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3.4. Поживність зерна олійних культур (соняшник, конопля, лен, ріпак, 

бавовник) 

 

 

3.1. Значення зернофуражних культур в системі кормовиробництва 

Одним з основних умов підвищення продуктивності тваринництва є 

збільшення обсягів виробництва концентрованих кормів. 

Концентровані корми характеризуються низьким вмістом у своєму складі 

води (8-15%) і сирої клітковини (2-15%), але мають високу концентрацію 

доступної енергії (в 1 кг не менше 7 МДж ОЕ). Вони є основою  раціонів 

свиней та птиці та важливими складовими компонентами раціонів жуйних, 

коней та деяких інших видів тварин. Зерно кормових культур — основне 

джерело високоякісної сировини для виробництва концентрованих кормів. 

У кормовому балансі господарства концентровані корми становлять до 

30 %. Їх масова частка у раціоні молочного стада залежить від загальної 

продуктивності худоби: чим вона вища, тим більше в раціоні концентрованих 

кормів.  

Залежно від джерел одержання концентрованих кормів вони умовно 

поділяються на  

– енергетичні, що містять багато легкозасвоюваних вуглеводів або жирів 

(до цієї групи належить зерно злакових та деяких інших культур і продукти їх 

переробки; сушені коренебульбоплоди) 

– і білкові, що містять більше 20% сирого протеїну, який складається 

переважно з білка (основному зерно бобових і насіння деяких олійних культур 

та продукти їх переробки). 

Основними зернокормовими культурами в Україні є  

1) злакові овес, кукурудза, ячмінь, сорго, просо, жито, трітікале, пшениця; 
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2) бобові соя, горох, вика, люпин безалкалоїдний, чина, нут; 

3) олійні (після їх переробки) соняшник, конопля, лен, ріпак, бавовник 

(сам.)  

Зерно злакових культур характеризується високою перетравністю 

жуйними тваринами органічної речовини  80–90 %. Вміст амінокислот і 

протеїну в зерні злаків визначається сортом і місцем вирощування культури. 

Підживлення культур добривами змінює вміст амінокислот у зерні. 

Ячмінь має кращі кормові якості, ніж інші зернові культури. 1 кг зерна = 

1,2 корм.од. Особливо цінне зерно ячменю, що вирощений у південних 

регіонах. Солома і м’якина – добрий грубий корм, що за поживністю кращий за 

пшеницю. Озимий ячмінь більш врожайний, ніж ярий, але слабо зимостійкий, 

тому вирощується лише в південних та західних регіонах України. 

Серед способів підготовки зерна ячменю до згодовування – подрібнення, 

плющення, пророщення, підсмажування і екструдування; для молодняку 

моногастричних тварин і птиці зерно ячменю до подрібнення бажано лущити 

(видаляти більшу частину плівок). 

Овес – більш вологолюбна культура, ніж кукурудза і ячмінь. Кормові 

якості соломи і м’якини кращі за інші злакові. Зерно вівса містить порівняно 

небагато сирого протеїну - у середньому 10,5%, найбільше з усіх злаків сирої 

клітковини - 103 г/кг, яка в якісному зерні має фактор, що запобігає 

виникненню виразок шлунку і дванадцятипалої кишки у моногастричних 

тварин (а також у людей). Навіть у лущеному зерні вівса зберігається до 47 г/кг 

сирої клітковини, а процес лущення підвищує кількість лізину з 3,3 г/кг до 

4,1 г/кг. Тому використання вівса у складі раціонів завжди є бажаним. 

Овес при підготовці до згодовування піддають звичайним способам 

обробки. Молодим коням овес можна згодовувати у вигляді цілого зерна. 

Зерно пшениці. Концентрація сирого протеїну в ньому складає трохи 

більше 12% (коливання від 7 до 18%). В білку пшениці, як і в інших злаках, 

недостає незамінної амінокислоти лізину (3,45 г/кг за норми 5,5 г/100 г білка). 

Кількість сирої клітковини в 1 кг зерна пшениці порівняно невелика і складає в 

середньому 27 г (11-43 г), а крохмалю - відповідно 585 г (515-655 г). Унаслідок 

такого хімічного складу зерно пшениці має досить велику концентрацію 

обмінної енергії для різних видів тварин. За цим показником вона поступається 

лише зерну сої та кукурудзи. Пшеничне зерно має у своєму складі небагато 

сирого жиру - усього близько 20 г/кг. 
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Основними способами підготовки зерна пшениці до згодовування або для 

комбікормів є подрібнення до певних розмірів часток або плющення 

(пропускання зерна між гладкими вальцями). Інколи – пророщування зерна 

пшениці. 

У раціоні комбікорму жуйних тварин пшениці повинно бути не більше 

17 %, хоча в деяких господарствах її кількість доводять до 50 %. При цьому у 

шлунку ВРХ виникає клейстероподібна маса, яка не дозволяє засвоювати інші 

корми. 

Кукурудза – культура універсального використання, але особливо 

цінується як кормова. Її зерно – незамінний компонент комбікормів (в 1 кг - 

1,3 корм.од.). Зерно кукурудзи жовтих сортів містить каротин. Серед злакових 

культур, що культивуються як джерело концентрованих кормів для тварин, 

зерно кукурудзи є найбагатшим за вмістом крохмалю (610 г/кг) і цукрів (до 

47 г/кг), у ній порівняно багато сирого жиру (до 54 г/кг) (який в основному 

локалізований у зародках), але містить мало сирого протеїну (близько 100 г/кг) 

і лізину (2,0-2,2 г/кг). У ній також мало метіоніну, цистину і триптофану. 

Кукурудзяне зерно містить дуже мало сирої клітковини - до 22 г/кг, тому її 

поживні речовини дуже добре перетравлюються. Завдяки високій енергетичній 

поживності, легкій перетравності продукти переробки кукурудзяного зерна є 

бажаними компонентами комбікормів для молодняку сільськогосподарських 

тварин. 

Зерно інших видів злакових культур досить рідко застосовується у складі 

комбікормів та раціонів сільськогосподарських тварин. Основною причиною є 

відносно висока ціна таких зернових, як просо, сорго, чумиза через низьку їх 

урожайність.  

 

Кормові якості зерна бобових культур 

На кормові цілі у вигляді зернофуражу використовують переважно горох і 

сою, меншою мірою — кормові боби, люпин, чину. На фураж зернобобові 

вирощують практично в усіх ґрунтово-кліматичних зонах країни. Вони мають 

велике агротехнічне значення для підвищення родючості ґрунту.  

Зерно бобових порівняно зі злаковими культурами містить в 1,5-3 рази 

більше протеїну, а за концентрацією лізину (амінокислоти, яка найчастіше 

лімітує продуктивність моногастричних тварин) вони наближаються до білків 

тваринного походження. Перетравність жуйними тваринами органічної 
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речовини у бобових — 85 - 90 %. Зола бобових багата на фосфор і кальцій. 

Поряд із позитивними поживними властивостями більшість зерна бобових 

має й недоліки. Вони пов'язані з наявністю в їх складі антипоживних речовин, 

що істотно знижують споживання, перетравлення і використання кормів з 

великою часткою необробленого бобового зерна. У сирому вигляді практично 

всі види зерна бобових культур містять токсичні речовини: інгібітори травних 

ферментів, таніни, глюкозиди, алкалоїди та інші. Тому всі вони потребують 

відповідної (як правило, теплової) обробки перед згодовуванням тваринам, що 

істотно підвищує ефективність їх використання у складі раціонів і комбікормів.  

Зерно бобових культур різних видів і сортів дуже розрізняється між собою 

за набором і концентрацією різних антипоживних речовин. Тому немає 

універсальних способів їх інактивації, а для кожного виду і сорту зерна 

необхідно буває застосовувати свої специфічні методики підготовки до 

згодовування і знаходити оптимальні дози в раціоні для тварин конкретного 

виду, віку і фізіологічного стану. На цей час відомі різні способи, що 

підвищують енергетичну і протеїнову поживність кормів із зерна бобових, 

роблять їх безпечними для використання як кормових і харчових засобів. 

Основні з них - варіння або запарювання, екструдування, автоклавування, 

гранулювання, флакування, замочування, обробка інфрачервоними і 

ультрафіолетовими променями, струмами надвисоких частот, використання 

хімічних речовин і деякі інші. 

Зерно гороху і продукти його переробки досить часто використовується на 

кормові цілі як часткове джерело білка і незамінної амінокислоти лізину. Але 

для сирого (необробленого) гороху існують обмеження доз введення У склад 

раціонів і комбікормів, обумовлені наявністю в ньому антипоживних речовин 

(головною з яких є інгібітор трипсину). Особливо багато антипоживних 

речовин містять озимі сорти гороху. 

Якісне зерно гороху при вологості 16% в середньому містить 22% сирого 

протеїну; 5,8% сирої клітковини (яка перетравлюється дещо краще, ніж 

клітковина зерна злаків через менший вміст лігніну). Група безазотистих 

екстрактивних речовин зерна гороху складається в основному з крохмалю, крім 

того, в ньому міститься значна кількість сахарози (від 5 до 28%), а також 10-

12% пентозанів і незначна кількість інших некрохмалистих полісахаридів. В 

1 кг зерна є близько 16 г лізину, 5,2 г метіоніну + цистину, 2 г триптофану, 0,5 г 

кальцію, 4,6 г фосфору. Ярий горох має активність інгібітору трипсину (яка 
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залежить від сорту і деяких агротехнічних факторів) від 3,1 до 3,5 TUE мг СР 

(зерно злаків - від 0,52 до 2), крім того, він містить від 1,5% до 2,6% танінів і 

1,2% фітинової кислоти (вони також є антипоживними речовинами). 

Основними способами підготовки гороху до згодовування тваринам є його 

подрібнення перед включенням до складу кормових сумішок і комбікормів. 

При цьому існують обмеження щодо введення горохової дерті у склад раціонів, 

обумовлені наявністю антипоживних речовин, які знижують перетравність 

протеїну і його використання для продуктивних потреб при перевищенні 

оптимальних доз. 

Особливістю сирого протеїну зерна гороху є легка розчинність у рубці 

жуйних тварин, що робить не завжди доцільним використання такого 

дефіцитного корму в складі раціонів корів і молодняку великої рогатої худоби 

для балансування протеїнового живлення цих тварин. 

Зерно сої і продукти його переробки  за хімічним складом і поживними 

якостями є унікальним продуктом, з якого можна виробити цілий ряд як 

харчових, так і кормових засобів. Соя також порівняно багата на триптофан, 

треонін та ізолейцин, але в ній мало метіоніну і цистину. Підвищена 

концентрація жиру (16,4-21,8%) і вуглеводів (значну частину яких складає 

сахароза - до 17%, крохмаль - близько 9%, сира клітковина - лише 4,5%) 

призводить до того, що зерно сої є одним із кормів, які характеризуються дуже 

високим вмістом доступної для тварин енергії. 

Соєве зерно, поряд з унікальним вмістом поживних речовин, має у своєму 

складі значну кількість антипоживних речовин, які істотно знижують його 

продуктивну дію, і тому потребує спеціальної підготовки до згодовування 

тваринам. Аксіомою є правило, що сирі необроблені соєві боби не слід 

згодовувати тваринам у значній кількості через негативний вплив на 

перетравність та ефективність використання поживних і біологічно активних 

речовин раціонів.  

 

3.2. Технології вирощування зернофуражних культур 

 

Сорти і гібриди (сам.) 

Ярого ячменю Носівський 21, Ефект, Зерноградський 385, Донецький 

1115, Корона, Тюрінгія, Чудовий, Оболонь, Султан, Асторія та ін. 

Овеса Чернігівський 27, Райдужний, Славутич, Ранньостиглий та ін. 



 6 

Гібриди кукурудзи  Дніпровський 181СВ, Борисфен МВ, Тріумф, Антей, 

Гран 6, Десна СВ, Євростар, Закарпатським 101М, Дніпровський, 293, 

Харківський 325 МВ, Одеський 4480 МВ, Росава 200СВ, Маслівський 208 СВ, 

Ювілейний 60МВ, Ювілейний 70М, Харківський 340МВ та багато інших. 

Пшениця озима. Використовують у кормовиробництві (передусім для 

птиці) районовані високопродуктивні сорти, у тому числі Миронівська 32, 

Миронівська ранньостигла, Застава одеська, Зустріч, Альбатрос одеський, 

Харківська 11, Херсонська безоста, Мирлебен, Крижинка, Пальма та ін. 

Озимий ячмінь. Із порівняно нових сортів озимого ячменю слід відзначити 

Восход, Аванс, Секрет, Коссер, Луран та ін. 

Горох. Харківський еталонний, Елегант, Схід, Харківський, Акціонер 376, 

Інтенсивний 97, Дамир та ін. Тривають дослідження щодо виведення 

високоврожайних безлистих («вусатих») форм гороху та невилягаючих сортів. 

Соя. За тривалістю вегетативного періоду розрізняють 9 груп сортів сої — 

ультраскоростиглі (менш як 80 днів), дуже скоростиглі (81 — 90), скоростиглі 

(91-110), середньоскоростиглі (111 — 120), середньостиглі (121 — 130), 

середньопізньостиглі (131 — 150), пізньостиглі (151 — 160), дуже пізньостиглі 

(161 — 170), винятково пізньостиглі (більш як 170 днів). За виробничою 

класифікацією сорти сої, як і гібриди кукурудзи, поділяють на ранньостиглі (до 

105 днів), середньоранньостиглі (106-119), середньостиглі (120—135), 

середньопізньостиглі (136 - 150) і пізні (більш як 151 день). 

Сою вирощують у Степу й Лісостепу. Повсюдно потрібні насамперед 

ранньо- і середньоранньостиглі, а в Степу — і середньостиглі сорти. На півдні і 

в Лісостепу після збирання сої висівають озиму пшеницю. Серед районованих 

скоростиглих і середньоскоростиглих сортів Устя, Київська 98, Краса Поділля, 

Берегиня, Горизонт, Оріана, Чернівецька 9, Хаджибей, Подільська 416, 

Анатоліївка, Валюта, Подолянка, Одеська 150А, Артеміда, Фаетон, Оксана, 

Агат та ін. 

Урожайність зернокормових культур треба програмувати на основі 

запланованих справді можливих урожаїв (ДМУ):  

50 — 60 ц/га ярого ячменю   

65 - 70 ц/га і більше озимого ячменю  

до 80 — 100 ц/га можна довести урожайність кукурудзи (в Лісостепу і на 

Поліссі).  

40—45 ц/га гороху  
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22-24 ц/га сої  та до 40 ц/га корм. од. побічної продукції: стебел кукурудзи, 

соломи ярих і озимих зернових, гороху, сої. 

 

Місце в сівозмінах 

Зернокормові культури розміщують у польових, кормопольових і 

ґрунтозахисних сівозмінах. Можна висівати ячмінь як покривну культуру для 

конюшини, конюшино-злакових сумішей; при зменшенні норм висіву ячменю 

— також люцерну, еспарцет, буркун. 

Основними попередниками озимих (ячменю, пшениці на корм, тритикале) 

є зайняті пари, багаторічні трави, кукурудза на силос і зелений корм і, як 

виняток, озима пшениця. При висіванні озимих зернових після багаторічних 

трав в умовах достатнього і задовільного зволоження їх можна сіяти і після 

другого скошування багаторічних трав, у Степу і південному Лісостепу — 

переважно після першого. Ячмінь і овес звичайно розмішують після буряків, 

коренеплодів, проса, гречки. 

Попередники зернобобових — озимі (пшениця, ріпак, жито), кукурудза на 

зерно, цукрові буряки, кормові коренеплоди, картопля. 

Основний і передпосівний обробіток ґрунту. Під озимі (ячмінь, 

пшеницю на корм, тритикале), залежно від попередника, можна застосовувати 

як оранку, так і поверхневий обробіток дисковими знаряддями в поєднанні з 

обробітком культиваторами з плоскорізальними лапами чи фрезерний 

обробіток на глибину 8 см. Плоскорізний обробіток на глибину 10- 12 см і 

більше не має особливих переваг перед поверхневим. 

Під ярі культури проводять зяблевий обробіток. Весняний обробіток зябу 

переважно традиційний — ранньовесняне боронування в агрегаті зі шлейфами, 

для ранніх ярих — передпосівна культивація з одночасним внесенням азотних 

добрив. Якщо фосфорні і калійні добрива не застосовували восени, їх вносять 

навесні. Під кукурудзу, сорго, сою проводять 2-3 культивації (перші 1-2 

глибокі, на 10-12 см). Передпосівну культивацію здійснюють на глибину 1 - 2 

см більше від глибини загортання насіння. 

Під кукурудзу і сорго інколи доцільно провести додаткове весняне 

вирівнювання поверхні ґрунту перед передпосівною культивацією. Це 

поліпшить рівномірність загортання насіння. 

Перед весняним обробітком ґрунту слід ретельно підготувати техніку, 

сформувати агрегати, звернути увагу на заточування лап культиваторів, 
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обов'язкову установку їх для забезпечення однакової глибини обробітку та ін. 

 

Удобрення зернофуражних культур визначають відповідно до 

агротехнічного паспорта поля з урахуванням винесення рослинами елементів 

живлення з ґрунту. Так, для одержання 70 ц/га зерна кукурудзи необхідно 

близько 240 кг азоту, 80 кг фосфору, 180 кг калію. Враховують наявність 

рухомих форм цих елементів у ґрунті і різницю вносять з добривом, зважаючи 

на коефіцієнт його використання. Слід зазначити, що на чорноземних і темно-

сірих лісових суглинкових ґрунтах різниця 10 кг/га при середніх і підвищених 

нормах добрив істотно не впливає на врожайність зернокормових культур. 

 

Підготовка насіння до сівби. Посівний матеріал має бути здоровим, добре 

відкаліброваним, без насіння інших рослин, у тому числі бур'янів, у ньому не 

повинно бути насіння карантинних бур'янів. 

Одним із ефективних прийомів підготовки насіння особливо при ранніх 

строках сівби є інкрустування. Навіть без додавання протруювачів воно 

захищає в перші дні насіння, яке бубнявіє і проростає, від ураження грибними і 

бактеріальними хворобами, поліпшує тепловий режим і на цій основі польову 

схожість насіння. Слід зазначити, що протруювачі насіння, які додають до 

плівкоутворювача, шкідливі. Багато господарств (наприклад, у степових 

районах) протруювачі не використовують. Але для цього треба мати здорове 

кондиційне насіння. Потрібно застосовувати повітряно-теплове обігрівання 

насіння, яке підвищує схожість на 14 — 18 %, енергію проростання — на 24 — 

30 %. 

 

Способи сівби.  

Ранні ярі (ячмінь, овес, горох, чину) і озимі (ячмінь, кормову пшеницю, 

тритикале) сіють з міжряддями 7,5 — 15 см.  

Кукурудзу сіють із міжряддями 70 см. У районах достатнього зволоження 

можна звузити міжряддя до 60 і навіть до 45 см. Щоправда, для таких посівів у 

господарстві слід мати комбайни, що збирають кукурудзу незалежно від 

ширини міжрядь. Спрощується і стає дешевшим догляд за посівом, на 10 — 15 

% зменшується фізичне випаровування вологи з поверхні ґрунту, рослини 

краще пригнічують бур'яни. Сорго в південних районах сіють із міжряддями 60 

- 70 см, а сою, боби і люпин можна сіяти як широкорядним, так і звичайним 
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рядковим способами. Звичайну рядкову сівбу сої застосовують переважно в 

районах задовільного зволоження і на зрошуваних землях та на землях третьої 

технологічної групи. 

 

Норми висіву насіння і густота стеблостою. При механічних прийомах 

догляду за рослинами треба збільшувати норми висіву насіння з урахуванням 

втрат сходів під час боронувань і міжрядних обробітків. Так, норми висіву 

насіння гороху, сої, бобів, люпину, чини збільшують на 15 — 30 %, а кукурудзи 

навіть у разі стрічкового внесення гербіцидів — на 20 — 30, за екологічно 

чистого механічного догляду — на 30 - 40 %.  

Норми висіву озимих ячменю і пшениці, а також ярого ячменю і вівса — 

4 — 5 млн схожих насінин на 1 га.  

Густоту посівів кукурудзи зменшують із північного заходу на південний 

схід залежно від вологозабезпеченості рослин. Рекомендована 

Мін.агрополітики України густота посіву кукурудзи (тис. на 1 га): 

Полісся і західний Лісостеп – 55-60, 

Центральний Лісостеп 45-55, 

Північний та центральний Степ 30-35, 

Південний Степ – 25-30. 

Кращий спосіб сівби – пунктирний 70х70 см. 

Норма висіву сої на широкорядних посівах із міжряддями 45 см у Степу 

500 - 600, у Лісостепу — 750 — 800 тис, а на звичайних рядкових посівах з 

міжряддями 15 см — 800-900 тис. схожих насінин на 1 га. 

Оскільки внесення гербіцидів під бобові небажане (спричинює 

пригнічення рослин і недобір зерна), гороху слід висівати 1,4 — 1,6 млн схожих 

насінин на 1 га, щоб після боронування сходів до збирання врожаю густота 

посівів становила 1,1 — 1,2 млн стебел на 1 га. 

Просо при звичайній рядковій сівбі висівають за нормами: в Поліссі та 

північ. Лісостепу 3,7-4 млн (16-18 кг/га), в під. Лісостепу 2,5-3 млн (20-

22 кг/га), Степ 2,3-2,5 млн (18-20 кг/га). За широкорядної сівби норму 

зменшують, а за вузькорядної - збільшують на 0,5-0,7 млн. насінин. 

Сорго висівають широкорядним способом з міжряддям 60-70 см і нормою 

10-15 кг/га. Після проріджування густота стеблестою повинна становити у 

посушливих умовах 80-100 тис.га, на зрошенні 180-200 тис. 
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Догляд за посівами. Основними прийомами догляду за посівами с 

підживлення, боротьба з бур'янами, шкідниками і хворобами.  

На посівах ярих (ячменю, гороху, сої, кукурудзи та інших культур) 

вирішальне значення має основне добриво, яке вносять під зяблеву оранку 

(фосфор і калій) та навесні під культивацію (азот).  

На посівах озимих фосфор і калій вносять перед сівбою, азот роздрібно — 

восени, рано навесні і в період активного росту рослин у вигляді підживлень. 

Фосфор і калій звичайно вносять повною нормою під оранку чи передпосівну 

культивацію. Кукурудзу і сорго підживлюють азотом частіше тоді, коли при 

внесенні основного добрива норма цього елемента живлення була 

недостатньою. 

У період вегетації зернобобові більшою мірою, ніж злакові, ушкоджуються 

різними шкідниками, особливо бульбочковими довгоносиками (на початку 

вегетації), попелицями (горох і боби), а в період бутонізації — утворення бобів 

і гороховим комариком. Якщо кількість бульбочкового довгоносика більша, 

ніж передбачено нормою, краї полів обробляють спеціальними препаратами — 

метафосом, БІ-58 (0,8 - 1 кг/га), «Карате» та ін. Останній застосовують також 

проти горохового комарика в період бутонізації — на початку цвітіння рослин. 

В обох випадках його використовують по 200 г/га. Проти комарика 

застосовують також БІ-58 (0,5 — 1 літа), додаючи в робочий розчин молібдат 

амонію і бормагнієве добриво з розрахунку 400 г/га 11 роти попелиць 

використовують Пиримор 400 г/га (І.І. Вареник, В.І. Оненко) та інші препарати. 

Догляд за посівами кукурудзи і сорго викладено в розділах про 

вирощування їх на силос. 

 

Збирання врожаю. Кращим способом збирання є пряме комбайнування як 

зернових і кукурудзи, так і зернобобових, у тому числі гороху, крім проса. 

Пряме комбайнування дешевше, і втрати урожаю при цьому менші. Горох і 

чина часто вилягають, їх збирають комбайнами із спеціальними 

стеблопідіймачами. Треба вирощувати сорти гороху з укороченими стеблами, 

наприклад Богатир, які менше вилягають, і так звані штамбові сорти. 

 


