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Подальший прогрес в тваринництві можливий тільки при повно-

цінній годівлі тварин, коли в раціоні досить енергії, протеїнів, вітамінів 

і мінеральних речовин. Нині дефіцит протеїну в раціонах великої рога-

тої худоби складає 25-30%. Це знижує ефективність використання кор-

мів, збільшує їх витрату на одиницю продукції, а також знижує стій-

кість тварин до захворювань і рентабельність тваринництва. У більшо-

сті господарств витрати кормів на 1 ц приросту живої маси великої ро-

гатої худоби складають 14,5 ц енергетичних кормових одиниць, молока 

– 1,3 ц, що в 1,5–2,0 рази вище нормативних [1-3]. Останніми роками в 

нашій країні і за кордоном пильна увага приділялася питанням протеї-

нового живлення жуйних тварин. Разом з розробкою способів підви-

щення ефективності використання кормів, збільшення виробництва ви-

сокоякісних білкових кормів має не менш важливе значення. Дослі-

дженнями показано, що вирішення питань раціонального харчування 

тварин неможливе без достатнього знання процесів розпаду кормового 

протеїну і синтезу мікробного білку в рубці. Особливе значення цьому 

надається при розробці науково обґрунтованої годівлі високопродукти-

вних тварин [4,5]. Потреба низькопродуктивних тварин в білці може 

бути задоволена за рахунок синтезу мікробного білку в рубці, і якісний 

склад протеїну корму не грає особливої ролі. Потреба ж високопроду-

ктивних тварин задовольняється як за рахунок мікробного білку, так і 

високоякісного білку корму, не розщепленого в рубці [6]. 

Ліквідовувати дефіцит білку в годівлі можна за рахунок розши-

рення посівів зернобобових на зерно, багаторічних і однорічних бо-

бово-злакових травосумішей. Збалансувати раціон по протеїну і аміно-

кислотам для жуйних тварин представляється можливим у тому випа-

дку, коли зернобобові культури складатимуть не менше 13 – 15 % в за-

гальній структурі зернофуражу, а нині вони складають близько 5 %. 

Зернобобові культури мають високий вміст сирого протеїну, який 

добре розчиняється у воді і сольовому розчині. В порівнянні із злаками 

в зерні бобових культур знаходиться в 2–3 рази більше протеїну і в 3–5 

разів більше лізину. Люпин в годівлі великої рогатої худоби в умовах 

нечорноземної зони – важливе джерело протеїну. Зміст білку в насінні 

вузьколистного люпину коливається від 29 до 38 %, білого люпину – 

від 29 до 40 % і жовтого люпину – від 38 до 46 % [7-9]. 
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По своїй якості білок люпину, згідно з прийнятими Міжнародними 

стандартами, рівнозначний для комбікормової і харчової промислово-

сті білку сої. Коефіцієнт перетравності люпину складає 80–89%, сої – 

76–84%, а коефіцієнт біологічної цінності люпину – 67–78% і сої 64–

80% (коливання з урахуванням сортових особливостей). 

У амінокислотному складі білку люпину знаходиться найбільша 

кількість глютаминової (15–26 %) і аспарагіновою кислот (7–13%), лі-

мітуючими є – триптофан і метіонін (0,6; 1,3%). Сума незамінних амі-

нокислот коливається в середньому від 35 до 50 % від білку насіння 

люпину. Найбільша кількість з незамінних амінокислот припадає на ча-

стку аргініну (8–12 %) і лейцину + ізолейцину (9–12 %). Зміст лізину в 

білці насіння жовтого і вузьколистого люпину знаходиться в межах 4–

7%, а в окремі роки досягає 7–9% [10-12]. Кількість жиру в насінні бі-

лого люпину складає від 6 до 12,0%, жовтого і вузьколистого – 4,5–6% 

жиру. Жир люпину складається переважно з ненасичених жирних кис-

лот. На долю лінолевої і олеїнової кислот доводиться 50–60 і 20–30% 

(відповідно) від загальної суми кислот в насінні жовтого люпину. Білий 

люпин містить олеїнової кислоти 55%, а вузьколистий – 34–43%. В по-

рівнянні із злаковими зерновими культурами в зерні люпину накопичу-

ється більше кальцію, фосфор, калій і магній, а з мікроелементів – ма-

рганцю, цинку, міді, молібдену і кобальту. 

Основними антипоживними речовинами, що містяться в зернобо-

бових культурах і чинять несприятливий вплив на тварин, є інгібітори 

протеаз, гемагглютініни, дубильні речовини, глікозити і алкалоїди. Ал-

калоїди відносяться до токсичних речовин і у великих концентраціях 

небезпечні для тварин. Це активні гетероциклічні підстави, що містять 

азот, вони відносяться до групи похідних піридину. У насінні вузько-

листого люпину 57% алкалоїдів доводиться на люпанин, 26% – гідрок-

силюпанін, 16% на люпинин і не виявлений спартеїн. У зерні білого 

люпину знаходиться 47% люпанина, 42 % – гідроксилюпаніну, 10% – 

спартеїну і не виявлений люпинин.  

При використанні зерна люпину в годівлі тварин необхідно врахо-

вувати не лише загальний зміст алкалоїдів, але і абсолютну кількість 

кожного з них. По рівню змісту алкалоїдів в насінні їх класифікують за 

наступною шкалою: дуже низьке < 0,025 %, низьке 0,025 –0,099 %, се-

реднє 0,100– 0,399%, високе 0,400–1,00%, дуже високе > 1,00 %. Лю-

пину, що містить у своєму насінні менше 0,01 % алкалоїдів, відносяться 

до солодких, від 0,01 до 0,025 %– до безалкалоїдних, від 0,025 до 0,1 % 

– кормовим, від 0,3 до 1,0 % – гірким і понад 1,0 % – алкалоїдним. Без-

печним вважається рівень алкалоїдів в насінні до 0,06 %. Для кормових 

цілей висівають тільки безалкалоїдні і малоалкалоїдні, причому в посі-

вному матеріалі не має бути більше 5 % алкалоїдного насіння. У раціоні 

великої рогатої худоби кількість алкалоїдів, що поступає з кормом, не 

повинна перевищувати 0,2–0,4 г на 100 кг живої маси. Токсична доза 
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алкалоїдів для цих тварин складає 20 міліграм на 1 кг живої маси, а ле-

тальна – 30 міліграм/кг 

Алкалоїди люпину частково руйнуються під впливом високих те-

мператур. Обробка насіння люпину при 60°С протягом 60 хвилин при-

зводить до зниження алкалоїдів на 4,5 %; при 100°С протягом 10, 30 і 

60 хвилин зменшує утримування алкалоїдів на 9, 13,4 і 21,4 % відпо-

відно. Підвищення температури обробки до 150°С при експозиції 10 

хвилин дозволяє понизити утримування алкалоїдів на 29,5 %. Пода-

льше збільшення експозиції до 30 і 60 хвилин призводить до зменшення 

змісту алкалоїдів на 30,3 і 34,0 %. Видалення алкалоїдів з насіння лю-

пину досягається при його замочуванні в холодній або теплій воді з на-

ступним пропарюванням протягом 1 години і промиванням у воді. Про-

теїн зернобобових культур добре розчиняється, що знижує ефектив-

ність його використання жуйними тваринами. При термічній обробці 

знижується розчинність гороху для жуйних тварин з 89 до 20% (при 

140°С). Екструзія знижує розчинність протеїну люпину з 87 до 30%. 

Сучасні сорти кормового люпину, навіть в роки, несприятливі за 

кліматичними умовами, містять менше 0,1 % алкалоїдів і можуть вико-

ристовуватися без попередньої обробки в кількості, необхідній для ба-

лансування раціонів сільськогосподарських тварин по протеїну.  

Дослідження показали, що заміна 25 % концентратної частини ра-

ціону першотілок натуральною дертю вузьколистого люпину дозво-

лила підвищити надій з 16,5 до 17,7 кг, жирність молока – з 3,51 до 3,92 

%, вміст білку – з 3,07 до 3,10 %. Термічна обробка дерті люпину (екс-

трудування) сприяла подальшому збільшенню удою до 18,6 кг, вміст 

білку в молоці до 3,13 %. При цьому, витрати корму на 1 кг молока 

знизилися з 1,08 до 0,92 і 0,83 к.од., а концентратів з 387 до 336 і 305 

грамів. 

Відомо, що в структурі витрат на молочну продукцію корму скла-

дають 40–45%, а на м'ясо – 55–57%. Тому останніми роками істотно 

міняється структура кормовиробництва у бік розвитку травосіяння, 

щоб задовольняти потреби тварин в основному за рахунок кормів з 

польових і лукопасовищних сівозмін. Зернові концентрати мають бути 

додатковим джерелом енергії і поживних речовин. 

Необхідно враховувати біологічну особливість жуйних, еволю-

ційну адаптованість їх складного шлунку до нейтрально–лужного (тра-

в'яного) типу годування. За рахунок мікробної ферментації в рубці за-

довольняється потреба жуйних в енергії до 80%, білка 30–50%, знач-

ною мірою макро– і мікроелементів і вітамінів. 

Мікрофлорою рубця перетравлюється від 50 до 70% сирої клітко-

вини раціону. Склад мікрофлори рубця жуйних тварин варіює в широ-

ких межах залежно від виду корму: інфузорії – від 200 тис. до 2 млн./мл, 

бактерії – від 100 млн. до 10 млрд./мл.  
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Встановлено, що в результаті тривалого згодовування великої кі-

лькості кукурудзяного силосу в рубці підвищується кількість молочної, 

оцтової та ін. органічних кислот, які міняють реакцію того, що знахо-

диться в рубці в кислу сторону. Це призводить до хронічного пору-

шення процесів травлення, накопичення в рубці недоокислених проду-

ктів бродіння, шкідливих для організму тварин. Кукурудзяний силос 

дуже мало містить легкорозчинних вуглеводів, які в процесі його при-

готування перетворюються на органічні кислоти. Кисла реакція сере-

довища в рубці при годівлі кукурудзяним силосом пригноблює розм-

ноження мікрофлори рубця – важливого джерела білку, макро– і мікро-

елементів, вітамінів. При використанні в годівлі жуйних тварин великої 

кількості кукурудзяного силосу спостерігається двократна перевитрата 

концентратів, в два рази подовжується період відгодівлі, погіршується 

якість продуктів. Генетичний потенціал продуктивності тварин вико-

ристовується наполовину. Шкода згодовування жуйною твариною ве-

ликої кількості кукурудзяного силосу і концентратів при недоліку цук-

рів в раціоні проявляється і в народженні слабкого, нежиттєздатного 

потомства (від 50 до 90% молодняка захворює диспепсією, респіратор-

ними захворюваннями), і у високій смертності приплоду. При згодову-

ванні великих кількостей зернових концентрованих кормів без достат-

ньої кількості трав'янистих кормів в раціоні зростає накопичення кис-

лих продуктів, знижується лужний резерв організму, у тварин виникає 

порушення обміну речовин (мінерального, білкового, вуглеводного, ві-

тамінного) з появою ацидозу, кетозу, гепатозу у корів, шлунково–киш-

кових розладів у телят. При введенні в раціони зеленої маси клеверо-

тимофіїчної, люцерново-кострецової, віко-овсяної травосумішей, а та-

кож конюшини і люцерни замість 50% концентратів спостерігається 

збільшення чисельності бактерій, – в 6 разів, інфузорій – в 3–4. 

Травосуміші з високим вмістом азоту, протеїну, жиру стимулюють 

зростання і розмноження мікрофлори рубця в порівнянні з силосом ку-

курудзяним. Споживання коровами зеленої маси травосумішей, сіна, 

сінажу і силосу із злаково-бобових сприяє інтенсивному розмноженню 

мікроорганізмів рубця, оцтовокислому типу бродіння і рН середовища 

близького до нейтрального (6,6 – 6,9), краще перетравлюється сира клі-

тковина кормів. Менш сприятливим кормовим субстратам притаман-

ний пропіоново-масляний тип бродіння в рубці і кисліша реакція сере-

довища (рН 6,2 – 6,5). При цьому велике додаткове навантаження по 

нейтралізації кислого рубцевого вмісту лягає на слинові залози.  

Тому при формуванні структури посівних площ необхідно до мі-

німуму скоротити долю кукурудзи на силос і розширити посіви багато-

річних бобових (конюшина, люцерна, козлятник), злакових культур і 

бобово-злакових травосумішей, а також ярини бобово-злакових (горох 

+ овес, віка + овес, люпин + ячмінь, люпин + овес). 
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