного 
Лісостепу України при зрошуванні. Виявлено, що за величиною площі 
листкової поверхні безпокривний посів другого року використання, порів-
няно з сформованими за посівною технологією посівами, переваги не мав. 
У суміші за два укоси найбільшу площу листя, в середньому по двох за-
кладках, сформував травостій на ділянках з підсівом конюшини лучної під 
покрив проса з кормами висіву конюшини �,5 і проса 2,5 млн/га.

Ключові слова: конюшина лучна, покривні культури, норми висіву, 
травостій, площа листової поверхні, фотосинтетичний потенціал.

Високі кормові якості та агротехнічне значення конюшини лучної в 
землеробстві дає підстави для широкого використання її в кормових сівоз-
мінах. Важливим при цьому є удосконалення технологічних прийомів 
вирощування з метою підвищення врожайності культури і якості вироще-
ного корму.

Однією з базових проблем біологічної науки є виявлення закономір-
ностей та розробка технологічних прийомів, які б дали можливість підви-
щити фотосинтетичну активність асиміляційного апарату, так як урожай-
ність конюшини, як і інших культур, цілком і повністю визначається робо-
тою листя. Відомо, що в процесі фотосинтезу утворюється 90-95 % всієї 
сухої маси урожаю рослин.

© Підпалий І.Ф., Амонс С.Е., Шелест В.К., 2004
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Фотосинтез є головним процесом, який виражає урожайність сіль-
ськогосподарських культур. Недобір урожаю нерідко зумовлюється недо-
статньо швидким наростанням площі листя, внаслідок чого посів непо-
вністю реалізує свої фотосинтетичні можливості. М.Г. Андрєєв [1] відмі-
чав, що площа листкової поверхні багаторічних трав залежить від біоло-
гічного виду, фази розвитку, умов зовнішнього середовища. Велика кіль-
кість проведених в цьому напрямку досліджень свідчать про те, що площа 
листкового апарату є визначальною умовою формування повноцінних 
урожаїв та залежить в свою чергу від умов зовнішнього середовища [5].

Всі технологічні прийоми вирощування, в тому числі спосіб створен-
ня травостою та норми висіву насіння, слід розглядати як способи оптимі-
зації нарощування і продуктивності листкового апарату. Тому вивчення 
впливу норм висіву покривних культур і підсіяної конюшини на формуван-
ня листкової поверхні, інтенсивності та продуктивності фотосинтезу, за 
умов зрошення в правобережному Лісостепу, має важливе значення при 
оцінці залежності одержаного урожаю від взятих для вивчення факторів.

Методика досліджень. Дослідження проведені на експерименталь-
ному полі лабораторії інтенсифікації кормовиробництва на зрошуваних і 
осушених землях Інституту кормів УААН протягом 1996-2000 рр. 

Грунт дослідних ділянок сірий лісовий середньосуглинковий. Орний 
шар характеризується такими агрохімічними показниками: вміст гумусу 
(за Тюріним) – 1,92 %, азоту, що легко гідролізується (за Корнфілдом) – 
6,15 мг, обмінного калію і рухомого фосфору (за Чіріковим) відповідно 8,0 
і 14,5 мг/100 г грунту, рН (сольової) – 6-5.

Дослід двофакторний (табл.1). Площа облікової ділянки – 25 м2, по-
вторність чотириразова. Посіви проведено в 1996 році, в 1997 р. дослід 
перезакладено за тією ж схемою. Сорт конюшини лучної – Дарунок, куку-
рудзи на зелений корм – Колективний 210 АСВ, просо – Сяйво, ярий яч-
мінь – Рось.

Норми висіву конюшини – 10,0; 7,5 і 5,0, покривних ячменю, про-
са – 2,5; 3,8 і 5,0 млн шт./га, кукурудзи – 0,2; 0,3 та 0,4 млн/га.

Конюшину висівали протруєним та обробленим ризоторфіном на-
сінням рядковим способом сівалкою ССК – 12, покривні культури – СН – 
16. Глибина заробки насіння конюшини – 1,0-1,5 см.

Дослідні посіви в рік закладки обробляли сумішшю 2М-4ХМ з база- 
граном (1+1 кг/га д.р.) при з’явленні у конюшини першого трійчастого 
листка.

Погодні умови в роки проведення досліджень були в основному спри-
ятливими для росту і розвитку для конюшини лучної і покривних культур. 
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Поливи проводили дощувальним агрегатом ДДА 100МА при зниженні 
вологості 50- см розрахункового шару грунту до 75 % НВ.

Обліки, виміри, спостереження проводили за методиками ВНДІ кор-
мів ім. В.Р. Вільямса (1985), Інституту кормів УААН (1994). 

Результати досліджень. У наших дослідах розміри і темпи нарос-
тання асиміляційної поверхні рослин конюшини першого року викорис-
тання (другого року життя) значно змінювалися залежно від норм висіву 
покривної і підсівної культур та умов вологозабезпечення вегетаційного 
періоду. Площа листкової поверхні в роки проведення досліджень прак-
тично формувалась до закінчення фази бутонізації. Так, в 1996 році цей 
показник в сумі за два укоси становив 114,3-156, 1 тис.м2/га, тоді як в більш 
сприятливому за вологозабезпеченістю 1997 році він дорівнював 120,9-
163,3 тис.м2/га. (табл. 1). 

Визначення площі листкової поверхні посівів конюшини лучної пер-
шого року використання показало, що безпокривний посів (другий рік 
використання) порівняно з посівами, сформованими за підсівною техноло-
гією (перший рік використання), переваг не мав.

У безпокривних посівах із збільшенням норми висіву конюшини 
площа листкової поверхні зросла з 58,5 при 5,0 млн. до 65,8 тис.м2/га при 
10,0 млн. шт./га.

У результаті проведених досліджень нами помічено, що на першому 
році використання посівів в усіх випадках підвищення норми висіву по-
кривної культури суттєво зменшувало площу листкової поверхні конюши-
ни. Особливо це помітно на ділянках з покривними культурами пізнього 
збирання – ячменем та кукурудзою, де зменшення становило, відповідно, 
5,8-11,8 та 11,9-13,0 тис. м2/га, або 18,3-19,9 та 11,9-13,0 %.

Найбільша асиміляційна поверхня формувалася в посівах конюшини 
з середньою (7,5 млн./га) нормою її висіву. Площа листової поверхні на 
цих ділянках в середньому за два роки переважала показники у варіантах 
з іншими нормами висіву на 5,3-26,1 тис. м2/га при підсіві конюшини під 
ячмінь, на 4,3-39,7 під просо та на 4,5-30,0 тис. м2/га під кукурудзу.

Формування площі асиміляційної поверхні травостоїв конюшини на 
другому році життя залежало також від умов, що склалися в рік посіву. 
Серед взятих для вивчення способів створення травостою кращі умови для 
нарощування площі листя створювалися при підсіві конюшини під покрив 
проса на зелений корм. Якщо порівняти максимальні показники площі 
листкової поверхні в розрізі усіх покривних культур, то можна дійти ви-
сновку, що в 1997 так і 1998 р., в сумі за два укоси, травостої на ділянках 
з підсівом конюшини при середній її нормі висіву (7,5 млн./га) під просо 
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(2,5 млн./га) сформували найбільшу площу листкової поверхні – 160,2 тис. 
м2/га. Близьким був цей показник на ділянках з підсівом конюшини під 
покрив ячменю на зерно – 158,2 тис. м2/га.

1. Площа листкової поверхні конюшини лучної другого року життя 
безпокривних та підпокривних посівів залежно від способів  

сівби і норм висіву, тис.м2/га

Спосіб
створення 
травостою

Норма 
висіву,

млн. шт./га
1996 р. посіву 1997 р. посіву В середньому

по
кр

ив
на

ку
ль

ту
ра

ко
ню

ш
ин

а
лу

чн
а 1

укіс
2

укіс
в

сумі
1

укіс
2

укіс
в

сумі
1

укіс
2

укіс
в

сумі

Безпок-
ривний
посів

5,0 – 55,7 68,8 124,5 61,3 73,6 134,9 58,5 71,2 129,7
7,5 – 59,9 71,6 131,5 66,5 75,9 142,4 63,2 73,8 137,0

10,0 – 62,3 80,4 142,7 69,2 83,6 152,8 65,8 82,0 147,8

Підсів
під покрив
ярого
ячменю
на зерно

2,5 5,0 66,3 80,7 147,0 70,3 86,7 157,0 68,3 83,7 152,0
3,8 5,0 61,9 73,2 135,1 65,6 78,0 143,6 63,8 75,6 139,4
5,0 5,0 60,7 68,1 128,8 64,3 78,6 142,9 62,5 73,4 135,9
2,5 7,5 68,5 84,7 153,2 72,6 90,6 163,2 70,6 87,7 158,2
3,8 7,5 64,2 80,5 144,7 68,1 86,1 154,2 66,2 83,3 149,5
5,0 7,5 62,1 80,9 143,0 66,4 85,9 152,3 64,3 83,4 147,7
2,5 10,0 62,7 81,9 144,6 66,5 87,5 154,0 64,6 84,7 149,3
3,8 10,0 53,9 80,7 134,6 57,7 86,0 143,7 55,8 83,4 139,2
5,0 10,0 50,8 76,6 127,4 54,9 82,0 136,9 52,8 79,3 132,0

Підсів
під покрив
проса 
на зелений 
корм

2,5 5,0 68,1 84,8 152,9 72,2 86,5 158,7 70,2 85,7 155,9
3,8 5,0 62,4 76,5 138,9 66,1 82,3 148,4 64,3 79,5 143,8
5,0 5,0 56,4 67,2 123,6 60,3 72,5 132,8 58,4 69,9 128,3
2,5 7,5 71,1 86,0 156,1 74,7 88,6 163,3 72,9 87,3 160,2
3,8 7,5 64,6 79,9 144,5 65,8 85,5 153,3 65,2 82,7 148,9
5,0 7,5 58,0 73,2 131,2 62,1 78,5 140,6 60,1 75,9 135,9
2,5 10,0 61,1 73,2 134,3 64,8 79,4 144,2 63,0 76,3 139,3
3,8 10,0 59,0 65,4 124,4 63,1 70,8 133,9 61,1 68,1 129,2
5,0 10,0 51,8 68,1 119,9 55,9 65,0 120,9 53,9 66,6 120,5

Під
покрив
кукурудзи
на зелений
корм

0,2 5,0 65,8 71,4 137,2 69,1 77,1 146,2 67,5 74,3 141,8
0,3 5,0 58,8 66,0 124,8 62,9 71,3 134,2 60,9 68,7 129,6
0,4 5,0 53,4 60,9 114,3 57,7 66,1 123,8 55,6 63,5 119,1
0,2 7,5 68,6 79,7 148,3 72,0 85,5 157,5 70,3 82,6 152,9
0,3 7,5 61,2 76,7 137,9 64,9 82,3 147,2 63,1 79,5 142,6
0,4 7,5 55,6 67,1 122,7 58,9 72,5 131,4 57,3 69,8 127,1
0,2 10,0 62,8 80,9 143,7 66,6 86,4 153,0 64,7 83,7 148,4
0,3 10,0 51,0 71,7 122,7 54,6 76,4 131,0 52,8 74,1 126,9
0,4 10,0 50,2 68,3 118,5 54,2 73,2 127,4 52,2 70,8 123,0
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Інтенсивність роботи асиміляційної поверхні та її розміри є визна-
чальними елементами ефективного використання сонячної енергії і про-
дуктивності конюшини лучної. Для характеристики фотосинтетичної ро-
боти посіву за період вегетації використовують як комплексний показник 
фотосинтетичний потенціал (ФП), який характеризує сумарну площу 
листків за весь вегетаційний період, відображає особливості темпів росту 
і розвитку рослин, формування листкової поверхні в зв’язку з умовами, які 
впливають на її розвиток.

Висока продуктивність посіву забезпечується за умови, коли ФП по-
сіву досягає оптимальної величини. Нечипорович А.О. [3] вважав, що ФП 
повинен складати не менше як 2 млн. м2/га на кожні 100 днів вегетації рос-
лин. У кожному конкретному випадку 1000 одиниць фотосинтетичного 
потенціалу – забезпечують відповідну кількість продукції (зерна, зеленого 
та сухого корму, сіна та ін.).

Про розміри і тривалість роботи асиміляційного апарату можна суди-
ти по величині фотосинтетичного потенціалу. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що величина фотосинте-
тичного потенціалу змінювалась залежно від способу створення травос-
тою та норм висіву покривних культур і конюшини, а також від років ви-
користання. 

На першому році використання в другому укосі під час збирання без-
покривних посівів максимальний показник ФП відмічено при максималь-
ній (10,0 млн./га) нормі висіву конюшини – 3,53 проти 3,06 млн. м2 дн./га 
при мінімальній (5,0) нормі висіву насіння. За величиною фотосинтетич-
ного потенціалу безпокривні посіви перед підпокривними переваг не 
мали. В підпокривних посівах ФП в більшій мірі залежав від норм висіву 
покривної культури, ніж конюшини. 

При збільшенні густоти покривної культури від мінімальної до мак-
симальної фотосинтетичний потенціал зменшувався. На час збирання 
другого укосу в середньому на 0,18-0,44 млн. м2 дн./га під ячменем, на 
0,41-0,70 під просом і на 0,46-0,56 млн. м2дн./га під кукурудзою (під час 
збирання другого укосу). Серед підпокривних посівів максимальна вели-
чина фотосинтетичного потенціалу відмічена у варіантах із мінімальними 
нормами висіву покривної культури і конюшини. Під час збирання цей 
показник становив: під ячменем – 3,76, просом – 3,75 і під кукурудзою – 
3,55 млн. м2дн./га, тобто вид покривної культури не впливав на величину 
фотосинтетичного потенціалу травостоїв. Близькі величини ФП були від-
мічені на варіантах із середніми нормами висіву покривних культур та 
максимальними конюшини.
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Слід відмітити, що величина фотосинтетичного потенціалу травосто-
їв конюшини суттєво змінюється і упродовж вегетації. В перші фази роз-
витку вона росте і розвивається повільно, тому у ці фази відмічені міні-
мальні показники ФП. Максимальні ж величини ФП спостерігаються у 
фазі бутонізації-початку цвітіння, тобто у найбільш продуктивній фазі роз-
витку рослин. Різниця між варіантами за величиною фотосинтетичного 
потенціалу на час укосів була незначною, але тенденція до збільшення 
величини ФП спостерігалась.

Висновки. Таким чином, на першому році використання посівів в 
усіх випадках підвищення норми висіву покривної культури суттєво змен-
шувало площу листкової поверхні конюшини. Особливо це помітно на 
ділянках з покривними культурами пізнього збирання – ячменем та куку-
рудзою. Серед взятих для вивчення способів створення травостою кращі 
умови для нарощування площі листя створювалися при підсіві конюшини 
під покрив проса на зелений корм. 

Максимальна величина фотосинтетичного потенціалу конюшини 
лучної підпокривного посіву спостерігається на травостоях першого року 
використання (другого року життя) в період бутонізації-цвітіння при мак-
симальній (10,0 млн. шт./га) нормі висіву насіння покривної культури і 
середній конюшини лучної, в безпокривних посівах – в той же період на 
другому році користування посівом при нормі висіву 10,0 млн./га. При 
цьому фотосинтетичний потенціал травостоїв знаходиться в межах 3,17-
3,76 млн. м2дн./га.
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Кировская лугоболотная опытная станция

ДОлГОлеТНИе сеНОКОсы – эФФеКТИВНый сПОсОБ 
ПОВышеНИя ПРОИзВОДсТВА КОРМОВ В ВОлГО-
ВяТсКОМ эКОНОМИчесКОМ РАйОНе

Приводятся данные по урожайности долголетнего злакового сеноко-
са (�0 летнего пользования) на выработанном низинном торфянике в за-
висимости от различных приемов минерального удобрения, агроэнергети-
ческая и экономическая оценки перспективных и низкозатратных приемов 
удобрения, а также уравнения регрессии, позволяющие прогнозировать 
урожайность долголетнего сенокоса в зависимости от погодных условий 
предшествующих периодов вегетации.

Ключевые слова: осушенный низинный выработанный торфяник, 
приемы минерального удобрения, долголетний сенокос, действующее ве-
щество (д.в.), урожайность, погодные условия, сумма температур, сумма 
осадков, вегетационный период, взаимосвязь, уравнения регрессии, ан-
тропогенные затраты, удельные затраты, себестоимость, рентабель-
ность, эффективность, окупаемость.

Экстенсивные способы улучшения природных кормовых угодий не в 
состоянии решить проблему снижения производства кормов. Только мно-
говариантные приемы интенсификации лугового кормопроизводства, 
включающие наряду с высокозатратными и наукозатратные технологии, 
могут приостановить дальнейшую деградацию сенокосных и пастбищных 
травостоев и резко увеличить производство объемистых кормов (Зотов А.
А., Тебердиев Д.М., Шамсутдинов З.Ш., 2002).

В связи с этим, одним из главных направлений восстановления и по-
вышения роли лугового кормопроизводства является улучшение природ-
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ных кормовых угодий, на которых производство кормов возможно за счет 
доступных агротехнических и организационных мероприятий, не нужда-
ющихся в проведении дорогих и энергоемких культур технических и ги-
дротехнических мероприятий. Наряду с мероприятиями по повышению 
продуктивности естественных лугов и сеяных сенокосов на минеральных 
почвах, большим резервом в производстве кормов является создание и 
использование травостоев на выработанных низинных торфяниках, пло-
щадь которых в Волго-Вятском экономическом районе достаточно велика, 
более 500 тыс. га.

Методика исследований. Исследования проводили в полевом опыте 
заложенном в 1971 году на выработанном низинном торфянике торфомас-
сива «Гадовское» Кировской лугоболотной опытной станции 
Всероссийского научно-исследовательского института кормов им. 
В.Р.Вильямса.

Залужение участка проведено рекомендованной в тот период для 
условий осушенных низинных выработанных торфяников, трехкомпо-
нентной травосмесью, включающей тимофеевку луговую – Позднеспелая 
ВИК (8 кг/га), овсяницу луговую – Дединовская-8 (12 кг/га), Кострец без-
остый – Моршанский-312 (10 кг/га). Почва опытного участка – осушенный 
низинный выработанный торфяник. Перед закладкой опыта слой остаточ-
ного торфа составлял 15-45 см, торф близкий к слабокислой реакции (рН-
5,5) относится к типичным низинным древесно-осоковым торфам со сте-
пенью разложения 25-30% и зольностью 8-10%. 

В течение 30 лет по вариантам опыта систематически вносились со-
ответствующие схеме опыта, представленной в таблице, виды минераль-
ных удобрений. Использование травостоя двуукосное, на сено, в фазе ко-
лошения доминирующего вида (костреца безостого).

Учет урожайности травостоев проводился по методике ВНИИ кор-
мов (1971) путем скашивания и взвешивания травостоя с учетной площад-
ки (20 м2 в 4-кратной повторности). Сравнение биологической урожайнос-
ти проводили по сухому веществу (СВ), а для определения затрат на за-
готовку сена (с учетом объемов транспортировки) – по сену стандартной 
влажности (17 %). Для оценки экономической эффективности определяли 
фактический сбор сена с учетом технологических потерь, достигающих 
при полевой сушке 25% от биологической урожайности.

Результаты исследований. Наши исследования показали, что на 
основе трехкомпонентной травосмеси (кострец безостый, тимофеевка 
луговая, овсяница луговая) на 30-й год пользования в варианте без внесе-
ния удобрений сформировался разнотравно-злаковый травостой пастбищ-
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ного типа. Урожайность долголетнего травостоя на фоне естественного 
плодородия осушенного низинного выработанного торфяника в среднем 
составила 18,5 ц/га (табл.). Применение минеральных удобрений в разных 
дозах и сочетаниях четко проявилось на формировании травостоев с до-
минированием костреца безостого (70-95 % общей массы). Высокий эф-
фект на долголетнем сенокосе получен на фоне фосфорно-калийного 
удобрения (Р60К120). Урожайность повысилась в 3,2 раза. Это объясняется 
низким содержанием фосфора в почвенной среде. При внесении полного 
минерального удобрения, включая дозы азота 60 кг и 120 кг д.в. на 1 га, 
урожайность повышалась в 4,1-4,9 раза по сравнению с неудобряемым 
лугом. Дальнейшее возрастание доз азота в полной смеси не обеспечило 
увеличение урожайности травостоя. Изучение роли фосфорных удобре-
ний на долголетних сенокосах показало существенный прирост урожай-
ности по сравнению с фоном N120 К120. Внесение фосфоритной муки в дозе 
30 кг д.в. на 1 га, повысило урожайность в 5,6 раза, в дозе 60 кг д.в. на 
1 га – в 6,6 раза. Дальнейшее повышение доз фосфора было неэффектив-
но. Изучение трех доз калийных удобрений на фоне N120Р60 показало суще-
ственный прирост урожайности – в 1,7 раза при ежегодном внесении удо-
брений в дозе К60. Дальнейшее повышение доз калия по влиянию на уро-
жайность не дало существенной прибавки урожайности.

В связи с изменением погодных условий за годы исследований отме-
чены закономерные изменения реакции урожайности травостоя на удо-
брения. Обобщение результатов по урожайности за 29-летний период на-
блюдений (1972-2000 гг.) и изменению суммы температур за вегетацион-
ный период и суммы осадков за этот же период позволило разработать 
множественную нелинейную регрессию. Установлена достаточно тесная 
связь погодных условий вегетационного периода (апрель-сентябрь) и уро-
жайности долголетнего сенокоса при разных приемах удобрения. Для 
перспективных доз удобрений уравнения регрессии имеют вид: при при-
менении N60Р60К120

у = –404,5 + 0,48Р + 0,32Т – 0,00043Р2 – 0,000046ТР – 0,000066Т2, 
(d = 0,21) 

при N120Р60К120 
у = 137,9 – 0,038Р – 0,064Т – 0,00030Р2 + 0,00016ТР + 0,000002Т2, 

(d = 0,34)
где у – урожайность долголетнего травостоя за сезон в ц/га;

Р – сумма осадков за вегетационный период в мм;
Т – сумма температур за вегетационный период, °С.
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Коэффициент вариации (КВ) за 29 лет наблюдений в варианте без 
удобрений был очень высокий и достигал 61%, при внесении N120Р60К120 
урожайность по годам более устойчива при тех же колебаниях погодных 
условий – коэффициент вариации снизился более чем в 2 раза (до 27 %).

Полученные результаты указывают на ведущую роль уровня питания 
фитоценоза для стабилизации урожайности по годам в условиях неустой-
чивости погодного фактора. Так, если в контроле и на фоне низких доз 
удобрений 69 и 62 % лет отличались снижением урожайности по сравне-
нию со средним показателем, то при внесении оптимальных доз удобре-
ний N120Р60К120 напротив, 58% лет характеризовались превышением сред-
ней урожайности. Корреляционный анализ взаимодействия урожайности 
долголетнего луга при разных приемах удобрения и погодного фактора 
выявил достаточно тесную зависимость урожайности от погодных усло-
вий предшествующих периодов вегетации. Взаимосвязь урожайности 
долголетнего луга за сезон при применении перспективной дозы N60Р60К120 
и погодных условий вегетационного периода (апрель-сентябрь) предше-
ствующего года описывается уравнением:

у = –836,448 + 1,055Р + 0,691Т – 0,00065Р2 – 0,00030РТ – 0,00014Т2, 
(r = 0,46),

при применении N120Р60К120 
у = –1295,125 + 1,804Р + 1,025Т – 0,00094Р2 – 0,00056РТ – 0,00020Т2, 

(r = 0,61). 
Данные уравнения регрессии можно использовать для расчета про-

гнозируемой урожайности долголетнего сенокоса в зависимости от сумм 
температуры и осадков вегетационного периода предшествующего года, 
учитывая, что изменчивость урожайности от погодного фактора составля-
ет 21 % при внесении N60 и 37 % – при N120. Прогноз урожайности первого 
укоса долголетнего сенокоса в зависимости от погодных условий форми-
рования второго укоса предшествующего года (июль-сентябрь) при при-
менении N60Р60К120 можно рассчитать по уравнению регрессии: 

у = –383,81 + 0,078Р + 0,675Т – 0,00039Р2 – 0,000043РТ – 0,00028Т2, 
(d = 0,28), 

при применении N120Р60К120
у = –533,229 + 0,788Р + 0,814Т – 0,0028Р2 – 0,00022РТ – 0,00031Т2, 

(d = 0,27). 
 Прогноз урожайности второго укоса долголетнего сенокоса можно 

рассчитать по уравнениям регрессии в зависимости от погодных условий 
периода формирования первого укоса (апрель-июнь). При применении 
N60Р60К120 уравнение имеет вид: 
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у = –183,907 + 0,555Р + 0,387Т – 0,00067Р2 – 0,00039РТ – 0,00019Т2, 
(d = 0,19);

при применении N120Р60К120:
у = –137,794 + 0,64Р + 0,308Т – 0,00065Р2 – 0,00048РТ – 0,00015Т2, 

(d = 0,16).
Апробация данных уравнений показала, что точность прогноза уро-

жайности достаточно высокая, 93-95%. Следовательно, применение урав-
нений регрессии для расчета прогнозируемой урожайности позволит 
корректировать дозы азотных удобрений в зависимости от погодных усло-
вий и тем самым экономить материальные ресурсы, не снижая продуктив-
ности долголетних сенокосов.

Урожайность травостоя долголетнего сенокоса 26-32 гг. пользования,  
ц/га СВ

Удобрение 
(за сезон) 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. В среднем 

за 7 лет
Без удобрений 13,1 19,6 21,1 22,6 16,1 16,4 19,0 18,3
Р60К120 43,0 53,3 56,5 59,5 64,6 48,9 60,9 55,2
N60Р60К120 79,2 77,8 69,6 88,1 60,1 59,6 87,0 74,5
N120Р60К120 107,7 89,5 83,6 104,0 69,9 73,1 99,7 89,6
N180Р60К120 103,2 81,7 81,2 102,0 81,4 71,4 102,0 89,0
N240Р60К120 100,7 85,2 75,6 104,1 71,1 72,5 100,1 87,0
N120К120 8,8 15,4 16,3 13,0 15,7 12,9 14,9 13,8
N120Р30К120 87,2 88,7 79,6 81,3 50,1 52,6 73,3 73,2
N120Р60К120 107,7 89,5 83,6 104,0 69,9 73,1 99,7 89,6
N120Р90К120 111,7 93,6 83,1 82,6 74,0 67,5 92,6 86,4
N120Р60 63,6 50,6 46,7 51,1 46,7 36,3 49,2 49,2
N120Р60К60 98,0 84,8 77,8 100,0 71,4 69,2 86,4 83,9
N120Р60К120 107,7 89,5 83,6 104,0 69,9 73,1 99,7 89,6
N120Р60К180 102,9 101,1 84,3 104,5 74,8 68,1 84,4 88,6
НІР0,5 11,6 12,0 12,4 15,0 14,1 13,4 17,0 13,7

Повышение продуктивности долголетних сенокосов, созданных на 
осушенных низинных выработанных торфяниках за счет применения ми-
неральных удобрений хотя и увеличивает совокупные антропогенные за-
траты на 1 га в 4,3-6,4 раза по сравнению с неудобряемым травостоем, но 
способствует сохранению ценного состава травостоя, повышает сбор об-
менной энергии в 3,7-4,5 раза и обеспечивает высокую окупаемость антро-
погенных затрат в 3,7-4,5 раза. Так, наиболее высокая окупаемость антро-
погенных затрат получена при фосфорно-калийных подкормках (632%), 
что объясняется экономией затрат на внесение азотного удобрения и за-
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меной его мобилизацией азота из органического вещества торфа и дерни-
ны. Вместе с тем, несмотря на повышение затрат на дополнительное при-
менение азота в дозах N60 и N120 получены также высокие агроэнергетичес-
кие коэффициенты окупаемости антропогенных затрат, соответственно 
452 и 370 %. Наиболее низкие удельные затраты на производство 1 ГДж 
обменной энергии (158 МДж) и 1 центнера сырого протеина (1,2 ГДж) 
также получены при внесении фосфорно-калийных удобрений. При при-
менении полного минерального удобрения в перспективных дозах 
(N60Р60К120 и N120Р60К120) удельные затраты на производство 1 ГДж обмен-
ной энергии повысились до 221 и 270 МДж, на производство 1 центнера 
сырого протеина до 1,8 и 2,0 ГДж.

Экономическая оценка показала, что применение фосфорно-калий-
ных удобрений в изучаемых дозах (Р60К120), способствующих росту про-
дуктивности в 2,4-2,6 раза по сравнению с неудобряемым лугом привело 
к увеличению приведенных затрат в 2,4 раза, что обусловлено не только 
стоимостью удобрений, но и увеличением затрат на заготовку корма в 
1, 6 раза. Однако себестоимость корма снизилась до 0,81 рубля, а рента-
бельность производства сена повысилась до 421 % (против 0,84 руб. и 
401 % соответственно в контроле). Применение полного минерального 
удобрения, включающего перспективные дозы азота N60 и N120 повысили 
приведенные затраты на 25 и 49 % по сравнению с фоном РК, но себесто-
имость 1 корм. ед. снизилась до 0,73 руб., а рентабельность увеличилась 
до 474 и 475 %, на каждый рубль затрат за счет роста продуктивности се-
нокоса получено 5,7-5,8 рублей, кроме того, применение полного мине-
рального удобрения с включением указанных доз азота ускоряло срок 
окупаемости капитальных вложений до 0,2 года.

Выводы. 1. Наиболее эффективным приемом удобрения долголетних 
сенокосов является N60Р60К120, позволяющий снизить себестоимость 1 кор-
мовой единицы до 0,73 руб. и повысить рентабельность производства сена 
до 474 %. 

2. К наименее затратному приему удобрения долголетнего сенокоса 
относится фосфорно-калийное (Р60К120), позволяющее повысить продук-
тивность в 2,5 раза по сбору кормовых единиц, в 2,6 раза по сбору сырого 
протеина и, обеспечивающее наиболее высокую окупаемость антропоген-
ных затрат (632%) за счет экономии затрат на внесение азотного удобрения 
(в контроле АК = 525 %).



 Корми і кормовиробництво. 2004. Вип. 54. 10�

Библиографический список

1. Зотов А.А., Тебердиев Д.М., Шамсутдинов З.Ш. Агроэнергетическая 
оценка низкозатратных технологий поверхностного улучшения природ-
ных кормовых угодий //Кормопроизводство. – № 12. – 2002.

2. Кутузова А.А., Трофимова Л.С., Орленкова Е.К. Продуктивность 
долголетних сенокосов при разных режимах //Кормопроизводство. – 
№ 9. – 2001.

УДК 633.2.033; 633.2;636.084.22

О. М. Жукорський, кандидат біологічних наук 
л. І. Рак, кандидат сільськогосподарських наук 
Г. П. Дутка, я. Романовський
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еФеКТИВНІсТЬ УТРИМАННя хУДОБИ НА ПАсОВИЩАх 
РІзНОГО ТИПУ

Представлено результати порівняльної оцінки пасовищ різного 
типу: багаторічних культурних із злаково-бобовим травостоєм при різ-
них схемах удобрення і за відсутністю можливості створення таких па-
совищ. Запропоновано порівняльну економічну ефективність різних режи-
мів використання, у тому числі і пасовищного, вегетаційної маси одно-
річних фітоценозів з різним періодом кормової стиглості.

Ключові слова: злаково-бобові суміші різної стиглості, урожай, про-
дуктивність, економічна ефективність.

Становлення товарного м’ясного скотарства неможливе без організа-
ції і постійної підтримки в доброму стані багаторічних культурних пасо-
вищ і сіножатей. Причому створення їх має базуватися на високоефектив-
них і в той же час малозатратних технологіях і узгоджуватися з інтенсив-
ними системами ефективного менеджменту.

Впровадження контурно-меліоративної системи землеробства в 
Тернопільській області передбачало оптимальні співвідношення між різ-
ними видами угідь (рілля, луки і пасовища природні та сіяні, ліси, водо-
ймища та інше). Експериментально встановлено, що найбільш ефектив-
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ним способом захисту від ерозії схилових земель, вилучених з ріллі в 
процесі впровадження нової системи землеробства, є створення грунтоо-
хоронних і меліоративно облаштованих культурних фітоценозів з багато-
річних бобових і злакових трав для багаторічного і ефективного випасання 
і заготівлі сіна. Культурні багаторічні пасовища створюються і на рівно-
профільних землях, оскільки на відміну від старого стереотипного уявлен-
ня про пасовище, що традиційно склалось у виробників, пасовище для 
м’ясної худоби повинно бути не просто площею з певним травостоєм. На 
сьогодні це має бути самостійна структурна виробнича одиниця (розмір її 
може бути різний), яка забезпечує м’ясну худобу повноцінним пасовищ-
ним кормом з метою одержання високих приростів.

Багаторічними дослідженнями встановлено, що для вирівнювання 
виходу підножного корму по циклах стравлювання багаторічного пасови-
ща і різноманітності корму впродовж вегетації необхідно висівати кілька 
фітоценозів з різним періодом настання пасовищної стиглості; вносити 
мінеральні добрива, раціонально їх використовувати [1, 2, 3, 4].

Продуктивність багаторічних злаково-бобових або тільки злакових 
пасовищ регулюється використанням, зміною періоду часу перебування 
тварин на пасовищі, а термін використання в часі і просторі багаторічного 
пасовища може бути подовжений за рахунок створення прифермерських 
пасовищ короткотермінового використання, висіваючи озимі проміжні 
культури (ріпак, жито, тритикале), однорічні трави основного, поукісного 
та післяжнивного посіву.

Отже, стосовно доцільності багаторічних культурних сінокосів і па-
совищ сьогодні сумнівів не має. Проведені нами дослідження засвідчують, 
що пасовища створені на чорноземах глибоких малогумусних з рівнопро-
фільним рельєфом, з злаково-бобовим травостоєм універсального напрям-
ку формують в сумі за перші три роки використання при внесенні N120Р90К90 
1428 ц/га пасовищної трави, 250 ц корм. од., 35,7 ц перетравного протеїну 
або 325 ГДж ОЕ. Ця травосумішка була досить продуктивною навіть без 
внесення добрив. У сумі за три роки вона забезпечила при щорічному 
чотирикратному відчуженні 866 ц/га пасовищної трави, 181 ц корм. од., 
18,7 ц перетравного протеїну і 197,1 ГДж/га обмінної енергії.

При цьому старіння пасовищного травостою знижувало його урожай, 
але не знижувало енергетичної поживності.

Пасовища, створені на еродованих схилах з специфічним набором 
трав при дотриманні всіх вимог технології, як свідчать дослідження 
Подільської дослідної станції, продукують 400-440 ц/га зеленої маси, або 
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82-87 ц/га сіна, що рівнозначно 42-44 ц/га корм. од. і 4,9-5,2 ц перетравно-
го протеїну.

Складні взаємовідносини між промисловим і аграрним секторами 
народногосподарського комплексу, високі ціни на техніку, паливно-мас-
тильні матеріали, мінеральні добрива, мала кількість або навіть відсут-
ність насіння багаторічних злакових і бобових трав власного виробництва 
на нинішній день стримують повсюдне здійснення заходів по залуженню 
відчужених земель, створення на них сінокосів, пасовищ і насіннєвих ді-
лянок довготривалого використання та диктують необхідність пошуку 
нових підходів до системи раціональної годівлі худоби.

До того ж малий відсоток багаторічних культурних пасовищ у кормо-
вому клині нині стримує подальший розвиток м’ясного скотарства в регі-
оні, а скошування зеленої маси культур сировинного конвеєра при вище 
означених чинниках сучасного функціонування аграрного сектору, пере-
везення і не завжди своєчасне попадання її в годівницю не забезпечує 
якісну годівлю і надто дорого коштує в порівнянні з випасанням.

Використання сумішок однорічних трав різного строку посіву і ви-
користання на випас сьогодні не є альтернативою випасання тварин на 
багаторічних культурних пасовищах, створених на рівнопрофільних зем-
лях чи схилах, на торфовищах або прирічкових смугах, оскільки через 
різні строки використання ці варіанти не йдуть ні в яке порівняння, але в 
екстремальних ситуаціях, особливо на прифермерських ділянках, цілком 
можливе.

Умови і методика проведення досліджень. У дослідному господар-
стві “Хоростківське” Подільської дослідної станції Тернопільського інсти-
туту АПВ УААН на чорноземах глибоких малогумусних упродовж 2001-
2002 років проведено два науково-виробничі досліди по вивченню можли-
вих варіантів використання однорічних кормових мішанок різного складу 
для випасання худоби.

У зрівнювальний період тварин випасали на старосіяному пасовищі 
із злаковим травостоєм, в якому частка різнотрав’я досягала 18-19%.

Однорічні трави (4 варіанти) з різним співвідношенням компонентів 
у нормах висіву і різним періодом досягнення кормової стиглості були по-
сіяні біля тваринницького комплексу і використовувалися послідовно за 
двома схемами: контрольну групу молодняку ВРХ утримували в стійлі і 
зелену масу в кількості згідно раціону скошували, подрібнювали і підво-
зили кормороздавачами до годівниць; дослідну групу випасали на цих 
однорічних мішанках, застосовуючи порційний випас за допомогою елек-
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тропастуха. При цьому враховували урожайність однорічних мішанок 
кожних 5 днів, їх хімічний склад, фази розвитку.

У структурі раціону піддослідних тварин концентрати складали 21% 
за поживністю, грубі корми – 5,4 і зелені корми – 73,6%. Концентрати за-
давалися тваринам обох піддослідних груп вранці, а випасання одноріч-
них мішанок здійснювалося двічі: рано і після обіду. Мішанки використо-
вували в такій послідовності: горох + гірчиця біла, горох + овес, вика + 
овес, ячмінь + овес.

Упродовж всього періоду випасання визначався процент нез’їдених 
залишків як в стійлі, так і в полі, проведено облік затрат кормів, коштів та 
визначено в кінці досліду економічну ефективність різних режимів літньо-
го утримання молодняку ВРХ на однорічних травах.

Порівняльна економічна ефективність різних режимів використання 
однорічних кормових мішанок

Показники

Групи тварин
Режими використання

І група – 11 гол. 
Годівля з підвозу

(скошування, 
подрібнення, підвіз 
і роздача зеленої 

маси в стійлі, 
контроль)

ІІ група – 10 гол.
Випасання зеленої 
маси з допомогою 

електропастуха

1. Додаткові витрати на використання кормів за 
47 днів досліду, грн./га 185,69 -

1.1. Скошування зеленої маси спожитої за період 
досліду 125,14 -

1.2. Транспортування зеленої маси 37,0 -
1.3. Роздача зеленої маси в стійлі 23,55 -
1.4. Вивантаження гною і залишків кормів, грн. 30,90 7,7
2. Витрати на вирощування однорічних мішанок, 
грн./га 189,0 189,0

3. Витрати на електроенергію, грн. 20,0 103,4
4. Всього витрат за період досліду, грн./га 425,59 300,1
5. Спожито зеленого корму (в середньому), ц/га 187 187
6. Те ж в кормових одиницях, ц/га 35,5 35,5
7. Собівартість 1 ц зеленого корму, грн. 2,3 1,6
8. Собівартість 1 ц кормових одиниць, грн. 11,9 8,45
9. Середньодобовий приріст за період досліду, г 674 717
10. Валовий приріст за період досліду, ц 3,48 3,37
11. Витрати зелених кормів на 1 ц приросту, грн. 122,3 89,0
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Результати досліджень. Як засвідчили результати досліджень, до-
даткові витрати на використання зеленої маси однорічних мішанок при 
стійловому утриманні молодняку ВРХ (скошування, транспортування і 
роздача зеленої маси в стійлі, вивантаження гною і кормових залишків, 
витрати на електроенергію) перевищують витрати при випасанні цих же 
мішанок в роки з високою продуктивністю останніх на 41,8%. При цьому 
собівартість 1 ц спожитого зеленого корму відповідно склала 2,3 і 1,6 грн., 
а собівартість 1 ц кормових одиниць – 11,9 і 8,45 грн.

Великої різниці в прирості живої маси тварин обох піддослідних груп 
за період досліду не виявлено (+6,4% на користь випасання), а от різниця 
у витратах зелених кормів на 1 ц приросту була значною: при скошуванні, 
подрібненні, перевезенні і роздачі їх в стійлі вони склали 122,3 грн., а при 
випасанні – 89,0 грн. (табл.).

Висновок. Таким чином, в системі годівлі молодняку ВРХ при від-
сутності можливостей створити багаторічні культурні пасовища, випасан-
ня кормових мішанок однорічних кормових культур, як один із чинників 
одержання більш дешевої продукції тваринництва, може бути використа-
ний в сучасному кормовиробництві. При цьому слід орієнтуватися на од-
норічні культури з малою нормою висіву і невисокою ціною на насіння.
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ФОРМУВАННя АГРОФІТОЦеНОзІВ, ПРИДАТНИх Для 
зАлУЖеННя схИлОВОї РІллІ

Для вирішення проблеми створення сіяних лучних угідь на схилах в 
2001 році почали дослідження по встановленню продуктивності і якості 
травосумішок в залежності від компонентного складу і умов вирощуван-
ня. Одержані результати свідчать: кращою травосумішкою для посіву на 
схилах в умовах проведення досліду є травосумішка лядвенцю рогатого з 
тимофіївкою лучною.

Ключові слова: схилова рілля, травосумішки, лядвенець рогатий, 
тимофіївка лучна.

Виведення схилової ріллі з активного обробітку шляхом залуження є 
найефективніший спосіб її господарського використання [4]. Залуження 
схилової ріллі, як наголошує ряд учених [1, 3], є надійним заходом щодо 
припинення деградації ґрунтів, поліпшення екологічної ситуації, виробни-
цтва дешевих і високоцінних кормів. Особливо актуальним розширення 
площі лук і пасовищ за рахунок схилової ріллі є в Західному регіоні 
України [6, 7].

Зрозуміло, що найбільш економічно вигідним є створення на схило-
вій ріллі травостоїв довготривалого використання [2, 7]. А для цього в 
першу чергу необхідно вдало підібрати бобові компоненти, які б відпові-
дали комплексу умов середовища (грунтово-кліматичним умовам конкрет-
ної ділянки, що підлягає залуженню) [5].

Матеріали і методика досліджень. Дослід по вивченню продуктив-
ності і якості агрофітоценозів залежно від компонентного складу та умов 
вирощування, закладений на ділянці південно-західної експозиції крутиз-
ною 4-6°. 

Дослідження проводяться на середньозмитих сірих лісових важко-
суглинкових ґрунтах з такими агрохімічними показниками в горизонті 0-
40 см: рН сольове – 5,1-5,3; вміст гумусу – 1,55%; рухомого фосфору (за 
Кірсановим) – 7,1 і обмінного калію (за Масловою) – 10,3 мг/100 г ґрун-
ту.

© Оліфірович В.О., 2004
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Для створення бобово-злакових травостоїв напровесні 2001 року під 
покрив озимого жита на зелений корм (з нормою висіву 100 кг/га) були 
висіяні травосумішки:

1) конюшина лучна, 15 кг/га + тимофіївка лучна, 6 кг/га;
2) люцерна посівна, 15 кг/га + тимофіївка лучна, 6 кг/га;
3) лядвенець рогатий, 8,5 кг/га + люцерна посівна, 5,5 кг/га + тимо-

фіївка лучна, 6 кг/га;
4) лядвенець рогатий, 8,5 кг/га + тимофіївка лучна, 6 кг/га.
Починаючи з другого року життя трав, на відповідних ділянках вно-

сяться добрива в дозі N30Р30К30.
Площа облікової ділянки – 20 м2, повторність у досліді чотирикратна. 

Проводяться такі спостереження, обліки, визначення: фенологія розвитку 
трав, густота, висота, урожайність зеленої маси, компонентний склад, 
вміст сухої речовини та сирого протеїну.

Результати досліджень. У рік посіву та наступні роки життя трав 
погодні умови були різними. Погодні умови 2001-2002 років виявилися 
дуже сприятливими для росту і розвитку трав. Так, вже в рік посіву траво-
суміші з участю конюшини лучної і лядвенцю рогатого забезпечили в сумі 
за два укоси від 27,4 до 31,4 ц/га сухої речовини (табл. 1).

Вегетаційний період у 2002 році розпочався 6 березня, що на три 
тижні раніше порівняно з середніми багаторічними даними. Опади були 
достатніми і рівномірними впродовж всього вегетаційного періоду. 
Найвищу продуктивність забезпечила травосумішка лядвенцю рогатого з 
тимофіївкою лучною: 160.2 ц/га сухої речовини за три укоси відповідно 
без удобрення та 171,1 на фоні N30Р30К30.

Продуктивність травосумішок конюшини лучної та люцерни посів-
ної з тимофіївкою лучною була помітно нижчою: відповідно 92,9 і 111,4 та 
95,4 і 100,3 ц/га сухої речовини. Травосумішка лядвенцю рогатого з люцер-
ною посівною і тимофіївкою лучною, завдяки доброму росту і розвитку 
лядвенцю рогатого, теж забезпечила високу продуктивність: 149,9 ц/га 
сухої речовини без удобрення і 164,9 – на фоні N30Р30К30.

Посушливі погодні умови 2003 року (за період березень-вересень ви-
пало 345 мм опадів при середньобагаторічній нормі 485 мм) спричинили 
помітне зниження урожаю багаторічних трав. Через повне випадання ко-
нюшини лучної травосуміш її з тимофіївкою лучною вже на другий рік 
використання трансформувалася у злакову з урожайністю 27,9 ц/га сухої 
речовини без удобрення та 36,2 – при внесенні N30Р30К30. Травосумішка 
люцерни посівної з тимофіївкою лучною через невідповідність ґрунтових 
умов для цієї бобової трави теж була малопродуктивною: відповідно 
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45 , 0 ц/га без удобрення та 44,3 ц/га сухої речовини при внесенні N30Р30К30. 
Травосумішка лядвенцю рогатого з люцерною і тимофіївкою, завдяки до-

1. Продуктивність травосумішок, закладених на схиловій ріллі, ц/га

№
п/п

Варіант, 
культура, 

удобрення 
(кг/га

діючої 
речовини), 

норма
висіву, кг/га

Рік посіву - 2001*
Перший рік 

використання - 
2002

Другий рік 
використання - 

2003

Третій рік ви-
користання -

2004

зелена 
маса в

сумі
за 2

укоси

суха
речо-
вина в
сумі
за 2

укоси

зелена 
маса в

сумі
за 3

укоси

суха
речо-
вина в
сумі
за З

укоси

зелена 
маса в

сумі
за З

укоси

суха
речо-
вина в
сумі
за З

укоси

зелена 
маса

першого
укосу

суха
речо-
вина

першого
укосу

1 Конюшина 
лучна, 15 + 
тимофіївка 

лучна, 6 
(контроль) 

119 31,2 314 92,9 89 27,9 49 15,0 

2 Те ж + 
N30Р30К30.

119 31,2 365 111,4 128 36,2 67 20,2 

3 Люцерна 
посівна, 

15 + 
тимофіївка 
лучна, 6 + 
N30Р30К30.

62 22,8 313 100,3 157 44,3 81 24,6 

4 Те ж, без 
удобрення 62 22,8 306 95,3 149 45,0 64 20,0

5 Лядвенець 
рогатий, 

8,5 + 
люцерна 
посівна, 

5,5 + 
тимофіївка 
лучна, 6, 

без 
удобрення 

95 31,4 636 149,9 297 75,0 121 33,5

6 Те ж + 
N30Р30К30.

95 31,4 647 164,9 307 74,1 123 34,1 

7 Лядвенець 
рогатий, 

12 + 
тимофіївка 
лучна, 6+ 
N30Р30К30.

89 27,4 680 171,1 326 79,1 130 34,7 

8 Те ж, без 
удобрення 89 27,4 664 160,2 325 78,7 115 28,5 

HIP05, Ц/га 3,3-8,5 11,0-16,2 2,9-9,8 15 0

* – у рік посіву трав добрива не вносили. 
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брому росту і розвитку лядвенцю рогатого, забезпечила значно вищу про-
дуктивність: відповідно 75,0 і 74,1 ц/га сухої речовини.

Найвищу продуктивність, як і в попередньому році, забезпечила дво-
компонентна сумішка лядвенцю рогатого з тимофіївкою лучною.

Компонентний склад урожаю зеленої маси в усіх укосах теж свідчить 
про доцільність застосування лядвенцю рогатого для залуження схилової 
ріллі (табл. 2).

2. Компонентний склад урожаю зеленої маси, %

№ 
п/п Варіант, культура, ботанічна група, удобрення

Укоси
1-й 2-й 3-й

1 2 3 4 5 
Перший рік використання – 2002

1 Конюшина лучна 
Тимофіївка лучна (без удобрення) 
Різнотрав’я 

40,2 
55,9 
3,9 

91,5 
5,9 
2,6 

20,7 
60,0 
19,3 

2 Конюшина лучна 
Тимофіївка лучна (удобрення N30Р30К30)
Різнотрав’я 

29,5 
68,6 
1,9 

89,8 
8,8 
1,4 

19,1 
67,3 
13,6 

3 Люцерна посівна 
Тимофіївка лучна (удобрення N30Р30К30)
Різнотрав’я 

25,0 
69,7
5,3 

90,8 
6,6 
2,6 

11,7 
55,3 
33,0 

4 Люцерна посівна 
Тимофіївка лучна (без удобрення) 
Різнотрав’я 

29,2 
62,8 
8,0 

85,9 
11,0
зд 

21,1 
54,3 
24,6 

5 Лядвенець рогатий 
Люцерна посівна 
Тимофіївка лучна (без удобрення)
Різнотрав’я 

69,0 
6,3 

23,6
1,1 

62,6 
18,0 
15,9
3,5 

65,3
32,1 
2,6 

6 Лядвенець рогатий 
Люцерна посівна 
Тимофіївка лучна (удобрення N30Р30К30)
Різнотрав’я 

64,3
5,1 

28,4 
2,2 

62,9 
19,7
14,2 
3,2 

67,5 
0,4

28,7 
3,4 

7 Лядвенець рогатий 
Тимофіївка лучна (удобрення N30Р30К30)
Різнотрав’я 

67,7 
30,2 
2,1 

82,0 
15,0 
3,0 

60,4 
36,1 
3,5 

8 Лядвенець рогатий 
Тимофіївка лучна (без удобрення)
Різнотрав’я 

72,0 
26,6 
1,4 

90,8
7,5 
1,7 

75,2 
22,3 
2,5 

Другий рік використання – 2003 
1 Конюшина лучна

Тимофіївка лучна (без удобрення)
Різнотрав’я

–
98,9
1,1

–
80,6
19,4

–
87,8
12,2

2 Конюшина лучна
Тимофіївка лучна (удобрення N30Р30К30)
Різнотрав’я 

–
98,5 
1,5 

–
89,5 
10,5 

–
91,8 
8,2 
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1 2 3 4 5
3 Люцерна посівна 

Тимофіївка лучна (удобрення N30Р30К30)
Різнотрав’я 

44,4 
53,9 
1,7 

35,7 
58,1 
6,2 

49,5
32,2 
18,3 

4 Люцерна посівна 
Тимофіївка лучна (без удобрення)
Різнотрав’я 

38,5 
59,3
2,2 

42,1 
48,9 
9,0 

38,9 
44,8 
16,3 

5 Лядвенець рогатий 
Люцерна посівна 
Тимофіївка лучна (без удобрення) 
Різнотрав’я 

66,0 
5,6

28,2 
0,2 

71,9 
5,2 

21,7 
1,2 

48,7 
2,8 

40,3 
8,2 

6 Лядвенець рогатий 
Люцерна посівна 
Тимофіївка лучна (удобрення N30Р30К30)
Різнотрав’я 

62,9
7,0 

29,0 
1,1 

65,7 
3,6

28,5 
2,2 

48,8 
0,3 

43,3 
7,6 

7 Лядвенець рогатий 
Тимофіївка лучна (удобрення N30Р30К30)
Різнотрав’я 

64,4 
32,6 
3,0 

74,5
24,5 
1,0 

50,4
42,3 
7,3 

8 Лядвенець рогатий 
Тимофіївка лучна (без удобрення) 
Різнотрав’я 

78,0 
21,0 
1,0 

77,3 
21,8 
0,9 

52,6 
43,6 
3,8 

Третій рік використання – 2004
1 Конюшина лучна 

Тимофіївка лучна (без удобрення) 
Різнотрав’я 

–
89,6 
10,4 

X 
X 
X 

X 
X
X 

2 Конюшина лучна 
Тимофіївка лучна (удобрення N30Р30К30)
Різнотрав’я 

–
96,4 
3,6 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

3 Люцерна посівна 
Тимофіївка лучна (удобрення N30Р30К30)
Різнотрав’я 

21,8 
75,2 
3,0 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

4 Люцерна посівна 
Тимофіївка лучна (без удобрення)
Різнотрав’я 

22,2 
74,4 
3,4 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

5 Лядвенець рогатий 
Люцерна посівна 
Тимофіївка лучна (без удобрення)
Різнотрав’я 

31,9 
2,0 

64,9 
1,2 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X
X 

6 Лядвенець рогатий 
Люцерна посівна 
Тимофіївка лучна (удобрення N30Р30К30)
Різнотрав’я 

25,4 
2,9 

70,3 
1,4 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

7 Лядвенець рогатий 
Тимофіївка лучна (удобрення N30Р30К30)
Різнотрав’я 

32,3
66,8
0,9

X
X
X

X
X
X

8 Лядвенець рогатий 
Тимофіївка лучна (без удобрення)
Різнотрав’я 

47,6
51,3
1,1

X
X
X

X
X
X
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Висновки. Кращою для залуження схилової ріллі в умовах ведення 
досліду є травосумішка лядвенцю рогатого з тимофіївкою лучною.
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М. М. Анеляк, кандидат технічних наук

ННЦ “ІМЕСГ”

ТехНОлОГІя зБИРАННя НАсІННя БАГАТОРІчНИх 
БОБОВИх ТРАВ Із зБОРОМ НАсІННєВОГО ВОРОхУ  
В ПОлІ І ОБРОБКОЮ йОГО НА сТАЦІОНАРІ

Обгрунтовані технологія і технічні засоби збирання насіння багато-
річних бобових трав з обробкою вороха на стаціонарі. Наведені результа-
ти виробничої перевірки технології технічних засобів при збиранні насіння 
багаторічних бобових трав.

Ключові слова: насіння, багаторічні бобові трави, насіннєвий ворох, 
технологія, ворохоочисна машина, зернозбиральний комбайн. 

Для збирання насіння багаторічних бобових трав в основному вико-
ристовують зернозбиральні комбайни, які є основним технічним засобом 
і на якому базуються всі відомі технології збирання насіння трав. Але зна-
чні відмінності фізико-механічних властивостей біологічної маси насінни-
ків багаторічних бобових трав від зернових культур ускладнює процес 
збирання і особливо операції сепарації та витирання насіння молотаркою 
комбайна. Складність сепарації вороху та витирання насіння із бобів обу-
мовлена фізико-механічними властивостями вороху – це малі розміри на-
сіння та мале співвідношення насіння до біологічної маси, яка поступає в 
молотарку комбайна, висока парусність насіння, висока вологість подріб-
неної листкової та стеблової маси вороху, яка передається оболонці насі-
нини.

Використання комбайнових технологій призводить до значних втрат 
насіння, які складають 30% і більше. Одним із варіантів вирішення цієї 
проблеми є перенесення операцій сепарації і витирання насіння на стаці-
онар.

Методика досліджень. Виробничі випробування робочих органів 
машин та елементів технологічного процесу сепарації і витирання насіння 
багаторічних бобових трав проводили у Васильківському та Фастівському 
районах Київської області. Дослідження проводились згідно загально-
прийнятих методик випробувань сільськогосподарської техніки. При зби-
ранні насіння багаторічних бобових трав використовували серійні маши-
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ни – зернозбиральні комбайни “Дон-1500”, СК-5 “Нива”, зерноочисні ма-
шини та експериментальна ворохоочисна машина розроблена на базі 
СМ-4А.

Результати досліджень. Відомі технології збирання насіння багато-
річних бобових трав з обробкою всієї біологічної маси врожаю або насін-
нєвої частини врожаю на стаціонарі були розраховані на спеціалізовані 
господарства із значними площами посіву трав (250 га і більше). Розробка 
та впровадження цих технологій вимагає значних капіталовкладень. 
Недоцільність використання цих технологій в господарствах з малими 
площами посіву трав (до 50 – 70 га) спонукала до розробки технологічно-
го процесу збирання насіння багаторічних бобових трав з обробітком на-
сіннєвого вороху на стаціонарі для господарств з малими площами посіву 
трав. 

 
1 – комбайн “Дон – 1500” з причіпом 2-ПТС-4-887А; 2, 6 – автомобіль ГАЗ-53Б;  
3, 7 – трактор МТЗ-80 з причіпом 2-ПТС-4-887А; 4 – пересувна ворохоочисна машина;  
5 – зерно завантажувач ЗПС-100

 Рис. 1. Технологічна схема збирання насіння багаторічних бобових трав 

Обґрунтований нами технологічний процес збирання багаторічних 
бобових трав передбачає наступні операції (рис. 1):

– роздільний або прямий спосіб комбайнового збирання насіннєвого 
вороху трав з частковим провіюванням вороху в полі;

– доставку вороху на стаціонар та укладку його на стаціонарі в бурти, 
розміри яких дають змогу підбирати пересувними зерноочисними маши-
нами;
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– підбір вороху з буртів, витирання та сепарацію насіння експеримен-
тальною ворохоочисною машиною; 

– відбір насіння в мішки або укладку насіння і соломистих домішок в 
окремі бурти;

– транспортування насіння в склад, а соломистої частини вороху на 
ферму.

Технологія збирання насіння багаторічних бобових трав, яка перед-
бачає збір частково провіяного вороху в бункер комбайна, доставку його 
на стаціонар та первинну очистку і витирання насіння на стаціонарі реко-
мендується для всіх зон України. Але в залежності від погодних умов та 
стану травостою можуть бути використані різні варіанти одержання та 
обробки вороху.

Збирають ворох насінників трав зернозбиральними комбайнами роз-
дільним або прямим комбайнуванням. При роздільному способі збирання 
насінники трав скошують у валки жатками ЖРБ-4,2, ЖВН-6А, або само-
хідними косарками КПС-5Г, Е-303, Е-304. Після просушування у валках 
рослинної маси до вологості 17-20%, валки підбирають зернозбиральними 
комбайнами “ Дон-1500”,СК-5 “Нива”.

При прямому комбайнуванні насінників трав для зменшення вологос-
ті травостою їх за 3-5 днів до збирання обробляють реглоном. Для змен-
шення втрат насіння при зборі вороху комбайнами їх обладнують спеці-
альними пристроями. Ворох збирають при 350-400 об/хв. вентилятора 
очистки та нижнє жалюзійне решето замінюють на пробивне з діаметром 
отворів 3,2 мм. Насіннєвий ворох доставляють транспортними засобами 
на стаціонарний пункт (тік), висипають у бурти завширшки не більше 3 м 
і заввишки до 0,5 м. З буртів ворох підбирають за допомогою експеримен-
тальної пересувної ворохоочисної машини розробленої на базі СМ-4А 
(рис. 2).

Машина включає трьохкаскадну решітну очистку 5, пневмоканал 
першої аспірації 3 для відбору із вихідного вороху легких соломистих до-
мішок, пневмоканал другої аспірації 10 для відбору з очищеного насіння 
щуплого зерна та легких домішок. Машина обладнана барабанним терко-
вим пристроєм 8, транспортуючими органами 6, 7, 11, 12 для подачі мате-
ріалу та розподілу фракцій матеріалу на робочі органи і відводу продуктів 
переробки матеріалу з робочих органів.

Конструктивно-технологічна схема ворохоочисної машини передба-
чає наступну послідовність виконання операцій обробки вороху насінни-
ків багаторічних бобових трав. Завантажувальним транспортером 1 ворох 
підбирається з бурта і подається на бітери 2, які вкидають матеріал у пнев-
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моканал 3, де ворох обробляється повітряним потоком, який виносить 
легкі частинки в осадочну камеру 4. Очищений від легких соломистих до-
мішок ворох надходить на трьохкаскадну решітну очистку 5 з набором 
решіт, що дозволяють розділити ворох на три основні фракції: крупні со-
ломисті домішки, не витерті боби та насіння основної культури. Крупні 
соломисті домішки рухаються сходом з верхнього решета в верхній попе-
речний шнек 6 і виводяться з машини в бурт для соломистих домішок. Не 
витерті боби сходом з середнього решета надходять у нижній поперечний 
шнек 7 і далі транспортуються в терковий пристрій 8.

Рис. 2. Експериментальна ворохоочисна машина 

У терковому пристрої барабанного типу з осьовою схемою обробки 
вороху матеріал подається в робочий зазор між барабаном і декою. Тут не 
витерті боби протягуються бичами по робочих поверхнях деки, що сприяє 
виділенню із них насіння. Після виходу матеріалу із робочого зазору він 
подається у верхню частину терки із спіральними ребрами, зміщується 
вздовж осі терки та подається повторно в робочий зазор між барабаном та 
декою. Таким чином матеріал обробляється кілька разів, поки не вийде з 
теркового пристрою. Перетертий ворох шнеком 9 подається на бітери 2, які 
вкидають його в пневмоканал 3. Там повітряним потоком відбираються 
легкі домішки, а витерте насіння поступає на нижнє решето. На двох ниж-
ніх решетах очистки відбираються дрібні домішки та частина насіння 
бур’янів, розміри яких менші за розміри насіння конюшини. Далі насіння 
сходом з нижнього решета надходить у пневмоканал 10, де повітряним 
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потоком відбираються легкі домішки насіння. Звідси насіння шнеком 11 
подається в елеватор 12 і вивантажується в тару для насіння, або на пло-
щадку в окремий бурт.

При витиранні та сепарації вороху конюшини встановлюють такі 
режими роботи ворохоочисної машини:

– частоту коливань решітного стану ω = 418 хв-1;
– амплітуду коливань решітного стану А = 15 мм;
– швидкість повітряного потоку в пневмоканалах очистки υ = 2…

4 м/ с;
– в решітному стані встановлено два верхніх решета з круглими отво-

рами 5,0 і 5,5 мм, два середні решета з круглими отворами 1,8 і 2,0 мм та 
два нижніх решета – одне з круглими отворами 1,0 мм та друге з прямо-
кутними отворами розміром 0,8х2,5 мм;

– частоту обертання барабана теркового пристрою n = 1050... 
11 0 0 хв- 1;

– робочий зазор між барабаном та декою теркового пристрою δ = 
2 мм.

При таких режимах роботи, втрати насіння за ворохоочисною маши-
ною не перевищують 1,5...2,0 %, витирання насіння із бобів досягає 
98 , 5...99,5. Засміченість очищеного насіння соломистими домішками 
складає 1,5...2,0 %, загальна засміченість насіння – 5...10 %, що задоволь-
няє агро вимоги до процесу.

Висновки. Запропонована технологія збирання насіння багаторічних 
бобових трав, яка передбачає збір в полі насіннєвого вороху із співвідно-
шенням насіння до полови 1 : 4 та витирання і сепарацію його на стаціо-
нарі дає змогу зменшити загальні втрати насіння за вітро-решітними 
очистками комбайнів та ворохоочисної машини до 3-5%, що задовольняє 
агро вимоги до процесу.
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Представлено польові технологічні та лабораторні дослідження 
фізико-механічних та технологічних властивостей зеленої і пров’яленої 
маси ранніх озимих кормових культур. В модельних дослідах показано ме-
ханічні втрати сировини при різних операціях заготівлі сіна і сінажу.
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Важливим джерелом надходження ранніх зелених кормів є посіви 
озимих злакових кормових культур та їх сумішки з бобовими. Вони дають 
можливість одержати два врожаї зеленої маси за вегетацію, додатково за-
безпечити тваринництво кормами і сировиною для створення страхових 
запасів консервованих кормів у літній період. За сприятливих погодних 
умов у період з середини травня до початку червня, з них можна отримати 
вітамінне сіно та сінаж високої якості при мінімальних механічних втра-
тах.

Матеріали і методика досліджень. З метою визначення якості та 
технологічних особливостей зеленої маси озимих злакових культур та їх 
сумішок з бобовими, проведено польові та лабораторні досліди по заготів-
лі сіна і сінажу з жита кормового (сорт Зарічанське зеленоукісне), трити-
кале озимого (сорт Амфіплоїд 52) та їх сумішок з викою озимою сорту 
Полтавська 77. Загальна схема досліджень представлена в таблиці 1.

Технологічні показники пров’яленої маси визначали на модельній 
установці, яка імітувала процеси активного ворушіння, підбирання і пре-
сування в рулони середньої щільності (до 160 кг/м3). Оббивання маси 
(імітація процесів ворушіння та згрібання) визначали при швидкостях 
обертання робочих органів – 6,2 м/с. З цією метою визначали критичні 
показники зусилля на злам стебел, листя і черешків ранніх озимих культур 
на модифікованій установці Роздорського та на типовій установці FМ-
1000 в лабораторії конструктивних матеріалів ВДАУ [1, 2].

© Жуков В.П., Рудницький Б.О., 2004
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1. Схема технологічних дослідів по визначенню властивостей сінажної  
маси з озимих злакових культур та їх сумішок з викою

Варіант
дослідів

Кормові культури та їх 
співвідношення

Урожайність 
зеленої маси,

ц/га
Фаза збирання

І Жито кормове 460 Повне колосіння
ІІ Тритикале озиме 430 Початок колосіння

ІІІ Жито + вика озима (3 :1) 500 Повне колосіння/кінець 
бутонізації

ІVV Тритикале + вика озима (3 :1) 520 Початок колосіння/кінець 
бутонізації

Основні фізико-механічні характеристики при згинанні стебел, че-
решків та листя визначали за наступними показниками [3];

1. Відносне видовження (вкорочення; ε = Δl/l; де Δl – абсолютне по-
довження (вкорочення) зразка; l – початкова довжина зразка.

2. Нормальна напруга (межа міцності); Q = Pmax/F; де Pmax – макси-
мальне зусилля на злам; F – площа поперечного перерізу зразка.

3. Модуль пружності першого роду; Е = Q /ε;
Результати досліджень. Аналіз морфологічного складу сировини 

для сінажування показав, що вміст листя (ступінь облистяності) відповід-
но за варіантами становив: 14,2; 15,8; 19,4 та 20,3 %. Біологічні особливос-
ті озимого жита, тритикале та озимої вики, обумовили і специфічний хі-
мічний склад зеленої та пров’яленої маси (табл. 2). За показниками про-
теїнової повноцінності сумішки озимих злакових з бобовими культурами 
вигідно відрізнялись від чистих посівів. На кормову одиницю в зеленій 
масі припадало відповідно: 119,7; 144,8; 180,2 та 188,6, а в пров’яленій за 
технологією сінажування маси – 81,9; 87,4; 121,5 та 114,0 грамів сирого 
протеїну. Вітамінна повноцінність озимого тритикале обумовлена підви-
щеним вмістом каротину та вітаміну С.

Термін пров’ялювання маси в рихлих валках без плющення становив 
близько 8,5 годин (за сприятливих умов вологовіддачі). Інтенсивність во-
логовіддачі при сушінні у валках потужністю понад 10 кг/м відповідно за 
варіантами досліджень становила: 2,21; 1,74; 1,80 та 1,77 %/год. При су-
шінні маси в покосах (з метою максимальної вологовіддачі) для отримання 
сіна, термін сушіння маси відповідно за варіантами становив від 48,4 до 
65,8 годин.

Важливими показниками розмірних характеристик, які впливають на 
величину механічних втрат при заготівлі сіна і сінажу є метричні показни-
ки рослинної маси (діаметр основи стебел на рівні зрізання, висота і маса 
рослин, висота центра ваги та інші). Статистично оброблені дані розмір-
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них характеристик ранніх кормових культур свідчать, що при середній 
висоті рослин від 0,88 до 1,34 м висота центру ваги зміщується в сторону 
колосу, що призводить до вилягання рослин особливо в одно видових по-
сівах. Покращення технологічних властивостей сумішок при даній густоті 
стеблестою, пояснюється зниженням центру ваги та покращенням співвід-
ношення висоти центру ваги до діаметра основи стебла (НЦ.В/ Dосн). 
Відношення НЦ.В/Dосн характеризує стійкість стеблестою до вилягання, що 
має важливе значення для зменшення неминучих польових втрат маси при 
заготівлі. Оптимальні показники такого співвідношення мали тритикале 
(163,8 : 1) та його сумішки з викою (144,7 : 1), відповідно у варіантах ІІ та 
ІV досліду.V досліду. досліду.

2. Хімічний склад зеленої маси озимих злакових культур  
та їх сумішок з викою

Варіант 
дослідів

Вміст 
кормових 
одиниць

Сирий 
протеїн, %

Сира 
клітковина, 

%
БЕР, %

Вітамінний склад корму
каротин, 

мг
С,

мг%
Д2,
МО

Перед скошуванням (вологість 79-82 %)
І 0,142 1,7 6,7 12,2 35 27,7 2,6
ІІ 0,145 2,1 6,6 12,4 49 31,1 2,3
ІІІ 0,172 3,1 5,6 11,2 44 22,0 2,7
ІVV 0,175 3,3 5,8 11,1 46 25,2 2,2

Перед підбиранням (вологість 56-59 %)
І 0,183 1,5 12,8 11,4 29 26,5 8,3
ІІ 0,206 1,8 11,3 13,5 32 28,2 7,6
ІІІ 0,214 2,6 10,6 10,4 30 20,4 7,7
ІVV 0,228 2,6 11,8 11,8 36 25,0 8,0

Експериментальні дослідження стійкості рослинної сировини зазна-
чених культур на злам, свідчать (табл. 3), що максимальні показники має 
стебло, в структурі якого є значна кількість клітковини та лігніну (до 22 % 
за абсолютно сухою речовиною). Це обумовило механічну стійкість на 
злам в межах від 35,8 МПа у люцерни посівної до 49,7 МПа у озимого 
жита. Інші морфологічні структури ще менш стійкі до ударних наванта-
жень, тобто межа міцності у них складає відповідно від 24,4 МПа у озимої 
вики до 13,5 МПа у люцерни посівної. Саме цей факт пояснює значні ме-
ханічні втрати при проведенні операцій заготівлі сіна на пересушеній 
масі.

Зусилля на злам стебел і черешків залежить від фази розвитку рослин 
(структури і вологості маси) і їх діаметра. Стебла і черешки злакових і 
бобових трав нерівноміцні і деформація їх згинання проходить наступним 
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чином: спочатку згинається все стебло (черешок) при порівняно незначних 
деформаціях (при малій кривизні прогинання), потім кривизна різко зрос-
тає, деформація концентрується на невеликій ділянці стебла (черешка) і 
вони сплющуються або ламаються. Модуль пружності характеризував 
здатність морфологічних структур до деформації під дією динамічних на-
вантажень. Внаслідок цього при обертових швидкостях пружинних робо-
чих органів до 6,2 м/с оббивалося найбільше листя люцерни і вики і прак-
тично не оббивалося у жита і тритикале.

3. Результати експериментальних досліджень стійкості пров’яленої  
маси озимих злакових культур на злам, М ± m

Варіант маси Вологість, 
WK, %

Частина 
рослин

Гранична 
міцність, QK, 

МПа

Модуль 
пружності, E, 

МПа
І

жито кормове, n = 10
56,0
30,9

стебла
листя

49,7±2,5
16,3±1,2

51,2
17,1

ІІ
тритикале, n = 9

83,4
45,6

стебла
листя

40,1±3,1
11,3±0,7

41,7
12,0

ІІІ
озима вика, n = 12

64,7
52,1
43,8

стебла 
черешки

листя

40,6±3,9
24,4±3,0
5,8±0,6

42,2
26,5
6,3

VІІ
люцерна посівна*, n = 24

72,5
40,6
37,7

стебла
черешки

листя

35,8±3,1
13,5±1,3
6,0±0,8

36,1
13,8
6,1

* фізико-механічні показники люцерни посівної сорту Реґіна вивчали в фазі бутонізації 
(І-ий укіс, другий рік використання) за аналогічними показниками пров’ялювання.

У таблиці 4 наведено показники загальних механічних втрат пров’я-
леної зеленої маси озимих кормових культур при виконанні обов’язкових 
операцій заготівлі сінажу і сіна за інтенсивною технологією з використан-
ням пружинно-пальцевих робочих органів.

4. Показники механічних втрат при виконанні операції  
пров’ялювання підбирання та пресування, %

Варіант корму
Технологічна операція Загальні 

механічні 
втрати

обертання
І-е

обертання
ІІ-е підбирання пресування

І жито кормове, n = 10 0,4 0,6 0,7 1,2 2,9
ІІ тритикале, n = 9 0,2 0,5 0,7 1,3 2,7
ІІІ жито + вика, n = 12 0,4 0,7 1,8 3,9 6,8
ІV тритикале + вика, n = 12V тритикале + вика, n = 12 тритикале + вика, n = 12 0,4 0,6 1,7 4,5 6,2
V озима вика, n = 8 озима вика, n = 8 1,1 1,6 3,4 3,7 9,8
VІ люцерна посівна, n = 24І люцерна посівна, n = 24 1,3 1,9 3,8 4,4 11,4
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Загальні механічні втрати повітряно – сухої речовини при виконанні 
операцій заготівлі сінажу з бобових трав (люцерни та вики), становили 
відповідно 13,4 та 11,8 %, основну масу яких становила листова фракція. 
Втрати маси при заготівлі чистих злакових культур були обумовлені лише 
обламуванням колоска і в окремих випадках нижніх листків.

Висновки. Озимі злакові культури в чистому посіві переважають 
бобові по стійкості до підвищених ударних навантажень, що дає можли-
вість знизити неминучі механічні втрати до 2-3 %, що є позитивним по-
казником при заготівлі. Введення бобового компоненту в сумішку в кіль-
кості до 30 % за масою, підвищує біологічну повноцінність корму, осо-
бливо за протеїном та вітамінами, але дещо знижує технологічні показни-
ки придатності до активного польового пров’ялювання та пресування в 
рулони.
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На основі вулканічних туфів розроблено консерванти для силосу, сі-
нажу і вологого зерна. Механізм консервуючої дії цих консервантів полягає 
в утворенні комплексних сполук, які інгібують ферментні системи бакте-
рій.

Ключові слова: вулканічні туфи, консерванти, силос, сінаж, вологе 
зерно, комплексні сполуки.

За способом дії хімічні консерванти поділяються на кислотні, які під-
кислюють силосуєму масу – це мінеральні (неорганічні) кислоти (сірчана, 
соляна, фосфорна та їх суміші), органічні (антибактеріальні) – мурашина, 
пропіонова, бензойна та їх суміші, антибактеріальні солі (нітрит натрію, 
бензонат натрію та інші). Основою дії цих консервантів є здатність інгібу-
вати процеси дихання силосуємих рослин та життєдіяльність мікроорга-
нізмів, що знаходяться на їх поверхні.

Принцип хімічного консервування кислотними препаратами полягає 
в тому, що при підкисленні консервуючої сировини мінеральними чи ор-
ганічними кислотами до рН нижче 4,3 створюється стійке кисле середови-
ще. Останнє не пригнічує розвитку молочнокислих бактерій, але негатив-
но діє на гнильні та маслянокислі.

Суттєвий недолік мінеральних кислот, як консервантів, полягає в 
тому, що згодовування такого силосу тваринам знижує їх продуктивність, 
викликає ацидоз, гіпомагнезію і тимпанію. Негативна дія кислот найбіль-

© Кулик М.Ф., Петриченко В.Ф., Обертюх Ю.В., Стасюк О.К., Овсієнко А.І., 
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ше проявляється при незбалансованих раціонах. Особливо небажано зго-
довувати такий силос високопродуктивним тваринам.

Фінський дослідник Віртанен пробував замінити мінеральні кислоти 
при консервуванні кормів хлористим сульфурилом, сумішшю його з хло-
ристим тіонілом, п’ятихлористим фосфором та хлорнокислим фосфором. 
У водному розчині ці речовини дають відповідні кислоти. Але поширення 
одержав лише препарат АIV, який широко використовували в Фінляндії до 
кінця 60-х років минулого століття, головним чином для консервування 
конюшини.

Спосіб консервування зеленої маси трав неорганічними кислотами 
названий за ініціалами автора (Віртанена) АІВ. За нього Віртанен у 1945 
році був удостоєний Нобелівської премії в області хімії. Його робота висо-
ко оцінена, так як сушка сіна в Скандинавських країнах була утруднена, а 
молочне скотарство було і залишається важливою галуззю [6].

До неорганічних консервантів відносять борну кислоту та її похідні. 
Борна кислота й борати ще кілька років назад були дозволені в деяких 
країнах для консервування окремих харчових продуктів. Сліди боратів 
зустрічаються не тільки в ґрунті, мінеральних водах, але й у меді, винах, 
фруктах й інших рослинних продуктах. Консервуюча дія борної кислоти й 
боратів ґрунтується на порушенні метаболізму фосфатів та інтенсивному 
блокуванні декарбоксилування амінокислот у мікроорганізмах.

Двоокис сірки і його похідні широко застосовуються для консерву-
вання плодоовочевої продукції. Антимікробна активність двоокису сірки 
й сульфітів полягає в тім, що, поряд з інгібуючою властивістю, проходить 
відновлення дитіогрупи мікробних ферментів. Двоокис сірки активно діє 
на плісняві гриби, дріжджі й аеробні бактерії, однак значно менший вплив 
відбувається на анаеробні бактерії. В кислому середовищі його дія має 
найбільший ефект. Двоокис сірки й сульфіти дозволені для застосування у 
виробництві великої кількості харчових продуктів і напівфабрикатів.

Оцтова, пропіонова й акрилова кислоти, як консерванти силосу, вия-
вилися менш ефективними, ніж мурашина. Крім того, це слабкі кислоти, і 
для досягнення інгібування ферментації їх треба вносити у великій кіль-
кості, що призводить до невиправданих витрат. Мурашина кислота, на 
відміну від оцтової, в організмі людини окисляється повільно й не повніс-
тю. Її дія на слизову оболонку шлунка залежить від концентрації. Вона 
може викликати порушення функції нирок і печінки. Мурашина кислота у 
вільному виді зустрічається в рослинах (хвої, кропиві); у вигляді слідів її 
знаходять у плодово-ягідних соках, вині, меді й деяких мінеральних водах. 
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Незначна кількість мурашиної кислоти в ролі складової частини виявля-
ється в сечі людини.

Мурашина кислота має антибактеріальну активність за рахунок спо-
лучення дії водневого іона й бактерицидності самої недисоційованої фор-
ми кислоти. Хоча вона діє інгібуючи на Clostridium spp., ентеробактерії й 
деякі штами Streptococcus spp. і Pediococcus spp., але при цьому значенні 
рН не повністю пригнічує Lactobacillus spp. і, таким чином, деяка мікробна 
активність зберігається [2].

Дослідженнями встановлено, що в міру зростання концентрації му-
рашиної кислоти в силосі спостерігалося зниження рівня молочної й оцто-
вої кислот. Підвищується концентрація білка й водорозчинних вуглеводів 
завдяки інгібуванню протеолітичної та дихальної активності мікроорга-
нізмів. Однак використання мурашиної кислоти не завжди дає стійкий 
ефект при силосуванні. Дослідження стійкості силосу, обробленого мура-
шиною кислотою, щодо впливу кисню повітря показали, що деякі дріжджі 
стійкі до мурашиної кислоти, а іноді викликають аеробне бродіння, при 
відкриванні силососховища. До 50 % мурашиної кислоти втрачається при 
внесенні консерванту в процесі силосування, а це також призводить до 
погіршення якості силосу. Однак промислові препарати мурашиної кисло-
ти ще досить широко використовуються у Великобританії та північній 
Європі [1].

Пропіонова кислота в організмі тварин і людини метаболізується без 
залишку. Шляхом окислювання вона перетворюється в піровиноградну 
кислоту. Комісія Кодекс Аліментаріус рекомендувала пропіонову кислоту 
як консервант у виробництві сирів з розрахунку 3 г/кг. При цьому допус-
кається застосовувати пропіонову й сорбінову кислоти (або їхні солі) у 
комбінації.

Дія бензойної кислоти грунтується на прямому пригніченні мікро-
організмів. Однак вона згубно впливає на мікроорганізми тільки в тому 
випадку, коли знаходиться в недисоційованій формі, що можливо тільки 
при низьких значеннях рН. При величині рН – 2,9 бензойна кислота пере-
буває в недисоційованій формі, при рН – 4,2 половина молекул кислоти 
буде дисоційована, а при рН – 5,6 вся кислота піддається дисоціації.

Бензойна кислота і її солі інгібують дію каталази й пероксидази, в 
результаті чого в клітинах мікроорганізмів накопичується перекис водню. 
Уже в невеликих кількостях вона гальмує ріст аеробних мікробів, тоді як 
для пригнічення дріжджових і пліснявих грибів необхідні більш високі 
концентрації. Присутність білків послабляє активність бензойної кислоти, 
тоді як неорганічні солі (фосфати, хлориди) її підсилюють. В організмі 
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акумуляції бензойної кислоти не відбувається, а її розглядають як відносно 
нешкідливу сполуку. Вона зустрічається в різних рослинах як у вільному 
стані, так й у вигляді ефірів або амідів. У невеликій кількості (менше 
0,1 %) вона міститься в деяких фруктах та ягодах, наприклад у чорниці, 
малині, смородині, сливах й ін. Бензойна кислота і її натрієві або калієві 
солі, поряд із двоокисом сірки, знайшли широке застосування. Ефективні 
концентрації коливаються в межах 0,1-0,4 %.

Консервуюча дія саліцилової кислоти слабкіша ніж бензойної. 
Саліцилова кислота швидко всмоктується в кишечнику й довго циркулює 
в крові. Вона повільно виділяється із сечею, тому можлива її акумуляція, 
що особливо небезпечно для дітей. У невеликих кількостях вона перехо-
дить у материнське молоко. Експертна рада ФАО – ВОЗ по харчових до-
бавках ще в 1962 році рекомендувала відмовитися від використання салі-
цилової кислоти і її солей як консерванту. Її віднесли до числа добавок, 
застосовувати які небезпечно для здоров’я людини.

Сорбінова кислота в останні роки була дозволена майже у всіх краї-
нах як консервант в концентраціях від 0,01 до 1,2 %, в основному для 
маргарину, сиру, яєчного жовтка, овочевих і фруктових виробів, а також 
печива й вина з підвищеним вмістом залишкового цукру. У порівнянні з 
іншими консервантами при виробництві рибних і м’ясних виробів її за-
стосування переважне. Присутня вона в ягодах горобини.

Завдяки відомим бактеріостатичним властивостям формалін (40 % 
водний розчин формальдегіду) використовувався як консервант ще в 30-х 
роках минулого століття. Дослідження показали, що помірні добавки фор-
мальдегіду захищають рослинні білки від мікробної ферментації в рубці. 
Однак при заготівлі силосу його втрати можуть бути високі із-за летючос-
ті, і навіть у силосних траншеях вміст формальдегіду поступово зменшу-
ється внаслідок розпаду. Через 100 днів у силосі залишається тільки 20 % 
його вихідної концентрації. Це призводить до погіршення якості силосу 
через стимулювання маслянокислого бродіння в міру зниження концен-
трації формальдегіду й наступної аеробної нестійкості при розгерметиза-
ції сховища. Застосування більших концентрацій може призвести до того, 
що при його високих концентраціях рослинний білок буде недоступним 
для мікроорганізмів рубця. Також виявлено, що «вільний» формальдегід 
може переходити в молоко [1].

Перед спеціалістами агроформувань ставиться завдання, щоб на 
основі впровадження нових технологій консервування забезпечити збері-
гання 90-95 % вирощеного урожаю або зменшити втрати в 2-3 рази. Таких 
результатів можна досягти при використанні консервантів у вигляді орга-
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нічних кислот: пропіонової, мурашиної, оцтової, бензойної та солей, зо-
крема бензоату натрію. До біологічних консервантів відносяться фермен-
ти целюлозолітичної дії, препарати на основі різних штамів молочнокис-
лих бактерій. Проте, хімічна і мікробіологічна промисловість України на-
званих консервантів не виробляє або виробляє в незначних об’ємах.

В Інституті кормів УААН розроблений новий консервант «Туфосил» 
для силосування та сінажування кормів, в основу якого покладено не під-
кислення середовища в кормовій масі, а утворення комплексних сполук, 
які інгібують ферментні системи бактерій. У консерванті містяться окиси: 
заліза, титану, магнію, марганцю, барію, цинку, міді, кобальту, нікелю, 
срібла та інших металів і хлористий натрій. Механізм дії такого консерван-
ту подано на схемі 1.

1.  – « »
’

-

Продукти бродіння:
висока концентрація NH3, СО2
кислоти: молочна, оцтова,

масляна

Підв’ялена маса люцерни
у фазі цвітіння (65-68%

вологості)

гетероферментативне
бродіння

У консерванті «Туфосил» містяться окиси:
заліза, титану, магнію, марганцю, барію,

цинку, міді, кобальту, нікелю, срібла та інших
металів і кухонна сіль

Підкислення середовища не
відбувається рН 4,6-5,2

Корм має високу
органолептичну оцінку

-
NH4

+
NH3 + H2O + CO2 NH4HCO3

NH4HCO3 + NaCl   NaHCO3 + NH4Cl
Cl−

-

Утворення комплексних сполук із участю NH4
+ і Cl−

[Zn(NH3)2]Cl2 – діамінцинкохлорид, [Ag(NH3)2]Cl; [Co(NH3)6]Cl3; [Cr(NH3)6]Cl3;
[Cu(NH3)4]Cl2; [Ni(NH3)6]Cl2; сполуки іонів металів (заліза, марганцю, титану та ін.) з

іонами хлору: Na2[FeCl4]·2H2O, Na2[MnCl6], Na2[TiCl6]
Вказані комплексні сполуки є інгібіторами ферментних систем бактерій

На першому етапі у підв’яленій масі бобових чи злаково-бобових 
трав з вологістю 65-70% і силосі з кукурудзи під дією епіфітної мікрофло-
ри відбувається гетероферментативне бродіння.

У процесі бродіння відбувається часткова ферментація цукрів, про-
теїну та інших речовин, що є наслідком утворення в кормовій масі кислот: 
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молочної, оцтової, масляної, валер’янової та вуглекислого газу і аміаку. 
Підкислення середовища кормової маси не відбувається, рН знаходиться в 
межах 4,6-5,2. Корм має високу органолептичну оцінку і, незважаючи на 
високий вміст аміаку, запаху його в силосі чи сінажі не відмічається, тому 
такий корм охоче поїдають тварини, аміак в переважній кількості знахо-
диться у зв’язаних комплексних сполуках із металами.

Аміак вступає в реакцію з вуглекислим газом, а потім із кухонною 
сіллю, а утворення комплексних сполук із окисами металів відбувається за 
участю іонів NH4

+ і Cl–:
NH3 + H2O + СО2 → NH4HCO3

→
→

                  NH4
+

  NH4HCO3 + NaCl → NaHCO3 + NH4Cl   
                  Cl–

[Zn(NH3)2]Cl2 – діамінцинкохлорид, [Ag(NH3)2]Cl2; [Co(NH3)6]Cl3; 
[Cu(NH3)4]Cl2; [Ni(NH3)6]Cl2; сполуки іонів металів (заліза, марганцю, ти-
тану та ін.) також вступають у реакцію з іонами хлору: Na2[FeCl4]·2H2O, 
Na2[MnCl6], Na2[TiCl6]. Такі комплексні сполуки із галоген-іонами маючи 
від’ємний заряд активніше проходять крізь мембрану бактеріальної кліти-
ни ніж аквакомплекси, а це викликає інгібування ферментних систем бак-
терій. Адже відомо, що аквакомплекси заліза (FeSO4·7H2O) володіють 
бактерицидною здатністю [4].

Вулканічні туфи згідно теоретичної формули – (K, Mg, Ca, Fe2+ та 
ін.)(Fe3+, Al)2[Si3AlO10](OH)2·H2O мають обмінні катіони, які є джерелом 
унікальних ультрамікроелементів, за якими не балансуються на сьогодні 
раціони і вони відіграють важливу роль у процесах мікробіального синте-
зу в рубці.

Хлористий натрій (кухонна сіль), що міститься в консерванті, має 
бактерицидні властивості, які зумовлюються наявністю іонів натрію. 
Останні гальмують дію окремих токсинів і знижують температуру силосу-
ємої маси, проте значного покращення якості корму під дією кухонної солі 
не відбувається [2]. На першому етапі бродильних процесів у силосуємій 
і сінажуємій масі з консервантом «Туфосил» не підвищується температура 
корму, а знаходиться на рівні зовнішнього повітря, тобто корм не піддавав-
ся дії температури вище 20-25°С із врахуванням низької температури в 
нічний час. Силосуєма і сінажуєма маса контрольних варіантів нагріваєть-
ся до 37-45°С і утримується упродовж 3-х тижнів, тобто в процесі дозрі-
вання силосу чи сінажу. Зменшення в 2 рази оцтової кислоти в консерво-
ваному силосі і сінажі є наслідком переваги гомоферментативного молоч-
нокислого бродіння і зниження температури в консервуємій масі, оскільки 
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оцтовокисле бродіння супроводжується значним виділенням тепла і підви-
щенням температури силосу і сінажу. Втрати енергії вуглеводів при оцто-
вокислому бродінні досягають до 15%, тоді як при гомоферментативному 
молочнокислому бродінні – лише 4%.

На основі вулканічних туфів нами також розроблений консервант для 
вологого зерна кукурудзи. Перспектива впровадження нової технології 
зберігання вологого зерна кукурудзи з використанням консерванту міне-
рального походження вітчизняного виробництва «Зернол-2» має перевагу 
в тому, що консервант може вироблятися в повній потребі для консерву-
вання вологого зерна кукурудзи в усіх господарствах України.

Вивчений механізм дії розробленого нами консерванту подано на 
схемі 2.

2.  « -2»

-

Хімічний склад консерванту
«Зернол-2» (%):

Al2O3 – 5,4-7,9, Fe2O3 – 6,4-7,8,
FeO – 1,1-2,9, MgO – 5,8-7,9,
CaO – 25,0-34,2, Mn2O7 – 0,5-
0,9, TiO2 – 0,8-1,1, P2O5 – 0,07-
0,09, K2O – 0,3-1,0, Na2O – 0,2-
0,9, S – 0,02-0,03, Н2О – 6,8-9,7,

решта – SiO2 та
ультрамікроелементи до 100%.

Консервант наноситься
на поверхню зерна і

створює лужне
середовище з рН 9-10 

Лужне середовище
(рН 9-10) пригнічує
життєдіяльність

епіфітної мікрофлори
на поверхні зерна

-

В лужному середовищі, яке створюється гідроксидом кальцію і присутністю
в консерванті окисів заліза та інших металів, утворюються сполуки типу

Са(ОН)2 + FeO + Н2О Са[Fe(OH)4]
(тетрагідроксифероат кальцію)

Ця сполука пригнічує розвиток мікроорганізмів на поверхні зерна по типу дії
бордоської рідини Са[Cu(OH)4]

У низькоякісному силосі (низькоферментованому або силосі, пошко-
дженому теплом), часто міститься значна кількість розчинних фракцій 
неідентифікованого (невідомого) азоту. Крім того в такому силосі часто 
пошкоджена більшість амінокислот внаслідок теплового шоку.

Дія довготривалої температури в силосній чи сінажній масі проявля-
ється також у зміні концентрації ненасичених і насичених жирних кислот, 
однак цей фактор у зниженні коефіцієнту ненасиченості жирних кислот в 
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силосах, сінажі та сіні за різних технологій їх заготівлі та зберігання при 
зоотехнічному і хімічному аналізі кормів не враховувався.

Дозрівання кормових рослин супроводжується зниженням вмісту 
жирних кислот і зменшенням частки ненасичених жирних кислот. 
Заготівля сіна також приводить до великої або навіть повної втрати нена-
сичених жирних кислот [5].

Нами проведені дослідження вмісту жирних кислот в зеленій масі 
люцерни та силосі з підв’яленої люцерни вологістю 65-68 % без застосу-
вання консерванту „Туфосил” та з його використанням. Дані жирнокислот-
ного складу наведені в табл. 1.

1. Жирнокислотний склад люцерни при силосуванні з використанням 
консерванту „Туфосил”, % від загального вмісту

Жирна кислота (код) Зелена маса 
люцерни

Силос із підв’яленої маси люцерни 
без консерванту із консервантом

Лауринова (12:0) 1,36 1,74 1,61
Миристинова (14:0) 1,24 1,46 1,37
Пальмітинова (16:0) 36,07 49,9 43,48
Пальмітолеїнова (16:1) 5,39 5,19 5,21
Маргаринова (17:0) 0,55 0,56 0,56
Стеаринова (18:0) 2,64 3,19 2,83
Олеїнова (18:1) 3,07 3,11 3,24
Лінолева (18:2, n-6) 12,81 11,15 12,05
γ-Ліноленова (18:3, n-6) 6,34 2,79 3,56
α-Ліноленова (18:3, n-3) 30,53 20,91 26,09
Сума насичених ЖК 41,86 56,85 49,85
 моноєнових ЖК 8,46 8,30 8,45
 полієнових ЖК 49,68 34,85 41,7
Коефіцієнт ненасиченості 1,39 0,76 1,00

Поліаміни або пептиди, які утворюються в процесі мікробіального 
розчеплення протеїну при силосуванні і сінажуванні вихідної сировини 
обумовлюють низьке поїдання корму тваринами. Встановлено, що поліа-
міни силосу є одним із факторів кетозу [7].

Проведені нами дослідження свідчать про важливість пригнічення 
активності бактерій в першу аеробну і наступну анаеробну фази процесу 
силосування і сінажування, що змінює перебіг бродіння і різкого та довго-
тривалого підвищення температури в закладеній масі. Температурний 
фактор при силосуванні та сінажуванні кормів впливає на накопичення 
поліамінів, низький рівень яких обумовлює високий ступінь поїдання кон-
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сервованого «Туфосилом» силосу і сінажу з трав злаково-бобової суміші 
та силосу з кукурудзи.

Сирий протеїн у високовологому силосі достатньо ефективно фер-
ментується. Результатом такої ферментації є збільшення водорозчинних 
фракцій НПА до 2/3 від загального азоту. У високоякісному силосі близько 
50% НПА знаходиться у вигляді амінокислот, деякі з яких утворюють 
пептиди. Амоній та нелеткі аміни (зокрема кадаверин та путресцин) також 
становлять значну частину решти НПА.

Висновок. Дія консервантів „Туфосил” і „Зернол-2” базується не на 
підкисленні корму, що є в основі кислотних консервантів, а на утворенні 
комплексних сполук, які інгібують ферментні системи бактеріальних клі-
тин.
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ВОзМОЖНОсТЬ зАМеНы зАВОзНОГО сОеВОГО шРОТА 
МесТНыМИ КОРМАМИ ПО лИзИНУ И ТРеОНИНУ 

Установлено количество аминокислот соевого шрота, подсчитана 
на компьютере возможность замены лизина и треонина местными кор-
мами. Установлено, что по количеству лизина 1,0 кг соевого шрота соо-
тветствует 0,5 кг рыбной муки, молочного порошка или костной муки, 
1,1 кг чечевицы, 1,� кг кормового люпина, 1,5 кг кормовых бобов, 1,� кг 
гороха.

По количеству треонина 1,0 кг соевого шрота соответствует 0,� кг 
рыбной муки, 1,0 подсолнечного жмыха, 1,1 молочного порошка, 1,2 мясо- 
костной муки. Также треонином богаты семена льна, чечевицы, амаран-
та, кормового люпина, гороха, кормовых бобов.

Результаты исследования показали, что соевый шрот можно заме-
нить другими местными кормами.

Ключевые слова: аминокислоты, местные, белковые, корма, замена, 
соя.

Одним из основных критериев в производстве продукции животно-
водства являются корма, которые составляют около 70 процентов расходов 
на продукцию животноводческого происхождения.

При недостаточном количестве кормового белка или незаменимых 
аминокислот животные плохо развиваются, недостаточный среднесуточ-
ный привес, используется большое количество кормов. Мясо таких живот-
ных не имеет спроса на рынке (1, 2, 3, 7).

Эффективность белковых кормовых добавок в рационе животных 
более зависит от сочетания в нем незаменимых аминокислот, а не от обще-
го количества белка (3, 4).

Соя – одна из важнейших белковых культур в мире. Потребность в 
соевом жмыхе или шроте на корма в 4,5 раза больше чем потребность со-
евого масла. В США соя на корм составляет 60-70%. По содержанию ли-
зина соя превосходит все остальные белковые кормовые культуры. Но в 
бобах сои содержится 13 аминокислот, однако питательная ценность и 
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возможность полного усвоения антипитательных веществ, которые в за-
висимости от технологии приготовления снижают питательную ценность 
и полностью нет возможности достичь полного усвоения аминокислот (4, 
5). В разных растениях и даже в кормах животного происхождения содер-
жание незаменимых кислот и их сочетание различное. Как недостаточное, 
так и излишнее количество аминокислот отрицательно влияет на рост, раз-
витие и здоровье животных. Поэтому при создании рационов необходимо 
знать химический состав отдельных входящих компонентов, имея ввиду 
химическую блокировку при усвоении незаменимых аминокислот. В на-
ших опытах при добавке 20% белковых кормов (гороха, кормовых бобов, 
вики, люпина и рапсового жмыха) среднесуточные привесы подопытных 
свиней практически не отличались от контрольной группы, которая по-
лучала добавку из соевого шрота (6, 7). Не установлено и существенных 
различий в морфологическом составе мяса туш.

Цель работы – установить состав аминокислот в различных кормах 
и подсчитать возможность при составлении рационов замены соевого 
шрота определенным количеством местных кормов. 

Условия опытов и методика исследований. Состав аминокислот 
произведен анализатором T-339. Гидролиз произведен 6N HCl в течение 24 
часов при температуре 104 °С. Результаты введены в компьютер и подсчи-°С. Результаты введены в компьютер и подсчи-С. Результаты введены в компьютер и подсчи-
тана поочередная возможность замены соевого шрота разными видами 
кормов.

Результаты исследования. Результаты исследования в кормах по 
составу лизина и треонина представлены в табл. 1 и 2.

1. Замена соевого шрота по лизину

№ 
п/п Вид корма

Лизин В % по сравнению 
с соевым шротом

Масса 
заменителей в кг.

г/кг % кг
1. Рыбная мука 58,3 218 0,5
2. Молочный порошок 26,8 100 1,0
3. Соевый шрот 26,7 100 1,0
4. Костная мука 24,8 93 1,1
5. Зерно чечевицы 21,2 79,3 1,3
6. Люпин 17,6 65,9 1,5
7. Кормовые бобы 16,1 60,3 1,7
8. Горох 14,6 54,7 1,8
9. Вика 14,3 53,6 1,9

10. Щирица 14,1 52,9 1,9
11. Горох (полузрелый) 13,8 51,8 1,8



 Корми і кормовиробництво. 2004. Вип. 54. 1��

12. Рапсовый жмых 13,4 50,2 1,9
13. Подсолнечниковый жмых 12,7 47,6 2,1
14. Чечевица (полузрелая) 10,4 39,1 2,6
15. Люцерна желтая 10,4 38,8 2,6
16. Эспарцет (стадия бутониз.) 10,2 38,3 2,6
17. Клевер пурпурный 9,71 36,4 2,7
18. Астрагал 9,62 36,0 2,8
19. Сераделла 9,59 35,9 2,8
20. Нут культурный 9,55 35.8 2,8
21. Клевер однолетний 8,83 33.1 3.0
22. Клевер ‘Атоляй’ 8,46 31,7 3,2
23. Семена льна 8,33 31,2 3,2
24. Кормовые бобы 7,24 27,1 3,7
25. Лядвенец 7,14 26,7 3.7
26. Сено гибридной люцерны 6,22 23,3 4.3
27. Рапсовый жмых 5,0 18,5 5,3
28. Овес 4,92 18,4 5,4
29. Семена сафлоры 4,29 16,1 6,2
30. Ячмень 3,98 14,9 6,7
31. Плевел однолетний 3,94 14,8 6,8
32. Гороховая солома 3,86 14,5 6,9
33. Сено клеверное 3,84 14,4 7,0
34. Сено культурных пастбищ 3,63 13,6 7,4
35. Язвенник 3,36 12,6 7,9
36. Сено натуральных пастбищ 3,29 12,3 8,1
37. Пшеница 3,29 12,.3 8,1
38. Кукуруза на зеленый корм 3,23 12,1 8,3
39. Яблочный жмых (сушён.) 3,12 11,7 8,6
40. Мякина клеверная 2,86 10,7 9,3
41. Молоко коровье 2,67 10,0 10,0
42. Люцерна второго укоса 2,31 8,65 11,6
43. Эспарцет 2,1 7,87 12,7
44. Силос клеверный 2,05 7,68 13,0
45. Красный клевер второго укоса 1,95 7,3 13,7
46. Силос культурных пасбищ 1,92 7,19 13,9
47. Трава культурных пастбищ 1,92 7,19 13,9
48. Мятлик луговой 1,83 6,85 14,6
49. Клевер белый 1,74 6,52 15,3
50. Клевер красный 1,69 6,33 15,8
51. Клевер розовый 1,69 6,33 15,8
52. Рожь на зеленый корм 1,59 5,96 16,8
53. Солома ячменная 1,56 5,84 17,1
54. Силос красн. клевера 1,51 5,66 17,7
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55. Масса желудочн. (к.р. скот) 1,28 4,79 20,9
56. Плевел многолетний 1,27 4,76 21,0
57. Тимофеевка луговая 1,24 4,64 21,5
58. Овсяница луговая 1,24 4,64 21,5
59. Костер 1,2 4,49 22,3
60. Силос луговых трав 1,17 4,38 22,8
61. Солома овсяная 1,14 4,27 23,4
62. Овсяница красная 1,12 4,19 23,8
63. Мятлик болотный 1,12 4,19 23,8
64. Картофель 0,67 2,51 39,9
65. Кукуруза на зеленный корм 0,62 2,32 43,1
66. Сенаж яровой соломы 0,56 2,1 47,7
67. Сенаж кукурузы 0,48 1,8 55,6
68. Свекла кормовая 0,43 1,61 62,1
69. Свекла сахарная 0,43 1,61 62,1
70. Морковь 0,41 1,54 65,1
71. Жмых сахарной свеклы 0,27 1.01 98,9

2. Замена соевого шрота по треонину

№ п/
п Вид корма

Треонин В % по сравнению 
с соевым шротом

Масса 
заменителей в кг.

г/кг % кг
1. Рыбная мука 27,7 167 0,6
2. Соевый шрот 16,6 100 1,0
3. Подсолнечниковый жмых 16,4 98,8 1,0
4. Молочный порошок 14,9 89,8 1,1
5. Мясокостная мука 13,7 82,7 1,2
6. Семена льна 9,72 58,6 1,7
7. Щирица 9,71 58,5 1,7
8. Чечевица 9,32 56,1 1,8
9. Люпин 8,97 54,0 1,9

10. Горох 8,42 50,7 2,0
11. Кормовые бобы 8,28 49,9 2,0
12. Вика 7,94 47,8 2,1
13. Астрагал 7,54 45,4 2,2
14. Люцерна желтая 7,53 45,4 2,2
15. Клевер Атоляй 7,47 45,0 2,2
16. Горох (полузрелый) 7,03 42,3 2,4
17. Эспарцет 7,02 42,3 2,4
18. Клевер александр. 6,7 40,4 2,5
19. Клевер однолетний 6,38 38,4 2,6
20. Нут (зеленая масса с семенами) 6,2 37,3 2,7
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21. Сераделла 6,14 37.0 2.7
22. Бобы (молочн. зрелость) 5,7 34,3 2,9
23. Лядвенец (полузрелой ст.) 5,12 30,8 3,21
24. Овес 3,84 23,1 4,3
25. Кукуруза 3,83 23,1 4,3
26. Семена сафлоры 3,78 22,8 4,4
27. Ячмень 3,34 20,1 5,0
28. Сено люцерны 3,33 20,1 5,0
29. Пшеница 3,22 19,4 5,2
30. Сено культурных пастбищ 3,08 18,6 5,4
31. Гороховая солома 2,99 18,0 5,6
32. Сено натуральных пастбищ 2,94 17,7 5,6
33. Сено клеверное 2,89 17,4 5,7
34. Мякина клеверная 2,71 16,3 6,1
35. Плевел однолетн. 2,67 16,1 6,2
36. Яблочный жмых (сушён.) 2,47 14,9 6,7
37. Язвенник 2,23 13,4 7,4
38. Мякина клеверная 1,74 10,5 9,5
39. Люцерны второго укоса 1,69 10,2 9,8
40. Красный клевер второго укоса 1,56 9,4 10,6
41. Клевер розовый 1,56 9,4 10,6
42. Солома овсяная 1,55 9,34 10,7
43. Эспарцет 1,54 9,28 10,8
44. Трава культурных пастбищ 1,53 9,22 10,8
45. Рожь на зеленый корм 1.52 9,16 10,9
46. Молочный порошок 1.51 9,1 11,0
47. Сенаж пастбищ 1,46 8,8 11,4
48. Клевер белый 1,45 8,73 11,4
49. Мятлик луговой 1,39 8,37 11,9
50. Солома ячменная 1,37 8,25 12,1
51. Силос красного клевера 1,15 6,93 14,4
52. Клевер красный 1,11 6,69 15,0
53. Масса желудочн. (к. р. скот) 1.06 6,39 15,7
54. Овсяница луговая 1,04 6,27 16,0
55. Силос культурных пастбищ 1,0 6,02 16,6
56. Тимофеевка луговая 0,97 5,84 17,1
57. Плевел многолетний 0,9 5,42 18,4
58. Мятлик болотный 0,84 5,06 19,8
59. Овсяница красная 0,83 5,0 20,0
60. Кострец безостый 0,83 5,0 20,0
61. Сенаж яровой соломы 0,67 4,04 24,8
62. Картофель 0,59 3,55 28,1
63. Кукуруза на зеленый корм 0,51 3,07 32,5
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64. Силос кукурузы 0,48 2,89 34,6
65. Морковь 0,36 2,17 46,1
66. Свекла кормовая 0,32 1,93 51,9
67. Свекла полусахарная 0,32 1,93 51,9
68. Жмых сахарной свеклы 0.31 1,87 53,5

По данным  табл. 1 видно, что при замене по лизину одного кг соево-
го шрота рыбной муки нужно 0,5 кг, молочного порошка 1,0 кг, мясокост-
ной муки 1,1 кг, которые организмом усваиваются лучше, чем соевый 
шрот. Наименьшее количество антипитательных веществ содержит зерно 
чечевицы. Очень широко в производстве могут применяться кормовой 
люпин, горох, вика, рапсовый жмых. Для замены 1 кг соевого шрота тре-
буется 2,6 – 3,0 кг (в зависимости от фазы развития) чечевицы или люцер-
ны желтой, эспарцета, клевера пурпурного, астрагала, сераделлы, клевера 
однолетнего. Если на пастбище особенно много белого клевера, по наше-
му мнению, лизином пополнять рационы не целесообразно.

По данным таблицы 2, килограмм соевого шрота можно заменить 
1,1 кг жмыха подсолнечника и молочного порошка. Большое количество 
треонина содержится в мясокостной муке (82,7 %), семенах льна (58,6 %), 
семенах чечевицы (58,5 %), амаранте (56,1%), около 2,0 кг потребуются 
зерна люпина, гороха, кормовых бобов, вики. Мы считаем, что при доста-
точном количестве бобовых, таких как люцерны желтой, белого клевера, 
эспарцета, однолетнего клевера и сераделлы, обогащение рациона белко-
выми добавками с треонином нецелесообразно.

Выводы и предложения. 1. Белковую добавку к кормам (соевый 
шрот по лизину и треонину) можно заменить другими местными кормами 
(бобовыми или животного происхождения.

2. Рационы целесообразно пополнять аминокислотными добавками, 
исходя из состава компонентов корма. 

3. Производить закупку соевого шрота или белковых концентратов 
только в зависимости от специализации хозяйства.
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ПІДВИЩеННя еФеКТИВНОсТІ ВИКОРИсТАННя КОРМІВ 
БИчКАМИ НА ВІДГОДІВлІ шляхОМ БАлАНсУВАННя 
РАЦІОНІВ зА селеНОМ

Викладено дані оплати кормів приростами живої маси і продуктами 
забою бичків на відгодівлі шляхом балансування раціонів за селеном. Кращі 
результати отримані при вмісті селену в раціоні 0,� мг/кг сухої речови-
ни. 

Ключові слова: селен, раціон, бички, продукти забою. 

Як відомо, ефективність використання кормів при відгодівлі великої 
рогатої худоби у значній мірі залежить від збалансованості раціонів тварин 
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за енергією, протеїном, вітамінами та мінеральними елементами. Проте у 
практичних умовах раціони худоби на відгодівлі балансують, в основному, 
за енергією, протеїном, кальцієм та фосфором, а з мікроелементів – залі-
зом, міддю, цинком, марганцем, кобальтом і йодом. Поза увагою залиша-
ється такий мікроелемент як селен. Це можна підтвердити навіть відсут-
ністю норм згодовування його великій рогатій худобі стосовно вікових і 
статевих груп, фізіологічного стану та рівня продуктивності [1, 2]. Хоча на 
сьогодні численними експериментами доведено, що селен є одним з най-
активніших компонентів антиоксидантної системи, виконує функцію ві-
таміну Е, входить до складу і визначає активність фермента глутатіонпе-
роксидази та активує цілий ряд фосфатаз, які прискорюють або гальмують 
синтез АТФ, може заміщати сірку в амінокислотах – метіоніні, цистеїні, 
впливає на засвоєння вітамінів А, С і К, аналогічно α – токоферолу взаємо-
діє з ліпопротеїдами тощо [3, 4, 5, 6]. Така надто широка біологічна дія 
селену, безумовно, відбивається на енергетичному, білковому, вуглеводно-
жировому і мінеральному обміні, а в кінцевому підсумку – на стані здо-
ров’я і продуктивності тварин та ефективності використання ними кор-
мів.

Зважаючи на згадані обставини, в дослідженнях вивчали вплив різ-
них рівнів селену в раціоні на ефективність використання кормів при від-
годівлі бичків. Для цього в умовах ВАТ «Терезине» Київської області на 
4-х групах бичків 12-14-міс. віку української чорно-рябої породи провели 
науково-господарський дослід за схемою (табл. 1).

1. Схема проведення науково-господарського досліду на бичках

Групи
Умови годівлі

Зрівняльний період (18 діб ) Основний період (188 діб )

1 контрольна 

Основний раціон (ОР):сіно злаково
бобове, солома пшенична, силос 

кукурудзяний, маляс, мінеральні добавки 
(сіль кухонна, монокальцій-фосфат)

ОР

2 дослідна ОР
ОР + селеніт натрію до 

загального рівня селену 0,2 мг/кг 
сухої речовини раціону

3 дослідна ОР ОР + селеніт натрію
( Se – 0,3 мг/кг СР )

4 дослідна ОР ОР + селеніт натрію
( Se – 0,4 мг/кг СР )

 
У кожній піддослідній групі було по 10 голів бичків-аналогів за по-

родною приналежністю, віком та живою масою.
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У зрівняльний період тривалістю 18 днів годівля бичків усіх груп 
була однаковою. Після завершення зрівняльного періоду бичків переважи-
ли і з урахуванням їх живої маси та інтенсивності росту остаточно сфор-
мували піддослідні групи.

Годівля бичків усіх груп упродовж 188 днів основного періоду до-
сліду (21 жовтня – 26 квітня ) була ідентичною, за винятком тварин 2, 3 і 
4-ї дослідних груп, яким до основного раціону в складі комбікорму дода-
вали селеніт натрію для забезпечення загального вмісту селену в раціоні 
відповідно 0,2; 0,3; 0,4 мг/кг сухої речовини. У раціоні бичків 1 контроль-
ної групи рівень селену відповідав фактичному вмісту його в кормах. 
Селеніт натрію вводили в комбікорм у вигляді водного розчину, що забез-
печувало високу рівномірність змішування селенового препарату з кор-
мом.

Утримувались піддослідні бички у дворядному приміщенні із суціль-
ною дерев’яною підлогою на прив’язі.

Під час проведення експерименту вивчали споживання кормів бичка-
ми, динаміку їх живої маси, витрати кормів на 1 кг приросту живої маси, 
забійні якості та економічну ефективність відгодівлі на раціонах з різним 
вмістом селену.

Як показали отримані результати, досліджувані рівні селену істотно 
не вплинули на споживання кормів бичками дослідних груп (табл. 2). 

У середньому за дослід загальна поживність добового раціону бичків 
контрольної групи у розрахунку на одну голову склала 7,64 корм.од., а 2, 3 
і 4-ї дослідних груп відповідно – 7,63; 7,64 і 7,65 корм.од., тобто практично 
була однаковою. Теж саме характерне і для протеїнової поживності раціо-
нів. Зокрема, на кожну голову 1 контрольної групи було витрачено в серед-
ньому за добу 618 г перетравного протеїну, або 100 г на одну кормову 
одиницю. У 2-4-й дослідних групах ці витрати складали 617-619 г на 1 го-
лову, або теж 100 г на 1 кормову одиницю.

Щодо інших елементів живлення (сирий жир, сира клітковина, крох-
маль, цукор, кальцій, фосфор, каротин тощо), то вони в раціонах контр-
ольних і дослідних тварин були майже на одному рівні і відповідали нор-
мам годівлі.

Проте, незважаючи на відсутність різниці у споживанні кормів, інтен-
сивність росту бичків дослідних груп була вищою за контроль, про що 
свідчать дані таблиці 3.

Так, наприкінці досліду за живою масою однієї голови бички 2-ї до-
слідної групи перевищували контрольних аналогів на 11,7 кг, а 3 і 4-ї до-
слідних груп на 14,5 і 13,0 кг. Внаслідок цього середньодобові прирости 
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тварин 2,3 і 4-ї дослідних груп переважали над контролем відповідно на 
62 г, або 8,3 % (Р<0,05), 77 г, або 10,3 % ( Р<0,001), і 69 г, або 9,2 % 
(Р<0,01).

2. Фактичне споживання піддослідними тваринами кормів  
за період досліду, на голову за добу

Корми
Групи

контрольна дослідні
1 2 3 4

Сіно вико-вівсяне, кг
Солома пшенична, кг
Силос кукурудзяний, кг
Маляс, кг
Комбікорм, кг
Кухонна сіль, г
Монокальцій фосфат, кг 

1,84
0,63
13,3
0,5
2,2
39
42

1,87
0,61
13,2
0,5
2,2
39
42

1,83
0,64
13,4
0,5
2,2
39
42

1,85
0,63
13,3
0,5
2,2
39
42

В кормах міститься:
сухої речовини, кг
кормових одиниць
обмінної енергії, МДж
перетрав. протеїну, г
сирої клітковини, г
крохмалю, г 
цукру, г
кальцію, г
фосфору, г
каротину, мг

7,64
6,18

74,28
618

1820
1191
445
46,1
30,3
294

7,63
6,19

74,24
619

1822
1190
444
46,2
30,4
292

7,64
6,18

74,26
617

1823
1191
445
46,0
30,2
296

7,65
6,19

74,29
618

1822
1190
446
46,1
30,5
295

Окрім інтенсивності росту піддослідних бичків, в експерименті ви-
вчали також м’ясну продуктивність. При цьому для забою відбирали по 
три голови, які за живою масою наближалися до середніх показників для 
групи. Результати контрольного забою бичків наведені в таблиці 4. 

3. Динаміка живої маси піддослідних бичків (n=10; M±m)

Показник
Групи

контрольна дослідні
1 2 3 4

Жива маса 1 бичка, кг:
на початку досліду
наприкінці досліду
Валовий приріст, кг
Середньодоб. приріст, г
± до контролю: г
 %

307,4±7,2
447,8±6,5
140,4±4,3
747±14,9

-
-

306,6±8,4
458,7±5,2
152,1±5,0
809±14,3*

+ 62
+8,3

307,2±6,9
462,1±4,7
154,9±4,9
824±6,1***

+ 77
+10,3

307,3±8,1
460,7±5,8
153,4±3,8
816±10,4**

+69
+9,2

Примітка: *- р < 0,05; **- р < 0,01; ***- р <0,001.
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4. Забійні показники піддослідних бичків ( n=3; M±m )

Показник
Група

контрольна дослідні
1 2 3 4

Передзабійна жива маса, кг
Маса, кг :
парної туші
жиру-серцю
Забійний вихід, %
Маса, кг:
охолодженої туші
в т.ч.: м’якоті в туші
  кісток
  сухожилок, хрящів
Коефіцієнт м’ясності

446,5±3,4

258,1±5,6
12,4±0,9

57,8

254,4
193,4
51,3
9,8

3,77

458,1±5,6

265,2±4,7
12,2±1,2

57,9

261,6
199,1
52,1
9,9

3,82

461,6±3,7

268,2±6,1
12,6±0,8

58,1

264,7
201,5
52,3
10,1
3,85

460,3±4,2

266,9±4,9
12,5±0,9

58,0

263,4
200,5
52,1
10,0
3,85

З таблиці видно, що за передзабійною живою масою бичків різниця 
на користь дослідних груп порівняно з контролем становила 11,6 – 15,1 кг, 
що, у свою чергу, зумовило відмінності у показниках маси парної та охо-
лодженої туші.  

Так, якщо маса парної туші у контрольних тварин становила 258,1 кг, 
то у бичків 2-ї дослідної групи вона була більшою на 7,1 кг, або 2,75%, 
3-ї – 10,1 кг, або 3,91%, і 4-ї – на 8,8 кг, або 3,40%. Аналогічна картина 
характерна і для показників охолодженої туші. Щодо величини забійного 
виходу, то відмічена лише тенденція збільшення його у тварин дослідних 
груп.

Визначення морфологічного складу туш засвідчило переваги дослід-
них груп тварин перед контрольною більшим вмістом м’якоті в туші (на 
5,7-8,1 кг), та дещо вищим коефіцієнтом м’ясності ( на 0,05-0,08 ). У тушах 
дослідних бичків зменшувався вміст кісток ( 19,7-19,9% проти 20,1% у 
контролі).

Одним з основних показників при вирощуванні молодняку на м’ясо 
є оплата кормів, яка, окрім породної приналежності тварин, значно зале-
жить від збалансованості раціонів. У наших дослідженнях раціони бичків 
дослідних груп відрізнялися від контролю за вмістом селену, тому різницю 
у витратах корму на продукцію міг зумовити цей фактор.

Аналіз отриманих результатів показав, що оплата корму була високою 
у бичків усіх піддослідних груп (табл. 5).

Проте кращі показники порівняно з контролем мали бички дослідних 
груп. Так, якщо контрольні тварини на 1 кг приросту живої маси витрача-
ли 8,27 кормової одиниці, то тварини 2-ї дослідної групи на 7,5; 3-ї дослід-
ної – 9,3 і 4-ї дослідної групи – на 8,2% менше.



14� Корми і кормовиробництво. 2004. Вип. 54.

5. Оплата корму бичками піддослідних груп

Показник
Групи

контрольна дослідні
1 2 3 4

Витрати кормів на 1 бичка за
період (188 днів) досліду, корм. од.
Одержано приросту, кг
Витрати кормів на 1 кг приросту 
живої маси, корм. од.
У % до контролю

1161,8
140,4

8,27
100

1163,7
152,1

7,65
92,5

1161,8
154,9

7,50
90,7

1163,7
153,4

7,59
91,8

 
Балансування раціонів за селеном не тільки сприяє більш ефективно-

му використанню кормів при відгодівлі молодняку великої рогатої худоби, 
але й вигідне економічно. 

Так, якщо реалізаційну вартість 1 кг приросту живої маси молодняку 
великої рогатої худоби на відгодівлі прийняти за 5 грн., то від одного бич-
ка контрольної групи за період досліду було отримано продукції (прирос-
ту) на суму 702 грн. (5 грн. х 140,4 кг приросту). Доведення вмісту селену 
в раціоні тварин 2-ї дослідної групи до 2 мг/кг сухої речовини сприяло 
отриманню приросту їх живої маси на суму 760,5 грн. (5 грн. х 152,1 кг), 
що більше від контролю на 58,5 грн. Ще більше продукції (на суму 
77 4 , 5 грн.) отримано від тварин 3-ї дослідної групи з вмістом селену в 
раціоні 0,3 мг/кг сухої речовини. Різниця між реалізаційною вартістю при-
росту бичків цієї групи і контролем склала 72,5 грн. Збільшення вмісту 
селену в раціоні до 0,4 мг/кг сухої речовини зумовлювало різницю між 
сумою реалізаційної вартості приросту бичків 4-ї дослідної групи і контр-
олем (65 грн.), але вона була меншою, ніж між 3-ю дослідною групою і 
контролем ( 65,0 грн. проти 72,5 грн.).

Вартість же селеніту натрію, витраченого за період досліду (188 днів) 
на одного бичка 2-ї дослідної групи, склала 1,7 коп., 3-ї – 3,1 коп. і 4-ї до-
слідної групи – 4,6 коп., що свідчить про високу економічну ефективність 
балансування раціонів бичків на відгодівлі за селеном.

Висновки. 1. Балансування раціонів бичків на відгодівлі за селеном 
в дозах 0,2; 0,3 і 0,4 мг/кг сухої речовини сприяє підвищенню ефективнос-
ті використання кормів, внаслідок чого зростають середньодобові прирос-
ти живої маси тварин відповідно на 8,3 ; 10,3 і 9,2 % (від 747 до 824 г). 

2. Доведення рівня селену в раціоні до 0,2; 0,3 і 0,4 мг/кг сухої речо-
вини зумовлює підвищення оплати корму бичками на відгодівлі на 7,5; 9,3 
і 8,2% та покращує їх забійні показники: передзабійна жива маса збільшу-
ється на 11,6-15,1 кг, а маса парної туші – на 7,1-10,1 кг.
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ВПлИВ зГОДОВУВАННя КОМБІКОРМУ І ПРеМІКсУ 
НОВОї РеЦеПТУРИ В сКлАДІ сІНАЖНО-
КОНЦеНТРАТНОГО РАЦІОНУ НА АзОТОВИй ОБМІН  
У РУБЦІ ДІйНИх КОРІВ

Наведено дані про стимулюючий вплив згодовування комбікорму і 
преміксу нової рецептури в складі сінажно-концентратного раціону на 
азотовий обмін у рубці дійних корів.

Ключові слова: корови, рубець, азоти, комбікорм, премікс.

Сучасна система годівлі великої рогатої худоби у зимово-стійловий 
період утримання, як в цілому в Україні, так і у її західному регіоні базу-
ється на широкому використанні в складі раціонів силосованих кормів 
(силос, сінаж, зерносінаж) [1, 9]. Ще донедавна одним з основних складо-
вих раціонів зимового періоду для худоби, у західних областях України був 
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кукурудзяний силос. Проте останнім часом спостерігається тенденція до 
скорочення площ під посіви цієї культури, яка в грунтово-кліматичних 
умовах зони не завжди є високоврожайною, потребує великої кількості 
добрив, гербіцидів і є трудомісткою. У зв’язку із цим широкого застосу-
вання в годівлі худоби у більшості господарств, як альтернатива кукуру-
дзяному силосу, набуває сінаж виготовлений із злаково-бобових сумішок. 
Ефективність сінажу, як і будь-якого іншого основного корму раціону, у 
свою чергу визначається повноцінністю комбікорму, тобто збагаченого 
кормовими добавками (БМД, БВМД, БЖМД, МД, премікси тощо) [3, 6]. 
Використовувані на сьогодні в практиці годівлі комбікорми та кормові до-
бавки (розроблені в колишніх наукових установах СРСР, а також імпортні) 
не завжди враховують всі ці особливості і тим самим не дають можливос-
ті максимально використати генетичний потенціал тварин. Тому при роз-
робці нових рецептів комбікормів і добавок слід брати до уваги структуру 
кормової бази, тип раціону, біогеохімічну ситуацію регіону, тобто дефіцит 
в раціонах у розрізі зон ряду макро- і мікроелементів. Зокрема, для захід-
ної – це фосфор, сірка, натрій, мідь, цинк, кобальт, йод та інші. 

Перераховані моменти в комплексі тісно пов’язані із такою важливою 
ланкою обміну речовин у жуйних, як метаболізм азотів у рубці. 
Концентрація останніх у передшлунках у свою чергу дуже часто позна-
чається на тому, чи іншому рівні продуктивності великої рогатої худоби 
[10, 11].

Виходячи із вищесказаного, ми поставили перед собою завдання роз-
робити нову рецептуру комбікорму і преміксу, вивчити їх вплив в складі 
сінажно-концентратного раціону на рівень азотового обміну у рубці ді-
йних корів та їх молочну продуктивність.

Матеріали і методика досліджень. Дослід, тривалістю 90 днів, про-
ведено на двох групах корів-аналогів, чорно-рябої породи по 8 голів у 
кожній, із середньодобовим надоєм 19-21 кг молока, в зимово-стійловий 
період утримання. Схему досліду наведено в таблиці 1.

1. Схема досліду

Група Кількість тварин Умови годівлі
І 8 ОР + комбікорм К60-5-89 у комплексі із преміксом П60-6М
ІІ 8 ОР + дослідні варіанти комбікорму і преміксу

Основний раціон (ОР) – сінаж злаково-бобовий, сіно злаково-бобове, січка озимої пшени-
ці, меляса.
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Тип годівлі сінажно-концентратний. В дослідний період коровам 
першої (контрольної) групи разом із ОР згодовували стандартні комбікорм 
К 60-5-89 та премікс П60-6М, які рекомендовані ВІТом для дійних корів із 
молочною продуктивністю 5-6 тис. кг за лактацію у зимовий період утри-
мання. До складу комбікорму входили: дерть злакових (пшениця фуражна, 
ячмінь, овес, висівки пшеничні), трав’яне борошно, шроти (соняшнико-
вий, ріпаковий), меляса, фосфат кормовий, кухонна сіль і вказаний пре-
мікс. Комбікорм для тварин другої (дослідної групи) містив зернові компо-
ненти, характерні для умов кормової бази регіону (пшениця фуражна, яч-
мінь, овес, жито, горох, трав’яна різка та інші). Соняшниковий шрот було 
замінено екструдованими кормовими бобами. Макромінеральна частина 
представлена фосфатом кормовим, кухонною та глауберовою солями, ди-
амонійфосфатом. До структури дослідного преміксу включали солі дефі-
цитних для західної біогеохімічної зони мікроелементів (мідь, цинк, ко-
бальт, марганець, йод, селен) в комплексі із жиророзчинними вітамінами. 
Комбікорми згодовували з розрахунку 250 г на 1 кг молока. Годівлю тварин 
проводили згідно до загальноприйнятих норм [3].

Матеріалом досліджень служив вміст рубця, відібраний через дві 
години після ранішньої годівлі корів. У пробах вмістимого визначали кон-
центрацію загального і залишкового азотів за К’єльдалем [5, 7], білкового 
азоту – за різницею між загальним і залишковим, кількість аміаку – за 
методом Конвея [2, 7].

Одержані цифрові дані опрацьовували статистично.
Результати досліджень. За дослідний період (90 днів) тварини обох 

груп спожили практично однакову кількість кормів (за основними показ-
никами поживності): 

– перша група – 1485,4 кг корм. од., 172,5 кг перетравного протеїну;
– друга група – 1521,4 кг корм. од., 179,4 кг перетравного протеїну.
Проте згодовування піддослідним коровам стандартних та дослідних 

комбікормів і преміксів по різному позначилось, на рівні забезпечення 
раціонів біологічно активними речовинами. Зокрема, в раціоні корів 
контрольної групи спостерігається нестача фосфору, натрію, сірки, міді, 
цинку, кобальту, йоду, селену. У дослідній групі цей дефіцит поповнювали 
за рахунок відповідних солей перерахованих елементів. Все це вплинуло 
на інтенсивність азотового обміну у рубці, а в кінцевому результаті – мо-
лочну продуктивність тварин. 

Аналіз отриманих даних, які представлені на таблиці 2, вказує на 
суттєві зміни фракцій азотового обміну. 
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2. Метаболізм азотів у рубці піддослідних корів у зимово-стійловий  
період утримання (М±m; n=3)

Показники
Групи 

І ІІ
Азоти, мг%:

загальний 82,8±2,16 105,0±2,20***
залишковий 40,8±1,95 38,7±0,22
білковий 42,0±3,9 66,3±1,95***
аміачний 20,4±0,56 16,5±0,56***

*** – вірогідно 

Так, рівень загального азоту в рубці корів другої групи становить 
105 мг%, а першої – 82,8 мг%, тобто різниця складає 22,2 мг%, або 26,8 % 
(Р<0,01). Концентрація залишкового азоту у контрольній групі знаходить-
ся на рівні 40,8 мг%, а в дослідній – 38,7 мг%. Різниця складає 2,1 мг% 
(Р>0,05). Білковий азот дослідної групи (66,3 мг%) переважає аналогічний 
показник контрольної (42,0 мг%), на 24,3 мг%, що у процентному відно-
шенні становить 57,9% (Р<0,01). Щодо концентрації аміачного азоту, то 
слід підкреслити, що в рубці корів другої групи його є значно менше ніж 
у першій. Так, кількість аміачного азоту у досліді становить 16,5 мг%, а в 
контрольній 20,4 мг%. Отже різниця складає 3,9 мг%, тобто 19,1% 
(Р<0,01). 

Підвищена концентрація загального азоту у середовищі рубця корів 
другої групи свідчення інтенсивного наростання пулу азотів у передшлун-
ках. Цей рівень, судячи з відносно меншої кількості залишкового та вели-
кої – білкового азотів, поповнюється за рахунок останнього. Висока кон-
центрація білкового азоту у свою чергу розцінюється, як процес інтенси-
фікації ферментативної і білоксинтезуючої (накопичення мікробіального 
протеїну) активності мікроорганізмів рубця [10, 11]. Зв’язуючою ланкою у 
системі азотових фракцій та синтезі мікробіального білка є азот аміаку. 
Для більшості мікроорганізмів (близько 90%) аміак є основним джерелом 
азоту в процесах синтезу мікробного білка, а для 25% з них – лімітуючий 
фактор збереження популяції [12]. Вірогідне зменшення кількості аміач-
ного білка у рубцевому вмісті корів дослідної групи, з однієї сторони 
свідчення інтенсивної його утилізації мікроорганізмами та накопичення 
мікробіального протеїну. З другої сторони, в умовах нашого експерименту, 
концентрація цієї фракції азоту може бути обумовлена як вищенаведеним, 
так і іншими факторами. Кількість залишкового азоту у рубці корів піддо-
слідних груп певною мірою характеризує рівень розщеплення протеїну до 
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кінцевого продукту – аміаку. Як відомо, потреба багатокамерних у проте-
їні складається із потреб мікроорганізмів рубця у азоті, джерелом якого є 
легкостравний кормовий протеїн і небілковий азот та – організму у аміно-
кислотах, які задовольняються за рахунок мікробного і кормового протеї-
ну, що не розщепилися у рубці. Сучасна система живлення корів [4, 11] 
передбачає оптимальне співвідношення між важко- і легкорозщеплюва-
ним протеїном в залежності від продуктивності, періоду лактації. У зв’яз-
ку з цим, що шляхом підбору кормів не завжди вдається забезпечити 
оптимальне співвідношення цих фракцій протеїну, розробляються спосо-
би його захисту від швидкого гідролізу у рубці, зокрема, екструдування 
білкових кормів, їх обробка формальдегідом та інше [8, 13]. Застосування 
екструзії, як правило, супроводжується зменшенням концентрації аміаку в 
рубцевому середовищі. У дослідному варіанті комбікорму використано 
екструдовані форми кормових бобів і гороху, що, очевидно, викликає зни-
ження рівня аміачного азоту, як вільного так і в складі залишкового у 
рубці корів дослідної групи, порівняно із контрольною.

Отже, в цілому вищий статус показників азотового обміну у рубцево-
му середовищі дослідних тварин, порівняно із контрольними, наслідок 
комплексної дії згодовування комбікорму і преміксу нової рецептури, які 
забезпечують оптимальні параметри ряду важливих у фізіологічному від-
ношені речовин, зокрема таких як фосфор, натрій, сірка, мідь, цинк, йод, 
селен. Це позитивно позначається на молочній продуктивності корів дру-
гої групи. Так, середньодобовий надій молока за період досліду в останній 
становить 21,1 кг, проти 18,8 кг у першій, тобто різниця складає 2,3 кг, або 
12,2% на користь дослідної групи.

Висновки. Застосування у складі сінажно-концентратного раціону 
експериментальних варіантів комбікорму і преміксу підвищує у рубці ко-
рів дослідної групи, порівняно із контрольною, рівень загального та білко-
вого азотів; знижує концентрацію аміаку і залишкового азоту.
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ОЦІНКА ПОЖИВНОсТІ ТА ПРОДУКТИВНОї ДІї КОРМІВ  
І РАЦІОНІВ зА ПРОДУКЦІєЮ й еНеРГІєЮ МОлОКА

Нова оцінка продуктивної дії будь-якого виду корму і раціонів прово-
диться за продукцією і енергією молока на основі потреби у сухій речови-
ні та сирому протеїні для синтезу молока з врахуванням депресивної дії 
клітковини від її фізіологічної потреби для корів різної продуктивності.

Ключові слова: суха речовина, сирий протеїн, енергія молока, сира 
клітковина, депресія клітковини, продуктивна дія корму.

В основу нового методологічного підходу оцінки кормів і раціонів за 
продукцією молока покладено потребу корів у сухих речовинах, сирому 
протеїні та сирій клітковині. Нами взята продуктивність із добовим надо-
єм 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40 кг молока від корови. Для 
синтезу 1 кг молока розрахована потреба у сухій речовині, сирому протеї-
ні, сирій клітковині, крохмалі, цукрах і сирому жирові для корів вказаної 
продуктивності (табл. 1).

Для оцінки кормів за новим принципом взяті дані їх хімічного аналі-
зу з довідників А. П. Калашникова та ін. [3] та М. М. Карпуся та ін. [2].

Такий методологічний підхід до оцінки корму нами був проведений 
відносно люцерни синьогібридної у фазі бутонізації, на початку та в кінці 
цвітіння. Дані хімічного аналізу люцерни різних фаз вегетації взяті з до-
відника поживності кормів [2]. Визначення продуктивної дії (ПД) будь-
якого виду корму (в г одержаного молока) для корів з відомою продуктив-
ністю проводили за співвідношенням:

де ПК – кількість сирого протеїну (г) в 1 кг оцінюємого корму;
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ПП – потреба сирого протеїну (г) для синтезу 1 кг молока відомої про-
дуктивності корів (табл. 1). Вміст енергії в 1 кг молока брали 3 МДж.

Такі розрахунки проводять аналогічно з сухою речовиною. Якщо 
корм містить більшу кількість сирої клітковини на суху речовину, ніж фі-
зіологічна норма при різних рівнях продуктивності, то враховується її де-
пресивна дія.

Як видно з даних наведених в таблиці 2 продуктивна дія зеленої маси 
люцерни у фазі бутонізації забезпечує високу продуктивність корів на 
рівні 32 кг добового надою, тоді як люцерна у фазі початку цвітіння забез-
печує високу продуктивність для корів з добовим надоєм 26-28 кг молока 
(табл. 3), а фаза кінець цвітіння є високопродуктивним кормом тільки при 
надої 20-22 кг молока (табл. 4). Проте така продуктивна дія люцерни різ-
них фаз вегетації досягається тільки за рахунок протеїну, а за сухою речо-
виною, тобто енергією, продуктивність значно нижча, тому наведена 
оцінка корму є наглядною і контролює збалансованість корму за протеїном 
і енергією.

Згодовування корові 30 кг зеленої маси люцерни фази бутонізації за-
безпечує одержання 9,0-10,0 л молока за рахунок протеїну, але за енергією 
удій становитиме 6,5-7,0 л. Виходить, що необхідна підгодівля корів вугле-
водистими кормами. Для цього необхідні такі ж дані продуктивної дії ме-
ляси, дерті ячмінної, кукурудзяної та інших кормів. Привертає увагу де-
пресивна дія клітковини. Із даних наведених в таблицях видно, що депре-
сія клітковини в люцерні у фазі бутонізації проявляється для корів з удоєм 
32-36 кг молока (табл. 2), у фазі початку цвітіння на рівні продуктивності 
26-28 кг, тоді як у фазі кінець цвітіння депресія проявляється на рівні про-
дуктивності 12-18 кг молока. Поряд з цим необхідно звернути увагу на 
показники відсоткового вмісту протеїну на суху речовину 19,5 (табл. 2) – 
фази бутонізації, 18,8 (табл. 3) – початок цвітіння і 16,4 (табл. 4) – кінець 
цвітіння. За даними інших авторів зелена маса люцерни у фазі бутонізації 
містить 20-22% сирого протеїну на суху речовину, а це вища дія корму за 
продукцією молока, тоді як у кінці цвітіння протеїну на суху речовину 
міститься 14-15%, що негативно впливає на продуктивність тварин. Отже 
довідники поживної цінності кормів повинні додатково містити показники 
вмісту (%) сирої клітковини та сирого протеїну на суху речовину корму.

Підтвердженням цьому є порівняльна характеристика раціону в літ-
ній і зимовий періоди для корів агрофірми „Світанок” Васильківського 
району Київської області з продуктивністю 28-30 кг молока відповідно за 
добу і їх оцінка за продукцією молока (табл. 5, 6). Поживність кормів взята 
з довідника А. П. Калашникова и др. (1985), а продуктивна дія кожного 
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виду корму і його кількість у складі раціону подана на основі вмісту сухої 
речовини, сирого протеїну і клітковини з врахуванням її депресивної дії.

2. Зелена маса люцерни синьогібридної (бутонізація), в 1 кг корму міститься: 
сухої речовини – 200 г, сирого протеїну – 39 г, сирої клітковини – 45 г; 

% клітковини на суху речовину – 23, % сирого протеїну  
на суху речовину – 19,5 [2]

Добовий 
удій 

молока від 
корови, кг

Удій молока від 1 кг 
натурального корму без 

депресії клітковини
Депресія 

клітковини, 
%

Продуктивна дія 1 кг корму із 
врахуванням депресії клітковини

Продукція молока, г Енергія молока, 
МДж
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12 151 273 – 151 273 0,45 0,82
14 168 293 – 168 293 0,50 0,88
16 183 310 – 183 310 0,55 0,93
18 198 322 – 198 322 0,59 0,97
20 212 336 – 212 336 0,64 1,00
22 223 333 – 223 333 0,67 0,99
24 234 333 1,05 223 317 0,67 0,95
26 244 336 1,10 222 305 0,67 0,91

28 253 339 1,15 220 295 0,66 0,89
30 262 333 1,15 227 289 0,68 0,87
32 270 328 1,21 223 271 0,67 0,81
36 287 331 1,28 224 259 0,67 0,78
40 303 333 1,35 224 247 0,67 0,74

Основні розходження такі: за даними А. П. Калашникова и др. (1985) 
в люцерні міститься 28,9% клітковини і 18,9% сирого протеїну на суху 
речовину, а за даними М. М. Карпуся (1995) відповідно 35 і 16,4%, тоді як 
сирого протеїну в 1 кг зеленої маси міститься однакова кількість 53 г. 
Звідси виходить, що поживність люцерни за А. П. Калашниковим и др. 
(1985) є помилковою. Якщо розрахунки продукції молока від 65 кг зеленої 
маси люцерни провести за М. М. Карпусем (1995), то молока буде одержа-
но, з врахуванням депресії клітковини, за сухою речовиною (енергією) – 
15,0, а за протеїном – 16,8 кг. Корми раціону з врахуванням депресії кліт-
ковини з оцінкою за М. М. Карпусем (1995) за сухою речовиною забезпе-
чать надій молока від корови на рівні 30,6 кг, а за протеїном – 38,6 кг.
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3. Зелена маса люцерни синьогібридної (початок цвітіння), в 1 кг корму 
міститься: сухої речовини – 260 г, сирого протеїну – 49 г, сирої клітковини – 

76 г; % клітковини на суху речовину – 29, % сирого протеїну  
на суху речовину – 18,8 [2]

Добовий 
удій 

молока від 
корови, кг

Удій молока від 1 кг 
натурального корму без 

депресії клітковини
Депресія 

клітковини, 
%

Продуктивна дія 1 кг корму із 
врахуванням депресії клітковини
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12 196 343 1,07 183 321 0,55 0,96
14 218 368 1,07 204 344 0,61 1,03
16 238 389 1,12 212 347 0,64 1,04
18 257 405 1,16 222 349 0,67 1,05
20 275 422 1,21 227 349 0,68 1,05
22 291 419 1,26 231 332 0,69 1,00
24 304 419 1,32 230 317 0,69 0,95
26 317 422 1,38 230 306 0,69 0,92
28 330 426 1,45 228 294 0,68 0,88
30 341 419 1,45 235 289 0,71 0,87
32 351 412 1,53 229 269 0,69 0,81
36 373 415 1,61 232 258 0,70 0,77
40 394 419 1,71 230 245 0,69 0,74

Таким чином, оскільки енергія корму забезпечує продуктивність у 
межах 30,6 кг, а за протеїном можна одержати молока на 8 кг більше, то 
виходить, що раціон не збалансований за крохмалем, цукрами та іншими 
легкоферментованими вуглеводами.

Аналіз продукції молока від кожного виду корму наглядно показує, 
що концентрати з мелясою за енергією забезпечують продуктивність корів 
на 41,6 і на 62,9% за протеїном, тоді як зелена маса люцерни відповід-
но – 54,4 і 69,2%. Як видно з наведених даних, постійного контролю ви-
магає згодовування зеленої маси люцерни. Адже зміна фази вегетації лю-
церни через кожні 5-7 днів використання буде суттєво впливати на про-
дукцію молока, тому такий фактор потребує корекції складових компонен-
тів раціону.

У 70-80-і роки за кордоном активно розробляли систему оцінки енер-
гетичної і протеїнової поживності кормів і раціонів [4, 5, 6, 7, 8]. В основі 
цієї системи лежало прогнозування вмісту в окремих кормах обмінної 
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енергії і протеїну, прогноз ефективності їх використання на синтез тканин 
тіла, молока, вовни. При цьому, була відкинута неправильна по своїй суті 
концентрація постійного продуктивного використання обмінної енергії 
того чи іншого корму. Адже, згодовування надпідтримуючих потреб до-
рослому волу 1 кг вівса забезпечує відкладання в його тілі 5,9 МДж про-
дуктивної енергії у вигляді жиру (1414 ккал). Проте та ж кількість вівса, 
який згодовували молочній корові надпідтримуючих потреб без включен-
ня в раціон протеїну, може забезпечити синтез молока в кількості не біль-
ше 3,2-3,4 МДж (1-1,2 кг молока), оскільки у вівсі немає такої кількості 
протеїну, необхідного для синтезу 5,9 МДж продуктивної енергії в молоці 
(або 2 кг молока). Відповідно запропонованої нами оцінки 1 кг вівса за 
продуктивною дією сирого протеїну забезпечує одержання 755 г молока 
на рівні добового надою 12 кг, 812 г – при 14 кг, відповідно 857, 892, 931, 
923 і 923 г при надоях 16, 18, 20, 22 і 24 кг, а за сухою речовиною від 693 г 
при надої 12 кг і 1,0 кг при надої 24 кг. Надлишкова обмінна енергія може 
при цьому використовуватись або на жировідкладення, або на приріст те-

4. Зелена маса люцерни синьогібридної (кінець цвітіння), в 1 кг корму 
міститься: сухої речовини – 324 г, сирого протеїну – 53 г, сирої клітковини – 

113 г; % клітковини на суху речовину – 35, % сирого протеїну  
на суху речовину – 16,4 [2]

Добовий 
удій 

молока 
від 

корови

Удій молока від 1 кг 
натурального корму 

без депресії клітковини
Депресія 

клітковини, 
%

Продуктивна дія 1 кг корму із врахуванням 
депресії клітковини

Продукція молока, г Енергія молока, МДж
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12 245 371 1,30 188 285 0,56 0,86
14 272 398 1,30 209 306 0,63 0,92
16 296 421 1,35 219 312 0,66 0,94
18 320 438 1,40 229 313 0,69 0,94
20 343 457 1,46 235 313 0,71 0,94
22 362 453 1,52 238 298 0,71 0,89
24 379 453 1,59 238 285 0,71 0,86
26 396 457 1,67 237 274 0,71 0,82
28 410 461 1,75 234 263 0,70 0,79
30 425 453 1,75 234 259 0,70 0,78
32 438 445 1,84 238 242 0,71 0,73
36 465 449 1,94 239 231 0,72 0,69
40 491 453 2,06 238 219 0,71 0,66
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плопродукції. В будь-якому випадку кількість чистої енергії лактації (про-
дуктивної) в 1 кг вівса буде іншою, ніж при згодовуванні волові для жиро-
відкладення [1].

5. Оцінка кормів раціону за продукцією молока

Показники
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Продукція молока, кг % надою 
молока від 

кожного виду 
корму з деп-
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молока, МДж
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Пивна дробина
Силос кукурудзяний
Сіно злаково-бобове
Меляса
Висівки пшеничні
Дерть пшенична
Дерть кукурудзяна
Дерть горохова
Шрот соняшниковий
Премікс для дійних корів
Сіль кухонна

8,0
6,5
3,0
1,3
2,0
1,0
2,5
0,5
2,0
0,6

0,168

2,30
2,10
3,20
1,34
2,18
1,09
2,97
0,55
2,30

–
–

2,30
1,40
2,24
1,34
2,18
1,09
2,97
0,55
2,30

–
–

4,00
1,40
2,34
0,85
2,60
1,15
2,23
0,94
7,40

–
–

4,00
0,93
1,63
0,85
2,60
1,15
2,23
0,94
7,40

–
–

7,5
4,6
7,3
4,4
7,1
3,6
9,7
1,8
7,5
–
–

13
4,6
5,3
3,0
8,5
3,8
7,3
3,1

24,2
–
–

6,90
4,20
6,72
4,02
6,54
3,27
8,91
1,65
6,90

–
–

12,00
4,20
4,89
2,55
7,80
3,45
6,69
2,89
22,2

–
–

Зелена маса люцерни 
(цвітіння) [3] 65 23,30 16,64 29,64 21,17 54,4 69,2 49,92 63,51

Продукція молока при 
використанні даних 
хімічного складу кормів 
[3], кг

41,30 33,00 47,60 42,92 99,00 128,76

Зелена маса люцерни 
(цвітіння) [2] 65 27,60 15,20 29,40 16,80 45,60 50,40

Продукція молока при 
використанні даних 
хімічного складу кормів 
[2], кг

45,60 30,60 47,30 38,60 30,6 30,6 91,80 115,80

Оцінка раціону в літній період для корів агрофірми „Світанок” (табл. 
5 і 6) за продукцією і енергією молока від кожного виду корму свідчить, 
що такий раціон забезпечує продуктивність на рівні 33 кг молока або 
99 МДж енергії за сухою речовиною (енергією) з врахуванням депресії 
клітковини, без депресії – 41 кг і 123 МДж відповідно. В такій же послі-
довності за сирим протеїном – 47,5 і 42,9 кг молока, а це еквівалентно 
142,5 і 128,7 МДж енергії. Максимальний надій на рівні 21,2 кг або 
63 , 6 МДж енергії молока забезпечує згодовування 65 кг зеленої маси лю-
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церни. У такій кількості зеленої маси міститься 138,5 МДж обмінної енер-
гії, а з молоком виділяється 63,6 МДж. Використання обмінної енергії 
корму на продукцію молока складає 46 %. Висока продуктивна дія люцер-
ни за даними А. П. Калашникова и др. (1985) не узгоджується з аналогіч-
ними показниками поживної цінності, що подається в довіднику 
М. М. Карпуся (1995).

6. Оцінка кормів раціону за продукцією молока (зимовий період утримання, 
перша половина лактації), продуктивність 28 кг, жива маса корів 700 кг

Показники
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Пивна дробина
Силос кукурудзяний
Сіно злаково-бобове
Сінаж різнотрав’я
Буряк кормовий
Меляса
Висівки пшеничні
Дерть пшенична
Дерть кукурудзяна
Дерть горохова
Шрот соняшниковий
Премікс для дійних корів
Сіль кухонна

5
24
2
8

17,5
1,5
1,5
1
2
2

3,5
0,5

0,156

1,44
7,75
2,13
4,56
3,23
1,52
1,64
1,09
2,38
2,20
4,03

–
–

1,44
5,17
1,49
2,61
3,23
1,52
1,64
1,09
2,38
2,20
4,03

–
–

2,50
5,17
1,56
3,20
1,98
1,29
1,95
1,15
1,78
3,76

12,95
–
–

2,50
3,43
1,09
1,83
1,98
1,29
1,95
1,15
1,78
3,76

12,95
–
–

5,4
19,3
5,6
9,7

12,0
5,7
6,1
4,1
8,9
8,2

15,0
–
–

7,4
10,2
3,2
5,4
5,9
3,8
5,8
3,4
5,3
11,2
38,4

–
–

4,32
15,51
4,47
7,83
9,69
4,56
4,92
3,27
7,14
6,60

12,09

7,5
10,29
3,27
5,49
5,94
3,87
5,85
3,45
5,34
11,28
38,85

Всього 32,0 26,8 37,3 33,7 100 100 80,4 101,1

У раціоні для корів продуктивністю 30 кг молока міститься 28,7 кг 
сухих речовин, що на 2,8 кг більше норми, а сирого протеїну також більше 
норми на 1764 г. Здавалося б, що продуктивна дія такої кількості кормів у 
складі раціону повинна бути значно вищою від запланованої, тоді як при 
оцінці кожного виду корму за продуктивною дією одержано молока 30 кг, 
що відповідає фактичній продуктивності. Тоді виникає питання, а чому ж 
не одержано вищу продуктивність? Аналіз показує, що в складі раціону 
вміст сирої клітковини становив 24%, а фізіологічна норма для такої про-
дуктивності 20%. Слід зазначити, що навіть при досить високому вмісті 
сирого протеїну 19,9% на суху речовину у складі кормів раціону депресив-
на дія клітковини є переконливою.
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Для корови з продуктивністю 30 кг і живою масою 700 кг в раціоні 
повинно міститися 244 МДж обмінної енергії, а з молоком виділяється 
90 МДж. Використання енергії кормів раціону складає 37 %. При згодову-
ванні 65 кг зеленої маси люцерни в складі раціону без депресії клітковини 
удій повинен бути на рівні 45 кг молока. Використання енергії на продук-
цію молока дорівнює 55 %, тобто депресія 4 % клітковини більше фізіоло-
гічної норми виражається в межах 18 %.

Аналогічний аналіз раціону в зимовий період показує, що вміст кліт-
ковини на суху речовину складав 22,2%, а фізіологічна норма 20,4% при 
добовому надої 28 кг молока. Вміст сирого протеїну на суху речовину та-
кож був нижчим порівняно до літнього раціону і становив 17,8%. Оцінка 
кормів такого раціону за продукцією молока показала, що за сухою речо-
виною з врахуванням депресії клітковини можна надоїти 26,8 кг молока 
від корови, а за сирим протеїном із врахуванням такої ж дії клітковини на-
дій становить 33,7 кг. Фактичний надій молока був на рівні 28 кг. Необхідно 
дати відповідь: чому продуктивна дія кормів раціону за сухою речовиною 
знаходиться на мінімальному рівні – 26,8 кг? Без аналізу раціону за кіль-
кістю в ньому сухої речовини можна зробити заключення – недостатність 
сухих речовин, тобто енергії, мінус 1,59 кг сухої речовини відповідно до 
норми. Додаткове споживання такої кількості сухої речовини у складі кор-
му з вмістом 20% клітковини забезпечить одержання 1,8 кг молока від 
корови з надоєм 28 кг. Надій молока виражений у відсотках (табл. 6) від 
кожного виду корму з врахуванням депресії клітковини переконливо по-
казує, що 38,4% молока за протеїном від згодовування 3,5 кг соняшнико-
вого шроту є фізіологічно неефективне. Виходить, що певну кількість 
шроту можна замінити зерном ячменю чи кормовими буряками і забезпе-
чити вищу продуктивність корів.

Безперечно, що запропонований нами новий підхід до оцінки кормів 
і раціонів за продукцією і енергією молока в натуральних величинах ви-
кличе серед наукових працівників полеміку в помилковості такої оцінки, 
але практики виробництва сприймуть це як важливий елемент прогресу в 
поєднанні виробництва кормів та їх ефективного використання.

Нетрадиційний підхід оцінки кормів і раціонів за продукцією і енер-
гією молока, яловичини, свинини логічно потребує видання нового довід-
ника для практиків виробництва, а також студентів середніх та вищих на-
вчальних закладів паралельно з традиційною довідковою літературою хі-
мічного складу та поживної цінності кормів.

Висновок. Новий підхід до оцінки кормів і раціонів за продукцією і 
енергією молока в натуральних величинах базується на продуктивній дії 
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сухих речовин, сирого протеїну з врахування депресивної дії клітковини, 
відсотку сирого протеїну, клітковини, цукрів і крохмалю на суху речовину. 
На першому етапі нами опрацьовано основні корми, хімічний склад яких 
поміщений в сучасних довідниках поживності кормів. Розраховано про-
дуктивну дію будь-якого корму за продукцією і енергією молока від корів 
різного рівня продуктивності.
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ДИНАМІКА УТВОРеННя ОРГАНІчНИх КИслОТ ПРИ 
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Проведено порівняльний аналіз динаміки утворення органічних кис-
лот при зброджуванні вуглеводів, що містяться у зеленій масі сумішок, 
виготовлених із вегетативної маси галеги східної, гірчиці білої, редьки 
олійної та райграсу однорічного. 

Ключові слова: силос, галега, гірчиця, редька, райграс, хімічний 
склад, органічні кислоти, молочна кислота, оцтова кислота, масляна 
кислота, загальна кислотність.

Для збереження поживних речовин в силосі і сінажі при дефіциті до-
рогих хімічних консервантів можна використовувати рослини, що містять 
фітонциди – біологічно активні речовини, що блокують або пригнічують 
ріст та розвиток небажаної мікрофлори [1]. 

Культури сімейства капустяних ( гірчиця, ріпак, редька олійна та 
інші) містять у своєму складі тіоглікозиди, що є джерелами утворення 
летких і легко розчинних в клітинному сокові фітонцидів, здатних активно 
впливати на напрямок біохімічних перетворень в період активного бродін-
ня. При додаванні до зеленої маси рослин, що мають підвищену буфер-
ність, рослин з фітонцидними властивостями, можна отримувати силоси 
високої якості із різних кормових культур з підвищеним вмістом протеїну 
[2].

Як показали дослідження, із капустяних кормових культур (гірчиця 
біла, ріпак, редька олійна) навіть при недостатній кількості цукру у веге-
тативній масі рослин при сумісному силосуванні з іншими видами рослин 
можна отримати доброякісний силос [3]. Досвід Інституту кормів показав, 
що якісний силос можна заготовляти, використовуючи вегетативну масу 
сумішок як із злакових, так і з бобових кормових культур. Дослідження 
лабораторії зоотехнічної оцінки кормів показали, що культури, яким влас-
тива фітонцидна активність, можна вирощувати у чистих посівах, а потім 
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змішувати з зеленою масою культур в процесі силосування, але також 
можна вирощувати їх для виробництва силосу в змішаних посівах, напри-
клад з бобовими. 

Матеріали і методика досліджень. Для вивчення особливостей 
впливу капустяних культур на характер біохімічних процесів силосування 
та придатності їх до силосування закладали сумішки зеленої маси галеги 
східної та гірчиці у співвідношенні 1:1, галеги східної та редьки олійної у 
співвідношенні 1:1, а також галеги та райграсу у співвідношенні 1:1. Для 
проведення досліджень зелену масу галеги скошували у фазі цвітіння, а 
гірчицю та редьку олійну – у фазі кінець цвітіння та формування бобів 
нижнього ярусу. Оцінку хімічного складу проводили за схемою зоотехніч-
ного аналізу, при цьому визначали загальну кислотність, концентрацію 
водневих іонів, вміст органічних кислот, амонійного азоту, а також дина-
міку виділення СО2.

Результати досліджень. Дослідження показали, що за вмістом сухої 
речовини, цукру вихідна маса сумішок майже не різнились. Так, у сумішці 
галега-гірчиця вміст сухої речовини складав 26,3%, у сумішці галега-редь-
ка олійна –26,5%, в сумішці галега-райграс – 26,7%. При цьому вміст цу-
кру у початкових сумішках складав відповідно 4,29%, 3,81% та 4,53%. 
Але, процеси зброджування вуглеводів проходили по різному, про що свід-
чить інтенсивність виділення бродильних газів. Динаміка виділення бро-
дильних газів наведена в табл. 1.

1. Інтенсивність виділення бродильних газів

Вид 
силосу

Доба, мл виділеного газу Σ
газів1 2 3 4 5 6 7 8

галега-
гірчиця

1881,3± 
88,8

922,5± 
39,7

758,8± 
38,4

291,3± 
16,6

211,3± 
11,4

168,8± 
14,8

82,5± 
5,2 7,5 4346,3± 

87,4
галега-
редька 
олійна

2047,5± 
34,0

952,5± 
32,0

751,3± 
48,4

307,5± 
18,5

195,0± 
4,6

167,5± 
6,6 70± 7,9 8,75 4500± 

80,3

галега- 
райграс

1413,8± 
77,5

955± 
31,6

772,5± 
29,5

588,8± 
10,1

280,0± 
6,1

176,3± 
6,9

86,3± 
7,7 12,5 4285± 

128,5

При силосуванні сумішки зеленої маси галеги східної-редьки олійної 
виділення СО2 за першу добу проходило найбільш інтенсивно і становило 
в середньому 2047,5 мл, в той час як при силосуванні сумішки галега-гір-
чиця інтенсивність виділення бродильних газів становило 1881,3 мл, а при 
силосуванні сумішки галега-райграс лише 1413,8 мл. В подальшому про-
цеси газовиділення вирівнювались і за кількістю виділеного газу різни-
лись не істотно. 
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На 10-й день процеси зброджування вуглеводів практично припини-
лись і виділень вуглекислого газу не спостерігалось. Всього за період ак-
тивного зброджування вуглеводів найбільше газів було виділено із суміш-
ки галега-редька олійна – 4500 мл, трохи менше – 4346,3 мл і 4285 мл у 
сумішках галега-гірчиця та галега-райграс, відповідно.

На 10-й день після закладання силосу найвищу кислотність 1,57% 
мав силос, виготовлений із сумішки галега-редька олійна, при цьому кон-
центрація водневих іонів рН становила 4,50 (табл. 2). 

2. Динаміка накопичення органічних кислот у силосі з галеги, %

Назва силосу 10- доба 20-та 
доба

30-та 
доба 60 діб 90 діб

Силос із галеги-
гірчиці

Заг.кислотність 1,29 1,47 1,52 1,33 1,26
Молочна кислота 0,86 1,07 1,21 0,83 0,78
Оцтова кислота 0,26 0,24 0,19 0,31 0,31

Силос із галеги-
редьки

Заг. кислотність 1,57 1,49 1,37 1,26 1,20
Молочна кислота 1,29 1,06 1,06 0,81 0,75
Оцтова кислота 0,17 0,25 0,19 0,36 0,41

Силос із галеги-
раграсу

Заг. кислотність 0,90 1,07 0,94 0,90 0,90
Молочна кислота 0,67 0,70 0,63 0,53 0,49
Оцтова кислота 0,14 0,21 0,19 0,33 0,37

На масову частку молочної кислоти припадало 1,29%, оцтової 0,17% 
або 82,2% і 10,8%. Менш кислим був силос із галеги-гірчиці. Загальна 
кислотність складала 1,29% при рН 4,65, вміст молочної кислоти був дещо 
нижчим і складав 0,86%, оцтової кислоти 0,26% або 66,7% та 20,2%. 
Найнижчою кислотністю характеризувався силос із галеги-райграсу 
0,90% при концентрації водневих іонів 5,05, при цьому на масову частку 
молочної кислоти припадало 0,67% , а на масову частку оцтової – 0,14% 
або 74,4% і 15,6%.

Через 20 днів від початку силосування кислотність силосів галеги-
гірчиці та галеги-райграсу підвищувалась, а кислотність силосу, виготов-
леного з сумішки галеги та редьки олійної лишалась стабільною упродовж 
всього дослідного періоду. Так, силосна маса, виготовлена з галеги-гірчиці 
підкислилась до 1,47%, мала показник рН 4,62, вміст молочної кислоти 
сягав 72,8%, оцтової 16,3%, тобто у сумішці продовжувала збільшуватися 
кількість молочної кислоти, при цьому кількість оцтової кислоти зменшу-
ється. У сумішці галеги-райграсу загальна кислотність підвищилась до 
1,07%, процентне співвідношення кислот складало 65,4% і 19,6%, тобто 
кислотність підвищилась за рахунок збільшення концентрації оцтової 
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кислоти. У силосі з галеги-редьки також спостерігається перерозподіл 
вмісту молочної та оцтової кислот: вміст молочної кислоти незначно змен-
шується до 71,1%, а вміст оцтової кислоти підвищується до 16,8%.

Через місяць після закладання досліду більш стабільним лишався 
силос, виготовлений з сумішки галеги-гірчиці, показник його рН становив 
4,60, при цьому загальна кислотність зросла до 1,52%, на масову частку 
молочної кислоти припадало 79,6%, а на масову частку оцтової – 12,5%. 
Силос, виготовлений із галеги та редьки олійної мав дещо вищий показник 
рН, ніж в попередні дні дослідження – 4,64, містив 77,4% молочної кисло-
ти та 13,9 % оцтової кислоти. Загальна кислотність при цьому становила 
1,37%. Це свідчить по те, що в процесах силосування такого виду сумішок 
проходить переважно молочнокисле бродіння, з утворенням достатньої 
кількості молочної кислоти, в наслідок чого пригнічується розвиток кло-
стридій.

Найнижчу кислотність мав силос з галеги-райграсу 0,94% при рН 
4,90. І хоча вміст молочної кислоти був досить високим 67,0%, на масову 
частку оцтової кислоти припадало 20,2%.

Через два місяці після закладання силосу концентрація водневих іо-
нів у силосах з галеги-гірчиці та галеги-редьки лишається стабільною і 
становить відповідно 4,63 та 4,64. Проте показник загальної кислотності 
зменшується до 1,33% та 1,26 %, при цьому спостерігається відповідне 
зменшення концентрації молочної кислоти в силосах, а вміст оцтової кис-
лоти збільшується. Проте в жодному із названих варіантів в силосах не 
виявлено вмісту масляної кислоти. 

Через три місяці від початку досліду рН силосів змінився незначно, 
але проходить подальше зменшення частки молочної та зростання оцтової 
кислот. Вміст оцтової кислоти зростає до 41,1% у сумішці галега-райграс, 
а в сумішках галега-гірчиця та галега-редька – до 30,9 та 31,5 %, відповід-
но. При цьому найнижчий вміст молочної кислоти виявився у силосі гале-
га-райграс – 54,4%, а найвищий – 61,9% у силосі із галеги-гірчиці, дещо 
менше – 57,7% молочної кислоти містилось у силосі, виготовленому із 
сумішки галеги та редьки олійної. Крім того, у силосі із галеги-райграсу 
містилось 0,02% масляної кислоти. Тобто, через три місяці зберігання най-
кращим виявився силос, виготовлений із зеленої маси галеги та гірчиці. 

Висновки. Використання вегетативної маси капустяних культур при 
сумісному їх силосуванні з іншими видами кормових культур дає можли-
вість подолати негативний вплив буферних бар’єрів бобових та блокувати 
розвиток клостридій у фазі наростання інтенсивності термофільних про-
цесів силосування.
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НесУчОК

Узагальнено дослідження мінерального складу рослинних кормів, 
кормових сумішок з цих кормів і комбікормів промислового виробництва, 
призначених для годівлі курей-несучок. Проведена порівняльна характе-
ристика вмісту макро- і мікроелементів у добових раціонах курей-несучок 
з їх добовою потребою.

Ключові слова: кури-несучки, кальцій, фосфор, магній, залізо, цинк, 
марганець, мідь, добова потреба, добова дача.

 
Комбікорм, який забезпечує курей-несучок достатньою кількістю і 

правильним співвідношенням всіх необхідних поживних і біологічно ак-
тивних речовин є збалансованим.

Фізіологічна роль мінеральних речовин в організмі птиці різноманіт-
на і її переоцінити важко. Адже мінеральний обмін у ембріоні дуже осо-
бливий, бо він розвивається в замкнутому просторі яйця. Єдиним джере-
лом мінеральних речовин при цьому є жовток, білок і шкаралупа. Мабуть 
цим і пояснюється більш високий рівень абсорбції макро- (кальцій, фос-
фор, магній) та мікро- елементів (залізо, мідь, цинк, кобальт, марганець) у 
курей-несучок. У відповідності з цим життєво необхідно, щоб у комбікор-
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мах була достатня для птиці кількість цих біологічно активних речовин. 
Адже відмічено багатьма вченими, що часто скелет птиці виконує функцію 
гомеостазу і безпосередньо бере участь в формуванні яйця інколи навіть у 
збиток собі [1].

Інтенсивність мінерального обміну у птиці знижується з віком і осо-
бливу увагу мінеральному живленню необхідно приділяти в перші чотири 
тижні [2].

Добова потреба птиці в кормі, а значить і в поживних речовинах і 
енергії, складається в основному з потреби на підтримку життєдіяльності 
і виробництва продукції. Їх сумарна кількість залежить від генотипу птиці, 
її віку, живої маси, умов утримання і годівлі. До останнього відноситься 
поживність і склад комбікормів.

Макро- і мікроелементи відносять до життєво необхідних речовин 
для сільськогосподарської птиці. При їх недостачі порушується обмін ре-
човин, знижується стійкість до захворювань, уповільнюється ріст, погір-
шується відтворювальна здатність і звичайно знижується продуктив-
ність.

Матеріали і методика досліджень. З метою встановлення кількісно-
го добового отримання кальцію, фосфору, магнію, заліза, цинку, марган-
цю, міді курми-несучками аналізувались зразки кормів рослинного похо-
дження, які є основними складовими компонентами комбікормів, та ком-
бікормів промислового виробництва. Вміст макро- та мікроелементів ви-
значали на атомно-абсорбційному спектрофотометрі С-115 після спеціаль-
ної підготовки зразків.

Результати досліджень: Забезпечення макро- і мікроелементами 
птиці в значній мірі відбувається за рахунок рослинних кормів – основних 
складових компонентів комбікормів. Нами досліджено мінеральний склад 
зерна пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшникового та соєвого шроту 
(табл.1).

1. Мінеральний склад основних компонентів комбікормів

Показники Ca,
г/кг

P,
г/кг

Mg,
г/кг

Fe,
мг/кг

Zn,
мг/кг

Mn,
мг/кг

Cu,
мг/кг

Пшениця 1,54 2,,5 1,13 136,1 27,4 28,9 5,2
Ячмінь 1,21 3,1 2,2 89,4 29,5 21,6 4,3
Кукурудза 1,1 4,1 1,26 104,4 25,4 12,3 4,0
Соняшниковий
шрот 3,7 10,2 6,1 278,5 74,3 59,7 23,2

Соєвий шрот 2,7 7,7 3,9 240,0 46,2 41,1 18,5
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Проаналізувавши отримані дані, ми дійшли висновку, що шроти є не 
лише протеїновою сировиною для комбікормів, але і багатим мінеральним 
джерелом. Фактично кальцію, фосфору і магнію у соняшниковому шроті 
міститься стільки, як у зерні злаків, разом взятих. Достатньо високий вміст 
у шротах і мікроелементів. Негативним фактором, як наведено далі, є ви-
сокий вміст міді, фактично в 3,5-4,5 рази більший в порівнянні з зерном 
пшениці.

Підготовлена з вивчених нами кормів кормова суміш, яка включала 
по 20% зерна пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшникового і соєвого шро-
тів мала достатньо високий вміст фосфору, марганцю та мікроелементів, 
але була надзвичайно бідною на вміст кальцію.

2. Мінеральний склад кормів дослідного раціону

Показники Ca
г/кг

P
г/кг

Mg
г/кг

Fe
мг/кг

Zn
мг/кг

Mn
мг/кг

Cu
мг/кг

Пшениця 0,308 0,500 0,226 27,22 5,480 5,780 1,040
Ячмінь 0,242 0,620 0,440 17,820 5,900 4,320 0,860
Кукурудза 0,220 0,820 0,252 20,880 5,080 2,460 0,800
Соняшниковий
шрот 0,740 2,040 1,220 55,70 14,860 11,940 4,640

Соєвий шрот 0,540 1,540 0,780 48,00 9,240 8,220 3,700
Всього в кормовій 
сумішці 2,05 5,52 2,92 169,6 40,56 32,72 11,04

 
Середньодобова потреба курей-несучок у кормах складає 110 г на 

голову. Згодовуючи підготовлену нами кормову сумішку курям-несучкам і 
порівнявши її мінеральний склад з їх добовою потребою, ми дійшли ви-
сновку, що птиця при цьому недоотримує не лише кальцію, але і цинку 
(табл. 3).

3. Ступінь забезпеченості добової потреби курей-несучок  
у макро- і мікроелементах

Показники Ca, г P, г Mg, г Fe, мг Zn, мг Mn, мг Cu, мг
Добова норма
кормової суміші 0,23 0,61 0,32 18,66 4,46 3,60 1,21

Добова потреба
курей-несучок 3,75 0,35 0,06 5,5 5,5 3,3 0,88

Різниця + -3,51 0,26 0,26 13,16 -1,04 0,3 0,33
% 94 74 433 239 18,9 9 38

 
Споживаючи приготовлену нами кормову сумішку кури-несучки 

отримували в 5 і 3 рази більше магнію і заліза, на 74% більше фосфору, на 
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38% більше міді і на 9% більше марганцю. Кальцію і цинку птиця при 
цьому недоотримувала відповідно 94% і 19%. Тому, в даній ситуації необ-
хідно до нашої кормової суміші додати мінеральну добавку або премікс, 
які містили б недостатні 3,51 г кальцію і 1,04 мг цинку.

Звичайно, визначення загального вмісту макро- і мікроелементів у 
комбікормі не дає повної уяви про його біологічну повноцінність. Наявні 
в ньому мінеральні речовини в багатьох випадках можуть лише частково 
поступати в обмінні процеси птиці і утримуватись в організмі у вигляді 
фізіологічно активних форм. Отже, дана проблема потребує глибшого ви-
вчення. 

Поряд з вивченням підготовленої нами кормової сумішки, ми вивчали 
мінеральний склад комбікормів, які виготовляються на вітчизняних комбі-
кормових заводах для годівлі курей-несучок (табл. 4).

4. Мінеральний склад комбікормів промислового виробництва,  
для курей-несучок

Показник Ca, г P, г Mg, г Fe, мг Zn, мг Mn, мг Cu, мг
Комбікорм 
промислового 
виробництва, кг

34,2 7,8 3,5 243,46 198,3 161,5 17,8

Добова дача 
комбікорму, 110 г 3,76 0,86 0,39 26,78 21,81 17,77 1,96

Добова норма 3,74 0,35 0,055 5,5 5,5 3,3 0,88
Різниця + 0,02 0,51 0,335 21,28 16,3 14,47 1,08

При утриманні курей-несучок на комбікормі промислового виробни-
цтва, вони отримають необхідну кількість кальцію, але у 4,9 рази більше 
заліза, у 4 рази більше цинку, у 5,4 рази більше марганцю, у 7,1 рази біль-
ше магнію, у 2,5 і 2,2 рази більше фосфору і міді. 

Порівнявши мінеральний склад добової дачі приготовленої кормової 
сумішки і комбікорму промислового виробництва з добовою потребою 
курей-несучок зрозуміло, що балансування комбікормів для курей-несу-
чок потребує постійного контролю. Необхідно вивчати вміст мінеральних 
речовин у сировині, яка використовується для виготовлення комбікормів, 
щоб знати в якому співвідношенні їх використовувати і яку мінеральну 
сумішку чи премікс вводити у комбікорми для їх балансування.

Висновки. 1. Основні компоненти комбікорму (зернові культури, 
шроти) не задовольняють в повній мірі потребу сільськогосподарської 
птиці в кальції та цинкові і тому до складу комбікормів необхідно вводити 
добавки, які б були джерелом цих елементів. 
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2. Комбікорми, які використовуються для годівлі курей-несучок, не-
обхідно піддавати постійному хімічному контролю, щоб запобігти нега-
тивного впливу, як недостачі мінеральних речовин в них так і надлишку.
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еФеКТИВНе ВИКОРИсТАННя МелясИ В сИПУчОМУ 
АГРеГАТНОМУ сТАНІ В ГОДІВлІ ДІйНИх КОРІВ

У статті викладено питання ефективного використання комплек-
сної вуглеводно-концентратно-мінеральної добавки в годівлі дійних корів 
у порівнянні з рідкою мелясою в пасовищний період їх утримання, внаслі-
док продовження забезпечення синхронності ферментації в часі азотов-
місних і вуглеводистих субстанцій вмістимого рубця.

Ключові слова: меляса, дійні корови, годівля, продуктивність.

Трава культурних пасовищ, як основний корм, не може забезпечити 
високу молочну продуктивність тварин. Корова при випасанні на траві 84-
86% вологості з’їдає 7-9,5 кг сухих речовин за добу. При цьому енергія 
корму забезпечує добовий надій 13-15 кг, а кальцію, фосфору та натрію 
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достатньо лише на підтримання життя. Раціони високопродуктивних корів 
(надій більше 20 кг) дефіцитні за енергією та мінеральними речовинами, 
в літній пасовищний період здебільшого спостерігається недостача цу-
кру.

Цукри і крохмаль є поживними речовинами для тварин і їжею для 
мікроорганізмів, що заселяють передшлунки жуйних та використовують-
ся при синтезі бактеріального білка [2]. 

Крохмаль і целюлоза розщеплюються в рубці відповідно за 4,7 і 14,2 
години, а глюкоза метаболізується за 0,17 годин, що дорівнює 10 хвилинам 
[5]. Ці дані свідчать про необхідність оптимального забезпечення потреби 
жуйних, особливо високопродуктивних корів, у ферментуючій речовині з 
врахуванням особливостей розщеплення і метаболізму окремих видів вуг-
леводів. На цьому положенні слід наголосити у зв’язку з тим, що воно 
часто не враховується в практичних умовах, коли в раціоні тварин домінує 
один з найбільш поширених вуглеводів (клітковина, крохмаль) [4].

Одним з резервів поповнення дефіциту цукрів в рубці жуйних є ме-
ляса, в якій міститься понад 50 % цукрів [1, 2, 3]. 

Матеріал і методика досліджень. Для виготовлення комплексної 
вуглеводно-концентратно-мінеральної добавки розроблено рецептуру, яка 
включає мелясу з цукрових буряків, концентровані корми в подрібненому 
вигляді, природно-мінеральну добавку на основі сапоніту та кухонної солі 
в певних відсоткових співвідношеннях та відповідну почерговість їх змі-
шування на змішувачах порційної дії. Дослідження по згодовуванню нової 
вуглеводно-концентратно-мінеральної добавки дійним коровам у порів-
нянні з рідкою мелясою тривалістю 105 днів проводились у приватному 
фермерському господарстві ім. Шевченка, Здолбунівського району, 
Рівненської області. 

Для цього було сформовано дві групи корів, підібраних по принципу 
груп-аналогів по 10 голів в кожній.

Результати досліджень. Основний раціон (ОР) годівлі дійних корів 
складався з різнотравної зеленої маси пасовища в кількості 45 кг, силосу 
кукурудзяного 10 кг, подрібненого силосованого зерна кукурудзи 2 кг та 
меляси, що відрізнялася за своїм фізичним станом; в контрольній групі 
меляси натуральної (рідкої) 1 кг, висівок пшеничних 2 кг, солі кухонної 
70 г та сапонітового борошна 150 г. У дослідній групі зазначені вище скла-
дові раціону входили до складу комплексної добавки якої згодовували по 
3,3 кг на голову на добу.

Раціон піддослідних корів був дефіцитним від норми на 22 г за фос-
фором, що становить 24,4%. Споживання сухої речовини становило 22,1 
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кг за добу, в якій містилося 201,6 МДж обмінної енергії, або 17 корм. од. 
(табл. 1).

1. Раціони годівлі дійних корів живою масою 500-550 кг,  
добовим надоєм молока 25 кг

Показники Одиниці 
виміру

Групи
І 

контрольна
ІІ

дослідна
Силос кукурудзяний кг 10 10
Зелена маса різнотравного 
пасовища кг 45 45

Вологе силосоване 
зерно кукурудзи кг 2,0 2,0

Висівки пшеничні кг 2,0 -
Борошно сапонітове г 150 -
Меляса натуральна кг 1,0 -
Комплексна добавка кг - 3,3
Сіль кухонна г 70 -
 В раціоні міститься:
кормових одиниць - 17,05 17,05
обмінної енергії МДж 201,6 201,6
сухих речовин кг 22,06 22,06
сирого протеїну г 2986 2986
перетравного протеїну г 1778 1778
сирої клітковини г 5715 5715
крохмалю г 972,5 972,5
цукру г 1817 1817
кальцію г 130 130
фосфору г 68,2 68,2

 
Збалансованість раціону лактуючих корів полягає не тільки в абсо-

лютному вмісті в ньому енергії, поживних речовин і біологічно-активних 
речовин, але й їх концентрації в сухій речовині.

Вміст енергії в раціоні концентрованих кормів становив 22% від за-
гальної поживності при вмісті перетравного протеїну в одній кормовій 
одиниці 104,3 г, а концентрація клітковини в сухій речовині 25,9%.

Про повноцінність вуглеводно-протеїнового живлення лактуючих 
корів можна судити за їх співвідношенням, оптимальна величина якого 
знаходиться в межах 1:1. Включення в раціон піддослідних корів 1 кг ме-
ляси забезпечувало цукро-протеїнове співвідношення в межах норм, що 
рекомендуються. Проте, молочна продуктивність корів в контрольній і до-
слідній групі дещо відрізнялась.
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Загальний надій молока від однієї корови дослідної групи перевищу-
вав контроль на 230,1 кг, або на 9,7%. Середньодобовий надій натурально-
го молока за дослідний період у корів дослідної групи був вищим їх ана-
логів контрольної групи на 2,2 кг і становив 24,7 кг проти 22,5 кг в контр-
ольній групі, а скоректований надій на базисну жирність 3,4% на 2,8 кг. 
Середній вихід молочного жиру від однієї корови в дослідній групі був 
вищим на 11,8% ніж у контролі.

2. Молочна продуктивність піддослідних корів

Показник
Група

І
контрольна

ІІ 
дослідна

Надій молока натуральної жирності, кг 2366,3 ± 50,2 2596,4 ± 28,3
Середньодобовий надій молока натуральної жирності, кг 22,5 ± 0,48 24,7 ± 0,27
Вміст жиру, % 3,65 3,72
Надій молока базисної жирності(3,4%), кг 2540,3 2840,7
Середньодобовий надій молока базисної жирності, кг 24,2 27,0
Вихід молочного жиру, кг 86,4 ± 1,64 96,6 ± 2,37

Таким чином, проведені дослідження показали, що розроблена ре-
цептура вуглеводно-концентратно-мінеральної добавки та її фізичний си-
пучий стан в порівнянні з натуральною рідкою мелясою та іншими скла-
довими в роздільному їх згодовуванні дійним коровам забезпечує повно-
цінне використання кормів раціону, збільшення молочної продуктивності 
тварин дослідної групи в перерахунку на базисну жирність молока на 
11,8%.

Висновки. Використання комплексної добавки в годівлі високопро-
дуктивних корів у літній пасовищний період економічно доцільно, так як 
витрати кормів на 1 кг молока базисної жирності зменшуються на 12,6% і 
становлять в дослідній групі 0,63 корм. од. проти 0,71 корм. од. в контро-
лі.
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речовин, баланс азоту. 

У кормовому балансі тваринництва зернофураж займає більше 35% 
від загальної поживності кормів, тому раціональне використання його має 
важливе значення.

Наукою і практикою доведено, що найбільш раціональним способом 
використання зернофуражу в годівлі тварин є переробка його в повноцінні 
комбікорми, які забезпечують підвищення продуктивності тварин в серед-
ньому на 20-25% при одночасному скороченні витрат кормів на одиницю 
продукції, у порівнянні з використанням простих зерносумішей [1].

На жаль, структура комбікормів не відповідає науково обґрунтованим 
нормам оскільки при потребі 16% високобілкових компонентів до їх скла-
ду вводиться лише 2-3%. Одним із факторів який стримує обсяги викорис-
тання зернобобових культур є наявність в їх складі антипоживних речовин 
(інгібітори трипсину, лектину та інші), які не лише негативно впливають 
на здоров’я і продуктивність тварин але і можуть призвести до летальних 
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наслідків. На сьогодні відомі різні технології термічної обробки зернобо-
бових культур з метою підвищення їх продуктивної дії та знешкодження 
антипоживних речовин. По рейтингу теплових технологій переробки екс-
трузія займає 37%, волого-теплова обробка – 23%, екструдування – 28%, 
решта – інші способи [2].

Тому розробка нових технологій переробки високобілкових інгреді-
єнтів тваринного і рослинного походження з метою виробництва повно-
цінних комбікормів має не лише наукове але і практичне значення і є акту-
альною.

Методика досліджень. Для вирішення цих питань було проведено 3 
досліди – технологічний, науково-господарський і балансовий. Перший 
технологічний по виробництву м’ясо-кістково-соєвого борошна був про-
ведений на базі Тульчинського ветсанутільзаводу Вінницької області. В 
процесі виготовлення м’ясо-кісткового борошна під час його сушки як на-
повнювач вносили сою. Сушку маси проводили при температурі 135°С і 
розрідженні 450 мм. рт. ст. до вмісту вологи в кінцевому продукті до 9%. 
Після завершення досліду відбирали середні проби для визначення вмісту 
в кормі протеїну, лізину, клітковини, золи, уреазну активність та вміст 
антитрипсину за загально прийнятими методиками зоотехнічного аналізу 
[3].

Науково-господарський дослід по вивченню ефективності викорис-
тання м’ясо-кістково-соєвого борошна проводили на 2-х групах свиней – 
аналогів по 12 голів у кожній. Для досліду була виготовлена партія комбі-
корму з введенням до його складу 10% м’ясо-кістково-соєвого борошна. В 
ході досліду проводили облік продуктивності тварин методом щомісячно-
го індивідуального зважування.

Крім цього, за аналогічною схемою на базі фізіологічного двору до-
слідного господарства „Бохоницьке” Інституту кормів УААН був проведе-
ний обмінний дослід з метою вивчення впливу добавки, яку вивчали, на 
перетравність основних поживних речовин, баланс азоту в організмі сви-
ней.

Результати досліджень. Як показали результати досліджень внесен-
ня нативного зерна сої, як наповнювача до складу м’ясо-кісткового борош-
на, знижує тривалість його сушки на 28,6% (120 хв.), підвищує вміст про-
теїну на 7,7%, лізину – на 23,4%, знижує вміст клітковини на 14,6% і 
золи – на 9% у порівнянні з традиційними для ветсанутільзаводів техноло-
гіями його виробництва. При цьому в процесі сушки, при температурі 
135°С, проходить повне знешкодження антипоживних речовин у сої. 
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Інгібітори трипсину і уреазна активність в кінцевому продукті були від-
сутні.

Ефективність використання м’ясо-кістково-соєвого борошна вивчали 
на фоні основного раціону збалансованого за основними поживними ре-
човинами який повністю забезпечував тварин в енергії для нормального їх 
росту і розвитку. Так, за 108 днів досліду, середньодобові прирости живої 
маси свиней на відгодівлі були на 5,9% вищими, а витрати кормів – на 3,8% 
нижчими у порівнянні з м’ясо-кістковим борошном традиційних промис-
лових технологій виробництва. Слід відмітити, що середньодобові при-
рости тварин були на досить високому рівні – 645 г в контрольній і 683 г в 
дослідній групі.

Результати балансового досліду показали, що м’ясо-кістково-соєве 
борошно не впливає на перетравність основних поживних речовин раціо-
ну, але підвищує засвоєння азоту, оскільки в організмі тварин дослідної 
групи утрималось, від спожитого 84,8% тоді як в контролі 79,9% або на 
4,9% більше у порівнянні з тваринами контрольної групи.

Результати контрольного забою показали, що у тварин дослідної гру-
пи маса туші і забійна маса були відповідно на 5,0 та 4,2 кг більшими. Слід 
також відмітити тенденцію до підвищення вмісту в тушах свиней дослід-
ної групи внутрішнього жиру на 13,8%, що можна пояснити введенням до 
складу добавки не обезжиреної сої, що в свою чергу сприяло забійного 
виходу на 1,2% у порівнянні з тваринами контрольної групи.

Дослідженнями встановлено, що м’ясо-кістково-соєве борошно сут-
тєво не впливає на показники вуглеводного, ліпідного та мінерального 
обміну в організмі тварин, але в сироватці свиней дослідної групи відмі-
чена тенденція до зниження вмісту сечовини на 25,6%, що свідчить про 
більш ефективне використання азотовмісних речовин в організмі тварин 
дослідної групи. Підтвердженням цього заключення є позитивний баланс 
азоту в їх організмі.

Висновки. 1. Внесення нативного зерна сої, як наповнювача в техно-
логічному процесі виробництва м’ясо-кісткового борошна, сприяє зни-
женню тривалості сушки на 28,6% у порівнянні з традиційними для ветса-
нутільзаводів технологіями його виробництва. При цьому в процесі сушки 
проходить повне знешкодження антипоживних речовин сої.

2. Згодовування нової білкової добавки свиням на відгодівлі у складі 
повноцінних комбікормів сприяє підвищенню їх середньодобових прирос-
тів на 5,9%, зниженню витрат кормів на одиницю продукції на 3,8% у по-
рівнянні з м’ясо-кістковим борошном традиційних технологій виробни-
цтва.
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3. Згодовування м’ясо-кістково-соєвого борошна сприяє підвищенню 
засвоєння азоту на 4,9% в організмі свиней і знижує вміст сечовини в си-
роватці.

4. М’ясо-кістково-соєве борошно є високо протеїновою кормовою 
добавкою і може використовуватись для виробництва повноцінних комбі-
кормів для годівлі свиней як на комбікормових заводах так і в агроформу-
ваннях різних форм власності.
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Проведено порівняльний аналіз хімічного складу та протеїнової по-
живності силосів, виготовлених із вегетативної маси галеги східної, гір-
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Одним з шляхів вирішення проблеми виробництва якісного силосу є 
розширення асортименту бобових культур для сумісних посівів із злакови-
ми за рахунок інтродукції малопоширених видів, що мають високу про-
дуктивність, довговічність, пластичність до типу ґрунту та кліматичних 
умов. 

 Рослини в раціонах жуйних тварин в перспективі повинні покривати 
до 95% всіх потреб тваринництва в білку. Це оправдано з економічної точ-
ки зору, тому що із всіх видів білків, що використовуються в тваринництві, 
рослинний білок найдешевший [2].

Для більш ефективного виробництва тваринницької продукції у зи-
мовий період та зниження собівартості необхідно розширювати асорти-
мент силосних культур за рахунок введення в кормовиробництво нових 
високоврожайних культур, які придатні для виробництва силосу з підви-
щеним вмістом протеїну та покращеним амінокислотним складом. 

У відповідності до технологічних вимог вегетативна маса бобових 
культур у чистому виді вважається непридатною для силосування, тому 
що цей вид містить значно менше цукрів, придатних для утворення молоч-
ної кислоти. Тому виникає доцільність пошуку шляхів подолання обме-
жень, які створює висока буферність рослинних соків з підвищеною біл-
ковістю.

Однією з основних задач покращення ефективності консервування 
зелених кормів може бути використання екологічно чистих технологій, 
наприклад, використання фітонцидного ефекту деяких рослин.
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Галега східна, як показали дослідження багатьох вчених, є однією з 
найбільш перспективних кормових культур. Її кормова цінність лишається 
достатньо високою упродовж всього періоду вегетації. Ця кормова культу-
ра характеризується порівняно високою скоростиглістю і за темпами фор-
мування врожаю зеленої маси, швидкістю досягнення господарської зрі-
лості і придатності до використання випереджає інші кормові культури на 
16-24 дні. Корми, виготовлені з вегетативної маси галеги мають високу 
протеїнову поживність [3].

Для збереження поживних речовин в зеленій масі необхідно звести 
до мінімуму реакції розпаду органічних сполук, які проходять у вологому 
середовищі під дією ферментів і мікроорганізмів. Головною метою в кон-
сервуванні зелених кормів є створення екологічно чистих технологій, на-
приклад, використання фітонцидного ефекту – дії рослини на небажану 
мікрофлору [1].

Матеріали і методика досліджень. У лабораторії зоотехнічної оцін-
ки кормів інституту кормів УААН були проведені дослідження по визна-
ченню придатності для силосування галеги східної в сумішках із гірчицею 
білою, редькою олійною та райграсом однорічним, а також проведено до-
слідження по визначенню перетравності отриманих силосів та їх протеї-
нової та енергетичної поживності. Перетравність поживних речовин кор-
мів визначали на дорослих валахах методом періодів. Під час проведення 
досліду була сформована група тварин за принципом підбору тварин-ана-
логів за породою, віком, статтю, живою масою. В нашому дослідженні 
різниця між тваринами за масою не перевищувала 10%.

Результати досліджень. Хімічний склад та поживність силосів, ви-
готовлених із галеги східної та гірчиці, галеги-редьки олійної та галеги-
райграсу через два місяці після закладання досліду був наступний (табл. 
1).

1. Хімічний склад силосів, % в абсолютно сухій речовині

Силос Протеїн Жир Клітковина Зола БЕР
Силос із галеги-гірчиці 20,75 4,22 27,90 8,55 38,58
Силос із галеги-редьки 14,32 2,99 26,82 9,03 46,84
Силос із галеги-райграсу 15,24 2,53 28,09 10,21 43,93

Аналізуючи вміст поживних речовин у отриманих силосах, можна 
зробити висновок, що отримані силоси містять досить високий відсоток 
протеїну, що відповідає І класу силосу згідно ДСТУ, а силос із галеги-гір-
чиці перевершує цей показник майже на 5%. Порівнюючи силоси між со-
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бою, із галеги та гірчиці містить протеїну на 6,43% більше, ніж силос із 
галеги-редьки олійної та на 5,51% більше, ніж силос із галеги-райграсу. 
Також силос із галеги-гірчиці набагато більше містить жиру, ніж інші два 
силоси, відповідно, 4,22%, 2,99 та 2,53%.

Порівнюючи перетравність сухої речовини трьох силосів, спостеріга-
ємо, що перетравність сухої речовини силосу, виготовленого із галеги та 
гірчиці білої найвища і складає в середньому 56,4%. Незначно різниться 
перетравність сухої речовини силосу із галеги – гірчиці та галеги – редьки 
олійної, який складає 55,3%. Спостерігається тенденція до зниження пере-
травності сухої речовини у силосі, виготовленого із галеги та райграсу. 
Коефіцієнт перетравності цього силосу складає 48,75 % (табл. 2).

Майже однаково перетравлюється клітковина силосів, виготовлених 
із сумішок галеги з гірчицею та галеги – райграсу, коефіцієнти перетрав-
ності клітковини становлять відповідно 46,5% та 47,4%. Найвищий коефі-
цієнт перетравності клітковини мав силос із галеги-редьки олійної – 
51 , 08%, але ця різниця виявилась не вірогідною.

2. Перетравність поживних речовин силосів, виготовлених із сумішок 
вегетативної маси галеги з гірчицею, редькою олійною та райграсом

Силос
Перетравність, %

сухої речовини протеїну жиру клітковини БЕР
Із галеги-

гірчиці 56,4±0,12 74,53±0,32 73,6±0,98 48,60±0,85 52,3±2,11

Із галеги-
редьки 55,3±1,39 65,03±1,86 67,50±1,69 51,08±4,29 61,15±1,65

Із галеги-
райграсу 48,75±1,88 60,18±2,10 55,13±1,94 47,4±3,89 55,1±0,93

Аналізуючи перетравність жиру можна зробити висновок, що найви-
щу перетравність 73,6% мав силос, виготовлений із галеги-гірчиці. Дещо 
нижчі показники коефіцієнтів перетравності мали силоси із галеги редьки 
олійної – 67,5 та галеги-райграсу 55,13%. 

Але за перетравністю безазотових екстрактивних речовин найвищі 
коефіцієнти перетравності були у тварин, яким згодовували силос, виго-
товлений із галеги та редьки. Дещо нижчі показники були у тварин, яким 
згодовували силос із галеги-гірчиці та галеги-райграсу – 52,3% та 55,1%, 
відповідно.

Аналізуючи загальну та протеїнову поживність отриманих силосів 
можна зробити висновок, що найбільше перетравного протеїну – 156 г 
містить силос із галеги та гірчиці. За кількістю перетравного протеїну – си-
лоси із галеги та редьки. Галеги та райграсу майже не відрізнялись і 1 кг 
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сухої речовини цих силосів містить відповідно 93 г та 92 г перетравного 
протеїну.

3. Загальна та протеїнова поживність силосів

Силос Корм.од. Перетравного 
протеїну, г 

Валова 
енергія, 
Мдж/кг

Обмінна 
енергія, 
МДж/кг

На 1 корм. од. 
перетравного 

протеїну, г
Силос із галеги та 
гірчиці 0,63 156 18,62 8,71 248

Силос із галеги та 
редьки 0,65 93 17,83 8,49 143

Силос із галеги та 
райграсу 0,55 92 17,60 7,52 167

За енергетичною поживністю найбільше валової та обмінної енергії 
міститься в силосі з галеги та гірчиці – 19,62 МДж/кг та 8,71 Мдж/кг, силос 
із галеги та редьки містив валової енергії 17,83 МДж/кг та 8,49 МДж/кг 
обмінної енергії, силос із галеги та райграсу містив валової енергії 
17 , 6 0 МДж/кг та обмінної енергії 7,52 МДж/кг.

Висновки. Аналізуючи результати хімічних досліджень, а також ви-
значаючи органолептичні ознаки (колір, запах, структура) досліджуваних 
силосів з галеги східної та гірчиці білої, галеги східної та редьки олійної, 
галеги східної та райграсу однорічного, можна зробити наступні висновки: 
силоси можуть бути віднесені до категорії сировини, яка достатньо добре 
силосується. Силоси мали приємний запах, жовтувато-зелений колір, по-
вністю зберігалась структура рослин. Силоси містили достатню кількість 
молочної та оцтової кислот, масляної кислоти не було в жодному силосі, 
що свідчить про якість силосу. 
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Викладено результати досліджень по використанню природного 
алюмосилікату сапоніту, селеніту натрію і комплексних вітамінно-міне-
ральних добавок в годівлі тільних і дійних корів, їх вплив на стан репродук-
тивних органів, молочної залози, а також на відтворювальну здатність 
та молочну продуктивність тварин.
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відтворювання, перетравність. 

У веденні високопродуктивного тваринництва важлива роль нале-
жить мінеральному живленню. Нестача або надлишок мінеральних еле-
ментів, неправильне їх співвідношення в раціонах веде до порушення об-
міну, виникнення різних захворювань та зниження продуктивності тварин. 
На жаль, виробництво мінеральних добавок для тварин в Україні обмеже-
не, а більшість солей мікроелементів не виробляється взагалі. Тому пошук 
нових джерел мінеральних речовин є актуальним. На думку багатьох до-
слідників альтернативним доповнювачем мінеральних елементів для тва-
рин може бути природний мінерал сапоніт, який містить макро-, мікро- і 
ультрамікроелементи, а також має велику катіонну і аніонну ємність та 
високі сорбційні властивості. Він здатний сорбувати на своїй поверхні 
токсичні речовини, важкі метали, радіонукліди з послідуючим виведенням 
їх з організму.

Згодовування сапоніту коровам і молодняку великої рогатої худоби в 
стійловий та пасовищний періоди підвищує продуктивність тварин на 8-
15% [1, 2, 3, 4].

Велике значення в годівлі тварин, особливо високопродуктивних ко-
рів, має селен, дефіцит якого в раціонах призводить до порушення ряду 
фізіологічних функцій, що є причиною багатьох захворювань, зокрема, 
затримання посліду, захворювань на ендометрит, мастит, зниження імуні-
тету та ін. [5, 6, 7, 8].

© Хіміч О.В., Хіміч В.В., 2004
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У вітчизняній літературі зустрічається мало даних про вплив згодо-
вування сапоніту і селену на обмінні процеси в організмі, стан репродук-
тивних органів і молочної залози, відтворювальну здатність та продуктив-
ність тварин. Тому подальше вивчення ефективності використання в годів-
лі тварин сапоніту, селену, а також виготовлених на їх основі комплексних 
мінеральних добавок є актуальним.

Методика досліджень. Для вивчення цих питань було проведено дві 
серії дослідів і виробнича апробація на високопродуктивних коровах. 
Перший і другий дослід проведено на трьох групах тільних корів україн-
ської червоно-рябої породи яких перша була контрольна, друга – одержу-
вала в основному раціоні 15 г сапоніту на 1 корм. од. і третя – 15 г/корм. 
од. сапоніту, збагаченого селеном. Добавки згодовували тваринам в обох 
дослідах – тільним за 30-45 днів до отелення і протягом двох місяців піс-
ля. 

Друга серія дослідів проведена на дійних коровах української чорно-
рябої породи: третій – на двох групах корів, з яких перша була контрольна 
і друга – дослідна, якій згодовували по 20 г/к.од. комплексної мінеральної 
добавки, виготовленої на основі сапоніту, кормових фосфатів, кухонної 
солі з введенням до її складу селеніту натрію.

Четвертий дослід проведено на двох групах корів по 11 голів в кожній. 
Тварини контрольної групи утримувались на основному раціоні. Коровам 
другої групи в основному раціоні згодовували по 20 г/корм. од. комплек-
сної вітамінно-мінеральної добавки (КВМД). 

Для вивчення впливу сапоніту і комплексної мінеральної добавки 
(КМД-2) на перетравність і баланс азоту в організмі проведено балансовий 
дослід на баранах за методом періодів. Сапоніт згодовували у головний 
період в основному раціоні з розрахунку 15 г/корм. од. і КМД-2 – 30 г/ корм. 
од. раціону. Основний раціон складався із сіна злакового різнотрав’я – 1 кг, 
дерті ячменю – 0,3 кг, соняшникового шроту – 0,12 кг, кухонної солі – 
10 г.

Результати досліджень. Як показали дослідження, згодовування 
тільним коровам сапоніту і сапоніту з селеном в трав’яних і силосних ра-
ціонах не впливало суттєво на перебіг родів у корів та живу масу телят при 
народженні, проте вони впливали на стан репродуктивних органів та мо-
лочної залози корів. 

При згодовуванні сапоніту в зимових раціонах (2-й дослід) затриман-
ня посліду у корів не спостерігалось, а захворювань на ендометрит і мас-
тит було менше відповідно у 1,8 і 1,6 рази порівняно до контролю. 
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Аналогічна картина спостерігалась і при згодовуванні сапоніту з селе-
ном.

Показники відтворювальної здатності були також кращими у корів 
дослідних груп. Строк першого осіменіння при згодовуванні сапоніту був 
коротшим на 6, а сапоніту з селеном – на 19 днів порівняно до аналогів 
контрольної групи. Сервіс-період у корів дослідних груп зменшився на 
24-23 дні, а процент тільних корів до 90-го дня після отелу був вищим – на 
20 і 26% у порівнянні з аналогічними показниками в корів контрольної 
групи.

Згодовування коровам сапоніту (другий дослід) не вплинуло суттєво 
на їх молочну продуктивність. Добовий надій корів контрольної групи 
становив 22,2 кг при вмісті 3,63% жиру, а при згодовуванні сапоніту – 
22 ,8 кг і жиру – 3,69%. Сапоніт з селеном підвищував добовий надій мо-
лока на 10% порівняно до тварин контрольної групи.

Як показали дослідження, згодовування коровам на роздоюванні у 
пасовищний період комплексної мінеральної добавки з розрахунку 20 г/к. 
од. раціону сприяло підвищенню молочної продуктивності на 7,6% порів-
няно до тварин контрольної групи (табл. 1). Витрати кормів на одиницю 
продукції при цьому були нижчими на 7 %. На 1 кг згодованої КМД було 
додатково одержано 3,81 кг молока 4%-ної жирності.

1. Молочна продуктивність корів та затрати кормів на 1 кг молока

Дослід Група

Молочна продуктивність Витрачено кормів 
на 1 кг молока, 

4% -ної жирності, 
корм. од.

середньодобовий 
надій, кг

вміст жиру, 
%

молоко 4%-ної 
жирності, кг

3-тій
І 17,3 ± 1,02 3,48 ± 0,04 15,05 ± 0,93 1,0
ІІ 18,2 ± 0,52 3,58 ± 0,04 16,2 ± 0,39 0,93

4-тий
І 14,8 ± 0,86 3,20 ± 0,07 11,8 ± 0,70 1,24
ІІ 17,2 ± 0,89* 3,07 ± 0,07 13,2 ± 0,75 1,11

Виробнича 
апробація 

досліджень

І
ІІ

19,0 ± 1,2
21,9 ± 0,5

3,57 ± 0,11
3,64 ±0,08

17,0 ± 1,1
19,9 ±0,6

0,87
0,76

Введення в силосно-концентратний раціон корів КВМД (17-20 г/к. 
од.) дало можливість збалансувати його за елементами мінерального і ві-
тамінного живлення, що сприяло підвищенню надою на 16,2% (Р<0,05), а 
по молоку 4%-ної жирності на 11,8% порівняно до тварин контрольної 
групи (табл. 1). Витрати кормів на 1 кг молока при цьому були нижчими на 
10,5%. За рахунок КВМД було за 105 днів роздоювання додатково одержа-
но 254 кг молока на корову.



188 Корми і кормовиробництво. 2004. Вип. 54.

Вивчення в балансових дослідах на баранах впливу сапоніту і КМД-2 
на перетравність поживних речовин раціону показало, що досліджуванні 
добавки не впливали суттєво на перетравність сухої та органічної речови-
ни (табл. 2).

2. Коефіцієнти перетравності 

Показник
Періоди

попередній
головний

заключний
І ІІ

Суха речовина 70,1±1,2 71,5±1,0 70,1±0,9 70,6±0,5
Органічна речовина 72,2±1,0 73,8±1,0 72,8±0,8 73,6±0,5
Азот 71,8±0,89 75,7±0,96* 74,9±0,9* 75,3±0,5
Жир 62,7±0,9 67,0±0,4** 66,5±1,1* 60,2±2,1
Клітковина 57,0±1,0 60,7±1,3 59,6±1,5 61,4±1,1
БЕР 80,9±1,2 79,8±1,7 78,9±0,79 77,8±0,67

Перетравність протеїну у попередній період становила 71,5%, що 
була нижча ніж при згодовуванні сапоніту на 3,9% (Р<0,05) і КМД-2 – на 
3,1% (Р<0,05). У заключний період перетравність протеїну залишилась на 
рівні головних періодів. 

Установлено вірогідне підвищення перетравності жиру у баранів в 
головний період. При згодовуванні сапоніту перетравність жиру була ви-
щою на 4,3% (Р<0,005) і КМД-2 – на 3,8 (Р<0.05) порівняно з контрольни-
ми періодами.

Досліджувані добавки не впливали суттєво на перетравність клітко-
вини та безазотистих екстрактивних речовин.

Необхідно відзначити, що баланс азоту у всіх тварин був позитивним. 
При цьому суттєво вплинули на використання азоту раціону сапоніт і 
КМД-2 (табл. 3).

3. Баланс азоту при згодовуванні сапоніту і КМД-2

Періоди Спожито з 
кормом, г

Виділено, г 
Утрималось 

в тілі, г

Використано, %

з калом з сечею
від 

спожи-
того

від 
перетрав-

леного
Попередній 32,95 9,29 10,5 13,2±0,17 40,1 55,7
Головний (сапоніт) 32,95 8,03 10,1 14,9±0,55* 44,3 59,5
Головний (КМД-2) 33,2 8,3 10,4 14,5±0,64 43,7± 57,8
Заключний 32,95 8,1 11,8 13,05±0,32 39,6 52,1
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Так, у головний період при згодовуванні досліджуваних добавок 
частка азоту, що утрималась у тілі (% від спожитого) перевищувала таку у 
контрольні періоди відповідно на 4,2 і 3,6% (Р<0,05).

Баланс фосфору в організмі тварин також був позитивним (табл. 4).

4. Баланс фосфору при згодовуванні сапоніту і КМД-2

Показник
Період

попередній головний 
(сапоніт)

головний 
(КМД-2) заключний

Спожито з кормами, г 5,15 5,17 6,1 5,15
Виділено, г:
   з калом 3,30 2,96 3,81 3,53
   з сечею 0,073 0,09 0,11 0,18
Утрималось в тілі, г 1,77±0,12 2,12±0,05* 2,17±0,12* 1,49±0,11
Використано, % від 
спожитого 34,3±2,4 41,0±1,0* 35,5±1,9 28,9±2,1

*Р < 0,05

При введенні в раціон сапоніту засвоєння фосфору в % від спожитого 
було на 6,7% більшим порівняно з попереднім періодом.

При згодовуванні КМД засвоєння фосфору було на рівні попередньо-
го періоду проте на 6,6% (Р<0.05) більше, ніж в заключний період.

Висновки. 1. Згодовування тільним коровам сапоніту і сапоніту з 
селеном сприяє зменшенню випадків затримки посліду після отелення, 
захворювань на ендометрит та мастит, що позитивно впливає на їх відтво-
рювальну здатність.

2. Комплексна мінеральна і вітамінно-мінеральна добавки при згодо-
вуванні коровам на роздоюванні підвищує середньодобові надої на 7,6-
17,6% порівняно з аналогами контрольної групи.

3. Сапоніт і комплексна мінеральна добавка на основі сапоніту спри-
яють підвищенню перетравності жиру на 3,8 – 4,3% і азоту – на 3,1 – 3,9%, 
а ретенція азоту в організмі – на 3,5-4,1% від спожитих кормів.
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Наведено результати порівняльних досліджень впливу добавок со-
няшникової і ріпакової олії, отриманих із насіння української селекції і 
виготовлених на її основі кальцієвих солей жирних кислот у складі раціо-
нів корів на молочну продуктивність і жирнокислотний склад молочного 
жиру. Показано, що згодовування лактуючим коровам добавок рослинних 
олій, і, особливо, кальцієвих солей, виготовлених на їх основі, підвищує 
молочну продуктивність, вміст жиру в молоці, а також підвищує вміст 
ненасичених жирних кислот у складі молочного жиру.

Ключові слова: лактуючі корови, рослинні олії, молочна продуктив-
ність, жирнокислотний склад ліпідів молока.

Відомо, що використання у раціонах великої рогатої худоби жирових 
добавок рослинного походження позитивно впливає на перебіг обмінних 
процесів, підвищує молочну і м’ясну продуктивність тварин, покращує 
якість молока і яловичини [3, 7, 9]. Це пояснюється, насамперед, високою 
енергетичною цінністю рослинних жирів, позитивною дією, наявних у їх 
складі полієнових жирних кислот на регуляцію синтетичних і енергетич-
них процесів в організмі та засвоєння поживних речовин кормів раціону 
[4]. Проте, згодовування великій рогатій худобі додаткових кількостей рос-
линних олій негативно впливає на метаболічну активність мікрофлори 
рубця та погіршує перетравність клітковини у передшлунках [5]. Відомо 
також, що внаслідок підвищеної гідрогенізації полієнових жирних кислот, 
наявних в рослинних оліях, у передшлунках великої рогатої худоби під 
дією ферментних систем симбіотичної мікрофлори деградується значна 
частина цінних незамінних жирних кислот, що знижує поступлення їх в 
органи і тканини [4]. Тому, з метою зменшення негативного впливу кормо-
вих рослинних олій на метаболічну активність мікрофлори передшлунків, 
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а також захисту наявних у їх складі незамінних жирних кислот від гідро-
генізації мікроорганізмами рубця, використовують хімічну обробку перед 
згодовуванням їх тваринам [6, 8].

Виходячи з цього, метою нашої роботи було порівняльне досліджен-
ня впливу згодовування лактуючим коровам добавок соняшникової і ріпа-
кової олій, отриманих із сортів насіння української селекції, та виготовле-
них на їх основі кальцієвих солей жирних кислот на рівень молочної про-
дуктивності та жирнокислотний спектр молочного жиру.

Матеріали і методика досліджень. Дослідження проведено на п’яти 
групах корів (по 10 голів у кожній) симентальської породи, підібраних за 
принципом аналогів за віком, періодом лактації, терміном після отелу, 
рівнем молочної продуктивності та живою масою в зимово-весняний стій-
ловий період. В експерименті використовували корів 3-4 річного віку 
другої лактації. В підготовчий період (30 днів) всі тварини знаходились в 
однакових умовах на основному раціоні, який складався із сіна, кормових 
буряків, силосу кукурудзяного і зернової суміші за складом: пшенична 
дерть – 50%, ячмінна дерть – 30%, вівсяна дерть – 20%. Тварини контр-
ольної групи впродовж дослідного періоду, який тривав 30 днів, отриму-
вали такий же раціон, як і в підготовчий період. Коровам 2-, 3-, 4- і 5-до-
слідних груп упродовж експериментального періоду згодовували анало-
гічний раціон у якому 3% зернової основи за масою заміняли відповідно 
звичайною соняшниковою олією (2-га група); кальцієвими солями жирних 
кислот, виготовленими на основі соняшникової олії (3-тя група); звичай-
ною ріпаковою олією (4-та група); кальцієвими солями жирних кислот, 
виготовленими на основі ріпакової олії (5-та група). Поживність раціонів 
контрольної і дослідних груп корів була однакова.

У дослідженнях використовували соняшникову олію із насіння сорту 
Старт та ріпакову олію із насіння зимового сорту Тисменицький україн-
ської селекції. Кальцієві мила виготовляли шляхом обробки олії гідрокси-
дом кальцію [2].

Кількість молока, що надоювали від тварин кожної з піддослідних 
груп усіх дослідів вираховувалась щоденно. У зразках молока визначали 
такі показники: вміст жиру – кислотним методом; загальну кількість біл-
ка – методом формольного титрування; вміст молочного цукру (лактози) 
рефрактометричне; вміст золи – шляхом спалювання наважки у муфельній 
печі при температурі 500°С. Жирнокислотний склад молочного жиру ви-
значали за методом Курко [1].

Отримані дані обробляли статистично, використовуючи стандартні 
комп’ютерні програми.
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Результати досліджень. З даних, наведених у табл. 1 видно, що ви-
користання у складі раціонів лактуючих корів добавок соняшникової олії, 
незначно підвищує як середньодобовий надій молока так і вміст білка й 
жиру в його складі, тоді як при згодовуванні тваринам кальцієвих солей 
жирних кислот, виготовлених на її основі, вірогідно зростає середньодо-
бовий надій та надій базисного молока за період досліду (Р<0,05-0,01).

1. Молочна продуктивність піддослідних корів (М±m, n=10)m, n=10), n=10)n=10)=10)

Показник
Група тварин 

1 2 3 4 5 
Тривалість дослідного 
періоду, днів 30 30 30 30 30

Надій молока на 1 корову за 
весь період досліду, кг 306±5,86 309±7,13 324±6,П* 309±5,91 318±6,85 

Надій базисного молока 
(3,4%) на 1 корову за весь 
період досліду, кг 

311±8,49 325+6,94 354±9,61*** 32317,35 34619,02** 

Середньодобовий надій, кг 10,2±0,18 10,3±0,31 10,8±0,21* 10,3±0,14 10,610,28 
Вміст жиру в молоці, % 3,46±0,10 3,58+0,08 3,72±0,14 3,5610,12 3,7010,17 
Одержано молочного жиру 
всього, кг 10,59±0,87 11,06±0,96 12,05±1,12 11,0010,73 11,7710,82 

Вміст білка в молоці, % 3,48±0,07 3,50±0,06 3,54±0,09 3,4910,10 3,5210,08 
Одержано молочного білка 
всього, кг 10,6510,73 10,81±0,90 11,4710,98 10,7810,81 11,1910,79 

Вміст лактози в молоці, % 4,36±0,09 4,39±0,14 4,4410,12 4,4010,08 4,4310,11 
Одержано лактози всього, кг 13,34+0,65 13,56+0,53 14,3810,76 13,6010,81 14,0910,64 
Вміст золи в молоці, % 0,73±0,03 0,70±0,02 0,7810,03 0,7110,02 0,7710,02 

Використання у складі раціонів лактуючих корів добавок ріпакової 
олії із канолового українського сорту насіння Тисменицький та кальцієвих 
солей жирних кислот, виготовлених на її основі, виявляє аналогічний 
вплив на молочну продуктивність та зміни рівня білка і жиру в молоці, 
проте він виражений у значно меншій мірі ніж при згодовуванні тваринам 
добавок соняшникової олії та кальцієвих мил, виготовлених на її основі. 
Дані таблиці 1 показують також, що використання рослинно-олійних до-
бавок у раціонах лактуючих корів суттєво не змінює вмісту лактози в мо-
лоці і зовсім не впливає на рівень золи у його складі.

Дослідженням жирнокислотного складу молочного жиру (табл. 2). 
показано, що використання у складі раціонів лактуючих корів добавок, 
вказаних натуральних олій суттєво не впливає на зміни жирнокислотного 
складу ліпідів молока, тоді як згодовування тваринам кальцієвих солей 
жирних кислот, виготовлених на основі як соняшникової, так і ріпакової 
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олій, у більшій мірі підвищує процентний вміст олеїнової (Р<0,05), ліно-
левої та ліноленової жирних кислот у складі ліпідів молока корів.

2. Жирнокислотний склад ліпідів молока (М±m, n=10, %)m, n=10, %), n=10, %)n=10, %)=10, %)

Жирна кислота
Група тварин

1 2 3 4 5 
Міристинова, С14:0 12,42±0,78 11,69±0,96 11,10±0,68 11,27±0,53 10,8410,72 
Пентадеканова, С15:0 2,54±0,24 2,47±0,19 2,43±0,35 2,41 ±0,27 2,45±0,21 
Пальмітинова, С16:0 39,75±1,44 39,04±1,83 37,02±1,63 39,29±1,11 38,20±1,38 
Пальміто-олеїнова, С16:1 1,59±0,12 1,53±0,17 1,48+0,19 1,34+0,10 1,42±0,13 
Стеаринова, С18:0 15,45±0,86 14,75±0,92 14,71+0,64 15,06±0,87 14,58±0,74 
Олеїнова, С18:1 25,70±1,32 27,82±0,90 29,94±1,31* 27,93±1,65 29,29±1,06* 
Лінолева, С18:2 1,58±0,20 1,67±0,16 2,12±0,23 1,65±0,29 2,04±0,37 
Ліноленова, С18:3 0,97±0,26 1,03±0,32 1,20±0,18 1,05±0,21 1,18±0,16 

Висновки. Використання у раціоні лактуючих корів добавок нату-
ральних соняшникової і канолової ріпакової олій, отриманих із насіння 
сортів української селекції і, особливо, кальцієвих солей, виготовлених на 
їх основі, підвищує молочну продуктивність та вміст білка і жиру в моло-
ці, а також збільшує вміст ненасичених жирних кислот у складі молочного 
жиру.
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МОРФОлОГІчНІ ТА БІОхІМІчНІ ПОКАзНИКИ КРОВІ 
ТеляТ ТА ПОРОсяТ ПРИ зГОДОВУВАННІ їМ лИМОННОї 
ТА яНТАРНОї КИслОТ

Представлено результати досліджень по вивченню морфологічних 
та біохімічних показників крові телят і поросят при згодовуванні їм ли-
монної та янтарної кислот.

Ключові слова: лимонна, янтарна кислоти, поросята, телята, гема-
тологічні показники, гемоглобін, каротин.

В сучасних умовах великого значення набуває розробка та викорис-
тання нових біологічно активних препаратів, направлених на підвищення 
продуктивності та резистентності тварин, до яких відносяться такі орга-
нічні кислоти, як янтарна (ЯК, сукцинат), лимонна (ЛК).

ЛК і ЯК є основним ланцюгом циклу трикарбонових кислот, які реа-
лізують енергетичний механізм клітин, беруть участь в регуляції біосин-
тезу вищих жирних кислот, обміні вуглеводів, кальцію і в регулюванні 
інших процесів; є джерелом утворення органічних кислот.

Янтарна кислота знаходиться в клітинах всіх живих організмів. Вона 
сприяє антиоксидантній і нейротропній дії, нормалізує енергетичний об-
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мін, загальний фізіологічний стан організму, посилює процеси біосинтезу 
в умовах патології. Крім того, ця кислота є універсальним антистресовим 
препаратом, має хорошу технологічність до використання (можна з корма-
ми, водою, молоком) [3, 4].

Не дивлячись на позитивну дію янтарної і лимонної кислот, вони ще 
недостатньо вивчені і практично не використовуються в тваринництві.

Метою статті є представлення наших досліджень по вивченню впли-
ву лимонної і янтарної кислот на гематологічні показники поросят у віці 
20-125 днів та телят-молочників у віці 1-3 місяці.

Матеріал і методика досліджень. Для вивчення впливу лимонної і 
янтарної кислот на гематологічні показники телят та поросят провели на-
уково-господарські досліди.

Науково-господарський дослід по вивченню впливу лимонної і ян-
тарної кислот на гематологічні показники поросят проводили в умовах 
Липовецького свинокомплексу Вінницької області. А науково-господар-
ський дослід на телятах-молочниках – у СТОВ „Михайлівське” 
Вінницького району.

Для досліду на поросятах було відібрано, за принципом аналогів 42 
кабанчики, від 9 свиноматок великої білої породи. Вони були розподілені 
з урахуванням живої маси, походження та віку на 3 групи по 14 голів у 
кожній.

Науково-господарський дослід на теличках української чорно-рябої 
породи проводили у віці один-шість місяців. Для цього 30 голів теличок, з 
урахуванням живої маси, статі, розділили на три групи по 10 голів в кож-
ній. Схема досліду на поросятах подана в таблиці 1.

1. Схема досліду

Група тварин Кількість 
тварин, гол.

Годівля тварин по періодах
Зрівняльний період від 
народження до 20 дн.

Основний період 
105 дн.

Заключний 
період 145 дн.

1-контрольна 14 Молоко свиноматки ОР ОР

2-дослідна 14 Молоко свиноматки
ОР+1% лимонної 
кислоти від вмісту 

сухої речовини
ОР

3-дослідна 14 Молоко свиноматки
ОР+20 мг/кг живої 

маси янтарної 
кислоти

ОР

Схема досліду на телятах подана в таблиці 2.
Під час проведення дослідів у крові вивчали вміст гемоглобіну ціа-

нідним методом, каротину – фотометричним, загального білка – рефракто-
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метричним, резервну лужність – дифузійним [1], кальцію – трилономе-
тричним, фосфору – з ванадат молібдатним реактивом, лейкоцити та ери-
троцити – розрахунковим методом за допомогою камери Горяєва, а лейко-
формулу – методом Романовського-Гімза (мазок) [2].

2. Схема досліду

Група тварин Кількість 
тварин, гол. Стать Зрівняльний 

період (30 дн.)
Основний період 

 (50 дн.)
Заключний 

період (100 дн.)
1-контрольна 10 Телички ОР ОР ОР

2-дослідна 10 Телички ОР
ОР+1% ЛК від 
вмісту сухої 

речовини
ОР

3-дослідна 10 Телички ОР
ОР+20 мг ЯК на 
1 кг живої маси 

телят
ОР

Також спостерігали за фізіологічним станом піддослідних тварин. 
Контролювали частоту пульсу, дихання та температуру тіла.

Під час проведення науково-господарських дослідів вивчали гемато-
логічні показники телят і поросят. Результати досліджень подані в табли-
цях 3, 4, 5, 6.

3. Морфологічні показники крові поросят

Показники Групи
1-контрольна 2-дослідна 3-дослідна

Еритроцити, млн/мм3 7,1±0,36 7,15±0,20 7,25±0,39
Лейкоцити, тис/мм3 11±0,36 11,48±0,58 11,4±0,46
Гемоглобін, г% 9,17±0,21 9,15±0,13 9,45±0,23
Кольоровий показник 0,892±0,016 0,875±0,024 0,927±0,042
Базофіли % 0,180±0,027 0,218±0,044 0,305±0,041
Еозинофіли % 2,45±0,55 2,48±0,66 2,85±0,67

Вміст еритроцитів у крові тварин був у межах норми в усіх трьох 
групах, але у поросят, що отримували лимонну і янтарну кислоту, на 0,7-
2,1% вміст еритроцитів вищий ніж у поросят контрольної групи. За вміс-
том лейкоцитів поросята, що отримували лимонну кислоту, переважали 
контрольну на 0,48 тис/мм3 і 0,4 тис/мм3 поросят групи, що отримували 
янтарну кислоту. Це вказує на певну тенденцію підвищення резистентнос-
ті їх організму. Характеризуючи вміст гемоглобіну в крові поросят, слід 
відмітити, що найвищий рівень був у тій групі, що отримувала янтарну 
кислоту.
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4. Біохімічні показники крові поросят

Показники
Групи

1-контрольна 2-дослідна 3-дослідна
Білок, г% 8,16±0,124 8,23±0,061 8,27±0,046
Фосфор мг % 3,81±0,18 4,20±0,20 4,24±0,11
Кальцій мг % 10,0±0,91 9,85±0,57 10,6±0,94
Резервна лужність 465±9,58 467,5±8,54 470±4,09

 Результати представлені в таблиці 6 свідчать, що вміст білка в крові 
поросят у другій і третій дослідних групах був більший на 0,7-0,11 %, 
фосфору на 0,4-0,43%, а кальцію на 0,6% у третій дослідній групі, ніж в 
контрольній групі. Статистична обробка результатів засвідчила, що отри-
мані дані за гематологічними показниками поросят є не вірогідними.

5. Гематологічні показники піддослідних телят 

Показники
Група

1-контрольна 2-дослідна 3-дослідна
Гемоглобін, г% 100±0,47 10,25±0,55 10,0±0,45
Загальний білок, г% 6,5±0,076 6,41±0,05 6,3±0,04
Загальний фосфор, мг% 4,4±0,18 5,65±0,09 5,67±0,02
Кальцій, мг% 10,35±0,26 11,86±0,25 11,9±0,22
Каротин 0,095±0,01 0,093±0,02 0,11±0,04
Резервна лужність, мг% 49,0±0,3 49,0±0,32 49,0±0,3
Еритроцити, млн./мм3 6,5±1,3 6,4±1,2 6,6±1,1

6. Лейкоцитарна формула крові піддослідних телят

Показники
Група

1-контрольна 2-дослідна 3-дослідна
Лейкоцити, тис 5,8±0,95 8,0±0,71 6,25±0,6
Еозинофіли 4,0±0,76 3,75±0,68 3,55±0,6
Паличкоядерні 2,75±0,93 3,0±0,42 2,75±0,75
Сигментоядерні 27,75±0,03 28,1±0,04 28,9±0,02
Лімфоцити 65,5±0,3 64,5±0,47 65,2±0,39

 
Результати досліджень крові телят показали, що вміст гемоглобіну і 

білка був майже в нормі. Вміст каротину у крові тварин 3-ї групи, яким 
згодовували янтарну кислоту, був на 18% вищий ніж у крові тварин 1-ї та 
2-ї груп, вміст кальцію був на 15%, вміст фосфору на 28% вищий в порів-
нянні із контрольною групою. У тварин, яким згодовували лимонну кис-
лоту, відмічена тенденція до підвищення кількості лейкоцитів на 38%, 
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вмісту кальцію на 15%, фосфору на 28% порівняно із контрольною гру-
пою. Але різниця не вірогідна, про що свідчить статистична обробка ре-
зультатів. Результати досліджень показані у таблицях 7, 8. 

Висновки. 1. Використання лимонної і янтарної кислоти в годівлі 
поросят сприяло підвищенню вмісту еритроцитів на 0,7 – 2,1%, лейкоцитів 
на 0,48 – 0,4 тис/мм3, підвищенню вмісту білка на 0,7 – 0,11%, фосфору на 
0,4 – 0,43%. Дещо зростає в крові поросят, що отримували лимонну і ян-
тарну кислоту вміст гемоглобіну, базофілів та еозинофілів. Статистична 
обробка результатів показала, що різниця не вірогідна, але, як свідчать 
дані, існує тенденція до підвищення гематологічних показників у групах 
тварин, що отримували лимонну і янтарну кислоту.

2. При згодовуванні телятам-молочникам янтарної та лимонної кис-
лот гематологічні показники знаходились в межах норми, за виключенням 
каротину, якого було менше норми. Це пов’язано з тим, що кров на аналіз 
брали навесні, коли в кормах і молоці корів був низький вміст вітаміну. 
Однак, слід відмітити, що в дослідних групах, яким згодовували янтарну 
та лимонну кислоти вміст каротину, кальцію та фосфору був вищий, ніж в 
контрольній. Вміст еритроцитів, лейкоцитів та інших показників крові, що 
вивчали, знаходився в межах фізіологічної норми. Різниця не вірогідна.

3. Фізіологічний стан піддослідних поросят та телят був у межах 
норми, відхилень частоти пульсу, дихання та температури тіла не встанов-
лено.
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ВІДГОДІВелЬНІ ТА зАБІйНІ ПОКАзНИКИ сВИНей ПРИ 
зГОДОВУВАННІ БАКТеРІАлЬНИх ПРеПАРАТІВ

Показано, що збагачення раціонів свиней на відгодівлі лактинами К-
10 та К-1 збільшують середньодобові прирости на 1�,�-2�,� %, покращу-
ють забійні показники.

Ключові слова: лактини, препарат, бактерії, раціон, поросята. 

Переважна більшість свинини в даний час в господарствах різних 
організаційних форм виробляється на кормах власного виробництва. А 
тому раціони тварин досить складно збалансувати за життєво важливими 
елементами живлення без збагачення їх кормовими добавками різної при-
роди, в тому числі і мікробіального походження.

Дослідженнями Б.В.Тараканова та В.В Худокормова [3], В.Д. Дорожко 
[1], Ю.А.Победнова [2] науково обґрунтовано і рекомендовано до практич-
ного використання ряд кормових добавок, що виробляє мікробіологічна 
промисловість. Серед перспективних мікроорганізмів були визнані молоч-
нокислі, пропіоновокислі та біфідобактерії. Пошуки в цьому напрямку 
сприяли створенню нових мікробіологічних препаратів із симбіотичних 
мікроорганізмів – лактинів, вивчення ефективності використання яких в 
годівлі свиней було метою даної роботи. 

Матеріали і методика досліджень. Для проведення досліду було 
сформовано чотири групи–аналоги молодняку свиней великої білої поро-
ди, по 10 голів в кожній (табл. 1). Початкова жива маса становила 70,2 кг. 
Перша група була контрольною. Після 15-добового зрівняльного періоду 
свині другої групи одержували в складі раціону лактин К-10 в кількості 
0,4 г на голову за добу, третьої – лактин К-1 в дозі 1,2 г на голову за добу і 
четвертої – лактин К-1 з мацеразою 1,2 г на голову за добу.

Бактеріальний препарат лактин К-10 має концентрацію мікробних тіл 
10 млрд/г, лактин К-1 – концентрацію живих клітин 1 млрд/г з клітинними 
оболонками. Ферментний препарат мацераза мав активність 500 од. Всі 
три варіанти мікробіологічних препаратів виготовлені Науково-біотехно-
логічним центром «Ензифарм» (м. Ладижин, Вінницької області).

© Кучерявий В.П., 2004
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1. Схема досліду

Групи Кількість 
тварин, гол.

Характеристика годівлі по періодах
зрівняльний, 

15 діб основний, 110 діб

1 (контрольна) 10 ОР ОР
2 10 ОР ОР + лактин К-10, 0,4 г/гол. за добу
3 10 ОР ОР + лактин К-1, 1,2 г/гол. за добу
4 10 ОР ОР + лактин К-1 + мацераза, 1,2 г/гол. за добу

Препарати згодовували молодняку свиней в складі зернової дерті 
протягом 96 днів заключної відгодівлі, до досягнення живої маси 100-
11 5 кг, після чого був проведений контрольний забій. Протягом досліду 
проводився облік згодованих кормів, щомісячне індивідуальне зважуван-
ня. Утримування групове, доступ до води був вільним.

Результати досліджень. Сформовані групи молодняку свиней в 
основному раціоні одержували такі компоненти: дерть ячмінна 0,5 кг, 
дерть пшенична 1,5 кг, дерть кукурудзяна 0,5 кг, трава люцерни 2,6 кг. 
Загальна поживність раціону складає 3,33 корм. од. та 311 г перетравного 
протеїну (94 г на 1 корм. од.). В структурі раціону концентровані корми 
становлять 88,3%, зелені – 11,7%, що свідчить про концентратний тип від-
годівлі. В раціоні був дефіцит деяких елементів живлення, зокрема міді, 
цинку, марганцю, кальцію, що характерно для більшості господарств, де 
раціони складаються із кормів власного виробництва, без кормових доба-
вок. Такий характер годівлі забезпечував одержання середньодобових 
приростів тварин 366 г за весь основний період, про що свідчить показник 
контрольної групи (табл. 2).

Збагачення раціонів лактинами мало позитивний вплив на показники 
продуктивності свиней. Зокрема, введення в раціон свиней лактину К-10 
сприяє збільшенню їх середньодобових приростів на 69 г або 18,8% 
(P<0,001) і зменшенню витрат кормів на 1 кг приросту на 1,34 корм. од. або 
15,06%.

Згодовування в складі основного раціону лактину К-1 підвищує се-
редньодобові прирости на 104 г або 28,3% (P<0,001) та зменшує витрати 
кормів на 1 кг приросту на 1,9 корм. од. або 21,3%.

Однак, поєднання лактину К-1 з мацеразою (4 група) в раціонах сви-
ней не дає бажаного результату. Середньодобові прирости за цих умов 
годівлі зменшуються проти контрольних на 60 г або 16,3% (P<0,01) при 
збільшенні витрат кормів на 1 кг приросту на 1,8 корм. од. або 20,2%.

Забійні показники показані в табл. 3, з якої видно, що згодовування 
лактинів К-10 та К-1 сприяє збільшенню забійної маси свиней відповідно 
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на 10,5 та 6,4%, маси туші – на 11,0 та 8,5%, поліпшуються показники ви-
ходу туші (на 1,1 – 3,0%).

2. Відгодівельні показники свиней

Показник 1 група 2 група, 3 група 4 група 
Доза препарату, г/гол. за добу - 0,4 1,2 1,2
Жива маса 1 голови: 
на початок періоду, кг 70,2±0,6 70,5±0,5 70,2±1,4 71,6±0,7
на кінець періоду, кг 105,43±3,2 112,35±1,1 115,41±0,8 * 101,07±1,2
Тривалість періоду, дні 96 96 96 96
Приріст живої маси:
загальний, кг 35,2±0,7 41,8±0,8*** 45,2±0,85*** 29,4±1,1**
середньодобовий, г 367±6 436±9*** 471±9*** 307±14**
± до контролю, г - +69 +104 -60
 % - +18,8 +28,3 -16,3
Витрати корму на 1 кг 
приросту, корм. од. 8,9 7,56 7,0 10,7

± до контролю, корм. од. - -1,34 -1,9 +1,8
 % - -15,06 -21,3 +20,2

Примітка: *Р< 0,05; **P<0,01; ***P<0,001 

Показники забійних якостей свиней четвертої групи, яким згодовува-
ли лактин К-1 з мацеразою, є на рівні контрольних значень.

Одержані дані свідчать про можливі зрушення у ліпідному обміні у 
свиней при згодовуванні лактинів. Так, у тушах тварин, які споживали 
лактин К-1, більше в порівнянні з контролем внутрішнього жиру (на 
13,5%), а також більша товщина шпику (на 8,4%). При згодовуванні лак-
тину К-10 кількість внутрішнього жиру зменшується (на 24,2%), а середня 
товщина хребтового шпику на рівні контролю. У свиней четвертої групи 
кількість внутрішнього жиру зменшується (на 29,8%), а середня товщина 
шпику дещо переважає контрольний показник (на 8,4%).

За масою внутрішніх органів свиней піддослідних груп вірогідної 
різниці не спостерігається.

Порівняльна характеристика одержаних даних свідчить про досить 
високу ефективність використання в годівлі свиней лактину К-1. Варто 
зазначити, що в склад лактину входять живі культури Lactobacillus planta-
rum, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus faecium, які в шлунково-кишко-
вому каналі розмножуються, сприяють поліпшенню процесів травлення і 
через обмін речовин позитивно впливають на ріст тварин, навіть при де-
фіцитних за деякими біологічно активними речовинами раціонах.
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3. Забійні показники свиней

Показник 1 група 2 група 3 група 4 група
Передзабійна жива маса, кг 117,6±7,9 124,2±1,9 125,2±4,2 116,7±2,3
Забійна маса, кг 87,5±6,8 96,7±3,1 93,1±4,2 87,1±2,0
Забійний вихід, % 74,4±1,5 77,8±1,3 74,3±1,4 74,6±1,4
Маса туші, кг 71,6±6,2 79,5±3,0 77,7±3,4 72,0±2,0
Вихід туші, % 60,9±1,5 63,9±1,45 62,0±1,1 61,1±1,5
Внутрішній жир, кг 1,85±0,21 2,1±0,19 1,4±0,07 1,3±0,07
Маса: голови, кг 6,0±0,09 5,7±0,17 6,0±0,44 5,6±0,17
  ніг, кг 1,5±0,02 1,5±0,03 1,5±0,13 1,5±0,07
  шкури, кг 6,5±0,27 7,8±0,37 6,3±0,11 6,7±0,26
  печінки, кг 1,62±0,26 1,88±0,05 1,58±0,06 1,67±0,13
  легень, кг 0,43±0,03 0,55±0,07 0,45±0,01 0,46±0,05
  серця, кг 0,35±0,02 0,25±0,02 0,37±0,03 0,35±0,02
  нирок, кг 0,25±0,02 0,25±0,02 0,24±0,02 0,26±0,02
  селезінки, кг 0,17±0,01 0,17±0,09 0,18±0,01 0,17±0,02
  шлунка, кг 0,76±0,01 0,73±0,01 0,74±0,01 0,77±0,05
Товщина шпику, см:
  на шиї 2,85±0,44 3,37±0,07 2,85±0,07 3,22±0,09
  на холці 4,00±0,62 4,55±0,24 4,22±0,33 5,35±0,07
  на рівні 6–7 ребра 3,27±0,52 3,37±0,08 3,30±0,29 3,50±0,04
  на попереку 3,85±0,36 4,00±0,09 3,57±0,19 3,52±0,02
  на крижах 3,18±0,44 3,22±0,18 3,30±0,12 3,17±0,44
  середня 3,42±0,42 3,71±0,09 3,45±0,13 3,75±0,08

Висновки. 1. Збагачення раціону відгодівельних свиней лактином 
К-10 в кількості 0,4 г на голову за добу сприяє збільшенню середньодобо-
вих приростів на 69 г або 18,8% та зменшенню витрат кормів на 1 кг при-
росту на 1,34 корм. од. або 15,06%.

2. Згодовування молодняку свиней лактину К-1 в дозі 1,2 г на голову 
за добу підвищує середньодобові прирости на 104 г або 28,3%, зменшує 
витрати кормів на 1 кг приросту на 1,9 корм. од. або 21,3%.

3. Згодовування лактинів К-10 та К-1 сприяє збільшенню забійної 
маси свиней на 10,5-6,4%, маси туші – на 11,0 – 8,5%.

4. Введення в раціон свиней лактину К-1 з мацеразою не сприяє під-
вищенню їх продуктивності.
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зАБІйНІ ПОКАзНИКИ ТА сТАН сТРУКТУР шлУНКА І 
КИшечНИКУ сВИНей ПРИ зГОДОВУВАННІ 
ФеРМеНТНИх ПРеПАРАТІВ

Згодовування молодняку свиней мацеробацеліну і мацерази сприяє 
збільшенню забійної маси на �,�-1�,� %, маси туші – на 11,1-1�,2 %, не 
впливає на масу шлунка і кишечнику, але зменшує товщину стінки карді-
альної і пілоричної зон шлунка та голодної кишки.

Ключові слова: шлунок, кишечник, свині, мацеробацелін, мацераза, 
маса.

Доцільність використання у годівлі свиней ферментних препаратів 
науково-обґрунтована [1, 2]. Але суть полягає в тому, що наукові пошуки 
вчених спрямовані як на вдосконалення існуючих, так і створення їх нових 
форм. До останніх можна віднести мацеробацелін „Р” та мацеразу „Н”, що 
створені працівниками Науково-біотехнологічного центру „Ензифарм” 
(м. Ладижин, Вінницької області). До їх складу входить комплекс пектолі-
тичних ферментів, дія яких спрямована на розрихлення клітинних оболо-
нок кормів, що сприяє підвищенню доступності поживних речовин корму 
обмінним процесам в травному каналі свиней. 

Особливістю досліджуваних препаратів є те, що мацеробацелін „Р” 
одержаний розпилювальним висушуванням, а мацераза „Н” – напилюван-
ням на висівки культуральної рідини при глибинному культивуванні бак-
терій певних штамів. 

© Гуцол А.В., 2004
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Метою даної роботи було, поряд з вивченням продуктивності, дослі-
дження забійних показників та стану структур шлунка і кишечнику молод-
няку свиней при згодовуванні мацеробацеліну „Р” і мацерази „Н”.

Методика досліджень. Дослідження проведені на трьох групах-ана-
логах молодняку свиней великої білої породи, по 15 голів у кожній. 
Поросят відлучали від свиноматок в 45-добовому віці з середньою живою 
масою 11 кг. Дослід проводили за схемою, наведеною в таблиці 1.

1. Схема досліду

Групи Кількість 
тварин, гол.

Характеристика годівлі за періодами
зрівняльний, 

14 діб основний, 90 діб заключний, 
98 діб

1 
(контрольна) 15 ОР* ОР ОР

2 15 ОР ОР + мацеробацелін „Р”, 0,4 г на 
100 кг живої маси ОР

3 15 ОР ОР + мацераза, „Н”, 0,4 г на 
100 кг живої маси ОР

* ОР – основний раціон

Перша група була контрольною. Поросята другої групи протягом 90-
добового основного періоду одержували до основного раціону в складі 
дерті мацеробацелін „Р” у кількості 0,4 г на 100 кг живої маси. Тваринам 
третьої групи згодовували мацеразу „Н”. Також з розрахунку 0,4 г на 100 кг 
живої маси. В заключний період всі групи одержували основний раціон. 
При цьому вивчали післядію згодовування досліджуваних препаратів. При 
досягненні свиньми живої маси 100 кг був проведений контрольний забій 
по 3 голови з кожної групи.

Тварин утримували групами в типовому приміщенні для вирощуван-
ня ремонтного молодняку, щомісячно зважували. Облік спожитих кормів 
проводили щоденно. Доступ до води протягом доби був вільним. 

При контрольному забої свиней їх туші та внутрішні органи зважува-
ли. Шлунок та кишечник відпрепаровували, звільняли від вмістимого, 
зважували і вимірювали довжину. Із шлунка вирізали зразки кардіальної, 
фундальної та пілоричної зон, а також відбирали зразки тонкого та товсто-
го відділів кишечнику і фіксували у 10-процентному нейтральному фор-
маліні. Морфометрію відібраних зразків провели на стереоскопічному 
мікроскопі МБС-9, користуючись лінійкою окуляр-метрометра [3].

Б іомет ричну  обробку  цифрового  матер іалу  провели  за 
М.О.Плохінським [4].
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Результати досліджень. Дослідження показали, що введення у раці-
он свиней мацеробацелін „Р” сприяє збільшенню середньодобових при-
ростів за 90-добовий основний період на 68 г, або 18,7 %, мацерази „Н” – на 
52 г, або 14,3 %. Витрати кормів на 1 кг приросту зменшуються на 16,8-
13,0 %. У заключний період досліду, коли вивчали післядію згодовування 
препаратів, середньодобові прирости свиней другої групи переважали 
контрольний показник на 4,1 %, а третьої – на 9,6 %. Рівень середньодобо-
вих приростів свиней в основний період з першої по третю групу становив 
відповідно 364, 432 та 416 г, в заключний період – 486, 506 та 533 г. Раціони 
були достатньо забезпечені енергією та протеїном, але дефіцитними за 
вмістом деяких мікроелементів.

Дослідження показали, що при згодовуванні ферментних препаратів 
існує тенденція до підвищення забійних показників свиней (табл. 2). 
Мацеробацелін у раціоні свиней сприяв підвищенню передзабійної маси 
на 8,8-6,2 %, маси туші – на 11,1 % проти контрольного рівня. Звертає 
увагу вірогідне зменшення кількості внутрішнього жиру в туші свиней 
другої групи (Р<0,01). Маса внутрішніх органів була більшою від контр-
ольних значень на 5,7-15,7 %, лише селезінка збільшилась на 24,8 %. Із 

2. Забійні показники свиней, M±m, n=3

Показник 1 група 
(контрольна)

2 група
(мацеробацелін)

3 група
(мацераза)

Передзабійна жива маса, кг 101,3±6,7 110,3±5,6 115,3±8,7
Забійна маса, кг 80,14±1,3 85,11±4,8 91,67±12,5
Забійний вихід, % 79,11±2,2 77,16±0,6 79,5±4,6
Маса туші, кг 60,67±1,4 67,4±3,9 71,1±11,7
Вихід туші, % 59,89±1,8 61,1±0,4 61,66±5,4
Внутрішній жир, кг 2,6±0,33 1,46±0,03 2,4±0,33
Маса голови, кг 7,28±0,37 6,4±0,87 7,75±0,38
Маса ніг, кг 1,66±0,05 1,52±0,04 1,4±0,05
Маса шкури, кг 7,93±0,19 8,33±0,2 9,02±0,1
Маса внутрішніх органів, г
  печінка 1350±60 1520±150 1470±100
  легені 717±72 758±37 750±59
  серце 267±13 300±23 283±27
  нирки 216±27 250±23 250±41
  селезінка 133±13 166±13 158±17
Підшлункова залоза, г 112±8,8 103±7,2 123±5,9
Щитовидна залоза, г 27,5±0,93 33,0±1,8 32,9±3,2
Наднирники, г 4,7±0,4 4,22±0,5 4,68±0,3
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залоз підшлункова та наднирники зменшили свою масу на 8-10,3 %, а у 
щитовидній вона значно збільшилась (Р<0,05).

При згодовуванні мацерази передзабійна та забійна маса збільшуєть-
ся на 13,8-14,4 %, маса туші – на 17,2 %, маса внутрішніх органів – на 
4,6-18,8 %, підшлункової та щитовидної залоз – на 9,8-19,6 %, а наднирни-
ки за своєю масою знаходяться на рівні контрольного значення.

Про м’ясні якості піддослідних груп свиней у певній мірі можуть 
служити дані морфологічного складу туш (табл. 3).

3. Морфологічний склад трьохреберного відрубу туш свиней, M±m, n=3

Показник 1 група 
(контрольна) 2 група 3 група

Маса, кг
  відрубу 2,48±0,05 2,95±0,23 3,24±0,24
  м’яса 0,95±0,04 1,11±0,09 1,18±0,04
  сала 1,33±0,18 1,63±0,31 1,8±0,25
  кісток 0,20±0,09 0,21±0,01 0,26±0,01
Вихід, %
  м’яса 38,31 37,62 36,43
  сала 53,63 55,25 55,55
  кісток 8,06 7,13 8,02

Одержані дані показують, що при згодовуванні мацеробацеліну 
збільшується маса трьохреберного відрубу (Р<0,05), а також вміст в ньому 
м’яса (на 16,8 %) та сала (на 22,5 %). При введенні в раціон свиней маце-
рази вірогідно збільшується маса відрубу (Р<0,05), кількість м’яса (Р<0,01) 
та невірогідно сала. За виходом складових частин відрубу суттєвої різниці 
між групами немає. Але цифрові дані показують на незначне зменшення 
відсотка м’яса у відрубі свиней другої та третьої груп (на 0,7 та 1,9 %), 
збільшення сала (на 1,6 та 1,9 %) при порівняно однаковому з контролем 
показнику виходу кісток.

Згодовування молодняку свиней досліджуваних препаратів немає ві-
рогідного впливу на масу шлунка (табл. 4), але викликає тенденцію до 
зменшення показників структур кардіальної зони. Фундальна зона шлунка 
прореагувала на кормові фактори по-іншому. Мацеробацелін в раціоні 
свиней впливає на зменшення товщини стінки (Р<0,05), а також слизової 
та серозно-м’язової оболонок (на 16 %). При згодовуванні мацерази по-
мітно збільшувалась товщина слизової оболонки (на 13,4 %), розміри 
стінки і серозно-м’язової оболонки наближались до рівня контрольної 
групи.
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4. Морфологічні показники шлунка свиней при згодовуванні мацерази,  
M±m, n=3

Показник 1 група 
(контрольна)

2 група 3 група

Маса, г 567±5 572±7 556±2
Кардіальна зона

Стінка, мм 7,48±0,71 6,11±0,54 6,49±0,13
  в т.ч. слизова оболонка, мм 2,34±0,23 1,80±0,07 1,83±0,06
  серозно-м’язова оболонка, мм 5,14±0,85 4,32±0,47 4,66±0,09

Фундальна зона
Стінка, мм 5,55±0,16 4,70±0,24 5,62±0,23
  в т.ч. слизова оболонка, мм 2,01±0,21 1,69±0,03 2,28±0,16
  серозно-м’язова оболонка, мм 3,55±0,25 2,97±0,26 3,34±0,13

Пілорична зона
Стінка, мм 12,52±1,64 9,92±1,00 10,10±0,97
  в т.ч. слизова оболонка, мм 2,25±0,05 2,12±0,06 2,42±0,07
  серозно-м’язова оболонка, мм 10,27±1,60 7,76±1,00 7,68±0,92

Реакція структур пілоричної зони на згодовування ферментних пре-
паратів є подібною, як і в кардіальній зоні. Вірогідної різниці між групами 
за досліджуваними показниками не одержано. Але існує тенденція до 
зниження товщини стінки на 30,8 (друга група) та 19,4 % (третя група), 
серозно-м’язової оболонки (на 24,5-25,3 %).

Згодовування мацеробацеліну та мацерази вірогідно не впливає на 
показники маси та довжини тонкого і товстого відділів кишечнику свиней 

5. Морфологічні показники тонкого і товстого відділів кишечнику свиней, 
M±m, n=3

Показник 1 група 
(контрольна) 2 група 3 група

Тонкий відділ
Маса, кг 1,48±0,09 1,66±0,11 1,37±0,12
Довжина, м 22,2±0,72 23,3±0,72 21,0±0,62
Товщина стінки голодної кишки, мм 4,90±0,51 3,88±0,79 4,24±0,76
  в т.ч. слизова оболонка, мм 0,30±0,02 0,27±0,06 0,27±0,06
  серозно-м’язова оболонка, мм 4,59±0,54 3,61±0,75 3,97±0,74

Товстий відділ
Маса, кг 1,38±0,15 1,65±0,81 1,47±0,05
Довжина, м 5,5±0,14 5,86±0,12 5,7±0,18
Товщина стінки голодної кишки, мм 4,75±0,42 5,16±0,63 4,07±0,64
  в т.ч. слизова оболонка, мм 0,28±0,03 0,69±0,19 0,68±0,18
  серозно-м’язова оболонка, мм 4,46±0,45 4,48±0,52 3,38±0,45



 Корми і кормовиробництво. 2004. Вип. 54. 20�

(табл. 5), але викликає тенденцію до зменшення показників структур голо-
дної кишки, а саме: товщини стінки – на 30,1 % (друга група) – 13,5 % 
(третя група), серозно-м’язової оболонки – на 21,4-15,0 %, слизової – на 
10 %.

 Іншою є реакція структур товстого відділу кишечнику на згодовуван-
ня мацеробациліну та мацерази. Спостерігається набухання слизової обо-
лонки ободової кишки в обох дослідних групах порівняно до контрольної, 
а також зменшення товщини стінки та серозно-м’язової оболонки (на 
14,3 %) в третій групі.

Висновки. 1. Згодовування молодняку свиней мацеробациліну та 
мацерази сприяє збільшенню його забійної маси на 8,8-13,8 %, маси 
туші – на 11,1-17,2 % і позитивно впливає на масу внутрішніх органів.

2. Введення у раціон мацеробацеліну та мацерази не впливає на масу 
шлунка свиней, але має тенденцію до зменшення проти контрольного зна-
чення товщини стінки та її оболонок кардіальної та пілоричної зон. 

3. Мацераза і мацеробацелін в раціонах молодняку свиней вірогідно 
не впливають на показники маси і довжини відділів кишечнику, але ви-
кликають тенденцію до зменшення товщини стінки голодної кишки та 
збільшення товщини слизової оболонки в ободовій кишці. 
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Представлено дані експериментальних досліджень інтенсивності 
росту, забійних якостей, вмісту тригліцеринів, холестерину та ліпопро-
теїдів крові свиней при згодовуванні зерна сої нової технології обробки і 
кормових бобів.
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В організмі тварин є особлива структура, що виконує дуже специфіч-
ну роль в ліпідному обміні – жирова тканина, яка складається із жирових 
клітин або адипоцитів. Головна функція цієї тканини – накопичення ліпі-
дів, що є джерелом енергії для організму тварин (при повному окисленні 
жиру вивільняється 9,5 ккал/г енергії), крім цього, оскільки вони є складо-
вою частиною клітинних мембран, то відповідно впливають на їх проник-
ність та активність багатьох мембранних ферментів, беруть участь в пере-
дачі нервового імпульсу і створенні міжклітинних контактів. Слід зазна-
чити, що близько 65 % маси жирової тканини припадає на тригліцерини, а 
це складає 95 % тригліцеринів всього організму. Та їх частина, що здепо-
нована в аденоцитах, постійно підлягає розщепленню під дією триациглі-
цероліпази, а вільні жирні кислоти транспортуються кров’ю до різних 
органів і тканин, де вони підлягають окисненню – використовуються в 
якості метаболічного палива [6]. 

Швидкість етирифікації жирних кислот та міра депонування триглі-
церинів в основному залежить від забезпеченості тварин енергією. 
Зниження рівня годівлі викликає зниження товщини сала в усіх точках 
вимірювання. Це пояснюється теорією розподілу поживних речовин у 
співвідношенні з інтенсивністю обмінних процесів, згідно з якою в про-

*Науковий керівник професор, доктор с.-г. наук Кулик М. Ф.
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міжок часу, коли кількість поживних речовин обмежена, ріст жирової 
тканини припиняється і жир використовується для забезпечення організму 
енергією. При низьких рівнях споживання корму і швидкості жировідкла-
дення концентрація жиру в тілі збільшується відносно концентрації жиру 
в раціоні [4].

Основними факторами, що впливають на склад жиру у свиней, є кіль-
кість і якість кормового жиру, вміст у раціоні міді, біотину і вітаміну Е. 
Якість кормового жиру визначається вмістом ненасичених жирних кислот, 
в основному лінолевої кислоти [3].

З погляду на це, зерно сої є одним із найбільш збалансованим і бажа-
ним білково-енергетичним компонентом раціону, оскільки має високий 
вміст жиру та білка (відповідно 16-18% і 32-36%) та оптимальніший вміст 
амінокислот. При цьому жир містить у своєму складі близько 15% насиче-
них жирних кислот, 24 – мононасичених, 61 – поліненасичених, із них 
більше половини – незамінна лінолева кислота, що є есенціальною та 
життєво необхідною, а також токофероли (вітаміни Е) – до 600 мг/кг, що 
сприяють ефективному використанню кормів раціону, підвищують імуні-
тет організму, та лецитиновий комплекс, фосфатиди якого (їх близько 1,3-
2,5 маси зерна) відіграють важливу роль у функціонуванні нервової систе-
ми і мозку, перенесенні та асиміляції жирів, сприяють утворенню білків і 
запобігають їх розпаду, підвищують засвоєння жирів і білків [1].

Кормові боби за даними багатьох дослідників [3, 8], також мають ви-
сокий вміст білка – 25 – 26%, який досить повноцінний, однак має низький 
вміст метіоніну і цистину та недостатній треоніну і триптофану, але неви-
сокий вміст жиру – близько 1,3 – 1,5% і відповідно ненасичених та наси-
чених жирних кислот, жиророзчинних вітамінів.

Тому ліпідний обмін в організмі свиней при згодовуванні різних кор-
мів викликає жвавий інтерес дослідників.

Матеріал і методика. В умовах СТОВ „Липовецьке” смт. Липовець, 
Вінницької області у 2003 році проводили експериментальні дослідження. 
Для проведення науково-господарського досліду за методом груп-аналогів 
[5] було відібрано 3 групи помісного молодняку свиней (велика біла х 
ландрас), з урахуванням віку, походження і енергії росту у зрівняльний 
період (табл. 1).

Протягом дослідного періоду щодекадно проводили контрольну го-
дівлю упродовж 2 суміжних днів і щомісячне зважування для визначення 
приростів дослідних тварин та їх потреб у поживних речовинах. Для про-
ведення експерименту були розроблені раціони для свиней у відповіднос-
ті до періодів відгодівлі [3]. 
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1. Схема досліду

Періоди Групи тварин Кількість 
тварин, гол

Жива маса 
1 тварини 
на початок 
періоду, кг

Тривалість 
періоду, 

днів
Умови годівлі

Зрівняльний

І-контрольна 18 24,97 20 Основний раціон
ІІ-дослідна 18 25,14 20 Основний раціон
ІІІ-дослідна 18 25,00 20 Основний раціон

Дослідний

І-контрольна 18 32,93 118 ОР+сухі подрібнені 
боби*

ІІ-дослідна 18 33,14 118

ОР+оброблена 
повножирова соя по 
розробленій 
технології*

ІІІ-дослідна 18 33,08 118
ОР+оброблені боби 
по розробленій 
технології*

Примітка * складає 23-36 % від вмісту перетравного протеїну в раціоні

Основний раціон (ОР) контрольної групи піддослідних свиней містив 
такі корми: дерть пшенична, дерть ячмінна, дерть горохова, сироватка, 
зелена маса люцерни, кормові буряки, кухонна сіль і крейда, які згодову-
вали у вигляді вологої мішанки двічі на добу. Свиням цієї групи до осно-
вного раціону вводили подрібнені на ДКУ кормові боби в кількості 23-
36 % від вмісту перетравного протеїну в раціоні. Поголів’ю свиней ІІ до-
слідної групи кормові боби замінили повножировим зерном сої у подріб-
неному вигляді (в кількості аналогічній за вмістом перетравного протеїну), 
яке оброблене гашеним вапном [7] і нейтралізоване лимонною кислотою. 
Тварини ІІІ дослідної групи отримували такі ж кількості кормів, як і контр-
ольної групи, але різниця була у підготовці кормових бобів до згодовуван-
ня. Їх у подрібненому стані обробляли ідентично зерну сої.

Результати досліджень. Показники приросту свиней протягом до-
слідного періоду, свідчать, що продуктивність всіх дослідних груп була 
вища за аналогічні показники контрольної групи (табл. 2). При цьому жива 
маса тварин контрольної групи на кінець досліду становила 104,74 кг, 
другої дослідної групи 108,63, а третьої – 108,79. Середньодобові прирос-
ти відповідно становили 609; 640 (Р<0,001) і 642 г (Р<0,001). Звідси видно, 
що середньодобові прирости у ІІ дослідній групі, тваринам якої згодову-
вали нативне зерно сої оброблене за нашою технологією, були вищі ніж у 
контрольній на 5,09 % ( P < 0,001), а у ІІІ-ій, що споживала кормові боби 
оброблені за тією ж технологію, на 5,42 % (P < 0,001). 
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2. Показники приросту свиней за період досліду, n = 18 (M±m)

Показники
Групи тварин

І ІІ ІІІ
Жива маса на початок досліду, кг 32,93±0,64 33,14±0,70 33,08±0,78
Жива маса наприкінці досліду, кг 104,74±0,997 108,62±0,83 108,79±0,97
Одержано приросту за обліковий 
період, кг 71,81±0,74 75,48±0,73 *** 75,71±0,68 ***

Середньодобовий приріст:
 г
 %

609±6,58
100,0

640±6,19 ***
105,09

642±5,80 *** 
105,42

Затрати на 1 кг приросту:
 кормових одиниць
 обмінної енергії, МДж
 перетравного протеїну, г

4,45
48,0
536

4,29
45,46
510

4,22
45,52
508

*** P < 0,001

Раціони годівлі піддослідних тварин на початку та наприкінці дослід-
ного періоду наведено в табл. 3 і 4. Слід звернути увагу, що раціони 
ІІ дослідної групи відносно раціону контрольної групи містять більше ві-
таміну Е і сирого жиру. Поряд з тим раціони ІІІ групи від контрольної 
відрізняються лише більшим вмістом Ca та наявністю лимонної кислоти.

По завершенні експерименту було проведено контрольний забій – 
3 голови з групи, і встановлено: свині, які споживали протягом заключно-
го періоду повножирову сою та оброблені кормові боби мали більшу пе-
редзабійну масу, що зумовило збільшеня забійної маси на 5,39 і 5,91 кг 
відповідно, а маси туші на 4,17 кг, при цьому різниця між групами мала 
тенденцію до вірогідності (Р<0,1), а забійний вихід та вихід туші по всіх 
групах був майже на одному рівні – в межах 83% та 65% відповідно. Також 
було виявлено, що найбільше накопичення внутрішнього жиру спостері-
галося у тварин ІІІ-дослідної групи (2,20±0,02 кг проти 1,87±0,7 у контр-
олі). Крім того, у свиней, які споживали спеціально приготовлені боби 
середня товщина шпику була на 0,72 см (Р<0,1) більшою за контроль, тов-
щина шпику на холці перевищувала його на 0,8 см, на спині – 0,4 см, на 
крижах – 0,97 см (табл. 5).

Свині, які протягом заключного періоду відгодівлі одержували з раці-
оном повножирову сою, характеризувалися кращим накопиченням жиру в 
туші, ніж у контролі, але достовірної різниці не мали.

Отже, можна стверджувати, що використання в годівлі нових кормо-
вих чинників особливо спеціально приготовлених бобів сприяє підвищен-
ню інтенсивності ліпідного обміну, кращому синтезу елементів жирової 
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тканини та підвищенню виходу жиру в тушах свиней. Підтвердженням 
цього є проведений нами аналіз трьохреберного відрубу (табл. 6).

3. Раціон для годівлі свиней від 30 до 40 кг живої маси

Показники

Групи тварин

НормаІ ІІ ІІІ
В раціоні 
міститься

В раціоні 
міститься

± до 
контролю

В раціоні 
міститься

± до 
контролю

Дерть пшенична, кг 0,4 0,4 0 0,4 0 –
Дерть ячмінна, кг 0,525 0,525 0 0,525 0 –
Дерть горохова, кг 0,105 0,105 0 0,105 0 –
Подрібнені кормові боби, 
кг 0,37 0 -0,37 0,37 0 –

Оброблене зерно сої, кг – 0,3 0,3 – – –
Зелена маса люцерни, кг 0,5 0,5 0 0,5 0 –
Сироватка, кг 1,2 1,2 0 1,2 0 –
Сіль кухонна, г 5 5 0 5 0 –
Крейда, г 16 16 0 16 0 –
Вапно гашене, г – 8,3 8,3 8,3 8,3 –
Лимонна кислота, г – 2,5 2,5 2,5 2,5 –
Кормові одиниці 1,91 1,94 0,03 1,91 0,0 1,8
Обмінна енергія, МДж 20,5 20,4 -0,1 20,5 0,0 20
Суха речовина, кг 1,39 1,33 -0,06 1,39 0,00 1,39
Сирий протеїн, г 293 291 -2,0 293 0 278
Перетравний протеїн,г 242 241 -1 242 0 217
Сирий жир, г 30 68 38 30 0 ≤ 139
Лізин, г 12,9 13,2 0,3 12,9 0,0 12,5
Метионін + цистин, г 6,6 7,7 1,1 6,6 0,0 7,5
Сира клітковина, г 104 98 -6 104 0 ≤ 72
Сіль кухонна, г 13 16 3 13 0 6
Кальцій, г 10,0 13,7 3,7 12,8 2,8 13
Фосфор, г 6,7 7,3 0,6 6,7 0,0 10
Каротин (віт. А), мг 27 26 1 27 0 11,1
Вітамін А (ретинол), тис.
МО 122,0 122,0 0,0 122,0 0,0 5,6

Вітамін D (какльціферол), 
тис.МО 1,3 1,3 0,0 1,3 0,0 0,56

Вітамін Е (токоферол), мг 71,4 72,9 1,5 71,4 0,0 49

Із даних наведених у таблиці 6 видно, що застосування у годівлі сви-
ней повножирової сої зумовлює збільшення частки сала в трьохреберному 
відрубі на 2,32 %, і зменшення частки кісток та м’яса відповідно на 0,5 та 
1,82 %. Найбільше накопичення жирової тканини виявилося у трьохребер-
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ному відрубі тварин третьої дослідної групи. Так як частка сала в ньому 
становила 51,4 %, тобто майже половину відрубу. Подібні зміни підтвер-
джують нашу гіпотезу про те, що застосування високоліпідних нових 
кормових чинників в годівлі свиней зумовлює інтенсифікацію ліпідного 
обміну за рахунок кращого перетравлення і засвоєння жирів.

4. Раціон для годівлі свиней від 100 до 120 кг живої маси

Показники

Групи тварин

НормаІ ІІ ІІІ
В раціоні 
міститься

В раціоні 
міститься

± до 
контролю

В раціоні 
міститься

± до 
контролю

Дерть пшенична, кг 1,03 1,03 0 1,03 0 –
Дерть ячмінна, кг 1,35 1,35 0 1,35 0 –
Дерть горохова, кг 0,27 0,27 0 0,27 0 –
Подрібнені кормові боби, 
кг 0,495 0 –0,495 0,495 0 –

Оброблене зерно сої, кг – 0,4 0,4 – – –
Кормовий буряк, кг 1,8 1,8 0 1,8 0 –
Сироватка, кг 1,5 1,5 0 1,5 0 –
Сіль кухонна, г 13 13 0 13 0 –
Крейда, г 41 41 0 41 0 –
Вапно гашене, г – 11,1 11,1 – 11,1 –
Лимонна кислота, г – 2,8 2,8 – 2,8 –
Кормові одиниці 4,13 4,17 0,04 4,13 0,0 4,1
Обмінна енергія, МДж 45,5 45,4 -0,1 45,5 0,0 45,4
Суха речовина, кг 2,96 2,98 -0,02 2,98 0,00 3,2
Сирий протеїн, г 568 565 -3 568 0 483
Перетравний протеїн,г 462 461 -1 462 0 368
Сирий жир, г 61 112 51 61 0 ≤ 320
Лізин, г 23,0 23,4 0,4 23,0 0,0 21,1
Метионін + цистин, г 13,4 14,9 1,5 13,4 0,0 12,7
Сира клітковина, г 160 151 -9 160 0 ≤ 224
Сіль кухонна, г 32 40 8 32 0 20
Кальцій, г 19,4 24,2 4,8 23,1 3,7 26
Фосфор, г 14,5 15,3 0,8 14,5 0,0 21
Каротин (віт. А), мг 12 11 -1 12 0 16,6
Вітамін А (ретинол), тис.
МО 150,0 150,0 0,0 150,0 0,0 8,8
Вітамін D (кальціферол), 
тис.МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
Вітамін Е (токоферол), мг 109,0 111,2 2,2 109,0 0,0 93
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5. Забійні показники дослідних тварин, М±m, n=3

Показники
Дослідні тварини

Середнє значення
1 2 3

І-контрольна група
Передзабійна маса, кг 101,00 103,00 95,00 99,67±2,40
Забійна маса, кг 87,88 86,27 75,15 83,10±4,00
Забійний вихід, % 87,01 83,76 79,11 83,29±2,29
Маса туші, кг 68,50 69,00 59,00 65,50±3,25
Вихід туші, % 67,82 66,99 62,11 65,64±1,78
Внутрішній жир, кг 2,00 1,85 1,75 1,87±0,07
Товщина шпику, см:

на холці
на спині
на крижах
середній показник

2,10
2,00
3,30
2,47

2,50
2,60
3,80
2,97

2,00
2,50
4,00
2,83

2,20±0,15
2,37±0,19
3,70±0,21
2,76±0,15

ІІ-дослідна група
Передзабійна маса, кг 108,00 106,00 105,00 106,33±0,88*
Забійна маса, кг 90,78 85,81 88,87 88,49±1,45
Забійний вихід, % 84,06 80,95 84,64 83,22±1,14
Маса туші, кг 71,00 67,00 71,00 69,67±1,33
Вихід туші, % 66,74 63,21 67,62 65,52±1,28
Внутрішній жир, кг 1,89 1,86 1,95 1,90±0,03
Товщина шпику, см:

на холці
на спині
на крижах
середній показник

3,00
2,70
4,90
3,27

1,10
2,10
4,00
2,27

2,80
2,00
3,50
2,77

2,30±0,60
2,27±0,22
4,13±0,71
2,90±0,33

ІІІ-дослідна група
Передзабійна маса, кг 105,00 109,00 106,00 106,67±1,20
Забійна маса, кг 87,53 91,33 88,17 89,01±1,12
Забійний вихід, % 83,36 83,79 83,18 83,44±0,18
Маса туші, кг 67,00 72,00 70,00 69,67±1,45
Вихід туші, % 63,81 66,06 66,04 65,30±0,75
Внутрішній жир, кг 2,15 2,23 2,21 2,20±0,02*
Товщина шпику, см:

на холці
на спині
на крижах
середній показник

3,50
3,40
5,00
3,97

2,00
2,40
4,00
2,80

3,50
2,50
5,00
3,67

3,00±0,50
2,77±0,32
4,67±0,33
3,48±0,35*

Примітка* Р<0,1

З метою досліджень метаболічної дії повножирової сої та спеціально 
підготовлених бобів, нами визначались біохімічні показники крові (табл. 
7).
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6. Характеристика трьохреберного відрубу дослідних тварин, М±m, n=3

Показники І-контрольна ІІ-дослідна (соя) ІІІ-дослідна (боби)
Передзабійна маса, кг 99,67 106,33 106,76
Маса трьохреберного 
відрубу, кг

м’яса
сала
кісток

2,05±0,12
0,90±0,06
0,94±0,09

0,21±0,004

2,10±0,08
0,88±0,013
1,01±0,06

0,21±0,001

2,16±0,04
0,84±0,034
1,11±0,01

0,21±0,002

Вихід, %:
м’яса
сала
кісток

43,90±0,35
45,85±0,64
10,25±0,41

42,08±0,88
48,17±1,30
9,75±0,42

38,79±0,87
51,40±0,62
9,81±0,25

7. Вміст тригліцеринів, холестерину та ліпопротеїдів у крові  
досліджуваних тварин, М±m, n=3

Показники І-контрольна ІІ-дослідна (соя) ІІІ-дослідна (боби)
Загальний холестерин, мкм/л

Середнє по групі, мкм/л

3,63
3,69
3,63

3,65±0,02

2,87
3,08
2,94

2,96±0,06***

3,49
3,56
3,30

3,45±0,08*
α-ліпопротеїни, мкм/л

Середнє по групі, мкм/л

1,57
1,82
1,71

1,70±0,07

1,23
1,44
1,30

1,32±0,06

1,85
1,98
1,90

1,91±0,04
β-ліпопротеїни, мкм/л

Середнє по групі, мкм/л

2,25
2,50
2,93

2,66±0,14

2,83
2,73
2,49

2,68±0,1

2,78
3,49
2,68

2,98±0,25
Тригліцерин, мм/л

Середнє по групі, мм/л

0,58
0,60
0,58

0,59±0,007

1,21
0,63
0,68

0,84±0,19

1,26
1,32
1,41

1,33±0,04***

Примітка* Р<0,1

Із наведених даних зрозуміло, що використання у годівлі свиней по-
вножирової сої та спеціально приготовлених кормових бобів сприяє зрос-
танню нейтральних жирів (тригліцеринів) та транспортних компонентів 
β-ліпопротеїдів (Р<0.05). Подібні зміни свідчать про інтенсифікацію ліпід-
ного обміну, та кращий їх динамічний стан. Підвищення інертних форм 
(α-форм) у тварин ІІІ-дослідних груп на 0,21 мкм/л (Р<0,05) свідчить про 
активність процесів транспортування і накопичення жирів у тканинах. 
Суттєвим у дослідженні виявився факт зниження рівня холестерину у 
крові дослідних тварин. Так, у свиней ІІ групи рівень холестерину був у 
межах 2,96±0,06 – Р<0,001 (проти 3,65±0,02 в контролі), а у свиней ІІІ-ї 
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становив 3,45±0,08 (Р<0,1), що можливо пов’язано із зменшенням надхо-
дження до їх організму ергостерину кормів та продуктів для його синте-
зу.

Висновки. Результати досліджень показали, що згодовування в пері-
од дорощування і відгодівлі свиням повножирової сої, підготовленої за 
розробленою нами технологією, в порівнянні з сухими подрібненими кор-
мовими бобами, у тій же кількості за перетравним протеїном, сприяє кра-
щому росту і розвитку тварин (середньодобові прирости були більші на 
31 г – 5,09 % (P < 0,001), а затрати поживних речовин на одиницю прирос-
ту менші). Підготовка кормових бобів до згодовування за технологією сої 
сприяла збільшенню середньодобових приростів на 33 г – 5,42 % (P < 
0, 0 01) в порівнянні до контролю. 

Аналіз показників ліпідного обміну встановив, що у свиней ІІ-ї та 
ІІІ-ї дослідних груп спостерігалось більше накопичення нейтральних жи-
рів на 42,37% та 125,42% – Р<0,001 відповідно і транспортних компонентів 
β-ліпопротеїдів на 0,75% і 12,03%, як основних сполук проміжного обміну 
ліпідів. Це сприяє посиленню анаболізму ліпідів у крові та зменшення 
вмісту холестерину в ІІ-й дослідній групі на 18,9% (Р<0,001) і в ІІІ-й на 
5,48% (Р<0,1).
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ВПлИВ сПІВВІДНОшеННя АМІНОКИслОТ В ПРОТеїНІ 
РАЦІОНІВ НА ІНТеНсИВНІсТЬ РОсТУ І 
ПРОДУКТИВНІсТЬ сВИНей*

Висвітлено результати дисертаційного дослідження по вивченню 
ефективності балансування протеїну за амінокислотами при викорис-
танні різних їх співвідношень в протеїні раціонів свиней.

Ключові слова: свині, протеїн, амінокислоти, лізин, метіонін, глю-
тамінова кислота, м’ясо, печінка. 

Раціони для свиней у більшості господарств продовжують нормувати 
за сирим протеїном не враховуючи його амінокислотного складу.

Як показали дослідження проведені в Інституті кормів УААН та ін-
ших дослідників одним із шляхів покращення використання поживних 
речовин кормів і зокрема протеїну є балансування раціонів свиней за амі-
нокислотами з використанням кристалічних амінокислот.

Т.Ф. Степурін, С.Г.Черней, Г.Н. Кушнір [1] отримали дані які свідчать 
про те, що добавка L – лізину до норми в раціонах молодняку свиней ви-
являла позитивний вплив за показниками приросту живої маси, та вико-
ристання протеїну і корму в цілому. 

Л.П. Заринова, С.Т.Лазарєв, А.С. Фадєєв [2] стверджують, що добав-
ка кормового лізину в раціоні дослідних свиней в кількості 0,5% від сиро-
го протеїну при співвідношенні лізину з метіоніном 1:0,57 забезпечила 
збільшення приростів на 11,1%, зниження витрат кормів на 10%, період 
відгодівлі скоротився на 11 днів. При зниженні вмісту протеїну добавка 
кормового лізину в раціон тварин до рівня 4,5% і до рівня 5% при співвід-
ношенні лізину з метіоніном 1: 0,62 і 1: 0,56 підвищила прирости відповід-

* Науковий керівник кандидат біологічних наук Л.С.Прокопенко
© Килимнюк О.І., 2004
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но на 10,9 і 19,3%, знизила витрати кормів на 9,2 і 15,9% порівняно з 
контрольними тваринами.

Г. О. Богданов, В. І. Скорятіна [3] повідомляють про підвищення біо-
логічної цінності протеїну в раціоні з горохом і кормовими дріжджами при 
комбінуванні добавки вітаміну В12 і DL-метіоніну. Поєднання L-лізину і 
вітаміну В12 спонукає до підвищення інтенсивності росту і ефективності 
використання корму, а найбільш ефективним є використання комплексної 
добавки із вітаміну В12 , DL-метіоніну і L-лізину.

За результатами отриманими в дослідах А. Кайріса, Р. Гайджюнаса, 
К.Старкуса [4] рослині білкові корми, збагачені необхідною кількістю 
синтетичних амінокислот, можуть повністю замінити рибне борошно в 
раціонах беконних свиней, а також частково замінити рибне борошно і 
кормові дріжджі в раціонах бройлерів.

За даними М.А.Шманенкова, В.І. Буріна [5] балансування амінокис-
лотного складу раціонів поросят шляхом введення 0,21% синтетичного 
лізину дало можливість знизити рівень протеїнового живлення порівняно 
з вітчизняними нормами на 20%, підвищити приріст поросят на 21,1% і 
знизити витрати кормів на 1 кг приросту на 19,5%. 

Методика досліджень. Науково-господарський дослід по вивченню 
ефективності балансування раціонів свиней за амінокислотами було про-
ведено на базі свинокомплексу ВАТ “Русь” с. Гельм’язів Золотоніського 
району Черкаської області за схемою наведеній в табл. 1.

1. Схема науково господарського досліду

Групи Кількість 
тварин

Особливості годівлі тварин
Зрівняльний (30 днів) Основний (90днів)

1 – контрольна 12 Основний раціон (ОР) Основний раціон (ОР)
2 – дослідна 12 Основний раціон (ОР) ОР + L-лізин 12 г + DL-метіонін 2 г
3 – дослідна 12 Основний раціон (ОР) ОР + L-лізин 8 г

4 – дослідна 12 Основний раціон (ОР) ОР + L-лізин 12 г + DL- метіонін 2 г + 
глютамінова к-та 6 г

5 – дослідна 12 Основний раціон (ОР) ОР + L-лізин 8 г + глютамінова к-та 6 г

Раціон свиней складали на основі норм та поживності кормів, що на-
водяться у довідниках та уточнювали за даними отриманими при аналізі 
кормів у лабораторії зоотехнічної оцінки кормів.

У зрівняльний період та під час 30 днів першого дослідного періоду 
тваринам згодовували раціон до складу якого входила: дерть кукурудзя-
на – 59,2%, горох екструдований – 26,2%, макуха соняшникова – 7,8 %, 
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шрот соєвий – 3,8%, кухонна сіль – 0,3%, крейда – 1,44%, монокальційфос-
фат – 1,2%, суміш мікроелементів – 0,044%, суміш вітамінів – 0,016%.

Піддослідні свині контрольної групи отримували збалансований ра-
ціон за рахунок основних кормів, вітамінних і мінеральних добавок. 
Концентрація лізину в сирому протеїні раціону становила 4,17%, що від-
повідало вимогам нині діючих норм годівлі тварин цього віку.

До основного раціону третьої і п’ятої дослідних груп додавали по 
8,4 г кристалічного лізину. При цьому його концентрація в протеїні підви-
щувалась і становила 5,75%. Крім кристалічного лізину тварини п’ятої 
дослідної групи отримували по 6 г глютамінової кислоти.

Свиням другої дослідної групи згодовували основний раціон з до-
бавкою 12 г кристалічного лізину і 2 г кристалічного метіоніну.

Четверта дослідна група з основним раціоном отримувала 12,0 г 
кристалічного лізину, 2 г метіоніну і 6 г глютамінової кислоти. На одну 
кормову одиницю раціону припадало 106,4 г перетравного протеїну.

У другий період досліду який тривав 60 днів свиням згодовували 
раціон, до якого входила, за масою: 63,4% – дерть кукурудзяна, 23,0% – го-
рох екструдований, 8,2% – макуха соняшникова, 2,8% – шрот соєвий, 
0,3% – кухонна сіль, 0,7% – крейда, 1,5% – монокальційфосфат, 0,07% – 
суміш мікроелементів, 0,03% – суміш вітамінів. 

Свині контрольної групи отримували основний раціон збалансова-
ний за основними показниками поживності. Концентрація лізину в про-
теїні становила 4,0%. Тварини третьої і п’ятої дослідних груп споживали 
з основними кормами раціону 8 г лізину. Крім лізину свині п’ятої дослід-
ної групи отримували 6 г глютамінової кислоти. 

Свині другої дослідної групи отримували до основного раціону 12 г 
кристалічного лізину, 2 г метіоніну.

Тваринам четвертої дослідної групи згодовували крім 12 г лізину, 2 г 
метіоніну ще 6 г глютамінової кислоти. На 1 кормову одиницю раціону 
припадало 103 г перетравного протеїну. 

Результати досліджень. Дослідження показали, що додавання амі-
нокислот до раціонів свиней позитивно вплинуло на інтенсивність їх рос-
ту (табл. 2).

У свиней які отримували основний раціон (контрольна група) серед-
ньодобовий приріст становив 731 г. Середньодобові прирости тварин яким 
згодовували добавку лізину (третя група) перевищували продуктивну дію 
раціону контрольної групи на 124 г і склали 855 г, що на 17% більше від 
тварин яким згодовували основний раціон.
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2. Показники росту піддослідних свиней при проведенні  
науково-господарського досліду n=12, M±m

Показник
Групи тварин

1 –
контрольна

2 – 
дослідна

3 – 
дослідна

4 –
дослідна

5 – 
дослідна

Жива маса, кг:      
на початок
основного періоду 55,0 ± 0,5 54,3 ± 0,7 54,3 ± 0,6 54,4 ± 0,7 54,2 ± 0,7

на кінець
основного періоду 120,8 ± 1,4 129,5 ± 1,3 131,3 ± 1,7 132,3 ± 1,5 135,2 ± 1,9

Тривалість періоду, 
кормоднів 90 90 90 90 90

Приріст маси, кг 65,8 ± 1,3 75,2 ± 0,8 77,0 ± 1,40 77,0 ± 1,2 81,0 ± 1,6
Середньодобовий
приріст, г 731 ± 14,8 836 ± 8,9 855 ± 15,5 866 ± 13,4 900 ± 18,4

Тварини які отримували добавку лізину і метіоніну (друга група) 
мали також досить високі середньодобові прирости порівняно з тваринами 
які споживали корми основного раціону (контрольна група) вони були 
вищі на 105 г або 14,4%. Свині які споживали з кормами основного раціо-
ну добавку лізину і глютамінової кислоти (п’ята група) дали середньодо-
бові прирости вищі на 169 г або на 23%, вони складали 900 г. 
Середньодобовий приріст свиней яким згодовували добавку кристалічно-
го лізину, метіоніну і глютамінової кислоти (четверта група) склав 866 г, 
що на 18,5% перевищував приріст тварин які утримувались на основному 
раціоні (контрольна група).

Отже споживання свинями раціонів збалансованих за амінокислота-
ми шляхом введення в склад основного раціону сумішей амінокислот 
сприяло підвищенню оплати корму приростами.

Обробка даних отриманих методом математичної статистики показа-
ла, що різниця між контрольною і дослідними групами виявилась вірогід-
ною з високим порогом вірогідності (Р<0,01). Різниця в середньодобових 
приростах між тваринами груп яким згодовували лізин і лізин з глютамі-
новою кислотою також виявилась вірогідною (Р<0,05). 

Порівняно з тваринами контрольної групи у свиней, які отримували 
добавку лізину витрати кормових одиниць на одиницю продукції зменши-
лись на 0,78 корм. од. або 14,5%, а затрати перетравного протеїну на 80 г 
або 14,2%. Якщо порівняти затрати кормів на тварин, які отримували до-
бавку кристалічного лізину з затратами кормів на тварин, які отримували 
добавку лізину і глютамінової кислоти (п’ята група), то останні витрачали 
на 0,23 корм. од. менше або 5% і перетравного протеїну на 30 г або 5,6%.
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Інтенсивний ріст у свиней пов’язаний з прискоренням в організмі 
метаболічних і анаболічних процесів, що в свою чергу підвищує наванта-
ження на організм в цілому і на окремі внутрішні органи. Відхилення від 
сформованого в організмі сталого середовища – гомеостазу може викли-
кати різні порушення обміну речовин, зміни структури тканин, органів і їх 
хімічного складу у тварин.

Для оцінки ефективності годівлі піддослідних свиней було проведено 
контрольний забій тварин. З кожної дослідної і контрольної груп відбира-
ли по чотири тварини які відповідали за масою середнім показникам гру-
пи. Шляхом зважування визначили передзабійну живу масу, забійну масу, 
масу туші, масу голови, ніг, шкіри, а також масу внутрішнього жиру, тов-
щину шпику в області холки. Під час обвалки туш проводили відбір м’яса 
і внутрішніх органів для проведення гістологічних і хімічних дослі-
джень. 

Одержані під час контрольного забою данні засвідчують, що найви-
щий забійний вихід був у свиней яким згодовували з кормами добавку лі-
зину і глютамінової кислоти (табл. 3).

3. Показники забою піддослідних свиней, n=4, М±m

Показник
Групи

1 –
контрольна

2 – 
дослідна

3 –
 дослідна

4 – 
дослідна

5 – 
дослідна

Передзабійна 
жива маса, кг 120,6 ± 0,85 129,6 ± 1,63 131,4 ± 1,25 132,0 ± 1,36 136,2 ± 1,54

Забійна маса, кг 84,4 ± 0,91 96,4 ± 1,20 98,4 ± 1,30 98,8 ± 1,30 103,6 ± 1,13
Забійний вихід, % 69,9 ± 0,91 74,4 ± 0,50 74,9 ± 0,60 74,8 ± 0,50 76,1 ± 0,77
Внутрішній жир, кг 2,9 ± 0,35 2,7 ± 0,13 2,6 ± 0,19 2,8 ± 0,31 2,6 ± 0,29
Маса туші, кг 81,5 ± 0,87 93,7 ± 1,10 95,8 ± 1,40 96,0 ± 1,10 101,0 ± 1,20
Вихід туші, % 67,6 ± 0,61 72,3 ± 0,50 72,9 ± 0,41 72,7 ± 0,31 74,2 ± 0,23

Свині цієї групи перевищували тварин контрольної групи за забійним 
виходом на 6,2% (Р<0,01), а тварини третьої групи, яким балансували ра-
ціон лише за лізином на 5% (Р<0,05). Слід відмітити, що найбільше вну-
трішнього жиру відклалося в тілі тварин контрольної групи. Порівняно з 
тваринами, які отримували добавку лізину і глютамінової кислоти (п’ята 
група) свині контрольної групи відкладали в тілі на 11,4% більше внутріш-
нього жиру. Цей показник був вищим порівняно з тваринами третьої до-
слідної групи, яким згодовували добавку кристалічного лізину на 10,3%, з 
тваринами другої групи, які отримували кристалічний лізин і метіонін на 
7,9% і з тваринами четвертої групи, яким згодовували лізин, метіонін і 
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глютамінову кислоту на 4,8%. Це можна пояснити специфічністю складу 
основного раціону більша масова частка якого припадала на дерть кукуру-
дзи. 

Одним із завдань дисертаційного дослідження було вивчення хіміч-
ного складу м’яса і печінки для виявлення можливих негативних відхи-
лень.

Дані отримані при дослідженні хімічного складу м’яса і печінки свід-
чать про те (табл. 4), що ці показники у тварин мали деякі міжгрупові від-
мінності.

4. Хімічний склад м’яса і печінки піддослідних свиней в сухій речовині,  
%, n=4, М ±m

Показник
Групи

1 – 
контрольна

2 – 
дослідна

3 – 
дослідна

4 –
 дослідна

5 – 
дослідна

М’ясо:
Суха речовина 24,2 ± 0,28 24,7 ± 0,22 24,8 ± 0,57 24,6 ± 0,42 24,7 ± 0,35
Білок 80,9 ± 0,90 83,2 ± 0,83 81,8 ± 0,77 83,9 ± 0,70 83,5 ± 0,70
Жир 7,7 ± 0,25 7,4 ± 0,15 7,7 ± 0,50 7,3 ± 0,11 7,1 ± 0,19
Зола 5,4 ± 0,17 5,4 ± 0,11 5,0 ± 0,12 5,4 ± 0,10 5,1 ± 0,11
Печінка:
Суха речовина 31,5 ± 0,12 31,5 ± 0,30 31,1 ± 0,45 31,50 ± 0,48 31,0 ± 0,23
Білок 60,5 ± 1,67 64,4 ± 1,33 60,6 ± 1,15 62,4 ± 1,77 64,7 ± 1,40
Жир 5,5 ± 0,18 5,1 ± 0,13 5,2 ± 0,14 5,2 ± 0,29 5,0 ± 0,11
Зола 4,9 ± 0,06 5,0 ± 0,04 4,8 ± 0,11 4,9 ± 0,11 4,9 ± 0,14

М’ясо тварин контрольної групи містило дещо менше сухої речовини 
порівняно з третьою групою на 0,6%, з другою – на 0,5%, п’ятою – на 0,5% 
і четвертою – на 0,4%, але ця різниця мала низьку вірогідність. Характерною 
особливістю якості продуктів забою тварин є збільшення вмісту поживних 
речовин в м’ясі в тому числі і білку. Найбільший вміст білка відмічений в 
м’ясі свиней яким згодовували добавку лізину, метіоніну і глютамінової 
кислоти. Так в порівнянні з тваринами контрольної групи він був вищим 
на 3% і в порівнянні з третьою групою на 0,7%. Тварини дослідних груп, 
які отримували добавку кристалічного лізину і кристалічного лізину з 
глютаміновою кислотою також перевищували тварин контрольної групи 
за вмістом білка відповідно на 0,9 і 2,6%.

У свиней які отримували добавку лізину і метіоніну (друга група), 
лізину і глютамінової кислоти (п’ята група) і добавку лізину, метіоніну і 
глютамінової кислоти (четверта група) було відмічено зниження вмісту 
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жиру в м’ясі порівняно з контрольною групою відповідно на 0,3%, 0,6% і 
0,4%.

Зниження вмісту жиру в м’ясі може вказувати на його вищу повно-
цінність, так як нежирне м’ясо містить більшу кількість повноцінних 
білків.

За вмістом золи м’ясо тварин контрольної групи, другої і четвертої 
практично не відрізнялось. Дещо нижчий вміст золи був відмічений у 
свиней які отримували добавку лізину (третя група) та лізину і глютаміно-
вої кислоти (п’ята група) відповідно на 0,4% і 0,3% але ця різниця вияви-
лась не вірогідною.

Із внутрішніх органів нами більш детально вивчалась печінка як ор-
ган який виконує в організмі цілий ряд функцій в тому числі і функцію 
органу який бере участь в процесах травлення. Вміст сухої речовини в усіх 
групах був фактично однаковий. Свині які споживали лізин (третя група) 
та лізин і глютамінову кислоту (п’ята група) мали дещо нижчий вміст сухої 
речовини відповідно на 0,4% і 0,5%.

Для печінки характерна висока інтенсивність метаболічних процесів. 
Саме тут синтезується половина всіх білків організму, проходить синтез і 
обмін амінокислот. 

Найбільший вміст білка в печінці відмічений у тварин які отримували 
добавку лізину і глютамінової кислоти (п’ята група). Порівняно з контр-
ольною групою він був вищий на 4,2% і порівняно з третьою групою на 
4,1%. За вмістом білка тварини, які споживали добавку лізину і метіоніну 
(друга група) та лізину, метіоніну і глютамінової кислоти (четверта група) 
також переважали тварин контрольної групи відповідно на 3,9% і 1,9%.

Тварини контрольної і дослідних груп за вмістом жиру практично не 
відрізнялись, різниця яка спостерігалась між групами була не вірогід-
ною.

За вмістом золи тварини контрольної групи переважали своїх анало-
гів з другої дослідної групи на 0,1% і поступались тваринам з третьої 
групи на 0,1%.

Висновки. Таким чином, в однакових умовах науково-господарсько-
го досліду свині яким згодовували суміші амінокислот лізину, метіоніну і 
глютамінової кислоти менше витрачали поживних речовин на одиницю 
приросту. А поєднання добавок лізину з глютаміновою кислотою сприяло 
зниженню витрат поживних речовин.

Споживання свинями добавок амінокислот у вигляді сумішей лізину, 
метіоніну і глютамінової кислоти виявляло позитивний вплив на хімічний 
склад м’яса і печінки, який проявлявся в підвищенні вмісту білка і тенден-
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ції до зниження вмісту жиру, як у м’ясі так і в печінці тварин дослідних 
груп.
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Тваринництво України на сучасному етапі внаслідок економічної не-
стабільності відчуває нестачу кормів, у тому числі з високим вмістом 
білка та біологічно активних речовин. Тому доцільно звернути увагу на 
білки рослинного походження, оскільки вони становлять близько 95% за-
гального споживання протеїну в тваринництві.

У зв’язку з цим, пошук шляхів вирішення проблеми білка за рахунок 
знаходження нових джерел високоякісного протеїну і підвищення пожив-
ної цінності традиційних кормів є все більш актуальним.

Важливим резервом поповнення дефіциту протеїну в кормовому ба-
лансі поліської зони України, яка забруднена радіонуклідами внаслідок 
аварії на ЧАЕС, є використання пелюшки.

Зерно пелюшки (гороху польового) має 23-27% білка, 1,5-1,8% жиру 
та 180-210 г перетравного протеїну в 1 кормовій одиниці. Поживні якості 
зеленої маси пелюшки ідентичні поживним якостям гороху посівного.

Переваги пелюшки перед горохом посівним виявилися в її кращій 
пристосованості до кислотності поліських підзолистих ґрунтів, високому 
коефіцієнті розмноження та значно більшій азотфіксуючій здатності в 
симбіозі з бульбочковими бактеріями. Зерно пелюшки менше вражається 
брухусом [2, 3].

Висока цінність цієї культури і в тім, що вона невимоглива до ґрунтів 
і, навіть, на бідних поліських землях забезпечує високу врожайність як 

* Науковий керівник академік УААН Савченко Ю.І.
© Савчук І.М., Гончарова К.В., 2004
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зеленої маси, так і зерна. Так, в 2001 році урожайність пелюшки на зерно 
в усіх районах Житомирської області знаходилася в межах 20-27 ц/га, тоді 
як середня врожайність зернових склала всього 15-20 ц/га.

Тому метою наших досліджень є порівняльне вивчення оптимізації 
протеїнового живлення раціонів годівлі молодняку великої рогатої худоби 
за рахунок зерна пелюшки та традиційних білкових кормів, їх вплив на 
продуктивність тварин і якість тваринницької продукції в зоні підвищеної 
екологічної небезпеки.

Матеріали і методика досліджень. Науково-виробничий дослід про-
ведено на 14 відгодівельних бугайцях чорно-рябої породи, сформованих у 
дві групи по 7 голів у кожній по методу пар-аналогів із врахуванням їх 
живої маси, віку і інтенсивності росту. Дослідження проведено на фізіоло-
гічному дворі інституту в умовах стійлового утримання, тривалість зрів-
нювального і дослідного періодів становила, відповідно, 47 та 92 дні.

Згідно зі схемою досліду тварини першої (контрольної) групи отри-
мували господарський раціон, в якому нестачу до норми перетравного 
протеїну забезпечували за рахунок згодовування макухи соняшникової 
(0,64 кг на голову на добу). В другій (дослідній) групі дефіцит перетрав-
ного протеїну балансувався за рахунок дачі дерті пелюшки (0,85 кг на го-
лову на добу).

До складу основного раціону входили 1,90-2,06 кг сіна, 14,3-14,9 сі-
нажу злакового, 4,4 кормового буряка, 1,40-1,71 зерносуміші та 0,03 кг 
кухонної солі. У структурі кормового раціону зимового періоду концен-
тровані корми становили 33,7-34,1%, грубі – 57,0-57,3 та цукристі кор-
ми – 8,9-9,0% за поживністю. За період проведення досліду концентрація 
обмінної енергії в 1 кг сухої речовини по групах була майже однаковою і 
становила 8,5-8,7 МДж. На кожну кормову одиницю в досліджуваних ра-
ціонах припадало 97-98 г перетравного протеїну. Вміст дефіцитних у ра-
ціоні мікроелементів доводили до норми за рахунок солей: сірчанокислої 
міді та цинку, хлористого кобальту і йодистого калію.

Визначення вмісту цезію-137 в кормах та продуктах забою проводили 
на гама-радіометрі РУГ-91 “Адані”.

Підготовка зразків тваринного походження для визначення важких 
металів здійснювалась методом сухої мінералізації згідно ГОСТ 26929-94, 
аналіз – згідно ГОСТ 30178-96.

Результати досліджень. Забезпечення оптимального рівня перетрав-
ного протеїну у раціонах, що вивчаються, за рахунок різних білкових 
кормів, позитивно позначилося на середньодобових приростах бугайців 
(табл. 1).
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1. Показники продуктивності піддослідних тварин ( n=7; М±m)n=7; М±m)=7; М±m)

Показники
Групи

І-контрольна ІІ-дослідна
Середня жива маса 1 голови, кг:
   – на початку досліду 199,1±7,8 198,7±6,2
   – у кінці досліду 278,4±12,1 279,9±9,0
Приріст живої маси 1 гол. за дослід, кг 79,3 81,2
Середньодобовий приріст, г 862±63 882±47
+ або – до 1 групи: г
 %

-
-

+20
+2,3

Витрати кормів на одиницю приросту живої маси: 
   кормових одиниць, кг
   перетравного протеїну, г

7,91
777

7,88
768

Найвищі прирости живої маси виявлено у молодняку, раціон якого 
балансували по перетравному протеїну за рахунок дерті пелюшки (ІІ до-
слідна група). За цим показником він переважав тварин контрольної групи 
на 20 г, або на 2,3% при невірогідній різниці. Витрати кормів на одиницю 
приросту живої маси між групами майже не відрізнялися і склали 7,88-
7,91 кг кормових одиниць та 768-777 г перетравного протеїну.

У залежності від досліджуємих раціонів упродовж дослідного періо-
ду виявлені деякі зміни показників крові. Так, відмічено підвищення в 
крові форменних елементів, лейкоцитів та гемоглобіну. Ці показники були 
кращими у тварин дослідної групи. Якщо корми бідні на мінеральні речо-
вини, то у молодняку в сироватці крові кількість кальцію та фосфору 
зменшується. В наших дослідженнях ці показники були в межах фізіоло-
гічної норми і за період проведення досліду збільшилися, відповідно, з 
10,2-10,70 мг % до 10,60-11,55 та з 5,87-6,01 до 6,42-7,03 мг %.

За даними М.Ф.Кулика [4], при незбалансованості мінеральних речо-
вин в раціоні резервна лужність зменшується. Ми встановили вірогідну 
тенденцію до збільшення цього показника в результаті проведення дослі-
джень (з 319,5-341,0 до 349,5-357,5 мг %) (Р>0,99-0,999).

Отже, аналіз даних біохімічних досліджень крові свідчить про від-
сутність у піддослідного поголів’я порушень білкового та мінерального 
обмінів.

У дослідженнях вітчизняних авторів встановлено, що після надхо-
дження в організм цезій-137 розподіляється за такою послідовністю: щи-
товидна залоза – печінка – кров – м’язи – скелет [1]. Нами також встанов-
лено різний рівень накопичення радіонукліду в продуктах забою тварин 
(табл. 2).

Так, вміст цезію-137 в печінці, нирках, кістках та шкірі дослідного 
молодняку був, відповідно, на 2,5%, 35,4, 16,8, 4,4 та 9,2% нижчим, ніж у 
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їх аналогів з контрольної групи, але ця різниця (за винятком печінки, де 
Р>0,95) статистично не вірогідна. Із досліджених продуктів забою радіо-
активний цезій найбільше відкладається в шкірі та м’ясі, а найменше – в 
печінці, кістках та нирках. Необхідно відмітити, що згідно допустимих 
рівнів радіоцезію в м’ясі (ДР-97 200 Бк/кг), в наших дослідженнях не вста-
новлено перевищення цього показника.

2. Концентрація цезію-137 в продуктах забою бугайців (n=3; М±m)n=3; М±m)=3; М±m)

Групи
Вміст цезію-137 (Бк/кг) в:

раціоні м’ясі печінці нирках кістках шкірі
І 1294 36,7±7,2 36,4±5,7 32,7±2,3 27,1±4,9 36,9±7,4
ІІ 1307 35,8±2,9 23,5±2,9 27,2±2,7 25,9±0,5 33,5±2,6

Коефіцієнт переходу радіоцезію, %
І х 2,8 2,8 2,5 2,1 2,8
ІІ х 2,7 1,8 2,1 2,0 2,6

Коефіцієнт переходу коливався в межах 1,8-2,8% і був найнижчим у 
продукції молодняку дослідної групи.

Таким чином, згодовування відгодівельним бугайцям дерті пелюшки 
у складі зимових раціонів сприяє зниженню накопичення радіоцезію у 
продукції тваринництва.

При аналізі продуктів забою піддослідних тварин нами виявлено 
різну концентрацію сполук важких металів (табл. 3). Норматив гранично 
допустимої концентрації (ГДК) свинцю у м’ясі свіжому і мороженому 
становить 0,5 мг/кг. У середньому по групах цього елементу в яловичині 
міститься в межах 0,87-1,16 мг/кг, або перевищення нормативних вимог в 
1,7-2,3 рази. В м’ясі молодняку дослідної групи порівняно з контролем 
концентрація свинцю була нижчою на 25,0 %. Встановлено підвищений 
вміст солей свинцю також у печінці піддослідних бугайців – перевищення 
ГДК у 1,4-1,6 рази. У нирках цей показник знаходиться в межах норми – 
0,81-0,84 мг/кг. Але найбільша концентрація свинцю знаходиться у шкірі 
тварин – від 1,38 мг/кг у ІІ групі до 3,51 мг/кг у контролі.

Отже, свинець у організмі молодняку великої рогатої худоби розподі-
ляється таким чином: шкіра – м’язова тканина – печінка – нирки.

У результаті проведених досліджень не встановлено істотної різниці 
між групами по вмісту в яловичині солей кадмію – його містилося в межах 
0,04-0,05 мг/кг, що не перевищує ГДК. Дещо вища концентрація цього 
елемента була у печінці та шкірі – відповідно 0,09-0,10 та 0,09-0,12 мг/кг. 
Основним депо кадмію в організмі молодняку великої рогатої худоби ви-
явилися нирки. 
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Серед досліджених продуктів забою найбільшою концентрацією 
ртуті характеризуються також нирки (0,12-0,14 мг/кг), потім печінка (0,09) 
та шкіра (0,05-0,06) і, насамкінець, м’ясо (0,04-0,05 мг/кг). Проте вміст 
ртуті у яловичині тварин обох піддослідних груп перевищує нормативні 
вимоги у 1,3-1,7 рази. Це викликає велике занепокоєння, так як ртуть є 
одним з найбільш небезпечних токсикантів, якого взагалі не повинно бути 
в продуктах харчування людини. 

Основним депо міді у організмі тварин являється печінка. У цьому 
органі її міститься в межах 14,0-26,6 мг/кг. У І групі відмічено перевищен-
ня ГДК міді у печінці в 1,3 рази. Концентрація міді у яловичині була значно 
нижче нормативних вимог і суттєвих міжгрупових відмінностей нами не 
встановлено. В нирках міді містилося 4,2 мг/кг, що більше у 3,5-4,4 рази, 
ніж у яловичині, але значно менше аналогічного показника печінки.

У досліджуємих продуктах забою концентрація цинку не перевищу-
вала ГДК, але, в основному, цинк міститься в м’ясі та печінці.

Порівнюючи сумарні кількості важких металів, що надходять із кор-
мами раціонів, із вмістом їх в організмі тварин, слід відзначити певні за-
кономірності біотрансформації цих елементів. По-перше, відбувається 
вибіркове засвоєння окремих металів. По-друге, основна кількість металів 
не затримується в органах і тканинах. Так, за нашими даними, коефіцієнт 
біотрансформації (процент вмісту металу в організмі від його сумарного 
вмісту в кормах раціону) окремих металів становив: міді – 1,5-42,9%, цин-
ку – 2,2-11,5, кадмію – 1,4-8,5, свинцю – 2,9-14,2, ртуті – 9,7-34,1%. Це дає 
змогу твердити, що серед металів-біотиків (мідь, цинк) найвищою мігра-
ційною і депонуючою активністю відзначається мідь. Щодо міграційної 
активності вивчених металів-токсикантів, то тут слід відзначити акумуля-
ційні властивості свинцю у шкірі (а потім уже в яловичині, печінці та 
нирках), кадмію у нирках і ртуті у нирках та печінці. Коефіцієнт біотранс-
формації у нирки ртуті був вищим порівняно з кадмієм та свинцем у 4,0-
11,30 рази, печінку – 5,5-8,0, яловичину – 2,1-9,5 рази.

Отже, в результаті проведених досліджень встановлено, що важкі 
метали акумулюються у продуктах забою відгодівельних бугайців в різній 
кількості. При цьому вони накопичувались в організмі тварин в концентра-
ціях нижчих, ніж відбувалося їх надходження з кормом.

Висновки. 1. Забезпечення оптимального рівня перетравного проте-
їну у раціонах відгодівельних бугайців чорно-рябої породи за рахунок 
макухи соняшникової та дерті пелюшки позитивно позначилося на серед-
ньодобових приростах, природній резистентності організму тварин. 
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2. Згодовування тваринам на відгодівлі у зоні радіоактивного забруд-
нення в складі зимових раціонів дерті пелюшки сприяє зниженню накопи-
чення радіоцезію у продукції тваринництва на 2,5-35,4%.

3. Важкі метали акумулюються у продукції вибірково і в різній кіль-
кості. Встановлено перевищення гранично допустимої концентрації у 
яловичині свинцю в 1,7-2,3 рази, ртуті – 1,3-1,7, у печінці свинцю 1,4-1,6 
та міді – 1,3 рази. 

4. Таким чином, зерно пелюшки слід широко використовувати при 
відгодівлі молодняку великої рогатої худоби в умовах Полісся України. 
Дертю із пелюшки можна замінити дороговартісну завозну соняшникову 
макуху.
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ТУФІВ НА ОРГАНІзМ ТВАРИН

Згодовування вулканічних туфів зумовлює вплив неідентифікованих 
факторів на організм курчат, дорослої птиці, корів і свиней, що проявля-
ється в прискоренні статевої зрілості курей, розвитку статевих органів 
та стимулюванні ліпідного обміну, збільшенню молочної продуктивності 
й жиру в молоці.

Ключові слова: вулканічні туфи, птиця, ліпідний обмін, статеві ор-
гани, молочна продуктивність, жир молока.

До вулканічних туфів належать цеоліти, сапоніти, анальцим та інші 
природні мінерали. Біологічна роль хімічних елементів в організмі тварин 
і людини дуже багатогранна. В живих організмах є всі або майже всі відо-
мі нам хімічні елементи земної кори або вод морів і океанів. У організмі 
вищих тварин і людини виявлено близько 65 хімічних елементів 
(Савицький І. В., 1965).

Численні дослідження, проведені в нашій і зарубіжних країнах, по-
казали, що забезпечення тварин необхідною кількістю мінеральних речо-
вин позитивно впливає на підвищення молочної, м’ясної продуктивності, 
покращення стану здоров’я тварин та їх відтворну функцію [2].

© Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В., Скоромна О.І., Мельник Н.В., Андрійчук В.Ф., 
Костецька Ю.В., 2004
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За хімічним складом, фізичною структурою і властивостями цеоліти 
мало чим відрізняються від бентонітів та інших жирних глин, глиноземів 
і близьких їм мінеральних комплексів, що обумовлюють біологічні влас-
тивості. Цільове використання цих сполук у різних галузях народного 
господарства, в тому числі й в тваринництві (Пулатов Г. С. и др., 1983). 
Проте біологічна дія і весь комплекс проблем щодо використання кремній-
алюмінієвих мінеральних комплексів для підвищення продуктивності 
тварин ще недостатньо вивчені.

Поряд із цеолітами заслуговує на увагу і детальне вивчення алунітів, 
які містять окисли кремнію, алюмінію, калію, натрію, кальцію, магнію, 
заліза та інші життєво необхідні для організму елементи, але на відміну від 
цеолітів, містять 15-17 % сірки. Відомо, що сірка в організмі птахів вико-
ристовується для синтезу сірковмісних – життєво необхідних сполук для 
нормального перебігу обмінних процесів і фізіологічних функцій організ-
му птаха. Виявлено, що обпалена алунітова руда (згарок) більш ефективна 
при застосуванні в годівлі птиці, ніж алунітова руда без попередньої тер-
мічної обробки.

Використання природних сорбентів у тваринництві дає можливість 
підвищити продуктивність, тобто реалізувати генетичний потенціал тва-
рин, збільшити виробництво продукції та її рентабельність без додаткових 
витрат кормів. Фізико-хімічна здатність глиноземів зв’язувати токсичні 
речовини, а саме: токсини мікробів, плісняви, пестициди, важкі метали, 
внаслідок їх високої сорбційної здатності, що є важливим фактором підви-
щення біологічної повноцінності кормів при згодовуванні їх тваринам 
(Пулатов Г. С. и др., 1983). А якщо врахувати той факт, що глиноземи добре 
поглинають озон, який, як встановлено, є могутнім засобом детоксикації і 
підвищення біологічної цінності кормів, широке використання таких акти-
вованих озоноцеолітових кормових добавок може мати виключно важливе 
практичне значення.

Позитивний вплив кремнеземів на засвоєння поживних речовин і 
енергії корму різними тваринами відзначали багато вітчизняних та зару-
біжних дослідників.

С. В. Мерзловим (2004) виконано комплекс науково-практичних ро-
біт з вивчення фізико-хімічних властивостей вітчизняного мінералу сапо-
ніту та використання його для вдосконалення біотехнології вермикультури 
шляхом оптимізації мінерального складу і сорбційних властивостей жи-
вильного середовища для гібрида червоних каліфорнійських черв’яків, а 
також проведено перевірку впливу використання черв’ячної біомаси, одер-
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жаної на субстраті з добавками сапоніту, і самого сапоніту в годівлі курчат-
бройлерів на продуктивність та якість одержаної продукції. 

У модельних дослідах in vitro в умовах, які за реакцією середовища 
відповідають рН шлунково-кишкового каналу, встановлено, що при рН 
4,6-8,0 сапоніт здатний адсорбувати такі метали-токсиканти, як кадмій і 
свинець – у кількості 17,6-49,7 і 31,4-67,5% відповідно від їхньої початко-
вої концентрації в буферних розчинах. Доведено також, що вилучені з мі-
нералу залізо, марганець і мідь у середовищі з наявністю олігопептидів 
вступають з ними в реакцію й утворюють хелатні сполуки. Причому, ад-
сорбція металів і взаємодія їх з лігандами залежать від рН середовища і 
часу експозиції.

Результати модельних досліджень, проведені С. В. Мерзловим (2004), 
підтвердили можливість використання сапоніту для балансування раціо-
нів за мікромінеральними факторами живлення. Так, включення 2-4% са-
поніту до раціону курчат-бройлерів дає можливість забезпечити потребу 
їх (гарантована добавка) у залізі, міді, цинку і марганці відповідно на 96,0-
192,0; 18,9-37,8; 3,4-6,9 і 26,1-52,3 %. 

Вулканічні туфи – сапоніт і анальцим при згодовуванні тільним коро-
вам до розтелу позитивно впливають на відтворювальну здатність корів, 
зменшують строки першого осіменіння, сервіс-період, захворювань на 
ендометрит та підвищують живу масу новонароджених телят. Вперше 
встановлено, що згодовування мінімальної дози вулканічних туфів по 0,1 г 
сапоніту й анальциму на 1 кг живої маси телятам у молочний період ви-
рощування підвищує інтенсивність росту та розвитку телят в період до 
повного функціонування рубця. В основі такого впливу знаходиться нероз-
критий фактор вулканічних туфів, який стимулює процеси всмоктування в 
шлунково-кишковому тракті телят (Кулик М. Ф. та ін., 2003).

Результати досліджень О. В. Яблонської та ін. (2000; 2001; 2002) пере-
конливо показали, що як імуностимулятор, імунокоректор та як засіб про-
філактики шлунково-кишкових захворювань сапоніт доцільно застосову-
вати протягом 2-3-х місяців новонародженим телятам із тривалим періо-
дом його післядії. Поряд з цим згодовування сапоніту і сапоніту з селеном 
позитивно впливає на відтворювальну здатність свиноматок, їх молочність 
і збереження поросят до 2-х місячного віку [3]. Введення в раціони тільних 
корів зменшує захворювання на ендометрит у 1,5 рази і сапоніту з селе-
ном – у 2,2 рази порівняно з контролем. Аналогічна картина спостерігаєть-
ся щодо захворювань на мастит [6].

З посиланням на С. В. Мерзлова (2003) необхідно зазначити, що до-
ступність в сапоніті важливих для організму тварин мікроелементів, а 
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саме: цинку, міді, кобальту є незначною, тому і вплив їх на зазначені вище 
ланки обміну речовин не може бути головним. У зв’язку з цим нами про-
ведені дослідження з врахуванням забезпеченості тварин мікроелемента-
ми за рахунок кормів та добавок, а сапоніт та анальцим згодовували тва-
ринам як додатковий фактор мінерального їх живлення.

Методика дослідження. Дослідження по впливу анальциму на ріст і 
збереженість курчат, несучість курей, статеву зрілість молодняку проводи-
ли на Солотвинській птахофабриці, Житомирської області. Згодовування 
мінеральної добавки „Анальцим” проводилося на фоні раціонів збалансо-
ваних за елементами мінерального живлення. Мінеральну добавку в кіль-
кості 2; 3 і 4% вводили додатково до стандартного комбікорму з преміксом. 
Згодовування її розпочалося з семиденного віку.

Науково-господарський дослід проводили в умовах ТОВ 
„Липовецьке” Липовецького району Вінницької області на двох групах 
молодняку свиней великої білої породи методом груп-аналогів із ураху-
ванням походження, живої маси, статі, енергії росту. Зрівняльний період 
тривав 30 днів. Анальцим згодовували свиням по 0,1 г на 1 кг живої маси. 
Жива маса поросят на початок досліду становила в середньому 33 кг, а в 
кінці досліду – 115-120 кг.

Раціон був збалансований за основними поживними речовинами і 
відповідав рівню продуктивності свиней, що планувалася. В сухій речови-
ні містилося 7,4 % сирої клітковини, 47,2 % крохмалю, 19,1 % сирого про-
теїну з вмістом 3,57 % лізину. В структурі зернові компоненти за енерге-
тичною поживністю складали: кукурудза – 21,6 %, пшениця – 18,4 %, яч-
мінь – 32,5 %, горох – 8,8 % і соняшниковий шрот – 12,7 %.

Досліди на коровах проводили в господарстві ТОВ „Нефедівське” 
Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Згодовували тіль-
ним коровам на 6-7 місяці лактації по 0,3 г на 1 кг живої маси сапоніту І-й 
дослідній і таку ж кількість анальциму ІІ-й дослідній групі. Підгодівля 
природними мінералами проводилася в сухостійний період і після розтелу 
впродовж лактації.

Результати досліджень. Досліди проведені на птиці показали, що 
ріст курчат проходив із випередженням відносно контрольної групи на 5-
8 % за живою масою. У дослідних групах збереженість курчат становила 
100 %, тоді як у контролі 98 %, що підтверджує важливу роль анальциму, 
як фактора стійкості розладів процесів травлення в кишково-шлунковому 
тракті. Несучість курей в дослідній групі розпочалася на 165-й день, що на 
17 днів раніше контрольної групи. Виходить, що вулканічний туф аналь-
цим як природний мінерал прискорює період статевої зрілості курчат.
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Забій курей по 10 голів з кожної групи проводився на кафедрі техно-
логій виробництва продукції тваринництва Вінницького державного 
аграрного університету. Результати забою піддослідних курей подані в 
таблиці 1.

1. Забійні якості піддослідних курей (M ± m, n = 10)

Показник
Групи

контрольна дослідна 2 % 
анальциму

дослідна 3 % 
анальциму

дослідна 4 % 
анальциму

Передзабійна маса, кг
% до контролю

2,18 ± 0,04
100

2,23 ± 0,11
102,3

2,39 ± 0,07
109,6

2,22 ± 0,16
101,8

Маса туші (патраної), кг
% до контролю

1,19 ± 0,04
100

1,28 ± 0,12*
107,6

1,17 ± 0,05
98,3

1,16 ± 0,11
97,5

Маса внутрішнього жиру, г
% до контролю

89,3 ± 6,8
100

109,8 ± 7,4
123,0

119,6 ± 9,9*
133,9

123,6 ± 11,3*
138,4

Печінка, г
% до контролю

56,4 ± 6,7
100

52,7 ± 7,2
93,4

49,5 ± 6,5
87,8

45,4 ± 7,3
80,5

Інтенсивність забарвлення:
білі м’язи
% до контролю
червоні м’язи
% до контролю

38
100
192
100

44
115,8
192
100

79
207,9
194

101,0

88
231,6
200

104,2

*Р < 0,05 відносно контролю.

Обговорення результатів. Анальцим, як новий дисперсний мінерал, 
за вмістом основних мікро- та ультрамікроелементів не відрізняється від 
сапоніту. Цей мінерал знаходиться в нижніх горизонтах сапонітових плас-
тів і є складовим компонентом сапонітової породи. Дослідження проведе-
ні на курчатах і впродовж росту та розвитку на дорослій птиці показали 
вплив неідентифікованого фактору анальциму на обмін речовин в організ-
мі курчат, а згодом курей. Такий вплив проявляється в прискоренні стате-
вої зрілості та збільшенні маси і розмірів яєчників, яйцепроводів, власне-
матки і піхви (табл. 4), а також зміні морфологічного складу яєць, що ви-
ражається в процентному відношенні зменшення маси білка але паралель-
но збільшення маси жовтка (табл. 2) та вмісту жиру в тушах курей (табл. 
1). У крові птиці збільшується вміст гемоглобіну (табл. 3).

У дослідах на дійних коровах показано аналогічний вплив сапоніту й 
анальциму на підвищення молочної продуктивності та вмісту жиру в мо-
лоці (табл. 6).

Хімічний склад м’язової тканини, печінки, нирок і крові (у відсотках 
абсолютно сухої речовини) відгодівельного молодняку свиней свідчить 
про підвищення вмісту жиру в м’ясі та зменшення в печінці, нирках і кро-
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2. Морфологічний склад яєць (M ± m, n = 100)

Показник
Групи

контрольна дослідна 2 % 
анальциму

дослідна 3 % 
анальциму

дослідна 4 % 
анальциму

Маса яйця, г 61,6 ± 0,8 60,5 ± 1,5 64,5 ± 0,9* 62,5 ± 0,7
Білок, г
%

35,7 ± 0,7
58

35,0 ± 1,3
58,7

36,0 ± 1,5
55,8

29,5 ± 0,9***
47,2

Жовток, г
%

18,7 ± 0,2
30,3

18,5 ± 0,4
30,6

23,0 ± 0,8***
35,6

26,5 ± 0,8***
42,4

Відношення маси:
білка до жовтка
жовтка до білка

1,9
0,52

1,9
0,53

1,7
0,64

1,2
0,89

Шкаралупа, г
%

7,0 ± 0,2
11,3

7,0 ± 0,4
11,6

7,5 ± 0,3
11,6

6,5 ± 0,2
10,4

*Р < 0,05 відносно контролю, ***Р < 0,001 відносно контролю.

3. Морфологічні й біохімічні показники крові дослідних курей (M ± m, n = 4)

Показник
Групи

контрольна дослідна 2 % 
анальциму

дослідна 3 % 
анальциму

дослідна 4 % 
анальциму

Лейкоцити, тис./мкл 28,6 ± 0,4 29,4 ± 1,3 33,2 ± 2,6 30,0 ± 0,5
Еритроцити, млн./мкл 3,2 ± 0,7 3,5 ± 0,2 4,0 ± 0,8 3,8 ± 0,8
Гемоглобін, г/100 мл 17,5 ± 0,4 20,7 ± 4,2 21,8 ± 5,3 20,0 ± 0,5

4. Морфологічна характеристика статевих органів курей (M ± m, n = 10)

Показник
Групи

контрольна дослідна 3 % 
анальциму % до контролю

Яєчник: 
маса, г
довжина, см

40,60 ± 13,90
3,42 ± 1,18

46,79 ± 16,6
3,94 ± 1,37

115,2
115,2

Яйцепровід:
маса, г
довжина, см

1,07 ± 0,37
13,30 ± 4,64

1,74 ± 0,75
16,66 ± 5,84

162,6
125,3

Власнематка:
маса, г
довжина, см

16,10 ± 5,66
6,90 ± 2,40

19,90 ± 7,21
8,70 ± 3,30

123,6
126,1

Піхва:
маса, г
довжина, см

3,97 ± 1,41
2,86 ± 0,99

5,04 ± 1,78
3,72 ± 1,34

127,0
130,1
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ві (табл. 5). Поряд із цим слід зазначити, що в дослідних групах курей і 
дослідній свиней печінка мала вишневе забарвлення, що є ознакою пози-

5. Хімічний склад середньої проби (n = 4) м’язової тканини, печінки,  
нирок і крові (% в абсолютно сухій речовині)

Показники
М’язова тканина Печінка

контрольна дослідна 3 % 
анальциму контрольна дослідна 3 % 

анальциму
Загальний азот, %
% до контролю

11,60
100

12,09
104,2

10,60
100

11,38
107,3

Жир, %
% до контролю

18,77
100

22,23
118,4

7,73
100

6,82
88,2

Зола, %
% до контролю

3,57
100

3,55
99,4

6,01
100

5,60
93,2

Нирки Кров
Загальний азот, %
% до контролю

11,83
100

11,92
100,7

14,60
100

14,68
100,5

Жир, %
% до контролю

16,35
100

15,10
92,3

0,47
100

0,40
85,1

Зола, %
% до контролю

5,25
100

4,86
92,6

4,70
100

3,06
65,1

6. Молочна продуктивність піддослідних корів  
у зимово-стійловий період (M ± m, n = 12)

Показник

Групи

контрольна
дослідна 0,3 г 

сапоніту на 1 кг 
живої маси

дослідна 0,3 г 
анальциму на 1 кг 

живої маси
Зрівняльний період (20 днів)

Середньодобовий надій 
молока, л
% жиру в молоці
4 % молоко, л

13,6 ± 0,15
3,72 ± 0,04
12,7 ± 0,14

13,3 ± 0,17
3,70 ± 0,03
12,3 ± 0,09

13,4 ± 0,19
3,69 ± 0,03
12,3 ± 0,12

Дослідний період (60 днів)
Середньодобовий надій 
молока, л
± до контролю, л
± до контролю, %

11,9 ± 0,16
–
–

12,9 ± 0,19***
+1,0
+8,4

12,6 ± 0,14**
+0,7
+5,9

% жиру в молоці
± до контролю, % абс.
± до контролю, %

3,74 ± 0,04
–
–

3,97 ± 0,05***
+0,23
+6,1

4,0 ± 0,03***
+0,26
+7,0

4 % молоко, л
± до контролю, л
± до контролю, %

11,1 ± 0,16
–
–

12,8 ± 0,17***
+1,7

+15,3

12,6 ± 0,10***
+1,5

+13,5

**Р < 0,01 відносно контролю, ***Р < 0,001 відносно контролю.
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тивного впливу анальциму на обмін речовин в організмі. Збільшення маси 
жовтка яєць та маси внутрішнього жиру в тушках курей є паралельним. 
Разом із тим несучість курей у дослідній групі, яка одержувала 3 % аналь-
циму у складі комбікорму, розпочалась на 17 днів раніше, ніж в контроль-
ній групі. Пояснюється це тим, що в жировій тканині відбувається синтез 
естрогенів, а рівень андрогенів і естрогенів у крові в першу чергу впливає 
на розвиток репродуктивної системи організму [5]. У дослідах на курчатах 
і курях нами переконливо розкрито вплив анальциму на їх репродуктивну 
систему (табл. 4). Так, початок статевого дозрівання пов’язаний відповід-
ним відношенням жирової тканини до загальної маси тіла [5]. Японськими 
вченими експериментально доведено, що в присутності цеолітів під дією 
електричного розряду з метану утворюються біологічно активні амінокис-
лоти, що припускає важливу роль глиноземів у передбіотичному форму-
ванні життя на Землі.

Висновки.  1. Встановлено вплив вулканічних туфів типу анальциму 
і сапоніту на обмін речовин в організмі курей через прискорення статевої 
зрілості та розвиток статевих органів. Це дає підставу зробити заключення 
про наявність у цих мінералах активних сполук, які не ототожнюються з 
показниками хімічного складу.

2. Враховуючи вплив анальциму і сапоніту на зменшення вмісту жиру 
і мінеральних речовин (золи) в печінці, нирках і крові свиней та підви-
щення вмісту жиру в яйцях курей і молоці корів необхідно вводити вулка-
нічні туфи до складу преміксів і мінерально-білкових добавок або до 
комбікормів на племінних фермах корів, свиней і курей із метою підви-
щення процесів обміну речовин в організмі, як фактору продовження 
строків використання стад.
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ІсТОРИчНІ ВІДОМОсТІ ПРО ВИКОРИсТАННя 
КеРАТИНОВМІсНОї сИРОВИНИ Для ВИРОБНИЦТВА 
БІлКОВОї КОРМОВОї ДОБАВКИ

Наводяться історичні етапи переробки кератинвмісної сировини 
(пух, перо, щетина) в білкову кормову добавку різними методами.

Ключові слова: кератиновмісна сировина, білкова кормова добавка, 
лізин, добриво, гідроліз.

В Україні є хронічна нестача кормових білків, особливо тваринного 
походження. У той же час щорічно на птахофабриках і птахокомбінатах 
отримується близько 10 тис. тонн відходів перо-пухової сировини та мало-
цінного пера. Це – резерв, який можна переробити в білковий корм тварин-
ного походження.

Із усіх світових запасів білка тваринні білки складають лише 30%, 
решта 70% припадають на білки рослинного походження. Протеїни тва-
ринних кормів мають більш високу біологічну цінність, ніж рослинні. В 
силу їх амінокислотного складу – комбікорми, до складу яких входять 
тваринні корми, нормалізують раціон не тільки за складом білкових речо-
вин, але й за наявністю незамінних амінокислот. 

Кератинова сировина за співвідношенням незамінних амінокислот 
аналогічна м’ясу, а за наявністю лізину перевищує молоко [1].

© Панасенко І.Г., 2004
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Ефективність вирощування та відгодівлі худоби, підвищення її м’яс-
ної та молочної продуктивності значною мірою залежить від використання 
сухих білкових кормів тваринного походження, основним постачальником 
яких є м’ясна, птахівницька та рибна промисловості. З усіх неїстівних від-
ходів м’ясо- та птахопереробної промисловості найбагатшими за складом 
білка є кератинові: роги, копита, шерсть, щетина, волосся, перо-пухові та 
інші. Вони можуть бути одним із джерел збільшення ресурсів кормового 
протеїну. Однак до сьогодні ще не вирішене питання про повне і раціо-
нальне використання кератинової сировини в якості кормових білків та 
продуктів харчування.

Кератиновмісна сировина за хімічним вмістом – це природний кон-
центрат повноцінного білка, в якому у великій кількості знаходяться всі 
незамінні амінокислоти. Вміст білка в нативній сировині досягає 80%. 
Однак без спеціальної обробки ця сировина не може використовуватися в 
якості кормового продукту, так як в нативному стані не розчиняється у 
воді, розчинах солей, кислот та лугів, органічних розчинниках і лишається 
стійкою до дії протеолітичних ферментів. Стійкість кератинів обумовлена 
наявністю в молекулі білка дисульфідних зв’язків типу –S=S– між полі-
пептидними ланцюгами. Під дією води кератин розщеплюється при тем-
пературі 180-300°С. Механічна обробка і подрібнення, автоклавування, 
кріогенне подрібнення та поверхневий гідроліз сечовиною підвищують 
його перетравлення не в значній мірі [2]. Для використання у кормових 
цілях сировини, що вміщує кератин, необхідно зруйнувати в молекулі біл-
ка дисульфідні зв’язки, в результаті чого утворюються водорозчинні по-
ліпептиди, що легко атакуються травними ферментами [3]. Сьогодні через 
нестачу потужностей переробкою перо-пухової сировини зайнято близько 
30% вироблюваних об’ємів, інші види сировини переробляються ще мен-
ше.

Бруттін вказує [4], що кератинові відходи широко застосовувалися в 
якості добрив. За його даними, у Китаї волосся як добриво застосовувало-
ся з давніх часів, а у Франції, Німеччині та інших країнах відходи волосся, 
щетини, шерсті, пера, стружки та обрізи рогів та копит застосовували як 
азотисті добрива, вміст азоту в яких у сухому стані 12-15%. Добрива цього 
типу діють дуже повільно. Для прискорення їх освоєння ці відходи обпа-
лювали, піддавали обробці вапном, а також змішували з гноєм і компос-
том.

Звичайно, були спроби вносити пір’я в якості добрив на поля, але 
крім засмічування цих полів ніякої користі не отримували, бо пір’я в цих 
умовах не розкладається.
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Навіть при спалюванні купи пір’я обгорає її поверхнева частина, а все 
інше пір’я залишається цілим. Мабуть, у зв’язку з цим заявник Есітаке 
Кендзі запатентував конструкцію печі для спалювання пір’я в сушилці для 
курячого посліду [5]. 

Найбільш розповсюдженим методом переробки кератиновмісної си-
ровини на підприємствах м’ясної та птахопереробної промисловостей у 
наш час є гідротермічний гідроліз під тиском у горизонтальних вакуумних 
котлах – як в нашій країні, так і за кордоном. При цьому у зарубіжних па-
тентах заявлені температури гідролізу від 100 до 300°С під тиском до 
18 атмосфер [6, 7, 8]. 

Застосування ферментативного гідролізу кератиновмісної сировини 
перспективне, але промислове виробництво ферменту кератинази ще не 
налагоджено. Використання ж для цієї мети ферментів тваринного похо-
дження (пепсин, трипсин та ін.) успіху не мало [9]. 

Критичний аналіз діючої промислової технології переробки керати-
новмісної сировини в кормове борошно (ГОСТ 17536-82) показав, що 
технологічний процес водно-парового гідролізу в вакуум-горизонтальних 
котлах під тиском тривалий, енергоємкий.

Використовувані в нашій країні при переробці кератинової сировини 
температура – близько 150°С і тиск – близько 0,4 МПа, максимальні для 
вакуумгоризонтальних котлів, не забезпечують перехід сировини в стан, 
що атакується ферментами та засвоюється організмом. Тому, готовий про-
дукт, що виробляється за даною технологією, практично не відрізняється 
від нативної сировини, хіба що подрібненістю, яка на перетравність і за-
своювання практично не впливає. Вводити у корм тваринам і птахам такий 
продукт рекомендують у кількості 1-2% в раціон, у більшій кількості він 
негативно впливає на організм тварин і призводить до зниження приросту 
ваги [10]. 

Д.П. Карпова і ін. [9] повідомляють, що ними здійснено гідроліз ке-
ратиновмісної сировини сечовиною і бікарбонатом натрію, а потім продо-
вжили ферментативний гідроліз технічним панкреатином протягом 10 го-
дин при кімнатній температурі. Далі гідролізат висушили. Одержаний та-
ким чином гідролізат мав повний склад незамінних амінокислот. Цей су-
хий гідролізат у дослідах частково (10%) заміняв м’ясо-кісткове борошно. 
В комбікормі свиней це складало 1% білка раціону. У цьому випадку се-
редньодобові прирости склали 93,5%, у порівнянні з групою контрольних 
тварин. Більш високий вміст кормового гідролізату в м’ясо-кістковому 
борошні при відгодівлі тварин автори вважають недоцільним.
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Відомий спосіб гідролізу кератинової сировини 1% розчином аміаку 
в співвідношенні від 1:8 до 1:12. При цьому сировину з аміаком тримали 
при кімнатній температурі 12 годин, далі гідроліз провели при 110-140°С, 
а після охолодження додавали фермент, у результаті чого отримали пептон 
[11].

При іншому способі запропоновано проводити гідроліз кератинов-
місної сировини 25% розчином аміаку при рідинному коефіцієнті 2. 
Спочатку сировину витримують 12-24 години при кімнатній температурі, 
потім при 60°С витримують ще 16 годин, а далі піднімають температуру 
до 100°С і гідролізують ще 16 годин [12].

Звичайно, ці способи не можуть мати практичного застосування, бо 
під них треба мати герметичне устаткування, добру вентиляцію, чого не 
мають виробники. Крім усього аміак шкідливий для здоров’я людей і його 
застосування недопустиме по техніці безпеки при даних умовах.

Є ще багато способів переробки даної сировини в кормову білкову 
добавку, про що маємо на меті висвітити в наступних статтях.

Як видно з викладеного, кератиновмісна сировина є великим резер-
вом для отримання повноцінних білкових кормових добавок тваринного 
походження, але поки що не розроблена технологія, яка б дозволила це 
зробити.
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еКОНОМІчНІ АсПеКТИ ВИРОБНИЦТВА КОРМІВ І 
КОРМОВОГО БІлКА 

Висвітлено актуальні економічні проблеми і структурні пропорції 
виробництва кормів, кормового білка і тваринницької продукції у основних 
товаровиробників – сільськогосподарських підприємствах і господар-
ствах населення, та запропоновані заходи по покращенню ведення кормо-
виробництва.

Ключові слова: економіка, система господарювання, форми власнос-
ті, кормовиробництво, категорії господарств, кормові культури, площа 
посіву, виробничі фонди.

За останні роки в аграрному секторі економіки країни відбулися кар-
динальні зміни форм власності на землю та майно, створена велика кіль-
кість нових агроформувань різних форм власності, зменшились їх розмі-
ри. В постреформований період аграрна економічна політика зорієнтована 
на ринкові відносини, однак одним з основних її пріоритетів залишається 
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продовольче забезпечення країни, яке з кожним роком набуває все більшої 
актуальності. Значна роль у його розв’язанні належить кормовиробництву, 
як головній умові розвитку тваринництва і птахівництва, адже продукти 
цієї галузі характеризуються високою біологічною цінністю, а рівень їх 
споживання, насамперед, м’яса, молока та яєць, є основою збалансованого 
харчування людей. Тому значно зростає роль кормовиробництва для агро-
формувань різних форм власності.

Матеріали та методика досліджень. Дослідження проблем еконо-
мічного розвитку кормовиробництва України виконувались за даними 
Державного комітету статистики України, облстатуправлінь за допомогою 
економіко-статистичного, розрахунково-конструктивного, абстрактно-ло-
гічного та монографічного методів досліджень.

Результати досліджень. Ґрунтовні дослідження з економіки вироб-
ництва, заготівлі і використання кормів у реформованих господарствах 
України показали, що на даному етапі розвитку АПК основна кількість 
поголів’я тварин і птиці зосереджена у господарствах населення (включа-
ючи громадян-орендарів): великої рогатої худоби – 59%, у т.ч. корів – 74%; 
свиней – 69%, птиці – 70%, коней – 77%, овець та кіз – 84%; менша части-
на – у сільськогосподарських підприємствах – великої рогатої худоби – 
41%, у т.ч. корів – 26%; свиней – 31%, птиці – 30%, коней – 23%, овець та 
кіз – 16%. Це зумовило те, що в постреформований період основним това-
ровиробником тваринницької продукції в країні стали господарства насе-
лення (включаючи громадян-орендарів). Вони виробляють м’яса – 69%, 
молока – 80%, яєць – 56%, вовни – 73%; меншу частку виробляють сіль-
ськогосподарські підприємства: м’яса – 31%, молока – 20%, яєць – 44%, 
вовни – 27%.

Аналіз площ кормових культур показав, що більша частина їх знахо-
диться у сільськогосподарських підприємствах – 78% і значно менша – у 
господарствах населення – 22%. Таким чином, на сучасному етапі еконо-
мічного розвитку кормовиробництва і тваринництва існує глибока струк-
турна диспропорція між чисельністю поголів’я, і відповідно, виробни-
цтвом тваринницької продукції, та наявними площами кормових культур 
у агроформуваннях різних форм власності: більша частка поголів’я (59-
84%) і обсягів виробництва тваринницької продукції (56-80%) зосеред-
жена у господарствах населення, однак, в них зосереджено лише 22% всіх 
площ кормових культур, а менша – у сільськогосподарських підприєм-
ствах, які мають тільки 16-41% поголів’я тварин і птиці, і виробляють 20-
44% продукції, мають 78% площ кормових культур.
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Дослідження показали, що спостерігається цікава тенденція у вироб-
ництві кормів у господарствах різних форм власності: у господарствах 
населення виробляється більша частина кормових коренеплодів – 91%, 
сіна сіножатей і пасовищ – 89,4%, сіна однорічних трав – 75,9%, сіна бага-
торічних трав – 55,8%. У сільськогосподарських підприємствах вирощу-
ється більша частка зеленої маси багаторічних трав – 96,9%, кукурудзи на 
силос і зелений корм – 96,3%, однорічних трав на зелений корм – 94,5%, 
зеленого корму сіножатей і пасовищ – 78,7%. Таким чином, у господар-
ствах населення вирощується більша частка кормових коренеплодів і сіна, 
а у сільськогосподарських підприємствах – кукурудзи на силос і зелених 
кормів, однорічних, багаторічних трав та сіножатей і пасовищ.

У сільськогосподарських підприємствах формується також більша 
частка ресурсів рослинного білка, необхідних для виробництва шротів і 
високобілкових інгредієнтів комбікормів для балансування за білком раці-
онів тварин і птиці. Так, у цих господарствах вирощується 85,1% олійних 
культур, у тому числі ріпаку – 98,4%, сої 97,4%, соняшнику – 84,1%, а та-
кож 88% зернобобових культур, у т. ч. гороху – 96,5%. В господарствах 
населення вирощується більша частка лише квасолі – 97,4% яка викорис-
товується переважно на харчові, а не на кормові цілі. Таким чином, пого-
лів’я тварин і птиці у сільськогосподарських підприємствах потенційно 
може бути забезпечене рослинним білком для повноцінної збалансованої 
годівлі.

Однак, незважаючи на кращу забезпеченість кормовими площами і 
джерелами рослинного білка, у сільськогосподарських підприємствах ви-
робництво тваринницької продукції упродовж всього постреформованого 
періоду залишається збитковим, нерентабельним (крім яєць). Середня со-
бівартість тваринницької продукції була вищою від ціни реалізації: моло-
ка – на 8%, м’яса ВРХ – на 56%, м’яса свиней – на 36%, м’яса овець і 
кіз – на 52%, м’яса птиці – на 17%, вовни – на 304%; яйця курячі були при-
бутковими – ціна реалізації їх була вищою від собівартості в середньому 
на 14%. На жаль, у господарствах населення складно прослідити собівар-
тість тваринницької продукції і її структуру в межах країни для основного 
товаровиробника через відсутність даних державної статистики.

Нерентабельність виробництва тваринницької продукції є однією з 
головних причин скорочення в Україні поголів’я тварин і птиці за постре-
формований період (2000-2003 рр.): ВРХ – на 18%, в т.ч. корів – на 14%, 
свиней – на 4%, овець і кіз – на 1%, коней – на 9%. Разом з тим, прибутко-
вість птахівництва сприяла росту поголів’я птиці на 15% і виробництва 
яєць – на 12%. Зміни, що відбулися у тваринництві, зумовлені, в першу 
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чергу, збитковістю виробництва м’яса всіх видів, молока, вовни, насампе-
ред, через несприятливу цінову ситуацію на ринку продукції тваринництва 
та відсутність ефективного економічного механізму підтримки галузі, а 
також низькою продуктивністю худоби і птиці. Через втрату економічної 
зацікавленості у веденні тваринництва практично не розвивається і галузь 
кормовиробництва.

Основні виробничі засоби використовуються не повністю і не завжди 
ефективно – у сільськогосподарських підприємствах використовується 
лише 80% наявних цехів з виробництва комбікормів, 62,6% кормокухонь, 
48,3% кормоцехів і 33,3% цехів з дріжджування і осолодження концкормів. 
У цілому рівень забезпеченості кормовиробництва у цих господарствах 
основними виробничими засобами становить 60% від нормативної потре-
би, а істотне їх зменшення зумовлене погіршенням інвестиційного про-
цесу, що вплинуло і на рівень освоєння капітальних вкладень, якій знизив-
ся у два рази, наслідком чого став значний знос основних виробничих за-
собів – 49,6%. Ринкові умови господарювання вимагають більш ефектив-
ного використання основних виробничих засобів і покращення ресурсного 
потенціалу кормовиробництва.

Висновки. Основними проблемами двох взаємопов’язаних і взаємо-
залежних галузей – кормовиробництва і тваринництва в реформованих 
господарствах – є диспропорція між наявним поголів’ям і кормовими пло-
щами та виробництвом кормів у господарствах різних форм власності, а 
також нерентабельність виробництва тваринницької продукції.

У дрібних господарствах різних форм власності площі кормових 
культур, їх структура і обсяги виробництва кормів в більшості випадків не 
задовольняють власну потребу в кормах для забезпечення повноцінної 
годівлі. Це стримує подальший ріст продуктивності тваринництва, свинар-
ства і птахівництва, рентабельності і конкурентоспроможності їх на вну-
трішньому ринку.

Для забезпечення росту поголів’я, продуктивності і обсягів виробни-
цтва тваринницької продукції необхідно провести організаційно-практич-
ну роботу в кормовиробництві у таких напрямках: істотне підвищення 
продуктивності худоби і птиці на основі зміцнення кормової бази та по-
ліпшення якісного складу поголів’я; удосконалення структури посівних 
площ кормових культур, звернувши особливу увагу на високоенергетичні 
і високобілкові культури; залежно від регіону, рівня економіки та спеціалі-
зації підприємств слід використовувати систему пасовищного чи стійлово-
го утримання, або поєднувати їх; інтенсифікація лукопасовищного кормо-
виробництва, створення і раціональне використання пасовищ для молоч-
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ного і м’ясного скотарства; виробництво достатньої кількості кормового 
зерна, підвищення питомої ваги високобілкових та високоенергетичних 
видів кормів з метою виробництва повноцінних комбікормів; впроваджен-
ня нових високопродуктивних сортів кормових і високобілкових культур; 
ефективне використання зернофуражу в складі комбікормів і кормосумі-
шей; зміцнення матеріально-технічної бази галузі кормовиробництва; під-
вищення економічної ефективності виробництва кормів, їх якості, продук-
тивності і оплати праці у кормовиробництві.

Для стабілізації і подальшого нарощування виробництва кормів і 
тваринницької продукції у реформованих господарствах, в першу чергу, 
необхідно проводити заходи по оптимізації площ кормових культур за роз-
міром і структурою, з врахуванням поголів’я і продуктивності тварин, 
підвищення урожайності, якості кормів, скорочення витрат кормів на оди-
ницю тваринницької і птахівничої продукції, і, таким чином, максималь-
ного підвищення економічної ефективності вирощування кормових куль-
тур і всієї галузі тваринництва та конкурентоспроможності її продукції на 
внутрішньому ринку.

Стратегічний аналіз тенденцій та процесів у економіці АПК показує, 
що “вузьким місцем” у розвитку галузі є збитковість тваринництва. 
Формування повноцінної національної парадигми зростання передбачає 
державну політику сприяння розвитку ринку продукції тваринництва, по-
слідовне здійснення заходів, спрямованих на збільшення її виробництва, 
поліпшення якості, а також забезпечення цінової доступності продукції, 
державного регулювання цін на тваринницьку продукцію та доходів това-
ровиробників. Це дасть можливість досягти у найближчій перспективі іс-
тотного зростання галузей кормовиробництва і тваринництва.
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Проблема надання кормовиробництву спеціалізованого галузевого 
характеру набуває все більшої актуальності. Вирішення цього питання по-
зитивно вплине на виявлення конструктивних організаційно-економічних 
аспектів у взаємозалежності виробництва тваринницької продукції від 
рівня розвитку виробничо-ресурсного потенціалу кормовиробництва, 
оптимізація якого дасть можливість збільшити виробництво і покращити 
якість кормів. 

Методика досліджень. Дослідження тенденцій розвитку кормови-
робництва та необхідність надання кормовиробництву спеціалізованого 
галузевого характеру виконувались за допомогою економіко-статистично-
го, розрахунково-конструктивного, абстрактно-логічного та монографіч-
ного методів досліджень.

Результати досліджень. Враховуючи теоретико-методологічні ви-
сновки з нагоди проведеної наприкінці жовтня 2003 р. Міжнародної науко-
во-практичної конференції “Наукові основи сталого розвитку кормовироб-
ництва в Україні” де предметом обговорення були теоретичні, методичні і 
практичні аспекти розвитку й раціонального використання всіх елементів 
сукупного ресурсного потенціалу кормовиробництва, як підгалузі АПК, 
до складу якого входять земельні, трудові ресурси, а також капітал галузі, 
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які структурно сформовані й охоплюють виробництво, заготівлю, збері-
гання, переробку і збут продукції і в цілому забезпечують його максималь-
ну віддачу в комплексі, “кормова база – тваринництво”, виникла нагальна 
необхідність надання кормовиробництву спеціалізованого галузевого ха-
рактеру. Це, по-перше, дасть змогу удосконалити виробничо-ресурсний 
потенціал організаційно-економічного механізму виробництва кормів від-
повідно до ринкових умов, з урахуванням інноваційних аспектів техніко-
технологічного розвитку галузі кормовиробництва, та регіональних осо-
бливостей України, (передбачається створення міжгосподарських загонів 
під час заготівлі кормів, коли потрібно виконувати великий обсяг робіт за 
обмежений період, що дозволить більш корисно використати “фактор 
часу”). По-друге, надасть можливість отримати довготермінові капітало-
вкладення (інвестиції в кормовиробництво) з метою отримання прибутку 
і спрямування частини його на розширене виробництво, тобто капіталіза-
цію кормовиробництва. По-третє, буде сприяти “кормам” стати товаром, 
як інші види сільськогосподарської продукції.

При цьому, треба відмітити, що основний капітал галузі кормовироб-
ництва (fixed capital of branch forage production) – це економічний ресурс, 
інвестований у засоби праці та довготермінові активи кормовиробництва, 
і визначається як сукупність усіх технічних, матеріальних і грошових за-
собів задіяних у виробництві кормів, які в процесі свого руху дають дохід. 
Тому подальший розвиток кормовиробництва потребує постійного наро-
щування основного капіталу.

Це дуже важливо, особливо в теперішніх умовах, коли Україна на-
магається вступити до Європейського торгівельного союзу розвинутих 
країн (СОТ), де співіснування різних напрямів у виробництві та збуті кор-
мів в умовах жорсткої конкуренції та тісному контакті з іншими країнами 
експортерами кормів, з встановленими багаторічними ринковими умовами 
господарювання, потребують чіткого визначення самого поняття “корми” 
ще на зародкових, перших кроках виробництва кормів (насінництво кор-
мових культур) та існування взагалі кормовиробництва як підкомплексу 
АПК країни, що вкрай необхідно для надання ринку кормів спеціалізова-
ного характеру. Тому, недарма, такі високорозвинені країни західної 
Європи, як Німеччина, Франція, Великобританія та інші, з високо розви-
нутою ринковою економікою приділяють багато уваги спеціалізації сіль-
ськогосподарського і окремо розвитку спеціалізованого кормовиробни-
цтва. 

Виробництво кормів є найбільш ресурсомістким у цілому в агропро-
мисловому комплексі України, воно включає польове кормовиробництво, 
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лукопасовищне господарство, промислове виробництво комбікормів та 
білково-вітамінних добавок, відходи борошномельної, круп’яної, цукро-
вої, спиртової промисловості, тут задіяні значні матеріально-технічні і 
трудові ресурси, використовується понад 70% сільськогосподарських 
угідь. 

Проте, нині обсяги інвестицій в кормовиробництво, за рахунок усіх 
джерел фінансування, не забезпечують навіть простого відтворення спо-
житих основних засобів, що створює реальну загрозу можливому онов-
ленню у ближчі роки його матеріально-ресурсного потенціалу до внутріш-
ньодержавних потреб виробництва кормів як для наявного поголів’я ВРХ 
так і свиней, і цим зашкоджує виробництву продовольчих ресурсів та роз-
ширенню їх експортних поставок. 

За загальними оцінками керівних працівників агропромислового ви-
робництва та провідних вчених-аграрників [1-5], економіка кормовироб-
ництва, як підгалузі АПК, частка основних виробничих засобів якої у 
структурі основних виробничих засобів рослинництва становить більш 
ніж 50,0%, а в усіх затратах на виробництво продукції тваринництва в 
сільськогосподарських підприємствах України близько 52%, і яка формує 
продовольчий достаток країни, перебуває в критичному стані. Якщо у 1990 
році загальна сума інвестицій в основний капітал аграрного сектора еко-
номіки становила в порівнянних цінах близько 12,0 млрд. грн., то на по-
чаток 2004 р. – зменшилась майже у 24 рази.

Тому, для запобігання такому розвитку подій в найближчій перспек-
тиві, треба передбачити створення для кормовиробництва комплексу спри-
ятливих умов і перш за все надання йому спеціалізованого галузевого ха-
рактеру, що допоможе створити сприятливі умови для розширеного від-
творення основних засобів з метою суттєвого підвищення рівня фондоза-
безпеченості кормовиробництва та його технічного переозброєння. 

На їх створення господарства щороку витрачають певну частку ко-
штів, тому що високорозвинена матеріально-технічна база сільськогоспо-
дарського підприємства, будь якої форми власності, є основою прискоре-
ного розвитку кормовиробництва. В зв’язку з цим надзвичайно актуаль-
ною стає проблема раціонального використання всіх її складових і перш 
за все будівель, споруд, передавального устаткування та інших механізмів 
для заготівлі і зберігання кормів, а також силових, робочих машин і тран-
спортних засобів для їх вирощування і збирання, тобто комплексу елемен-
тів, які належать до складу основних виробничих засобів кормовиробни-
цтва (ОВЗк), процес нагромадження яких загострює проблему ефективно-
го їх використання. 
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Поряд з цим, нинішній етап формування матеріально-технічної бази 
кормовиробництва повинен характеризуватися переходом від кількісного 
нагромадження матеріально-технічних ресурсів до істотних якісних змін 
у створенні виробничого потенціалу цієї галузі.

У зв’язку з цим, потреба в капітальних вкладеннях для ії розвитку 
повинна у два рази перевищувати рівень, досягнутий у попередні роки. Це 
дасть змогу своєчасно оновити зношені засоби виробництва, підтримати 
належний рівень матеріально-технічного потенціалу кормовиробництва і 
в найближчий час збільшити виробництво кормів.

Висновки. Надання кормовиробництву галузевого, спеціалізованого 
характеру, потребує вдосконалення багатьох технологічних процесів, 
пов’язаних з виробництвом кормів. Об’єктивною умовою розвитку спеці-
алізації, є підвищення продуктивності праці і, як результат, підвищення 
ефективності виробництва продукції кормовиробництва, а вона практично 
неможлива без інновацій і науково-технічного прогресу в цій галузі. Тому 
сучасний рівень спеціалізації в кормовиробництві повинен характеризува-
тися поглибленням поділу суспільної праці як в межах господарств з виді-
ленням виробничих підрозділів, відділків, бригад, ланок, так і створенням 
окремих підприємств, спеціалізованих на самостійних етапах виробни-
цтва кормів. Надання кормовиробництву спеціалізованого галузевого ха-
рактеру передбачає зміцнення матеріально-технічної бази в сільськогоспо-
дарських підприємствах будь якої форми власності і являється основою 
виробництва кормів. Від ступеня оснащеності кормовиробництва осно-
вними засобами залежить інтенсивність використання земельних і трудо-
вих ресурсів.

При цьому, важливого значення набуває нагромадження основних 
виробничих фондів, що являють собою сукупність матеріально речових 
цінностей, які функціонують у натуральній формі протягом тривалого 
періоду у сфері виробництва, заготівлі, зберігання, переробки і збуту кор-
мів, і в цілому, охоплюють цей біологічно-виробничий процес, який і 
складає у сукупності галузь кормовиробництво. 
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Петриченко В.Ф., Гарькавый А.Д., Жуков В.П. Адаптивное кормо-
производство: системный подход при разработке технологий и машин //
Корми і кормовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 3-7.

Технология производства должна обеспечивать гарантированное 
производство качественных кормов с минимальными затратами ресурсов, 
в том числе энергии и ручного труда. То есть удовлетворять требования 
потребителя, пользоваться повышенным спросом на рынке, увеличивать 
свою долю на нём и быть конкурентоспособной. 

Гноевой В.И., Тришин А.К., Гноевой И.В. Проблема кормов в 
Украине и пути ее решения в современных условиях //Корми і кормови-
робництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 7-14.

Проанализирована нынешняя система кормопроизводства в молоч-
ном скотоводстве Украины, выявлены пути создания стабильной и более 
полноценной кормовой базы. Установлено, что использование вместо ку-
курузного силоса комбинированных силосов (кукуруза + соя или амарант, 
злако-бобовые смеси зернофуражных культур) как основы круглогодично-
однотипных рационов коров способствует повышению их продуктивнос-
ти и экономических показателей работы молочного комплекса. 

Макаренко П.с., Векленко Ю.А. Создание и использование куль-
турных пастбищ на пахотных землях центральной Лесостепи Украины в 
условиях естественного увлажнения //Корми і кормовиробництво. – 
2004. – Вип. 54. – С. 14-20.

Изложены результаты трёхлетних исследований, проведённых в цен-
тральной Лесостепи по изучению влияния сидеральных удобрений и спо-
собов использования сеяных злаковых и бобово-злаковых травостоев с 
лядвенцем рогатым и козлятником восточным на густоту, ботанический 
состав, продуктивность и качество корма культурных пастбищ.

Бабич А.А., Мойсеенко В.В. Особенности производства кормового 
белка из сеяных и природных фитоценозов Полесья //Корми і кормовироб-
ництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 21-28.

На основе исследований из травяными фитоценозами установлены 
особенности ведения кормопроизводства на загрязненной территории 
Полесья и пути производства кормового белка для сельскохозяйственных 
животных
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Кургак В.Г., лукьянец A.П. Продуктивность разнотипных луговых 
травостоев на пахотных землях Лесостепи в зависимости от систем удо-
брения и режимов использования //Корми і кормовиробництво. – 2004. – 
Вип. 54. – С. 29-35.

Освещены результаты изучения влияния типов травостоев, их удо-
брения и использования на продуктивность восстановленных суходоль-
ных лугов, ботанический и биохимический состав зеленой массы, показа-
тели плодородия почвы. По сравнению с другими травостоями, доказано 
преимущество люцерно-злакового. Показаны особенности формирования 
травостоя в варианте самозарастания.

шевченко В.П., Демидась Г.И, Ивановская Р.Т. Использование 
отходов промышленных производств для приготовления качественных, 
экологически безопасных кормов//Корми і кормовиробництво. – 2004. – 
Вип. 54. – С. 36-40.

Освещены возможности технологий приготовления качественных 
экологически чистых кормов из отходов промышленных производств.

Адамович А.М., Козеле И.л. Продуктивное долголетие и качество 
урожая галега – злаковых травостоев //Корми і кормовиробництво. – 
2004. – Вип. 54. – С. 41-48.

Галега восточная (Galega orientalis Lam.) является одним из наиболее 
перспективных видов кормовых растений, которая выгодно отличается от 
других бобовых своим продуктивным долголетием. В трёх сериях много-
летних полевых опытов (1986-2003), проведенных на лессивированном 
буроземе и дерново – подзолистых глееватых почвах, изучено продуктив-
ное долголетие и качество урожая 35 двух – и многокомпонентных травос-
тоев. Травостои сформированы на фоне азотных удобрений N–0 и N–
90 (4 5 + 45), используя галегу восточную ‘Gale’ и 13 видов злаковых трав. 
Использование травостоев – 3 и 4 разовое скашивание. Установлено, что 
включение злаковых трав в травостои галеги позволяет получить на 26-
23 % больший урожай сухого вещества уже в первые годы использования. 
В зависимости от ботанического состава травостоев и частоты скашива-
ния продуктивность галега-злаковых травостоев в среднем составляла 
6.34-9.16 т га–1 сухого вещества и 1.47-1.80 т га–1 протеина. Получаемый 
корм отличается высокими качественными показателями и соответствует 
зоотехническим нормативам. Опытами установлено, что, начиная с фазы 
цветения, при высоком содержании протеина в корме резко сокращается 
его переваримость.
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яворский с.В. Агроэнергетическая оценка низкозатратных приемов 
ускоренного обновления орошаемых пастбищ на вырожденных травосто-
ях //Корми і кормовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 49-53.

Изучали энергетическую эффективность технологий ускоренного об-
новления орошаемых пастбищ. Дана агроэнергетическая оценка ресур-
сосберегающим приёмам ускоренного обновления орошаемых пастбищ 
на вырожденных травостоях. Приведены сравнительные характеристики 
энергетической эффективности отдельных агроприёмов.

Козяр О.М., ярмоленко О.В., лещенко Ю.В., Нероба В.М., 
Батов Б.М. Динамика ботанического состава травостоя сеяных сенокосов 
в зависимости от его состава и уровня минерального удобрения в услови-
ях правобережной Лесостепи Украины //Корми і кормовиробництво. – 
2004. – Вип. 54. – С. 54-60.

В статье изложены результаты исследований по изучению динамики 
ботанического состава люцерно-злаковых травосмесей в зависимости от 
уровня минерального удобрения в условиях Правобережной Лесостепи 
Украины.

Макаренко П.с., Деркач В.с. Роль верховых и низовых тонконого-
вых трав при создании сеяных травостоев пастбищного и укосного ис-
пользования //Корми і кормовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 61-65.

Наводятся результаты по изучению влияния верховых и низовых 
злаковых и бобовых трав при создании интенсивных укосно-пастбищных 
травостоев в зависимости от видового склада за два года исследований, 
которые проводились на серой оподзоленной почве правобережной 
Лесостепи Украины.

Дудченко В.И., Рыковский В.я., харчук А.с., Мороз О.с. 
Продуктивность травостоя многолетних трав в зависимости от видового 
состава травосмесей в условиях западного Полесья Украины //Корми і 
кормовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 66-68.

Приведены результаты исследований изучения влияния злаковых и 
злаково-бобовых травосмесей на продуктивность травостоя сенокосного 
и пастбищного использования.

Рак л.И., Дутка Г.П. Концентрация энергии в сухом веществе паст-
бищной травы в зависимости от склада фитоценоза и норм внесения удо-
брений //Корми і кормовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 68-74.
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Представлено экспериментальные данные по продуктивности злако-
во-бобовых фитоценозов разной спелости на многолетних культурных 
пастбищах; по содержанию в сухом веществе пастбищной травы питатель-
ных веществ, в частности кормовых единиц, переваримого протеина и 
обменной энергии в зависимости от состава фитоценозов и норм внесения 
минеральных удобрений.

Крысь П. О., Михайло Н. М. Формирование луговых травостоев 
при применении местных кальций- и фосфорсодержащих соединений //
Корми і кормовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 74-78.

Проведены исследования по изучению влияния местных кальций- и 
фосфорсодержащих соединений на формирование естественных луговых 
травостоев. Установлено, что под влиянием поверхностного внесения из-
вестняков и фосфоритов (с местонахождений Закарпатской области) про-
исходит уплотнение луговых травостоев, накопления сухого вещества, 
внедряются новые виды бобовых и разнотравья, формируется более про-
дуктивный травостой.

стецюк Н.Г. Влияние способов посева на рост, развитие и семенную 
продуктивность двукисточника тростникового на мелиорированых орга-
ногенных почвах //Корми і кормовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 79-
85.

Установлено, что наибольшую продуктивность и качество семян дву-
кисточника тростникового на мелиорированых торфяных почвах обеспе-
чивают травостои, сформированные квадратно-гнездовым и широкоряд-
ным способами посева, которые дают высокие и стабильные урожаи в 
течении 7 лет; выявлено тесную корреляционную связь между биометри-
ческими характеристиками, определяющими семенную продуктивность 
фитоценозов.

севидов О.Ф. Роль бобово-злаковых травосмесей в формировании 
высокопродуктивных травостоев степной зоны Украины //Корми і кормо-
виробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 86-89.

Изучались азотные удобрения от 30 до 60 кг/га на бобово-злаковых 
травосмесях и костреце безостым и их влияние на формирование высоко-
продуктивных травостоев в суходольных условиях степной зоны 
Украины.
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Тертышный А.П. Состав оптимальной травосмеси для условий 
Северного левобережного геоботанического округа //Корми і кормовироб-
ництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 90-94.

На основании проведенных исследований установлен состав опти-
мальной травосмеси (тимофеевка луговая (Phleum pratense L. 
‘Arhenta’) + костер безостый (Bromus inermis Leyss. ‘Poltavs’kyi 30’) + рай-
грас многоукосный (Lolium multiflorum Lam. ‘Hybrydnyi (Іaroslav)’) + лю-
церна посевная (Medicago sativa L. ‘Liubava’)) для территории, которая 
имеет границы Северного левобережного геоботанического округа.

Подпалый И.Ф., Амонс с.э., шелест В.К. Влияние норм высева 
покровных однолетних культур на формирование ассимиляционной по-
верхности и величину фотосинтетического потенциала травостоев клеве-
ра лугового //Корми і кормовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 95-101.

На основании проведенных исследований установлено влияние по-
кровных культур на формирование ассимиляционной поверхности безпо-
кровными и подпокровными посевами клевера лугового на серой оподзо-
ленной среднесуглинистой почве правобережной Лесостепи Украины при 
орошении.

Выявлено, что за величиной площади листовой поверхности безпо-
кровный посев второго года использования, по сравнению из сформиро-
ванными за подсевной технологией посевами, преимуществ не имел. В 
суме за два укосы наибольшую площадь листья, в среднем по двух заклад-
ках, сформировал травостой на делянках с подсевами клевера лугового 
под покров проса с нормами высева клевера 7,5 и проса 2,5 млн./га.

Уланов А.Н., Ковшова В.Н. Долголетние сенокосы – эффективный 
способ повышения производства кормов в Волго-Вятском экономическом 
районе //Корми і кормовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 101-107.

Приводятся данные по урожайности, долголетнего злакового сеноко-
са (30 летнего пользования) на выработанном низинном торфянике в зави-
симости от различных приемов минерального удобрения, агроэнергети-
ческая и экономическая оценки перспективных и низкозатратных приемов 
удобрения, а также уравнения регрессии, позволяющие прогнозировать 
урожайность долголетнего сенокоса в зависимости от погодных условий 
предшествующих периодов вегетации.
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Жукорский О.М., Рак л.И., Дудка Г.П.,  Романовский я. 
Эффективность содержания скота на пастбищах разного типа //Корми і 
кормовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 107-111.

Представлено результаты сравнительной оценки пастбищ разного 
типа: многолетних культурных со злаково-бобовым травостоем при раз-
ных схемах удобрения и при отсутствии возможностей создания таких 
пастбищ. Предложено сравнительную экономическую эффективность 
разных режимов использования, в том числе и пастбищного, вегетативной 
массы однолетних фитоценозов с разным периодом наступления кормовой 
спелости.

Олифирович В. О. Формирование агрофитоценозов, пригодных для 
залужения склоновых пахотных земель //Корми і кормовиробництво. – 
2004. – Вип. 54. – С. 112-117.

Для разрешения проблемы создания сеяных луговых угодий на скло-
новых землях в 2001 году начаты исследования по установлению продук-
тивности и качества травосмесей в зависимости от компонентного состава 
и условий выращивания. Полученные результаты свидетельствуют: луч-
шей травосмесью для посева на склоновых землях в условиях проведения 
опыта есть травосмесь лядвенца рогатого с тимофеевкой луговой

Анеляк М. М. Технология уборки семян многолетних бобовых трав 
со сбором семенного вороха в поле обработкой его на стационаре //Корми 
і кормовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 118-122.

Обоснованы технология и технические средства уборки семян много-
летних бобовых трав с обработкой вороха на стационаре . Приведены ре-
зультаты производственной проверки технологии технических средств 
при уборке семян многолетних бобовых трав. 

Жуков В.П., Рудницкий Б.О. Технологические и качественные по-
казатели зеленой массы из ранних озимых кормовых культур //Корми і 
кормовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 123-127.

Представлено полевые технологические и лабораторные исследова-
ния физико-механических и технологических свойств зеленой и провялен-
ной массы ранних озимых кормовых культур. В модельных опытах пока-
заны механические потери сырья при разных операциях заготовки сена и 
сенажа.



2�2 Корми і кормовиробництво. 2004. Вип. 54.

Кулик М. Ф., Петриченко В. Ф., Обертюх Ю. В., стасюк О. К., 
Овсиенко А. И., Глушко л. Т. Сравнение механизма действия известных 
и новых консервантов при заготовке силоса, сенажа и влажного зернофу-
ража //Корми і кормовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 128-136.

На основе вулканических туфов разработано консерванты для сило-
са, сенажа и влажного зерна кукурузы. Механизм консервирующего дей-
ствия этих консервантов состоит в образовании комплексных соединений, 
которые ингибируют ферментные системы бактерий.

 
стасис Юкнявичюс. Возможность замены завозного соевого шрота 

местными кормами по лизину и треонину //Корми і кормовиробництво. – 
2004. – Вип. 54. – С. 137-143.

Установлено количество аминокислот соевого шрота, подсчитана на 
компьютере возможность замены лизина и треонина местными кормами. 
Установлено, что по количеству лизина 1,0 кг соевого шрота соответствует 
0,5 кг рыбной муки, молочного порошка или костной муки, 1,1 кг чечеви-
цы, 1,3 кг кормового люпина, 1,5 кг кормовых бобов, 1,7 кг гороха.

По количеству треонина 1,0 кг соевого шрота соответствует 0,6 кг 
рыбной муки, 1,0 подсолнечного жмыха, 1,1 молочного порошка, 1,2 мясо- 
костной муки. Также треонином богаты семена льна, чечевицы, амаранта, 
кормового люпина, гороха, кормовых бобов.

Результаты исследования показали, что соевый шрот можно заменить 
другими местными кормами.

Дьяченко л.с., Прилипко Т.Н. Повышение эффективности исполь-
зования кормов бычками на откорме путем балансирования рационов по 
селену //Корми і кормовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 143-149.

Изложены данные оплаты кормов приростами живой массы и про-
дуктами убоя бычков на откорме при балансировании рационов по селену. 
Лучшие результаты получены при содержании селена в рационе 0,3 мг/кг 
сухого вещества.

 
Войтович Н.И. Влияние скармливания комбикорма и премикса но-

вой рецептуры в составе сенажно-концентратного рациона на азотистый 
обмен в рубце дойных коров //Корми і кормовиробництво. – 2004. – Вип. 
54. – С. 149-154.

Приведены данные о стимулирующем влиянии скармливания комби-
корма и премикса новой рецептуры в составе сенажно-концентратного 
рациона на азотистый обмен в рубце дойных коров.
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Кулик М.Ф., Бахмат М.Н., Обертюх Ю.В. Оценка питательности и 
продуктивного действия кормов и рационов по продукции и энергии мо-
лока //Корми і кормовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 155-164.

Новая оценка продуктивного действия любого вида корма и рационов 
проводится по продукции и энергии молока на основе потребности в су-
хом веществе и сыром протеине для синтеза молока с учетом депрессив-
ного действия клетчатки от ее физиологической потребности для коров 
разной продуктивности.

Палац е.Ю., Прокопенко л.с. Динамика образования органичес-
ких кислот при силосовании смесей козлятника восточного с горчицей 
белой, редькой масличной и райграсом однолетним //Корми і кормовироб-
ництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 165-169.

Представлен сравнительный анализ динамики образования органи-
ческих кислот при сбраживании углеводов, которые находятся в зеленой 
массе смеси, изготовленной с вегетативной массы козлятника восточного, 
горчицы белой, редьки масличной и райграса однолетнего. 

  
чорнолата л.П. Минеральный состав комбикормов промышленного 

производства и его соответствие потребности курей-несушек //Корми і 
кормовиробництво – 2004. – Вип. 54. – С. 169-173.

Дана характеристика минерального состава растительных кормов, 
кормовой смеси с этих кормов и комбикормов промышленного производ-
ства предназначенных для кормления курей-несушек. А также подана 
сравнительная характеристика содержания макро- и микроэлементов в 
суточных рационах курей-несушек с их суточной потребностью.

Овсиенко А.И., Кулик М.Ф., Атаманюк В.Д. Эффективное исполь-
зование мелассы в сыпучем агрегатном состоянии в кормлении дойных 
коров //Корми і кормовиробництво – 2004. – Вип. 54. – С. 173-177.

 В статье изложены вопросы эффективного использования углеводно-
концентратно-минеральной добавки в кормлении дойных коров в сравне-
нии с жидкой мелассой в пастбищный период их содержания, в следствие 
более длительного обеспечения синхронности ферментации во времени 
азотсодержащих и углеводистых субстанций содержимого рубца.

Величко И.Н., Кулик М.Ф., химич В.В. Полноценные комбикор-
ма – основа эффективного ведения отрасли животноводства // Корми і 
кормовиробництво. 2004. Вип. 54. – С. 177-180.
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Изложено результаты исследований по разработке и использованию 
белковых добавок животного и растительного происхождения как компо-
нентов полноценных комбикормов для свиней. 

Палац е.Ю., Прокопенко л.с. Использование травосмесей козлят-
ника восточного для приготовления силоса //Корми і кормовиробництво. – 
2004. – Вип. 54. – С. 181-184.

Проведен сравнительный анализ химического состава и протеиновой 
питательности силосов, изготовленных из вегетативной массы козлятника 
восточного, горчицы белой, редьки масличной и райграса однолетнего. 

химич А.В., химич В.В. Сапонит и комплексные минеральные до-
бавки в кормлении коров //Корми і кормовиробництво. – 2004. – Вип. 
53. – С. 185-190.

Изложены результаты исследований по использованию природного 
алюмосиликата сапонита, селенита натрия и комплексных витаминно-ми-
неральных добавок в кормлении стельных и дойных коров, их влияние на 
состояние репродуктивных органов, молочной железы, а также на воспро-
изводительную способность и молочную продуктивность животных.

Мартин M.t., Вовк с.О., Павкович с.я. Молочная продуктивность 
и жирнокислотный состав липидов молока при использовании у рационах 
коров добавок растительных жиров //Корми і кормовиробництво. – 2004. – 
Вип. 54. – С. 191-195.

В статье приведено результаты сравнительных исследований влияния 
добавок подсолнечного и рапсового масла, полученных из семян украин-
ской селекции и изготовленных на их основе кальциевых солей жирных 
кислот в составе рационов коров на молочную продуктивность и жирно-
кислотный состав молочного жира. Доказано, что скармливание лактиру-
ющим коровам добавок растительных масел и, особенно, кальциевых со-
лей, изготовленных на их основе, повышает молочную продуктивность, 
содержание жира в молоке, а также повышает содержание ненасыщенных 
жирных кислот в составе молочного жира.

Костенко В.М., Дмитрук И.В., Нечипорук Ю.И. Морфологические 
и биохимические показатели крови телят и поросят при скармливании им 
лимонной и янтарной кислот //Корми і кормовиробництво. – 2004. – Вип. 
54. – С. 195-199.



 Корми і кормовиробництво. 2004. Вип. 54. 2�5

В результате исследования установлено, что скармливание янтарной 
и лимонной кислот положительно повлияло на состояние гематологичес-
ких показателей , содержание эритроцитов увеличилось на 0,7-2,1%, лей-
коцитов на 0,4-0,48 тыс/мм3, повысилось содержание белка на 0,7-0,11%, 
фосфора на 0,4-0,43%. Сохранилась тенденция к повышению в содержа-
нии крови гемоглобина, базофилов и эозинофилов.

У телят, которые получали янтарную кислоту, содержание каротина 
возросло на 18%, кальция на 15%, фосфора на 28% по сравнению с контр-
ольной группой. Группа телят, которым вскармливали лимонную кислоту, 
также имела повышенные показатели по содержанию лейкоцитов на 38%, 
кальция на 15%, фосфора на 28%.

Кучерявый В.П. Откормочные и забойные показатели свиней при 
скармливании бактериальных препаратов //Корми і кормовиробництво. – 
2004. – Вип. 54. – С. 200-204.

Показано, что обогащение рационов свиней на откорме лактинами 
К-10 и К-1 увеличивает среднесуточные приросты на 18,8-28,3%, улучша-
ет забойные показатели

Гуцол А.В. Забойные показатели и состояние структур желудка и 
кишечника свиней при скармливании ферментных препаратов //Корми і 
кормовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 204-209.

 Показано, что скармливание молодняку свиней мацеробацелина и 
мацеразы способствует увеличению забойного веса на 8,8-13,8 %, массы 
туши – на 11,1-17,2 %, не влияет на массу желудка и кишечника, но умень-
шает толщину стенки кардиальной и пилорической зон желудка и голо-
дной кишки.

заец А. П., скоромна О. И. Липидный обмен в организме откармли-
ваемых свиней при скармливании зерна сои и кормовых бобов //Корми і 
кормовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 210-219.

Результаты опытов продемонстрировали, что обработка по созданной 
технологии полножировой сои и кормовых бобов позволяет получить 
среднесуточные приросты на уровне 640 г (P<0,001) и 642 г (P<0,001) со-
ответственно; способствует повышению содержания сала в трёхреберном 
отрубе на 2,32% и 5,55%; в крови увеличению количества нейтральных 
жиров на 42,37% и 125,42% – Р<0,001, транспортных компонентов β-ли-
попротеидов на 0,75% и 12,03%, а также уменьшению содержания холес-
терина на 18,9% (Р<0,001) и 5,48% (Р<0,1) соответственно. 
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Килимнюк О.И. Влияние соотношения аминокислот в протеине 
рационов на интенсивность роста и продуктивность свиней //Корми і кор-
мовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 219-226.

Освещены результаты диссертационного исследования по изучению 
эффективности балансирования протеина за аминокислотами при исполь-
зовании разных их соотношений в протеине рационов свиней.

савчук И.Н., Гончарова К.В. Экологическая чистота говядины в 
зоне радиоактивного загрязнения в зависимости от белкового корма в ра-
ционе //Корми і кормовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 227-233.

Приведены результаты исследований влияния оптимизации протеи-
нового питания в рационах откармливаемых бычков черно-пестрой поро-
ды за счет различных белковых кормов на концентрацию цезия-137 и со-
лей тяжелых металлов в продукции животноводства.

Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В., скоромна О.И., Мельник Н.В., 
Андрийчук В.Ф., Костецкая Ю.В. Неидентифицированные факторы 
влияния вулканических туфов на организм животных //Корми і кормови-
робництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 234-242.

Скармливание вулканических туфов обуславливает влияние неиден-
тифицированных факторов на организм цыплят, взрослой птицы, коров, и 
свиней, что проявляется в ускорении половой зрелости кур, развития по-
ловых органов и стимулировании липидного обмена, увеличению молоч-
ной продуктивности и жира в молоке.

Панасенко И.Г. Исторические сведения об использовании кератино-
содержащего вещества для производства белковой кормовой добавки //
Корми і кормовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 242-246.

Приводятся исторические этапы переработки кератиносодержащего 
сырья (пух, перо, щетина) в белковую кормовую добавку разными метода-
ми.

Побережная А.А., Ройченко л.Г., Мацютевич В.с., лужецкая л.с. 
Экономические аспекты производства кормов и кормового белка //Корми і 
кормовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 246-250.

Отражены актуальные экономические проблемы и структурные про-
порции производства кормов, кормового белка и животноводческой про-
дукции основными товаропроизводителями – сельскохозяйственными 
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предприятиями и хозяйствами населения, а также предложены пути по 
улучшению ведения кормопроизводства.

Ройченко л.Г. Теоретически-методологические основы придания 
кормопроизводству специализированного отраслевого характера и восста-
новления его производственно – ресурсного потенциала //Корми і кормо-
виробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 251-255.

Производственно – ресурсный потенциал кормопроизводства, пред-
ставляет собой совокупность технологически и экономически сбаланси-
рованных земельных и трудовых ресурсов, а также капитал отрасли, кото-
рые структурно сформированы и в целом обеспечивают его максимальную 
отдачу в комплексе, “кормовая база – животноводство”. Внимание обраще-
но на необходимость роста инвестиций в кормопроизводство.
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resuMe

v. petrychenko, A. garkavyi, v. Zhukov. Adoptive feed production: 
system approach towards technology and machine development //Fodders and 
fodder production. – 2004. – Issue 54. – P. 3-7.

Production technology should provide guaranteed production of high-
quality feed with minimal costs of resources, energy and manual labor. It must 
meet consumer needs, have high demand at the market, increase its share in it 
and be competitive.

v. gnoevoy, A. trishin, I. gnoevoy. Feed problem in Ukraine and ways 
of its solving //Fodders and fodder production. – 2004. – Issue 54. – P. 7-14.

The current system of feed production in dairy cattle production of Ukraine 
is analyzed and the ways of creating stable and more comprehensive feed base 
are revealed. It is established that the use of combined silage (maize+soybean 
or amaranths, cereal-bean mixtures of grain forage cultures) instead of maize 
silage as the basis of all-the-year-round one type rations for cows increases their 
productivity and economic indices of dairy complex.

p. Makarenko, y. veklenko. Creation and utilization of cultivated grass-
lands on arable lands of Central Forest-Steppe of Ukraine under conditions of 
natural moistening //Fodders and fodder production. – 2004. – Issue 54. – P. 14-
20.

The results of three-yeared researches carried out in Central Forest-Steppe 
on the study of the influence of green fertilizers and ways of utilization of sown 
cereal and legume-cereal mixtures with bird’s-foot trefoil and goat’s-rue on the 
density, botanical structure, productivity and forage quality of cultivated grass-
lands are stated.

A. Babych, v. Moiseenko. Peculiarities of feed protein production from 
sown and natural phytocenosis of Polissya //Fodders and fodder production. – 
2004. – Issue 54. – P. 21-28.

Peculiarities of feed production on polluted territory of Polissya and ways 
of feed protein production for agricultural animals were established on the basis 
of researches on grass phytocenosis.

v. Kurgak, O. lukyanets. Productivity of grass-stands of different types 
in arable lands of Forest-Steppe depending on fertilizing systems and utilization 
regimes //Fodders and fodder production. – 2004. – Issue 54. – P. 29-35.
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Results of the study of the influence of grass-stand types, their fertilization 
and utilization on restored dry valley productivity, botanical and biochemical 
composition of green mass and indices of soil fertility are elucidated. The ad-
vantage of alfalfa-cereal grass-stand is proved in comparison to other grass-
stands. Peculiarities of grass-stand formation in the variant of self-overgrowing 
are shown.

v. shevchenko, g. Demydas, r. Ivanovskaya. Utilization of industrial 
wastes for production of high-quality ecologically clean feeds //Fodders and 
fodder production. – 2004. – Issue 54. – P. 36-40.

Possibilities of the technologies of production of high-quality ecologically 
clean feeds from industrial wastes are elucidated.

A. Adamovich, I. Kozele. Productivity, persistence and yield quality of 
galega-grass swards //Fodders and fodder production. – 2004. – Issue 54. – 
P. 41-48.

Fodder galega (Galega orientalis Lam.) is one of the most perspective 
types of feed plants, which is very different from other legumes by its longev-
ity. 

A promising, perennial and fast-growing forage legume which is useful for 
the production of diverse grass forage. Field trials (1986 – 2003) were carried 
out with the aim of studying continuous green forage production from fodder 
galega-grass stands in the stage of intensive growth. 35 mixed binary and 
multi-species grass-stands were developed on stagnic luvisol and sod-podzolic 
soils and were fertilized with either 0 N or 90 kg N ha -1. The grass-stands were 
composed of fodder galega ‘Gale’ and thirteen types of cereal grasses. Grass-
stands were cut from two to four times during the growing season. Fodder 
galega in mixtures with grasses of various growth patterns provided continuous 
green forage production during the whole summer season. The botanical com-
position and frequency of cutting affected the average productivity of grass 
(5.13 to 11.0 t ha -1 DM), metabolizable energy (8.32-13.41 MJ kg -1 DM) as 
well as NDF and ADF contents. Obtained feed has high qualitative indices and 
corresponds to zootechnical norms.

s. yavorsky. Agro-energetic estimation of low-cost methods of acceler-
ated restoration of irrigated pastures on degenerated grass-stands //Fodders and 
fodder production. – 2004. – Issue 54. – P. 49-53.

Energetic efficacy of the technology of accelerated restoration of irrigated 
pastures is studied. Agro-energetic estimation of resource-saving methods of 
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accelerated restoration of irrigated pastures on degenerated grass-stands is 
given. Comparative characteristics of energetic efficacy of certain agrarian 
methods are stated.

O. Kozyar, O. yarmolenko, y. leschenko, v. neroba, B. Batov. 
Dynamics of botanic composition of grass-stand sown haylands depending on 
its composition and level of mineral fertilization under conditions of right-bank 
Forest-Steppe of Ukraine //Fodders and fodder production. – 2004. – Issue 
54. – P. 54-60.

The results of researches on the study of dynamics of botanic composition 
of Lucerne-cereal grass mixtures depending on the level of mineral fertilization 
under conditions of right-bank Forest-Steppe of Ukraine are stated.

p. Makarenko, v. Derkach. Role of top and bottom thin-stem grasses 
while creating grasses of pasture and mowing utilization //Fodders and fodder 
production. – 2004. – Issue 54. – P. 61-65.

Results of researches for the last two years on the study of the influence of 
top and bottom cereal and legume grasses while creating intensive hay crop and 
pasture grasses depending on type composition which were carried out on grey 
soil of right-bank Forest-Steppe of Ukraine are presented.

v. Dudchenko, v. rykovsky, A. Kharshuk A., O. Moroz. Productivity 
of grass-stands of perennial grasses depending on type composition of grass-
stands under conditions of Western Polissya of Ukraine //Fodders and fodder 
production. – 2004. – Issue 54. – P. 66-68.

Results of researches on the study of the influence of cereal and legume-
cereal grass-stands on productivity of grass-stand of mowing and pasture utili-
zation are presented.

l. rak, g. Dudka. Concentration of energy in dry substance of pasture 
grass depending on phytocenosis composition and rates of fertilizer application 
//Fodders and fodder production. – 2004. – Issue 54. – P. 68-74.

Experimental data on productivity of cereal-legume phytocenosis of dif-
ferent maturity in different perennial cultivated pastures; on nutritive material 
content in dry substance, in particular feed units, digestible protein and ex-
change energy depending on phytocenosis composition and rates of fertilizer 
application are presented.
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p. Krys, n. Myhailo. Formation of meadow grass-stands while using local 
calcium and phosphorus combinations //Fodders and fodder production. – 
2004. – Issue 54. – P. 74-78.

Researches on the study of the influence of local calcium and phosphorus 
combinations on the formation of natural meadow grass-stands are carried out. 
It was established that under the influence of surface introduction of limestone 
and phosphorus (Transcarpathian deposits) compression of meadow grass-
stands and accumulation of dry substance take place, new types of legumes and 
motley grass are introduced, more productive grass stands are formed.

n. stetsyuk. Influence of sowing methods on the growth, development 
and seed productivity of Phalaroides arundinacea on meliorated organogenic 
soils //Fodders and fodder production. – 2004. – Issue 54. – P. 79-85.

It was established that the highest productivity seed quality of Phalaroides 
arundinacea on meliorated organogenic soils is provided by grass-stands 
formed by square-nidus and wide-row sowing methods that give high stable 
yields for 7 years; close correlative connection between biometrical character-
istics determining seed phytocenosis productivity was revealed.

O. sevidov. Role of legume-cereal grass mixtures in the formation of high 
productive grass-stands of the Steppe zone of Ukraine //Fodders and fodder 
production. – 2004. – Issue 54. – P. 86-89.

Nitrogen fertilizers from 30 to 60 kg/ha in legume-cereal grass mixtures 
and Zerna inermis and their influence on the formation of high productive grass-
stands under conditions of the Steppe zone of Ukraine were studied.

A. tertyshnyi. Optimum grass mixture composition under conditions of 
the Northern left-bank geobotanical region //Fodders and fodder production. – 
2004. – Issue 54. – P. 90-94.

On the results of conducted researches the optimal grass mixture composi-
tion (Timothy (Phleum pratense L. ‘Arhenta’) + Smooth Brome Grass (Bromus 
inermis Leyss. ‘Poltavs’kyi 30’) + Italian Ryegrass (Lolium multiflorum Lam. 
‘Hybrydnyi (Іaroslav)’) + Lucerne (Medicago sativa L. ‘Liubava’)) for the 
Northern left-bank geobotanical region was established.

I. pidpaliy, s.Amons, v.shelest. Influence of annual covering crops sow-
ing rate on the formation of the assimilative surface and photosynthetic potential 
size of the meadow clover glass stand //Fodders and fodder production. – 
2004. – Issue 54. – P. 95-101.
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On the base of carried out investigation the influence of cover on formation 
of the assimilative covering with undertopsoil and topsoiless crops of meadow 
clover on the grey podsolic mid-loamy soil of the right-bank Forest-Steppe zone 
of Ukraine if irrigated has been determined.

It has been stated that due to the size of the leaf surface the topsoiless crop 
in the second year of usage did not possess any advantage in comparison to the 
crops formed according to undersowing crop. In total the best leaf areola, aver-
age in two initiatives, was formed by the herbage on the plots with the under-
sowing of meadow clover on millet with the seeding rate of clover -7,5 and 
millet –2,5 mln units per hectare.

A. ulanov, v. Kovshova. Longstanding haymowing as an effective 
method of feed production increase in Volgo-Vyatsky economical region //
Fodders and fodder production. – 2004. – Issue 54. – P. 101-107.

The data on the yield capacity of longstanding cereal haymowing (30 
yeared use) on the used lowland peatbog depending on different dozes of min-
eral fertilizer, agroenergetic and economical estimation of the perspective and 
low cost fertilizer dozes and regress equation allowing to predict the yield of the 
longstanding haymowing depending on weather conditions of the preceding 
vegetation periods is given.

O. Zhukorsky, l. rak, g. Dudka, y. romanovsky. Efficacy of cattle 
breeding at pastures of different types //Fodders and fodder production. – 
2004. – Issue 54. – P. 107-111.

Results of comparative estimation of pastures of different types: perenneal 
cultivated with cereal and legume grass-stand under different fertilization 
schemesare presented, and under the absence of possibilities to create such 
pastures comparative economic efficacy of different regime utilization includ-
ing pasture, vegetative mass of annual phytocenosis with different feed matu-
rity period is offered.

v. Olifirovych. Formation of agrophytocenosis suitable for creating mead-
ows on hillside arable lands // Fodders and fodder production. – 2004. – Issue 
54. – P. 112-117.

The researches on establishing grass-stand productivity and quality de-
pending on component composition and growing conditions were started for 
solving the problem of sown meadow creation on hillside arable lands in 2001. 
Obtained result show that a mixture of bird’s-foot trefoil and Phleum phleoides 
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L. is the best grass mixture for sowing on hillside arable lands under conditions 
of conducted research 

M. Anelyak. Technology of seed harvesting of perennial legume grasses 
with gathering seed piles in the field by its stationary treatment //Fodders and 
fodder production. – 2004. – Issue 54. – P. 118-122.

Technologies and technological means of seed harvesting of perennial 
legume grasses with stationary seed piles treatment are substantiated. Results of 
production check technology of technical means when harvesting seeds of per-
ennial legume grasses are presented.

v. Zhukov, B. rudnitsky. Technological and qualitative indices of green 
mass from early feed winter crops //Fodders and fodder production. – 2004. – 
Issue 54. – P. 123-127.

Field technological and laboratory researches on physical-mathematical 
and technological characteristics of green mass and dried mass of early feed 
winter crops are presented. Mechanical losses of raw material in different op-
erations of hay and haylage storage are shown in model researches.

M. Kulyk, v. petrychenko, y. Obertyuh, O. stasyuk, A. Ovsienko, l. 
glushko. Comparison of the action mechanism of new and existing preserva-
tives while storing silage, haylage and damp grain forage //Fodders and fodder 
production. – 2004. – Issue 54. – P. 128-136.

Preservatives for silage, haylage and damp maize grain were developed on 
the basis of volcanic tufas. Mechanism of preserving action of these preserva-
tives consists of the formation of complex compounds which inhibit bacteria 
enzyme systems. 

s. yuknyavychyus. Possibility of imported soybean oilcake substitution 
by local feeds on lysine and treonine //Fodders and fodder production. – 2004. – 
Issue 54. – P. 137-143.

Quantity of soybean oilcake amino acids is established; possibility of 
lysine and treonine substitution by local feeds is calculated by the computer. It 
is established that according to the amount of lysine, 1,0 kg of soybean additives 
oilcake corresponds to 1,0 kg, 0,5 kg fishmeal, milk powder or bone meal, 1,1 kg 
of lentil, 1,3 kg of feed lupine, 1,5 kg of feed beans, 1,7 kg of peas.

According to treonine amount 1,0 kg of soybean oilcake corresponds to 
0,5 kg of fishmeal, 1,0 kg of sunflower oilcake, 1,1 kg of milk powder, 1,2 kg 
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of meat and bone meal. Seeds of flax, lentil, amaranth, feed lupine, peas and 
feed beans are also rich in treonine.

Results of the research show that soybean oilcake can be substituted by 
other local feeds.

l. Dyachenko, t. prilipko. Increase of the efficacy of feed use by feeder 
bulls by balancing diets on selenium content //Fodders and fodder produc-
tion. – 2004. – Issue 54. – P. 143-149.

Data on feed payment by the increase of live weight and slaughter products 
of feeder bulls under balancing diets on selenium content is given. The best 
results have been achieved when using diets with selenium content of 0,3 mg/kg 
of dry matter.

n. voitovych. Influence of feeding mixed fodder and premix of new reci-
pe in haylage concentrated diet on nitrogen exchange in the milk cow paunch 
//Fodders and fodder production. – 2004. – Issue 54. – P. 149-154.

Data about stimulating influence of feeding mixed fodder and premix of 
new recipe in haylage concentrated diet on nitrogen exchange in the milk cow 
paunch is presented. 

M. Kulik, M. Bahmat, y. Obertyuh. Estimation of nutritiousness and 
productive action of fodder and diets on products and energy of milk //Fodders 
and fodder production. – 2004. – Issue 54. – P. 155-164.

The new estimation of productive action of any kind of fodder and diets is 
carried out on products and energy of milk on the basis of need for dry substance 
and raw protein for synthesis of milk due to cellular tissue depressive action 
from her physiological need for cows of different efficiency. 

e. palats, l. prokopenko. Dynamics of organic acids formation while 
ensiling mixtures of goat’s rue with white mustard, oil radish and annual red 
darnel //Fodders and fodder production. – 2004. – Issue 54. – P. 165-169.

Comparative analysis of the dynamics of organic acids formation under 
carbohydrate fermentation that are found in mixture green mass prepared from 
vegetative mass of goat’s rue with white mustard, oil radish and annual red 
darnel is presented.

l. chornolata. Mineral composition of mixed fodders of industrial pro-
duction and its correspondence to the needs of laying hens //Fodders and fodder 
production. – 2004. – Issue 54. – P. 169-173.
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Characteristics of mineral composition of vegetative fodders, fodder mix-
ture from these fodders and mixed fodders of industrial production prepared for 
laying hens is given. Comparative characteristics of macro- and microelement 
content in daily diets of laying hens with their daily need is also presented. 

A. Ovsienko, M. Kulik, v. Atamanyuk. Effective utilization of molasses 
in friable aggregate state when feeding milk cows //Fodders and fodder produc-
tion. – 2004. – Issue 54. – P. 173-177.

Questions of the effective utilization of carbohydrate-concentrate-mineral 
additive when feeding milk cows in comparison to liquid molasses in grazing 
period of their feeding, as consequence of longer maintenance of fermentation 
synchronism in time of nitrogen-containing and carbohydrate substances of ru-
men content are stated in the article.

I. velichko, M. Kylik, v. Khimch. Full value mixed fodders as a basis of 
effective development of cattle breeding industry //Fodders and fodder produc-
tion. – 2004. – Issue 54. – P. 177-180.

Results of researches on the development and utilization of protein addi-
tives of animal and plant origin as components of full value mixed fodders for 
pigs are stated.

e. palats, l. prokopenko. Utilization of goat’s rue grass mixtures for 
silage preparation //Fodders and fodder production. – 2004. – Issue 54. – P. 181-
184.

Comparative analysis of chemical composition and protein nutritiousness 
of silages made of vegetative mass of goat’s rue, white mustard, oil radish and 
red darnel is conducted. 

A. Khimich, v. Khimich. Saponite and complex mineral additives in cow 
diets //Fodders and fodder production. – 2004. – Issue 54. – P. 195-190.

Results of researches on utilization of natural saponite aluminosilicate, 
natrium selenit and complex vitamin-mineral additives when feeding calf and 
milk cows are stated; their influence on the condition of reproductive organs, 
mammary gland as well as reproductive ability and dairy productivity of ani-
mals is studied. 

M. Martin, s. vovk, s. pavkovich. Milk productivity and fat-acid com-
position of milk lipids when using additives of vegetable fats in cow diets //
Fodders and fodder production. – 2004. – Issue 54. – P. 191-195.
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Results of comparative researches of the influence of sunflower and rape-
seed oil additives obtained from seeds of Ukrainian selection and calcium salts 
of fat acids prepared on their basis in the content of cow diets for milk productiv-
ity and fat-acid composition of milk fat are stated. It is proved that feeding 
lactated cows by vegetable oils and especially calcium salts prepared on their 
basis increases milk productivity, fat content in milk, increases content of un-
saturated fat acids in milk fat composition.

v. Kostenko, I. Dmitruk, y. nechiporuk. Morphological and biochemi-
cal indices of cow and piglet blood when feeding them with citric and succinic 
acids //Fodders and fodder production. – 2004. – Issue 54. – P. 195-199.

As a result of researches it was determined that feeding with citric and 
succinic acids had positive influence on the condition of hematological indices, 
increased erythrocyte content by 0,7 – 2,1%, leukocytes – 0,40 – 0,48 thou-
sands/mm3, protein content by 0,7 – 0,11%, phosphorus – by 0,4 – 0,43%.

A tendency for the increase of hemoglobin, basophiles and eosinophiles 
indices in blood content was preserved.

Carotene content of calves that obtained succinic acid increased by 18%, 
calcium – by 8%, phosphorus – by 28% in comparison to control group. A group 
of calves fed by citric acid also increased leukocyte content by 38%, calcium – 
by 15%, phosphorus – by 28%.

v. Kucheryavy. Pig feeding and slaughter indices when feeding bacterial 
preparations //Fodders and fodder production. – 2004. – Issue 54. – P. 200-
204.

It has been shown that pig diet enrichment when feeding by lactin K-10 
and K-1 increases average daily weight increases by 18,8-28,3%, improves 
slaughter indices.

A. gutsol. Slaughter indices and structural conditions of stomach and in-
testine of pigs fed by ferment preparations //Fodders and fodder production. – 
2004. – Issue 54. – P. 204-209.

It has been shown that feeding young pigs by macerobacilline and mac-
erasa preparations facilitates the growth of the slaughter weight by 8.8-13.8%, 
carcass weight – by 11.1-17.2%, does not influence stomach and intestine 
weight, but decreases wall thickness in cardial and pylorus zones of stomach 
and hungry gut.
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A. Zaets, O. skoromna. Lipid metabolism in feeder pig organism when 
feeding grain of soybean and feed beans //Fodders and fodder production. – 
2004. – Issue 54. – P. 210-219.

Results of researches showed that treatment of full-fat soybean and feed 
beans by the created technology enables to get average daily increases at the 
level of 640g (P<0,001) and 642 g (P<0,001) accordingly; facilitates increase 
of fat content in three-ribbed butt by 2,32% and 5,55%; facilitates increase of 
neutral fats quantity by 42,37% and 125,42% – Р<0,001, transport components 
β-lipoproteins by 0,75% and 12,03%, as well as decreases cholesterol content 
by 18,9% (Р<0,001) and 5,48% (Р<0,1) accordingly. 

O. Kylymnyuk. Influence of amino acid ratio in protein diets on the inten-
sity of pig growth and productivity //Fodders and fodder production. – 2004. – 
Issue 54. – P. 219-226.

Results of the dissertation research on the study of the efficacy of protein 
balancing by amino acids when using their different ratios in pig protein diets 
are elucidated.

I. savchuk, K. goncharova. Beef ecological cleanness in the zone of 
radioactive pollution depending on protein feed in a diet //Fodders and fodder 
production. – 2004. – Issue 54. – P. 227-233.

Results of researches on the influence of protein feed optimization in the 
diets of feeder bulls of black-motley breed due to different protein feeds on the 
concentration of cesium-137 and salts of heavy metals in cattle breeding prod-
ucts are presented.

M.Kulik, y.Obertyukh, O.skoromna, n.Melnik, v.Andriychuk, 
y.Kostetska. Non identified factors of volcanic tuff influence on the organism 
of animals //Fodders and fodder production. – 2004. – Issue 54. – P. 234-242.

Feeding volcanic tuff causes influence of non identified factors on the or-
ganism of chickens, adult bird, cows, and pigs that is shown in acceleration of 
sexual maturity of hens, developments of genitals and stimulation lipidic ex-
change, to increase dairy efficiency and fat in milk.

I. panasenko. Historical aspects about utilization of keratin-containing 
substance for protein feed additive production //Fodders and fodder produc-
tion. – 2004. – Issue 54. – P. 242-246.

Historical stages of processing keratin-containing raw material (down, 
feather, bristle) into protein feed additive by different methods are stated.
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A. poberezhna, l. roichenko, v. Matsyutevich, l. luzhetskaya. 
Economic aspects of feed and feed protein production //Fodders and fodder 
production. – 2004. – Issue 54. – P. 246-250.

Actual economic problems and structural proportions of feed, feed protein 
and cattle-breeding products by the basic commodity producers such as agricul-
tural enterprises and population farms are reflected, and the ways of feed pro-
duction improvement are offered.

l. roichenko. Theoretical and methodological basis of giving forage 
production a specialized branch character and restoration of its manufacture and 
resource potential //Fodders and fodder production. – 2004. – Issue 54. – P. 251-
255.

Manufacture and resource potential of forage production represents a set 
of technologically and economically balanced land and labour resources, and 
capital of the branch which are structurally formed and in general provide its 
maximal efficiency in a complex “forage base-cattle breeding”. Attention is paid 
to the necessity of growing investments into forage production.
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