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ВМІСТ КАРОТИНУ У СІНІ З ЛЮЦЕРНИ ЗАЛЕЖНО ВІД 

ТЕХНОЛОГІЇ ЙОГО ЗАГОТІВЛІ 
 

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

Вінницький національний аграрний університет, 
 

Заготівля високоякісного сіна з люцерни займає важливе місце у 
створенні кормової бази для тваринництва. Адже саме це сіно 
характеризується найвищим вмістом протеїну, до складу якого входять 
практично всі незамінні амінокислоти [1]. Воно багате мінеральними 
речовинами та вітамінами і є бажаним компонентом раціонів 
сільськогосподарських тварин. При згодовуванні сіна люцерни 
підвищується перетравність раціону та засвоєння поживних речовин, в 
результаті чого покращується продуктивність тварин. 

Технологічні польові досліди (перший і другий) проведені за 
єдиною схемою (табл. 1). Особливістю другого досліду було те, що 
четвертий варіант з нього було виключено, оскільки результати першого 
досліду підтвердили недоцільність проведення трикратного обробітку 
валка на добу в процесі заготівлі сіна люцерни. 

Таблиця 1 – Схема першого та другого дослідів* 
 

Варіант Обробіток валка (ворушіння, обертання) при висушуванні трави 
люцерни в полі, кратність на добу 

1 - контрольний б е з о б р о б і т к у 

2 - дослідний о д н о к р а т н и й 

3 - дослідний д в о к р а т н и й 

4 – дослідний** т р и к р а т н и й 

* При досягненні маси вологості 50-55% операція ворушіння замінюється на 
обертання валка 

** Лише в першому досліді 
 

Результати наших досліджень та дані наукової літератури вказують 
на те, що якість і поживність сіна люцерни в значній мірі залежить від 
технології його заготівлі, інтенсивності сушіння, погодних умов тощо. При 
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цьому кратність обробітку валка в процесі пров’ялювання маси відіграє 
далеко не другорядну роль [2]. 

За хімічним складом сіно люцерни, заготовлене при однократному 
обробітку валка, в найбільшій мірі наближається до показників зеленої 
люцерни. Вміст протеїну в ньому був лише на 0.8-0.86 % (1-й і 2-й досліди 
відповідно) нижчим в порівнянні до вихідної маси, в той час як в 
контрольному варіанті ця різниця складала 2.18-2.75 %. За нашими даними 
в процесі висушування люцерни в полі мають місце істотні втрати 
поживних речовин, особливо протеїну та жиру, розмір яких залежав від 
інтенсивності сушіння та кратності обробітку валка. 

Результати досліджень переконливо доводять залежність розміру 
втрат каротину від інтенсивності сушіння та часу перебування скошеної 
маси в полі (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Вміст каротину, кальцію та фосфору в досліджуваному 

сіні люцерни, мг/кг натуральної маси 
 

Варіант Вміст вологи, % Каротин Кальцій Фосфор 
1-й дослід 

Вихідна маса 76,46 52,3 6,90 0,85 
1 19,22 18,8 15,3 1,71 
2 15,45 32,4 15,93 1,73 
3 14,54 29,8 14,81 1,49 
4 14,26 28,9 15,34 1,53 

2-й дослід 
Вихідна маса 79,01 47,8 6,67 0,91 

1 16,26 18,7 13,27 1,83 
2 17,18 30,4 12,86 1,95 
3 17,04 28,3 13,31 1,88 

 
Зниження вмісту поживних речовин в сіні відбувається в результаті 

зменшення співвідношення маси листя та стебел [3]. Втрати каротину в 
процесі висушування люцерни в обох наших дослідах були в межах від 
36.4-38.1 в 2 варіанті до 60.9-64.1 % в контрольному варіанті. 

Дані проведених дослідів дають підставу стверджувати, що сіно 
заготовлене із застосуванням однократного обробітку валка мало 
найбільший вміст каротину в натуральній масі – 32,4 мг/кг в першому і 
30,4  мг/кг  в другому дослідах. Втрати  каротину в  контрольних варіантах 
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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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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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