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Ч
а с то пе ред ви роб ни ка ми по ста
ють пи тан ня: чим го ду ва ти тва
рин? як ча с то? як при го ту ва ти 
смачні, ко рисні та по живні кор

ми? Ве те ри нар ним фахівцям не од но ра
зо во до во ди ло ся ліку ва ти тва ри ни від 
хво роб, вик ли ка них невмілим, а ча сом і 
про сто невірним го ду ван ням. У всіх цих 
ви пад ках тва ри ни як що не ги ну ли, то 
на дов го втра ча ли про дук тивність на доїв 
і при ростів.

Скла дові якісно го си ло су

У ско тарстві пи то му ва гу в струк турі 
раціонів зай ма ють со ко виті, грубі, кон
цен т ро вані і зе лені кор ми. З со ко ви тих 
кормів, що за го тов лю ють ся на стійло
вий період, провідне місце зай має си лос.

Си ло су ван ня — про стий і надійний 
спо сіб кон сер ву ван ня со ко ви тих кормів. 
Во но знай ш ло ши ро ке прак тич не за сто
су ван ня. За су во ро го до три ман ня пра вил 
за готівлі от ри му ють си лос ви со кої якос
ті. Підви щен ня якості кормів пов’я зу ють, 
в ос нов но му, з се лекцією кор мо вих куль
тур, вдо с ко на лен ням аг ро тех ніки їхньо го 
об робітку і тех но логії си ло су ван ня. 

Су час ний ри нок насіння на си че ний 
різни ми сор та ми і гібри да ми ку ку руд зи, 
при зна че ни ми для ви ро щу ван ня на 

си лос. Та чи од на ко вий при 
цьо му от ри ма ний си лос? 
Прак ти ка по ка зує, що ні. І 
підтвер д жен ням цих слів є 
LGAN® гібри ди ку ку руд зи 
від ком панії «Ліма грейн».

Ком панія «Ліма грейн» 
ве де спе ціа ль  ну се лекційну 
про гра му з ви ве ден ня гіб
ридів ку ку руд зи си лос но го 
на пря му ви ко ри с тан ня. Ця 
про гра ма спря мо ва на на збе ре жен ня 
здо ров’я тва ри ни та за без пе чен ня енер
ге тич них по треб ве ли кої ро га тої ху до
би. В Ук раїні за цією про г ра мою про по
нується лінійка гіб ридів ку ку руд зи з 
ФАО від 230 до 380. Для при го ту ван ня 
ран нь о го си ло су та ранніх строків висі
ву про по ну ють гібри ди ку ку руд зи 
ААСПІД з ФАО 230 та ЛГ 3285 з ФАО 
270. В пізніший групі стиг лості — 
ДЖОДІ з ФАО 380.  

Співпра ця з на уков ця ми та фахівця
ми з годівлі спри я ла ство рен ню стан
дартів для оцінки і вимірю ван ня по жив
них яко с тей гібридів си лос ної ку ку руд
зи. На сьо годнішній день ге не ти ка ку ку
руд зи з на пря мом ви ко ри с тан ня на зер
но та си лос має істотні відмінності, що 
суттєво впли ває на еко номічну ефек
тивність ви роб ництва мо ло ка та м’яса.

Якість си ло су та йо го енер ге тич на 
цінність на пря му за ле жать від ос нов них 
йо го скла до вих. Зо к ре ма:

Крох маль, що містить ся в зерні, —
дже ре ло про сто го і швид ко го одер жан
ня енергії. Йо го вміст віднос но лег ко 
виз на чи ти. Са ме то му йо му тра диційно 
на да ва ли на леж не, ха рак те ри зу ю чи 
якість си ло су. Але ба га то чис ленні на у
кові досліджен ня підтвер д жу ють, що 
крох маль є ли ше од ним із дже рел енер
гії си лос ної ма си. Йо го за своєння за ле
жить від стадії зрілості і об ся гу по шко д
же но го зер на (не уш ко д же не або пе ре
стиг ле зер но не пе ре трав люється в 
шлун ках ве ли кої ро га тої ху до би).

Над ли шок крох ма лю в кор мо во му 
раціоні мо же спри я ти збільшен ню 
на доїв, але не га тив ною сто ро ною та ко
го збільшен ня є за хво рю ван ня тва ри ни 
(на при клад, аци доз). То му оп ти маль
ний вміст у си лосі крох ма лю має ста но
ви ти близь ко 30%. 

Іншим важ ли вим ком по нен том от ри
ман ня ви со ко е нер ге тич но го си ло су є 
клітко ви на. З клітко ви ни скла да ють ся 
клі  тинні стінки рос лин, в яких містять ся 

це лю ло за, геміце лю ло за і лігнін. Без ліг
ніну рос лин на тка ни на не змо же підтри
му ва ти вер ти каль не по ло жен ня. Але він 
не за своюється ор ганізмом тва рин, і 
йо го хімічні зв’яз ки з це лю ло зою і 
геміце лю ло зою об ме жу ють їхню пе ре
травність. Де які з них слабкі, інші сильні, 
і цей фак тор виз на чає час пе ре трав лю
ван ня ма си в рубці. Су часні досліджен ня 
по ка зу ють, що клітко ви на важ ливіша за 
крох маль для оцінки за галь ної енер ге
тич ної цінності си лос ної ма си.

Як що умов но розділи ти рос ли ну 
ку ку руд зи на скла дові си лос ної ма си в 
сухій ре чо вині, то вий де та ке: ли с тя, 
стеб ло, стри жень і об горт ка ка ча на  — 
близь ко 54% за галь ної су хої ре чо ви ни, 
інші 46% ста но вить зер но.

З 54% ли с то с теб ло вої ма си близь ко 
20% ста но вить це лю ло за, 23% —  геміце
лю ло за, 2% — лігнін, 9% — зольні еле
мен ти. Тобто, переважає клітковина. 
Ос нов на ча с ти на кла сич них гібридів 
ку ку руд зи, що її ви ко ри с то ву ють на 
си лос, в струк турі клітин ної стінки міс
тить клітко ви ну з ду же міцни ми зв’яз ка
ми лігніну з це лю ло зою і геміце лю ло зою, 
че рез не за сво ю ваність лігніну пе  ре трав
ність ви щев ка за них скла до вих варіює на 
рівні ли ше 20–40%, що не на дає ви со кої 
енер ге тич ної цінності си лосній масі, і 
спо жи ван ня су хої ре чо ви ни ор ганізмом 
тва ри ни на ба га то ниж че за мож ли ве. У 
той са мий час зер но  ва (або крох маль на) 
скла до ва си лос ної ма си (46% су хої ре чо
ви ни), за леж но від сту пе ня подрібнен ня 
зер на, за  свою ється ор ганізмом тва ри ни 
на рівні 90–99%. Та ким чи ном, ос нов
ною енер ге тич ною скла до вою кла сич но
го си ло су є тільки зер но. 

Підви щен ня  
пе ре трав ності клітко ви ни

Ви хо дя чи з ви ще ви кла де но го, мож
на зро би ти вис но вок: клітко ви на — 
важ ли ва скла до ва кор мо во го раціону, а 
підви щен ня її пе ре трав ності — знач ний 
енер ге тич ний ре зерв по жив ності си лос
ної ма си в ціло му.

Більш ви сокі по каз ни ки енер ге тич
ності от ри му ють з крох ма лю за ра ху нок 
швид кої пе ре трав ності, а з клітко ви ни 
— за ра ху нок поліпшен ня пе ре трав ності. 

На при клад, під час роз ра хунків 
замість за галь но прий ня тої кор мо вої 
оди ниці, бу де мо ви ко ри с то ву ва ти чи с ту 
енергію лак тації (ЧЕЛ). Оскільки цей 
по каз ник пов’яза ний з мо лоч ною про
дук тивністю, то, зна ю чи вміст ЧЕЛ в 
кормі і ча ст ку цьо го кор му в раціоні, 

мож на роз ра ху ва ти, скільки мо ло ка 
мож на от ри ма ти за йо го зго до ву ван ня. 
Важ ли во на кла да ти ці дані на кон крет
ний раціон, жи ву ва гу корів і пла но ва ну 
про дук тивність. От ри ма ний ре зуль тат — 
ба жа на ве ли чи на, що за ле жить від ефек
тив ності руб це во го трав лен ня. Як що 
мікро ф ло ра руб ця пригніче на (мо лоч но
кис лий аци доз, дис ба ланс раціону), то 
до мог ти ся мак си маль ної кон версії кор
му в мо ло ко не мож ли во. По при це, от ри
ма на ци ф ра — по тенційно мож ли вий 
мак си мум, який за без пе чує енер ге ти ка 
об’ємно го кор му. Грун ту ю чись на довід
ко вих да них ЧЕЛ, 1 кг су хої ре чо ви ни 
си ло су ста но вить 6,2 МДж.

На при клад, ми ви роб ляємо 15 т 
си ло су ку ку руд зи (в сухій ре чо вині) з 
гек та ра (460–470 ц си лос ної ма си).

Досліджен ня го во рять про те, що 1% 
пе ре трав ності ор ганічної ма си збільшує 
чи с ту енергію лак тації на 0,14 МДж. Це 
оз на чає 15000 х 0,14 = 2100 МДж до дат
ко во з 1 га. Ми знаємо, що на 1 л мо ло ка 
ко рові потрібно близь ко 3,14 МДж чи с тої 
енергії лак тації. Відповідно, 2100 / 3,14 = 
670 кг мо ло ка чи с тої над бав ки з 1 га.

Та ким чи ном, збільшу ю чи пе ре
травність клітко ви ни на 1%, ми 
маємо:
  Збільшен ня спо жи ван ня су хої ре чо

ви ни на 0,17 кг/до бу
  Збільшен ня на доїв мо ло ка 

на 0,25 кг/до бу
 Приріст ма си на 0,04 кг/до бу

Ми роз г ля ну ли про стий при клад, 
грун ту ю чись на збільшенні пе ре трав

ності клітко ви ни на 1%. В порт фоліо 
про дуктів ком панії «Ліма грейн» на явні 
гібри ди ку ку руд зи з ви щим ко ефі цієн
том пе ре трав ності клітко ви ни (на 2–3% 
ви ще за стан дарт), це знай ш ло своє 
відо б ра жен ня в спеціальній се лекційній 
про грамі LG Animal Nutrition®. Во на 
унікаль на і на дає си ло сним гібри дам 
ве ли чез ну зна чущість.

Про дов жу ю чи роз ра хун ки, не важ ко 
підра ху ва ти, що, ма ю чи пе ре травність 
клітко ви ни на 2% ви ще за стан дарт, ми 
от ри муємо до дат ко ву над бав ку мо ло ка 
до 1337 л з 1 га ку ку руд зи на си лос. 

Про гра ма LG Animal Nutrition® 
за сно ва на на знанні струк ту ри ку ку руд зи 
і адап то ва на до функції руб ця й по т реб 
корів. Ви хо дя чи з тра диційних ха рак те
ри с тик, та ких як: уро жайність, стійкість 
до ви ля ган ня, ско ро стиглість, вміст крох
ма лю то що — се лекціоне ри ком панії 
«Ліма грейн» ство ри ли аб со лют но нові 
па ра ме т ри, такі як енер го місткість, пе ре
травність ор ганічної ре  чо   ви ни та, особ
ли во, пе ре травність кліт     ко ви ни. Сьо годні 
ком панія «Ліма грейн» ро бить справжню 
ре во люцію в се лекції що до пе ре трав
ності, пра цю ю чи з кон крет ни ми ге на ми, 
що за неї від повіда ють, та має в своєму 
ар се налі най кращі інстру мен ти для 
се лекції гібридів з ліди ру ю чи ми по каз ни
ка ми по пе ре трав ності. 

Приклад рослинної оболонки кукурудзи (схематично)

Атака бактеріями клітковини в рубці

Гібрид із клітинними стінками 
(клітковина) слабої засвоюваності

Клітинна стінка 
(клітковина) 
кукурудзи 

(схематично)

Целюлоза  
і геміцелюлоза

Целюлоза, геміцелюлоза 
(розщеплення від 20 до 
100% бактеріями, що 
«розщеплюють волокна»)

Лігнін

Лігнін 
Не розщеплюється

Бактерії, що 
«розщеплюють 

клітковину»

Клітинна стінка (клітковина) 
погано розщеплюється (міцні 
зв'язки лігніну з целюлозою і 

геміцелюлозою)

Гібрид із клітинними стінками 
(клітковина) з доброю засвоюваністю

Клітинна стінка (клітковина) 
добре розщеплюється з добрим 

задерев’янінням   
(стійкі до вилягання)

ТОВ “Лімагрейн Україна” 
тел./факс (044) 4846776

www.limagrain.ua
www.lgseeds.com.ua

Ви со ко якісний си лос  
від «Ліма грейн»:  
ци ф ри, що переконують
Ефективність годівлі, продуктивність тварин, окупність  
кормів повністю залежать від повноцінної годівлі.  
Тому для збільшення виробництва кормів, створення міцної 
кормової бази потрібно застосовувати прогресивні технології 
вирощування, зберігання і переробки кормів та новітні 
селекційні досягнення. 

Ко жен відсо ток ви щої пе ре трав ності за галь ної 
ор ганічної ма си (крох маль плюс клітко ви на) збільшує вміст 
чи с тої енергії лак тації (ЧЕЛ) на 0,14 МДж/кг су хої ре чо ви
ни си ло су. Кож ний відсо ток ви щої пе ре трав ності клітко ви
ни збіль шує ви роб ництво мо ло ка на 0,25 кг/ко ро ва/до бу. 
Ефек тивніша транс фор мація кор му в мо ло ко до ся гається 
шля хом от ри ман ня більшої кількості мо ло ка з 1 кг спо жи
ва ної су хої ре чо ви ни.

 ДОВІДКО ВО

Здоровий (ліворуч) і хворий рубець (праворуч): 
негативний вплив збільшення зернової частини (крохмаль) в раціоні тварини


