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Совершенствование генеалогической структуры племенных стад украинского черно-пестрого молочного 

скота путем определения и использования быков-лидеров 

М.В. Ткаченко, С.В. Ткаченко 
Ранее проведенные исследования показали, что генетический прогресс в стадах черно-пестрых молочных коров, 

фактически полностью зависит от отбора быков-производителей (90–95 %), так как при самой жестокой выбраковки 

матерей коров эффект селекции  возможно повысить не больше чем на 15 %. Поэтому селекционно-племенная работа с 
украинской черно-пестрой молочной породой должна быть направлена на выявление и интенсивное использование 
выдающихся производителей, которые в значительной мере превосходят по продуктивным качествам маточное пого-

ловье и стойко передают его потомству. 
Усовершенствование генеалогической структуры украинской черно-пестрой молочной породы путем уменьшения 

количества старых линий и развитием новых более продуктивных, приведет к увеличению интенсивности отбора луч-

ших быков-производителей, как в группу отцов быков, так и группу отцов коров.  

Ключевые слова: линия, популяция, генетический прогресс, эффект селекции, племенная ценность, интенсив-
ность отбора, спермопродукция, быки-производители, быки-лидеры. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ  

ПІД ЧАС КОНСЕРВУВАННЯ КУКУРУДЗЯНОГО СИЛОСУ  

Вивчено вплив використання мікробних консервантів у технології заготівлі і зберігання кукурудзяного силосу. 
Окреслено основні переваги консервантів та перспективи їх використання. 

Встановлено, що добавки мікроорганізмів запобігають розвитку гнилісних мікроорганізмів, плісняви та грибків і 
тим самим забезпечують збереження вихідних властивостей сировини.  

Використання консерванту 11С33 у дозі 1 г на 1 т силосної маси забезпечує зниження втрат сухої речовини за пе-
ріод зберігання на рівні 6,8 % проти 19,8 % у контролі відповідно. 

Згідно з вимогами ДСТУ 4782:2007 та отриманими результатами біохімічних досліджень силосу, встановлено, що корм 

заготовлений без використання консерванту, можна віднести до ІІІ класу, а оброблений інокулянтом 11С33 – І класу. 
Ключові слова: кормовиробництво, мікробні закваски, силос, консервант, силосування, інокулянт. 
 

Постановка проблеми. Проблема збільшення виробництва кормів у тваринницьких госпо-

дарствах вирішується по-різному. Найважливіше значення має застосування таких способів заго-

тівлі, зберігання кормів, за яких забезпечується найповніше збереження їх фізіологічно корисних 

властивостей за мінімальних затрат праці і матеріальних засобів. 
Організація стабільної годівлі сільськогосподарських тварин потребує широкого застосуван-

ня різних технологічних прийомів заготівлі і зберігання кормів. 
Найскладнішою проблемою є збирання і консервування зелених кормів. Зменшення втрат 

поживних речовин під час заготівлі консервованих кормів забезпечується створенням сировин-

ного конвеєра, оптимальними строками збирання кормових культур, швидкими темпами заготів-
лі кормів і найсприятливішими умовами їх зберігання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним із поширених, доступних та надійних спо-

собів збереження зелених кормів є силосування, яке дає змогу зберігати корм з властивостями, 

близькими до вихідної сировини. Однак втрати поживних речовин під час силосування можуть 
сягати 40 % внаслідок порушення технології закладання силосу та неконтрольованого аеробного 
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бродіння [1–3]. Втрати від небажаних біологічних процесів у силосі можна суттєво зменшити 

завдяки використанню консервантів. У багатьох країнах з використанням консервантів заклада-
ють від 20 до 90 % силосу [4]. 

Сьогодні вивчено консервувальну здатність майже ста консервантів різної природи [5]. За 
своїм складом вони поділяються на хімічні та біологічні. 

Більш ефективним та економічно доцільним є використання для силосування мікробних пре-
паратів. З огляду на те, що в основі процесу силосування лежить молочно-кисле бродіння, впро-
довж декількох десятиліть приділяли значну увагу селекції молочно-кислих мікроорганізмів з 
метою розроблення на їх основі бактеріальних заквасок. Застосування таких прогресивних тех-
нологічних прийомів заготівлі силосу зумовлює зміну його якості і виходу поживних речовин. 

Безперечно, силос, консервований за допомогою мікробних заквасок, більшою мірою забез-
печує кормові потреби тварин, а силосування відповідає вимогам охорони праці та захисту на-
вколишнього середовища і при цьому є найбільш економічно ефективним. Заготовлений таким 
способом силос не поступається за якістю продукції, отриманій з використанням хімічних консе-
рвантів, але мікробні закваски дешевші [6]. Крім того, молочнокисле бродіння є найбільш еконо-
мним енергетично, тому, що при розкладі одного кілограму цукру (3760 ккал) до молочної кис-
лоти утворюється 3615 ккал (втрачається 4 % енергії), в той час як перетворення цукру в оцтову 
кислоту дає 15 %, а в масляну – 24 % втрат енергії. 

Метою роботи було вивчення ефективності використання мікробних препаратів під час кон-
сервування кукурудзяного силосу. 

Матеріал і методика досліджень. Науково-господарський дослід було проведено на молоч-
нотоварній фермі ПСП «Гейсиське» з розведення великої рогатої худоби української чорно-рябої 
молочної породи Ставищанського району Київської області. 

Перед проведенням дослідів було заготовлено два види кукурудзяного силосу: один без ви-
користання консервантів (контроль), інший – з використанням силосних заквасок компанії „Піо-
нер” (інокулянт 11С33). 

У серпні скошену кукурудзу молочно-воскової стиглості та подрібнену до розмірів часток 3–
4 см завантажували в траншеї. Силосну масу в одній із траншей законсервували без використан-
ня консервантів, в іншій – шляхом внесення в рослинну масу мікробного препарату компанії „Пі-
онер” (інокулянт 11С33). Препарат вносили за допомогою дозувальних пристроїв, встановлених 
на кормозбиральному комбайні. Приготування силосу, обробленого мікроорганізмами, здійсню-
вали відповідно до методики обробітку, за рекомендаціями фірми виробника.  

Після відкриття траншей проводили органолептичну оцінку якості силосу. Середню пробу 
силосу відбирали з траншей на глибині 2 м.  

Оцінку якості кормів проводили у лабораторії якості кормів Білоцерківського НАУ. 
Результати досліджень та їх обговорення. Результати лабораторних досліджень силосу на-

ведено в таблиці 1. 
Перші проби силосу було відібрано в жовтні. Аналіз хімічного складу показав, що в 1 кг си-

лосу заготовленому без використання консервантів містилось на 14,7 % більше сухої речовини, 
ніж в обробленому інокулянтом 11С33. Водночас в силосі обробленому консервантом відзначили 
більший на 52,2 % вміст фосфору і на 14,3 % менший вміст протеїну ніж у звичайному. Активна 
кислотність силосу знаходилась на рівні 3,50–3,66.  

 

Таблиця 1 – Біохімічні дослідження силосу, в 1 кг/г 

Показник 

Назва корму 

силос кукурудзяний без консервантів 
(контроль) 

силос кукурудзяний, оброблений мікробним препаратом  

компанії „Піонер” (інокулянт 11С33) 

в жовтні 
Сухої речовини, г 349,5 304,6 

Протеїну, г 81,7 70,0 

Фосфору, г 8,8 13,4 

рН 3,50 3,66 

в травні 
Сухої речовини, г 280,0 283,8 

Протеїну, г 72,9 83,1 

Фосфору, г - - 

рН 3,70 4,10 
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У дослідному силосі збільшився вміст органічних кислот (табл. 2).  
 

Таблиця 2 – Вміст кислот у силосі, % 

Показник 

Назва корму 

силос кукурудзяний без консервантів 
(контроль) 

силос кукурудзяний, 

оброблений мікробним препаратом компанії „Піонер” 

(інокулянт 11С33) 

в жовтні 
Молочна 76,78 79,21 

Оцтова 23,22 20,79 

Масляна відсутня відсутня 
в травні 

Молочна 67,75 74,53 

Оцтова 32,25 25,47 

Масляна відсутня відсутня 

 

Оброблений силос містив на 2,43 % більше молочної кислоти. Водночас, як у контрольному, 

так і дослідному силосі, не виявляли масляної кислоти, що вказує на задовільні умови його заго-

тівлі і зберігання. 
Вдруге проби силосу відбирали на початку травня. Як у традиційно заготовленому, так і об-

робленому інокулянтом 11С33 силосі відмічали зменшення сухої речовини. 

В 1 кг силосу, обробленого консервантом, містилось 83,1 г перетравного протеїну, проти тра-
диційного – з вмістом 72,9 г, що на 13,9 % більше. Результати аналізів свідчать і про те, що від-

булося дозрівання обробленого силосу і в ньому підвищився вміст протеїну на 18,7 %, тоді, як у 

звичайного він зменшився на 10,7 %.  

Внаслідок перебігу ферментативних процесів і життєдіяльності бактерій змінилось співвід-

ношення кислот у силосі. У ньому зменшився вміст молочної кислоти, тимчасом вміст оцтової 
кислоти підвищився. Масляну кислоту не виявляли ні в дослідному, ні контрольному зразках. 

Активна кислотність обробленого силосу знаходилась на рівні 4,10 та забезпечувала кислотність, 
необхідну для пригнічення розвитку гнилісної мікрофлори в кормі.  

Змінилось співвідношення органічних кислот у силосі, у більш якісну сторону. Вміст молоч-
ної кислоти у кормі з інокулянтом був вищим на 15,2 %, водночас рівень оцтової – нижчим на 
13,6 % порівняно з традиційно заготовленим силосом. Наявності масляної кислоти як у першому, 
так і другому зразках, не виявлено.  

Висновок. Встановлено, що добавки мікроорганізмів запобігають розвитку гнилісних мікро-
організмів, плісняви та грибків і тим самим забезпечують збереження вихідних властивостей си-
ровини.  

Використання консерванту 11С33 у дозі 1 г на 1 т силосної маси забезпечує зниження втрат 
сухої речовини за період зберігання на рівні 6,8 % проти 19,8 % у контролі відповідно. 

Згідно з вимогами ДСТУ 4782:2007 та отриманими результатами біохімічних досліджень си-
лосу, встановлено, що корм заготовлений без використання консерванту, можна віднести до ІІІ 
класу, а оброблений інокулянтом 11С33 – І класу. 
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Эффективность применения микробных препаратов при консервировании кукурузного силоса 

С.В. Чернюк, А.П. Загородний 
Изучено влияние использования микробных консервантов в технологии заготовки и хранения кукурузного силоса. 

Определены основные преимущества консервантов и перспективы их использования.  
Установлено, что добавки микроорганизмов предотвращают развитие гнилостных микроорганизмов, плесени и 

грибков и тем самым обеспечивают сохранение исходных свойств сырья.  
Использование консерванта 11С33 в дозе 1 г на 1 т силосной массы обеспечивает снижение потерь сухого вещест-

ва при хранении на уровне 6,8 % против 19,8 % в контроле соответственно.  

Согласно требованиям ДСТУ 4782:2007 и полученных результатов биохимических исследований силоса установ-
лено, что силос заготовленный без использования консерванта можно отнести к III классу, а обработанный инокулян-

том 11С33 – I класса . 
Ключевые слова: кормопроизводство, микробные закваски, силос, консервант, силосование, инокулянт. 
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ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «ЕКОСОРБ» НА ЯКІСТЬ  

М'ЯСА КАЧОК-БРОЙЛЕРІВ 

Встановлено, що використання у технологічному процесі вирощування каченят-бройлерів сорбенту як кормової 
добавки до раціону позначилось на хімічному складі грудних м’язів і м’язів ніг та суттєво поліпшило біологічну цін-

ність м’яса. У разі згодовування качкам-бройлерам комбікормів з додаванням сорбенту у дозі 0,57 % спостерігали збі-
льшення у грудних м'язах поживних речовин порівняно з аналогами контрольної групи. Додавання в комбікорм кач-

кам-бройлерам дослідної групи сорбенту в кількості 0,78 г/кг корму суттєво не вплинуло на хімічний склад м’яса. Най-

кращі показники якості м'яса було отримано за умови внесення сорбенту в кількості 1 г/кг корму. Це сприяло зростан-

ню у грудних м’язах вмісту сухої речовини на 0,6 %, органічної речовини – 0,8, протеїну – 0,5, жиру – 0,1 та БЕР на 
0,9 % порівняно з птицею контрольної групи.  

Ключові слова: каченята-бройлери, сорбент, грудні м'язи, жир, протеїн, зола, суха і органічна речовина, БЕР. 

 

Постановка проблеми. У збільшенні виробництва м'яса в нашій країні значна роль належить пта-
хівництву. Серед харчових продуктів м'ясо птиці посідає особливе місце як джерело білка і високоякіс-
ного жиру [3]. Тимчасом використання преміксів як гарантованої добавки мікроелементів та вітамінів 
без врахування вмісту їх у кормах сприяє накопиченню деяких мікроелементів в організмі птиці.  
З огляду на це, використання сорбентів у складі повнораціонного комбікорму є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасне інтенсивне птахівництво ставить високі 
вимоги до якості годівлі. У раціоні птиці основну частину становлять зернові компоненти, для 
яких існує загроза ураження мікроскопічними грибами. Відтак виникає проблема захисту птиці 
від мікотоксикозів. За повідомленнями Huwig A. [6]; Banlunara W. [5], майже 25 % зерна, що ви-

робляється у світі, уражене токсигенними грибами, які продукують мікотоксини. 

Як ефективні засоби профілактики мікотоксикозів сьогодні дедалі більшого розповсюдження 
набирають органічні сорбенти на основі рослинних і дріжджових клітин (вівсяна полова, пшени-

чні висівки, волокна люцерни, екстракти клітинних стінок дріжджів, целюлоза, геміцелюлоза, 
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