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SILPRO для високої продуктивності корів
Ігор Катаєв, співзасновник виробничої компанії ТОВ «ІМПАКТ»

Виробляючи силос високої якості, можна задоволь-
нити потреби тварин за допомогою кормів власного 

виробництва. Це може знизити використання концен-
тратів і витрати на виробництво молока, а також зберег-
ти здоровіший рубець, а значить, знизити метаболічні 
захворювання, що в цілому зробить виробництво моло-
ка більш прибутковим.

Переважна більшість молочних господарств в Україні 
на сьогоднішній день не сумнівається у необхідності ви-
користання консерванту для заготівлі силосу. Але все ж 
таки, коли приймається рішення заготовити якісний ос-
новний корм і придбати консервант, потрібно знати, як 
той чи інший консервант впливає на якість ферментації.

Коли йдеться про вибір консерванту, непогано було б 
покладатися на досвід використання в кліматичних умо-
вах вашого регіону, або в умовах зі схожим кліматом. 
Також не варто довіряти виключно закордонним про-
дуктам та результатам, отриманим на культурі, яка не 
використовується у вашому регіоні. Саме тому у складі 
розробленого нами українського продукту SILPRO вико-
ристовуються штами бактерій, вирощені на українських 
сортах кукурудзи, він є оптимальним для наших умов.

Як консервант впливає на якість ферментації рослинної 
маси? По суті, ми вносимо консервант для поліпшення 
якості ферментації, що в подальшому приносить інші пе-
реваги. Хоча теоретично ферментація може відбуватися 
природним шляхом при силосуванні трави через бак-
терії на врожаї, що є в природі, причина використання 
перевіреної добавки полягає в тому, що деякі з цих бак-
терій не обов'язково будуть кращими типами для фер-
ментації, а деякі можуть бути і дуже «неправильними». 
Це неконтрольований процес та результат передбачити 
неможливо.

Простіше кажучи, вам потрібно керувати ферментацією, 
тому що ви не можете бути впевненими, що у вашій си-
лосній масі будуть присутні потрібні бактерії. Якщо ви 
використовуєте правильний консервант, ви покращите 
вміст цукру і зменшите розпад білка в силосі. Крім того, 
що корм матиме кращі органолептичні властивості, для 
ферментації рубця корів дуже важливим є вміст цукру і 
розщеплення білка. Якщо ви покращите ці два показни-
ки, ви покращите продуктивність тварин тільки за раху-
нок якості корму.

Ефективна ферментація відбувається, коли корисні бак-
терії перетворюють деякі цукри в кормі на молочну кис-
лоту, яка, у свою чергу, захищає корм від небажаних мі-
кробів, таких як ентеробактерії та клостридії. У перші 24 
години з початку силосування кислотні умови створю-
ються набагато швидше із консервантом, ніж без нього. 
Це важливий часовий інтервал, щоб не допустити поми-
лок та контролювати рівень патогенів.

Наш SILPRO за 96 годин забезпечує повну ферментацію 
корму. Як результат – значне збільшення поживності си-
лосу за рахунок колосальної економії поживних речо-
вин самого силосу, оскільки бактерії споживають ці ре-
човини всього 96 годин замість 1-2 місяців у класичному 
варіанті заготівлі, і по суті вони залишаються у продукті.

До того ж, застосування якісної добавки SILPRO забез-
печує цілий комплекс спеціально відібраних хороших 
бактерій – до 1 мільйона на грам корму при правиль-
ному використанні. Таким чином, краще контролювати 
процес ферментації, інакше бродіння буде залежати від 
випадку.

Консервант SILPRO - ферментно-бактеріальний силос- 
ний інокулянт, як каталізатор, що прискорює процес 
ферментації і збільшує частку клітковини, що перетрав-
люється, по суті, це біопрепарати, які містять живі куль-
тури корисних для рослин мікроорганізмів. Інокулянт 
робить основний корм більш повноцінним, корови їдять 
його з апетитом, він краще засвоюється - раціон потре-
бує меншої кількості концентратів.

Цікаві результати досліджень в американській лабо-
раторії CVAS:

 = У випробуваннях більше 95% вихідної сухої речови-
ни у силосуванні було збережено. А це на 3,7% біль-
ше ніж без використання SILPRO;

 = SILPRO підвищує рівень метаболічної енергії (МЕ) на 
0,6 МДж/кг, зберігає більше істинного білка.

+38 (067) 238-63-52 
www.silpro.ua
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