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Вступ 

Кукурудза належить до числа важливих кормових культур, що 
застосовуються в усіх галузях тваринництва. Для годівлі тварин 
використовується як зерно, так і молоді початки та зелена маса 
рослини. Зерно кукурудзи є висококалорійним кормом, кормова 
цінність та продуктивність якого залежить від фази стиглості, тех-
нології заготівлі та зберігання. В останні роки поширюється техно-
логія консервування плющеного зерна ранніх стадій стиглості з 
використанням консервантів. Консервоване плющене вологе зерно 
кукурудзи — це низькозатратний спосіб виробництва корму, що 
дає можливість підвищити поживну цінність вуглеводних та проте-
їнових комплексів зерна та забезпечити кормом високої якості всі 
види сільськогосподарських тварин упродовж всього року. 

У рекомендаціях наведено особливості ферментації плющено-
го вологого зерна кукурудзи та представлено технологію його біо-
логічного консервування в герметичних полімерних рукавах. 

 
 

1. Заготівля плющеного вологого зерна кукурудзи 

Основним елементом збалансованих за енергією та поживними 
речовинами раціонів для худоби є концентрати — фуражне зерно, 
раціональне використання якого залежить від його якості, способу 
заготівлі, збереження та вартості. 

Донедавна у сільськогосподарських підприємствах була най-
більш поширеною технологія заготівлі зернових культур для годів-
лі худоби, яка передбачала збір зерна у період повної стиглості, 
зазвичай з вологістю не нижче 25 %, з подальшим досушуванням 
до кондиційної вологості, що й забезпечувало його збереження уп-
родовж тривалого часу. Кондиційною вологістю зерна, що підлягає 
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довготривалому зберіганню, вважають 14–15 %. За вищої вологості 
зерно псується, що зумовлено його самозігріванням, пов’язаним з 
розвитком плісеневих грибів та гнильних бактерій. Водночас пора-
ховано, що зменшити вологість зерна кукурудзи з 25 до 15 % — 
дорожче, ніж його виростити. До того ж під час досушування зерна 
разом з вологою втрачається частина поживних речовин. Для годі-
влі тварин таке зерно використовується після подрібнення. Проте 
процес подрібнення зерна так само має низку недоліків, зокрема 
високу енергоємність, втрати частини сировини з пилом, важкі 
умови праці (шум, пил) тощо [1].  

Однією з перспективних та ресурсозберігальних технологій 
зберігання кормового зерна є консервування плющеного зерна (зо-
крема кукурудзи), зібраного на ранніх стадіях стиглості. Англійські 
вчені ще у 1918 році виявили, що максимальний вміст поживних 
речовин у зерні кукурудзи накопичується в період зниження воло-
гості до 40–35 %, за рахунок чого вміст сухої речовини у зерні під-
вищується на 10–15 %. До складу сухої речовини входить до 75 % 
вуглеводів, з яких 15 % — цукри, а решта — крохмаль. 

На розповсюдження технології консервування плющеного зер-
на ранніх стадій стиглості для годівлі худоби вплинув світовий до-
свід, найперше Фінляндії та Швеції. У середині минулого століття 
за розробку ефективного методу консервування кормів професору 
Віртенону з Фінляндії присуджено Нобелівську премію. Технологія 
плющення зерна з одночасним консервуванням застосовується не 
лише у країнах Європи, сьогодні її з успіхом почали використову-
вати і на пострадянському просторі — в Україні, Росії, Білорусі. 

Однією з переваг процесу плющення є те, що внаслідок плю-
щення руйнується оболонка кожного зерняти, а вологе середовище 
та незначна кількість кисню у плющеній зерновій масі створюють 
умови для ферментації корму, що полегшує засвоєння поживних 
речовин організмом тварин. 
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Плющення викликає часткову декстринізацію (розчеплення) 
крохмалю, розчинення протеїнових оболонок крохмальних зерен, 
що підвищує поживну цінність вуглеводних та протеїнових компо-
нентів, знижує вміст непоживних речовин та позитивно впливає на 
продуктивність тварин [2].  

Використання плющеного зерна для годівлі великої рогатої 
худоби покращує засвоєння вуглеводів та білків мікроорганізмами 
рубця, в результаті білок зерна переходить в біологічно повноцін-
ний мікробний білок. За даними французьких вчених, за добу мік-
роорганізми рубця здатні синтезувати до 2,5–3,5 кг амінокислот. 
Крохмаль плющеного зерна, на відміну від крохмалю сухого фу-
ражного зерна, ферментується в рубці повільніше й водночас має 
вищий коефіцієнт перетравності, тож воно краще засвоюється. То-
му плющеного зерна можна згодовувати удвічі більше без ризику 
отримати ацидоз. Доведено, що саме часточки плющеного зерна є 
найбільш оптимальними для рубцевого травлення, оскільки пожи-
вні речовини в них перебувають у доступній формі, а тверда лігні-
нова оболонка зруйнована у процесі плющення. Також відомо, що 
саме рубець, у якому під дією мікрофлори відбувається процес за-
своєння клітковини, відіграє головну роль у виборі технології годі-
влі великої рогатої худоби [3]. 

Успішно застосовують консервоване плющене зерно кукуру-
дзи й у годівлі свиней. Молодняк свиней після відлучення та пере-
ведення на раціон з високим вмістом протеїнів страждає від не-
достатньої секреції соляної кислоти у шлунку, що спричиняє за-
хворювання травної системи, відставання у розвитку та падіж. Зго-
довування плющеної кукурудзи свиням за рахунок дії органічних 
кислот на протеїни корму полегшує процес травлення, підвищує 
конверсію корму, внаслідок чого підвищуються прирости у вазі та 
збереженість поголів’я. 
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Поряд з технологіями консервування вологого зерна кукурудзи 
в зерносховищах силосного типу, силосних траншеях, баштах, пер-
спективним є консервування плющеного зерна в полімерні рукави. 

Використання полімерних рукавів як сховища для корму до-
зволяє: 

1. Забезпечити герметизацію і, як наслідок, відсутність гнилі та 
плісені. 

2. Скоротити норми витрати консерванту. 
3. Забезпечити оптимальну вологість. 
 
 

2. Характеристика процесу силосування кормів 

Силосування — складний біологічний процес консервування 
насамперед зелених кормів, а також низки відходів промислового 
виробництва, в основі якого — переважно молочнокисле бродіння 
[4]. Біохімічна суть природного (без застосування консервантів) 
силосування кормів полягає в тому, щоб унаслідок втрати частини 
поживних речовин (переважно — цукрів) та перетворення їх у нові 
сполуки (здебільшого в низькомолекулярні органічні кислоти) збе-
регти всі інші речовини силосованої маси. Тому в ній варто ство-
рити сприятливі умови для швидкого розвитку молочнокислих ба-
ктерій і нагромадження за найкоротший період часу необхідної кі-
лькості органічних кислот. 

Молочнокислі бактерії, які є основними учасниками мікробіо-
логічного процесу в силосі, за складом продуктів бродіння поділя-
ють на дві групи: гомоферментативні, які зброджують вуглеводи 
переважно до молочної кислоти, і гетероферментативні, які утво-
рюють значну кількість побічних продуктів бродіння — оцтову 
кислоту, етиловий спирт, вуглекислий газ, водень, метан, діацетил, 
ефіри, низку ароматичних речовин тощо [5]. Процес бродіння 
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вважають нормальним, якщо у силосі накопичується 65–70 % мо-
лочної і 30–35 % — оцтової кислот. Бажаним типом молочнокисло-
го бродіння є гомоферментативне бродіння, яке дає найбільший 
вихід молочної кислоти з найменшими втратами енергії. У процесі 
бродіння молекула цукру розкладається на дві молекули молочної 
кислоти, завдяки цьому за сприятливих умов кожна клітина молоч-
нокислої бактерії за 1 годину утворює молочної кислоти у 3 рази 
більше за вагу самої клітини [6]. 

Епіфітна молочнокисла мікрофлора зеленої маси рослин мало-
чисельна (не перевищує 102 колонієутворювальних одиниць (КУО)/г, 
а вже під час закладання може зрости до 104−105 КУО/г) і предста-
влена переважно формами, які зумовлюють гетероферментативне 
молочнокисле бродіння. Сумарно втрати поживних речовин у ви-
падку гетероферментативного бродіння доходять до 22 %, а енер- 
гії — 16–17 %, що у 3,0–3,3 раза більше ніж за гомоферментатив-
ного бродіння, за якого втрати поживних речовин практично дорі-
внюють нулю, а енергії — не більше 5 %. Це так звані невідворотні 
біологічні втрати (угар). 

За несприятливих умов силосування паралельно з розвитком 
молочнокислих бактерій у силосі можуть розвиватися гнильні та 
маслянокислі бактерії [7; 8]. 

Гнильні бактерії розмножуються як в аеробних, так і в анаеро-
бних умовах. Вони інтенсивніше розвиваються за доступу повітря і 
їхня життєдіяльність призупиняється за підкислення середовища до 
рН 4,5. Гнильні бактерії зброджують вуглеводи до вуглекислого 
газу й водню і невеликої кількості молочної та оцтової кислот, а 
білки за їхньої дії трансформуються в інші сполуки, в т. ч. аміаку, 
що зумовлює псування корму [9]. 

Спороутворювальні маслянокислі бактерії розвиваються лише 
в анаеробних умовах і не розмножуються в кислому середовищі 
(рН нижче за 4,5). Вони зброджують цукри, крохмаль та молочну 
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кислоту до масляної й низки побічних продуктів — оцтового аль-
дегіду, вуглекислого газу, водню, а білки — до аміаку та амінів. За 
маслянокислого бродіння втрати енергії складають до 20 %. Мас-
ляна кислота нешкідлива для організму тварин, але її наявність на-
дає силосній масі неприємного запаху й свідчить про небажане 
спрямування процесу силосування. Особлива небезпека активності 
маслянокислих бактерій полягає у їхній здатності до розкладан- 
ня вже утвореної молочнокислими бактеріями молочної кислоти. 
Водночас підвищується рН та починається розвиток у силосованій 
масі гнильних мікроорганізмів, зокрема родів Pseudomonas та Alca-
ligene [7]. 

Негативно позначається на якості силосу розвиток плісеневих 
грибів, найперше родів Penicillium, Aspergillus, Mucor та Monascus. 
Вони витримують кисле середовище (рН 1,2–1,6) і розвиваються 
лише за наявності кисню на поверхні силосу. Наявність плісені 
вказує на розпад поживних речовин (вуглеводів, протеїнів, молоч-
ної кислоти), утворення токсичних продуктів, низьку якість або 
непридатність корму для згодовування тваринам та є індикатором 
доступу повітря до корму (недостатня щільність) [5; 10; 11]. 

Негативний вплив на процес силосування чинять дріжджі. В 
анаеробних умовах вони зброджують вуглеводи, а за наявності 
кисню дріжджі здатні переключати обмін речовин на дихання, пе-
ретворюючи залишковий рослинний цукор у спирт. Дріжджі є кис-
лотостійкими та здатні розмножуватися за рН 2,5–3,0 та оптималь-
ної температури 25–30 °С [12–17]. 

У зв’язку з вищезазначеним, для одержання якісного силосу 
потрібно дотримуватися технологій, що сприяють розвитку й збе-
реженню молочнокислих бактерій у рослинній масі з одночасним 
пригніченням небажаної мікрофлори. 

Поживні та біологічно активні речовини рослинної сировини 
під час силосування (від моменту скошування і до згодовування 
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тваринам) зазнають перетворень, які умовно можна розділити на 
чотири етапи [9; 18].  

На першому етапі рівень рН більшості свіжої рослинної сиро-
вини перебуває в діапазоні 5,5–6,0 (іноді 6,5–8,0). Корм майже не 
підкислюється. Це етап завантаження маси в силосні споруди, який 
не повинен тривати довше ніж 3–5 діб [6; 19]. 

Другий етап триває з часу герметизації маси до її підкислення 
до рН 3,5–4,2. За цих умов поступово затухають аеробні процеси 
(дихання) і створюються умови для розвитку анаеробної мікрофло-
ри, зокрема молочнокислої. Тривалість цього етапу визначається 
видом сировини, її хімічним складом (в основному вмістом цукрів 
та білків), фізичною структурою (величина різки), вологістю, тем-
пературою маси та видовим складом мікроорганізмів. По суті, цей 
період є етапом визрівання силосу, який триває до 7–10 діб (легко 
силосовані рослини) або до 20–25 діб (бобові або сумішки з висо-
ким їх вмістом).  

Третій етап є анаеробним. Починається він з часу досягнення у 
силосованій масі рН 3,5–4,2 і продовжується до кінця зберігання, 
тривалість якого практично не обмежена тому, що за такого рівня 
кислотності значно знижується активність ферментів як корму, так 
і мікроорганізмів, внаслідок чого всі види ферментолізу (розпаду) 
речовин різко знижуються або призупиняються повністю [20].  

Четвертий етап починається з моменту відкривання силосної 
споруди й до згодовування силосу. Водночас маса контактує з по-
вітрям і в ній (у місцях зрізу) відновлюються аеробні процеси (вто-
ринна ферментація), спричинені плісенями, гнильними мікроорга-
нізмами, які здатні розкладати всі поживні речовини, зокрема й 
молочну кислоту. Тому місця зрізу слід накривати плівкою або 
обприскувати розчином кислоти. 

Однією з основних умов успішного перебігу процесів бродіння 
є достатня кількість цукрів (глюкози, фруктози, сахарози) у зеленій 
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масі. За цим показником рослинну сировину прийнято поділяти на 
три групи: легкосилосовану, важкосилосовану та таку, яка не сило-
сується. В основу такого поділу покладено теорію цукрового міні-
муму. Згідно з нею цукровий мінімум – це мінімальна кількість цу-
кру, необхідна для утворення такої кількості молочної кислоти, яка 
забезпечує зниження показника рН середовища до 4,2 і це виклю-
чає можливість розвитку гнильних процесів та маслянокислого 
бродіння.  

Крім того, лімітуючим фактором процесу молочнокислого 
бродіння є буферна ємність силосованої маси. Наявність цукрів, 
білків, амінокислот, лужних солей органічних кислот тощо з буфе-
рними властивостями, а також бактеріальне обсіменіння рослинної 
маси визначають характер мікробіологічних процесів у консерво-
ваній масі. 

На якість силосу впливає вологість сировини. Вологість куку-
рудзи у фазі воскової зрілості зерна відповідає оптимальним її зна-
ченням — 60–70 % [21].  

Із маси вологістю 70 % та нижче під час її силосування не ви-
тікає сік та створюються більш сприятливі умови для розвитку мо-
лочнокислих бактерій. Вже за вологості 70 % пригнічується розви-
ток маслянокислих та гнильних бактерій, що викликають псування 
корму — чим нижче вологість, тим менша інтенсивність росту цих 
бактерій. З виділенням соку за високої вологості посилюється шви-
дкість розмноження усіх бактерій (насамперед гнильних) та інтен-
сивність засмоктування повітря у товщу маси, сприяючи розігрі-
ванню корму. Чим більше соку витікає, тим скоріше протікають 
мікробіологічні процеси та зростають втрати сухої речовини. 
Залежно від вологості сировини втрати сухої речовини різні: за 
80 % вологості втрачається до 8–15 % сухої речовини, за 75 % — 
5–8 %, за 65 % — тільки 1 %. Оптимальна вологість сировини під 
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час силосування сприяє підвищенню вмісту сухої речовини, зни-
женню втрат та підвищенню якості силосованих кормів [22]. 

 
 

3. ОСОБЛИВОСТІ КОНСЕРВУВАННЯ ПЛЮЩЕНОГО 
ВОЛОГОГО ЗЕРНА КУКУРУДЗИ 

Сутність консервування плющеного вологого зерна кукурудзи 
полягає в тому, що у вологому зерні, яке зберігається в повітроне-
проникних ємностях, у міжзерновому просторі за рахунок дихання 
й аеробного бродіння швидко витрачається кисень й накопичується 
значна кількість вуглекислого газу. Водночас пригнічується дихан-
ня зерна й розвиток аеробної мікрофлори. За таких умов почина-
ється активний розвиток молочнокислих бактерій, які зброджують 
легкоферментовані вуглеводи до органічних кислот, переважно до 
молочної, знижуючи кислотність маси. 

Принцип заготівлі консервованого плющеного вологого зерна 
кукурудзи в рукавах складається з декількох етапів. Вологе зерно 
завантажують до бункеру, звідки воно рівномірно подається для 
плющення у плющилку та одночасно обробляється консервантом, а 
надалі з метою запобігання доступу кисню та розвитку небажаних 
мікробіологічних процесів щільно упаковується в герметичні полі-
етиленові рукави для подальшого збереження. Для консервування 
вологого зерна кукурудзи в рукавах застосовують плющилки: пе-
ресувні або стаціонарні, різних модифікацій та фірм виробників. 
Плющилки обладнані дозуючими пристроями для рівномірної об-
робки сировини консервантом [23]. 

Товщина плющеного зерна залежить від виду тварин, для яких 
воно призначається: для великої рогатої худоби — від 1,0 мм до 
1,8 мм, для свиней — від 0,6 мм до 1,1 мм, для птиці — від 1,5 мм 
до 2,0 мм [24]. 
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За вологості плющеного зерна менш ніж 30 % до сировини до-
дають воду. За недостатньої вологості плющене зерно гірше ущі-
льнюється, за рахунок чого виникає загроза пліснявіння корму. Зе-
рно з вологістю більше 40 % під час плющення стає кашоподібною 
масою, що також негативно позначається на якості корму. Недоці-
льно консервувати зерно з вологістю менш ніж 20 %, оскільки у 
сухій масі утворюються повітряні ніші, що сприяє гниттю та пліс-
нявінню зерна. 

Мікробіологічні процеси за консервування плющеного волого-
го зерна кукурудзи дещо відрізняються від силосування зелених 
кормів. Насамперед це пов’язано з малочисельністю епіфітної мік-
рофлори на зерні кукурудзи (від 8–20 тис. в 1 г), яка на 90 % пред-
ставлена неспоровими гнильними мікроорганізмами роду Pseudo-
monas, трапляються мікрококи. Чисельність мікроміцетів на зерні 
кукурудзи не є суттєвою та представлена переважно родами 
Penicillium, Aspergillus, менше зустрічаються роди Gladosporium, 
Alternaria, Mucor та дріжджі. Забруднення зерна небажаними для 
консервування мікроорганізмами може відбуватися під час збору 
та обмолоту [25]. Водночас кількість спонтанних молочнокислих 
бактерій на поверхні зерна кукурудзи, якщо порівняти із зеленою 
масою рослини, є малочисельною, що з подовженим строком ство-
рення анаеробіозу (на 1–2 доби пізніше) за консервування плюще-
ного вологого зерна кукурудзи, особливо низької вологості, загро-
жує втратою поживних речовин за рахунок розвитку гнильних мік-
роорганізмів, плісеневих грибів. 

Численні дослідження мікрофлори зерна доводять, що за від-
сутності консервантів під час заготівлі консервованого плющеного 
вологого зерна кукурудзи у кормі дуже швидко розмножуються 
гриби родів Penicillium, Aspergillus.  

Під час зберігання зерна нормальним процесом його життє-
діяльності є дихання, кінцевий результат якого в аеробних і в 
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анаеробних умовах відрізняється. В аеробних умовах процес ди-
хання зерна супроводжується виходом великої кількості енергії, що 
утворюється внаслідок трансформації поживних речовин. За анае-
робного дихання вихід енергії у 24 рази менший. Кінцевий резуль-
тат процесу дихання зерна під час зберігання відображається таки-
ми формулами [26]: 

С6Н12O6 + 6O2 = 6СO2 + 6Н2O + енергія 2763,4 кДж; (1) 

С6Н12O6 = 2CO2 + 2С2Н5ОН + енергія 114,8 кДж. (2) 

За достатнього доступу повітря в зерні переважає процес аеро-
бного дихання (формула 1). Зерно основних злакових культур з во-
логістю до 14 % стійке під час зберігання, процеси дихання спові-
льнені. З підвищенням вологості зерна більше 14 % інтенсивність 
дихання посилюється. Вологе зерно (вологість вище 17 %) дихає у 
20–30 разів інтенсивніше від сухого. Мікрофлора зернової маси 
майже повністю складається з аеробних мікроорганізмів. Тому за-
лежно від вологості сировини й тривалості аеробного дихання в 
зерні може втрачатись понад 20 % органічних поживних речовин. 
Вологе зерно починає самозігріватися вже з першого дня зберіган-
ня, а з третього-четвертого починає проростати, пліснявіти, псува-
тися. Кількість пліснявих грибів протягом 2–3 діб після збирання 
збільшується майже вдвічі. Всі ці процеси супроводжуються втра-
тою поживності зерна, погіршенням якості та засвоєння його тва-
ринами, що негативно впливає на їхню продуктивність і здоров’я. 
Щоб запобігти самозігріванню й псуванню вологого зерна, а відпо-
відно й зниженню втрат поживних речовин, треба якомога швидше 
його законсервувати. Саме за зберігання зерна без доступу повітря 
відбувається перехід на анаеробне дихання (формула 2), за якого 
різко скорочуються втрати за рахунок дихання. 
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4. ЗАСТОСУВАННЯ КОНСЕРВАНТІВ У ЗАГОТІВЛІ 
ПЛЮЩЕНОГО ВОЛОГОГО ЗЕРНА КУКУРУДЗИ 

Застосування консервантів для консервування вологого зерна 
кукурудзи сприяє пригніченню діяльності гнильної, маслянокислої 
мікрофлори, зниженню інтенсивності дихання зерна, запобіганню 
самозігрівання, пліснявіння корму. Консерванти, що пропонують, 
за характером дії на мікрофлору й сировину поділяють на хімічні 
та біологічні. В основу хімічного консервування вологого зерна 
покладено використання рідких (органічні кислоти: пропіонова, 
мурашина, оцтова та їхні суміші, а також концентрат низькомоле-
кулярних кислот — КНМК), сипких (сечовина, кальцієві та натрієві 
солі пропіонової кислоти, піросульфат натрію) та газоподібних 
(безводний аміак) консервантів [1].  

Найбільш популярні консерванти AIV-3+ та AIV-2000 (Фін-
ляндія), Промір (Швеція). AIV-3+ містить такі компоненти, %: 
мурашину кислоту — 62, форміат амонію — 24, воду — 14; AIV-
2000: мурашину кислоту — 55, форміат амонію — 24, пропіонову 
кислоту — 5, ефіри бензойної кислоти — 1, бензойну кислоту — 1 
та воду — 14. 

Механізм дії органічних кислот під час консервування волого-
го зерна зводиться до блокування в клітинах пліснявих грибів та 
гнильних бактерій ферментів, які регулюють вуглеводний обмін. 
Тому використання кислот для консервування вологого зерна 
сприяє швидкому гальмуванню окислювальних процесів [27]. Доза 
внесення органічних кислот залежить від вологості зерна, тривало-
сті та умов його зберігання. 

Водночас застосування хімічних консервантів має низку недо-
ліків. Поряд з їх високою вартістю, особливо закордонних, вони є 
агресивними для робочого персоналу (викликають кашель, подраз-
нення слизових оболонок) та потребують антикорозійного захисту 
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для механізмів, задіяних у заготівлі консервованих кормів [6; 28; 
29]. Проте головний недолік — після відкриття плющеного зерна 
кукурудзи консервант випаровується та не здатний запобігти роз-
витку плісеневих грибів на фронтальному зрізі [30–33]. 

Найбільш перспективними й дешевими є консерванти біологі-
чної природи. Внесення до сировини для силосування селекціоно-
ваних штамів молочнокислих бактерій у складі бактеріальних за-
квасок вважається одним із способів, що забезпечує правильне ре-
гулювання мікробіологічних процесів у кормі. За їхнього впливу 
в перші ж години силосування розпочинається молочнокисле 
бродіння, що забезпечує швидке зниження pH корму та максима-
льне пригнічення життєдіяльності бактерій, які викликають гідро-
ліз білків з утворенням масляної кислоти та отруйних біогенних 
амінів [21; 34]. 

Основою сучасних бактеріальних заквасок є живі, переважно 
молочнокислі бактерії, що перебувають у двох препаративних фор-
мах: сухій (клітини бактерій перебувають у дегідратованому стані) 
та рідкій (бактерії — у найактивнішому стані). Сухі форми препа-
рату здатні зберігатися роками, у рідких формах препарату концен-
трація колонієутворювальних одиниць (КУО) живих бактерій та 
їхня активність під час зберігання знижується. 

Концентрація колонієутворювальних одиниць — це надзви-
чайно важлива характеристика біологічних консервантів кормів, 
яка напряму впливає на його якість. Фактично це ті клітини живих 
мікроорганізмів, що під час розмноження в силосованій сировині 
дають початок новим поколінням бактерій. За міжнародною експе-
ртною оцінкою кількість молочнокислих бактерій, що вносяться у 
рослинну сировину, повинно мінімум на порядок перевищувати 
чисельність епіфітних молочнокислих бактерій. Чисельність спон-
танних молочнокислих бактерій суттєво може змінюватись залеж-
но від виду та стану рослини, погодних умов та умов заготівлі. 
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На сьогодні вважається, що мінімальна чисельність молочнокислих 
бактерій, яку необхідно вносити, не повинна бути меншою за 
100 тисяч КУО на грам сировини [35]. 

Біологічні консерванти складаються з різноманітних компози-
цій переважно гомоферментативних (трансформація рослинних 
цукрів до переважно молочної кислоти) молочнокислих мікроорга-
нізмів з концентрацією клітин на рівні 105–106 КУО/г для надання 
їм конкурентної переваги над польовими штамами бактерій [35]. 
Найбільш поширеним представником молочнокислих бактерій, 
присутнім у 70 % препаратів цього напрямку, є вид Lactobacillus 
plantarum. 

Окрім молочнокислих бактерій, широкого практичного засто-
сування набули бактерії роду Bacillus. На основі цих бактерій роз-
роблено низку пробіотичних препаратів, які застосовують для лі-
кування та профілактики інфекційних хвороб шлунково-кишкового 
тракту, підвищення продуктивності молодняку сільськогосподар-
ських тварин і птиці. Крім того, препарати на основі аеробних 
бацил з успіхом використовуються під час заготівлі консервованих 
кормів. 

Спороутворювальні бактерії, зокрема Bacillus subtilis, якщо по-
рівняти з лакто- та біфідобактеріями, є активнішими продуцентами 
біологічно активних речовин: вони володіють високою фермента-
тивною активністю (амілолітичною, ліполітичною, целюлозолітич-
ною, протеолітичною), продукують амінокислоти, зокрема неза-
мінні, та вітаміни. Мікроорганізми цього роду характеризуються 
вираженою й різноманітною антимікробною активністю за рахунок 
продукції ними антибіотичних речовин. Отже, вони не лише запо-
бігають розвитку патогенної мікрофлори, а й нейтралізують проду-
кти гниття та бродіння, покращують перетравлення та засвоєння 
поживних речовин корму [36]. Утворення бацилами спор надає мі-
кроорганізмам стійкості до дії несприятливих факторів. Спорові 
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форми легко витримують низькі та високі температури, опромі-
нення тощо. Володіючи амілолітичною активністю, бацили не ли-
ше ферментують низку цукрів з утворенням молочної кислоти [37], 
але й розчиняють крохмаль до низькомолекулярних декстринів, 
зокрема глюкози та мальтози [38], що сприяє накопиченню додат-
кової кількості молочної кислоти. 

Екологічність виробництва та застосування, технологічність 
процесу консервування, висока ефективність та відносно низька 
ціна стали підставою для широкого розповсюдження біологічних 
консервантів на ринку заготівлі кормів. За даними деяких дослід-
ників, застосування біологічних консервантів на 8–10 % економ-
ніше, ніж хімічних. 

 
 

5. ТЕХНОЛОГІЯ БІОЛОГІЧНОГО КОНСЕРВУВАННЯ 
ПЛЮЩЕНОГО ЗЕРНА КУКУРУДЗИ В 

ПОЛІМЕРНИХ РУКАВАХ 

Для консервування вологого плющеного зерна кукурудзи в по-
лімерних рукавах використовують свіжозібране зерно у фазі моло-
чно-воскової або воскової зрілості (період з найбільшим вмістом 
поживних речовин) за вологості зерна від 25 % до 40 %. Після об-
молоту зерно доставляють до плющилки. Для плющення зерна мо-
жна використовувати вальцеві плющилки «Murska» (Фінляндія), 
«RENN» (Канада), ПВЗ-10 та КОРМ-10 (Білорусь) та інші аналоги. 
Попитом користуються плющилки «Murska» (Фінляндія) з потуж-
ністю від 5 до 40 т/год., які здатні не лише плющити зерно з одно-
часною обробкою його консервантом через вмонтовані насоси-до-
затори, але й закладати готову масу в герметичну вакуум-упаковку. 
Рукави, в які упаковується зерно, виробляються з пружної триша-
рової полімерної плівки, захищеної від ультрафіолетових променів, 
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мають товщину до 0,250 мм, діаметр — від 1,5 до 4,2 м, довжи- 
ну — до 60 м. Якщо вологість зерна недостатня (менше 30 %), у 
масу додають воду. На плющилці можна регулювати товщину 
плющення кожного зернятка, наявність нерозплющеного зерна не 
допускається.  

Доза та рівномірність внесення консерванту — важливий мо-
мент технології, який впливає на максимальне забезпечення пожи-
вної цінності корму та його збереженості. Насоси-дозатори дозво-
ляють максимально точно вводити та рівномірно розподіляти 
робочий розчин консерванту по плющеному зерну кукурудзи. 
На плющилках, де відсутні дозувальні турнікети, доза внесення 
консерванту налаштовується вручну та коливається у межах 4–5 л 
на 1 т. 

В Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропроми-
слового виробництва НААН на базі двох господарств Чернігівської 
області було проведено дослідження щодо впливу пробіотичних 
штамів молочнокислих бактерій та бактерій виду Bacillus subtilis на 
ферментацію плющеного вологого зерна кукурудзи в полімерних 
рукавах. 

Мікроорганізми, що використовували у дослідах, є штамами 
пробіотичних бактерій видів Bacillus subtilis та Lactobacillus planta-
rum, виділених зі шлунково-кишкового тракту молодняку великої 
рогатої худоби, депоновані у Депозитарії Державного науково-
контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів 
(м. Київ) та патентовані [39; 40]. 

На базі філії молочно-товарної ферми «Красносільська» 
СТОВ «Надія» Чернігівської області в поліетиленові рукави для 
консервування було закладено 4 варіанти плющеного вологого 
зерна кукурудзи по 40 т кожен: контроль 1 — без обробки; кон-
троль 2 — обробка біоконсервантом Sil-All 4×4 (набір видів 
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молочнокислих бактерій та ферментів); дослід 1 — інокуляція 
штаму бактерій виду B. subtilis; дослід 2 — інокуляція штаму бак-
терій виду L. plantarum. 

У досліді використовувалася кукурудза, вирощена на полях 
філії молочно-товарної ферми «Красносільська» СТОВ «Надія» 
Чернігівської області. Плющення, закладання в поліетиленові ру-
кави та обробку консервантами зерна кукурудзи здійснювали за 
допомогою установки «Murska». 

На базі ПрАТ «Чернігівське головне підприємство по племін-
ній справі у тваринництві» у селі Довжик досліджено вплив суміс-
ної інтродукції молочнокислих бактерій та бактерій виду B. subtilis 
на ферментацію плющеного вологого зерна кукурудзи в полімер-
них рукавах. Для консервування в поліетиленові рукави було за-
кладено 3 варіанти плющеного за допомогою установки «Murska» 
вологого зерна кукурудзи по 40 т кожен: контроль 1 — без оброб-
ки; контроль 2 — обробка біоконсервантом Субтікон (на основі 
штаму бактерій виду B. subtilis); дослід 1 — сумісна інокуляція 
штамами бактерій L. plantarum та B. subtilis безпосередньо перед 
внесенням у корнаж у співвідношенні 5 : 1. 

Обробку зерна кукурудзи пробіотичними штамами проводили 
з розрахунку 1 л бактеріальної суспензії на 10 т (використання 
штаму B. subtilis), 2 т (інокуляція штаму L. plantarum) та 4 т (суміс-
не застосування штамів L. plantarum та B. subtilis) сировини, а біо-
консервантами Sil-All 4×4 та Субтікон — згідно з нормами, реко-
мендованими виробниками. Період ферментації плющеного воло-
гого зерна кукурудзи тривав 70 діб. 

Проби плющеного зерна кукурудзи [41] для проведення орга-
нолептичних, зоотехнічних та мікробіологічних досліджень відби-
рали до початку закладання сировини — на 70-у добу консерву-
вання та на 14-у добу після відкриття корму.  
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За органолептичним аналізом консервоване плющене зерно 
кукурудзи одразу після відкриття рукавів в обох господарствах у 
варіантах як з обробкою пробіотичними штамами, так і без неї, ма-
ло приємний запах квашених яблук, колір — жовтий, консистен- 
ція — збережена (розсипчасті сухуваті частинки плющеного зерна 
кукурудзи), пліснява — відсутня.  

На 70-у добу консервування корму на базі МТФ «Красносіль-
ська» СТОВ «Надія» чисельність молочнокислих бактерій у зраз-
ках усіх дослідних варіантах збільшилась на 3 порядки проти цього 
ж показника у сировині, а у контрольному варіанті — лише на по-
рядок (рис. 1). Водночас не відзначено наявності маслянокис- 
лих бактерій, плісеневих грибів та патогенних мікроорганізмів. За 
14 діб доступу повітря до плющеного зерна кукурудзи кількість 
молочнокислих бактерій зменшилась у всіх варіантах на 1 порядок. 
Найменша їх кількість відзначалась у контрольному варіанті без 
обробки та становила 5×106 КУО/г проти 1,8–2,5×108 КУО/г у дру-
гому контрольному та дослідних варіантах. Маслянокислих та па-
тогенних бактерій у жодному із варіантів консервованого плюще-
ного зерна кукурудзи не виявлено. 

Доступ повітря до консервованого зерна кукурудзи упродовж 
14 діб сприяв розвитку мікроміцетів у всіх варіантах, окрім дослід-
ного з обробкою L. plantarum КТ-L18/1, чисельність їх становила 
3,7×102 КУО/г у дослідному варіанті 1 проти 7,5×102 КУО/г у конт-
ролі 2. У контролі 1 без обробки відзначено у 2,4 раза збільшену їх 
чисельність, що свідчить про тенденцію до прискорення аеробного 
псування корму та загрозу контамінації мікотоксинами. 

На 70-у добу консервування плющеного вологого зерна куку-
рудзи було встановлено, що за впливу біологічних консервантів 
кислотність корму є оптимальною у межах рН 4,0–4,3, вміст моло-
чної кислоти є у 4–5 разів більшим, ніж у контрольному варіанті 
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Рисунок 1 — Чисельність молочнокислих бактерій та вміст молочної 
кислоти в консервованому плющеному вологому зерні кукурудзи 
на 70-у добу ферментації та на 14-у добу після відкриття корму 

(виробничі досліди на базі МТФ «Красносільська» СТОВ «Надія»). 
Примітка: К 1 — контроль без обробки; К 2 — обробка Sil-All 4×4; Д 1 — 
обробка B. subtilis ВРТ-В1; Д 2 — обробка L. plantarum КТ-L18/1. 
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без обробки. На 14-у добу після відкриття корму кислотність у дру-
гому контрольному варіанті з обробкою Sil-All 4×4 та дослідних 
варіантах з обробкою пробіотичними штамами була стабільною. 
На відміну від зразка контрольного варіанту без обробки, де рН 
корму за цей час підвищилася з 4,6 до 5,2, що є свідченням актив-
ного розвитку аеробної мікрофлори. 

Проведені через 70 діб ферментації на базі ПрАТ «Чернігівське 
головне підприємство по племінній справі у тваринництві» волого-
го зерна кукурудзи мікробіологічні дослідження свідчать про збі-
льшення чисельності молочнокислих бактерій у зразках дослідних 
варіантів та в позитивному контролі на 2−3 порядки (рис. 2). У ва-
ріанті абсолютного контролю цей показник зріс на порядок проти 
вихідних даних. У жодному зразку не виявлено маслянокислих ба-
ктерій та плісеневих грибів. 

Після доступу повітря до консервованого плющеного зерна ку-
курудзи упродовж 14 діб чисельність молочнокислих бактерій зме-
ншилася по всіх варіантах у середньому в 1,5 раза. Найменшу їх 
кількість спостерігали у контролі 1, найбільшу — у дослідному ва-
ріанті 1 з сумісною обробкою плющеного зерна штамами бактерій 
віидів L. plantarum та B. subtilis. Плісеневі гриби виявили лише в 
контрольних варіантах (як у контролі 1, так і в контролі 2), де їх 
чисельність становила 5,7×102 та 2,9×102 КУО/г відповідно.  

Важливим для оцінки факторів впливу на ефективність проце-
сів бродіння та збереження консервованого плющеного зерна куку-
рудзи поряд з мікробіологічними показниками є дослідження ди-
наміки зниження рівня кислотності, накопичення органічних кис-
лот та їх співвідношення в консервованій масі. 

На 70-у добу консервування концентрація водневих іонів була 
найнижчою у дослідному варіанті за сумісної обробки штамами 
молочнокислих бактерій і бактерій виду B. subtilis та була гранич-
ною 3,8, а найвищою у варіанті без обробки — 4,5. Встановлено, 
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Рисунок 2 — Чисельність молочнокислих бактерій та вміст молочної 
кислоти в консервованому плющеному вологому зерні кукурудзи на 

70-у добу ферментації та на 14-у добу після відкриття корму 
(виробничі досліди на базі ПрАТ «Чернігівське головне підприємство 

по племінній справі у тваринництві», с. Довжик). 
Примітка: К 1 — контроль без обробки; К 2 — обробка Субтикон; Д 1 — су-
місна обробка L. plantarum КТ-L18/1 та B. subtilis ВРТ-В1. 
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що вміст молочної кислоти в сумі кислот у зразках плющеного во-
логого зерна кукурудзи другого дослідного варіанту був вищий в 
1,7 раза на 70-у добу ферментації та у 2 рази на 14-у добу після від-
криття корму проти варіанту без обробки. Сумісна обробка корму 
двома штамами найкраще з усіх варіантів позначилася на співвід-
ношенні молочної кислоти до оцтової та відповідала рівню відмін-
ного корму. Кислотність корму на 14-у добу аеробного впливу у 
варіантах з обробкою як дослідних, так і контрольному залишалася 
в оптимальних межах (рН 3,9−4,2), хоч і піднялася на 0,1 позначки. 
У контрольному варіанті 1 (без бактеріальної обробки) цей показ-
ник піднявся на 0,4 та становив рН 4,9.  

Отже, у ферментованому вологому зерні кукурудзи, заготовле-
ному без застосування консервантів, за розкриття для згодовування 
тваринам створюються сприятливі умови для аеробного псування. 
Це пов’язано з тим, що за доступу повітря в кормі швидко зростає 
чисельність мікроміцетів та інших аеробних мікроорганізмів, що 
призводить до деградації поживних речовин. 

Мікроміцети використовують органічні кислоти як джерело 
живлення, знижуючи тим самим кислотність корму та стимулюючи 
ріст аеробних гнильних бактерій. Тому для підвищення аеробної 
стабільності використовують технологічні прийоми, спрямовані на 
пригнічення активного розвитку мікроміцетів. Одним з таких при-
йомів є застосування у технології консервування вологого плюще-
ного зерна кукурудзи консервантів на основі пробіотичних штамів 
бактерій видів B.subtilis та L. plantarum, зокрема за їх сумісного ви-
користання, що сприяє встановленню оптимального рівня кислот-
ності та співвідношення основних органічних кислот, збільшенню 
чисельності молочнокислих бактерій, зменшенню чисельності 
мікроміцетів, як-от дріжджів, що безпосередньо впливає на аероб-
ну стабільність корму. Крім того, така технологія біологічного 
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консервування вологого зерна кукурудзи наділяє корм пробіотич-
ними властивостями. 

Ефективність дії за поєднання пробіотичних штамів L. planta-
rum КТ-L18/1 та B. subtilis ВРТ-В1 зумовлена, з одного боку, здат-
ністю штаму молочнокислих бактерій до активного кислотоутво-
рення, а з іншого — здатністю B. subtilis ВРТ-В1 активно гідролі-
зувати крохмаль до мальтози з подальшим перетворюванням її до 
молочної кислоти. Крім того, ці пробіотичні штами володіють 
антагоністичною активністю до низки патогенних та гнильних мік-
роорганізмів. B. subtilis ВРТ-В1 має виразні антифунгальні власти-
вості до мікроміцетів, що циркулюють у кукурудзяній масі, що 
надзвичайно важливо під час консервування сировини, схильної до 
аеробного псування, якою є плющене зерно кукурудзи. 
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