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дослідів становили 64,1 і 60,9 %, в 2 варіанті – 38,1 і 36,4 %, в 3 варіанті – 
43,1 і 40,8 % до вихідної маси. 
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ВПЛИВ КРАТНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПО ОБРОБІТКУ 

ЛЮЦЕРНИ ПРИ ВИСУШУВАННІ НА ЇЇ ХІМІЧНИЙ СКЛАД 
 

Журенко Ю.І., канд. с.-г. наук, доцент 
Ковальчук О.В., старший викладач 

Вінницький національний аграрний університет, 
 

Заготівля сіна пов’язана з великими втратами поживних речовин 
через втрату листя та суцвіть або значною витратою енергії для штучного 
сушіння. Механічні втрати часто перевищують 40 % і більше, причому 
більше половини їх відбувається при виконанні польових операцій: 
скошування, плющення, ворушіння, згрібання та підбирання маси [1]. 

Питання щодо впливу кратності технологічних операцій по 
обробітку валка робочими органами машин для кормовиробництва при 
заготівлі сіна з люцерни на хімічний склад вивчалося недостатньо, що і 
стало метою проведених досліджень. 

Польові технологічні досліди проведені у 2016-2017 р.р. на чистих 
посівах люцерни синьої сорту Вінничанка в різних погодних умовах. 
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Найбільш розповсюдженими є технології, які передбачають 

висушування трави в покосах та валках до вологості 20-22 %, або 25-30 %. 
У першому випадку траву з валків підбирають і пресують в тюки, або в 
рулони, які закладаються на зберігання. В іншому випадку траву пресують 
в тюки, щільність яких не перевищує 140 кг/м3 і залишають у полі 
протягом 2-3 днів для досушування [2]. 

На хімічний склад та поживну цінність сіна люцерни впливають: 
кліматичні умови, ґрунти, фаза розвитку в період скошування маси, сорт, 
технологія вирощування та заготівлі, інше. 

Результати, одержані в польових технологічних дослідах, показують, 
що кратність обробітку валка в процесі заготівлі люцерни на сіно та погодні 
умови в певній мірі впливають на вміст поживних речовин в ньому (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Хімічний склад сіна люцерни 

 

Варіант та кратність 
обробітку валка 

Суха 
речовина, 

г/кг 

Міститься в сухій речовині, % 

протеїну жиру клітко- 
вини 

золи БЕР 

Перший дослід 
Вихідна маса 235,4 15,61 3,20 34,07 7,05 40,07 

1- без обробітку 807,8 13,43 1,52 39,89 6,87 38,29 
2- однократний 845,5 14,81 2,05 35,95 6,35 40,84 
3- двократний 854,6 13,69 1,80 40,23 6,56 37,72 
4- трикратний 857,4 13,65 1,65 38,92 6,72 39,06 

Другий дослід 
Вихідна маса 209,9 16,57 3,35 27,48 7,21 45,39 

1- без обробітку 837,4 13,84 2,05 33,74 7,0 43,37 
2- однократний 828,2 15,71 2,66 30,38 7,46 43,79 
3- двократний 829,6 15,06 2,61 30,55 7,62 44,16 

 
Так, вміст протеїну у вихідній масі (перший дослід) становив 15,61, у 

сіні, заготовленому без застосування обробітку валка – 13,43, з 
застосуванням однократного обробітку – 14,81, двократного – 13,69 і 
трикратного 13,65 % в сухій речовині. 

Отже, за вмістом сирого протеїну в першому досліді лише сіно 2-го 
варіанту, заготовлене при застосуванні однократного обробітку валка, 
згідно вимог Держстандарту можна віднести за якістю до І класу. В решті 
варіантів  (1,  3,  4)  сіно  дещо  поступалося  вимогам  Держстандарту  і  за 
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вмістом протеїну займало проміжне місце між І і ІІ класом [3]. 

При аналізі одержаних результатів за вмістом протеїну в сіні, можна 
легко помітити, що в процесі сушіння люцерни відбулося зниження 
кількості протеїну, яке характеризується в першому досліді такими 
показниками: в контролі (перший варіант) – на 2,18  %, в 2 варіанті – на  
0,8 %, тобто майже в 3 рази менше, ніж в контролі, в 3 варіанті  – на 1,92 і  
в 4 варіанті – на 1,96 % менше в порівнянні з зеленою люцерною. 

Необхідно відмітити, що сіно, заготовлене в кращих погодних 
умовах 2017 р., в другому досліді, за вмістом протеїну було кращим по  
всіх варіантах досліду в порівнянні з відповідними варіантами першого 
досліду (у 2016 р. дощило). При цьому сіно, заготовлене при однократному 
обробітку валка, містило найбільшу кількість протеїну – 15,71 в сухій 
речовині, що на 0,86 % поступалося вихідній масі. За вмістом протеїну в 
сухій речовині сіно 2 і 3 варіантів можна віднести до І класу. 

Одержані в наших дослідах результати підтверджують той факт, що 
зростання вмісту клітковини в сіні в процесі його заготівлі проходило 
більш інтенсивно, ніж зниження рівня протеїну в розрахунку на годину 
пров’ялювання маси. Так в 1-му досліді в середньому за 1 годину сушіння 
вміст протеїну знижується на 0,015-0,026 %, а в 2-му – на 0,025-0,047 %. В 
цей же час зростання вмісту клітковини становило відповідно 0,036-0,085 
та 0,073 – 0,107 % в сухій речовині за 1 годину сушіння трави. 

Дані проведених дослідів дають підставу стверджувати, що за усіма 
показниками вмісту поживних речовин кращою виявилась технологія 
заготівлі сіна, яка відповідає другому дослідному варіанту, тобто із 
застосуванням однократного обробітку валка на добу. 
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