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УДК 636.085.2:636.087.8[633.253+582.736.3+582.683.3]
ВПЛИВ БАКТЕРІАЛЬНО-ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ ЛІТОФЕР 

НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ТА ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ 
РЕЧОВИН СІНАЖУ З ВІВСА + ВИКИ + ГІРЧИЦІ

© 2014 р. О. М. Курнаєв1,1. О. Виговська1, К. М. Сироватко2
інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 

2Вінницький національний аграрний університет
Наведені результати досліджень з вивчення біохімічних показників 
якості та перетравності поживних речовин сінажу із однорічної 
злаково-бобово-хрестоцвітної сумішки, заготовленого із 
застосуванням бактеріально-ферментного препарату «Літофер». 
Встановлено, що застосування консерванту у дозі 2г на 1 тонну 
сінажу забезпечує надійне збереження корму, підвищення вмісту 
протеїну, зниження клітковини, підвищенню перетравності поживних 
речовин та енергетичної цінності корму.
Ключові слова: овес, вика, сінаж, перетравність, енергетична цінність, 

бактеріально-ферментний препарат
Головною умовою подальшого розвитку тваринництва є створення міцної 

кормової бази і підвищення повноцінності годівлі. Особливо важливого 
значення, у зв'язку з цим, надасться питанню забезпечення тваринництва 
необхідною кількістю перетравного протеїну. Адже при нестачі протеїну в 
раціонах жуйних тварин у межах 25-30% продуктивність їх знижується на 30- 
34%, витрати корму на одиницю продукції збільшуються в 1,3-1,4 рази, а 
собівартість підвищується майже у 1,5 рази [2].

Проте, збалансовану кількість протеїну мають далеко не всі види рослин. 
При посіві культур з родини злакових дефіцит білка є досить відчутним. Бобові 
культури - горох, вика, кормові боби, люпин - перетравного протеїну в 
розрахунку на 1 кормову одиницю містять в 1,4 -  2,2 рази більше оптимальної 
норми і в 1,6 -  3,5 рази більше, ніж в злакових культурах.

Тому, для вирішення проблеми забезпечення тваринництва перетравним 
протеїном, необхідно вирощувати культури з низьким вмістом білка з 
культурами, які мають високий його вміст. Змішані посіви при правильному 
доборі компонентів відзначаються високою ефективністю. Вони не тільки 
дозволяють вирішити проблему збагачення кормів перетравним протеїном, але і 
створюють умови для зростання загальної продуктивності посівів.

Багаторічними дослідженнями доведена доцільність часткової заміни в 
сумішах бобового компонента (гороху посівного чи вики ярої), як більш 
енергоємних культур, гірчицею білою або редькою олійною. При цьому не 
втрачається кормова продуктивність сумішей але зменшується загальна маса 
посівного матеріалу та норма висіву [3].

В останні роки все ширшого поширення набула технологія заготівлі
65
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сінажу із сумішок однорічних злакових, бобових та хрестоцвітих культур. 
Перспективною культурою в консервуванні трав є гірчиця біла. Вміст в гірчиці 
білій глюкозиду синігріну, що має фітонцидні властивості, забезпечує 
пригнічення розвитку небажаної мікрофлори та сприяє кращому збереженню 
корму. Проте строк дії газоподібних бактерицидних виділень дуже короткий 
(дві-три доби). Тому більш надійним методом збереження поживних речовин 
сінажу із однорічних злаково-бобово-хрестоцвітих сумішок є застосування 
консервантів біологічного походження [1 5].

Метою досліджень було визначення біохімічних показників якості, 
коефіцієнтів перетравності поживних речовин та загальної енергетичної 
поживності сінажу із однорічної сумішки з вівса+вики+ гірчиці, заготовленого із 
застосуванням бактеріально-ферментного препарату «Літофер».

Матеріали і методика досліджень. В дослідженнях використано зелену 
масу сумішки однорічних трав вирощених на ділянці лабораторії польових 
кормових культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.

Визначення поживної цінності кормів проводилося шляхом проведення 
досліду по перетравності поживних речовин на баранцях породи прекос за 
загальноприйнятими методиками [4]. Досліджувані корми були єдиним кормом в 
групах. Різниця в годівлі була тільки в тому, що контрольна група отримувала 
корм, заготовлений без консерванту, а дослідна -  корм, заготовлений із застосу
ванням бактеріально-ферментного препарату Літофер у дозі 2 г/т. Енергетичну 
поживність кормів вираховували використовуючи фактично отримані 
коефіцієнти перетравності поживних речовин та рівняння регресії.

Результати досліджень. Встановлено, що суміш вико-вівса з гірчицею 
білою була законсервована по силосному типу, тобто як силос з пров’ялених трав. 
Це підтверджують показники вмісту сухої речовини в кормі (табл.1).

Так, у кормі, в склад якого входили овес, вика яра та гірчиця біла, вміст 
сухої речовини був на рівні 33,44-37,95 %. Заготовлений корм мав високий вміст 
органічних кислот, що підтверджують показники загальної кислотності. У обох 
варіантах масляна кислота була відсутньою, що підтверджує фітонцидну дію 
гірчиці білої. Проте за часткою молочної кислоти позитивно виділявся корм із 
застосуванням бактеріально-ферментного препарату, її частка на 6,5% була вища 
ніж у контрольному варіанті.

За показниками вмісту аміачного азоту варіант із застосуванням 
бактеріально-ферментного препарату був кращим, про що свідчить позитивний 
вплив цього препарату на ферментативні процеси при дозріванні корму.

Як наслідок збереженість поживних речовин заготовлених кормів була 
високою в дослідному варіанті. Так, вміст сирого протеїну був більшим на 1,37%, 
жиру на 0,13%. Вміст клітковини у варіанті із застосуванням бактеріально- 
ферментного препарату був нижчим на 3,13 %, внаслідок частково розщеплення її 
на прості вуглеводи, які використовують молочнокислим бактерії.
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1. Хімічний склад та біохімічні показники якості корму з сумішки 
овес + вика + гірчиця при використанні бактеріально-ферментного 

______________________ препарату Літофер_____________________
Показники Овес + вика + гірчиця

без консерванту 2 г/т Літофер
Суха речовина, % 33,44 37,95
Сирий протеїн, % 11,72 13,09
Сирий жир, % 3,51 3,64
Сира клітковина, % 34,49 31,36
БЕР, % 37,69 39,70
Сира зола, % 12,59 12,20
Загальна кислотність,% 3,11 3,01
Молочна кислота, % 2,16 2,21
Оцтова кислота, % 0,63 0,47
Масляна кислота, % - -

Аміачний азот, мг % 42,93 22,40

рн .............  ..................................... -
4,30 4,20

2. Перетравність поживних речовин та енергетична цінність корму 
заготовленого із сумішки однорічних трав (овес + вика + гірчиця)
Показники Овес + вика + гірчиця біла

без консерванту 2 г/т Літофер
Суха речовина 59,26±0,97 63,26±0,79+
Органічна речовина 63,28±0,98 66,70±0,83*
Сирий протеїн 72,58±0,58 76,83±0,7Г
Сирий жир 80,82±0,85 82,85±1,0
Сира клітковина 63,26±0,74 66,54±0,954
БЕР 58,69±1,67 61,92±1,44
ОЕ, МДж/кг СР 8,62 9,18
Примітка: РХ),95, РХ),99, РХ),999
За результатами годівельного досліду було встановлено, що корм, 

заготовлений із застосуванням бактеріально-ферментного препарату споживався 
краще на 3,02, 4,75 та 0,12% відповідно за сухою речовинною та вірогідно 
збільшились коефіцієнти перетравності її на 4 та 4,03%. Також вірогідно більшими 
були коефіцієнти перетравності сирого протеїну та клітковини (табл.2).

У сумішці вівса з викою ярою та гірчицею білою показники перетравності 
клітковини складали 63,26%, тоді як при застосуванні бактеріально-ферментного 
препарату - 66,54%, що на 3,28% вище ніж в контролі. Збільшилась перетравність 
сухої речовини на 4%, органічної речовин на 3,42%, сирого протеїну на 4,25%, 
сирого жиру на 2,03% та БЕР на 3,23%.

Збільшення коефіцієнтів перетравності поживних речовин корму, 
заготовленого із застосуванням бактеріально-ферментного препарату Літофер 
дано можливість підвищити його енергетичну цінність на 0,56 МДж ОЕ в 
кілограмі сухої речовини.

Висновки. Застосування бактеріально-ферментного препарату Літофер у 
дозі 2 г/т сприяє якісному проходженню біохімічних процесів під час дозрівання
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корму, що призводить до зменшення втрат поживних речовин, підвищенню їх 
перетравності та енергетичної цінності сумішок однорічних трав: овес + вика 
+гірчиця з 8,62 до 9,18 , МДж ОЕ в сухій речовині.
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ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНО-ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА 
ЛИТОФЕР НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 

ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ СЕНАЖА ИЗ ОВСА 
+ ВИКИ + ГОРЧИЦЫ

О. М. Курнаев, И. О. Выговская, К. М. Сыроватко
Приведенные результаты исследований по изучению 
биохимических показателей качества и переваривания питательных 
веществ сенажа из однолетних злаково-бобово-крестоцветной 
смеси, заготовленного с применением бактериально-ферментного 
препарата «Литофер». Установлено, что применение консерванта в 
дозе 2 г на 1 тонну сенажа обеспечивает сохранность корма, 
повышение содержания протеина, снижение клетчатки, повышению 
переваримости питательных веществ и энергетической ценности 
корма.
Ключевые слова: овес, вика, сенаж, переваримость, энергетическая 

ценность, бактериально-ферментный препарат

EFFECT OF BACTERIAL AND ENZYME LITOFER 
FOR QUALITY PERFORMANCE AND DIGESTIBILITY OF NUTRIENTS 

HAY OAT + VETCH + MUSTARD 
О. M. Kurnayev, I. A Vygovska, К. M. Syrovatko

The results of studies on the biochemical parameters of quality and 
digestibility of nutrients from hay-year grass-legume mixtures, 
cruciferous harvested using bacterial-enzyme "Litofer." It was 
established that the use of a preservative at a dose of 2 g per 1 ton of hay 
ensures safe storage of feed, increased protein content, reducing fat, 
improving digestibility of nutrients and energy value of food.
Key words: oats, vetch, hay, digestibility, energy value, bacterial and 

furmenty drug
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