
Кліматична аномалія, яка 
мала місце в Україні в 
період весни – літа 2020 
року значно ускладнила 

заготівлю сінажу та силосу. Так, 
низька температура (подекуди па-
дала до 4°С) та висока вологість 
повітря й дощі порушили вегета-
цію, а відповідно й вихід зеленої 
маси кормових культур, призначе-
них для сінажування (жито, три-
тікале, овес, вико-вівсяні суміші, 
трави, конюшина, люцерна). Вод-
ночас рясні дощі перешкоджали 

вчасному збиранню, і, внаслідок 
цього, велика частка сінажів була 
закладена в невідповідній фазі 
(раніше або пізніше бажаної), що 
вплинуло на вміст поживних ре-
човин (цукри, протеїни) та енергії 
на одиницю сухої речовини. Крім 
того, у багатьох господарствах 
відчувається дефіцит силосу (не-
має ні маси, ні качана). 

Жом буряковий у годівлі ВРХ 
використовується вже тривалий 
час і справедливо вважається 
гідною заміною частини силосу, 

адже має здатність підвищувати 
молочну продуктивність і при-
рости живої ваги під час вирощу-
вання та на відгодівлі. Хоча він 
високо цінується, його вважають 
ризиковим кормом, оскільки він 
надзвичайно швидко псується й 
втрачає поживність під час збе-
рігання у так званих «жомових 
ямах». Отже, постає питання 
щодо необхідності його консер-
вування задля збереження по-
живності та попередження кон-
тамінації токсинами. 
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До комерційних методів консер-
вації жому бурякового відносять 
висушування (центрифугування, 
сушку до вологості 14–17 % із по-
дальшим гранулюванням або без 
нього) та закладання в тюки (об-
мотування стрейч-плівкою) з вне-
сенням інокулянта (закваски). 

Із сухим жомом усе зрозуміло: 
стабільний для транспортування 
на далекі відстані та зберігання у 
звичайних умовах сипучий про-
дукт, придатний для відванта-
ження насипом, біг-бегами або 
мішками. Але використання на 
промислових фермах потребує до-
даткової технологічної операції – 
регідрації (замочування в теплій 
воді на 6–12 годин). Згодовування 
великої кількості не відновленого 
сухого жому призводить до про-
блем із рубцевим травленням. За-
звичай такий продукт виробляють 
цукрові заводи, і більшість його 
відправляють за експортними 
контрактами, бо його висока по-
вна вартість (ціна з доставленням 
і регідрацією) робить використан-
ня сухого жому в раціонах ВРХ у 
сучасних реаліях України еконо-
мічно необґрунтованим.

На ринку можна зустріти пропо-
зицію тюкованого жому. Продукт 
придатний до транспортування, 
але потребує спеціальних умов 
завантаження та розвантаження, 
зберігання (важливо не пошко-
дити оболонку) та підготовки до 
згодовування (розтюковуван-
ня). До переваг такої консервації 
можна віднести можливість при-
дбання партіями протягом усього 
року (так званими «револьверни-
ми партіями»), заощаджуючи на 
площах для зберігання. Але слід 
пам’ятати, що законтрактувати 
партію необхідно на весь період 
планового згодовування (пропо-
зиція не безмежна). Крім того, до-
сить висока повна вартість (ціна з 
доставлянням і розтюковуванням) 

роблять використання тюкова-
ного жому досить коштовним. 
Такий продукт може зацікавити 
господарства, які мають можли-
вість згодовувати 1 тонну жому 
впродовж обмеженого аеробною 
стабільністю (відсутність псу-
вання після розкриття оболонки) 
періоду. Залежно від інокулянта 
(закваски) цей період може коли-
ватися в межах 1–14 діб. З огля-
ду на середнє споживання жому 
бурякового на рівні 10 кг / голо-
ву / день, необхідна кількість тва-
рин коливається від 7 до 100 голів. 
Отже, використання жому буря-
кового тюкованого (за умови за-
стосування надійної закваски) ви-
правдане в господарствах дрібних 
ферм або ферм сімейного типу, а 
також для промислових ферм, що 
не мають можливості використо-
вувати дешевші технології.

Дешевшою та технологічні-
шою методикою консервації є 
закладання центрифугованого 
(віджатого до вологості 60–75 % 
– суха речовина 25–40 %) жому 
бурякового в рукави з внесенням 
інокулянта (закваски). Із метою 
заощадження на транспортуван-
ні жому бажано використовувати 
транспорт, який доставляє буря-
ки на цукровий завод. Найкращу 

технологічність за трамбування 
в рукав демонструє використан-
ня при́чепів із заднім конвеєрним 
вивантаженням (можна викорис-
товувати перевантаження з само-
скидів на площадку з подальшим 
використанням навантажувача з 
ковшем). Повна вартість такого 
продукту буде в 2–3 рази дешев-
шою (залежить від вартості до-
ставлення жому) за попередню 
методику. Лімітуючим фактором 
є можливість отримання достат-
ньої кількості центрифугованого 
жому (жом високої вологості не 
придатний для трамбування в ямі 
чи траншеї і в рукав) у стислі пері-
оди. Мінімальний обсяг має бути 
не менше 500 тонн на день.

Але що робити, якщо можли-
вості отримати центрифугований 
жом усе ж таки немає, а необхід-
ність використовувати жом в раці-
оні є? У такій ситуації теж є вихід. 
Довелося особисто в цьому пере-
конатися. Я тоді працював на-
чальником відділу тваринництва 
СТОВ «Дружба Нова» й опіку-
вався Молочно-товарним комп-
лексом х. Федоренків Варвинсько-
го району Чернігівської області. 
Вересень. Заготовлено від річної 
потреби сінажу 30 %, сіна – 5 %, 
закінчуємо силосування кукуру-
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дзи. Прогноз – 50 % від потреби 
(не вродила). Обладнання для 
трамбування в рукав є, цукровий 
завод не дуже далеко. Домовле-
ність про центрифугований жом із 
цукровим заводом є, і навіть тран-
спорт наш щодня возить зерно на 
елеватор, розташований паркан в 
паркан із цукровим заводом. Бін-
го: зараз як напакую 5000 тонн в 
рукави жому, і буде чим годува-
ти худобу. Але не так сталося, як 
гадалося. Черга на завантаження 
центрифугованого жому на цу-
кровому заводі – 3 доби, а свіжо-
го – жодної черги. По одній ходці 
водії зробили з центрифугованим 
жомом – 200 тонн його затрамбу-
вав в рукав, а далі почали возити 
свіжий. Трамбувальна машинка 
не може з ним працювати. Що ро-
бити?

А кукурудза не тільки силосна 
не вродила – частину й зернової 
планували передискувати. Добре, 
що не встигли. Стиглість зернова, 
а зерна немає – лише сухі сте-
блини. Почав заготівлю «силосу 
комбінованого»: косить Ягуар (з 
форсункою), возять ЗіЛи, Камази, 
трактори. Із техніки на ямі: буль-
дозер ДТ-75 і колісний ХТЗ T-156, 
ХТЗ-150 із бочкою (воду підвозить 
і трамбує), вживані 200-літрові 
бочки, бійці з ручними лійками 
(для проливки шарів жому). Тех-

нологія надзвичайно проста: кла-
демо на один бік ями зелену масу 
кукурудзи, а на другий (уздовж 
ями) – жом і розтягуємо спочат-
ку шар зеленої маси, накриваючи 
його шаром жому (намагаємося 
робити шари якомога тоншими 
по 10–20 см), потім проливаємо 
шар жому закваскою й протрам-
бовуємо. Тоді знову шар зеленої 
маси й шар жому, знову пролива-
ємо й протрамбовуємо. У такий 
спосіб було закладено 2500 тонн 
свіжого жому і 2500 тонн зеленої 
(ну як «зеленої», швидше жовтої) 
маси кукурудзи. Використовува-
лися бічні, вакуумна та покровна 
плівки, краї ями притискалися мі-
шечками з гравієм, а впоперек ями 
через кожні 5 метрів линійками 
укладалися колеса...

Минуло 42 дні, і ось він, момент 
істини: відкриваємо яму й почи-
наємо згодовування. За раціоном 
дійної корови планувалося згодо-
вувати жому бурякового 10 кг на 
голову на день. Для цього необ-
хідно було згодовувати «силосу 
комбінованого» 20 кг на голову на 
день. На плановий обсяг згодову-
вання виходили 5 днів, поступово 
збільшуючи даванку. У перший 
день 4 кг, на другий – 8 кг, на тре-
тій – 12 кг, на четвертий 16 кг, на 
п'ятий – усі 20 кг. Водночас так 
само поступово зменшували да-

ванку силосу кукурудзяного. Спо-
стерігали за споживанням корму, 
станом тварин та їхньою продук-
тивністю. Різких змін за жодним 
показником не відбулося, окрім 
зниження вмісту жиру в молоці 
на 0,1–0,2 %, що компенсувалося 
підвищенням надою на 0,6–0,8 кг. 

А що ж з економікою? Якщо по-
рівняти з собівартістю кукурудзя-
ного силосу, «силос комбінований» 
виявився на чверть дешевшим. І 
це не дивно, бо 50 % його склада-
лося з свіжого бурякового жому, 
який разом із доставкою обходив-
ся втричі дешевше за зелену масу 
кукурудзи, що використовувалася 
для заготівлі звичайного силосу, 
витрати на закваску, трамбуван-
ня та укриття були тотожні. Дещо 
більшими виявилися витрати на 
транспортування зеленої маси 
(більша відстань і легша маса).

Уже пізніше, працюючи голо-
вним технологом ФГ «Турьян-
чай», Юхари Нематбад кянд, 
Агдашського району Республіки 
Азербайджан, мені трапилося 
також успішно використовува-
ти технологію заготівлі «силосу 
комбінованого». Різниця була в 
тому, що зелена маса кукурудзи 
була дійсно зеленою, і задля по-
легшення роботи під час пролиття 
використовував насос із шлангом 
(можна використовувати і мото-
помпу). Норма внесення була 10 л 
на тонну жому. 

Щиро сподіваюся, що мій досвід 
допоможе вам забезпечити вико-
нання потреби в кормах, отрима-
ти гарний результат на тлі високої 
продуктивності й зниження собі-
вартості кормів. До речі, так само 
можна консервувати й пивну дро-
бину, картопляну мезгу й віджим-
ки фруктів. Що ж до інокулянта 
(закваски), пораджу: використо-
вуйте якісну професійну силосну 
закваску згідно з рекомендаціями 
виробника.


