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Заняття № 11. 

ЗЕЛЕНИЙ КОНВЕЄР 

 

Мета:  Ознайомитися з методикою розрахунку надходження кормів з 

зеленого конвеєру. 

Завдання: 1. Визначити потребу господарства в зелених кормах (табл. 11.1). 

2. Скласти схему зеленого конвеєру і розрахувати площі посіву кормових 

культур для забезпечення необхідної кількості зелених кормів. 

3. Розрахувати потребу господарства в насінні кормових культур. 

 

11.1. Розрахунок потреби господарства в зелених кормах 

При визначенні потреби господарства в зелених кормах на планове 

поголів'я тварин потрібно перерахувати його в умовні голови великої рогатої 

худоби. Витрату зеленої маси на умовну голову приймають за 60 кг. 

Розрахунок проводять за такою формою (табл.11.1). 

Таблиця 11.1 

Розрахунок потреби господарства в зелених кормах на період 

 з 20 квітня до 31 жовтня (194 дні) 

Вид та вікова  

група тварин 

Планове 

пого-

лів’я  

Коефіцієнт 

перерахунку 

на умовні 

голови 

Умовне 

поголів’я  

Потреба зелених кормів на 

умовне поголів’я  

на добу 

(60 кг на 

умов. 

голову 

на 

декаду 

на весь 

період 

Велика рогата худоба:       

– корови  1,0     

– молодняк  

(1–2 роки) 
 0,7     

– молодняк  

(до 1 року) 
 0,3     

Свині  0,16     

Вівці  0,20     

Коні  0,85     

Всього х х     

При розрахунку річної потреби господарства в кормах на планове 

виробництво тваринницької продукції, потребу в зелених кормах беруть із 

відповідної графи (Заняття №7 «Визначення потреби господарства в кормах», 

табл. 7.1).  



Таблиця 11.2 

Приблизна схема зеленого конвеєра (графічна модель) для великої рогатої худоби в степовій зоні України 

Культури 
Строк використання 

IV V VI VII VIII IX X XI 

Озимі ріпак, суріпиця                        
Озимі жито, тритикале                        
Озимі пшениця + вика                        

Багаторічні бобові трави (І-й укіс)                        

Суміші гороху або чини з ячменем                         

Суміші гороху або чини з вівсом                        

Кукурудза з суданською травою першого строку сівби (у 3-й декаді квітня)                        
Кукурудза з соєю, суданська трава другого строку сівби (у 3-й декаді травня)                        

Отава багаторічних трав (ІІ-й укіс)                        
Післяукісні посіви після озимих на зелений корм (кукурудза, кукурудза з соєю, 

суданська трава, сорго) 
                       

Отава суданської трави                         
Кукурудза або кукурудза з соєю молочно-воскової стиглості                        
Сорго цукрове (пізньостиглий сорт молочно-воскової стиглості)                        

Кормові або напівцукрові буряки                        

Озиме жито в суміші з вівсом та ячменем або ячмінь та овес з чиною                        
Гарбузи                        

Кормова капуста (післяукісний посів)                        
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Таблиця 11.3 

Розрахунок площі посіву кормових культур у зеленому конвеєрі 

Група культур, 

посівів 
Культура, сумішка 

Період укісної стиглості 
Урожай-

ність з 

1 га, ц 

Потреба 

корму на 

період 

Площа, га 

початок кінець днів 
розра-

хункова 

із 

страховим 

фондом, % 

Багаторічні трави 
Люцерна посівна, І-й укіс 11.05 31.05 21 130    

Люцерна посівна, ІІ-й укіс 11.07 31.07 21 60    

Озимі 

Ріпак, суріпиця 11.04 20.04 10 150    

Жито, тритикале 01.05 20.05 20 180    

Пшениця + вика 21.05 30.05 10 160    

Ранні ярі 
Ячмінь + горох 31.05 10.06 11 180    

Овес + горох 11.06 20.06 10 180    

Пізні ярі 

Кукурудза + суданська трава (1-й строк 

сівби) 
21.06 10.07 21 340    

Суданська трава (2-го строку сівби) 11.07 31.07 21 150    

Суданська трава, ІІ-й укіс 01.08 10.08 10 90    

Кукурудза загущеного посіву (МВС) 11.08 31.08 21 300    
Сорго цукрове (пізньостиглий сорт 

МВС) 
01.09 20.09 20 250    

Баштанні Гарбузи кормові 11.09 20.10 40 250    
Коренеплоди Кормові буряки (з листям) 21.09 10.10 20 300    
Післяукісний посів Кормова капуста 11.10 30.11 41 280    

За сезон 21.04 30.11 194     

 



11.2. Розрахунок зеленого конвеєра 

Розрахунок зеленого конвеєра проводять за спеціальною графічною 

схемою подекадно (табл.11.2). Потім розраховують площі посіву кормових 

культур у зеленому конвеєрі подекадно (табл.10.3). У лівій її частині таблиці 

показують групу посівів, вид кормових рослин, період та кількість днів укісної 

стиглості, урожай зеленої маси з 1 га. В правій частині – надходження зеленої 

маси від кожного виду рослини, визначають площу посіву культури з 

урахуванням страхфонду (10 %). 

Дані за строками і тривалістю укісної стиглості рослин беруть за 

середньо-багаторічними показниками даного господарства або району; урожай 

культур – плановий. 

Зелена маса люцерни, конюшини або еспарцету мають становити 25 %, 

плоди гарбузів – 15 %, коренеплоди кормових буряків із листям – 15 % від 

загальної маси корму за декаду. Дані розрахунків заносять у таблицю 11.3. 

11.3. Розрахунок потреби в насінні 

Визначивши площу посіву та знаючи норму висіву насіння, розраховують 

потребу господарства в насінні на створення зеленого конвеєра (табл.11.4). 

Таблиця 11.4 

Площа посіву кормових рослин у зеленому конвеєрі та потреба в насінні 

Група рослин, 

посівів  
Рослина, сумішка  

Площа посіву із 

страховим 

фондом, га  

Потреба в насінні 

на 1 га, кг 
на всю 

площу, ц 

Багаторічні трави Люцерна посівна  20  

Озимі  

Ріпак  15  

Жито  160  

Тритикале  200  

Пшениця  130  

Вика  80  

Ранні ярі 

Овес  110  

Горох  100  

Ячмінь  160  

Пізні ярі 

Суданська трава  35  

Кукурудза загущеного посіву  100  

Кукурудза  25  

Сорго цукрове  20  

Баштанні Гарбузи кормові  5  

Коренеплоди Кормові буряки  16  

Післяукісний посів Кормова капуста  3  

Всього   х х 

 


