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За матеріалами 
ГК «Єдінство» З

ростання	 продук-
тивності	 сільсько-
г о с п о д а р с ь к и х	

тва		рин	 і	 птиці	 призво-
дить	до	підвищеного	по-
питу	 на	 високоякісний	
зернофураж.	 Фуражне	
зерно,	так	само	як	і	про-
довольче,	 –	 продукція	
державної	 ваги,	 тому	
його	 якість	 підлягає	
обов'язковим	 контролю	
та	 оцінці.	 Зернова	 маса	
за	 своїм	 складом	 нео-
днорідна,	 крім	 повно-
цінних	 зерен	 основної	
культури,	 вона	 завжди	
містить	різноманітні	до-

мішки,	 що	 потрапили	
під	 час	 збирання,	 пере-
везення	 та	 зберігання.	
Однак	 ступінь	 знижен-
ня	 якості	 зерна	 для	 різ-
них	домішок	різна,	тому	
їх	прийнято	поділяти	на	
дві	основні	групи	–	зер-
нову	і	бур'янисту.

Зернові	 –	 домішки	
неповноцінних	 зерен	
основ	ної	 культури,	 а	 та-
кож	зерен	інших	культур-
них	 рослин,	 припуска-
ється	 в	 кількості	 до	 15%.	
До	неповноцінного	зерна	
належить	 дуже	 недороз-
винуте	–	усохле,	морозо-

бійне,	проросле,	бите,	по-
шкоджене	 шкідниками,	
потемніле	 при	 самозігрі-
ванні	або	сушці.

Домішка,	яка	за	своїми	
властивостями	 та	 скла-
дом	 не	 може	 бути	 вико-
ристана	 разом	 із	 зерном	
основної	 культури,	 на-
лежить	 до	 бур’янистої.	
Бур'янисту	 домішку,	 в	
свою	 чергу,	 поділяють	
на	 кілька	 фракцій.	 У	
цю	 групу	 входять:	 міне-
ральна	 домішка	 (пил,	
пісок,	галька,	шматочки	
шлаку	 тощо),	 органічна	
домішка	(шматочки	сте-

бел,	листя,	колосові	лус-
ки	 тощо),	 насіння	 всіх	
бур'янів.

Окремою	 фракцією	
смітної	 домішки	 врахо-
вується	шкідлива	доміш-
ка.	До	цієї	групи	виділя-
ють	насіння	бур'янів,	що	
мають	 гіркий	 смак,	 не-
приємний	 запах	 (полин,	
буркун,	 дикі	 цибулю	 і	
часник,	 коріандр	 тощо),	
й	особливо	–	отруйні	на-
сіння	бур'янів.	До	остан-
ніх	належить	кукіль,	по-
ширений	 майже	 по	 всій	
території	 країни.	 Отруй-
ними	 також	 є	 насіння	
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гірчака	повзучого,	софо-
ри	лисохвістої,	триходес-
ми	сивої,	геліотропа	опу-
щеного	 та	 деяких	 інших	
бур'янів.	 Крім	 перерахо-
ваного	 насіння	 бур'янів,	
до	 шкідливої	 домішки	
відносять	 сажки,	 ріжки	
і	 зерна,	 вражені	 немато-
дою.

Кількість	 видів	 бур'я-
нів,	 що	 зростають	 на	
полях	 разом	 із	 куль-
турними,	 дуже	 велика	 і	
сягає	 декількох	 сотень.	
Кожна	 культура	 харак-
теризується	 специфіч-
ним	 складом	 смітної	 і	
зернової	 домішок.	 Тому	

необхідно	 керуватися	
державним	 стандартом	
на	дану	культуру,	в	яко-
му	дано	точне	визначен-
ня	 бур’янистої	 та	 зерно-
вої	домішок	(табл.).

Але	 серед	 бур'янів	 зу-
стрічається	також	велика	
кількість	 неотруйних,	
насіння	 яких	 не	 мають	
будь-якої	 небезпеки	 при	
згодовуванні	їх	тваринам	
і	 птиці.	 До	 поширено-
го	 насіння	 неотруйних	
бур'янів	 належать	 такі:	
гірчиця	 польова,	 гре-
чишка	 лляна,	 щириця,	
куряче	 просо,	 лобода,	
мишій	 зелений	 і	 сизий,	
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Показники Пшениця Ячмінь Кукурудза

Бур'яниста	домішка,	%,	не	більше,	в	т.	ч.: 5,0 5,0 5,0

Мінеральна	домішка,	в	т.	ч.: 1,0 1,0 1,0

галька,	шлак,	руда
У	межах	норми	

загального	вмісту
бур'янистої	домішки

У	межах	норми	
загального	вмісту

бур'янистої	домішки

У	межах	норми	загального	
вмісту

бур'янистої	домішки

зіпсовані	зерна,	в	т.	ч.: 1,0 1,0 1,0

фузаріозні	зерна
У	межах	зіпсованих		

зерен
У	межах	зіпсованих	

зерен

Шкідлива	домішка,	в	т.	ч.: 0,5 0,2 0,2

ріжки	і	головня 0,1 0,1 0,15

триходесма	сива Не	допускається Не	допускається

гірчак	повзучий	і	в’язіль	різнобарвний
У	межах	шкідливої	

домішки
У	межах	шкідливої	

домішки
0,1

кукіль
У	межах	шкідливої	

домішки
0,5

Кожне	із	видів	іншого	токсичного	насіння 0,1 0,1 0,1

Сажкове	зерно,	%,	не	більше	 10,0 10,0

Табл. Показники якості фуражного зерна (згідно із ДСТУ)
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чистець,	 осот,	 смольов-
ка,	 талабан	 польовий,	
підмаренник	чіпкий,	ли-
пучка,	пікульнік,	редька	
дика,	суріпиця.

Тим	 не	 менш,	 насін-
ня	 цієї	 групи	 бур'янів	
теж	 можуть	 створювати	
серйозні	 проблеми	 при	
їхньому	 згодовуванні	 із	
розсипним	комбікормом,	
оскільки	 дрібне	 насіння,	
що	 проходить	 через	 сито	
діаметром	 1,2	 мм,	 зали-
шається	 розмолотим,	 а	
травні	 соки	 сільськогос-
подарської	птиці	не	здат-
ні	 перетравлювати	 їхню	
цільну	 оболонку.	 Насін-
ня	 ж	 такої	 рослини,	 як	
підмаренник	чіпкий,	має	
властивість	 накопичува-
тися	в	м'язовому	шлунку,	
що	 викликає	 закупорку	
травного	 тракту,	 аж	 до	
атонії	 кишечнику.	 Це	
може	 призвести	 до	 заги-
белі	 птиці.	 Саме	 з	 такою	
проблемою	 зіткнулися	
фахівці	 ГК	 «Єдінство»	
на	 одній	 із	 птахофабрик	
західного	 регіону.	 Прак-
тика	показала,	що	вклю-
чення	 насіння	 підма-

ренника	 чіпкого	
до	 раціону	 для	
молод н я к а	

птиці	 в	 кількості	 0,75%	
збільшує	 падіж	 птиці.	
Для	 дорослої	 ж	 птиці	
критичним	 порогом	 є	
1,3%.	 Відповідно,	 нор-
ми	 вмісту	 насіння	 навіть	
неотруйних	 бур'янів,	
особливо	 це	 стосується	
підмаренника	 чіпкого,	
необхідно	 переглядати	 і	
вносити	 корективи	 від-
повідно	 до	 практичного	
досвіду.

Хоча	 підмаренник	
чіпкий	 відносно	 стій-
кий	 до	 гербіцидів,	 але	

поява	його	в	зерні,	як	
правило,	 пов'язана,	

в	першу	чергу,	 із	загаль-
ною	 культурою	 ріль-
ництва,	 вирощування	
та	 очищення	 зернових.	
Для	 того,	 щоб	 повністю	
ліквідувати	 негативний	
вплив	 насіння	 бур'янів,	
які	 залишилися	 в	 зерні	
після	 очищення,	 комбі-
корм	варто	гранулювати.	
За	 допомогою	 дрібного	
помелу,	 гранулювання	
і	 вироблення	 крупки	
вирішується	 проблема	
потрапляння	 в	 м'язовий	
шлунок	птиці	цілого	на-
сіння,	 зокрема	 і	 підма-
ренника	чіпкого.

Засміченість	 зерна	
негативно	 впливає	 на	
якість	 продукції.	 Бага-
то	 домішок	 сприяють	
псуванню	 зерна	 при	
зберіганні.	 Наприклад,	
насіння	 бур'янів,	 по-
рівняно	 з	 основною	
масою,	 мають	 більш	
високу	 вологість,	 що	
може	 викликати	 розви-
ток	 мікроорганізмів	 і	
навіть	 самозігрівання.	
Зберігати	 зерно	 в	 тако-
му	 стані	 небажано,	 його	
необхідно	 очистити	 і	
просушити	відразу	після	

збирання	 з	 полів.	 Нео-
чищене	 зерно	 при	 здачі	
на	 комбікормові	 під-
приємства,	 залежно	 від	
засміченості,	 може	 бути	
забраковано	 або	 істотно	
знизитися	 в	 ціні.	 Тому	
в	 більшості	 випадків	 і	
сільськогосподарським	
підприємствам,	 вироб-
никам	 зернової	 про-
дукції,	 стає	 невигідним	
здавати	 зерно	 без	 його	
попереднього	очищення	
та	 сушіння.	 Цей	 факт,	 а	
також	суворий	контроль	
якості	 сировини	 завод-
ськими	 лабораторіями	
є	суттєвими	факторами,	
що	 виключають	 ймовір-
ність	 потрапляння	 до	
зернофуражу	шкідливих	
домішок	 у	 кількостях,	
що	 перевищують	 допус-
тимі	норми.	А	це,	в	свою	
чергу,	забезпечує	вироб-
ництво	 високоякісних	 і	
безпечних	 комбікормів	
для	 сільськогосподар-
ських	тварин	і	птиці.

Список матеріалів, ви-
користаних для написання 
статті, знаходиться у 
редакції та надається за 
запитом.


