
Лекція 1  

КОРМОВИРОБНИЦТВО ЯК ГАЛУЗЬ І НАУКА 

1.1. Основні завдання і складові частини кормовиробництва. 

1.2. Інтенсифікація польового кормовиробництва. 

1.3. Сучасний стан та перспективи розвитку кормовиробництва на півдні 

України. 

Сам. 1.4. Етапи розвитку кормовиробництва в Україні 

 

1.1. Основні завдання і складові частини кормовиробництва 

Головним завданням с.-г. виробництва є забезпечення людства 

продуктами харчування. Основним джерелом білка для людини залишається 

тваринний білок, виробництвом якого займається тваринництво. Завданням 

кормовиробництва є забезпечення сільськогосподарських тварин кормами 

рослинного походження. Отже, кормовиробництво – це система 

організаційно-господарських і технологічних заходів з виробництва, заготівлі, 

переробки та зберігання кормів.  

Проте, кормовиробництво – це не лише галузь сільського господарства, 

але й наука. 

Як галузь сільського господарства кормовиробництво повинне 

забезпечувати тваринництво достатньою кількістю якісних, збалансованих за 

вмістом поживних речовин кормів. Основні напрямки цієї галузі – 

інтенсифікація виробництва всіх видів кормів на основі прогресивних 

технологій вирощування кормових культур, заготівлі і зберігання кормів, 

докорінного поліпшення їх структури і якості.  

Мета кормовиробництва як наукової дисципліни – теоретичне 

обґрунтування основ створення кормової площі, біології і технології 

вирощування кормових і зернофуражних культур, заготівлі кормів, тобто її 

завдання – всебічне вивчення біології, індустріальних технологій вирощування, 

якості кормових культур, максимальне збереження поживної цінності кормів з 

метою отримання їх найбільшої кількості за мінімальних витратах труда и 

засобів виробництва. Основні методи дослідження ті самі що й в рослинництві 

– польовий, вегетаційний, модельний, виробничий, лабораторний та ін.  

Кормовиробництво об’єднує польове кормовиробництво, лугове 
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кормовиробництво, виробництво кормів з промислових і харчових відходів і 

виробництво кормів мікробіологічного та хімічного синтезу.  

Польове кормовиробництво – галузь с.-г. виробництва, яка займається 

вирощуванням кормових культур на орних землях. 

 

1.2. Інтенсифікація польового кормовиробництва 

На даному етапі розвитку галузі створення кормової бази пов’язане з 

організаційними питаннями, наявністю відповідної матеріально-технічної бази, 

розробкою технологічних схем виробництва кормів, які б найбільш повно 

відповідали вимогам сучасного тваринництва. 

Основними принципами організації кормової бази є: 

– відповідність зональним умовам і виробничому напрямку галузі 

тваринництва; 

– пропорційність у розвитку тваринництва і кормо виробництва; 

– рівномірне і безперебійне забезпечення тварин біологічно повноцінними 

кормами протягом року; 

– ефективне використання землі, побічної продукції і відходів основних галузей 

виробництва; 

– висока економічна ефективність, повне задоволення потреби тварин у 

повноцінних кормах при мінімумі затрат праці і засобів на виробництво її 

одиниці, та розробка заходів щодо охорони довкілля. 

Для вирішення цих проблем необхідна розробка технологічних схем 

виробництва кормів, яка вимагає вирішення комплексу складних теоретичних, 

прикладних і організаційних проблем, найголовнішими з яких є:  

1. впровадження і реалізація комплексних програм кормо виробництва; 

2. підвищення урожайності і поживної цінності кормових культур, а отже   

вирішення проблеми кормового білка за рахунок  

– вдосконалення структури посівних площ кормових культур відповідно до 

грунтово-кліматичних умов зони, 

– впровадження нових технологій вирощування,  

– нетрадиційних (малопоширених) кормових культур,  
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– ущільнених і проміжних посівів,  

– створенням спрямованою селекцією нових інтенсивних сортів,  

– ефективних систем удобрення та меліорації земель; 

3. збереження біологічного врожаю шляхом застосування прогресивних 

способів заготівлі і зберігання кормів; 

4. повна утилізація відходів рослинництва, овочівництва, садівництва і 

частково самого тваринництва; 

5. широке використання на державних комбікормових заводах продуктів 

хімічної, біохімічної, мікробіологічної промисловості для виробництва 

префіксів і подальшого виробництва комбікормів і кормосумішок; 

6. підвищення ефективності використання кормів шляхом спеціальної 

підготовки їх до згодовування – застосування фізичних, хімічних методів і 

засобів з метою зміни складу і якості кормів; 

7. створення сучасної потужної технічної бази (кормозбиральних 

комбайнів, косарок-подрібнювачів, навантажувачів, транспортних засобів, 

сушильних агрегатів, а також дозаторів, змішувачів, пресів, механізованих 

сховищ для рослинної сировини і готових кормів); 

Таким чином, система інтенсивного кормовиробництва включає: 

– удосконалення структури посівних площ кормових культур, 

– освоєння кормових сівозмін; 

– впровадження сортів, гібридів кормових культур інтенсивного типу;  

– організацію виробництва насіння кормових культур на промисловій основі; 

– раціональне застосування добрив під кормові культури; 

– використання в кормо виробництві зрошуваних і осушуваних земель; 

– впровадження прогресивних технологій вирощування кормових культур; 

– розробку ефективних заходів боротьби з бур’янами, шкідниками і хворобами 

кормових культур; 

– застосування комплексної механізації у виробництві, транспортуванні і 

приготуванні кормів; 

– впровадження прогресивних технологій збирання, зберігання, приготування 

кормів. 
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1.3. Сучасний стан та перспективи розвитку кормовиробництва на 

півдні України 

Площі орних земель під польовими кормовими культурами скоротилися 

до 5,3 млн га (у 1990 році було 11,2 млн.). Майже не проводиться докорінне 

поліпшення малопродуктивних кормових угідь, зокрема залуження, не 

створюються культурні пасовища. Реформування сільського господарства 

знищило або роздрібнило великі тваринницькі ферми й комплекси на невеличкі 

хазяйства (10 – 20 корів). Фермерам та дрібним власникам худоби не під силу 

підтримувати функціонування великомасштабної галузі кормовиробництва. Це 

призвело до руйнації функціонально-технологічної цілісності 

кормовиробництва й тваринництва, їхньої матеріально-технічної бази і, як 

наслідок, спричинило швидкий занепад галузі в цілому. 

Біокліматичний потенціал Південного Степу України в поєднанні із 

застосуванням інтенсивних технологій вирощування кормових культур дає 

можливість розвивати достатньо стійку кормову базу.  

В нашій зоні кормовиробництво може розвиватися у кількох напрямках:  

1 – виробництво комбікормів, оскільки степова зона за грунтово-

кліматичними умовами є регіоном вирощування зерна, що слугує основою для 

виробництва комбікормів;  

2 – виробництво силосу з кукурудзи та інших культур, сінажу і сіна з 

багаторічних бобових трав, а також зелених кормів. Це енергоємні технології 

вирощування та заготівлі кормів, тому ефективне їх застосування можливе для 

великих ферм і комплексів.  

3 – зрошення. Достатньо мати 35% кормової групи на зрошуваних 

землях, щоб забезпечити виробництво кормів потрібній кількості, а кормову 

базу зробити стабільною. Кормові культури, що мають високу ефективність від 

зрошення, є основою кормового раціону. Це кукурудза на силос і зелений корм, 

багаторічні трави для заготівлі сіна й сінажу. 

Ефективність виробництва кормів можна збільшити за рахунок  

оптимізації комплексу кормодобувної техніки. За даними вчених Інституту 

землеробства південного регіону УААН збиральними комбайнами  

типу „Ягуар-840” краще працювати у великих господарствах, де кормова 

площа займає понад 1,5 тис. га або в разі міжгосподарського використання.  

Для комбайну КСК-100 достатньо мати кормову площу не менше 380 га.  

У малих господарствах із площею кормових культур  
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близько 200 га краще використовувати причіпний комбайн КПІ-2,4 або наймати 

кормозбиральну техніку [Г.Жуйков та ін.]. 

Найважче прогнозувати розвиток галузі кормовиробництва у 

фермерських господарствах та і дрібних власників худоби. Отримавши тварин 

під час розпаювання колгоспів і радгоспів, нові власники не були готовими 

створювати кормову базу. 

Виробництво кормів у фермерських господарствах (10-20 корів) і в 

дрібних власників худоби (1-3 корови) суттєво відрізняється від їх виробництва 

на середніх або великих фермах. Тут цей процес має свої особливості. Для 

індивідуальних власників основою літнього утримання є випас тварин на 

пасовищах. Випасають худобу навколо села в радіусі до 3 км. Організація 

випасу і використання пасовищ розвиваються безсистемно. Цей 

найпоширеніший спосіб дуже негативно впливає на продуктивність 

присільських пасовищ та кормових угідь. Через дефіцит кормів у зимовий 

період та їх незбалансованість за основними поживними речовинами і 

мінеральними солями виникає потреба навесні раніше розпочати випас на 

кормових угіддях, і це спонукає багатьох власників виганяти тварин на 

незміцнілий травостій. Таке використання знижує продуктивність пасовищ не 

тільки внаслідок випасання, а й через витоптування рослин копитами тварин. 

Випасаючи свою худобу поблизу сіл, дрібні власники суттєво перевищують 

кількість поголів'я на пасовищах і цим збільшують пасовищне навантаження на 

кормові угіддя, що призводить до руйнування дернини, ущільнення ґрунту, 

утворення купин та деградації пасовищ. Порушена рівновага між поголів'ям 

худоби і кормовими ресурсами впливає на продуктивність пасовищ. З 

остаточною деградацією присільських пасовищ дрібні власники втратять 

худобу (її ніде буде пасти), і виникнуть нові проблеми. 

Щоб поліпшити ситуацію, треба обґрунтувати альтернативні рішення 

практикуючому способу випасання: зменшення навантаження на пасовище або 

запровадження нового режиму випасання, що передбачає додаткову 

підгодівлю. Вже існує практика, коли сільська громада бере в оренду в 

сільській раді малопродуктивні землі, вилучені з сільськогосподарського 

виробництва, під випас власних тварин. Кошти на оплату оренди збирають із 

власників тварин. 

Один із шляхів поліпшення ситуації в кормовиробництві дрібних 

власників — створення короткострокових пасовищ інтенсивного типу 
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використання на заміну природних малопродуктивних угідь. За даними 

дослідників, створення пасовищ із однорічних трав (суданська трава, озимі на 

випас) та багаторічних бобово-злакових травосуміш забезпечують упродовж 2-

4 років використання 25-30 ц/га на суходолі 70-80 ц/га к.о. на зрошенні. Цю 

функцію спроможні взяти на себе ті агроформування, які виникли на базі 

колгоспів і радгоспів. Затрати на створення пасовищ можна покривати за 

рахунок виплат земельних та майнових паїв. Створюють пасовища на землях, 

що вилучені із інтенсивного обробітку, на природних кормових угіддях. 

Не краща ситуація із заготівля кормів на зиму. Сподіватися на 

виробництво силосу чи сінажу в господарств, дрібних власників худоби — 

нереально. Ймовірніше заготовляти сіно з природних кормових угідь, а солому 

— із полів, зайнятих злаковими культурами, або купляти зимові корми. 

 


