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Остапчук А. О.
Керівник СФГ «Світанок»



СКОШУВАННЯ 

Високоякісні корми із трав отримують 
при збиранні у ранні фази вегетації, коли 
їхня маса багата на протеїн, легкопере-
травну клітковину та вітаміни. Пояснюєть-
ся це кращою морфоструктурою рослин 
у ранніх фазах (вищий вміст листків у біо-
масі рослин). Листки містять у 2,0–2,5 раза 
більше білкових речовин і в 10 разів вітамі-
нів, ніж стебла. Окрім того, перетравність 
поживних речовин листків вища. 

Виявлено, що поживність 1 кг конюши-
но-тимофієчного сіна, зібраного на початку 
цвітіння конюшини, складає 0,44 к. од. за 
вмісту в ньому перетравного протеїну 66 г, 
тоді як після цвітіння конюшини — відповід-
но 0,24 к. од. та 45 г протеїну. 

Отже, початок скошування травостоїв 
визначається в першу чергу фазою розвит-
ку переважаючих у травостої видів трав. 
Тонконогові (злакові) трави слід починати 
косити у фазі виходу в трубку — початку 
колосіння, а бобові — початок бутоніза-
ції — бутонізація. Крім того, строки прове-
дення першого укосу впливають значною 
мірою як на вихід маси у наступних уко-
сах, так і на загальну продуктивність луків 
у майбутньому. 

Слід враховувати особливості окремих 
типів лук та травостоїв, призначення уро-
жаю зеленої маси. Для дотримання раціо-
нальних строків скошування потрібно ви-
значити черговість скошування різних типів 
сіножатей. Починати збирання трав потріб-
но з суходільних лук та лук високого рівня, 
сіяних лук і закінчувати косіння травостоїв 
на заплавних луках низького рівня та во-
логих і сирих низинних луках. У будь-якому 
випадку скошування трав у першому укосі 
потрібно провести за 5–7 днів. 

Відновлення травостою після скошуван-
ня залежить від висоти зрізання рослин. 
Трави відростають швидше, якщо зрізання 
проведене вище точки росту, і повільніше — 
при її пошкодженні. Вибір оптимальних 
строків та висоти скошування трав є однією 
з головних умов раціонального використан-
ня травостоїв. Як правило, тонконогові (зла-
кові) травостої скошують на висоті 4–6 см, 
бобові — 6–8 см. За дуже низького скошу-
вання нові пагони із бруньок у наступних 
укосах відростають слабо, що призводить 
до значного зниження урожайності луків. 

Необхідно також враховувати біологічні 
особливості трав та особливості будови 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
СКОШУВАННЯ ТА ПЛЮЩЕННЯ. 
АГРОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
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куща окремих видів. Так, зона кущення 
у буркунів розміщена на висоті 10–12 см, 
отже й косити травостій зі значною част-
кою цієї рослини потрібно так, щоб не по-
шкодити бруньки відростання (на висоті 
12–15 см). Отаву багаторічних трав скошу-
ють вище на 2–3 см. 

Відхилення висоти скошування від уста-
новленого рівня не повинно перевищувати 
±0,5 см по всій довжині різального апара-
та. Збільшення висоти скошування понад 
рекомендовану величину призводить до 
значних втрат урожаю, а її зменшення 
знижує послідуючі урожаї трав і погіршує 
збереження травостоїв. 

Раціональне використання сінокосів 
передбачає проведення повторних уко-
сів: другого, третього і т. д. Кількість їх ви-
значається призначенням травостою. При 
скошуванні трав на сіно у другому укосі 
(отаві) зростає на 25–50% загальний вихід 
сіна. Багатоукісне використання травостою 
дозволяє, окрім того, в більш ранні строки 
починати збирання трав і забезпечує рів-
номірне надходження сировини для вироб-
ництва кормів. 

Щоб запобігти зниженню урожаю в на-
ступні роки багатоукісне використання 
травостоїв потрібно застосовувати при 
зрошенні та на достатньо вологих сирих за-
плавних і низинних луках. Для підтримання 
оптимального режиму живлення на таких 
травостоях потрібно застосувати спеціаль-
ну систему удобрення. 

Загальні втрати при скошуванні від 
збільшеної висоти зрізування, незрізаних 
рослин, тощо не повинні перевищувати 2%. 
Ширина валка повинна бути дещо меншою 
ширини захвату підбирача (після згрібання 
у валки). 

Для скошування високоврожайних, по-
леглих і сильно переплутаних трав краще 
використовувати ротаційні косарки. Ножі 
ротаційної косарки зрізують стебла за ра-
хунок високої лінійної швидкості (швидкості 
різання) у 60–90 м/с без підпору, тобто сте-
бла не опираються на елементи різального 
апарата. Можливий відгин рослин обмежу-
ється жорсткістю стебел, їх інерційністю 
і частковим підпором рослин, що стоять 
попереду. 

АГРОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО СКОШУВАННЯ 

1. Збирання трав проводити у рекомен-
довані строки. Злакові трави слід починати 
косити у фазі виходу в трубку, закінчувати 
у фазі початку колосіння, а бобові, відпо-
відно, — початок бутонізації — бутонізація. 

2. Скошування трав необхідно здійс-
нювати на обґрунтованій раціональній ви-
соті. Злакові травостої скошують на висоті 
4–6 см, бобові — 6–8 см. Відхилення висоти 
скошування від установленого рівня не по-
винно перевищувати ±0,5 см по всій довжи-
ні різального апарата. 

3. Збирання трав проводити за ви-
значеною черговістю скошування різних 
типів сіножатей. Такий захід дозволяє 
дотримуватись рекомендованих строків 
збирання. 

4. Загальні втрати при скошуванні від 
збільшеної висоти зрізування, незрізаних 
рослин, тощо не повинні перевищувати 2%.
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ПЛЮЩЕННЯ 

Листя та молоді бутони рослин є най-
більш поживними їх частинами. В них 
міститься в кілька разів більше протеїну та 
мінеральних речовин, а також у 10–15 ра-
зів більше каротину порівняно зі стеблом. 
Окрім того, їхня перетравність вища при-
близно на 40%. 

При сушінні трав у природних умовах 
спостерігається нерівномірне висихан-
ня окремих частин рослин. Листя сохне 
в 2–3 рази швидше стебел, що особливо 
негативно позначається при заготівлі сіна 
з бобових трав. Наприклад, при вологості 
стебел в межах 40–45% листя має воло-
гість близько 16%. Грубі і соковиті стебла 
висихають повільно, а листова частина пе-
ресушується і при подальшій механічній дії 
легко відпадає, що призводить до неприпу-
стимого збільшення втрат урожаю, у тому 
числі найбільш цінної його частини — листя. 

Питання нерівномірності висихання 
рослинної маси актуальне також при заго-
тівлі кормів з травосумішей, оскільки окре-
мі складові такої травосумішей характери-
зуються різною швидкістю вологовіддачі, 
наприклад, тимофіївка у складі бобово-зла-
кової травосуміші висихає у 1,5 рази швид-
ше, ніж конюшина.

Для забезпечення рівномірного сушіння 
всіх частин рослин швидкість висихання сте-
бел повинна бути приблизно рівною швидко-
сті втрати вологи листям. Це може бути до-
сягнуто завдяки плющенню рослинної маси. 

Плющення являє собою процес проход-
ження рослинної маси між двома паралель-
ними, горизонтально розміщеними один 
над другим циліндричними вальцями з зу-
стрічним обертанням, які з певним зусил-
лям стискають рослинну масу, руйнуючи 
при цьому покривну тканину стебел (шкірку) 

з утворенням на ній поперечних зломів та 
поздовжніх тріщин, через які стеб ла швидко 
втрачають вологу. 

Завдяки плющенню швидкість волого-
віддачі у стебел прискорюється на 25–30% 
і практично зрівнюється з швидкістю воло-
говіддачі листків, забезпечуючи рівномір-
ність сушіння всієї рослинної маси. Збіль-
шенню швидкості вологовіддачі стеблами, 
окрім руйнування їх покривної тканини, 
сприяє також руйнування природного во-
скового покриття на їх поверхні (мацерація). 

Плющення травосумішей також сприяє 
вирівнюванню швидкостей вологовіддачі їх 
складових. Наприклад, у бобово-злаковій 
травосуміші швидкість вологовіддачі коню-
шини і тимофіївки вирівнюється: у плюще-
ної конюшини вона становить 0,8% за го-
дину, а у тимофіївки — 0,7%. Плющення 
травосумішей особливо важливо проводи-
ти при заготівлі пресованого сіна, оскільки 
нерівномірний розподіл вологи в пресова-
ній масі призводить до утворення вогнищ 
розігрівання і пліснявіння сіна. 

Плющильні вальці можуть бути з ме-
талевою або поліуретановою поверхнею 
і мати різну форму поверхні — гладеньку 
або ребристу. Наприклад, система плю-
щення KUHN у складі двох поліуретанових 
вальців з профілем QUADROFLEX, що утво-
рений послідовно розміщеними на поверхні 
вальців виступами і впадинами, які утворю-
ють ребра у вигляді ламаної лінії. 

При обертанні вальців виступи на одно-
му з них входять у впадини на іншому, а ре-
бра поверхонь вальців при цьому сходяться 
від країв до центру, здійснюючи плющення 
рослин як у поздовжньому. так і попереч-
ному напрямі. При цьому, окрім щадливо-
го плющення стебел рослин, здійснюється 
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видалення (мацерація) природного во-
скового покриття з їх поверхні, що також 
пришвидшує вологовіддачу. 

Для більшості культур оптимальне лі-
нійне навантаження на 1 см довжини валь-
ців становить 30 Н. 

Для плющення рослинної маси також 
застосовується робочий орган барабан-
ного типу — барабан з билами з частотою 
обертання 600–1000 об/хв. Била виготов-
ляють зі сталі або синтетичних матеріалів, 
з круглим або прямокутним перерізом, 
завдовжки 150–200 мм, різної конфігу-
рації: V-подібні, пальцьові, молоткові, які 

можуть кріпитись до барабана жорстко 
або шарнірно. Плющення скошеної рос-
линної маси, разом з видаленням (мацера-
цією) природного воскового покриття з їх 
поверхні, відбувається за рахунок удару, 
протягування її по внутрішній поверхні 
кожуха плющильного апарата або протя-
гування між пальцями, розміщеними в ро-
бочій зоні бил. 

Плющильні робочі органи вальцево-
го типу менш жорстко діють на рослинну 
масу, ніж плющильні робочі органи бара-
банного типу, тому використовуються для 
роботи переважно з бобовими культурами, 
барабанного типу — зі злаковими. 

АГРОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПЛЮЩЕННЯ: 

1. Плющення рослинної маси прово-
дять одночасно зі скошуванням трав. 

2. Плющення краще проводити в спри-
ятливу для сушки погоду. При затяжних 
дощах втрати каротину і водорозчинних 
вуглеводів в розплющених рослинах збіль-
шуються. 

3. Не рекомендується плющити тра-
ви у другій половині дня, надвечір. Під час 
рясної роси плющені рослини набирають 

7–10% вологи (неплющені — лише 4–5%), 
під час дощу ці показники збільшуються 
в 2 рази. 

4. Плющильні вальці косарки-плющил-
ки не повинні перетирати рослинну масу. 
Перетирання плющильними вальцями рос-
линної маси призводить до втрат листової 
та стеблової частин. 

5. Повнота плющення трав має стано-
вити не менше 90%.
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Ворушіння скошеної трави призначене 
для прискорення її сушіння та збереження 
якості і поживної цінності корму внаслідок 
скорочення часу знаходження під впли-
вом природних факторів (сонячна радіа-
ція, опади). 

Під час ворушіння рослинна маса роз-
пушується, внаслідок цього краще проду-
вається повітрям і скошені рослини швид-
ше втрачають вологу. Так, в траві, що 
містить в момент скошування 77% води, 
через 17 годин після ворушіння залиша-
ється 32% вологи, а без ворушіння — 59%. 
Ворушіння скошеної трави, особливо з ве-
ликою питомою вагою бобових, слід припи-
няти при вологості не нижче 45–50%. В ін-
шому випадку можливе зниження якос ті 
сіна і великі втрати за рахунок обламуван-
ня листя і суцвіть. 

Частота і доцільність ворушіння ви-
значаються конкретними умовами за-
готівлі сіна, його врожайністю, видовим 
складом травостою, погодними умовами. 

Ворушіння скошеної трави виконується 
ворушилками. 

Робочим органом для ворушіння трав 
є ротор з радіально закріпленими грабли-
нами (5–7 шт.) з пружинними зуб’ями. Вісь 
ротора встановлена під невеликим кутом 
до вертикалі (за напрямом руху), з опорою 
на самовстановному пневматичному колесі. 

При русі ворушилки в робочому поло-
женні, її ротори попарно обертаються назу-
стріч один одному. Скошена рослинна маса 
з прокосу зуб’ями згрібається до міжро-
торної зони (середньої площини між рото-
рами), за рахунок нахилу роторів та великої 
швидкості обертання розкидається, відки-
даючись назад, протилежно напряму руху 
агрегата, і укладається на поверхню ґрунту 
у вигляді розпушеного шару. 

При розкиданні валків рослинна маса 
з них розподіляється роторами по усій по-
верхні ґрунту у вигляді рівномірного за тов-
щиною розпушеного шару. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
ПРОЦЕСУ ВОРУШІННЯ. 
АГРОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Заготівля кормів. «Зелена лінія»
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АГРОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ВОРУШІННЯ 

1. Перше ворушіння проводиться че-
рез 2–4 години після скошування трави, 
послідуючі ворушіння — через 3–4 години. 

2. Припиняють ворушіння, коли во-
логість маси злаків знижується до 40%, 
а бобових — 50%. 

3. При ворушінні пров’ялена маса по-
винна укладатись розпушеним шаром 
з рівномірним розміщенням стебел по пло-
щі прокосу, без їх скупчення. 

4. Рослинна маса з нижньої частини 
ша  ру повинна переміщуватись на поверхню. 

5. Швидкість руху агрегату при вору-
шінні 6–8 км/год. 

6. Дія робочих органів на скошену 
масу не має призводити до втрат най-
більш цінної для корму частини рослин — 
листків і суцвіть.
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Згрібання і підбирання пров’яленої чи 
свіжоскошеної рослинної маси з покосів та 
формування валків є важливими техноло-
гічними операціями заготівлі сіна. Своєчас-
ність та якість їх виконання має суттєвий 
вплив на поживну цінність корму та ефек-
тивність і якість роботи машин, що викону-
ють наступні за згрібанням операції, напри-
клад, прес-підбирачів. Тому результатом 
виконання цих операцій має бути якісно 
сформований, розпушений валок з необ-
хідними розмірними параметрами — висо-
тою і шириною та погонною масою. 

Валки з трави формують за її вологості 
40–50%. Цю операцію ефективно, швид-
ко та з дотриманням усіх вимог виконують 
роторні та транспортерні валкоутворювачі 
виробництва компанії KUHN. 

Робочим органом роторного вал-
коутворювача для згрібання трав у вал-
ки є ротор з граблинами (7–13 шт.) з пру-
жинними зуб’ями та вертикальною віссю 
обертання. Протягом одного оберту рото-
ра штанги граблин, що обертаються разом 
з ротором, завдяки кулачковому механіз-
му, повертаються на 90°, а зуб’я при цьому 
переводяться з вертикального положення 
в  горизонтальне і у зворотному напрямі. 
При поступальному русі агрегата зуб’я гра-
блин, які займають вертикальне положен-

ня, за рахунок обертання роторів згрібають 
розміщену попереду рослинну масу і пере-
міщують її у зону між роторами, утворюючи 
безперервний розпушений валок, а  потім, 
зайнявши горизонтальне положення, про-
ходять над утвореним валком. 

Транспортерний валкоутворювач має 
дві поперечні до напряму руху секції, від-
повідно праву й ліву. Робочими органами 
кожної секції для підбирання рослинної 
маси, формування з неї валків та, за потре-
би, їх обертання є підбирач барабанного 
типу з пружинними пальцями та попереч-
ний транспортер. Роликовий кожух та на-
прямна пластина, встановлені на кожній 
секції, сприяють утворенню та подачі рів-
номірного потоку маси на стрічку транс-
портера, що є основою для формування 
рівномірних за розмірними параметрами 
та масою валків. Секції можуть розміщува-
тись з проміжком між ними або зближува-
тись одна з одною, утворюючи один суціль-
ний транспортер, може також змінюватись 
напрям руху стрічок транспортерів. При 
поступальному русі агрегата пальці підби-
рача підбирають з поверхні ґрунту рослин-
ну масу і рівномірним потоком передають її 
на поперечний транспортер. Транспортер 
спрямовує потік рослинної маси у потріб-
ному боковому напрямі і укладає її на по-
верхню ґрунту у вигляді валка. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  
ЗГРІБАННЯ І ПІДБИРАННЯ 
РОСЛИННОЇ МАСИ 
ТА ФОРМУВАННЯ ВАЛКІВ.  
АГРОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

Заготівля кормів. «Зелена лінія»
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АГРОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1. Обробка всієї поверхні поля має бути 
виконана без прогалин. 

2. Дія робочих органів на скошену масу 
не має призводити до втрат найбільш цін-
ної для корму частини рослин — листової 
частини і суцвіть. 

3. Робочі органи для згрібання і підби-
рання рослинної маси повинні точно копі-
ювати рельєф поверхні поля для забезпе-
чення повноти її збирання. 

4. Валок має бути розпушеним, прямо-
лінійним і рівномірним за довжиною і попе-
речним перерізом. 

5. Рослинна маса, що підбирається 
і укладається у валок не повинна забруд-
нюватись ґрунтом. 

6. Загальні втрати рослинної маси 
у процесі згрібання у валки не повинні 
перевищувати 2,5%, а при підбиранні та 
укладанні у валки — 2%. 
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ЗАГОТІВЛЯ ПРЕСОВАНОГО СІНА 

У сучасному сільському господарстві 
одним із найбільш ефективних і перспек-
тивних способів виробництва кормів є за-
готівля пресованого сіна, яка полягає у 
послідовному виконанні таких основних 
операцій: скошування травостою, сушіння 
маси в покосах (до вологості не більше ніж 
25%), згрібання покосів у валки, підбиран-
ня валків з одночасним пресуванням у ру-
лони або паки. 

В подальшому, залежно від погодно-клі-
матичних та господарських умов, рулони 
і паки досушують у польових умовах або 
підбирають, перевозять транспортними за-
собами до місць зберігання та досушують 
із активним вентилюванням.

Для реалізації заготівлі пресованого 
сіна застосовують наступні основні види 
технологічних і транспортних засобів: ко-
сарки, косарки-плющилки, ворушилки, 
граблі, прес–підбирачі, підбирачі–наванта-
жувачі паків і рулонів, самозавантажуваль-
ні візки–платформи для транспортування 
рулонів, пакувальники (обмотувальники) 
рулонів у плівку тощо.

Прес-підбирачі забезпечують підби-
рання рослинних матеріалів із валків і 

формування рулонів або паків. Спресо-
ване зі щільністю пресування 100–300 кг/
м3 у паки прямокутної форми або руло-
ни циліндричної форми сіно зручно тран-
спортується, менше псується та довше 
зберігаються його смакові та поживні 
властивості.

При заготівлі кормів у пресованому виг-
ляді рулони або паки обв’язуються шпа-
гатом або сіткою. Спресована маса для 
більш тривалого (до 2 років) і ефективного 
зберігання обмотується у повітронепро-
никну, стійку до ультрафіолетового випро-
мінювання клейку синтетичну плівку шири-
ною 50–100 см. 

Обмотування рулонів або паків у плівку 
може бути окремою операцією або суміща-
тися з операцією пресування. 

Обмотування рулонів плівкою здійсню-
ється спеціальними машинами, які можуть 
працювати за різними принципами: 

- бобіна з плівкою залишається нерухо-
мою, а паки або рулони обертаються навко-
ло горизонтальної і вертикальної осей; 

- рулони або паки обертаються навко-
ло горизонтальної осі, а бобіна з плівкою 
обертається навколо рулонів або паків. 

ОСОБЛИВОСТІ 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
ЗАГОТІВЛІ ПРЕСОВАНОГО 
СІНА, СІНАЖУ ТА СИЛОСУ 
В РУЛОНАХ І ПАКАХ

Заготівля кормів. «Зелена лінія»
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КЛАСИФІКАЦІЯ ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ 

За формою спресованої рослинної маси 
прес-підбирачі бувають поршневі або па-
кові (формують паки прямокутної форми) 
і рулонні (формують циліндричні рулони). 
В залежності від напрямку подачі рослин-
ної маси в камеру пресування прес-підби-
рачі бувають з боковою (формують паки у 
25–50 кг) і фронтальною подачею. Відоми-
ми, але малопоширеними на практиці та-
кож є прес-підбирачі з верхньою подачею 
рослинної маси. Головною причиною мало-
го їх поширення є складність конструкції і 
значні втрати рослинного матеріалу.

Пакові (або поршневі) прес-підбирачі 
формують паки із розміром від 1,0х0,5х0,3 м 
до 3,2х1,3х1,2 м і масою від 25–50 кг до 750 
кг. Сформовані паки обв’язуються в’язаль-
ними апаратами натуральним або штучним 
шпагатом та сполучаються одинарним або 
подвійним зав’язуванням вузлів. 

Рулонні прес-підбирачі можуть мати 
пресувальну камеру сталого (з пресуваль-

ним робочим органом ланцюгово-прутко-
вого, вальцьового або транспортерного 
типів) або змінного об’єму. Відомі також 
прес-підбирачі з пресувальним робочим 
органом комбінованого типу (з ланцю-
гово-прутковим пресувальним контуром та 
пресувальними вальцями).

Рулонні прес-підбирачі із шириною під-
бирання рослинної маси із валка до 2,15 м 
здійснюють пресування рослинної маси 
з низькою і середньою щільністю пресу-
вання (від 100 до 200 кг/м3) і формують ру-
лони діаметром від 90 см до 2,05 м та шири-
ною 1,17–1,2 м, які обмотуються шпагатом 
або синтетичною сіткою. 

Обмотувальники рулонів або паків мо-
жуть бути стаціонарними і мобільними. 
Мобільні обмотувальники в залежності від 
способу з’єднання з енергетичним засо-
бом бувають причіпними, напівпричіпни-
ми та начіпними (переважно при з’єднанні 
з прес-підбирачем).

АГРОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
ДО ЗАГОТІВЛІ ПРЕСОВАНИХ КОРМІВ: 

1. При заготівлі соломи допустима во-
логість технологічного матеріалу має ста-
новити 5–20%, сіна — 5–18%, сінажу — 
45–55%, силосу  — 60–75%, вологого 
силосу — 79–80%.

2. Робочі органи прес-підбирачів не ма-
ють перетирати сіно, оббивати листя та 
суцвіття, забруднювати сіно ґрунтом. Втра-
ти сіна при підбиранні валків допускаються 
не більше 2%.

3. Сформовані паки і рулони мають збе-
рігати свою форму при навантаженні, тран-
спортуванні та укладанні на зберігання. 

4. Незв’язаних паків і рулонів має бути 
не більше 2%. Порушення в’язки під час 
підбирання, перевезення та укладання на 
зберігання паків (рулонів) не має переви-
щувати 1%. 

5. Загальні втрати пресованого сіна 
не повинні перевищувати 4%.
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ЗАГОТІВЛЯ СІНАЖУ В РУЛОНАХ

Висока поживна здатність є прита-
манною сінажу, який отримують внаслі-
док пров’ялювання попередньо скошених 
природних або сіяних трав до вологос-
ті 40–60% з подальшим консервуванням 
(в анаеробних умовах, тобто при відсутно-
сті атмосферного кисню). Оскільки за сво-
їми властивостями сінаж більш ближчий 
до зеленої маси, ніж сіно та силос, можна 
повністю замінити сінажем і сіно, і силос. 
Ступінь ущільнення маси має становити 
600–700 кг/м3.

При заготівлі сінажу і силажу використо-
вується переважно економічно неефектив-
на технологія зберігання та консервування 
у траншеях або баштах, а також із пакуван-
ням у полімерний рукав. При цьому втрача-
ється близько 30% кормів. 

Одним із шляхів більш раціональної 
заготівлі сінажу є формування рулонів 
із прив’яленої маси із подальшим їх па-
куванням у плівку, що дозволить майже 
вдвічі зменшити питомі затрати на пали-

во-мастильні матеріали і майже втричі за-
трати праці. Але суттєвою складовою еко-
номічних затрат при цьому є ціна плівки 
для пакування.

Поширена технологія заготівлі сінажу 
в траншеї поступається по ряду показників 
більш прогресивній заготівлі в рулони із па-
куванням, в т. ч. меншим на 2–2,5% вмістом 
сирого протеїну, на 2,5–3% меншим вмістом 
на 0,8–1 МДж перетравної органічної речо-
вини і меншим вмістом обмінної енергії. При 
цьому відмічається зменшення втрат сухої 
речовини на 6%, протеїну — на 15%, а кор-
мових одиниць — на 10%. Поживність кормів 
в рулонах збільшується на 20%, а продук-
тивність тварин при годівлі такими корма-
ми — на 20–35%. Крім того, така технологія 
дозволяє зменшити майже на 25% потребу 
в площах під кормовими культурами.

До основних переваг заготівлі сінажу 
в рулонах з пакуванням у плівку відносять-
ся максимальне збереження властивостей 
кормів, захист від впливу погодних умов, 

Заготівля кормів. «Зелена лінія»
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 і, як зазначалося, зниження масових втрат 
кормів, вмісту сухої речовини, протеїну та 
кормових одиниць. 

Основними вимогами до сінажу при за-
готівлі із пакуванням є: 

- найбільш доцільно здійснювати па-
кування рулонів одразу після пресування, 
у випадку розділення операцій — між пре-
суванням і пакуванням має бути проміжок 
часу не більше трьох годин, інакше почина-
тимуть відбуватися в масі процеси з виді-
ленням тепла; 

- не доцільно здійснювати пакування 
рулонів під час опадів (хоча при несприят-
ливих умовах це допускається); 

- найбільш доцільно пакування сінажу 
здійснювати в шість шарів плівки; 

- рулони, які упаковані в плівку, можливо 
розміщувати на горизонтальному майдан-
чику без потреби у спеціальних сховищах; 

- не допускається пошкодження плівки 
при транспортуванні упакованих рулонів 
(одним із варіантів при цьому може бути 
здійснення пакування рулонів в місці збері-
гання), а при виявленні пошкодження плів-
ки необхідно негайно заклеїти місце по-
шкодження клеючою стрічкою; 

- початок застосування сінажу при за-
готівлі в рулонах і пакуванням у плівку — 
не раніше 6–8 тижня, а тривалість зберіган-
ня — близько 2 років.

При виборі технології заготівлі сінажу 
слід мати на увазі, що при формуванні ру-
лонів із пакуванням: 

- досягається максимальне збережен-
ня властивостей корму. У випадку заготівлі 
в траншеї, через 3–4 дні після її розкриття 
якість знижуватиметься на 45–55%;

- технологія стає з кожним роком все 
більш поширеною як серед закордонних, 
так і вітчизняних аграріїв; 

- такий тип корму стає при годівлі в зи-
мовий час у більшості господарств ос-
новним;

- для великої рогатої худоби корм із 
цілими стеблами все ж є більш корисним 
щодо здоров’я тварин (оскільки забезпечу-
ється повноцінна жуйка);

- можливо реалізувати операцію заго-
тівлі корму протягом одного дня;

- досягається висока продуктивність 
агрегата при виконанні операцій, міні-
мальні втрати при збиранні, зберіганні і 
годівлі тварин;
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- затрати праці при заготівлі кормів при 
цій технології становлять до 0,8 люд.-год./т;

- термін окупності становить не більше 
3 років;

- існує можливість більш раніше почи-
нати заготівлю сінажу, особливо для куль-
тур з високою кормовою цінністю;

- економія на концентратах або повна 
відмова від них.

Основними машинами, що реалізують 
кінцеву операцію, є сучасні прес-підби-
рачі (зі щільністю пресування не менше 
330 кг/м3 при вологості 50%), обмотуваль-
ники рулонів або їх комбінації. Для якісного 
формування рулонів необхідно, щоб ши-
рина валка, що підбирається, становила 
1/2–3/4 ширини захвату підбирача. Підви-
щенню щільності спресованої маси сприя-

тиме менша робоча швидкість прес-підби-
рача та додаткове підпресовування маси 
(шляхом зупинки агрегату наприкінці фор-
мування рулону з подальшою додатковою 
подачею 35–50 кг трав’яної маси), а рів-
номірному розподілу маси в камері пре-
сування (особливо при вузькому валку) —
правильно обраний спосіб руху агрегату. 
Доцільно, рулон обв’язувати 12 оборотами 
шпагату або 3 оборотами сітки в залежно-
сті від обв’язувального матеріалу.

Обмотування рулонів здійснюється спе-
ціальною стрейч-плівкою. При цьому, необ-
хідно звернути увагу, щоб рулон із сінажу 
вологості 45–55% пакувався в 6 шарів плів-
ки. Необхідно регулярно здійснювати пере-
вірку якості роботи обмотувальника, в т. ч. 
і за ступенем розтягування плівки.

ЗАГОТІВЛЯ СИЛОСУ В РУЛОНАХ І ПАКАХ

Основним соковитим кормом при го-
дівлі великої рогатої худоби та інших с. г. 
тварин є силос, для якого є характерним 
високий вміст вітамінів і поживних речо-

вин, а його застосування при годівлі сприяє 
кращому травленню і засвоєнню худобою 
грубих кормів.

Заготівля кормів. «Зелена лінія»
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При заготівлі силосу скошується стеб-
лостій силосних культур з подрібненням та 
консервується подрібнена маса у траншеях, 
ямах або вежах при відсутності доступу по-
вітря. Після розкриття законсервованої си-
лосної маси відбувається потрапляння пові-
тря (насамперед, атмосферного кисню), що 
знижуватиме поживну цінність кормів. Вирі-
шення проблеми порційного використання 
силосу досягається внаслідок застосування 
сучасної прогресивної технології заготівлі 
силосу в рулони і паки з подальшим їх паку-
ванням у поліетиленову стрейч-плівку.

В цілому, технології заготівлі силосних 
культур подібні, незалежно від способу по-
дальшого зберігання. Але в процесі збиран-
ня прес-підбирачі підбирають силосну масу 
і формують з неї щільні рулони та обмо-
тують 6 шарами стрейч-плівки для герме-
тизації. При розділені операцій формуван-
ня рулонів і їх пакування обмеження часу 
на доставку до місці пакування і зберігання 
становить 2–3 години.

Внаслідок доступності техніки для фор-
мування рулонів та паків і витратних ма-

теріалів (шпагату для обв’язування руло-
нів і паків та стрейч-плівки для пакування) 
застосування цієї прогресивної технології 
заготівлі силосу не є особливо економічно 
витратною і складною.

До головних позитивних сторін цієї тех-
нології необхідно віднести:

- можливість заготівлі за будь-яких 
погодних умов;

- відсутність потреби у використанні 
спеціальних сховищ і споруд для зберіган-
ня силосу в рулонах і паках. Аналітиками 
також встановлено, що інвестиції в спору-
дження та обслуговування траншей майже 
вдвічі більші за інвестиції при силосуванні в 
рулони. Аналогічна ситуація і щодо інвести-
цій на безпосереднє зберігання, але із біль-
шими співвідношеннями;

- тривале (до 2 років) збереження по-
живних властивостей силосу (втрата по-
живних елементів становить до 5–10%);

- зниження собівартості заготівлі силосу 
на 12–16% (навіть до 20%) в залежності від 
обсягів заготівлі і відповідного технічного 
забезпечення (продуктивність становитиме 
до 1000–1100 т силосу за день роботи);
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- зручність збирання, транспортуван-
ня та зберігання силосу. Силос в рулонах 
легко транспортується на великі відстані 
і може продаватися без проблем необхід-
ними обсягами.

Якщо проаналізувати технологію заго-
тівлі силосу в траншеї, то не складно від-
мітити необхідність дотримання технології, 
узгодженості виконання процесів збиран-
ня і укладання у траншеї з герметизацією, 
потреби у відповідній техніці, спорудженні 
і якісній експлуатації траншей, складність 
у порційному вийманні силосу при їх вико-
ристанні без втрат тощо. 

Особливо ця технологія добре заре-
комендувала себе при міжвиробничій ді-
яльності господарств, а можливість од-
ночасного силосування декількох покосів 
і культур має цінність при годівлі худоби.

При використанні технології заготівлі 
силосу в рулонах і паках можна відміти-
ти, що у випадку застосування комбінації 
прес-підбирач + обмотувальник, форму-
вання рулонів або паків із силосу і їх гер-

метизація (обмотування) відбувається на 
місці, а процес транспортування вже сфор-
мованого і захищеного силосу не передба-
чає швидкої реалізації. При цьому, досяга-
ється швидке видалення повітря без втрат 
маси і вторинного нагрівання, отримання 
силосу без забруднення, ефективний моні-
торинг за збором врожаю тощо.

Для отримання якісного силосу і трива-
лого його зберігання в рулонах необхідно, 
щоб оболонка рулонів була щільною (без 
проникнення вологи в середину), а серце-
вина менш щільна і вологіша — для більш 
ефективного використання. Оскільки при 
зберіганні рулон може деформуватися за 
подібних умов, а для не пошкодження плів-
ки — рулони встановлюють на торець (має 
більш високу міцність шарів плівки). 

Для цієї технології характерними є гнуч-
кість при реалізації, відсутність потреби 
у  додатковій робочій силі і спеціальних 
місцях для зберігання, висока транспорту-
вальна здатність, можливість ущільнення 
і пакування рулонів та паків на місці в полі 
зі зниженням експлуатаційних затрат.

Заготівля кормів. «Зелена лінія»
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Оптимізація процесів заготівлі 
кормів через поєднання найбільш 
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ОСОБЛИВІСТЬ ЗАГОТІВЛІ ЛЮЦЕРНИ 

Цінну кормову культуру люцерну заго-
товляють як у вигляді високоякісного сіна, 
так і сінажу та силосу (при вологості маси 
60–65%, максимально до 68%). Одночас-
но з цим, при заготівлі люцерни на сіно 
при порушенні технології втрати листової 
маси можуть досягати 50%. Для зменшен-
ня втрат використовують штучне досушу-
вання маси або технологію просушування 
і формування паків або рулонів в природ-
них (польових) умовах.

При заготівлі люцерни доцільно перший 
і другий укоси виконати до початку або на 
початку фази бутонізації в період оптималь-
ного вмісту білка (20–22%), енергії і клітко-
вини. У випадку пізнішого виконання укосів 
вміст білка знижуватиметься до 13–15%, 
що призведе до зниження надоїв молока 
більше 600 л/т сіна. Останній укіс здійсню-
ється при рівні цвітіння до 20%. При заготів-
лі сінажу із люцерни для плющення косар-
ка обладнується вальцевою плющилкою. 

Зниження втрат досягається одноразовим 
ворушінням одразу після скошування. При 
формуванні валків із люцерни при воло-
гості 55–60% і вмістом сухої маси 40–45% 
мінімізуватимуться втрати (при зменшенні 
вологості менше 55% втрати маси істотно 
зростатимуть). Час прив’ялювання має ста-
новити не більше 8 год. 

 
Підбирання валків із сіна і формування 

паків або рулонів найбільш доцільно здійсню-
вати при вологості досушеної у валках маси 
18–22% (для максимального збереження ли-
стової маси) і вмісті сухої речовини близько 
82–83%. За твердженням технологів, з точки 
зору зменшення втрат найбільш доцільно із 
сіна люцерни формувати паки з одночасним 
подрібненням маси до 5 см. Можливим є ви-
користання і рулонних прес-підбирачів, але 
продуктивність процесу значно менша. При 
заготівлі сінажу у паках або рулонах необ-
хідно строго дотримуватися необхідної воло-
гості, щільності маси і герметизації плівкою.
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