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Постановка проблеми. В умовах переходу аг-
ропромислового виробництва до ринкової еконо-
міки як ніколи постає питання про виробництво 
конкурентоспроможної тваринницької продукції 
з найбільшим економічним ефектом [5]. 
Практика ведення тваринництва показала, що 

однією з найважливіших умов високої ефектив-
ності цієї галузі є забезпечення тварин повно-
цінними й збалансованими раціонами годівлі [6]. 
З-поміж чималої кількості нерозв’язаних про-

блем у науці чи не найскладнішою й найбільш 
актуальною є ліквідація дефіциту білка [4]. 
Досвід вітчизняної та зарубіжної науки під-

тверджує недопустимість згодовування твари-
нам кормів, які не збалансовані по протеїну та 
амінокислотам. Найбільш важливим компонен-
том сої є білок. Саме тому вона так інтенсивно 
застосовується в останній час у тваринництві [7]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Розрахунки аналізу кормовиробництва при ви-
рощуванні сільськогосподарських тварин в 
Україні свідчать, що при однакових витратах 
кормів, збалансованих за протеїном та амінокис-
лотами, виробництво продукції можна збільши-
ти на третину. Недооцінка важливості цієї про-
блеми до певної міри пов’язана з тим, що якість 
фуражного зерна оцінюють по сирому та пере-
травному протеїну без урахування його пожив-
ної цінності [1]. 
У комбікормовій промисловості використо-

вують переважно зерно злаків, що є однією з ос-

новних причин незбалансованості раціонів тва-
рин за амінокислотним складом. Тому проблеми, 
що виникають при виробництві тваринницької 
продукції, пов’язані не лише з нарощуванням 
зернофуражу, але й із необхідністю збалансу-
вання раціонів годівлі тварин за протеїном та 
амінокислотами [2]. 
Зернове господарство нашої країни упродовж 

тривалого часу базувалося, зазвичай, на вирощу-
ванні пшениці озимої, ячменю, кукурудзи та де-
яких інших злакових культур. При цьому пере-
вага надавалася пшениці озимій, як одній з важ-
ливих продовольчих культур. Така структура 
посівів зернових справляла суттєвий вплив і на 
склад фуражного фонду зерна [1]. 
Для України вирощування сої та виробництво 

з неї кормів є стратегічним напрямом у вирішен-
ні проблеми протеїну в раціонах годівлі тварин, 
оскільки його дефіцит становить 25-30% [5]. 
Значне збільшення посівів сої забезпечить 

підвищення продуктивності тваринницької галу-
зі, здешевлення та зростання конкурентоспро-
можності продукції на ринку.  
Доцільність посівів сої, як бобової культури, 

необхідно оцінювати не за затратами на одну 
кормову одиницю, а за впливом кормів із цієї 
культури на продуктивність тварин [4]. 
Мета досліджень та методика їх проведен-

ня. Метою даної роботи є вивчення й порівняння 
впливу кормів із сої та соняшника на молочну 
продуктивність корів. 
Співробітниками відділу тваринництва Полтав-

ського інституту АПВ ім. М.І. Вавилова було 
проведено серію досліджень, якими вивчалися 
питання зі згодовування білкових інгредієнтів 
різного походження. Зокрема, вивчили вплив дії 
соєвої макухи та екструдату сої (в порівнянні з 
соняшниковою макухою) на молочну продукти-
вність корів (табл. 1). 
Дослідження проводилися на племзаводі вели-

кої рогатої худоби української чорно-рябої молоч-
ної породи державного підприємства дослідного 
господарства „Степне”. При цьому було відібрано 
чотири групи корів по 30 голів у кожній. Першій 
групі корів окрім основного раціону на 1 кг моло-

Інтенсивне застосування сої та її продуктів у 
тваринницькій галузі дає можливість не тільки 
підвищити продуктивність тварин та якість 
продукції, а й значно її здешевити. Згодовування 
сої у вигляді макухи вигідно для господарств як із 
біологічної точки зору, так і з економічної. Най-
більш важливим компонентом сої є рослинний бі-
лок. Зважаючи на науковий потенціал Полтавщи-
ни та перспективи вирощування даної культури, 
потрібно якомога більше застосовувати сою та її 

продукти в тваринницькій галузі. 
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ка згодовували додатково + 150 г соняшникової 
макухи (Г1), другій, відповідно, + 150 г перемеле-
ного соєвого екструдату (Г2), третій – + 150 г соє-
вої макухи (Г3) і, відповідно, четвертій задавався 
лише основний раціон (Г4). 
Результати досліджень. Порівнюючи хіміч-

ний склад білкових добавок (табл. 1), потрібно 
вказати, що найбільше перетравного протеїну в 
1 кг корму було у соєвій макусі (340 г), дещо мен-
ший цей показник був у соняшниковій макусі та у 
соєвому екструдаті – відповідно, 284 і 273 грами. 
Водночас, найвищий вміст жиру відзначали в со-
євому екструдаті (156 г/кг), а у соняшниковій та 
соєвій макухах – відповідно, 96 та 43 г/кг. 
Щодо вмісту незамінних амінокислот, то спо-

стерігалася схожа тенденція: найбільшу кіль-
кість лізину містив соєвий екструдат (24,53 г), а 
у соняшниковій та соєвій макухах цей показник 
був у 2,5 та у 4 рази менший і становив, відповід-
но, 10,40 та 5,96 грамів. 
У процесі вивчення даної проблеми нами 

встановлено, що найменший добовий надій на 
корову був по групі, де згодовували лише основ-
ний раціон без білкових добавок, тобто 14,8 кг 
(табл. 2). Найвищий даний показник був у групі 
корів, яким окрім основного раціону згодовува-

ли й соєву макуху, тобто, 18,5 кг; дещо нижчим 
він був у корів, де використовували на корм со-
няшникову макуху й соєвий екструдат, відповід-
но, 18,2 та 15,4 кг молока. 
Порівнюючи вміст жиру та білка в молоці, 

можна констатувати, що від білкового корму 
спостерігалася чітка залежність. Тобто, на конт-
рольній групі корів (основний раціон без доба-
вок) показники жиру та білка, відповідно, стано-
вили 3,62 та 3,22%, а по дослідних групах вони 
знаходилися в межах від 3,77% і  3,26% (Г3) до 
3,80 % і 3,29% (Г2). 
Найбільший вихід молочного жиру за добу 

був у групах Г1 і Г3 (68,3 та 69,7 кг), дещо ниж-
чим – у групі Г2 (58,5), і найнижчим – у контроль-
ній групі Г4 (52,1 кг). 
Викладене вище дає підстави стверджувати, 

що найбільший приріст молока від корів було 
отримано в групі, де крім основного раціону зго-
довували соєву макуху. 
Підрахунки показали, що згодовування сої у 

вигляді макухи вигідніше для господарства не 
лише з біологічної точки зору, а й з економічної. 
При реалізації соєвої олії, макуха господарю об-
ходиться майже безкоштовно. 
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Соєвий  
екструдант 1,22 12,0 877 273 156 115 250 24,5 5,04 3,22 4,73 6,1 

Соєва  
макуха 1,25 12,5 900 340 43 117 300 5,96 15,0 3,95 5,84 5,8 

Соняшник, 
макуха 1,10 10,9 900 284 96 175 244 10,4 7,94 4,13 8,06 6,4 

2. Молочна продуктивність корів по групах та якість молока 

Група корів Добовий надій 
на корову, кг 

±, кг до контро-
льної групи 

Вміст жиру в 
молоці, % 

Вміст білку в 
молоці, % 

Кількість мо-
лочного жи-

ру, кг 
Г1 – основний раціон + 

150 г соняшникової 
макухи 

18,2 +3,4 3,75 3,28 68,3 

Г2 – основний раціон + 
150 г екструдату 15,4 +0,6 3,80 3,29 58,5 

Г3 – основний раціон + 
150 г соєвої макухи 18,5 +3,7 3,77 3,26 69,7 

Г4 – основний раціон 14,8 — 3,62 3,22 52,1 
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Висновок 
Зважаючи на науковий потенціал Полтавщини 

та перспективи культури, потрібно якомога 
швидше застосовувати сою та її продукти в тва-

ринницькій галузі, що дасть можливість не лише 
підняти продуктивність тварин та якість продук-
ції, але й значно здешевити її. 
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