
Вітаю вас, шановне пан-
ство: ось нарешті дохо-
дить краю багатостраж-
дальний 2020 кормовий 

рік і розпочинається сезон заго-
тівлі сінажів, а за ним і силосів, 
корнажів, жому. На жаль, далеко 
не всі господарства спромоглися 
заготувати корми належної якості 
(за поживністю та токсичністю) й 
у достатній кількості, що призво-
дить до дефіциту основних кормів. 

Саме тому вважаю, що най-
більш цікавою нині темою для 
статті є вибір правильних тех-
нологій (яма, башта, траншея, 
курган, рукав, тюки тощо), мате-

ріалів (бічна, вакуумна, покровна 
плівки, рукави, стрейтч для тю-
ків, захисні сітки та ін.), методик 
ущільнення (шар трамбування 
не більший від 20 см і достатнє 
питоме навантаження та тер-
мін трамбування) і герметизації 
(оптимальне розміщення засобів 
притискання), а також того, кому 
ви доручите законсервувати ваші 
основні корми, – інокулянта. 

Biomin® Biostabil

Серія заквасок, які максималь-
но відповідають вимогам сучас-
ного виробництва, – відповідь на 

бажання в стислі терміни отриму-
вати консервовані корми високої 
якості, поживності та концентра-
ції енергії в сухій речовині на фоні 
зменшення ризиків контамінації 
токсинів за різних (у т. ч. екстре-
мальних) погодних умов, техно-
логій закладання, зберігання та 
згодовування, а також тривалої 
аеробної стабільності. Задля до-
сягнення кращих результатів у 
складі заквасок Lactobacillus 
buchneri було замінено на більш 
потужний (за даними наукових і 
виробничих досліджень та оцін-
кою EFSA) Lactobacillus kefiri 
(DSM 19455).
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Зручна упаковка по 200 г, роз-
рахована на 50–75 т (найчастіше 
3 г/т) сировини, термін придатнос-
ті до застосування – 18 місяців з 
дати виробництва без особливих 
умов зберігання.

Повна розчинність дозволяє ви-
користовувати в різних системах 
внесення (комбайн, пакувальник, 
помпа тощо).

Протестовано в різних кліма-
тичних умовах та працює за рівня 
СР від 22 до 55 %.

Досягнення рН 4,2 (зупиня-
ється ріст супутньої мікрофлори, 
дріжджів та плісняви) за 2–7 діб 
після обробки (первинне зігріван-
ня не спостерігається).

Зниження рН до 3,9 (зупиняєть-
ся ріст Клостридії та інших пато-
генів).

Швидкий термін консервації 
(багато господарств в Україні 
відкривали та починали згодо-
вувати сінажі та силоси на 7-й, а 
деякі навіть на 5-й день після за-
криття й були задоволені якістю 
корму).

Аеробна стабільність 7–14 діб – 
немає вторинного зігрівання (ріст 
дріжджів та плісняви заблоковано).

Переваги використання 
Biomin® Biostabil:

¿ краще споживання корму (наяв-
ність масляної, висока концен-
трація оцтової кислоти, запах 
плісняви різко негативно впли-
вають на привабливість корму);

¿ вища концентрація енергії (на 0,1–
0,3 МДж NEL/кг СР) та перетрав-
ного протеїну (на 8–15 г/кг СР);

¿ зниження навантаження токси-
нів та патогенів.

Склад продуктів

Biostabil® Плюс для сінажу зі 
злакових та лугових трав, лю-
церни, конюшини тощо, 1 г якого 
містить не менше 5 × 1010 КУО 
молочнокислих бактерій, внесе-
них до Німецької Колекції Мікро-
організмів (DSM), що за норми 
внесення 3 г на тонну зеленої маси 

забезпечує 1,5 × 1011 КУО на 1 т 
зеленої маси.
¿ Lactobacillus plantarum (DSM 

19457) – гомоферментативний 
штам (працює винятково в ана-
еробних умовах)

¿ Lactobacillus brevis (DSM 
23231) – гетероферментатив-
ний штам (працює як в анаероб-
них, так і в аеробних умовах)

¿ Lactobacillus kefiri (DSM 19455) – 
гетероферментативний штам 
(працює як в анаеробних, так і в 
аеробних умовах)
Biostabil® Маїс для силосу ку-

курудзи та сорго, корнажу, ку-
курудзи високої вологості тощо, 
1 г якого містить не менше 2,5 × 
1010 КУО молочнокислих бакте-
рій, внесених до Німецької Колек-
ції Мікроорганізмів (DSM), що за 
норми внесення 3 г на тонну зеле-
ної маси забезпечує 7,5 × 1010 КУО 
на 1 т зеленої маси.
¿ Lactobacillus plantarum (DSM 

19457) – гомоферментативний 
штам (працює винятково в ана-
еробних умовах)
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¿ Lactobacillus brevis (DSM 
23231) – гетероферментатив-
ний штам (працює як в анаероб-
них, так і в аеробних умовах)

¿ Lactobacillus kefiri (DSM 19455) – 
гетероферментативний штам 
(працює як в анаеробних, так і в 
аеробних умовах)

Механізм дії

1. Гетероферментативні штами 
Lactobacillus brevis (DSM 23231) 
і Lactobacillus kefiri (DSM 19455) 
починають працювати з момен-
ту внесення (в аеробних умовах), 
продукуючи оцтову кислоту й 
перетворюючи кисень на вугле-
кислий газ, допомагаючи ство-
рити анаеробні умови і швидко 
та економно знижуючи рН до 4,2, 
попереджуючи втрату розчин-
них цукрів та деградації білків у 
біогенних амінів та аміаку в ре-
зультаті діяльності дріжджів (ви-
робляють етанол, що має лужну 
реакцію та суттєво сповільнює 
зниження рН) і плісняви (проду-
кують мікотоксини). Діяльність 
дріжджів та плісняви приводить 

до зростання температури – пер-
винне зігрівання; швидка фермен-
тація цей ефект усуває.

2. За досягнення анаеробних 
умов до Lactobacillus brevis (DSM 
23231) та Lactobacillus kefiri (DSM 
19455) приєднується Lactobacillus 
plantarum (DSM 19457), і вони 
разом, продукуючи молочну кис-
лоту, швидко знижують рН до 3,8, 
чим блокують ріст Клостридії, яка 
є анаеробом і для якої рН 4,2 – 
цілком комфортні умови. До того 
ж Клостридія здатна перетворю-
вати на масляну кислоту не лише 
легкі цукри, а й молочну та оцтову 
кислоти (при цьому спостерігають 
не зниження, а ріст рН, і ріст Кло-
стридії припиниться тільки з по-
вним використанням цукрів).

3. Після відкриття силосу або 
сінажу неминуче відбувається кон-
такт із киснем і ріст дріжджів та 
плісняви стає можливим. Навіть в 
умовах правильного ущільнення 
з використанням силосної фрези 
глибина проникнення становить 
не менше 40 см, а якщо ідеальних 
умов немає – до 100 см. Швидкість 
подвоєння дріжджів та плісня-

ви – один раз на 20 хвилин. Строк 
експозиції корму на кормовому 
столі за двократного роздавання 
корму – 12 годин (подвоєння відбу-
деться 36 разів – з 1 клітини про-
ростає 2 × 1011 КУО). Строк експо-
зиції корму на кормовому столі за 
одноразового роздавання корму (у 
разі збору з’їдів один раз на добу) – 
24 години (подвоєння відбудеться 
72 рази – з 1 клітини проростає 
4 × 1034 КУО). І це за умови, що 
зріз силосу чи сінажу відбувається 
за допомогою фрези й у момент за-
вантаження роздавальника. Якщо 
ж це не так, то до експозиції на 
кормовому столі потрібно додати 
ще й час, протягом якого силос або 
сінаж зрізані, але ще не використа-
ні (до 72 годин). Втрати енергії від 
вторинного зігрівання оцінюють у 
5,3 % на добу (ще до 20 %).

Попереджують ріст дріжджів 
та плісняви (за вторинного зігрі-
вання) гетероферментативні шта-
ми закваски Lactobacillus brevis 
(DSM 23231) та Lactobacillus kefiri 
(DSM 19455), виробляючи в ае-
робних умовах оцтову кислоту й не 
даючи рН зростати вище від 4,2.
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