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К.У К.УРУЗНЫ СIЛАС 3 ПАВЫШАНАА 
К.ОЛЬК.АСЦЮ ПАЧАТК.АУ У ФАЗЕ 

ВАСК.ОВАА СПЕЛАСЦI У К.АРМЛ ЕННI CBJH EA 

У сувязi з выеокай колькасцю клятчаткi i нiзкай пратэiну кармление 
свiней кукурузным сiласам на практыцы пакуль што амаль не ужыва
ецца. У рацыёны свiней на адкорме уводзяць не больш за 8-10% гэта
га вiду корму (па аrульнай пажыунасцi). Значна больш можна скорм
лiваць жывёлiнам на адкорме сiлас з пачаткау з абгорткамi у фазе 
васковай спеласцi зерня. У нашых папярэднiх даследаваннях [3] было 
вызначана, што такiм сiласам паспяхова замяняецца каля 30% канцэн
тратау (па агульнай пажыунасцi). Пры гэтым сярэднясутачны прырост 
жывой масы складае не менш чым 566 г. 

Укараненне у апошнiя гады у Вiцебскай вобласцi у сельскаrасла
дарчую вытворчасць скараслелых гiбрыдных сартоу кукурузы дазволi
ла павялiчыць аб'ёмы нарыхтоукi сiласу з пачаткау з абгорткамi. Аднак 
тэхналоriя уборкi кукурузы у фазе васковай слеласцi (вiльготнасць 
65-70 %) , якая пакуль яшчэ выкарыстоуваецца у rэтай вобласцi (зер- "' 
неуборачны камбайн з прыстаукай ППК-4) , не дае маrчымасцi збiраць 
толькi пачаткi з абгорткамi. Як правiла, у сабр.аную масу тралляе лэу
ная колькасць верхн iх лiсцяу i верхавiнак раслiн. Ачыстка nачаткау ад 
ix латрабуе дадатковаrа абсталявання (наnрыклад, агрэгат Блок-700) 
або большых затрат лрацы, што абумоулiвае iстотнае падаражанне 
корму. 1 

Па лажыунай каштоунасцi верхнiя лiсцi i верхавiнкi раслiн нязнач
на адрознiваюцца ад пачаткау з абгорткамi [1]. Але у кармленнi свiней 
з прычыны павелiчэння к~ькасцi клятчаткi каштоунасць сiласу, на
рыхтаванага з такой сыравiны, панiжаецца. Такiм чынам, вывучэнне 
мэтазгоднасцi нарыхтоукi rэтаrа вiду сiласу i нормау увядзення яrо у 
рацыён свiней на адкорме мае вялiкае лрактычнае значэнне. Для вы-

Т а б л i ц а 1. Марфапаriчны састау масы кукурузы (n=5) 

Перад уборкаА Перад с lласаваю1ем 

Маса частак кукурузы 
кг ' 

1 
% да агулы1аА 

1 
% да аrульнаА 

масы кг 
/о18СЫ 

Цэлыя раслiны 3,0 100,0 0,930 100,0 
Сцёблы 1 '1 36,7 0,101 10,9 
Лiсцi 0,6 20,0 О, 129 13,8 
nачаткi з абгорткай 1 ,3 43,3 . 0,700 75,3 
Зерне 0,45 15,0 о,25О 26,9 
Храпка 0,55 18,3 0,290 31,2 
Абrортка 0,30 10,0 0,160 17,2 
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fаблiца 2. Выхад cyxora рэчыва 1 кармавых адзlнак ад розных веrетатыуны.х 
частак кукурузы (n=5) 

Частка УраджаА· jколькасць сухогаl Маса cyxora 
к. адз., ц/rа 

Вы ха д к. адэ. на 
pacлltJы 11асць, цfra рэчыва,% рэчыва, % 1 кг сухога рэчыеа 

" 

Сцёблы 110,1 16,57 18,24 
J 

18,72 1,03 
Лiсцi 60 36,60 21,96 21,60 0,98 
Абrортка 30 20,47 6,14 6,60 1,07 
Зерне 45 34,79 15,65 20,70 1,32 
Храпка 54,9 21,47 11,78 13,17 1,10 
Ус я го 300 73,79 81,00 

Т а б л i ц а 3. Схема доеледу 

Група 

Кантрольная 

1 

JI 

l(опькасць 
жывl!пlн 

10 

10 

10 

nапярэднi ( 15) 

Паnярэднi рацыён (кан
цэнтраты- \ОООь) 
Тое ж 

Лерыяд, сут 

упiкоnы (94) 

Кано,энтрзты-68%, бульба-
32% 
Канцэнтраты-68Оь. бульба-
16%, сiлас-16% 
Канцэнтраты-68%, сiлас-32% 

Т а б л i ц а 4. Пажыуная каwтоунасць кармоу 

Паказчык 1 Cinac КУI<УРУ311Ы 1 Буль6а l(аwбiкорм Шрот раnсавы .. 
Кармавыя адзiнкi 0,35 0,30 1,07 1,02 
Абменная энерriя, МДж 3,1 2,8 10,5 10,9 
Сухое рэчыва, кг 0.298 0,210 0,850 0,856 
Сыры nратэiн, r 21,5 18,6 133 277 
Лiэiн, r 0,7 1,0 6,2 16,6 
Метыянiн-цыстын, г 0,9 0,5 4,6 19,3 
Тлушч, г 8,0 17,0 19,0 
Цукар, r 1,5 7,5 36,1 60,1 
Сырая КJIЯтчатка, r 68,5 11,9 56,6 120 
Кальцый, г 1,0 0,17 7,7 5,86 
Фосфар, г 0,7 0,59 4,7 9,4 
Карацiн, мr 8,0 5,5 

святлення гэтых nытанняу у 1989 г. на эксnерыментальнай базе «Ме
жава» Вiцебскаrа навукова-вытворчаrа аб'яднання па сельекай rаспа
дарцы з кукурузы (сорт Бема 181 СВ) у фазе васковай спеласцi быу 
nрыгатаваны сiлас з сумесi лачаткау з лiсцямi i верхавiнамi раслiн. 
Перад уборкай бiялагiчны ураджай зялёнай масы складау 300 ц/rа, 
выхад кармавых адзiнак- 81, сырога nратэiну- 39 ц/rа. Пачаткi з аб
горткамi складалi 43% марфалагiчнаrа складу, лiсцi- 20, сцёблы-
36%. Ад агульнай масы 15% л рыладала на зерне малочна-васковай 
сnеласцi (табл. 1, 2). Найбольшш выхад кармавых адзiнак далi пачаткi 
з абrорткамi (40,5 ц/га) -у асноуным за кошт зерня (табл. 2). 

Нягледзячы на тое што маса лiсцяу была меншай за масу сцёблау 
(у 1,8 раза), па выхадзе кармавых адзiнак яны nераузыходзiлi сцёблы, 
бо мелi больш высокую пажыуную каштоунасць. У лiсцях больш, чым 
у сцёблах, храnках i абгортках, змяшчалася сырога nратэiну i асаблiва 
клятчаткi. . 

Кукурузныя nачаткi убiралi зернеуборачным камбайнам «Нiва» з 
nрыстаукай ППК-4. Гэта дазволiла ва убранай масе лавысiць коль
касць nачаткау да 75% (табл. 1). Аднак доля лiсцяу i сцёблау застала
ся даволi высокай. Перад сiласаваннем убраную масу дада:rкова здраб
нялi на агрэгаце IPM-50 да велiчынi часцiнак менш за 10 мм. Сiлас 
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рыхтавалi па агульнаnрынятай тэхналогii у бетанiраванай траншэi. 
Кармавую каштоунасць гэтага вiду корму вывучалi у навукова-гаспа
Д~рчым доследзе на адкормачным пагалоуi свiней буйной белай nаро
ды. Для nравядзення доеледу адабралi тры групы жывёлiн-аналагау 
(парсюкi) сярэдняй жывой масай на пачатак улiковага лерыяду 60-
62 кг. Дослед праводзiлi па настулнай схеме ( табл. 3). 

У папярэднi nерыяд усе групы жывёлiн атрымлiвалi аднолькавыя 
рацыёны (згодна з нормамi ВАСГНIЛ, 1985), якiя змяшчалi у адноль
кавых суадносiнах фуражную муку i камбiкорм для адкорму свiней 
(К-55б-10); ва улiковы - згодна са схемай доеледу i патрэбамi, разлi
чанымi на сярэднясутачны прырост масы 550-600 г (2]. У доследны 
nерыяд для павышэння у рацыёне колькасцi пратэiну у канцэнтраты 
(камбiкорм) дабаулялi рапсавы шрот (табл. 4). Бульбу пер ад скормлi
ваннем з-апарвалi, здрабнялi i змешвалi з канцэнтратамi i сiласам. 
Жывёлiн ycix груn гадавалi у стойлах па 10 галоу. Кармiлi свiней два 
разы у суткi. 

Згодна з данымi хiмiчнага аналiзу, у 1 кг сiласу змяшчалася 0,35 к. 
адз., 298 г сухога рэчыва, 68 г клятчаткi (табл. 4). Канцэнтрацыя вада
родных iонау (рН), колькасць малочнай i воцатнай кiслот знаходзiлiся 
у межах нормау для кукурузнага сiласу першага класа. Па колькасцi 
страунага пратэiну i лiзiну у 1 . к. адз. сiлас нязначна адрознiвауся ад 
бульбы. Аднак даволi ·высокая колькасць клятчаткi панiжала яго кар
мавую вартасць для свiней:. У фактычным сярэднясутачным рацыёне 
кармления узровень клятчаткi у свiней доследных груn у nараунаннi з 
кантрольпай быу вышэйшы у 1,6- 2,1 раза, у той час як колькасць 
страунага пратэiну i лiзiну была практычна аднолькавай: (табл. 5). Але 
за ко.шт уключэння кукурузнага сiласу iстотна павышалася колькасць 
тлушчу. . 

Частковая замена бульбы сiласам не толькi не na~tiзiлa iнтэнсiу-

Та б л i ц а 5. Рацыён кармления свiнеА (у сярэднiм за ~ослед) 

Груnа 
Пакаэчык 

кантропыiаЯ 11 

Канцэнтраты, кг 1,9 1,9 1,9 
Шрот рапсавы, кг 0,2 0,2 0,2 
Бульба, кг 3,7 1,5 , 
Сiлас, КГ 1,7 3,5 
Мел кармавы , г 15 15 15 
У рацыёне змяШчаецца: 

кармавых адзiнак 3,3 3,25 3,43 
абменнай энeprii, МДж 27,4 28,1 33,0 
cyxora рэчыва, кг 2,58 2,62 2,8 
сырога пратэiну, г 377,0 372,0 383,0 
страjнага nратэiну, г 295 280 276 
лiзiну, г 18,8 18,4 17,6 
метыянiну+цыстыну, r 14,5 14,8 15,7 
сырой клятчаткi, г 175 265 371 
тлушчу, r 36,1 49,7 64,1 
кальцыю, г 16,4 17,7 19,3 
фосфару, г 13,0 12,8 13,2 
жалеза, мr 1 256 353 463 
медзi, мr 19,9 19,7 20,1 
цынку, мг 110,8 • 107 ,l 108,8 
кобальту, мг 1,43 1,44 1,46 
карацiну, мг 10,5 24,0 38,4 

Вiтамiн А, тыс. М. Адз. 3,9 3,9 3,9 
Вiтамiн Д" тыс. М. Адз . 1,7 1,8 1,9 
Вiтамiн Е, тыс. М. Адз. 63,0 140,0 222,0 

3 а у в а г а. Колькасць амiнакiслот, вiтамiну i мiкраэлемеt•ту у кармах вызначалi 
зrодна з таблiчнымi данымi {4). 
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Т а б л i ц а б. lнтзнсiунасць. росту доследных жывёлiн i расход кармоу 
на адзiнку прадукцыi (у сярэднiм на адну жывёлiну) 

1 
Расход кармавых адзiнак 

Пачатковая Прырост Сярэдня· %да кант-
Груоа жывая жывоА 1 C)'Т8ЧIIbl рольнаА сярэдня · 1 на 1 кг 1 %да waca, кг масы. кr прырост, г. rpynы сутаоmы прыросту кантроЛJо 

l(антроль-
на я 61,0±1.4 53,0±1.0 563±21 100 3,3 5,9 100 
I 62,0±1,5 62,0±3,9 660±41 117 3,25 4,9 83 
II 60,0±1, 2 50,1±3.9 533±41 94,6 3,43 6,4 108 

Т а б л i ц а 7. Мяса-ильная nрадукцt:~iiнасць свiнеА 

Перадзабоll· ЗабоАttЫ Да9жыня 1 Та9шчыня Груnа (n=З) IIIЯ жыаая выхад, тушы, C/ol сала, см 
.маса, кг кг 

l(антропьная 112,6±1.67 82,2. 116±2,08 4,06±0. 18 

1 121,6±2.73 81.9 114±0,95 4,60±0,17 

II 113,0±3.0 80,8 112±4.20 4,40±0.44 

насць росту свiней, але нават крыху яе павышала. Так, калi у жывёлiн 
кантрольпай rрупы сярэднясутачны прырост жывой м(Jсы складау 563 r, 
то у 1- на 97 г (Р<0,05) больш (табл. б). На нашу думку, пры уклю
чэннi у рацыён двух вiдау сакавiтых кармоу леnш выкарыстоуваюцца 
пажыуныя рэчывы. Пэуны станоучы уnлыу аказвае nавелiчэнне у ра
цыёне колькасцi тлушчу за кошт увядзення кукурузных пачаткау 
(табл. 5) . 

Поуная замена у рацыёне бульбы сiласам iстотна не уnлывала на 
iнтэнсiунасць росту жывёлiн, хоць i выклiкала павелiчэнне расходу кар
моу. Так, у 11 доследнай групе сярэднясутачны прырост у параунаннi 
з кантролем быу меншы толькi на 5,4%. Наnэуна, nры iншых аднолька
вых умовах nэуны адмоуны уплыу аказау высокi узровень клятчаткi, а 
станоучы - высокi узровень энергii у рацыёне. 

Скормлiванне сiласу nзуnлывала i на некаторыя мясныя якасцi. 
Вызначылася тэндэнцыя да павелiчэння таушчынi сал а i nамяншэння 
даужынi тушы (табл. 7). У той жа час хiмiчны састау мяса у жывёлiн 
ycix груп заставауся практычна аднолькавы. Такiм чынам, замена у 
рацыёне свiней бульбы сiласам садзейнiчала nавелiчэнню таушчынi са
ла (на сёмым rрудзiнным пазванку). але не уnлывала на адкладанне 
мiжмышачнага тлушчу. 

Разлiк эканамiчнай эфектыунасцi паказ.ау, што частковая або поу
ная замена у рацыёне свiней на адкорме бульбы .кукурузным сiласам 
з павышанай колькасцю nачаткау дае маrчымасць iстотна nанiзiць 
кошт сутачнаrа рацыёну (адnаведна на 23 i 37% ) i атрымаць дадатко· 
ва прадукцыi на l руб. на суму адпаведна 62 i 49 кап. 
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