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Лекція 5  

 

ТЕХНОЛОГІЯ КОНСЕРВУВАННЯ ЗЕЛЕНИХ КОРМІВ 

 

5.1. Значення силосу в годівлі тварин 

5.2. Теоретичні основи силосування. 

5.3. Технологічні основи силосування. 

Сам.: Особливості технології вирощування культур на силос 

кукурудза, 

соняшник, 

сорго, 

суданська трава, 

нетрадиційні – сильфій, топінамбур, борщівник Сосновського. 

  Сховища для заготівлі силосу (траншеї, башти, плівкові рукави), їх 

переваги та недоліки 

 

5.1. Значення силосу в годівлі тварин 

У загальній проблемі інтенсифікації тваринництва заготівля достатньої 

кількості повноцінного силосу займає важливе місце.  

Силос – вид корму, що виготовляється з різної рослинної сировини: 

кукурудзи, соняшнику, сорго, суданської трави, однорічних бобово-злакових 

сумішок тощо, коренебульбоплодів, кормових баштанних культур та ін.  

Заготівля силосу менше залежить від погодно-кліматичних умов 

порівняно з іншими способами заготівлі кормів (сіна, сінажа). 

Його згодовують майже всім видам тварин: ВРХ, вівцям, а коням та 

свиням і птиці – комбіновані силоси. 

Питома вага силосу у забезпеченні кормами с.-г. тварин залежить в 

першу чергу від виду тварин та природно–кліматичної зони. У раціонах 

молочних корів, ВРХ на відгодівлі і овець його частка може складати до 50 % 

загальної поживності раціону; у раціоні свиней – до 20 %. 

Силос поліпшує перетравність інших видів кормів раціону особливо 

грубих. Перетравність його поживних речовин дещо нижча, ніж зелених 

рослин, але значно вища від перетравності сіна з цих же рослин. 

Силосування – найдешевший спосіб заготівлі кормів при порівняно 

незначних витратах поживних речовин. Це досягається завдяки збереженню у 

масі, що силосується, клітинного соку рослин з розчиненими поживними 

речовинами, що забезпечує йому біологічну повноцінність. Водночас, молочна 

кислота, яка утворюється в силосованій масі, надає силосу приємного смаку і 

властивостей дієтичного корму та сприяє кращому травленню тварин і 
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ефективному засвоєнню поживних речовин корму. 

Витрати поживних речовин корму під час силосування у 2-3 рази менші, 

ніж при заготівлі сіна. Кількість збереженого у силосі каротину забезпечує 

зоотехнічну норму в ньому протягом зимово-стійлового періоду. 

Отже, поживність 1 кг силосу хорошої якості становить: 0,18–0,26 к.од., 

до 30 г перетравного протеїну, 1,2–3,5 г кальцію, 0,5–0,9 г фосфору, 15–37 мг 

каротину. 

Зазначені переваги стосуються саме якісного силосу, який заготовлений 

без порушення технологічних процесів. При згодовуванні силосу з підвищеним 

вмістом кислот (так званий перекислений силос) погіршується здоров’я тварин. 

Однак поряд із збільшенням виробництва силосу необхідно покращувати 

його якість, зменшувати втрати поживних речовин і вітамінів у процесі 

заготівлі і зберігання, знижувати собівартість цього корму, згодовування якого 

скорочує витрати концентратів та дорогоцінних коренебульбоплодів. 

Дослідженнями Інституту кормів доведено, що із загальної кількості 

поживних речовин в урожаї зеленої маси щорічно втрачається (%) через: 

недотримання оптимальних строків збирання – 43 %, 

порушення технології заготівлі – 24, 

неправильне зберігання – 33 %. 

 

5.2. Теоретичні основи силосування  

 

Силосування – це складний біохімічний процес перетворення свіжої 

рослинної сировини на консервовану на основі ферментації при 

молочнокислому бродінні. 

Біологічні основи силосування полягають у спрямуванні процесів 

консервування в бік розвитку корисної мікрофлори та виключення дії 

шкідливих мікроорганізмів, які погіршують якість силосу. Свіжоскошена 

рослинна сировина має велику кількість різноманітних мікроорганізмів: 

плісняві гриби, справжні та несправжні молочнокислі бактерії, дріжджі, 

маслянокислі бактерії, гнильні бактерії. 

Найвідповідальнішим етапом силосування є початковий етап — етап 

розвитку змішаної мікрофлори, коли всі корисні та шкідливі мікроорганізми 

готові вступити в дію при вивільненні клітинного соку з вмістом цукрів у 

ньому вже при першому ущільненні рослинної сировини. 
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Найшкідливішими є плісняві гриби та аеробні бактерії, що викликають 

значне нагрівання маси та швидко псують її, проте головною умовою їхньої 

життєдіяльності є наявність кисню в середовищі.  

Зважаючи на те, що молочнокислі бактерії розвиваються як у кисневому, 

так і в безкисневому середовищі, силосну масу відразу після закладання в 

траншею починають ущільнювати.  

Отже, плісняві гриби в силосі зберігаються недовго, адже вони добре 

переносять кисле середовище, проте є аеробами. Якщо затриматися з 

ущільненням силосної маси, то за умов доступу повітря плісняві гриби 

розмножуються і використовують молочну та інші органічні кислоти. Це 

спричиняє підвищення кислотності та створює сприятливі умови для розвитку 

спорових форм мікроорганізмів — маслянокислих бактерій та амоніфікаторів, 

внаслідок чого корм псується і стає не придатним для згодовування. 

Під час силосування різних кормових культур необхідний відповідний 

рівень підкислення корму (рН 4,2), за якого виключається дія гнильних і 

маслянокислих бактерій та забезпечується добра збереженість силосної маси.  

Заслуга в розробці наукових основ силосування кормів належить 

російському вченому О.О. Зубриліну. Покладаючись на наукові дані і 

виробничий досвід, він задався метою знайти спосіб визначення кількості 

молочної кислоти, що повинна утворитись у кожній конкретній зеленій масі, 

щоб змістити її активну кислотність до рН 4,2. Знаючи, що із молекули цукру 

утворюється дві молекули молочної кислоти, він установив кількість цукру, яка 

повинна бути в сировині, що силосується, щоб вона нормально засилосувалась. 

Ця робота отримала назву "теорія цукрового мінімуму". Отже, основним 

показником, від якого залежать ферментативні процеси при силосуванні, є 

кількість цукру. 

Під цукровим мінімумом розуміють такий вміст цукру в зеленій масі, 

який необхідний для накопичення органічних кислот у кількості, що забезпечує 

підкислення корму до величини рН 4,0-4,2.  

В наш час замість поняття «цукровий мінімум» щодо придатності рослин 

до силосування частіше використовують поняття «буферність» – здатність 

протидіяти зміні реакції рН при додаванні кислот чи лугу. Буферна ємність 

рослин залежить від концентрації в них білків, амінокислот, лужних солей, 

органічних кислот та інших речовин, які мають властивості буферів, що 

регулюють реакцію середовища. Чим більше в рослині білків (протеїну) чи 

інших буферних речовин, тим більше потрібно кислот, щоб силос став кислим. 

Буферна ємність  визначається відношенням між кількістю сирого протеїну до 
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кількості БЕР у сировині, що силосується (СП:БЕР). Буферна ємність 

характеризується кількістю молочної кислоти в 1 кг сухої речовини маси. 

Наприклад, у люцерни 70–95 г/1 кг СР (в середньому 80), а у кукурудзи 25–

45 г/1 кг СР (середнє 35). 

За відношенням СП:БЕР=1 : 3,4–6,5 зелена маса має  високу силосуємість, 

        1 : 2,3–3,3 –  добру 

        1 : 1,1–2,2  –  важку (незадовільну) 

Додатковим елементом, що дозволяє визначити характер відношення 

рослин до силосування, є також співвідношення в зеленій масі цукру і протеїну. 

Відомо, що сирий протеїн нейтралізує дію органічних кислот тим самим 

уповільнює зниження рН у силосі. Зелена маса з цукро-протеїновим 

відношенням більше 0,8 силосується добре, 0,5-0,8 - погано, а менше 0,4 - не 

силосується взагалі. 

Успіх консервування рослин залежить від їх здатності до силосування, 

сприятливого співвідношення в них цукру і буферної ємкості, обумовленої 

наявністю азотистих речовин, лужних солей, органічних кислот. Залежно від 

цих чинників рослини класифікують на ті, що легко силосуються, важко 

силосуються і не силосуються. 

До рослин, що легко силосуються відносяться рослини, в яких цукровий 

мінімум повністю забезпечується фактичним вмістом цукру (2-4 %) – це зелена 

маса кукурудзи та її качани у фазах молочної, молочно-воскової і воскової 

стиглості зерна, сорго, соняшнику, топінамбура (земляна груша), тимофіївка, 

райграс, пасовищні трави підв’ялені до вологості 60–70 %, всі коренеплоди, 

плоди баштанних культур, гичка буряків та ін. 

Останнім часом встановлено, що групу рослин, що легко силосуються, 

доцільно поділяти на рослини, здатні покращувати процеси силосування інших 

рослин при сумісному їх силосуванні. Співвідношення між культурами, що 

важко та легко силосуються становить 1:2. 

У групу рослин, що важко силосуються, фактичний вміст цукру менший 

необхідного мінімуму, але наближається до нього (1,5–2 %): жито, пшениця, 

овес, бобово-злакові сумішки однорічних і багаторічних трав, мальва, осока, 

очерет в період цвітіння, лучні і пасовищні бобові трави (люцерна, еспарцет) у 

ранні фази (фазі бутонізації), трава конюшини, люпин до фази цвітіння, кормові 

боби і горох у фазі цвітіння і повної стиглості зерна у нижніх ярусах тощо. 

Рослини, що не силосуються, не забезпечені цукром: соя, кропива, чина, 

люцерна, еспарцет, серадела, гичка деяких городніх і баштанних культур 

(моркви, картоплі), зелена маса суріпиці, ріпаку, лобода і багато інших 

дикоростучих трав. 
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Дані про відношення рослин до силосування допомагають 

конкретизувати практичні прийоми нормування і комбінування різноманітних 

сумішок із рослин, що легко-, важко силосуються, або не силосується зовсім. 

Внаслідок цього створюються науково обґрунтовані передбачення для 

успішного використання на силос не тільки кукурудзи, соняшнику, сорго, але і 

серадели, сої, річкової і озерної рослинності, а також всіляких відходів 

рослинництва та овочівництва. 

 

5.3. Технологічні основи силосування 

Фактори, що впливають на якість силосу та способи їх регулювання. 

1. Вологість вихідної сировини (оптимальна 65–70 %) 

– строки збирання (оптимальні): 

кукурудзу, сорго збирають у фазу молочно-воскової стиглості (МВС) зерна; 

соняшник – початок цвітіння у 5–10 % кошиків; 

суданська трава – викидання волоті; 

вико- та горохо-вівсяні сумішки – зав’язування бобів у нижніх 2-3 ярусах 

бобового компоненту; 

багаторічні злакові трави – початок цвітіння. 

Вологість цих культур у міру дозрівання знижується до рівня 60-70%, а 

вихід поживних речовин досягає максимуму. Що запізнення із збиранням трав 

веде до значного недобору поживних речовин і зниження якості корму. 

Під час зберігання силосу, приготовленого, наприклад із кукурудзи, 

зібраної у фазу молочної стиглості зерна, загальні втрати сухої речовини в 

результаті витікання соку можуть сягати 8-10 %, а якість корму може 

погіршуватись, за рахунок накопичення до 4-6 % (на суху речовину) масляної 

кислоти. 

– ступінь подрібнення маси: 

при 65–75% вологи рослинні окремості повинні бути довжиною 2-3 см,  

при 75–80 % – 4-7 см,  

при 80–85 % – 8-10 см, 

понад 85 % – 10-12 см.  

– додавання подрібнених сухих грубих кормів, підв’ялення маси – за 

підвищеної вологості маси, що силосується 

– додавання маси соковитих кормів (плоди баштанних культур, буряковий 

жом тощо) – за умов низької вологості . 

2. Співвідношення у вихідній сировині між вмістом цукру, протеїну і 

мінеральних речовин. 

3. Строки заповнення (3–5 дні) і ущільнення зеленої маси при 
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консервуванні:  В процесі консервування із консервованої маси виділяється 

вуглекислий газ і інші газоподібні речовини, частина яких має антимікробні 

властивості. За надмірного ущільнення при вологості маси більше 75% 

виділяється сік (вільна вода), що заповнює проміжки між часточками корму, 

при цьому вплив газів на мікроби стає неможливим. Надмірне ущільнення 

часто призводять до втрати разом із соком поживних речовин, утворення 

надлишку молочної і оцтової кислот, накопичення продуктів глибокого 

розкладу білків і масляної кислоти. 

Тому перед завантаженням силосних траншей їх очищують, на дно 

кладуть шар соломи товщиною 30-50 см. Завантаження починають з торцевої 

сторони що протилежна до майданчика завантаження. Якщо вилогість 

сировини, що силосується, не перевищує 75 %, то її ущільнюють від початку 

заготівлі силосу до кінця завантаження силосної траншеї, а потім ще декілька 

днів ущільнювати протягом 3-4 годин. За підвищеної вологості (в межах 80 %) 

додаткове ущільнення не потрібне. 

Рівень силосу в силосній ямі бажано розподіляти під ухилом, тоді 

ферментації піддається менше силосованої маси. 

4. Ізоляція корму від доступу повітря - створення анаеробних умов 

шляхом ретельного ущільнення та плівкового укриття силососховища чи 

траншеї. Для цього використовують поліетиленові плівки товщиною 0,15-0,20 

мм, краще світлонепроникні, широкі (8-12 м). Стики бажано заплавлювати чи 

склеювати клеючими плівками, якісно закріпляти біля стін траншей. 

Відомо що без доступу повітря не може підтримуватись життєдіяльність 

рослин і аеробної мікрофлори. Зрозуміло, що чим частіше порції повітря будуть 

втягуватись у сховище, тим більша (в сумі) кількість кисню потрапить до маси, 

викликаючи мікробні, а можливо і автолітичні процеси, пов'язані з втратою тих 

або інших позитивних якостей консервованого корму. 

5. Критична температура маси при силосуванні 37–38 
о
С. 

Підвищення температури маси, що силосується вище за 37-38 
о
С  

призводить до значного збільшення втрат поживних речовин  (цукру, вітамінів, 

білка) і різкого зниження показника перетравного протеїну. При цьому білки і 

амінокислоти вступають і хімічний зв'язок з цурками і утворюють меланоїди 

(бурі речовини) – стійкі складні сполуки, що є недоступними чи 

малодоступними для перетравлювання. 

6. Біологічне та хімічне консервування підвищує вихід кормів на рік до 

15-20 %. 

Добавки до силосу: 

– замінювачи бродіння (хімічні консерванти) – органічні кислоти: 
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мурашина, оцтова, пропіонова, бензойна кислота, КНМК (концентрат 

низькомолекулярних кислот та ін.), мета бісульфат (піросульфат) натрію; 

– підсилюючі бродіння (біологічні консерванти) – ензими, бактеріальні 

культури, антиоксиданти, у т.ч. літосил – концентрат клітин молочнокислих 

бактерій, в процесі життєдіяльності яких утворюється молочна кислота (1-2 г на 

1 т культур або 3,3 л робочого розчину на 1 т); 

– кормові – карбамід, меляса, різні сухі корми. 

 


