
Неможливо переоці
нити важливість про
цесу заготівлі кормів. 
І це не дивно: як за

кладеш корми (силос, сінаж, сіно, 
солому), так і будеш годувати весь 
рік. Багато публікацій на цю тему 
вже написано, тому хочеться зу
пинитися лише на практичних ви
сновках, які базуються на аналізі 
реальних господарств України.

За сезон 2019 року вдалося об
стежити близько 500 силосів та 
сінажів (ями, кургани, рукави, 
тюки) як під час заготівлі, так і в 
період згодовування. Проводи
лось органолептичне (колір, за
пах, структурність, щільність), 
технологічне (відсутність пові
тряних карманів, пігментних зон, 
використання плівок та притис

нення), інструментальне (вимі
рювання вологості, температури, 
рН) та лабораторне (наявність 
дріжджів, плісняви, БГКП, саль
монели, клостридії, афлатоксину, 
Т2, ДОН, зеараленону, фумонізи
ну, охратоксину, поживність) об
стеження. 

Мета спостереження – довести 
різницю впливу різних інокулян
тів (заквасок) на процеси консер
вації (первинної ферментації) та 
збереження під час згодовування 
(аеробну стабільність). У фокус 
спостереження потрапили об’єкти 
з різними кліматичними умовами, 
вмістом сухої речовини, культура
ми, фазами стиглості та висотою 
зрізу, різними типами кормозби
ральної та трамбувальної техніки, 
транспортом та типом зберіган

ня). Об’єкти, на яких повністю не
хтували технологією заготівлі, до 
уваги не бралися.

Спостереження 
при закладанні силосу 
та сінажу

¿ Зігрівання першої доби – різ
ниця між зовнішньою темпе
ратурою та температурою по
верхневого шару (вимірювалась 
тепловізором).

¿ Зігрівання другої доби – різни
ця між зовнішньою температу
рою та більш глибоким шаром, 
закладеним минулої доби (вимі
рювалась термощупом довжи
ною 80 см).

¿ Швидкість зниження рН – різ
ниця між рН свіжої зеленої маси 

Закваски: 
у чому різниця?
Influence of different inoculants on the processes of preservation 

Павло 
Поступаленко, 
технічний 
спеціаліст 
ТОВ «БІОМІН 
Україна»

 |	№2	|	ЛЮТИЙ	2020 		 |		21



та рН через одну, дві та три доби 
(вимірювалась електронним 
рНметром).

Показники, які цікавили 
після відкриття силосу 
та сінажу

¿ Зігрівання на зрізі – різниця між 
зовнішньою температурою та 
температурою поверхневого шару 
(вимірювалась тепловізором).

¿ Зігрівання в шарі на зрізі – різ
ниця між зовнішньою темпера
турою та температурою на гли
бині 25, 50, 75 см (вимірювалась 
тепловізором та термощупом 
довжиною 80 см).

¿ Зігрівання в шарі сьогодні віді
браного корму – різниця між зо
внішньою температурою та тем
пературою на глибині 25–30 см 
(вимірювалась тепловізором та 
термощупом довжиною 80 см).

Результати спостереження

¿ Зігрівання першої доби колива
лося від 2 до 18°С.

¿ Зігрівання другої доби колива
лося від 2 до 32°С.

¿ Швидкість зниження рН (початко
ва 5.5–6.2 ) через добу – 4.6–6.0, 
через дві доби – 3.9–6.0.

¿ Зігрівання на зрізі коливалося 
від 2 до 24°С.

¿ Зігрівання в шарі на зрізі – на 
глибині 25 см коливалося від 2 
до 32°С, 50 см – від 2 до 32°С, 
75 см – від 2 до 32°С.

¿ Зігрівання в шарі сьогодні віді
браного корму коливалося від 2 
до 39°С.

Обговорення

Механізм дії всіх без винятку 
інокулянтів (силосних заквасок) 
полягає в перетворенні цукрів 
зеленої маси на органічні кисло
ти (молочну, оцтову, пропіонову) 

для зниження рівня рН, за якого 
діяльність мікрофлори припиня
ється – 3.9. Діяльність аеробних 
(працюють на повітрі) зупиня
ється з відсутністю кисня, а ана
еробні лише тоді можуть активно 
працювати, коли кисню немає. 
Дріжджі та пліснява є аеробами, 
більшість бактеріальних культур
інокулянтів, а також клостридія 
є анаеробами. Дріжджі перетво
рюють цукри субстрату на спирт 
з виділенням тепла, чим і поясню
ється як первинне, так і вторин
не зігрівання. Спирт має лужну 
реакцію, тому швидкого знижен
ня рН не відбувається внаслідок 
компенсації діяльності сапрофіт
ної мікрофлори (живе на рослині), 
яка продукує здебільшого оцтову 
кислоту. Улюблений запах сило
су радянського часу – моченого 
яблучка є комбінацією запаху 
етилового спирту та оцтової кис
лоти. Діяльність дріжджів, пліс
няви та сапрофітної мікрофлори 
можуть зупинити три фактори: 

¿ відсутність кисню (настане за 
умови якісного ущільнення че
рез 2–3 доби після укриття та 
притиснення); 

¿ відсутність цукрів (потрібно 
14–21 день заготовляти яму);

¿ зниження рН нижче за 4.2.
Анаеробна закваска в цьому ви

падку аж ніяк не допоможе, тому 
сподіваємось лише на швидкість 
заготовки, якість ущільнення та 
укриття, спостерігаючи за пер
винним зігріванням і підрахову
ючи збитки. А от аеробні штами 
істотно знижують рН і здатні ще 
до закриття ями знизити рН до 
3,9 – фактично законсервувати 
корм ще до моменту закриття ями. 
Важливо пам’ятати, що клостри
дія є анаеробом і здатна спожива
ти молочну, оцтову та пропіонову 
кислоти, перетворюючи їх на мас
ляну. За таких умов зниження рН 
не відбувається. Цей процес може 
тривати досить довго. 

Аеробна стабільність підтри
мується також за рахунок ді
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яльності аеробної мікрофлори й 
потрібна для зменшення втрат 
під час згодовування. Немає ае
робних штамів – немає аеробної 
стабільності.

Вимірювання вторинного зі
грівання на різній глибині пере
конливо доводить той факт, що 
під час застосування «силосної 
фрези» глибина проникнення по
вітря – 20–30 см, вилок методом 
підриву – 50–60 см, а екскава
тором – більше 75 см. Важливо 
розуміти, що період контакту з 
повітрям потрібно обраховувати 
наступним чином: просування в 
ямі проходить рівномірно по всій 
її ширині. Менше ніж на 50 см за
глиблення виконати неможливо, 
і це не має сенсу. Якщо ширина 
ями 16 м, висота 4 м, щільність 
0,9 т / м³, то, використовуючи що
денно 18 т силосу, просування в 
ямі розраховується як відношен
ня об’єму (18 т / 0,9 т / м³ = 20 м³) 
до об’єму 1 метра погонного ями 
(16 м × 4 м = 64 м³). Таким чином 
швидкість просування складе 
(20 м³ / 64 м³ = 0,31 м). За різних 
способів потреба в аеробній ста
більності складатиме від 2 до 7 діб 
(одну добу корм лежить на кормо
вому столі).

Висновки

Проблема стає питанням, коли 
вона може бути монетизована (ви
ражена в грошах) (див. Приклад 
розрахунку).

Дозвольте відрекомендувати 
вам продукти компанії BIOMIN 
(Австрія) серії BioStabil®.

BioStabil® Плюс для сінажу зі 
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) – анаеробний 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, які вне
сені до Німецької Колекції Мікро
організмів (DSM), що за норми 
внесення 4 г на тонну зеленої маси 
забезпечує 1×10¹¹ КУО на 1 т зе
леної маси.

Lactobacillus plantarum (DSM 
19457) – анаеробний штам.

Lactobacillus brevis (DSM 23231) – 
гетероферментативний штам.

Lactobacillus kefiri (DSM 19455) – 
гетероферментативний штам.

Приклад розрахунку
Вартість 1 дня зігрівання – 5,3 % енергії (втрата цукрів, амінокислот, сухої 
речовини)
Обмінна енергія 1 кг зеленої маси 4 МДж 
У раціоні 30 кг силосу / корову / добу

Тобто, різницю ефективності інокулянтів у впливі на збереження енергії 
силосу можна монетизувати як 1–2 МДж / кг (25–50 % початкової енергії 
зеленої маси). Якщо ж на 1 день на 1 корову, то ця різниця складе 15–
30 МДж / гол / день, що відповідає енергії 2–4 кг молока.
Отже, якщо 1 т силосу розподіляється на 33 корови, а вартість молока 
візьмемо 10 грн / кг, то не важко порахувати, що вплив якості силосної 
закваски складає 660–1320 грн / т закладеного силосу.

Період первинної 
ферментації 2 доби 5 діб Різниця

Втрата енергії 0,5 МДж 1,0 МДж 0,5 МДж

Вторинне зігрівання 0 діб 2 доби 4 доби 6 діб Різниця
Втрата енергії - 0,5 МДж 1,0 МДж 1,5 МДж 1.5 МДж


