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Скоромна О.І., кандидат с.-г. наук, доцент
Вінницький національний аграрний університет

ОЦІНКА В ПРОДУКЦІЇ МОЛОКА 1 КГ СУХИХ РЕЧОВИН БОБОВО- 
ЗЛАКОВИХ СУМІШОК РІЗНИХ ФАЗ ВЕГЕТАЦІЇ

Проведено оцінку кормів у  величинах продукції молока за продуктивною дією сухої 
речовини, сирого протеїну і неструктурними вуглеводами. Одиницею виміру для визначення 
продуктивної дії у  продукції молока взято 1 кг сухої речовини бобово-злакових сумішок 
різних фаз вегетації. Вміст кормових одиниць у  фазі цвітіння сумішки -  0,2, колосіння -  
0,19 корм. од., обмінної енергії і сирого протеїну більше у  фазі цвітіння, ніж колосіння на 
14,3% і 12,9% відповідно. Трава пасовища з перевагою грястиці збірної за показниками 
продуктивної дії сухої речовини, сирого протеїну з розрахунку на 1 кг сухої речовини має 
найнижчу продуктивну дію і її можна використовувати тільки у  годівлі корів з низької 
продуктивністю або для випасання м'ясної худоби. Для корів із низькою продуктивністю 
кращими є бобово-злакові сумішки у  фазу цвітіння: конюшино-злакова, конюшино- 
люцернова, конюшина з тимофіївкою і отава конюшини з тимофіївкою, високопродуктивних 
-  конюшино-злакова суміш та отава конюшини з тимофіївкою.

Ключові слова: корови, надій, протеїн, клітковина, продуктивна дія, злаково-бобові 
сумішки

Рис. 4. Табл. 1. Літ. 9.

Постановка проблеми. В основі сучасних систем живлення жуйних 
тварин лежить принцип нормованої годівлі, яка забезпечує їх оптимальну 
потребу в усіх елементах живлення (енергії, протеїні, мінеральних речовинах, 
вітамінах), у залежності від виду, віку, рівня і напрямку продуктивності, 
фізіологічного стану і живої маси [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Збільшення обсягів 
тваринницької продукції є одним з найважливіших завдань сільського 
господарства України і значне місце у цьому посідає виробництво 
збалансованих за протеїном кормів. Для забезпечення тваринництва 
високобілковими повноцінними кормами багаторічним бобово-злаковим 
сумішкам належить вирішальна роль. Адже, злакові сумішки трав не можуть 
забезпечити тварин протеїном, що сприяє низькій продуктивності тварин. За 
згодовування цих сумішок збільшується кількість витрачених кормів для 
одержання необхідних показників продуктивності зумовлює перевитрати 
кормів. Якщо згодовувати бобові трави у чистому вигляді, то вони слабше 
перетравлюються через те, що у них міститься багато сапонінів. Використання 
бобово-злакових сумішок дають можливість збільшити вихід як кормових 
одиниць, так і перетравного протеїну [1, 6].

Основним методом, за допомогою якого можна оцінити поживність 
корму і використання поживних речовин, є метод балансу речовин і енергії в 
організм. Суть даного методу полягає в тому, що висновок про продуктивну
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дію корму можна зробити за накопиченням білка і жиру у процесі годівлі, тобто 
за змінами у тілі тварин. У багатьох країнах світу з розвинутим тваринництвом 
оцінку поживності кормів визначають у крохмальних еквівалентах Кельнера, за 
сумою перетравних поживних речовин (СППР), перетравної енергії (ПЕ), 
обмінної енергії (ОЕ), чистої енергії (ЧЕ), скандинавськими, енергетичними і 
«вівсяними» кормовими одиницями. У таблицях поживності кормів США і 
Канади вказують всі види енергії (перетравної -  СППР, обмінної і чистої), для 
того щоб фермери або відповідні служби користувалися під час складання 
раціонів тією системою, яка їм більше зрозуміла [2, 3, 4, 5, 6, 7].

Нині ситуація стосовно нормування годівлі худоби у світовій і 
вітчизняній зоотехнічній науці і практиці докорінно змінилася, що вимагає 
суттєвого перегляду традиційних положень з організації повноцінної годівлі 
тварин [6].

Метою досліджень є проведення оцінки бобово-злакових сумішок різних 
фаз вегетації у величинах продукції молока за продуктивною дією сухої 
речовини, сирого протеїну і неструктурними вуглеводами.

Матеріал та методика досліджень. За одиницю виміру оцінки кормів у 
величинах продукції молока взято 1 кг сухої речовини корму з визначенням 
продуктивної дії в продукції молока. Зазначені показники корму є складовими 
його сухої речовини і взаємозалежні між собою. Поряд із цим, потреба корів у 
протеїні для синтезу молока визначається у вмісті білку у продукті, тобто, не в 
енергії, а у натуральних величинах. Такий принцип потреби поживних речовин 
для синтезу молока взято нами для оцінки продуктивної дії будь-якого корму [8].

Результати досліджень. Критерієм оцінки будь-якого корму, за 
сучасними довідниками [6, 9], є кормові одиниці, обмінна енергія, сирий і 
перетравний протеїн, сира зола, жир та інші показники. У таблиці 1 подана 
оцінка бобово-злакових сумішок у продукції молока 1 кг сухої речовини за 
кормовими одиницями, обмінною енергією, сирим протеїном і крохмалем із 
цукром за оптимальної структури раціону для корів різного рівня 
продуктивності. Якщо оцінювати сумішки у фазі цвітіння і колосіння в еталоні 
корму 1 кг сухої речовини за вмістом кормових одиниць, то найвищий їх вміст 
-  0,2 корм. од. у фазі цвітіння, а при колосінні -  0,19 корм. од. Така оцінка є 
аналогічною і за обмінною енергією, тоді як за вмістом сирого протеїну 
перевага надається суміші у фазі цвітіння. Вміст сирого протеїну становить 
14,3% проти 12,9% у фазу колосіння.

Детальний аналіз із показниками у продукції молока наведений у таблиці 1.
Трава пасовищна (табл. 1) з перевагою грястиці збірної, за рівня 36,2% 

сирої клітковини у сухій речовині та 7,4% сирого протеїну, характеризується 
дуже високим коефіцієнтом депресивної дії клітковини -  2,0-2,1, та вмісту у 
кормі 0,21 корм. од. і 2,61 МДж обмінної енергії. Продукція молока 1 кг сухої 
речовини такого корму за сирим протеїном становить 0,4-0,3 кг. Таким чином,
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за згодовування коровам різного рівня продуктивності 10 кг сухої речовини 
трави пасовища з перевагою грястиці збірної буде одержано 4,0-3,0 кг молока.

Таблиця 1
О цінка у продукції молока 1 кг сухої речовини бобово-злакових сумішок із високим 

коефіцієнтом депресивної дії клітковини за кормовими одиницями, обмінною енергією,
сирим протеїном і крохмалем із цукром

Показник Добовий надій корів, кг
12-16 18-22 24-28 30-32 36-40

1 2 3 4 5 6
Бобово-злакові сумішки (цвітіння) (корм.од. -  0,20; ОЕ -  2,11 МД

крохмаль+цукор -  8,6%; СК -  30,9%)
(Ж; СП -  14,3%;

Продукція молока (кг) за:
корм. од. 0,8-0,9 0,9 0,8 0,8-0,75 0,7
ОЕ 0,7-0,8 0,8 0,8-0,75 0,75-0,7 0,7
сирим протеїном 1,0 1,0-0,9 0,8 0,8-0,7 0,7-0,65
крохмалем і цукром 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Коефіцієнт депресивної дії клітковини 1,1-1,2 1,2-1,3 1,4-1,5 1,5-1,6 1,7-1,8
Бобово-злакові сумішки (колосіння) (корм.од. -  0,19; ОЕ -  2,12 МДЖ; СП -  12,9%;

крохмаль+цукор -  9,5%; СК -  28,9%)
Продукція молока (кг) за:

корм. од. 0,8-0,9 0,9 0,9-0,8 0,8 0,75-0,7
ОЕ 0,8-0,9 0,9 0,9-0,8 0,8 0,8-0,7
сирим протеїном 1,0 0,9-0,8 0,8-0,75 0,7 0,7-0,6
крохмалем і цукром 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Коефіцієнт депресивної дії клітковини 1,1 1,15-1,3 1,3-1,4 1,4-1,5 1,6-1,7
Коню шино-злакова суміш (корм.од. -  0,19; ОЕ -  2,01 МДЖ; СП -  17,8%; крохмаль+цукор

-  9,1%; СК -  23,7%)
Продукція молока (кг) за:

корм. од. 0,9-1,0 1,1 1,1-1,0 1,0-0,95 0,9-0,85
ОЕ 0,85-0,95 1,0-1,05 1,05-1,0 1,0-0,95 0,9
сирим протеїном 1,5 1,5-1,45 1,4-1,3 1,3-1,2 1,1
крохмалем і цукром 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Коефіцієнт депресивної дії клітковини - - 1,1-1,2 1,2-1,25 1,3-1,4
Трава пасовищна з перевагою грястиці збірної (корм.од. -  0,21; ОЕ -  2,61 МДЖ; СП -

7,4%; крохмаль+цукор -  6,5%; СК -  36,2%)
Продукція молока (кг) за:

корм. од. 0,5-0,6 0,6 0,6-0,5 0,5 0,5-0,45
ОЕ 0,55-0,6 0,6 0,6 0,6 0,55-0,5
сирим протеїном 0,5-0,4 0,4 0,4-0,35 0,3 0,3
крохмалем і цукром 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Коефіцієнт депресивної дії клітковини 1,3-1,4 1,4-1,6 1,6-1,8 1,8-1,9 2,0-2,1
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Продовження таблиці 1
1 2 3 4 5 6

Конюшина і грястиця (цвітіння) (корм.од. -  0,19; ОЕ -  2,01 МДЖ; СП -  12,2%;
крохмаль+цукор -  8,3%; СК -  27,4%)

Продукція молока (кг) за:
корм. од. 0,9-0,95 1,0-0,9 0,9 0,8 0,8-0,7
ОЕ 0,8 0,9-0,8 0,8 0,8 0,75-0,7
сирим протеїном 1,0-0,95 0,9-0,8 0,8-0,75 0,7 0,7-0,6
крохмалем і цукром 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Коефіцієнт депресивної дії клітковини 1,0-1,05 1,1-1,2 1,2-1,3 1,4 1,5-1,6
Конюшино-люцернова суміш (цвітіння) (корм.од. -  0,22; ОЕ -  2,37 М

крохмаль+цукор -  8,8%; СК -  27,2%)
ЧДЖ; СП -  17,0%;

Продукція молока (кг) за:
корм. од. 0,9-1,0 1,0 0,9 0,9-0,8 0,8-0,75
ОЕ 0,8-0,9 0,9 0,9-0,85 0,8 0,8
сирим протеїном 1,4 1,3-1,2 1,2-1,1 1,05-1,0 0,9
крохмалем і цукром 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Коефіцієнт депресивної дії клітковини - 1,1-1,2 1,2-1,3 1,4 1,5-1,6
Коню шина і тимофіївка (корм.од. -  0,

14,7
6; ОЕ -  1,84 МДЖ; СП -  15,0%; крохмаль+цукор -  

%; СК -  29,5%)
Продукція молока (кг) за:

корм. од. 0,8-0,9 0,9-0,8 0,8 0,8-0,7 0,7
ОЕ 0,75-0,8 0,85-0,8 0,8 0,8 0,7
сирим протеїном 1,15-1,1 1,1-1,0 0,9 0,85-0,8 0,8-0,7
крохмалем і цукром 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Коефіцієнт депресивної дії клітковини 1,1 1,2-1,3 1,3-1,45 1,5-1,55 1,6-1,7
О тава конюшини з тимофіївкою (корм.од. -  0,15; ОЕ -  1,80 МДЖ; СП -  18,5%;

крохмаль+цукор -  10,2%; СК -  26,3%)
Продукція молока (кг) за:

корм. од. 0,8-0,9 0,9 0,85-0,8 0,8 0,7
ОЕ 0,8-0,9 0,9 0,9-0,85 0,85-0,8 0,8
сирим протеїном 1,55-1,5 1,5-1,4 1,3-1,2 1,2-1,1 1,1-1,0
крохмалем і цукром 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Коефіцієнт депресивної дії клітковини - 1,05-1,1 1,2-1,3 1,3-1,4 1,5-1,55
Трава пасовищ на з суміші конюшини і тимофіївки (корм.од. -  0,24; ОЕ -  2,80 МДЖ; СП

-  13,7%; крохмаль+цукор -  9,4%; СК -  30,9%)
Продукція молока (кг) за:

корм. од. 0,75-0,8 0,8 0,7-0,8 0,7 0,6-0,7
ОЕ 0,7-0,8 0,8 0,8 0,7-0,8 0,7
сирим протеїном 1,0 0,9 0,8 0,7-0,75 0,6-0,7
крохмалем і цукром 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Коефіцієнт депресивної дії клітковини 1,1-1,2 1,2-1,3 1,4-1,5 1,5-1,6 1,7-1,8

Конюшина і грястиця збірна (табл. 1) у фазі цвітіння, що містить сирої 
клітковини 27,4% і сирого протеїну у сухій речовині 8,3%, забезпечує 
продукцію молока за протеїном 1,0-0,8 кг від корів з добовим надоєм
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відповідно 12-22 кг, а з високою продуктивністю рівень продукції молока 
становить 0,6-0,7 кг. Основним фактором такого зменшення продукції молока є 
депресивна дія клітковини на рівні коефіцієнта 1,5-1,6.

Конюшино-люцернова суміш (табл. 1) у фазу цвітіння містить у сухій 
речовині 27,2% сирої клітковини і 17,0% сирого протеїну та забезпечує 
продукцію молока 1 кг сухої речовини корму за протеїном у 1,4-1,2 кг корів із 
добовим надоєм 12-24 кг, а з вищою продуктивністю -  на рівні 1,1-0,9 кг. 
Мінімальний коефіцієнт депресивної дії клітковини -  1,1-1,2 і максимальний -  
1,5-1,6. Конюшина з тимофіївкою (табл. 1) порівняно до конюшино-люцернової 
суміші має вищий вміст сирої клітковини (29,5%) і нижчий сирого протеїну 
(15,0% на суху речовину), а тому у такому ж порівнянні нижчу продукцію 
молока за сирим протеїном і вищий коефіцієнт депресивної дії клітковини.

Отава конюшини з тимофіївкою (табл. 1), що містить 18,5% сирого 
протеїну і 26,3% сирої клітковини у сухій речовині, має високу продуктивну 
дію за протеїном -  1,55-1,4 кг молока для корів із добовим надоєм 12-22 кг і 
добовим надоєм 24-40 кг -  відповідно 1,3-1,0 кг. Максимальний коефіцієнт 
депресивної дії клітковини -  1,55, тоді як трава пасовища із суміші конюшини і 
тимофіївки за високого вмісту сирої клітковини (30,9%) оцінюється високим 
коефіцієнтом депресивної дії клітковини -  1,7-1,8.

Аналіз травостою у продукції молока свідчить про те, що трава пасовища 
з перевагою грястиці збірної за показниками з розрахунку на 1 кг сухої 
речовини, порівняно із вищезазначеними травостоями пасовищ, має дуже 
низьку продуктивну дію. Травостій такого пасовища можна використовувати 
тільки у годівлі низькопродуктивного стада або випасання м'ясної худоби.

Порівняльна оцінка у продукції молока цих же бобово-злакових сумішок 
для корів з добовим надоєм 18-22 кг, яка подана в графічному показі, є 
підтвердженням перспективної оцінки кормів у продукції молока за сирим 
протеїном (рис. 1).

Наглядно показано (рис. 1), що висока продукція молока за сирим 
протеїном для корів з добовим надоєм в середньому 20 кг є бобово-злакові 
сумішки у фазу цвітіння, конюшино-злакова суміш, конюшино-люцернова 
суміш (цвітіння), конюшина з тимофіївкою і отава конюшини з тимофіївкою.

Така ж оцінка зазначених сумішок для високопродуктивних корів з 
добовим надоєм 36-40 кг молока свідчить про перевагу тільки конюшино - 
злакової суміші і отави конюшини з тимофіївкою (рис. 2), а більшість сумішок 
мають продуктивну дію за сирим протеїном на рівні з кормовими одиницями і 
обмінною енергією.
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Рис. 1. П орівняльна оцінка в продукції молока 1 кг сухої речовини бобово-злакових 
сумішок за кормовими одиницями, обмінною енергією та сирим протеїном для корів з

добовим надоєм молока 18-22 кг

Трава 
пасовищна 

з суміші 
конюшини

Трава
пасовищнаБобово-

злакові
сумішки

(колосіння

Конюшин Отава
конюшиниБобово-

злакові
сумішки
(цвітіння)

Конюшин 
о-злакова 

суміш

Конюшина 
і грястиця 
(цвітіння)

Конюшина
люцернова

суміш
(цвітіння)

перевагою
грястиці
збірної

ТИМО І ТИМ О І ІІЇВКО

тимофіївк

Е-г 0,4

□код
□ ОЕ
□  СП

Рис. 2. П орівняльна оцінка в продукції молока 1 кг сухої речовини бобово-злакових 
сумішок за кормовими одиницями, обмінною енергією та сирим протеїном для корів з

добовим надоєм молока 36-40 кг

8



Аграрна наука
та харчові технології

Г одівля тварин та
технологія кормів

Випуск 2(105)
2019

Порівняльна оцінка у продукції молока бобово-злакових сумішок за 
сирим протеїном і кормовими одиницями для корів з добовим надоєм 18-22 кг і 
36-40 кг показує перевагу використання травостою сумішок для корів з рівнем 
продуктивності 6 тис. кг молока за лактацію (рис. 3, 4).

Рис. 3. П орівняльна оцінка в продукції молока 1 кг сухої речовини бобово-злакових
сумішок за сирим протеїном

Рис. 4. П орівняльна оцінка в продукції молока 1 кг сухої речовини бобово-злакових
сумішок за кормовими одиницями

Продуктивна дія об'ємистих кормів у величинах продукції молока 
обумовлюється строками збирання трав і інших кормових культур при заготівлі
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сіна, сінажу, силосу. Відомо, що багаторічні бобові трави слід скошувати у фазу 
бутонізації, злакові -  у фазу виходу у трубку і колосіння, а вико-злакові суміші 
-  на початку наливу бобів. Дія клітковини на перетравлення поживних речовин 
корму залежить від її лігніфікації і вмісту кремнію. Основною інкрустуючою 
речовиною рослинної клітинної стінки є лігнін. Інтенсивна лігніфікація 
клітинних стінок рослин починається після припинення росту клітин.

Особливість бобових трав полягає у тому, що у ранній фазі бутонізації у них 
міститься висока концентрація пектинових речовин -  близько 10-12% у сухій 
речовині при значній кількості також пензонатів і геміцелюлози. Пектинові 
речовини є джерелом глюкози, яка знаходиться у межах 60-65% за масою, поряд з 
цим вони перешкоджають контакту бактеріальних ферментів рубця з волокнами 
целюлози і одночасно при ферментації є джерелом забезпеченості енергією росту 
мікробів і утворення АТФ у целюлозолітичних бактерій, що забезпечує більш 
високу перетравність клітковини у бобових, порівняно із злаками.

Висновки. Встановлено, що для корів із продуктивністю 18-22 кг молока 
добового надою кращими є бобово-злакові сумішки у фазу цвітіння: 
конюшино-злакова суміш, конюшино-люцернова суміш (цвітіння), конюшина з 
тимофіївкою і отава конюшини з тимофіївкою у зв'язку із вищою 
продуктивною дією, вираженою у продукції молока за цими показниками. Тоді, 
як для корів з добовим надоєм 36-40 кг молока мають вищу продуктивну дію 
лише конюшино-злакова суміш та отава конюшини з тимофіївкою.
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АННОТАЦИЯ
ОЦЕНКА В ПРОДУКЦИИ МОЛОКА 1 КГ СУХИХ ВЕЩЕСТВ БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ

СМЕСЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ФАЗ ВЕГЕТАЦИИ

Скоромна О.И., кандидат с.-х. наук, доцент
Винницкий национальный аграрный университет

Проведена оценка кормов в величинах продукции молока за продуктивным действием 
сухого вещества, сырого протеина и неструктурными углеводами. Единицей измерения для 
определения продуктивного действия в продукции молока взято 1 кг сухого вещества 
бобово-злаковых смесей различных фаз вегетации. Содержание кормовых единиц в фазе 
цветения смеси -  0,2, колошения -  0,19 корм. ед., обменной энергии и сырого протеина 
больше в фазе цветения, чем колошения на 14,3% и 12,9% соответственно. Трава пастбища 
с преобладанием ежи сборной по показателям продуктивного действия сухого вещества, 
сырого протеина в расчете на 1 кг сухого вещества имеет самое низкое продуктивное
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действие и ее можно использовать только в кормлении коров с низкой
производительностью или для выпаса мясного скота. Для коров с низкой
производительностью лучшими являются бобово-злаковые смеси в фазу цветения: клеверно
злаковая, клеверно-люцерновая, клевер с тимофеевкой и отава клевера с тимофеевкой, 
высокопроизводительных - клеверно-злаковая смесь и отава клевера с тимофеевкой.

Ключевые слова: коровы, удой, протеин, клетчатка, продуктивное действие, 
злаково-бобовые смеси

Рис. 4. Табл. 1. Лит. 9.

ANNOTATION
EVALUATION OF 1 KG OF DRY MATTER OF LEGUMINOUS-CEREAL MIXTURES IN  

DIFFERENT PHASES OF VEGETATION IN THE PRODUCTION OF MILK

Skoromna O.I., Candidate o f Agricultural Sciences, Associate Professor
Vinnytsia National Agrarian University

The evaluation o f feed based on the productive effect o f dry matter, crude protein and 
nonstructural carbohydrates in the production o f milk was made. 1 kg o f dry matter o f leguminous- 
cereal mixtures in different phases o f vegetation is taken as a unit o f measurement for determining 
the productive effect o f dairy products. The content o f feed units in the flowering phase o f the 
mixture is 0.2, while it is 0.19 in the phase o f earing. The flowering phase gives more exchange 
energy and crude protein than the earing one by 14.3% and 12.9%, respectively. According to 
indicators o f dry matter and crude protein per 1 kg o f dry matter, the pasture grass with preference 
o f Dactylis glomerata L. has the lowest productive effect and can be used only for feeding the low 
productivity cows or for grazing livestock. The leguminous-cereal mixtures in the flowering phase 
like clover-cereal, clover-lucerne, clover with timothy and aftergrass o f clover with timothy are the 
best for low productivity cows, while the clover-cereal mixture and aftergrass o f clover with timothy 
are good for high productivity cows.

The pasture grass with preference o f Dactylis glomerata L. has the highest coefficient of 
fiber depressive action. The production o f milk by the content o f crude protein per 1 kg o f dry 
matter o f such feed is 0.4-0.3 kg. The clover and Dactylis glomerata L. in the flowering phase 
reduce the production o f milk by the content ofprotein to 1.0-0.8 kg with a daily milk yield o f 12-22 
kg and a high productivity o f 0.6-0.7 kg.

The clover-lucerne mixture provides 1.4-1.2 and 1.1-0.9 kg, respectively. In combination 
with timothy, it has a slightly lower milk production by the content o f crude protein and a higher 
coefficient o f fiber depressive action.

The aftergrass o f clover with timothy has a high productive effect o f 1.55-1.4 kg o f milk by 
the content ofprotein for the cows with low yield and 1.3-1.0 kg for those with high yield.

The productive effect o f voluminous feed in the production o f milk is determined by the 
timing o f harvesting grasses for hay and silage. Perennial legumes should be cut in the phase of 
budding, cereals -  in the phase o f the output into the tube and earing, vetch-cereal mixtures -  at the 
beginning o f the filling o f beans.

Keywords: cows, yield, protein, fiber, productive effect, leguminous-cereal mixtures
Fig. 4. Tab. 1. Ref. 9.
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