
Лабораторно-практичне заняття №8 

 

Тема: Стандартизація і управління якістю кормів 

1. Стандартизація зелених кормів 

2. Стандартизація грубих кормів природного і штучного сушіння 

3. Стандартизація соковитих кормів 

4. Порядок сертифікації кормів 

 

Мета: ознайомитися з вимогами до зелених крмів, грубих кормів 

природнього і штучного сушіння, соковитих кормів та порядком їх 

сертифікації. 

 

Стандартизація кормів спрямована на підвищення харчової цінності 

кормів, їх калорійності, збільшення вмісту повноцінних білків, вітамінів, а 

також на організацію повноцінного збалансованого харчування, яке 

передбачає забезпечення потрібності тварин в необхідних елементах 

живлення. 

Різні рослинні корми відрізняються за своїми технологічними 

властивостями, ботанічним складом, вмістом поживних речовин і дії на 

організм. В цілях планування кормової бази і раціонального використання 

кормів вони об’єднуються в групи, близькі за основними показниками. На с/г 

підприємствах заготовляють такі види рослинних кормів: зелені корми 

(трава, бадилля коренеплодів і бахчевих, водорості різні, гідропонний корм); 

грубі корми природної і штучної сушки (сіно, сінне борошно, трав’яна різка 

штучно висушеної трави, трав’яне борошно розсипчасте, гранульоване, 

сінаж, солома різна, лузга, хвойне борошно); соковиті корми (силос, 

коренеплоди, бульбоплоди, соковиті плоди, Бахові і листкові культури, 

овочі), зерно, насіння і продукти їх переробки. 

 

Показники якості рослинних кормів 
В кормах рослинного походження визначають перш за все показники 

якості, які характеризують їх доброякісність: зовнішній вигляд, колір, запах. 

В кормах обмежується вміст піску, який визначають за вмістом золи, яка 

нерозчинна в соляній кислоті. Пісок викликає роздратування травних органів 

у тварин. В стандартах на корми встановленні норми поживності за 

слідуючими показниками: за масовою часткою сухої речовини, сирого 

протеїну, сирої клітковини, вмісту обмінної енергії чи кормових одиниць. 

Важливий показник якості – вміст сирого протеїну. Сирий протеїн 

представляє собою сумарний вміст азоту білкових і небілкових сполук в 

органічній речовині ,помножене на коефіцієнт 6,25. В рослинних кормах 

обмежено вміст клітковини, так як вона погано засвоюється тваринами, 

особливо молодняком. 

Загальну харчову цінність корма виражають у кормових одиницях. За 

кормову одиницю прийнята поживність 1 кг вівсу з натурою 450-480г/л 

вологістю 13%. Енергетичним показником корма є обмінна енергія, яка 



міститься в одиниці корму і яка засвоюється організмом тварин. Обмінна 

енергія одного і того ж кормового засобу різна при використанні його 

різними тваринами. 

Важливим показником якості сінажу і силосу, який свідчить о 

правильності протікання процесу консервування і доброякісності корма, є 

вміст масляної кислоти і рівень вмісту молочної кислоти в загальній 

кількості органічних кислот. 

У всіх кормів визначають показники безпеки. Токсичність кормів не 

допускається. В зелених кормах і в сіні природних кормових угодій 

обмежено вміст шкідливих і отруйних рослин. Вміст нітратів, токсичних 

елементів і залишків пестицидів  у всіх кормів не повинно перевищувати 

максимально допустимого рівня. 

 

Зелені корми 
В річній структурі кормового балансу зелені корми займають 30-35% за 

поживністю. Особливо велика роль зелених кормів для жуйних тварин. В 

раціонах літнього періоду на долю зелених кормів приходиться до  80-85%, а 

в окремих випадках вони є єдиним кормовим засобом. 

Особливість зелених кормів – високий вміст вологи (70-85%). Суха 

речовина зелених кормів багата протеїном, мінеральними сполуками, 

вітамінами. Вони містять 15-25% сирого протеїну, 4-5% сирого жиру, 15-18% 

клітковини, до 45% біологічно ефективних речовин і 8-11% сирої золи. За 

вмістом енергії і протеїну суха речовина зелених кормів близька до 

рослинних концентратів, але перевищує їх за біологічною цінністю протеїну і 

вмісту вітамінів. 

Протягом вегетації рослин їх харчова цінність змінюється: знижується 

вміст протеїну, каротину і підвищується вміст клітковини, в наслідок чого 

знижується травність і енергетична цінність. Харчова цінність зелених 

кормів залежить також від ботанічного складу трав,  умов і місця їх 

вирощування, агротехніки вирощування. 

Для зелених кормів використовують вегетативну (надземну) масу 

багаторічних і однорічних бобових і злакових рослин, кукурудзи, соняшнику 

як чистих посівів, так і їх сумішей а також трав природних кормів угідь та 

інших культур. 

Зелені корми повинні бути без сторонніх запахів і мати колір, сутній 

рослинам, з яких вони виготовлені. За біологічними і фізико-хімічними 

показниками вони повинні відповідати вимогам, які вказані в таблиці 1. 

В зелених кормах допускається наявність шкідливих і отруйних рослин 

не більше одного проценту. 

Кількість обмінної енергії для великої рогатої худобі (ОЕ ВРХ), МДж/кг 

сухої речовини зеленого корма, розраховують за формулою: 

ОЕ ВРХ=15,0-0,18 СК 

де 15,0; 0,18 – постійні коефіцієнти; СК – масова доля сирої клітковини в 

сухій речовині, %. 



Кількість обмінної енергії для великої рогатої худоби МДж/кг сухої 

речовини в листях коренеплодів, розраховують за формулою: 

ОЕ КРХ=11,2-0,056 СК 

де 11,2; 0,056 – постійні коефіцієнти. 

Кількість кормових одиниць (корм. од.) розраховують за формулою: 

Корм.од.=ЕО КРХ•0,0081 

де 0,0081 – постійний коефіцієнт. 

 

Грубі корми природного і штучного сушіння 

Сіно. Сіно - один з найважливіших видів зимового корму. В стійловий 

період тварини з сіном отримують 40-45% корм.од. і до 50% протеїну. Добре 

заготовлене сіно багато не тільки протеїном, але й вуглеводами, жирами, 

каротином, вітамінами В,Е,К, в ньому містяться всі необхідні мінеральні 

речовини і мікроелементи. 

Високопоживне сіно отримують з багаторічних і однорічних бобових і 

злакових трав в чистому вигляді, їх сумішей, а також з травостою природних 

кормових угідь. 

 

Таблиця 27. Вимоги до якості зелених кормів 
Найменування 

джерела грубих 

кормів 

Фаза збирання Масова доля в 

сухій речовині, 

% 

Вміст в 1кг сухої 

речовини 

Сирого 

протеїну, не 

менше 

Обмінної 

енергії, 

МДж, не 

менше 

Корм.од., кг, 

не менше 

1. Сіяні злакові 

багаторічні і 

однорічні трави 

не пізніше початку 

колосіння 

15 10,3 0,86 

2. Сіяні бобові 

багаторічні і 

однорічні трави 

(окрім люцерни) 

Не пізніше початку 

цвітіння багаторічних, 

початок утворювання 

бобів у нижніх двох трьох 

ярусах однорічних  

17 10,1 0,83 

3. Люцерна Не пізніше бутонізації 17 9,6 0,75 

4. Сіяні бобово-

злакові чи злаково-

бобові багаторічні і 

однорічні трави 

Не пізніше початку 

цвітіння бобових і 

початку колосіння 

злакових 

16 10,1 0,83 

5. Зернофуражні 

культури 

Не пізніше початку 

колосіння 

11 10,1 0,83 

6. Кукурудза Не пізніше початку 

утворювання початків 

9 10,3 0,86 

7. Соняшник і його 

суміші з іншими 

культурами 

Не пізніше початку 

цвітіння соняшнику 

10 10,0 0,81 

8. Рапс, суріпиця та 

інші хрестоцвіті 

культури 

Не пізніше цвітіння 16 10,4 0,88 



9. Трави природних 

кормових угідь 

Не пізніше початку 

колосіння 

10 10,0 0,81 

10. листя 

коренеплодів 

В період збирання 

коренеплодів 

12 10,4 0,88 

 

Сіно в залежності, від ботанічного складу і умов вирощування поділяють 

на чотири види: 

— сіяне бобове (бобових рослин більше 60%); 

— сіяне злакове (злакових більше 60%; бобових менше 20%); 

— сіяне бобово-злакове (бобових від 20% до 60%) 

— природних кормових угідь (злакове, бобове та ін.) 

В сіні природних кормових угідь допускається не більше 50%щутки 

дернистої, Білоуса торчащого, війника наземного, манника напливаючого і 

манніка водяного. 

Одне з вирішуючи умов отримання сіна високої якості – своєчасне 

скошування трав з обліком їх біологічних особливостей. 

Сіно кожного виду в залежності від масової долі в сухій речовині сирого 

протеїну і поживності поділяють на 3 класи (табл. 28). 

Якщо сіно не відповідає нормам, вказати в таблиці 28, хоча б по одному 

показнику, його переводять в нижчій клас чи відносять до некласного. 

Таблиця 28. Вимоги до якості сіна 
Найменуван-

ня показника 

Норми для сіна 

Сіяного 

бобового 

Сіяного 

злакового 

Сіяного бобово-

злакового 

Природних 

сінокосів 

Класи 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Масова доля 

в сухій речо-

вині сирого 

протеїну, %, 

не менше 

16 13 10 13 10 8 14 11 9 11 9 7 

Поживність 

1 кг сухої 

реч.: 

обмін.енергії

, МДж/кг, не 

менше 

9,2 8,8 8,2 8,9 8,5 8,2 9,1 8,6 8,2 8,9 8,5 7,9 

Корм.од., не 

менше 

0,6

8 

0,6

2 

0,5

4 

0,6

4 

0,5

8 

0,5

4 

0,6

7 

0,6

0 

0,5

4 

0,6

4 

0,5

8 

0,5

0 

 

В сіні всіх видів і класів масова доля сухої речовини повинна бути не 

менше 83% (вологи не більше 17%). 

Масова доля золи, нерозчинної в соляній кислоті, не повинна 

перевищувати 0,7%. 

В сіні з сіяних трав вміст шкідливих і отруйних рослин не допускається. 

В сіні природних кормових угідь вміст шкідливих і отруйних рослин 

допускається для 1-го класу не більше 0,5%, 2-го і 3-го класів – не більше 1%. 



До отруйних і шкідливих рослин відносять: авран аптечний, белену чорну, 

білокрильник болотний, болиголов п’ятнистий, молочай гострий, лютики, 

хващ польовик, хващ болотний, дурман звичайний, чистотіл великий, полинь 

таврійську, чистець та ін. 

Сіно, яке містить шкідливі і отруйні речовини поверх встановлених 

стандартом нормі, а також з ознаками псування (пліснявіння, затхлості, 

загнивання), відносять до некласного. 

Сіно, яке призначене до поставок до централізовані фонди, повинно бути 

пресованим в тюки (рулони). 

Кількість обмінної енергії (ОЕ), в МДж/кг сухої речовини, визначають за 

формулою: 

ОЕ=13,1•(1,0-ВК•1,05), 

де ВК – вміст сирої клітковини, кг/кг сухої речовини сіна, 

13,1; 1,0; 1,05 – постійні коефіцієнти. 

Кількість кормових одиниць визначають за тією ж формулою, що і для 

зелених кормів. 

Корми трав’яні штучно висушені. Штучно висушені трав’яні корми 

виготовляють з багаторічних і однорічних бобових, злакових трав, бобово-

злакових травосумішей та інших рослин, багатих протеїном і вітамінами. 

Вони можуть бути в розсипчастому (трав’яне борошно, різка) чи 

пресованому (гранули, брикети) видах з додаванням антиокислювачів, чи без 

них. Вони призначаються для виробництва комбікормів, кормових сумішей 

чи для безпосереднього згодовування с/г тваринам і птиці. 

Включення штучно висушеного корма до складу комбікормів чи 

раціонів економічно вигідно, тому що позволяє раціонально витрачати 

білкові норми високої вартості, знижує потребу в вітамінних препаратах і 

сприяє значному підвищенню продуктивності, всіх видів с/г тварин і птиці. 

Колір штучно висушених трав’яних кормів повинен бути темно-зеленого 

чи зеленого кольору. Не повинно бути затхлого, пліснявілого, гнилісного 

запахів і горілості. Масова доля сухої речовини повинна бути в трав’яному 

борошні88-91% (вологість – 12-9%), трав’яної різки брикетованої і 

гранульованої – 85-90% (вологість 15-10%), брикетах і гранулах 86-91% 

(вологість 14-9%). 

В залежності від масової долі сирого протеїну і сирої клітковини в сухій 

речовині штучно висушені трав’яні корми поділяють на три класи (табл.29). 

 

Таблиця 29. Вимоги до якості штучно висушених трав’яних кормів. 

Найменування показника норма для класу 

1-го 2-го 3-го 

Масова доля в сухій речовині сирого протеїну, %, 

не6 менше 

19 16 13 

Масова доля в сухій речовині сирої клітковини, 

%, не більше 

23 26 30 

 



Штучно висушені трав’яні корми у вигляді борошна і гранул 

упаковують в паперові чи тканинні мішки. Мішки зашивають машинним 

способом чи вручну шпагатом, чи заклеюють клейкою стрічкою. 

Сінаж. Сінаж – це різновид консервованого корма, яке заготовляється з 

трав, пров’ялених до вологості 45-60%, і зберігається в анаеробних умовах. 

При такій вологості водоутримна сила в клітках рослин досягає 55-60атм. 

Таку вологість більшість бактерійне може використовувати. Гриби також не 

розвиваються, тому що підв’ялена маса зберігається в герметичних умовах. В 

1 кг. Сухої речовини сінажу міститься 0,55-0,87 корм.од., сіна – 0,5-0,: 

корм.од. 

Сінаж в залежності від ботанічного складу і вологості подрібнених до 3 

см рослин поділяють на види: сінаж з бобових і бобово-злакових трав, 

пров’ялених до вологості 45-55%, сінаж з злакових і злаково-бобових трав, 

пров’ялених до вологості 40-55%. 

Сінаж в залежності від масових долей сухої речовини, сирого протеїну, 

сирої клітковини і масляної кислоти поділяють на 3 класи (табл. 30). 

 

Таблиця 30 Вимоги до якості сінажу 
Найменування показнику Норма для класу 

1-го 2-го 3-го 

Сінаж з бобових і бобово-злакових трав, 

пров’ялених до вологості 45-55% 

Масова доля сухої речовини, %, не менше 

Масова доля в сухій речовині сирого протеїну, % не 

менше 

 Масова доля в сухій речовині сирої клітковини, %, 

не більше 

 Масова доля масляної кислоти, %, не більше 

 

 

40-55 

16 

 

30 

 

— 

 

 

40-55 

14 

 

33 

 

0,1 

 

 

40-55 

12 

 

35 

 

0,2 

Сінаж з злакових і злаково-бобових трав, 

пров'ялених до вологості 40-55% 

Масова доля сухої речовини, % не менше 

Масова доля в сухій речовині сирої протеїну, %, не 

менше Масова доля в сухій речовині сирої 

клітковини, %, не більше 

Масова доля масляної кислоти, %, не більше 

 

 

40-60 

14 

 

28 

— 

 

 

40-60 

12 

 

32 

0,1 

 

 

40-60 

10 

 

34 

0,2 

 

Класи сінажу визначають через 30 діб після герметичного укриття маси, 

закладеної в траншею чи вежу, і не пізніше чим за 15 діб до початку 

згодовування готового сінажу тваринам. 

Рекомендуємо поживність 1кг сухої речовини бобового і бобово-

злакового сінажу для 1,2 і 3-го класів: обмінної енергії, МДж/кг – не менше 

відповідно 9,6; 9,2; 8,7; кормових одиниць – відповідно 0,76; 0,69 і 0,61. для 

злакового і злаково-бобового сінажу рекомендується відповідно: обмінної 

енергії – 9,3; 8,8;8,4 МДж; кормових одиниць – 0,70; 0,63 і 0,57. 

Соковиті корми 

Силос зелених рослин. Силосування – складний мікробіологічний і 

біохімічний процес консервування соковитої рослинної маси. 



Сутність силосування в тому, що при деяких умовах в масі, яку 

силосують відбувається бурне молочнокисле бродіння. В результаті всі 

легкорозчинні Сахара перетворюються в молочну кислоту. При підкисленні 

сировини до рН 3,7-4,2 розвиток бактерій припиняється, корм консервується 

і може зберігатися декілька років. 

Силос в залежності від ботанічного складу рослин поділяють на 2 види: 

силос з кукурудзи і силос з однорічних і багаторічних свіжоскошених і 

пров’ялених рослин. На силосування рослин сильно впливає стадія їх 

вегетації. В різних стадіях розвитку рослин вміст сухої речовини досягає 30-

35% але із-за високого вмісту сирої клітковини силосувати їх неможна, тому 

що буде низька поживність корму. 

Силос повинен мати приємний фруктовий запах чи запах квашених 

овочів, яка не мажеться і без осли злості. Наявність плісеней не допускається. 

Зелений колір при силосуванні змінюється на оливковий, іноді бурий. 

На втрати поживних речовин і якість силосу оказує вплив ступінь 

засміченості зеленої маси, яка залежить від погоди і способу збирання 

сировини. 

Класи силосу з зелених рослин визначають в ті ж самі строки, що і класи 

сінажу. 

Силос з зелених рослин бурого чи темно-коричневого кольору з сильним 

запахом меду чи свіжовипеченого хлібу, незалежно від інших показників 

відносять до некласного. Згодовування тваринам такого силосу допускається 

по заключенню ветеринарної служби. 

Коренеплоди кормові. Кормові коренеплоди кормового, 

напівцукрового і цукрового буряку, брюкви, моркви, які вирощені с/г 

підприємствах повинні відповідати стандарту. Свіжозібрані і зберігаємі 

коренеплоди, призначені на годівлю с/г тваринам, повинні бути добре 

сформовані і без втрати тургору. 

Підріз бадилля від головки коренеплодів при заготівлі на зберігання, 

повинен бути не більше 5 см. В партії коренеплодів допускаються 

коренеплоди з підрізом бадилля більше 5 см не більше 15%, пошкоджені 

коренеплоди – не більш 15% в тому числі пошкоджені (більш 1/3 частини 

коренеплоду – не більше 8%. Не допускається заготовляти для зберігання 

підморожені та загнивши коренеплоди. 

Допускається сильні пошкодження свіжо зібраних коренеплодів, якщо 

останні використовуються на годівлю тваринам протягом одного тижня після 

збирання. 

Загальна засміченість коренеплодів не повинна перевищувати 10% в 

тому числі й масова доля механічного сміттєвого домішку (грунт, каміння) – 

не більше 3%. Для коренеплодів, які заготовляються на зберігання, масова 

доля вологих рослинних залишків повинна бути не більше 7% 

 

 

 

 



Таблиця 31. Вимоги до якості кормових коренеплодів 

Найменування показника Норма 

Масова доля сухої речовини, %: 

— для цукрового і напівцукрового буряка не менш 

— для кормового буряку, брюкви, моркви не менш 

Масова доля в сухій речовині: 

— водорозчинних цукрів, %, не більш 

— для кормового буряку, моркви, брюкви 

— для цукрового і напівцукрового буряку 

 

13 

9 

 

 

13 

10 

 

Зберігають кормові коренеплоди у буртах траншеях, а також  в сховищах 

з регулюючим мікрокліматом при t 1-5C і оптимальної вологості повітря 

80%. Термін зберігання коренеплодів – не більше 7 місяців від дня 

закладання на зберігання. 

 

Порядок сертифікації кормів 

Сертифікація кормів відбувається у відповідності з нормативними 

документами, які встановлюють обов’язкові вимоги направлені на 

попередження захворювань тварин, випуск повноцінних і безпечних, в 

ветеринарному відношенні, продуктів тваринництва і захист населення від 

захворювань, загальних для людини і тварин. 

Таблиця 32. Нормативи показників безпеки для кормів рослинного 

походження 

Найменування показника Зелені 

корми 

Штучно 

висушені 

корми 

Сіно Сінаж Силос 

Вміст хлорорганічних 

пестицидів, мг/кг, не більше 

Вміст гербіцидів групи 2,4-Д, 

мг/кг, не більше 

Вміст токсичних елементів, 

мг/кг, не більше: 

Ртуть 

Кадмій 

Свинець 

Миш’як 

Фтор 

Вміст нітратів, мг/кг, не більше 

Вміст нітритів, мг/кг, не більше 

Вміст мікро токсинів, мг/кг, не 

більше: 

Патулін 

Токсин Т-2 

Роридин А 

 

0,1 

 

0,1 

 

 

0,05 

0,3 

5,0 

0,5 

— 

500,0 

10,0 

 

 

— 

— 

— 

 

0,4 

 

0,6 

 

 

0,1 

0,5 

5,0 

2,0 

20,0 

2000,0 

10,0 

 

 

— 

— 

— 

 

0,4 

 

0,6 

 

 

0,05 

0,3 

5,0 

2,0 

— 

1000

10,0 

 

 

— 

0,1 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

 

0,05 

0,3 

5,0 

2,0 

— 

500,0 

10,0 

 

 

0,5 

— 

— 

 

0,1 

 

0,1 

 

 

0,05 

0,3 

5,0 

2,0 

— 

500,0 

10,0 

 

 

0,5 

— 

— 



Корми, призначені в обов’язковій сертифікації ,поділяються на 4 групи 

однорідної продукції: корми рослинного походження; комбікорми, кормові 

суміші, білково-вітамінні добавки; префікси; мінеральна сировина, корми 

тваринного походження, корми мікробіологічного походження ідентифікація 

кормів на відповідність їх найменування проводиться органом з сертифікації 

за органолептичними показниками , які характеризують основні споживчі 

властивості і регламентовані у відповідних нормативних документах. У 

випадку необхідності додаткових досліджень за фізико-хімічними 

показниками їх проводять у дослідницьких лабораторіях. 

При сертифікації кормів рослинного походження визначають такі 

показники безпеки: запах, вміст отруйних рослин, консистенцію масову долю 

масляної кислоти (сінаж, силос), вміст пестицидів, токсичних елементів 

нітратів, нітритів. Вимоги до органолептичних показників, вмісту отруйних 

рослин і масової долі масляної кислоти приведені в стандартах. 

За рішенням органу з сертифікації випробування можуть бути проведені 

за скороченою номенклатурою показників при умовах, що інші показники 

раніше підтверджені відповідними документами, наприклад, сертифікатом 

відповідності чи іншим документом, який підтверджує безпеку сировини, з 

якого виготовлені корми, а також інші обов’язкові вимоги, які торкаються 

якості ґрунтів, стану атмосфери, застосування засобів хімізації і добрив. 

Інспекційний контроль за сертифікованими кормами проводиться 

протягом усього терміну дії сертифікату і ліцензії на застосування значку 

відповідності в формі періодичних внепланових перевірок, які включають 

випробування проб кормів та ін. перевірок, необхідних для підтвердження, 

що реалізуємі корми продовжують відповідати встановленим вимогам, 

підтверджених при сертифікації. 

Інформація о відповідності кормів вимогам безпеки повинна міститися в 

товаросупроводжувальних документах на тарі, упаковці (етикетках, 

вкладишах) у відповідності з діючими правилами. 

 

Контрольні питання і завдання: 
1. Які показники якості визначають в рослинних кормах? 

2. Які фактори впливають на поживну цінність зелених кормів? 

3. На які види поділяють сіно в залежності від ботанічного складу? 

4.  Вивчите вимоги до якості сіна. 

5. Назвіть строки збирання трав, призначених для виготовлення 

трав’яних штучно висушених кормів, сінажу і силосу. 

6. Як нормується якість сінажу, силосу, кормових коренеплодів? 
 


