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Методи консервування зеленої 
маси 

Найбільш поширені методи консервування 
зеленої маси - її висушування або зберігання у 
вологому стані в анаеробному і кислому 
середовищі.  
Першим методом заготовляють сіно і трав'яні 
штучно висушені корми, другим - силос.  
На основі поєднання цих двох методів 
заготовляють сінаж і вологе сіно. 



Заготовляємо якісне сіно 



Сі́но — висушені стебла і листя трав'янистих рослин, 
скошених в зеленому вигляді до досягнення ними природної 
зрілості. 
Сіно є одним з основних об’ємистих кормів, що пов’язаноз 
фізіологічною роллю, яку відіграє цей корм у процесах травлення 
жуйних. 
Сіно є джерелом грубоволокнистої клітковини, необхідної для 
нормального протікання рубцевого травлення. Крім того, це 
єдиний із об’ємистих кормів, який містить вітамін D, що активно 
регулює мінеральний обмін в організмі тварин. Якісне сіно – 
суттєве джерело цукру для жуйних.  
Завдяки цим якостям хороше сіно слугує дієтичним кормом у 
раціонах молодняку великої рогатої худоби та сухостійних 
тварин. 
 
 Сіно може бути заготовлено в розсипному, пресованому чи 
подрібненому вигляді. 



Строки збирання трав на сіно 
 Бобові трави необхідно скошувати в період від початку 
до кінця бутонізації, початку цвітіння;  
 злакові — до викидання і на початку викидання 
волотей, колосків, султанів; 
 сумішки трав – по переважаючій культурі; 
 а природні сінокоси — на початку колосіння і до 
початку цвітіння.   
При занадто ранніх строках збирання, особливо бобових трав, 
виходить нестабільне сіно, яке  при зберіганні  піддається 
самозволоженню і подальшому псуванню. 
При пізньому збиранні зменшується частка найцінніших частин 
рослин - листя, бутонів, квітів.  
У листі білкових і мінеральних речовин міститься в 2 рази 
більше, а каротину в 10 ... 15 разів, ніж в стеблах, 
перетравність поживних речовин в них вище на 40% 
 Щоб одержати високопоживні корми, косовицю трав на сіно 
треба проводити у вранішні та вечірні години. В цей час у 
рослинах у 5-6 раз більше каротину, ніж у траві, яка скошена 
вдень. 



Витримуйте висоту зрізу 

Висота зрізу:  

на вирівняних природних угіддях з низьким 
травостоєм повинна бути в межах 3-4 см, а 
сіяних трав – 5-6 см.  

Багаторічні трави першого року користування і 
насіннєві посіви скошують на висоті 8-9 см, а 
отаву останнього укосу — на висоті 6-7 см. 

 

!!! Контролюйте заточку ножів косарки!!! 

 



Способи сушіння трави на сіно 
Сушіння трави в гарну погоду: 
При гарній погоді скошена трава за короткий строк 
пров’ялюється в прокосах до 
вмісту вологи 50-55%, після чого її згрібають граблями у 
валки. Скошену траву на суходільних і долинних луках 
можна згрібати у валки через 5-6 годин, а на 
заплавних і низовинних лугах - через 10-12 годин. У 
валках скошена трава підсихає впродовж 1-2 днів (до 
вмісту вологи в траві 25-30%), після чого сіно 
складають в копиці.  
 У копицях сіно остаточно досушується протягом 
приблизно 3-5 днів, після чого його закладають на 
зберігання при вологості 16-17%. 
 



Способи сушіння трави на сіно 

Сушіння трави в 
дощову погоду: 

У дощову погоду, а 
також на сирих 
сінокосах скошену 
траву підсушують 

на особливих 
пристосуваннях - 
вішалах, які роблять у 
вигляді шатрів, козел, 

пірамід і т. д.  

 



Способи сушіння трави на сіно 

Сушіння трави в жарку погоду: 
Не слід допускати, щоб трава досихала 
повністю в прокосах, оскільки при цьому 
знижується якість сіна і, крім того, під 
час згрібання буде втрачено багато листя. 
Траву в прокосах слід тільки пров’ялювати, а 
досушувати треба у валках і копицях 



Плющення бобових  

Важливо організувати сушіння так, щоб відмирання клітин в 
листі і стеблах відбулося якнайшвидше і  одночасно.  

Листя сохне в 2 ... 3 рази швидше стебел, що особливо 
негативно позначається при заготівлі сіна з бобових трав. 

При вологості стебел в межах 40 ... 45% листя має вологість 
близько 16%.  

Доцільно застосовувати плющення бобових рослин. Це 
дозволяє підсихати рослинам швидше і з кращою 
рівномірністю.  

 

 



Рівномірний покіс 

Іншим важливим 
прийомом є 
рівномірний розподіл 
скошених рослин по 
ширині і товщині 
покоса. 



Ворушіння покосів 

Слід розпочинати 
через 3-6 годин після 
скошування трав. 

Припиняють ворушіння 
при вологості маси 40-
45%. 

Починають згрібати у 
валки. 



Свіжоскошена трава 80-70 

Листя зів'яли, стебла свіжі і зелені 70-50 

Листя м'які, стебла обвялі і їх забарвлення зблякла, 

відпадіння листя не спостерігається 

50-40 

Листя починають кришитися, стебла ще гнучкі 40-35 

Починають обламуватися черешки листя у 

 бобових трав 

35-30 

Листя висохли, кришаться, черешки листя у 

 бобових трав дуже ламкі. При натисканні нігтем з стебел 

виділяється сік 

30-25 

Стебла ще м'які, але сік з них не виділяється. черешки листя 

у бобових трав дуже ламкі 

25-20 

Стебла ламкі, злам прямий, черешки дуже ламкі 20 

При скручуванні в джгут тріщить, ламається, а при 

відпусканні швидко розкручується. На дотик  жорстке, тепле 
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Активне вентилювання 



Активне вентилювання 

 Для досушування масу вологістю 30-35% 
розкладають рівним шаром товщиною       
1,5-2 м по всій площі повітропроводів. 

 Вентилюють траву доти, поки волога у 
верхній частині шару не досягне 20-25% 

 Докладають ще один шар сіна ... 

 Вентилювання припиняють якщо сіно без 
вентиляції перестає зігріватись 



Пресоване сіно 

 Значно спрощує 
зберігання та 
наступне 
згодовування 
корму. 

 Дозволяє у кілька 
разів зменшити 
потребу в площі 
сховища для 
зберігання 

 У кілька разів 
знижує втрату 
листя, порівняно з 
розсипним 
подрібненим сіном 



Зберігання сіна 

• Найкраще в сіннику з припіднятою підлогою. 

• Скирти з сіном розмішують торцем вздовж 
напрямку переважаючих у даній місцевості вітрів. 
Під її основу кладуть 40-50см шар соломи чи 
іншого матеріалу, що ізолює сіно від ґрунту. 

• Сіно у пресованому стані забезпечує високу якість 
корму і зменшує втрати поживних речовин до 25 %. 
Об'єм пресованого сіна менший у 2,0-2,5 рази, 
воно добре транспортується і зберігається, зручне 
при використанні. 

 



     СІНАЖ 



Сінаж 

   Сінаж – це трава, пров’ялена до вологості  
50-55% та законсервована у герметичних 
ємностях. 

   Сінаж виготовляють із багаторічних, 
однорічних сіяних бобових та злакових трав, 
їх сумішок, а також трав природних угідь. 

   Якісний сінаж має приємний фруктовий 
запах, темно-зелений колір та м’яку 
консистенцію. 

 



Основні технологічні операції 
   Технологія приготування сінажу: 

1) скошування трави (бажано з плющенням); 
2) пров’ялювання трави на полі до вологості 55-60% 
(з двома перегортаннями); 
3) згрібання у валки; 
4) подрібнення трави 15-30мм; 
5) транспортування з поля; 
6) закладання у герметичні сховища, ущільнення, 
герметизація. 
Для зменшення втрат і приготування якісного 
корму сінаж у траншеї слід закласти протягом 2 — 
4 днів  і вкрити бурт свіжоскошеною непров’яленою 
зеленою масою шаром 60 — 80 см. 

Згодовувати можна через 10-20 днів після закладання. 



Скошування 
трави  

Якщо проводити перше 
скошування трав на початку 
бутонізації,  за літній період 
можна одержати 2-3 укоси 
багаторічних бобових трав. 
При цьому з 1 га площі буде 
зібрано поживних речовин у 
1,5-2 рази більше, ніж при 
більш пізніх строках 
збирання. Косовицю трав на 
сінаж, на відміну від сіна, 
доцільно починати не раніше 
10 години. Особливо це 
важливо під час збирання 
бобових. Косити треба на 
висоті не менше 5-8 см, щоб 
разом із ґрунтом до сінажної 
маси не потрапляли 
бактерії, які виробляють 
масляну кислоту.  



Подрібнення маси 

Починають підбирати 
трави при волозі 55-
60 %. У процесі 
збирання, 
транспортування і 
трамбування частина 
води випаровується і 
волога сінажної маси 
становить 50-55 %. 
Якщо трави зібрати 
більш вологими, 
консервування 
відбудеться за типом 
силосування. 



Ущільнення маси 

Ретельне ущільнення маси - 
важлива умова одержання 
доброякісного сінажу.  

Трамбувати треба тонкими 
шарами – 20-30 см. Температура 
сінажної маси повинна становити 
35-37°С. Більш висока 
температура вказує на те, що у 
масу проникає атмосферне 
повітря і викликає більш 
інтенсивні термофільні процеси. 

Дуже важливим є ретельне 
ущільнення стінок траншеї і 
накриття її плівкою у 2-3 шари та 
притискання плівки до сінажу.  

!!! Зберігати сінаж без укриття 
неприпустимо !!! 



Виймання сінажу 

   Простір між частками корму заповнений 
вуглекислим газом та частково азотом. Після 
відкриття сховища вуглець звітрюється, 
поступаючись місцем кисню. У сінажі починаються 
мікробні процеси і його харчова цінність падає. 
Тому корм потрібно швидко використати. 
Щоб уникнути псування корму, накриття з траншеї 
знімають поступово, сінаж «ріжуть» вертикально. 
При цьому дуже важливо не пошкодити основну 
частину. Найкраще виймати корм щоденно, щоб 
зріз не псувався. 



 

 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


