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ВИКОРИСТАННЯ ВІВЦЯМИ АЗОТУ ПРОТЕЇНУ ТРАВИ ЛЮЦЕРНИ 

ЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ СОРТУ, УКОСУ ТА ФАЗИ РОЗВИТКУ 
 

Баланс азоту в значній мірі характеризує перетворення білкових речовин в організмі 

тварин. Відомо, що у травному тракті частина білкових сполук кормів розщеплюється до 

амінокислот, залишок неперетравленого протеїну викидається в кал, а амінокислоти у 

кишечнику всмоктуються в кров і нею розносяться по всьому тілу. Тканини та клітини за 

рахунок цих амінокислот покривають свої потреби в азотистих речовинах для відновлення 

тих, які розпалися, а для новоутворених (у тварин, що ростуть, стільних та ін.), а 

надлищок амінокислот дезамінується.  
Баланс азоту визначався у дослідах за загальноприйнятою методикою на основі 

обрахунку з'їдених кормів, виділеної сечі, калу та даних лабораторних аналізів за формулою: 
азот корму – (азот сечі + азот калу) = азот, який утримався в тілі.  

Баланс азоту, що вивчався у досліді на валахах при згодовуванні трави люцерни різної 
фази зрілості, був позитивним, але неоднаковим для досліджуваних сортів.  

Рівень утримання азоту в тілі, при згодовуванні валахам люцерни сорту Любава, 
підвищувався відповідно до фази розвитку з 9,27 до 14,90 г (Р<0,01).  

При згодовуванні Регіни в фазу бутонізації, засвоєння азоту було майже на одному 
рівні, а в фазу цвітіння – зменшувалося.  

Даний показник у фазу початку бутонізації становив – 10,97 г, а у фазу повного 
цвітіння – 5,48. Різниця вірогідна (Р<0,01). Утримання азоту в тілі піддослідних овець 
зменшувалося за рахунок погіршення споживання люцерни сорту Регіна.  

При надходженні в організм піддослідних тварин азоту люцерни сортів Любава і 
Вінничанка за рахунок майже однакового споживання трави, утримання його у відсотках 
від прийнятого у першому випадку зростало, а у другому – лишалось практично незмінним 
від бутонізації до цвітіння.  

Прослідковувалася невірогідна різниця (Р>0,01) у засвоєнні азоту тваринами між 
фазами початку бутонізації і повного цвітіння.  

Найбільший відсоток утримання азоту в тілі люцерни другого укосу у валахів був 
характерним також для сорту Вінничанка. Показник утримання у тілі в фазу бутонізації 

був 11,14 г, а в фазу повного цвітіння – 12,51 г, відповідно у відсотках – 38,0 і 38,2.  
Найкраще використовувався вівцями азот протеїну люцерни у фазу бутонізації 

сорту Вінничанка при використанні зеленої трави як при першому, так і при другому укосах. 
Проте, в фазу цвітіння на першому місці серед досліджуваних сортів за рівнем 

використання протеїну виявився сорт Любава.  
Ключові слова: баланс азоту, вівці, білок, валахи, споживання, годівля, сирий протеїн, 

азотисті сполуки, корми, люцерна, обмін речовин, відновлення, протеїнове живлення, 

лабораторні аналізи, біологічно активні речовини, бутонізація, цвітіння, сорти, фази розвитку 

Табл. 6. Літ. 11. 

 

Постановка проблеми. Наукою доведено і практикою підтверджено, що 

повноцінність годівлі визначається не тільки видом і кількістю кормів, але 
вмістом в них органічних, мінеральних і біологічно активних речовин, які 
забезпечують в цілому ефективне використання енергії корму [3]. 
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Суть перетворень складових речовин корму в організмі тварини полягає в 

розщеплюванні, дезінтеграції складних полімерів, таких як білки, вуглеводи і 

жири, на прості одиниці, що їх складають (амінокислоти, гексози, пентози, 

жирні кислоти). Ці прості сполуки використовуються або на окислення з 

утворенням енергії, доступної для тканин, або на синтез складних полімерів, які 

є специфічними для організму тварин [4].  

Як відомо, перетравність, тобто рівень використання поживних речовин 

корму, в значній мірі залежить від віку, інтенсивності росту, породності, а 

також індивідуальних особливостей тварин [2]. Центральним ланцюгом 

білкового обміну є азот як постійна і активна частина протеїну. Дефіцит 

протеїну веде до порушення обміну речовин і зниження продуктивності тварин. 

При цьому зростають затрати на виробництво продукції, тому вивчення обміну 

азотистих речовин, їх засвоєння організмом тварин являє собою значну 

господарську цінність [1].  

У відповідності з усіма відомими біологічній науці фактами можна 
вважати: ніщо в організмі так спадково не детерміновано, як процеси синтезу 

білка. Це відкриває можливості селекційного поліпшення тварин за рахунок 
здатності ефективного перетравлення азоту корму [4].  

Білки являють собою найбільшу частину будь якої клітини організму. У 
тварин білки утворюються і постійно обновлюються за рахунок споживання і 
використання амінокислот, що поступають в сирому протеїні кормів [8].  

У годівлі тварин до сирого протеїну відносять як білки, так і небілкові 
азотовмісні органічні сполуки, які називаються амідами [6].  

Білки – матеріальна основа життя. Процеси, які складають у своїй 
сукупності обмін речовин, проходять в живих клітинках при безпосередній 

участі білків, як каталізаторів біохімічних реакцій. Завдяки своїй складній 
структурі і наявності хімічно активних груп білкові молекули легко 

взаємодіють з речовинами різноманітної хімічної природи, утворюють з ними 
комплекси різної міцності і таким чином вводять їх у кругообіг речовин [11].  

Вивчають обмін речовин в організмі тварин обліком у спеціальних 
фізіологічних дослідах певної характерної його ознаки – індикатора обміну, 
порівнюючи надходження речовин з їх втратою, тобто визнаючи баланс [5].  

Баланс азоту вважається показником (індикатором) обміну протеїну в 
організмі тварин. Відомо, що азот надходить в організм тільки у складі 
протеїну корму, а виділяється з калом, сечею і продукцією (молоко, яйця та ін.) 

і є складовою частиною приросту маси тіла.  

Незначна кількість азоту витрачається з потом, шерстю, епітелієм шкіри, 
але ці втрати під час складання балансу не враховуються [9].  

Мета досліджень. У білку знаходиться в середньому 16% азоту, а 

шляхом вивчення балансу азоту можна в деякій мірі судити про білковий обмін 

в організмі тварин, що і послужило питанням для досліджень. 
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Матеріали та методика дослідження. Частина азотистих сполук, які 

потрапили з кормом, разом з азотовмісними речовинами травних соків та 

клітин епітелію кишечника виділяються з каловими масами. Решта азотистих 

сполук корму підлягають різним перетворенням, або не окислившись, 

виділяються з сечею, головним чином у формі сечовини, сечової кислоти і 

аміаку, або ж відкладаються в тілі. Азот, який залишився в тілі, з одного боку 

йде на відновлення втрачених з калом азотних речовин травних соків та клітин 

епітелію, а з другого боку може бути відкладений в тілі у формі м'яса, або 

виділений з молоком. Азот, затриманий, в тілі, та азот виділений будуть завжди 

дорівнювати азоту корму.  

Отже, баланс азоту можна визначати у дослідах за загальноприйнятою 
методикою на основі обрахунку з'їдених кормів, виділеної сечі, калу, молока та 
даних лабораторних аналізів за формулою: азот корму – (азот сечі + азот калу + 
азот молока) = азот, який утримався в тілі [10].  

Результати досліджень. У тварин, які ростуть чи відновлюють запаси 

тіла, або вагітних, баланс азоту позитивний. Від'ємний баланс може бути не 

тільки при нестачі протеїну в кормі, а й при незадовільній якості кормового 

протеїну, при недостатній кількості у раціонах органічних речовин, при 

перепадах у рівні годівлі, а також при нестачі деяких інших біологічно 

активних речовин – мінералів і вітамінів.  

Нульовий баланс спостерігається при різних рівнях протеїнового живлення і 

пов'язаний із здатністю тварин утворювати запаси протеїну в тілі [7].  

Баланс азоту, що вивчався у досліді на валахах, був позитивним, але 
неоднаковим для всіх досліджуваних сортів (табл. 1, 2, 3). 

       Таблиця 1 

Баланс азоту у валахів при згодовуванні люцерни сорту Любава (перший укіс) 

Фаза 
Прийнято 

Виділено Перетрав- Виділено 
Утрималося в тілі 

з кормом,  % від  % від 
розвитку з калом, г лено, г з сечею, г г 

 

г прийнятого  перетравл.       

Початок 
27,61±0,44 6,41±0,34 21,20±0,52 11,93±0,61 9,27±0,94 33,4±3,0 

 
43,5±3,7 

бутонізації  
        

Повна 
27,91±0,08 6,26±0,34 21,65±0,38 12,29±0,39 9,36±0,67 33,5±2,4 

 
43,1±2,6 

бутонізація  
        

Середнє за         

фазу 27,76±0,10 6,34±0,23 21,42±0,30 12,11±0,34 9,31±0,54 33,5±1,8  43,3±2,0 
бутонізації         
Початок 

22,18±0,25 6,52±0,26 20,60±0,57 11,04±0,77 9,56±1,78 35,0±4,4 
 

46,0±5,0 
цвітіння  

        

Середина 
35,52±0,18 6,82±0,20 24,70±0,17 10,76±0,72 13,93±0,73 44,2±2,3 

 
56,4±2,6 

цвітіння  
        

Повне 
34,61±0,01 7,25±0,54 27,36±0,54 12,72±0,49 14,90±0,50 43,0±1,4 

 
54,4±1,7 

цвітіння  
        

Середнє за         

фазу 31,10±0,92 6,88±0,22 24,22±0,87 11,42±0,33 12,80±0,84 40,80±2,0  52,3±2,2 
цвітіння         
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Так, при згодовуванні валахам люцерни сорту Любава рівень утримання 

азоту в тілі підвищувався відповідно до фази розвитку з 9,27 до 14,90 г (Р<0,01). 

У зв'язку з характерною для сорту скоростиглістю, підвищення утримання 

азоту валахами в тілі, при згодовуванні їм люцерни цього сорту у фазу 

бутонізації порівняно з цвітінням, не спостерігалося.  

Люцерна сорту Регіна поїдалася вівцями дещо гірше у порівнянні із 
іншими сортами.  

У фазу бутонізації засвоєння її азоту було майже на одному рівні, а у фазу 
цвітіння зменшувалося. 

      Таблиця 2 

Баланс азоту у валахів при згодовуванні люцерни сорту Регіна (перший укіс) 

Фаза 
Прийнято 

Виділено з Перетрав- Виділено з 
 Утрималося в тілі 

з кормом, 
 

% від % від 
розвитку калом, г лено, г сечею, г г 

г прийнятого перетравл.      

Початок 
30,23±0,73 5,97±0,43 24,26±0,64 13,29±0,94 10,97±0,52 36,4±3,1 45,4±2,8 

бутонізації        

Середина 
30,07±0,24 5,84±0,48 24,23±0,60 13,94±0,46 10,29±0,59 34,2±1,7 42,4±1,9 

бутонізації        

Повна 
28,44±0,20 6,08±0,29 22,36±0,49 13,94±0,62 8,40±0,69 29,6±2,3 37,6±2,7 

бутонізація        

Середнє за        

фазу 29,58±0,34 5,97±0,18 23,61±0,40 13,72±0,38 9,89±0,46 33,3±1,5 41,2±1,6 

бутонізації        

Початок 
29,94±0,32 6,21±0,30 23,73±1,18 13,95±0,66 9,78±0,52 32,6±1,6 41,2±2,4 

цвітіння        

Середина 
27,92±0,32 6,18±0,78 21,74±0,82 14,45±0,97 9,90±0,80 30,0±7,7 41,9±3,6 

цвітіння        

Повне 
26,17±0,96 5,99±0,34 20,18±0,35 14,34±0,85 5,84±0,79 22,3±3,0 28,9±3,9 

цвітіння        

Середнє за        

фазу 28,01±0,53 6,13±0,28 21,88±0,52 13,65±0,49 8,23±0,64 27,9±3,2 37,4±2,5 

цвітіння        

 

Так, у фазу початку бутонізації цей показник склав 10,97 г, а у фазу 
повного цвітіння – 5,48. Різниця вірогідна (Р<0,01). Отже, в зв'язку з 

погіршенням споживання люцерни сорту Регіна утримання азоту в тілі 
піддослідних овець зменшувалося.  

При практично однаковому надходженні в організм піддослідних тварин 
азоту люцерни сортів Любава і Вінничанка утримання його у відсотках від 
прийнятого у першому випадку зростало, а у другому – лишалось практично 
незмінним від бутонізації до цвітіння.  

Різниця у засвоєнні азоту тваринами між фазами початку бутонізації і 
повного цвітіння невірогідна (Р>0,01). 

Отже,  азот  протеїну  люцерни  сорту  Вінничанка  першого  укосу  серед 
 



досліджуваних сортів 

використовувався найкраще. 

Таблиця 3  

Баланс азоту у валахів при згодовуванні люцерни сорту Вінничанка (перший укіс) 
 

Фаза Прийнято з Виділено з Перетрав- Виділено з 
Утрималося в тілі 

 

% від % від 
розвитку кормом, г калом, г лено, г сечею, г г 

прийнятого перетравл.       

Початок 
29,56±1,12 4,79±0,15 24,77±1,14 13,32±1,26 11,45±0,69 38,8±2,6 46,4±3,4 

бутонізації        

Середина 
27,05±0,64 4,59±0,06 22,46±0,66 9,72±0,36 12,74±0,92 46,9±2,4 56,4±2,6 

бутонізації        

Повна 
26,99 5,47±0,08 21,52±0,08 11,96±0,82 9,56±0,76 35,4±2,8 44,5±3,6 

бутонізація        

Середнє за        

фазу 27,86±0,51 4,95±0,12 22,91±0,57 11,66±0,64 11,25±0,58 40,4±2,0 49,1±2,4 

бутонізації        

Початок 
30,38 6,06±0,22 24,32±0,22 12,69±0,75 11,63±0,92 38,7±3,0 47,7±3,4 

цвітіння        

Середина 
30,78 5,36±0,11 25,42±0,11 12,21±1,14 13,21±1,21 42,9±3,9 51,6±4,6 

цвітіння        

Повне 
32,06 5,90±0,20 26,16±0,20 12,61±1,15 13,55±1,20 42,3±3,8 51,8±4,5 

цвітіння        

Середнє за        

фазу 31,07±0,22 5,77±0,13 25,30±0,24 12,50±0,54 12,80±0,63 41,2±2,0 50,4±2,2 

цвітіння        

 

При аналізі балансу азоту люцерни другого укосу у валахів можна 
відмітити, що найбільший відсоток утримання азоту у тілі був характерним також 
для сорту Вінничанка. Його утрималося в тілі у фазу бутонізації 11,14 г,  

а у фазу повного цвітіння – 12,51 г, що у відсотках становить відповідно 38,0 і 

38,2 (табл. 4, 5, 6). 
Таблиця 4  

Баланс азоту у валахів при згодовуванні трави люцерни сорту Любава (другий укіс) 

Фаза 
Прийнято 

Виділено з Перетрав- Виділено з 
 Утрималося в тілі 

з кормом, 
 

% від % від 
розвитку калом, г лено, г сечею, г г 

г прийнятого перетравл.      

Бутонізація 24,10±1,01 7,70±0,80 16,46±0,74 11,48±0,82 4,98±0,79 20,4±2,9 30,1±4,0 

Початок 
28,99±0,20 7,10±0,58 21,89±0,62 13,84±1,01 8,05±3,22 30,7±5,2 36,2±5,8 

цвітіння        

Повне 
33,00±0,22 6,29±0,17 26,71±0,30 15,54±1,05 11,17±1,12 33,8±3,2 41,8±3,7 

цвітіння        

 

Таким чином, у фазу бутонізації найкраще використовувався вівцями азот 

протеїну люцерни сорту Вінничанка (як за перший, так і за другий укіс). Проте,  

у фазу цвітіння на першому місці серед досліджуваних сортів за рівнем 
використання протеїну виявився сорт Любава. 

 
Таблиця 5  

Баланс азоту у валахів при згодовуванні трави люцерни сорту Регіна (другий укіс) 
 



Фаза 
Прийнято 

Виділено Перетрав- Виділено 
Утрималося в тілі 

з кормом, 
 

% від % від 
розвитку з калом, г лено, г з сечею, г г 

г прийнятого перетравл.      

Бутонізація 28,33±0,76 6,44±0,42 21,89±0,49 15,11±0,35 6,78±0,56 23,9±1,1 30,9±1,9 

Початок 
31,55±0,49 6,42±0,35 25,13±0,29 13,42±0,31 11,71±0,40 32,9±2,3 40,7±3,0 

цвітіння        

Повне 
29,26±0,74 5,62±0,28 23,64±0,47 13,98±0,57 9,66±0,83 37,1±0,8 46,6±1,4 

цвітіння        

 

У міру дозрівання люцерни сорту Любава (як першого, так і другого 
укосу) засвоєння азоту її протеїну збільшується, у сорту ж Вінничанка 
залишається на одному рівні, а в сорту Регіна першого укосу зменшується, 
другого укосу – збільшується.  

Таблиця 6  

Баланс азоту у валахів при згодовуванні трави люцерни сорту Вінничанка 
 

Фаза 
Прийнято 

Виділено Перетрав- Виділено з 
Утрималося в тілі 

з кормом, 
 

% від % від 
розвитку з калом, г лено, г сечею, г г 

г прийнятого перетравл.      

Бутонізація 29,30 5,93±0,50 23,37±0,50 12,23±1,14 11,14±1,34 38,0±4,3 47,5±4,1 

Початок 
30,95 6,28±0,42 24,67±1,22 14,04±0,57 10,63±0,82 34,3±2,6 43,0±2,8 

цвітіння        

Повне 
32,71 5,24±0,08 27,47±0,08 14,96±0,32 12,51±0,35 38,2±1,2 45,5±1,3 

цвітіння        

 

Азот протеїну люцерни другого укосу сорту Регіна і Вінничанка 
утримується в тілі валахів однаково, а сорту Любава в другому укосі 
підвищується.  

Висновки. Дослідження показали, що використання вівцями азоту 

протеїну люцерни різних сортів на досить високому рівні. В цілому з 
досліджуваних сортів трави люцерни найкраще використовувався валахами 
азот протеїну сорту Вінничанка не зважаючи на укіс.  
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АННОТАЦИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОВЦАМИ АЗОТА ПРОТЕИНА ТРАВЫ ЛЮЦЕРНЫ В  
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЕ СОРТА, УКОСА И ФАЗЫ РАЗВИТИЯ 

 

Постернак Л.И., кандидат с.-х. наук, доцент 

Винницкий национальний аграрний университет 

 

Баланс азота в значительной степени характеризует превращение белковых веществ  
в организме животных. Известно, что в пищеварительном тракте часть белковых 
соединений кормов расщепляется к аминокислотам, остаток непереваренного протеина 

выбрасывается в кал, а аминокислоты в кишечнике всасываются в кровь и ею разносятся по 
всему телу. Ткани и клетки за счет этих аминокислот покрывают свои потребности в 

азотистых веществах для возобновления тех, которые распались, а для новообразованных 
(у животных, которые растут, стельных и др.), а излишок аминокислот дезаминируется.  

Баланс азота определялся в опытах по общепринятой методике на основе учета 

съеденных кормов, выделенной мочи, кала и данных лабораторных анализов по формуле: 

азот корма – (азот мочи + азот кала) = азот, который удержался в теле. Баланс азота, 

который изучался в опыте на валахах при скармливании травы люцерны разной фазы 

зрелости, был позитивным, но неодинаковым для исследуемых сортов. Уровень содержания 

азота в теле, при скармливании валахам люцерны сорта Любава, повышался в 

соответствии с фазой развития с 9,27 до 14,90 г (Р<0,01).  
При скармливании Регины в фазу бутонизации, усвоение азота было почти на одном 

уровне, а в фазу цветения уменьшалось. Данный показатель в фазу начала бутонизации 

представлял – 10,97 г, а в фазу полного цветения – 5,48. Разница достоверна (Р<0,01). 

Содержание азота в теле подопытных овец уменьшалось за счет ухудшения потребления 

люцерны сорта Регина. При поступлении в организм подопытных животных азота 

люцерны сортов Любава и Винничанка за счет почти одинакового потребления травы, 

содержание его в процентах от принятого в первом случае росло, а во втором – оставалось 

практически неизменным от бутонизации к цветению.  
Прослеживалась недостоверная разница (Р>0,01) в усвоении азота животными 

между фазами начала бутонизации и полного цветения. Наибольший процент содержания 

азота в теле люцерны второго укоса у валахов был характерным также для сорта 

Винничанка. Показатель содержания в теле в фазу бутонизации был – 11,14 г, а в фазу 

полного цветения – 12,51 г, соответственно в процентах – 38,0 и 38,2. Лучше всего 

использовался овцами азот протеина люцерны в фазу бутонизации сорта Винничанка при 

использовании зеленой травы как при первом так и при втором укосах. Однако, в фазу 

цветения на первом месте среди исследуемых сортов по уровню использования протеина 

оказался сорт Любава.  
Ключевые слова: баланс азота, овцы, белок, валахи, потребление, кормление, сырой 

протеин, азотистые соединения, корма, люцерна, обмен веществ, возобновление, питание 
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цветение, сорта, фазы развития  

Табл. 6. Лит. 11. 
 
 
 
 

 

ANNOTATION 

SHEEP USE OF ALFALFA HERB PROTEIN NITROGEN DEPENDING ON ITS VARIETY,  
SLOPE AND PHASE OF DEVELOPMENT 

 

Posternak L.I., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor 

Vinnytsia National Agrarian University 

 

Nitrogen balance characterizes the transformation of protein substances in the animals 

body. It is known that some protein compounds of the fodder are cleaved to the amino acids in the 

digestive tract. The rest of the undigested protein goes out with feces. In the intestine the amino 

acids are absorbed into the bloodstream and spread throughout the body. Due to these amino acids 

the tissues and cells meet their nitrogenous needs for the restoration for newly-created (growing 

animals, cellulose, etc.) ones. The excessive amino acids are de-substituted.  
During experiments nitrogen balance was determined by a conventional method based on 

the calculation of eaten feeds, excreted urine and feces, and laboratory analysis data according to 
the formula: feed nitrogen – (urine nitrogen + feces nitrogen) = retained in the body nitrogen.  

The wethers were fed by alfalfa grass of different maturity stages. The researched nitrogen 
balance was positive, but unequal for the studied varieties.  

The level of nitrogen assimilation in the animals body fed by Lubava alfalfa variety has been 
increased according to the developmental phase from 9.27 to 14.90 g (P<0.01).  

When animals are fed by Regina alfalfa variety in the phase of budding, nitrogen 
assimilation is almost the same but it decreased at the flowering phase. At the phase of the start of 

budding this indicator was 10.97 g but in the phase of full flowering it was 5.48 g. The difference is 
probable (P<0.01). The assimilation of nitrogen in the researched sheep body was reduced due to 

the deterioration of the consumption of Regina alfalfa variety.  
When the researched animals are fed by the Liubava alfalfa variety nitrogen percentage 

increased. When the researched animals are fed by the Vinnychanka alfalfa variety nitrogen 
percentage remained practically unchanged from budding to flowering phases.  

There was an unexpected difference (P>0.01) in the assimilation of nitrogen by animals 
between the phases of the budding beginning and full flowering.  

The Vinnychanka alfalfa variety has the highest percentage of nitrogen assimilation by 
sheep. At the budding phase it was 11.14 g, and at the phase of full flowering it was 12.51 g, 
respectively 38.0% and 38.2%.  

The sheep assimilated the alfalfa nitrogen at the budding stage of the Vinnychanka variety 
when green grass both the first and second slopes is used. However, the Liubava variety has got the 
first place among the researched varieties taking into consideration quality of the protein.  

Keywords: nitrogen balance, sheep, protein, wethers, consumption, feeding, crude protein, 
nitrogenous compounds, feed, alfalfa, metabolism, regeneration, protein nutrition, laboratory tests, 
biologically active substances, budding, flowering, varieties, phases of development  

Tab. 6. Ref. 11. 
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