
ISSN 0130-8521. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2021. Вип. 70 (1) 

194 

 

DOI: 10.32636/01308521.2021-(70)-1-14 

УДК 636.2:636.084 

С. П. ЧУМАЧЕНКО1, Н. М. ФЕДАК1, кандидати біологічних наук 

І. В. ДУШАРА1, кандидат сільськогосподарських наук 

Л. М. ДАРМОГРАЙ1, доктор сільськогосподарських наук  
Н. О. КРАВЧЕНКО2, кандидат ветеринарних наук 
1Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 

вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Пустомитівського р-ну Львівської обл., 

81115, e-mail: natali_fedak@i.ua 
2Інститут сільськогосподарської мікробіології  

та агропромислового виробництва НААН 

вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14027 

 

ДО ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ  

ВИСОКОВОЛОГОГО ЗЕРНОФУРАЖУ 

 
Статтю присвячено важливій проблемі збереженості поживних 

речовин фуражного зерна підвищеної вологості. Метою роботи було 

встановити консервуючі властивості пробіотичного препарату «KT-L 18/1» 

селекції лабораторії пробіотиків Інституту сільськогосподарської мікробіології 

і АПВ (ІСМАВ НААН) та ефективність згодовування законсервованого ним 

плющеного зерна кукурудзи ремонтним теличкам та лактуючим коровам 

порівняно з хімічним консервантом – вуглеамонійною сіллю (ВАС). В 

лабораторних умовах протягом 2018–2019 рр. визначено хімічний склад 

зразків зерна плющеної кукурудзи (вологість 29,0 та 31,5%), а саме: без 

консервантів, із хімічним консервантом ВАС та з пробіотичним препаратом 

«KТ-L 18/1» через 70 діб зберігання. Встановлено, що збереженість сухої 

речовини як інтегрального показника поживності корму у варіантах зразків 

кукурудзи становила: 95,6–98,4; 98,9–99,4 та 100%. Для з’ясування 

мікробіологічних процесів у цих зразках визначено кількісний та груповий 

склад мікрофлори, а саме молочнокислі бактерії, аеробні бацили, гриби та 

дріжджі в динаміці (через 15, 30 та 70 діб зберігання). Досліджено, що 

згодовування дерті плющеного зерна кукурудзи, консервованого препаратом 

«KT-L 18/1», у складі зерносуміші (15% до маси) ремонтним телицям та 

лактуючим коровам не впливає негативно на морфологічні показники їхньої 

крові, сприяє підвищенню концентрації загального білка, його альбумінової,  

γ-глобулінової, а у корів і β-глобулінової фракцій. Підвищення концентрації 

альбумінів у ремонтних телиць дослідних груп зумовило зростання білкового 

індексу, що є свідченням ефективнішого обміну білків у їхньому організмі 

порівняно з контролем, і позитивно корелює з величиною середньодобових 

приростів живої маси, які в дослідних групах склали 528 та 538 г і були, 

відповідно, на 4,6 та 6,3% вищими, ніж на контролі (505 г). Аналіз хімічного  

 
© Чумаченко С. П., Федак Н. М., Душара І. В., 

Дармограй Л. М., Кравченко Н. О., 2021 



ISSN 0130-8521. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2021. Вип. 70 (1) 

195 

 

складу молока засвідчив вірогідне підвищення вмісту сухої речовини, а отже, і 

густини молока корів, які отримували дерть плющеного зерна кукурудзи, 

обробленого препаратом «KT-L 18/1», здебільшого за рахунок підвищення 

казеїнової фракції загального білка. Середньодобові надої натурального 

молока за 100 діб облікового періоду склали в дослідних групах, відповідно, 

16,1 та 16,5 кг і були на 1,9 та 4,5% вищими щодо контролю (15,8 кг). 

Ключові слова: зерно кукурудзи, консерванти, хімічний склад, телиці, 

корови, кров, якість молока, продуктивність. 
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To the question of high-humid grain forage preservation 

The article is devoted to the important problem of nutrients’ preservation of 

fodder grain with increased humidity. The aim of the study was to establish the 

preservative properties of probiotic preparation KT-L 18/1 of probiotics selection 

laboratory of ISMAV NAAS and the effectiveness of feeding preserved with this 

preparation flattened grain to repair heifers and lactating cows in comparison with 

the chemical preservative – carboammonium salt (CAS). In the laboratory during 

2018–2019, the chemical composition of flattened corn grain samples (humidity 

29.0 and 31.5%) was determined, namely: without preservatives, with the chemical 

preservative CAS and with the probiotic preparation KT-L 18/1 after 70 days of 

storage. It was established that the preservation of dry matter as an integral indicator 

of feed nutrient content according to the variants of corn samples was: 95.6–98.4; 

98.9–99.4 and 100%. To clarify the microbiological processes in these samples, the 

quantitative and group composition of the microflora was determined, namely lactic 

acid bacteria (LAB), aerobic bacilli, fungi and yeasts in the dynamics (after 15, 30 

and 70 days of storage). It was investigated that the feeding of flattened corn grain 

(canned with KT-L 18/1 as part of the grain mixture – 15% by weight) to repair 

heifers and lactating cows does not adversely affect the morphological parameters of 

their blood, increases the concentration of total protein, its albumin, γ-globulin, and 

in cows also β-globulin fractions. The increase in the concentration of albumin in the 

repair heifers of the experimental groups led to an increase in the protein index, 

which is evidence of more efficient protein metabolism in their body compared to 

control and positively correlates with the average daily gain of live weight. The 

average daily live weight gain in the experimental groups was 528 and 538 g and 

were 4.6 and 6.3% higher than in the control (505 g) respectively. Analysis of the 

chemical composition of milk showed a probable increase in dry matter content, and 

hence the density of milk from cows, which received a flattened corn grain treated 

with KT-L 18/1, mainly by increasing the casein fraction of total protein. The 

average daily milk yield per 100 days of the accounting period in the experimental 

groups was 16.1 and 16.5 kg respectively, and were 1.9 and 4.5% higher than in the 

control (15.8 kg). 
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Вступ. Одними з найважливіших проблем кормовиробництва є 

переробка та зберігання зернофуражу підвищеної вологості, зокрема, з 

огляду на те, що він у раціонах жуйних тварин складає 30–50, а 

моногастричних та птиці – до 95% (за поживністю) [3, 6, 20]. Особливо 

актуальні вони для Карпатського регіону України, де надмірна 

зволоженість (600–700 мм річних опадів, що вдвічі більше, ніж, 

наприклад, у Південному регіоні) не дає можливості отримати зерно 

природною вологістю нижче 20–30% (при оптимумі для введення в 

комбікорми – 10–15%), що призводить до його самонагрівання з 

різким погіршенням якості [16, 22]. 

Зерно підвищеної вологості завдяки наявності в ньому простих 

цукрів, крохмалю та цілого комплексу поживних речовин є 

оптимальним середовищем для розвитку мікроорганізмів [28]. За 

наявності кисню в такому зерні інтенсивно проходять процеси дихання 

з окисненням цукрів та виділенням води, вуглекислоти та тепла, що 

призводить до його швидкого зігрівання і, як наслідок, втрати до 20% 

поживних речовин. За таких умов відбувається бурхливий розвиток 

плісеневих грибів, дріжджів та шкодочинних аеробних 

мікроорганізмів [6, 13, 19]. Поряд із цим за впливу високої 

температури в зерні виникає так звана цукрово-амінна реакція (реакція 

Майларда) між карбонільними групами цукрів (С=О) та аміногрупами 

(NH2), що призводить до утворення глікозидів та меланоїдів, які 

гальмують ферментативний гідроліз білків та всмоктування 

амінокислот із харчотравного тракту в кров тварин.  

Існує багато способів консервування високовологого зерна: 

сушіння, хімічне консервування, силосування та ін. Консервування 

вологої маси шляхом висушування до стандартної вологості (12–15%) 

нині є економічно невигідним через високу вартість енергоносіїв. 

Щодо хімічного консервування, то більшість випробуваних препаратів 

(пропіонова, сорбінова кислоти, суміш низькомолекулярних жирних 

кислот, метиленбіпропіонат, сечовина, формальдегід) не знайшли 

практичного застосування з різних причин, особливо через слабкі 

консервуючі властивості, хімічну агресивність середовища [22, 24, 32], 

а головне високу ціну. Нині найбільш дешевим способом 

консервування вологого зерна є силосування [12]. Суть цього способу 

полягає в тому, що в зерні, закладеному в герметичних умовах, 

дихання й аеробне бродіння відбуваються до тих пір, поки не буде 
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використано кисень повітря. Після цього ці процеси змінюються на 

інтрамолекулярні, тобто анаеробні [29]. При такому способі дихання 

зерна процес ферментації вуглеводів зупиняється на етапі утворення 

етилового спирту та вуглекислоти. Нестача кисню та нагромадження 

СО2 пригнічують ріст аеробної мікрофлори, зокрема плісеневих 

грибів, та стимулюють розвиток анаеробів, насамперед молочнокислих 

бактерій (МКБ), які продукують органічні кислоти, здебільшого 

молочну – основний консервуючий чинник зернової маси [7, 9, 31]. 

МКБ існують у двох основних формах – гомо- та 

гетероферментативній. Гомоферментативні зброджують 80–90% 

цукрів до молочної кислоти, 5% – до оцтової, 1,5% – до спирту та 6% – 

до СО2, у той час як гетероферментативні зброджують до лактату 

тільки до 50% цукру. Тому перший тип бродіння найбільш бажаний 

[12, 13, 30]. 

Нативні МКБ зерна представлені як гомо- (52–55%), так і 

гетероформами (45–48%). Зважаючи на це, для підсилення 

консервуючої дії у вологе зерно вносять мікробні препарати, 

виготовлені на основі високоактивних штамів гомоферментативних 

молочнокислих бактерій [17, 18, 27]. У зв’язку з цим як за кордоном, 

так і в нашій державі в практиці заготівлі високовологого зернофуражу 

все частіше використовують пробіотичні препарати, які за низької 

вартості забезпечують оптимальний рівень молочнокислого бродіння, 

пригнічують ріст плісеневої мікрофлори, що сприяє збереженості 

поживних речовин зерна [5, 21, 23, 25]. 

Матеріали і методи. У виробничих умовах ДПДГ «Оброшине» 

з урожаю 2018 та 2019 рр. закладено три варіанти плющеного зерна 

кукурудзи вологістю 31,4 та 29,2% відповідно. В обох дослідах 

контрольний варіант – без консерванта, I дослідний законсервовано 

хімічним препаратом – вуглеамонійною сіллю (ВАС) у дозі 3% до 

маси, II дослідний – пробіотичним препаратом «KT-L 18/1» у дозі  

8,0 мл суспензії на 1 кг зерна. Протягом зберігання періодично 

контролювали температуру в буртах. На 70-ту добу зберігання 

визначено хімічний склад варіантів зерна за загальноприйнятими 

методами зоотехнічного аналізу [2, 8]. Через 15, 30 та 70 діб зберігання 

в усіх зразках визначали кількість МКБ, аеробних бацил та грибів і 

дріжджів за загальноприйнятими методами [10, 26]. 

З метою вивчення ефективності згодовування дерті зерна 

кукурудзи, консервованої пробіотичним препаратом «KT-L 18/1», у 

зимово-стійловий період 2018–2019 рр. проведено дослід на трьох 

групах ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи, 
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аналогів за віком та живою масою, по 10 голів у групі за схемою, 

наведеною в табл. 1, а у 2019–2020 рр. – на лактуючих коровах за 

аналогічною схемою. 

  

1. Схема дослідів 

Група Характер годівлі 

Контрольна 
Зернова група комбікорму: зерно ячменю, вівса  

та кукурудзи 

I дослідна 
Зернова група комбікорму: зерно ячменю, вівса  

та кукурудзи, консервованої ВАС (3% до маси) 

II дослідна 

Зернова група комбікорму: зерно ячменю, вівса  

та кукурудзи, консервованої бактеріальним 

препаратом «KT-L 18/1» (8 мл робочої суспензії  

на 1 кг сировини) 

 

Раціони телиць балансували за деталізованими нормами годівлі 

з розрахунку отримання середньодобових приростів маси тіла на рівні 

500–550 г, а корів – добових надоїв на рівні 16–17 кг [8]. 

Тривалість облікового періоду досліду на теличках 90, а на 

лактуючих коровах – 100 діб.  

Визначення хімічного складу кормів та поживності раціонів 

проводили за загальноприйнятими методиками зоотехнічного аналізу 

щомісячно протягом облікового періоду досліду [2]. 

Щомісячно в обох дослідах від трьох тварин із кожної групи 

відбирали проби крові, в яких визначали: концентрацію гемоглобіну й 

кількість еритроцитів, загальний білок у сироватці крові, білкові 

фракції, азотні фракції, сечовину за методиками, описаними  

В. В. Влізло зі співавторами (2012) [11]. Контроль за динамікою живої 

маси вели шляхом щомісячних індивідуальних зважувань. Облік 

молочної продуктивності здійснювали шляхом проведення 

щодекадних індивідуальних контрольних надоїв. Хімічний склад 

молока визначали за загальноприйнятими та арбітражними методами. 

Статистичне опрацювання отриманого цифрового матеріалу 

проведено за І. А. Ойвином [15].  

Результати та обговорення. З метою контролю динаміки 

мікробіологічних процесів у різних варіантах зерна кукурудзи в 

лабораторії пробіотиків ІСМАВ НААН було проведено дослідження 

кількісного та групового складу мікрофлори (табл. 2). 
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2. Кількісний та груповий склад мікрофлори зразків 

консервованого зерна кукурудзи 

 МКБ, 

КУО/г 

Bacillus,  

КУО/г 

Гриби та дріжджі, 

КУО/г 

15-та 

доба 

30-та 

доба  

70-та 

доба 

15-та 

доба 

30-та 

доба 

70-та 

доба 

15-та 

доба 

30-та 

доба 

70-та 

доба 

1 1,2∙106 0,2∙106 4,2∙106 2∙105 2∙104 6,0∙105 2∙105 2∙105 2,0∙106 

2 0,4∙106 0,1∙105 1,9∙106 2∙105 2∙104 3,0∙105 6∙105 4∙104 4,0∙105 

3 0,4∙106 0,2∙106 6,6∙106 2∙105 2∙104  4,0∙105 2∙105 3∙104 1,7∙105 

4 1,2∙106 0,6∙106 7,0∙106 12∙105 2∙105 2,0∙105 2∙106 4∙105 1,4∙105 

5 1∙106 0,2∙106 8,4∙106 8∙105 2∙105 6,0∙105 0,2∙104 0,2∙104 6,0∙105 

6 1,4∙106 0,4∙106 8,8∙106 2∙105 6∙105 2,0∙105 2∙105 2∙105 1,0∙105 

 

При аналізі результатів із вивчення впливу пробіотиків на 

мікрофлору плющеної кукурудзи було встановлено, що вже на початку 

другої мікробіологічної фази процесу силосування у видовому складі 

мікрофлори плющеної кукурудзи переважають молочнокислі бактерії 

як у дослідних, так і в контрольних варіантах, проте у варіантах з 

препаратом «KT-L 18/1» їхня чисельність найвища, а за бурхливого 

розвитку молочнокислих бактерій відзначається найбільше 

пригнічення росту чисельності маслянокислих бактерій та плісеневих 

грибів. Спостерігається пригнічення росту та розвитку всіх груп 

бактерій, у тому числі й молочнокислих, у контрольному варіанті із 

застосуванням хімічного консерванта ВАС. Водночас із початком 

третьої мікробіологічної фази відзначено тенденцію до зниження 

чисельності молочнокислих бактерій в усіх варіантах, що цілком 

закономірно з огляду на накопичення високої концентрації молочної 

кислоти, кількість якої щодо суми органічних кислот у зразках 

складала від 89% у контрольному варіанті без застосування 

консерванта до 94% у ІV дослідному варіанті з бактеріями виду 

Bacillus subtilis. Однак на 70-ту добу зберігання в усіх досліджуваних 

зразках вміст молочної кислоти суттєво зменшувався на фоні 

збільшення частки ацетату (табл. 3). Подібні результати отримано в 

дослідженнях [21, 23, 25]. 

На цьому етапі дозрівання консервованого плющеного вологого 

зерна кукурудзи важливою умовою для одержання якісного корму є 

наявна чисельність грибів та дріжджів, за розвитку яких 

спостерігається виникнення аеробного псування корму. В результаті 

мікробіологічного аналізу найнижчу чисельність грибів та дріжджів 

було зафіксовано в ІІІ й ІV дослідних варіантах консервованого корму, 

що, на нашу думку, обумовлено синтезом бактеріями виду Bacillus 
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subtilis антифунгальних речовин, та у варіанті з найвищою дозою  

«KT-L 18/1». 

 

3. Рівень рН та вміст кислот у зерні кукурудзи на 70-ту добу 

зберігання 

№ 

з/п 
рН 

Вміст кислот у зерні, % 

оцтової масляної молочної 

1 5,38 23,09 0 76,90 

2 7,50 17,00 2,18 80,80 

3 5,83 19,73 0 80,26 

4 5,61 20,32 0 79,67 

5 5,40 12,91 0 87,08 

6 5,10 5,64 0 94,35 

 
Збереженість сухої речовини плющеного зерна кукурудзи на  

70-ту добу зберігання, відповідно по варіантах, становила 97,2; 98,9; 

98,5; 98,3; 98,9 та 98,7%.  

Аналіз отриманих даних виявив, що найнижча збереженість 

сухої речовини була у варіантах кукурудзи без консервантів, а 

найвища – при застосуванні ВАС. Щодо мікробних препаратів, то 

дещо менші втрати відзначено за обробки плющеного зерна кукурудзи 

препаратом «KT-L 18/1». Загалом обидва препарати продемонстрували 

консервуючу здатність практично на рівні хімічного консерванту.  

Аналіз хімічного складу варіантів зерна кукурудзи, проведений 

в лабораторії годівлі тварин і технології кормів на 70-ту добу 

зберігання (табл. 4), показав, що збереженість сухої речовини як 

інтегрального показника поживності корму, відповідно по варіантах, 

становила 98,3; 98,9 та 100%.  

 

4. Хімічний склад плющеної кукурудзи через 70 діб зберігання, % 

Показник Сировина Контроль ВАС «KT-L 18/1» 

Вологість 31,4 32,5 32,1 31,1 

Суха речовина 68,6 67,5 67,9 68,9 

Сирий протеїн 6,42 6,23 6,73 6,58 

Сирий жир 2,0 1,90 1,81 2,2 

Сира клітковина 1,81 1,80 1,54 2,3 

Сира зола 0,7 0,75 0,82 0,80 

БЕР 57,67 56,82 57,0 57,02 
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Збереженість сирого протеїну на контролі склала 96,0%, а в 

дослідних варіантах його вміст був навіть вищим, ніж у сировині, 

відповідно, на 0,31 та 0,16 абс. %. У варіанті з ВАС це, очевидно, 

відбулося завдяки вмісту в складі солі амонійного азоту, а у варіанті з 

«KT-L 18/1» – за рахунок пулу мікроорганізмів препарату, що 

здебільшого узгоджується з літературними даними [5, 24]. 

З метою вивчення ефективності згодовування дерті зерна 

кукурудзи врожаю 2018 р., інокульованого пробіотиком «KT-L 18/1», у 

ДПДГ «Оброшино» було проведено науково-господарський дослід на 

ремонтному молодняку ВРХ. 

Згодовування різних варіантів зерна кукурудзи в складі 

зерносуміші спричинило певний вплив на фізіолого-біохімічний 

профіль крові піддослідних телиць. При дослідженні морфологічних 

показників крові (табл. 5) встановлено тенденцію до підвищення 

кількості еритроцитів та вмісту гемоглобіну в телиць дослідних груп, 

що може вказувати на дещо вищу інтенсивність перебігу окисно-

відновних процесів у їхньому організмі [5, 26]. 
 

5. Показники крові ремонтних телиць (M±m, n=3) 

Показник 
Група 

контрольна I дослідна II дослідна 

Еритроцити, млн/мкл 7,19±0,01 7,22±0,02 7,41±0,04 

Гемоглобін, г/л 126,0±33,0 127,8±33,8 133,1±55,6 

Загальний білок 

сироватки, г/л 
74,2±3,10 76,5±4,00 84,4±1,9* 

Альбуміни, % 30,0±0,6 33,0±0,9* 37,1±0,9* 

Глобуліни, %:   11,2±0,8 11,0±0,8 9,5±0,8 

                β 19,7±0,4 18,0±2,9 20,0±1,1 

               γ 13,3±0,2 14,5±0,1 17,8±0,6* 

Білковий індекс (А/Г) 0,68 0,75 0,79 
Примітка. У цій і наступних таблицях: *Р<0,05. 

 

Вивчення білкового спектру сироватки крові показало вірогідне 

підвищення рівня загального білка та альбумінової фракції в дослідних 

тварин, що свідчить про покращення функціонального стану печінки. 

Збільшення концентрації γ-глобулінової фракції в дослідних телиць 

деякою мірою пов’язано з вираженими пробіотичними властивостями 

препарату «KT-L 18/1». Зростання кількості альбумінів обумовило 

зростання білкового індексу у тварин дослідних груп, що є свідченням 

більш ефективного обміну білків у їхньому організмі загалом. 
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Виявлено прямий зв’язок між концентрацією альбумінів – основного 

пластичного матеріалу при синтезі тканинних білків та 

середньодобовими приростами живої маси телиць (табл. 6). 

 

6. Інтенсивність росту ремонтних телиць (M±m) 

Показник 
Група 

контрольна I дослідна II дослідна 

Кількість голів 10 10 10 

Жива маса, кг:    

на початку досліду 293,9±3,70 290,5±4,20 289,0±3,15 

наприкінці досліду 339,4±3,81 338,0±5,20 337,3±2,90 

Приріст:    

загальний, кг 45,45±2,10 47,52±3,0 48,3±2,71 

середньодобовий, г 505±10,2 528,0±10,7 538±11,8 

Те саме у %  

до контролю 
100 104,6 106,3 

 

Середньодобові прирости живої маси по дослідних групах 

склали 528 та 538 г і були, відповідно, на 4,6 та 6,3% вищими, ніж на 

контролі (505 г).   

Отже, використання в раціонах ремонтних телиць зерна 

кукурудзи, законсервованого пробіотичним препаратом «KT-L 18/1», 

не впливало негативно на показники крові й сприяло підвищенню 

концентрації загального білка крові та його альбумінової та  

γ-глобулінової фракцій. 

Результати, одержані в експерименті на лактуючих коровах, 

указують, що кількісне визначення вмісту МКБ, аеробних бацил, 

грибів та дріжджів у зерні кукурудзи в динаміці було проведено за 

схемою 2019 р. й дало подібні результати. 

Дослідження хімічного складу варіантів зерна плющеної 

кукурудзи на 70-ту добу виявило, що збереженість сухої речовини 

склала 98,4; 99,4 та 100%, а сирого протеїну – відповідно, 97,5; 100 та 

100% (табл. 7). 

Згодовування різних варіантів зерна кукурудзи певним чином 

вплинуло на фізіолого-біохімічні показники крові дослідних корів 

(табл. 8). 
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7. Хімічний склад плющеної кукурудзи через 70 діб зберігання, % 

Показник Сировина Контроль ВАС «KT-L 18/1» 

Вологість 29,20 30,30 29,60 29,0 

Суха речовина 70,80 69,70 70,40 71,00 

Сирий протеїн 6,31 6,15 6,70 6,42 

Сирий жир 1,84 1,85 1,80 2,10 

Сира клітковина 1,79 1,84 1,77 2,17 

Сира зола 0,70 0,76 0,80 0,77 

БЕР 60,16 59,10 59,33 59,54 

 

 

8. Фізіолого-біохімічні показники крові корів (M±m, n=3)  

Показник 
Група 

контрольна I дослідна II дослідна 

Еритроцити, млн/мкл 7,50±0,27 7,54±0,36 7,70±0,20 

Гемоглобін, г/л 127,0±3,1 128,7±1,8 131,5±2,1 

Загальний білок сироватки, г/л 81,0±3,40 80,3±2,50 85,7±1,50* 

Альбуміни, % 33,7±0,9 34,4±1,1 35,6±2,0 

Глобуліни, %:           11,4±0,5 12,1±0,6 13,3±1,2 

               β 13,7±0,7 11,1±0,3* 11,4±0,3* 

                γ  21,9±1,5 22,5±1,7 25,1±1,1* 

Сечовина, ммоль/л 3,78±0,05 3,75±0,07 3,65±0,05 

 

Отже, показники крові корів усіх груп перебували в межах 

фізіологічної норми. Тенденція до підвищення концентрації 

альбумінової фракції загального білка крові в корів II дослідної групи 

свідчить про ефективність обміну білків у їхньому організмі загалом. 

Відзначено вірогідне підвищення концентрації загального білка 

сироватки крові, а також його β- і γ-фракцій у корів цієї групи, що 

свідчить про досить високий рівень неспецифічного імунітету в цих 

тварин [1]. 

Зниження концентрації сечовини в сироватці крові корів, які 

отримували дерть зерна кукурудзи, законсервованого пробіотичним 

препаратом «KT-L 18/1», може бути наслідком активної утилізації 

надлишкового аміаку в орнітиновому циклі печінки з утворенням 

сечовини й подальшим виведенням її із сечею [1, 5, 26]. 

Виявлено вірогідне підвищення густини – важливого 

технологічного показника здебільшого за рахунок збільшення 
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концентрації казеїну в загальному білку молока корів II дослідної 

групи (табл. 9) [1, 14]. 

 

9. Хімічний склад молока корів, % (M±m, n=3) 

Показник 
Група 

контрольна І дослідна ІІ дослідна 

Суха речовина 12,21±0,06 12,32±0,04 12,47±0,06* 

Жир 3,59±0,03 3,53±0,03 3,62±0,01 

Загальний білок 3,50±0,07 3,57±0,04 3,61±0,05 

Казеїн 2,14±0,02 2,17±0,02 2,29±0,01* 

Лактоза 4,50±0,02 4,55±0,02 4,51±0,03 

Зола 0,62±0,03 0,67±0,03 0,73±0,05 

Густина, г/см3 1,0269±0,01 1,0271±0,01 1,0278±0,02* 

Кальцій, г/кг 0,79±0,03 0,81±0,02 0,80±0,03 

Фосфор, г/кг 0,62±0,05 0,66±0,03 0,65±0,02 

 

Забезпеченість молока кальцієм та фосфором у тварин усіх груп 

була в межах фізіологічної норми. Молочну продуктивність корів 

наведено в табл. 10. 

 

10. Молочна продуктивність корів (M±m, n=10) 

Група 
Надій натурального молока, кг 

загальний середньодобовий 

Контрольна 1580±17,3 15,8±0,78 

І дослідна 1610±13,2 16,1±0,67 

ІІ дослідна 1650±14,5 16,5±0,80 

 

Середньодобовий надій молока (див. табл. 10) натуральної 

жирності за 100 діб облікового періоду досліду по дослідних групах 

склав, відповідно, 16,1 та 16,5 кг і був на 1,9 та 4,5% вищим, ніж на 

контролі (15,8 кг).  

Висновки: 

1. Консервування плющеного зерна кукурудзи вологістю 29,0–

31,5% пробіотичним препаратом «KT-L 18/1» у дозі 8,0 мл суспензії на 

1 кг зерна забезпечує 100-відсоткову збереженість сухої речовини 

зерна протягом 70 діб практично на рівні хімічного консерванта ВАС. 

2. Згодовування дерті зерна кукурудзи, консервованої 

препаратом «KT-L 18/1», у складі зерносуміші (15% до маси) 

ремонтним телицям та лактуючим коровам не впливає негативно на 
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показники крові. Сприяє підвищенню в теличок концентрації 

загального білка, його альбумінової та γ-глобулінової фракцій, а в 

корів – ще й β-глобулінів.  

3. Підвищення концентрації альбумінів як у телиць, так і в корів 

дослідних груп зумовило зростання білкового індексу, що є 

свідченням більш ефективного обміну білків у їхньому організмі 

порівняно з контролем.  

4. Середньодобові прирости живої маси в дослідних групах 

ремонтних телиць склали 528 та 538 г і були, відповідно, на 4,6 та 6,3% 

вищими, ніж на контролі (505 г).   

5. Введення до раціону корів плющеного зерна кукурудзи, 

обробленого препаратом «KT-L 18/1», сприяло вірогідному 

збільшенню вмісту сухої речовини й густини молока корів 

здебільшого за рахунок підвищення казеїнової фракції загального 

білка. 

6. Середньодобові надої натурального молока за 100 діб 

облікового періоду склали по дослідних групах, відповідно, 16,1 та 

16,5 кг і були на 1,9 та 4,5% вищими, ніж на контролі (15,8 кг). 

7. Пробіотичний препарат «KT-L 18/1» може бути використаний 

як консервант плющеного зерна кукурудзи підвищеної вологості для 

використання його в годівлі ВРХ.  
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