
Постановка проблеми. Годівля сільського-
сподарських тварин, в тому числі і 
овець,базується на науково обґрунтованих но-
рмах та є запорукою реалізації їх генетичного 
потенціалу продуктивності, збереження здоро-
в’я, нормалізації відтворювальної здатності, 
процесу адаптації інтродукованих племінних 
ресурсів [7]. Дані закономірності в повній мірі 
реалізуються за умови забезпечення раціону 
достатньою кількістю різноманітних високо-
якісних кормів. При цьому раціональне вико-
ристання кормових ресурсів проходить за на-
лежної оплати корму продукцією, на підставі 
забезпечення фізіологічних потреб овець по-
живними речовинами, в тому числі мінераль-
ними і біологічно активними [5, 6].  

Створення стабільної кормової бази є голо-
вною умовою успішного розвитку галузі вів-
чарства та збільшення продуктивності овець. Її 
характер залежить від наявності у товаровиро-
бників пасовищ та природних угідь для актив-
ного моціону, а також земельних ресурсів для 
вирощування кормових культур. Нормована 
годівля тварин та методи її забезпечення у сві-
товій та вітчизняній зоотехнічній науці і прак-
тиці докорінно змінилися. Поряд з оптималь-
ним балансуванням раціонів годівлі овець, на-
уково обґрунтованим підбором кормів та під-
готовкою їх до згодовування, набуває важли-
вості підвищення біологічної повноцінності 
раціонів за рахунок розширення діапазону різ-
номанітності кормових засобів, що вирощу-
ються в аграрному секторі та можуть викорис-
товуватись для згодовування [1, 2]. 
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Різноманітність кормових засобів підвищує 
біологічну цінність раціонів у годівлі овець за 
рахунок різної структури за поживністю. На-
явність у кормових ресурсах структурних 
складових різного ступеню перетравності в 
значній мірі впливає на обмін речовин в орга-
нізмі овець, збагачує раціон за біологічною 
повноцінністю і дає можливість більш повно-
цінно використати поживні речовини, що взає-
модоповнюють одне одного та диференційова-
но підійти до використання кормів в годівлі 
овець. Все це, в кінцевому результаті, відпові-
дним чином впливає на їх ріст, розвиток та 
продуктивні показники. 

З’явилися нові види та сорти сільськогоспо-
дарських культур, що інтенсивно використо-
вуються в аграрному секторі виробництва. 
Вторинними продуктами переробки їх є висо-
коцінні кормові засоби різної поживності, які 
можуть використовуватись в годівлі тварин, 
що в свою чергу вимагає суттєвого перегляду 
традиційних положень з її організації. 

У зв’язку зі зміною кліматичних умов, що 
пов’язано з підвищенням рівня температури в 
літній інтенсивний період вегетації сільського-
сподарських культур, в сівозмінах все частіше 
використовують засухостійкі культури, що да-
ють можливість не тільки забезпечити врожай-
ність, але і додатково збагатити ґрунтові ре-
сурси надходженням поживних речовин. 

Серед перспективних технічних культур, 
які використовуються з метою збагачення та 
розширення сівозміни, є чумиза і шпинат, а 
також така злакова культура, як тритікале, що 
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є органічним гербіцидом” в боротьбі з бур’я-
нами. Дані культури можуть використовува-
тись як з метою отримання зернової продукції, 
так і сіна [3]. 

До цього часу в зоні Придніпров’я не ви-
вчалася поживна цінність цих культур, а відсу-
тність повідомлень з системного використання 
зазначених кормових засобів в годівлі з метою 
збагачення біологічної цінності раціонів 
овець, стало передумовою проведення даних 
робіт. 

Матеріали та методика досліджень. До-
слідження з вивчення поживної цінності та 
раціонального використання нетрадиційних 
кормових засобів в годівлі тварин проведено в 
ТОВ “Шаролезька вівця” Новомосковського 
району Дніпропетровської області на поголів’ї 
овець асканійської м’ясо-вовнової породи 
дніпропетровського типу.  

Поживність та хімічний склад сіна чумизи, 
шпинату, зерна тритікале визначали в лабора-
торії Дніпропетровської філії державної уста-
нови інституту охорони ґрунтів України. Раці-
они годівлі різних технологічних груп овець 
розробляли виключно на підставі проведених 
аналізів поживної цінності кормів. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Метою повноцінної годівлі є забезпечення по-
треби тварин у поживних речовинах шляхом 
введення в раціон відповідних кормів. Для до-
статнього забезпечення організму поживними 
речовинами згідно фізіологічних норм необ-
хідно постійно контролювати їх вміст в кор-
мах. Слід пам’ятати, що як надмірна, так і не-
достатня поживність раціону годівлі може 
створити загрозу здоров’ю і рівню продуктив-
ності овець. 

При годівлі овець використовують грубі, 
соковиті корми, що становлять основу раціо-
ну, та концентровані, які в свою чергу діляться 
на однокомпонентні та багатокомпонентні
(комбікорми). До категорії основних кормів 
відносяться: в літній період утримання – трава 
пасовищ; в зимово-стійловий – сіно, силос, 
сінаж, солома, або гранули з них. 

Впродовж року в ТОВ “Шаролезька вівця” 
інтенсивно використовуються пасовища для 
овець всіх статево-вікових груп. Пасовища, 
згідно прийнятої технології, забезпечують тва-
рин кормовими ресурсами та активним моціо-
ном, особливо вівцематок, але разом з тим не 
забезпечують, особливо взимку, повноцінність 
раціону за поживністю. В зимовий період 
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Таблиця 1. Схема науково-господарського експерименту  

Корми 
Волога Протеїн Жир Клітковина Зола 

БЕР 
ПВ ГВ ЗВ ПС НВ ПС НВ ПС НВ ПС НВ 

Сіно люцернове 
(I укіс) 

11.47 10.73 20.96 19.05 15.6 3.06 2.71 29.48 26.08 6.95 6.15 28.50 

Сіно люцернове 
(III укіс) 

11.76 7.22 18.13 18.25 16.06 4.1 3.61 23.45 24.43 6.57 5.78 31.99 

Сіно люцернове 
+ сорго 

10.85 10.06 19.81 10.55 9.39 3.72 3.31 27.74 36.0 7.69 6.84 24.65 

Солома вівсяна 9.61 3.46 19.6 3.0 2.96 1.9 1.71 44.0 35.2 7.8 6.93 33.6 

Солома ячмінна 10.67 .10.97 29.46 6.31 5.05 0.89 0.8 38.6 30.95 6.1 5.43 37.31 

Солома 
ячмінна з 
пирієм 

11.57 7.94 18.59 5.05 4.04 2.28 2.00 42.56 34.05 6.36 5.6 35.72 

Зерно тритікале 14.6 7.52 21.02 21.05 17.89 1.45 1.23 4.76 4.05 4.58 3.89 51.92 

Овес 14.55 5.76 19.47 12.23 10.39 2.37 2.01 8.91 7.57 5.31 4.51 56.05 

Сіно шпинату 6.02 10.54 15.92 11.59 10.9 0.5 0.47 41.33 38.85 4.79 4.5 29.36 

Сіно чумизи 10.6 8.53 18.22 14.7 13.08 2.77 2.46 23.83 22.21 
10.5

2 
9.36 34.67 

ПВ – первинна волога; ГВ – гігроскопічна волога ЗВ – загальна волога; ПС – речовини корму в повітряно-сухому стані;  

НВ – речовини в кормі натуральної вологості; БЕР – безазотисті екстрактивні речовини (цукор, крохмаль, органічні кислоти).  



утримання додатково згодовують силос, сінаж, 
сіно різних видів, солому вівсяну та ячмінну, а 
також концентровані корми – зерносуміш.  
Поряд з випасанням ці види кормів формують 
основу раціону в зимовий період утримання 
овець.  

Встановлення хімічного складу кормів, що 
згодовуються вівцям, є актуальним питанням 
подальшого балансування раціону за поживні-
стю. 

Хімічний склад грубих та зернових  кормів, 
що згодовують вівцям в господарстві наведе-
ний в табл. 1. 

Поживну цінність раціону формують жири, 
вуглеводи, протеїни, що знаходяться в кормах 
в різному співвідношенні. Незамінним джере-
лом протеїну, вуглеводів і вітамінів є силос, 
сінаж, сіно бобових і злакових культур. Якість 
їх залежить від фази вегетації, періоду заготів-
лі, методу і тривалості висушування, способу 
зберігання та інших умов. В цих кормах багато 
клітковини і воно має гарну структуру. 

Серед грубих кормів основну частку раціо-
нів займають сіно різного походження та соло-
ма. Сіно люцернове різного строку заготівлі, а 
також в суміші з сорго це основа раціону су-
хих і грубих кормів.  

Порівнюючи хімічний склад сіна люцерно-
вого різних термінів заготівлі слід відзначити, 
що за поживністю сіно люцернове більш кало-
рійне в порівнянні з першим. Нижча кількість 
клітковини – на6.03% забезпечила домінуван-
ня БЕР в люцерновому сіні третього укосу на 
3,49%, що є показником більшої поживної цін-
ності. Встановлено, що сіно люцернове пер-
шого укосу відноситься до ІІ класу, а третього 
– до І, що вказує на вплив факторів навколиш-
нього середовища в період заготівлі кормів, а 
також дотримання технологічних умов їх збе-
реження. 

Останнім часом, з метою збагачення сіво-
зміни використовують шпинат та чумизу як 
перспективні злакові культури, а сіно з них як 
кормовий засіб. Необхідність використання в 
сівозміні чумизи та шпинату пояснюється їх 
засухостійкістю та можливістю збагачувати 
ґрунтові ресурси поживними речовинами, осо-
бливо на територіях з нахилом більше 15%, де 
спостерігається змитість гумусу. 

Проведений аналіз хімічного складу нетра-

диційних в кормовому відношенні засобів дає 
підставу стверджувати про їх значну поживну 
цінність. Так сіно шпинату за протеїном на 
9,9% переважає люцернове в суміші з сорго, а 
за кількістю золи знаходиться на рівні зерно-
вої групи. Значною поживністю характеризу-
ється сіно чумизи. За рівнем протеїну перева-
жає люцернове з сорго, овес та сіно шпинату 
на 4,15; 2,47 та 3,11%  відповідно. Значна кіль-
кість жиру в даному сіні забезпечує перевагу 
над вівсом на 0,4% поступаючись при цьому 
люцерновому сіну на 0,29%. 

Сіно чумизи є значним мінераловмісним 
кормовим засобом і різниця за цим показни-
ком складає від  2,2 до 5,42% в залежності від 
корму. 

Збагачення раціону овець різноманітними 
кормовими засобами дає можливість збільши-
ти його біологічну цінність та запобігти розви-
тку ідіосинкразії у тварин, особливо в зимовий 
період утримання при згодовуванні силосу. 

Використовуючи дані хімічного аналізу ко-
рмів, що згодовуються ми встановили їх пожи-
вну цінність. Дані наведено в табл. 2. 

Сіно люцернове + сорго містить в 1 кг 0,32 
к. од., 62 г перетравного протеїну і 360 г кліт-
ковини. Його можна віднести за поживністю 
до сіна природних угідь – степового з різно-
трав’я. 

Такі корми, як солома вівсяна, ячмінна і на-
віть солома ячмінна з пирієм розбіжностей за 
кормовими одиницями, перетравним протеї-
ном, клітковиною з нормативними показника-
ми не мали [3, 4]. 

Нами проведено аналіз поживної цінності 
таких нетрадиційних в кормовому відношенні 
засобів, як сіно шпинату та чумизи, з подаль-
шим використанням їх в годівлі овець. За да-
ними лабораторних досліджень сіно шпинату 
містить – 0,26 к. од., 37 г перетравного протеї-
ну і 338 г клітковини. Його можна порівняти з 
соломою бобових культур, в тому числі еспар-
цетовою, з поживною цінністю 1 кг на рівні 
0,30 к. од., 33 г перетравного протеїну і 327 г 
клітковини. Враховуючи енергетичну цінність 
даного кормового засобу, його можна викори-
стовувати відгодівельному молодняку в кіль-
кості – 0,3-0,4 кг/гол на добу. 

Сіно чумизи характеризується більшою по-
живністю в порівнянні з шпинатом. В 1 кг кор-
му міститься 0,32 к. од., 47 г перетравного 
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протеїну і 222 г клітковини. За енергетичною 
цінністю воно наближається до сіна лучного, 
де в 1 кг міститься 0,42 к. од., 55 г перетравно-
го протеїну і 263 г клітковини. Його можна 
рекомендувати як високоцінний кормовий за-
сіб для згодовування репродуктивному поголі-
в’ю, в тому числі вівцематкам різного терміну 
суягності та в постнатальний період  утриман-
ня молодняку до двох місячного віку. 

Балансування раціонів за поживністю про-
водять шляхом додаткового введення концент-
рованих кормів. При використанні однокомпо-
нентних концентрованих кормів слід врахову-
вати, що вони не підходять в якості повнораці-
онних кормових засобів, оскільки не мають 
збалансованого складу за поживними речови-
нами. Тому рекомендується давати вівцям в 
якості добавки до основного раціону не одно-
компонентний зерновий корм, а комбікорми 
(зернову суміш). До складу суміші можна 
включати зерно ячменю, вівса, кукурудзи та 
інші злакові культури. 

Зерно тритікале містить в 1 кг – 1,01 к. од., 
145 г перетравного протеїну і 40 г клітковини. 
Це типова злакова культура, яка в суміші з вів-
сом, в якості концентрованого корму може ви-
користовуватись для балансування раціону за 
поживністю. 

При тривалому зберіганні кормових засобів 
змінюється їх поживна цінність, тому необхід-
но постійно коригувати структуру раціонів та 
їх калорійність. 

З метою поліпшення цукрово-протеїнового 
співвідношення, (оптимальне для овець 0.5-
0.9:1), в залежності від віку та технологічного 
використання, в раціон необхідно включати 
сухий жом в суміші з концентрованими корма-
ми, в кількості 20-30 г на голову. 

В зоні Придніпров’я вівці постійно відчува-
ють потребу в елементарній сірці. Кількість 
цього елементу необхідно контролювати в ко-
рмах, як подальшу фундацію у формуванні 
сірковмісних амінокислот, що забезпечують 
повноцінність м’язо- і вовноутворюючого про-
цесу в цілому. Сірку необхідно додавати до 
раціону спільно з концентрованими кормами у 
вигляді мінеральної добавки (глауберова сіль) 
в кількості 5-10 г на добу в залежності від ста-
тево-вікової групи. 

В цілому хімічний аналіз кормів, які вико-
ристовуються при формуванні раціону годівлі 
овець у ТОВ “Шаролезька вівця” показує, що 
поживна цінність основних кормових засобів в 
незначній мірі відрізняється від середніх пока-
зників регіону [4, 5]. 
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Таблиця 2. Поживність кормів, 1 кг корму натуральної вологості  

Показник 

Сіно 
люцер-

нове 
(I укіс) 

Сіно 
люцер-

нове 
(IІІ 

укіс) 

Сіно 
люцер-
нове + 
сорго 

Солома 
вівсяна 

Солома 
ячмін-

на 

Солома 
ячмін-

на з 
пирієм 

Зерно 
триті-
кале 

Овес 
Сіно 

шпина-
ту 

Сіно 
чумизи 

Кормові 
одиниці, кг 

0.45 0.47 0.32 0.3 0.32 0.34 1.01 0.9 0.26 0.32 

Обмінна 
енергія, МДж 

6.65 6.94 6.65 6.5 6.65 6.8 13.02 12.89 2.35 6.03 

Суха 
речовина, г 

790 819 802 804 795 814 790 785 840 818 

Сирий 
протеїн, г 

156 160 94 30 50 40 178 84 109 130 

Перетравний 
протеїн, г 

108 96 62 13 11 21 145 73 37 47 

Сира 
клітковина, г 

260 244 360 352 310 340 40 88 388 222 

Сирий жир, г 27 36 33 17 8 20 12 13 4.7 25 

БЕР, г 185 320 246 336 373 354 480 543 294 346 

Кальцій, г 15.8 16 10.2 4.1 3.8 3.6 1.2 1.8 6 8.4 

Фосфор, г 2.3 2.6 2.2 0.9 1.1 0.85 3.3 3.1 2.0 2.0 



Висновок. Враховуючи особливості годівлі 
овець, з метою забезпечення біологічної пов-
ноцінності раціону, можна використовувати 
такі нетрадиційні кормові засоби, як сіно чу-
мизи та шпинату. 

В якості концентрованих кормів, як балан-
суючу добавку до раціонів годівлі різних ста-
тево-вікових груп овець, раціонально згодову-

вати відходи зерна тритікале в суміші з вівсом 
в співвідношенні 1:1. 

Використання нетрадиційних кормових ре-
сурсів в годівлі овець дало можливість провес-
ти часткову заміну в раціонах традиційних ви-
сокопоживних кормів, таких як сіно лучне і 
люцернове та знизити собівартість отриманої 
продукції.  
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ КОРМОВЫЕ СРЕДСТВА В КОРМЛЕНИИ ОВЕЦ 

Похил В. И., Похил Е. Н. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Приведены результаты исследований, по повышению биологической ценности рациона овец за счет 

использования нетрадиционных кормовых средств, таких как сено чумизы, шпината, в эквивалентном 

количестве по питательности по отношению к традиционным кормам (сено люцерновое, луговое). 

Установлено, что использование указанных кормовых ресурсов в соотношении 1:1 с традиционно при-

нятыми в кормлении, дает возможность обогатить рацион питательными веществами и повысить по-

требление структурных элементов на 3–5%. 

Ключевые слова: овцы, нетрадиционные кормовые средства, чумиза, шпинат, тритикале, кормовая 

единица, клетчатка 

ALTERNATIVE MEANS OF FEED IN FEEDING SHEEP 

V. Pokhyl, O. Pokhyl 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk 

The results of research are related to the improvement of the biological value of the sheep`s diet through the 

use of alternative means of fodder such as hay millet, spinach, equivalent to the amount of nutritionally relative to 

traditional forage (alfalfa or meadow hay). 

It was established that the use of these food resources at a ratio of 1: 1 with the traditionally accepted in feed, 

makes it possible to enrich the diet with nutrients and increase the consumption of structural elements by 3-5%. 

As the concentrate fodder as a supplement to balance the feed rations of the different gender and the age 

groups of sheep fed efficient waste triticale grain which are mixed with oats at a ratio 1:1. 

The use of non-traditional forage resources in feeding give the possibility to make the partial change of tradi-

tional a highly nourishing fodder, such as hay and alfalfa meadow and reduce the cost of the total production. 

Key words: sheep, alternative fodder, hay millet, spinach, triticale, feed unit, fiber 


