
Silage and haylage are the main components in the structure of milk cattle ration

Базові дані

Щоб розібратися в тонкощах 
правильної годівлі молочної ВРХ, 
треба насамперед взяти до уваги 
такі моменти. По-перше, корови 
не дають, а виробляють молоко. 
Як і для будь-якого виробництва, 
для виробництва молока необхід-
ні відповідні ресурси – поживні 
речовини та енергія. Їх корова 
може отримати тільки з кормів 
(раціону). Отже, щоб ці ресурси 
почали працювати, корова має 
корм з’їсти. Далі компоненти 
корму мають перетравитися до 

простих речовин – амінокислот, 
летких жирних кислот, гліцери-
ну, вуглеводів, органічних кислот, 
вітамінів, мінералів, мікроеле-
ментів, які мають всмоктатися в 
кров. Саме з цих простих речовин 
у вимені утвориться молоко, а не-
перетравлені корми виділяться з 
калом. 

Важливо розуміти: нестача хоча 
б однієї з простих речовин не дає 
можливості cформувати одиницю 
молока. З іншого боку, надлиш-
кові прості речовини будуть ви-
користані організмом непродук-
тивно – на формування жирових 

запасів або виведуться з організму 
із сечею, жовчю, потом.

Висновок: хочеш молока – дай 
корові такий раціон, який забезпе-
чить її поживними речовинами, ко-
трі перетравляться та потраплять у 
кров, та енергією в необхідних кіль-
костях.

Лімітуючі чинники

Якщо раціон складено правиль-
но, то виникає друге завдання: 
змусити корову цей корм активно 
споживати. І тут ми стикаємося з 
таким явищем, як ліміт споживан-
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До чого тут силос...?
Силос і сінаж є основними компонентами у структурі раціонів молочної ВРХ. Проте не в усіх господарствах уже 
навчилися досягати високої якості цих кормів.
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ня сухої речовини корму коровою. 
Цей ліміт залежить від:

 розміру та здоров’я рубця (у 
прив’язці до розміру корови та 
породних особливостей);

 доступності корму (довжини та 
ширини кормового столу, ком-
форту утримання, часу розда-
вання);

 привабливості корму (запаху, 
смаку, вологості, структури);

 перетравності корму (швидкості 
та глибини переробки).
Висновок: хочеш молока – забез-

печ високе споживання сухої речо-
вини корму.

Важливий принцип  
складання раціону

Корова – жуйна тварина, а отже, 
не менше 50 % енергії раціону має 
надходити з об’ємистих кормів (си-
лос, сінаж, жом, коренебульбопло-

ди, сіно, солома). Збільшення пи-
томої ваги концентрованих кормів 
у раціоні призводить до проблем 
травлення та погіршення загаль-
ного стану корів. Тому концкорми 
можна вводити в раціон у такій 
кількості, яка дорівнює за енергією 
вкладу енергії об’ємистих кормів.

Дані для розрахунку: 1 кг сіна 
та соломи несуть по 830 г сухої ре-
човини, але енергії сіно несе у 2,5 
рази більше, ніж солома; 1 кг сіна-
жу може нести від 400 до 600 г сухої 
речовини за вмісту енергії, яка від-
повідає енергії 1,5–2,2 кг соломи, 
а 1 кг силосу кукурудзи може не-
сти від 230 до 470 г сухої речовини 
з умістом енергії, що дорівнює від 
0,9 до 1,5 кг енергії соломи. Уміст 
енергії в 1 кг комбікорму здебіль-
шого коливається відносно енергії 
1 кг соломи навколо 5.

Отже, прийнявши за Х одиницю 
концентрації енергії в 1 кг сухої 

речовини комбікорму, маємо мож-
ливість оцінити за цим показни-
ком й інші корми для прийняття 
рішення, скільки комбікорму мо-
жемо ввести в раціон:

 солома – 0,2Х;
 сіно – 0,5Х;
 сінаж – від 0,5Х  до 1,1Х;
 силос – від 0,9Х  до 1,3Х.
Висновок: хочеш молока – концен-

трація енергії в сухій речовині силосу 
та сінажу має вирішальне значення.

Уміст енергії  
в сухій речовині

Коливання вмісту енергії в сухій 
речовині силосу та сінажу зале-
жить від низки чинників. Ось три 
головні з них.

Концентрація енергії в сухій речо-
вині зеленої маси під час збирання. 
Залежить від роботи агрономіч-
ної служби господарства, а саме: 
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від обраного посівного матеріалу 
(оптимально – спеціалізований 
високорослий гібрид з відповід-
ним ФАУ), щільності посіву (треба 
більше, ніж для зернової кукуру-
дзи), агротехнічних заходів (вчас-
ність та якість виконання) та від-
повідної фази при збиранні. 

Втрати під час збирання. Зале-
жать від роботи інженерної служ-
би, а саме: від висоти зрізу, ви-
користання відповідної техніки 
(робота форсунок, корнкрекерів) 
та її готовності, забезпеченості 
транспортом, рівня підготовки 
персоналу, організації робіт (сво-
єчасність змін, обіди).

Втрати під час зберігання. За-
лежать від роботи зоотехнічної 
служби, а саме: від підготовки си-
лосних ям (очищення, підмітан-
ня, білення), ущільнення рослин-
ної маси (шар трамбування, вага та 
час роботи ущільнювальної техні-
ки), розмірів часточок (більш суха 
речовина – менша довжина часто-
чок), герметизації (використання 
спеціалізованих плівок, рукавів, 
мішечків, сіток), внесення силос-
ного інокулянту (консерванту).

Висновок: хочеш молока – сти-
мулюй роботу агрономічної та ін-

женерної служб таким чином, щоб 
отримати високий вихід зеленої 
маси найкращої якості (так само, 
як вона організована в сегменті 
вирощування зернових та олій-
них культур) і роботу зоотехнічної 
служби, спрямовану на макси-
мальне збереження поживності та 
вмісту енергії. Наслідки цієї діяль-
ності будуть давати ефект увесь 
наступний рік. Важливо зробити 
свідомий вибір консерванту тому, 
що від його якості залежить рівень 
втрат під час консервації, збері-
гання та згодовування силосу та 
сінажу.

Ферментація без закваски

Що відбувається в силосній масі 
в разі ферментації без закваски? 
Для відповіді на це запитання 
слід розуміти, що зелена маса не 
є стерильною – у ній присутні са-
профітна мікрофлора, клостридії, 
дріжджі, пліснява. Сапрофітна 
мікрофлора перетворює в аероб-
них умовах розчинні вуглеводи 
на органічні кислоти (переважно 
оцтову та пропіонову). Клостридії 
перетворюють в анаеробних умо-
вах розчинні вуглеводи та орга-

нічні кислоти на масляну кислоту, 
яка шкідлива для корови. Дріжджі 
перетворюють в аеробних умовах 
розчинні вуглеводи на етанол (має 
лужну реакцію, що уповільнює 
консервацію) з виділенням тепла, 
а отже, відбувається самозігріван-
ня маси з руйнуванням протеїну. 
Пліснява продукує мікотоксини, 
які шкодять мікробіоті рубця та 
здоров’ю корови.

Сапрофітна мікрофлора та дріж-
джі в зеленій масі бурхливо ростуть 
(подвоєння приблизно кожні 20 
хвилин), використовуючи цукор і 
продукуючи речовини, які нейтра-
лізують один одного доти, доки не 
використають наявне повітря (7–14 
діб). Рівень рН при цьому знижу-
ється вкрай повільно. В анаероб-
них умовах до процесу підключа-
ється клостридія і «збагачує» силос 
та сінаж масляною кислотою. Ріст 
сапрофітної мікрофлори, дріжджів 
та плісняви зупиняється за рН 4.2, 
а клостридії – за рН 3.8.

Висновок: хочеш молока – не-
обхідно швидше досягати рН 3,8 
в силосі та сінажі. Це дозволить 
зменшити втрати цукрів та білку і 
заощадити до 20 % енергії.

Уплив якісної закваски

На вміст енергії в сухій речовині 
корму великий уплив мають бак-
теріальні закваски. Якісні продук-
ти містять молочнокислі бактерії 
в кількості не менше 1×1011 КУО 
на 1 т зеленої маси. Продукована 
ними молочна кислота має висо-
ку здатність знижувати рН і при 
цьому є джерелом енергії для ко-
рови (зброджування цукру до мо-
лочної кислоти не знижує вміст 
енергії в силосі та сінажі), її запах 
не знижує споживання корму. Мо-
лочнокислі бактерії можуть бути 
гомоферментативними (працюють 
в анаеробних умовах) і гетерофер-
ментативними (працюють як в 
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аеробних, так і в анаеробних умо-
вах). Гетероферментативні штами 
починають працювати з моменту 
внесення (ще в полі) і знижують рН 
силосу та сінажу під час транспор-
тування, закладки, ущільнення, 
герметизації, допомагаючи швид-
ше переробити кисень (за 2–5 діб). 
Відсутність кисню зупиняє ріст 
сапрофітної мікрофлори, дріжджів 
та плісняви ще до того, як закін-
чаться розчинні цукри. Рівень рН 
стрімко знижується до 4,2 (за 2–5 
діб). Гетероферментативні штами 
продовжують працювати, до них 
долучається гомоферментативний 
штам (здатен працювати тільки без 
повітря) – рівень рН знижується 
до 3,8. Результат – втрати енергії та 
білку в сухій речовині силосу чи сі-
нажу мінімальні.

Висновок: хочеш молока – ви-
користовуй якісну закваску, що 
містить гомоферментативні та 
гетереферментативні штами мо-
лочнокислих бактерій не менше 
1×1011 КУО на 1 т зеленої маси.

Чинник аеробної стабільності

На вміст енергії в сухій речови-
ні корму великий уплив має його 

аеробна стабільність. Адже відо-
мо, що під час відкриття силосу 
або сінажу відбувається контакт 
маси з повітрям – створюються 
аеробні умови. В аеробних умо-
вах відновлюється ріст дріжджів 
та плісняви (швидкість подво-
єння – 20 хвилин) з описаними 
вище негативними наслідками. 
Усі ці небажані процеси відбува-
ються з моменту відкриття (від-
різання) силосу чи сінажу, під-
силюються під час змішування 
в кормороздавачі з кормами, що 
мають лужну реакцію (сіно, соло-
ма, комбікорм), і не припиняють-
ся на кормовому столі.

Якщо термін експозиції корму 
на кормовому столі за дворазової 
годівлі – 12 годин, то подвоєння 
кількості шкідливої мікрофлори 
відбудеться 36 разів – з 1 кліти-
ни проросте 2×1017 КУО. За одно-
разової годівлі термін експозиції 
корму на кормовому столі стано-
вить 24 години, отже, подвоєння 
шкідливої мікрофлори відбудеть-
ся 36 разів – з 1-ї клітини пророс-
те 4×1034 КУО. І це за умови, що 
відрізання силосу чи сінажу від-
бувається за допомогою фрези й у 
момент завантаження роздавача. 

Якщо ж це не так, то до експози-
ції на кормовому столі треба до-
дати ще й час, коли силос або сі-
наж уже були відрізані, але ще не 
використані (до 72 годин). Втрати 
енергії від вторинного зігрівання 
оцінюють в 5,3 % за добу, тобто ще 
до 20 %.

Висновок: хочеш молока – вико-
ристовуй якісну закваску, яка міс-
тить гетереферментативні штами 
молочнокислих бактерій, що забез-
печують аеробну стабільність сило-
су та сінажу до 7 діб.

Продукти компанії BIOMIN 
серії BioStabil®

BioStabil® Плюс для сінажу із 
злакових та лучних трав, люцер-
ни, конюшини, 1 г якої містить 
не менше 5×1010 КУО молочнокис-
лих бактерій, котрі внесені до Ні-
мецької Колекції Мікроорганізмів 
(DSM), що за норми внесення 4 г 
на тонну зеленої маси забезпечує 
2×1011 КУО на 1 т зеленої маси:

Lactobacillus plantarum (DSM 
19457) – гомоферментативний 
штам;

Lactobacillus brevis (DSM 23231) – 
гетероферментативний штам;

Lactobacillus kefiri (DSM 19455) – 
гетероферментативний штам.

BioStabil® Маїс для силосу ку-
курудзи та сорго, корнажу, куку-
рудзи високої вологості, 1 г якої 
містить не менше 2.5×1010 КУО 
молочнокислих бактерій, котрі 
внесені до Німецької Колекції Мі-
кроорганізмів (DSM), що за норми 
внесення 4 г на тонну зеленої маси 
забезпечує 1×1011 КУО на 1 т зеленої 
маси:

Lactobacillus plantarum (DSM 
19457) – гомоферментативний 
штам;

Lactobacillus brevis (DSM 23231) – 
гетероферментативний штам;

Lactobacillus kefiri (DSM 19455) – 
гетероферментативний штам.
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