


Проф. Ір. ШереметивсьКВЙ. 

Чеські силосові комори системи "Моравія" 
1. 

з інтенсифікацj єю сільського господарства, що сто іть на черзі 
ДНЯ, не вистачає вже внесення ріжноманітних природних і штуч
них погноїв для сталого піднесення род~очости (рунтів, а є необ
хідно завести раціональний плодозмін польових культур, ввівши 
ДО сівозміну значну нількість пропащних рослин (корнянів, клуб .. 
няків, кукурудзи та іНИІ.) і кормових, зокрема метеликуватих, 
-трав, щоб таким способом поліпшити фізичний і хемічний стан 
(РУНТУ та відповідно скерувати хід біологічних процесів в нім. 
Внаслідок цієї, так би скапати, системи об'єднаних і скоордино
ваних ~axoдiB повстає стале збільшення врожаїв, а від того в свою 
чергу збільшується в господарстві кількість кормових річовин 
для тварин, як завдяки збільшенню тих відпадків сільського го
-сподарства, що Є звичайними кормами для тварин, як от солома, 

полова, малоцінне зерно та інш., так і завдяки введенню до сіво
зміну цих нових спеціЯЛЬІІО кормових рослин та кормових трав. 

Оскільки збільшуються запаси кормових річовин з введенням 
зазначенних культур, видно з того, що при врожаї з десятини (1 гек
'Тар = трохи більше 0,9 дес.), напр., 32 тон кормових буряків, чи 
1,6 тони вівса (зерна) та 2,4 тони вівсяної соломи, чи 3,2 тони сіна 
бобових будемо мати: 

Стравного Нрохмаnевих 
протеїну еквіва.пентів 

32 тони нормових буряків .................. 250 кг. 2000 кг. 

1,6 ., B~BC~8~PBa) } •••••••••••••••••••• 160 і300 
2,4 BIBC о СОЛОМИ " " " 3,2 

" 
сіна бобових ............... · . · · . · · • • 270 

" 
1000 

" 
Отже, з тієї самої площі кормові буряки дають багато більше 

КРОХМ~ТJевих еквівалентів KOPM~7 J ніж овес чи сіно бобових; а сіно 
бобових хоч і менше має крохмалевих еквівалентів, ніж овес, зате 
.значно більше має білків, цієї lІайбільш вартісної і коштовної скла
.дової частини кормів. 

Завдяки такому значному збільшенню кормових запасів в го
-сподарстві з одного бону, а з другого боку з бажання перевести 
.маловартісні продукти польового господарства в більш вартіоні 
продукти скотарства та в бажання використати продуктивно ріжні 
відпадки від сільсько-господарського промислу (tуральництвз., цу
кроварства, броварства, крохма .. чьництва і інш.), в сіЛЬСІ ... КОМУ. го
-сподарстві з його інтенсифікацією неодмінно збільшується КlЛЬ
ність сільсько-гооподарських тварин; господарство набирає, так би 
.сказати, скотарсьного напрямку. 

1 



Проте, для вабевпечення сільсько-господарських тварин ви
стачаючою кількістю кормів, особливо на виму, а головно для 
вабевпечення певної високої продуктивности цих тварин, не виста
чає висіяти певні корми в полі та відповідно забезпечити певний 
високий врожай цих кормів. Разом з цим повстає питання про від
повідний вбір цих кормів і відповідне переховування їх на зиму, бо 
при недодержанні, чи неВИRонанні певних умов часто можна втра
тити дуже значну кількість поживних річовин від врожаю кормів, 
а в певних випадках не зібрати максимальних можливих врожаїв 
поживних річовин, напр., при вапівненому, чи навпаки, ванадто 
ранньому збиранню рослин на корм і інш. Втрати від цього та в 
наслідок невідповідного заготовлення і вберігання нормів можуть 
досягати 50%і більше від врожаю поживних річовин нормів. Крім того 
Bilt несвоєчасного збирання кормових рослин не лише втрачається 
відповідна RіЛЬRість поживних складників RОРМОВИХ річовин, а 
погіршується відпонідно j коефіцієнт стравности складових частин 
нормів, в чім можна пересвідчитися з наступних табличон складу і 
стравности мушки пастівної (тимофієвої трави - рыlитm praten
ве L.), складених на підставі дослідів Уотерса (Waters), Троубриджа 
(Troubrig), Хая (Haїgh) і Мультона (l\1:oulton). 

Склад сухих річовин В % 

== ~ ~ . . 
Стадія РО8ВИТКУ ~ = ~ і..= І=: 

ІІІ f;; • 
Q =- ~ .. = ф ~ .~ ~ ф 

о G'III ~ Е-е ~ І=: Е-е t= ~ ~ Q ~~ О 
с.. ~ t:: і =с .... 

t:: 
~CI~ 

І. Ноло фута 8аввишlСИ, до колосіння 74:,18 10,18 4:,61 26,31 8,4:1 50 ,4:9 
11. Початок колосіння .............. 74: ,56 8,02 4:,07 31,15 7,61 4:9,14: 

ІІІ. Повне квітнеННIІ ................ 65,54: 5,90 2,38 33,74: 6,10 51,89 
ІУ. ПjCJIЯ квітнення, утвор. насіння .. 58,98 5,27 3,13 31,95 5,54: 54:,12 
У. Н асіННIІ м' IІгке ................ 4: 7,4:8 5,06 2,87 30,21 5,38 56,4:8 
УІ. Насіння стигле ................ 4:3,03 5,12 2,72 31,07 5,23 55,87 

Отже, молоді рослини багатші на воду, кіЛЬRість ЯRОЇ змен
шується в віном під 74 до 43%, авотовими річовинами 10% у молодих 
і 5% у старіших, майже вдвічі багатші туком і бідніші RлітчаТI\ОІО, 
Rількість ЯRОЇ від 26% У молодих рослин вбільшується до майже 
34% у старих. Кількість попільних складників теж вменшу6ТЬСЯ, 
і лише кіЛЬRість безазотових екстрактивних річовин дещо збіль
шується з віком рослин. 

СтравніСТІ) зменшилася пересічно на 10<}~ для сухих річо
вин, протеїну і бевавотових екстрактивних річовин і на 15% для 
Rлітчатки. (Див. табл. на стор. 119). 

Подібні ж зміни ск~адових частин і стравности окремих пожив
них річовин спостерігалися і у бобових RОРМОВИХ тра.в, ян то було 
спостережено на дослідній станції в Онтаріо (Північна Америка) 
для люцерни. 
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Rоефіцієнти стравности (на підставі дослідів над бичиом) змен
nIVBf\ лиr.я Tf\ R : 

Ноефіцієвти страввости 

~ == >:а >:а .= >а • .: ІІІ 
Укоси == І е:: .. :.:. 

~~ 
с::а ~ .!:: ~ IV ~ :t~ 0..:- >:а e::~ r:: 
t::~ ~ ~: с і t.!!: u· .... t:: ~:.:r;::I. 

о.. ІР 

11. · ............................. '58,51 51,61 38,12 65,78 34,76 55,02 
ІІІ. · ............................. 54,88 50,09 35,62 58,73 32,01 55,42 
ІУ . .... .... ...... .. ........ .... .. 49,86 41,63 45,87 51,49 29,32 52,45 
У. · ............................. 47,39 38,78 48~85 48,98 31,76 48,97 
УІ. · ............................. 47,37 : 42,05 43,06 50,87 28,45 47,56 

Тані велині втрати і до того найбільш вартісних поживних 
річовин повстають від несвоєчасного вбору нормів і тані переваги 
раннього вбору над півнjм. 

Не менш значні втрати поживних річовин нормів повстають 
і при невідповідному способі переховування їх вимою. 

Кормові річовини Д,lIЯ тварин вберігаються протягом вими або 
в природному свіжому стапі, ян от буряни, морнва, нартопля, гар
буви і інш., або висymуються і зберігаються сухими - ріжного 
сорту трави, або, нарешті, василосовуютьсл, ванонсервовуються 
'rаним способом, що вберігаються в монрому стані майже до того 
ступеня,щой велеві РОСJlини;тан вберігаються майже всі перерахо
вані норми. 

Кожний в цих способів вберігання нормів після вбору мав 
свої хиби і переваги та може бути винористаний в валf\жності від 
ріжних господарсьних, нліматични~ та іпших умов, і тому всі три 
способи заготовлення і зберігання нормів на виму використову
ються В господарстві, іноді навіть одночасово. Це мав ще й те вна
чіння, що колиб всі норми для тварин ваготовляJIИСЯ будь-яним 
одним із зазначених способів, то сільсько-господарські тварини 
відживлювалися б протягом вими дуже одноманітними кормами, 
скажім, лише сухими, чи лише силосоваНIІМИ. А це відбилося б 
неІ'а ТI1ВНО як на засвоєнні таких кормів, тан і на ПРОдyRтивності 
тварин, не нажучи вже про те, ЩО в цім випадну легше міг би 
г.jдчутися бран певних поживних снладнинjв, що необхjдні тварині 
для нормального роввитну і фуннціонування, ЩО могло б в певних 
випаднах навіть ускладнитися вахоруваННЯlf тварин. 

Крім цих всіх мірнувань і обставин, що впливають на вибір 
того чи іншого способу ваготовлення норму на виму, ва вибір спо
собу переховування норму протягом 8ИМИ вплива6 танож і певний 
відсотон втрати поживних річовин, що неминуче бував при всіх 
способах вбереження норму. 

ми не маємо на меті донладно вупинятися на тих стратах по'! 
живних річовин, ЩО спостерігаються при ріжвих способах B6epif 
гання нормів, одначе для порівняння цих страт при ріжних способа~ 
розглянемо іх в вагальних рисах. 

При вбереженні нормів в свіжому стані (бурЯRИ, морнва, варт 
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топля і інш.) страти поживних річовин в них при нормальному 
нберіганні походять головно від дихання жирих нлітин рослин 
і виявляються ріжними числами в залежності від виду і сорту нор
мів та від умов зберігання їх. Тан, напр., для картоплі ці страти 
виносять від 10 до 25%. При зберіганні в теплих помешканнях 
втрати диханням збільшуються; крім того, в цих умовах корняки 
й клубні тра.тять багато води та можуть прорости. НайліІПІІОЮ 
температурою для зберігання цих кормів вважаєтьсЯ"' від + 0,50 
до + 30 Ц для картоплі і + 2-30 Р для бурянів. При зниженні 
температури до·- 20_30 Ц корняки замерзають. 

Крім того, при зберіганні цих свіжих водявих кормів часто 
втрати поживних річовин можуть значно збільшитися від недодер
жання відповідних умов зберігання, що в цім випадну дуже легко 
може трапитися. Так у вогних помешнаннях на цих кормах з'явля
ються ріжні грибни, бантерії; корми пліснівіють і швидно загни
вають. Внаслідок цього може повстати значна втрата поживної 
вартости нормів, або й ціJIRовита втрата і часто досить значної 
нільности корму. 

При висушуванні кормів на зиму втрати бувають дуже ріжно
.манітні, що залежить від сорту і природи норму, ЩО цим способом 
:заготовляється, від способу висушування, від погоди і інш. Так 
:з 'онрема при заготовленні цим способом мете.Т[инуватих рослин 
.завше бувають значні втрати (значніші, ніж при заготовленні зла
нових трав) від обломлювання і втрати широких і ніжних листоч
пів та квіточон цих рослин, яні завше багатші поживними річовинами 
від стебла рослини і ліпше винористовуються тваринами завдяни 
тому, що багато м'янші від стебла. Втрати при заготовленні сіна 
складають переJічно 15-20% поживних річовин за сприятливих 
умов збирання сіна. Взагалі можна сназати, що чим трава вису
mується скоріше, тим втрати менші. Коли ж умови несприятливі, 
коли йдуть дощі і скошена трава довго лежить в покосах, чи в валах 
та по денілька разів для досушування перегортається та перетру
шується, тоді втрати поживних річовин досягають значно більших 
відсотків. Так, напр., за спостереженнями Беренда конюшина, 
що її зібрано в дощову погоду втрачала до 50% стравного протешу. 
Оскільни аначні втрати можуть бути внаслідок того, що сіно при 
висушуванні аа несприятливих умов по денілька. разів перегор
тається на покосах чи в валах, втрачаючи більш ніжні частини
тонкі стебnинки та квіточки й листочки, видно 8 наступної таблич
ни, що іJIЮструв склад онремих частин сухої червоної нонюшини: 

11 В цілій В;:б-І в 
JIИСТЯХ рослині 

Сирого протеїпу ........................... . 
Туку ..........................•........... 
Беааз. екстр. річовип ..................... . 
Кnітчатки ............................... . 

17,3% 11,5% 30,4% 
3,2% 3,0% 4,0% 

36,2% 35,4% 31,0% 
36,6% 44,6% 25,4% 

Попеnу ................................... . 6,7% 5,5% 9,20/0 



Згідно в спостереженням Хіддена (Headden) на дослідній стан
Цll Колорадо (Півн. Америка) у люцерни від обломування ніжних 
частин рослини найменші страти за сприятливих умов збору скла
дають 15-20%, а за несприятливих - 60--65% від всього врожаю. 

До втрат, що відбуваються під час висушування і взагалі при 
самому заготовленні цим способом кормів на зиму, треба ще додати 
ті втрати поживних річовив заготовлених цим способом кормів, 
що відбуваються пjд час схоронення їх протягом зими. Так на до
слідній станції в Колорадо було спостережено, що люцерна в стіж
ках під голим небом в кормовому підношенні втрачав 12,4~~, а коли 
до цього додати втрати під впливом погоди, то загалом втрачавться 
20-40~~. 

Wheeler і Adams на дослjдній ст. Rhode-Island спостерігли, 
що сіно мітлиці і тимофjввки, яне мало під час складання до сінника 
25-29% води. при пізнішому обмірі втратило від 15 до 20% попе
редньої ваги. Iordan на дослідній ст. Pensylvania спостерігав вмен
шення ваги під час зr,ерігання для тимофіввки на 22% і для коню
шини на 37%. 

Коли взяти на увагу всі ці втрати поживних річовин, що в.ід
буваються при двох зазначених способах ваготовлення кормів на 
зиму: коли урахувати всі додаткові витрати, що виникають від 
несприятливої погоди під час заготовлення кормів цими способами, 
ураховувати вартість тих будівель і споруджень, що потребуються 
при цих способах зберігання кормів на зиму (льохи, підвaJIИ, сін
нини і інш.) та ті турботи, що зв'язані з постійною реtуляцівю теМ
ператури при зберіганні кормів в свіжому стані і інш., то стане ціл
НОМ зрозумілою перевага заготовлення корму на зиму силосуванням 
і та увага, яка уділювться цьому способу в останній час, а разом в 
тим і важливість праць чеських вчених фахівців в цій галузі. 

При заготовленні нормів силосуванням втрати бувають ріжні, 
що залежить головно від способу силосування корму. 

Зберігання кормів на зиму силосуванням знане з давніх часів і 
в відомості, що цей спосіб внали ще римляни. Але, господарського 
значіння і поширення він набував лише в ХVIІІ ст., і то, по сві
доцтву проф. Кюна, на початку лише в Швеції та R так званих При
балтійських губ. кол. Росіі (нині Литва, Латвія, Естонія). Особли
вого ж значіння та поширення набував він лише з 70-х років ХІХ 
століття, після того, ян французький господарь Оtюст Гоффар 
видав друком свій «Підручник по культурі і силосуванню куку
рудзи і інших зелених кормів», що був першою книжкою по цьому 
питанню і :містив в собі наслідки його двадцятип'ятилітнього прак
тичного ДОСВІДУ. 

Гоффар вважав, що для того, щоб одержати добрий силос, 
треба запобігти можливості всякого квашення в силосі, бо, на 
його думку, найліпшим способом уникнути небажаного напрямку 
Rвашення в уиемоJКnИВИТИ всяке квашення, а вдиним васобом до 
цього Гоффар вважав відсутність кисню повітря в силосі, тому 
і приписував закладати силос так, щоб в нім, по можливості, не 



валишалося повітря. Це досягалося в першу чергу ріванням та, 
щільним укладанням корму. 

Ввагалі спосіб ваготовлення кормів на виму силосуванням 
в порівнянні в двома попередніми способами вберігання нормі в 
в снладніший щодо своіх хемічно-біологічних процесів, яні відбу
ваються в складених на силос нормах, від ходу і харантеру яних 
валежить якість одержаного силосового норму та втрати поживних 
річовин, що відбуваються під час ходу процесів силосування. Можна 
вагалом скавати , що на початну поширення силосування нормів 
самі способи силосування були простіші і примітивніші, а процеси, 
що відбуваються при силосуванні норму, мало ві домі і досліджені. 
Втрати поживних річовин спочатку були найбільші, і норми вна
слідок силосування одержувалися найгірші. 3 бігом часу процеси, 
що. відбуваються під час силосування, все більше досліджуються, 
спорудження для силосу відповідно до цього щорав удосконалю
ються, корми одержуються щорав ліпші, і втрати поживних склад
нинів нормів щорав вменшуються. 

Найбільші втрати були і найгірші норми одержувалися при 
силосуванні в простих необнладених вемляних ямах і в стіжнах, 
снладених на поверхні (рунту. При силосуванні в простих вемляних 
ямах втрати бувають звичайно не менше 25% органічних снладни
нів норму, а часто вони більші від 40 %. Тан, напр., в дослідах 
Танtля при силосуванні люцерни і буряно вого листя черев 8 місяців 
валишилося лише 57% органічних річовин. В дослідах Меркера, 
Герлаха нартопля і буряки втрачали пересічно 30% органічної 
маси. 

3 удосноналенням ям обкладанням їх цеглою, цементуванням 
дна і стінок іх і при вживанні відповідного принривання та нагні
чування накладених нормів, та при силосуванні в онремих надвем
них спорудженнях - «Herba» (Швайцарія) «Herba- Reform - Si-
10» - (Німеччина), чи в спеціяльних вежах (Америна) наслідни 
одержувалися ще багато ліпші. Однан, вагалом нажучи, при тан 
вваному «кислому» силосуванні способом Гоффара втрати поживних 
річовин Hop~iB ще були досить вначні, і нільність вільних нислин 
в силосованому нормі доходила до 3,5-4%. Тан Генрі j Моррі
сон вавначають пересічні втрати при силосуванні нунуруви в аме
ринансьних вежах в 16% для сухих річовин і 11 % для протешу. 
(При висушуванні кунурудви в нупах в полі втрачалося 20% сухих 
річовин і 16% протешу. На цім прикладі бачимо ввагалі перевагу 
силосовання перед висушуванням кормів). Тані ж самі втрати 
відбуваються і при силосуванні у відповідно вбудованих ямах. 

3 введенням виготовлення так вваного «солодкого» силосу спо
собом Фрея норми одержувалися ще багато ліпші, вільних нислин 
в силосі вже було лише коло 1,8-2,5%, але втрати поживних річо
вин і при цім способі були ще досить вначні, бо поліпшення ЯRостей 
силосу досягалося тим, що силосування відбувалося при високій 
температурі, яка підіймалася внаслідон окислення і, ввичайно, 
втрати вначної нількости органічних річовин ів'онрема вугле-
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водів корму. Спосіб Фрея був оголошений в 1885 р. Процеси, що 
відбуваються у силосі, Фрей поділяв на процеси, так би сказати, 
внутрішні, що відбуваються в самих клітинах закладених до силосу 
рослин, і процеси - зовнішні, що повстають внаслідок життя і 
діяльности мікроорганізмів. Клітини закладених до силосу рослин 
перший час ще живуть і, поглинюючи кисень повітря, виділюють 
вуглекислину, при чім крохмаль перетворюється в цунор. Коли 
весь кисень повітря, що є в силосі, буде поглинений, то клітини 
ще деякий час живуть в оточенні вуглекислини, перетворюючи 
цукор в спирт, але скоро за тим завмирають. На цім кінчається ЇХНЯ 
праця. Далі, на думку Фрея, починається праця мікроорганізмів, 
внаслідок якої повстають всі дальші З~fіни. Отже, для того, щоб 
одержати «солодкий силос», на думку Фрея, треба було зупинити 
процеси, що відбуваються в силосі, в той мент, коли клітини рослин 
перетворили певну частину крохмалю в цукор, і запобігти даль
шому ходові процесів, що викликаються мікробами. Для цього 
Фрей вважав необхідним якнайшвидче підвищити температуру в си
лосі до 500 Ц., бо вважав, що ця температура вбивав всіх мікробів, 
які могли б викликати квашення корму і можливі зміни в нім. 
Для швидкого піднесення температури дО 500Ц Фрей радив заповню
вати силос не враз, а верствами. Насипавши на дно силосу шар 
корму в 1-1,5 аршини завтовшки, (в залеЖНОС'l'і вjд щільно сти 
злягання корму) ждуть, поки в цій пухкій верстві корму, внаслідок 
процесів окислення, шо відбуваються зазначеною вже працею 
живих клітин в присутності повітря, підійметься температура дО 500Ц. 
До цього треба добу, дві часу. Тоді корм утоптують, ВИ'Іискуючи 
рештку повітря, припиняють, на думку Фрея, всі процеси квашення 
в цій верстві корму і насипають зверху новий шар корму. Коли 
в цім шарі корму температура підійметься до 500 Ц., його знов утоп
тують і т. Д., аж поки не наповнять всього силосу. Закладені цим 
способом си.лоси одержувалися цілком задовольняючої якости, 
одначе пояснення Фреєм ходу процесів, що тут відбуваються, ціл
ком хибне. Річ в тім, що при 500 Ц., як то було з'ясовано дальшими 
працями, знаходять сприятливі умови для своєї діяльности деякі 
відмінки бактерій молошно-кислого квашення, а молошно-кислі 
бактері і взагалі є єдиним відмінком бактерій, які обумовлюють 
одержання найліпшого силосу, що докладніше в'ясується далі. 

Отже, для одержання доброго «солодкого» силосу Фрей вважав 
необхідною присутність значної кількости повітря для уможли
влення праці живих рослинних клітин по перетворенню крохмалю 
в цукор, і для досягнення цього радив на добу - дві накладати 
корми до силосу пухким шаром, а пізніше, коли температура в силосі 
підіймалася (черев добу - дві) дО 500 Ц., Фрей радив утоптувати 
цей пухкий шар корму, щоб припинити, на його думку, можливість 
дальших шкідливих процесів. 

На цих самих принципах - присутності певної кількости по
вітря і підвищенні температури від 400 до 550 Ц. - розвинулася 
дальша практика одержання доброго силосу, лише ці умови одер-
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жання найліпшого силосу, після докладнішого ознайомлення в 
ходом процесів в силосі, одержали цілком інше тлумачення. А оаме, 
присутність певної кількости повітря вважалася необхідною для 
того, щоб могло розвинутися молошно-кисле квашення, яке нібито 
може нормально розвиватися лише в аеробних умовах, а при від
сутності повітря припускалося, що може розвинутися лише шкід
ливе масляно-кисле квашення норму. Так само температура від 400 
до 550 ц. вважалася оптимальною для розвитку молошно-кислого 
квашення, а при температурах нижчих вважалося. що буде від
буватися оцтове квашення, optimum температури якого 20-300 
Ц., масляне - optimum температури 25-300 ц. і слизове - opti
тит 22-30G Ц. 

Корми закладалися до силосу і враз і поступово верствами про
тягом декількох днів, що залежало від ступеня м'ягкости корму і 
кількости води в нім. М'ягкі і соковиті корми закладалися посту
пов:ими верствами і утоптувалися після підняття температури в 
кожній верстві до потрібного ступеня 40-550 Ц., бо, складенj враз 
грубою верствою, вони настількі щільно укладалися б, що було б 
вит:иснене з поміж кормів усе повітря, як завдяки тому, що такі , . . . 
м ЯГКl корми легко злягаються, так ] тому, що з соковитих ЕОРМІВ 
при цім, особливо в нижніх верствах, від надушуваНIІЯ верхніх 
mapjB корму легко видушувався б сік, який~ заповнюючи порож
нечі, витискав би повітря з поміж корму. ГруБІ і тверді та сухішj 
корми занладалися до силосу нараз, бо вони так щільно не зляга
ються, та й соку в них менше, отже поміж складеним кормом завше 
залишалася певна кількість повітря, що, ЯR думалося, є необхід
ною умовою розвитку молошно-кислого квашення і одержанн,Я тим 
самим найліпшого си.ТJосу. 

Н'рім того, для можливости підвищення температури до необ
хідного ступеня, в кормі, що закладався до силосу, неповинно було 
бути води більше 55--60%, бо n мокріших кормах температура 
підіймається лише до 25-300 Ц., щО є оптимальною температурою 
для масляно-кислого, оцтового і слизового квашення. Зменшення 
кількости води досягалося підв' ялюванням корму, або додачею 
до силосу, при закладанні надто ВОГНИХ кормів, сухих кормів
НА.Йчастіше солом'яної січки - рівномірним пересипанням нею во
дявого корму В потрібній кількості. 

При додержанні всіх умов такого силосування втрати всеж 
були досить значні і в ліпших випаДІ<ах досягали 15% сухих річо
вин закладеного корму, що пояснюється тим, що силосування від
бувалося ПрИ доступі повітря, завдяки, чому досить енерtійно від
бувалися процеси окислення в клітинах рослин, внаслідок чого 
температура підіймалася до 500 ц. і більше, що і рекомендувалося 
цим способом силосування, а підвищення температури в свою чергу 
спричинялооя до збільшення eHeptiї окислення, а разом з тим і до 
вбільшення втрат поживних річовин корму. :Крім того ьтрати відбу
валися не лише в кількості вуглеводів, що головно руйнувалися 
окисленням, а, завдяки діяльності мікрооргавівмія, втрачалася 
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певна кількість протеінових складників і інших органічних річовин 
корму. 

До недавніх порівнюючи часів додержувалися вавначених прин
ципів силосування кормів. Одначе) в останні часи американські фа
хівці Бебкок, Руссель, Еклів і інші своїми дослідами довели, що 
для одержання доброго силосу вовсім немає потреби ДОRОДИТИ: 
температуру маси, що силосується, дО 40--550Ц. В дослідах Екліва 
1916 р. однаково добрий силос одержався при температурах від 
10 до 400 Ц., хоч, правда, щодо паху, кольору і сману вравни цих 
силосів дещо ріжнилися між собою, та проre всі силоси, що одержу
валися при температурах 10-20 і 400 ц. були вивнані нормально 
силосованими кормами. Одержання доброго силосованого корму 
при нивьких температурах, одначе, можливе лише при найдоско

наліmому обмеженні доступу повітря, що досягається будовою 
непропуснаючих повітря веж і відповідним прикриванням силосу 
B~epxy. При тому одначе верхні шари норму в американсьних вежах 
вавше більше ушкоджуються і в них втрачається більше поживних 
річовин, а в нижніх, вахищених від доступу повітря цими верхніми 
шарами, втрати менші, черев те в Америці, між іншим, вимагається 
певна вистачаюча височина силосових веж, - 8--18 метрів. 

При силосуванні кукурудви в цілком неприступних для по
вітря американських силосових вежах найменші втрати виносили 
6%, при чім в верхніх шарах втрати виносили 30% сухих річовип, 
а в глибоНІІХ падали до 2-3 ~Io вгідно в дослідами :ЮнІ'а.. 

Найдосконаліше, на нашу думку, івоmoвання кормів, що сило
суються, від доступу повітря від самого вакладання іх до силосо
вого спорудження і увесь час підчас проходжеНIІЯ процесів силосу
вання і півніmе підчас вберігання вакопсервованого корму дося
гається на сучасну пору в чеських СИЛОСОБИХ коморах системи «Мо
равія», до ровгляду яних ми і перейдемо 

При роагляді праць чеСЬКIІХ фахівців і способу силосування 
нормів в коморах «Моравія» а 'ясується також докладніше хід мікро
біологі чних процесів, які відбуваються в кормі, що силосувться і 
можливість одержати найліпший СИЛОС аа нивьних температур 
при умові відсутности повітря. 

11. 

Починаючи а 1925 р., дослідженням процесів нормального сило
сування і умов одержання найліпшого силосу в найменшими втра
тами органічних річовин корму ваЙНЯЛJIСЯ чеські вчені D-r VIa
dimir PavIak та Agr. D-r Ing. МіІов Bayer в поровумінні з керуючим 
Земським Дослідним Інститутом у Ерні Prof. D-г'ом Taufer'oM, по
ставивши собі метою дослідити хід мінробіологічних процесів, що 
відбуваються в вакладеній до силосу нормопій масі, в'ясувати при
чини амін, що при цім відбуваються, і визначити природу і роботу 
тих мінроорганівмів, що обумовлюють ці аміни кормової маси. Вна
сліДОR своїх дослідів вони прийшли до переRонання, що нормаль
ний найJIiпmий силос можна одержати лише при одній умові, а 
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-саме при можливо досконалішому обмеженні доступу повітря до 
маси, що силосується. Вони сконстатували, що утоптування корму, 
яке практикувалося для щільнішого укладання його та для витис
неННЯRкормовоі маси повітря має певну рацію, але що підвищення 
'температури сілосуємої маси дО 4()О Ц і більше, що до недавніх часів 
вважалося передумовою, яка сприяє розвиткові бактерій молош
но-кислого квашення та одержанню «солодкого» силосу, цілком 
зайве, як довели також споіми дослідами американські вчені, і 
крім збільшення втрат складових річовин корму на процеси окислен
ня, що збільшуються рівнобіжно з підвищення температури, висока 
-температура нjяких наслідків, поліпшуючих хід силосування не 
має. Прийшовши до таких висновків, вони сконструювали свої 
'силосові комори системи «Moravia», які своїми бетоново-цемент
ними дном і стінками та герметичними покришками унеможливлю
ють доступ повітря до силосу, і утворюють умови сприятливі для 
розвитку бактерій молошно-кислого квашення, а цим унеможливлю
Gться розвиток інших бактерій і гриБІ\ів, що звичайно погіршують 
якості силосу і збільшують страти поживних річовин закладеного 
до силосу корму. а ~наслідок цього одержується найліпший силос 
.з найменшими стратами ПОЖIIВНИХ складників корму. 

Щоб докладніше ознайомитися з ходом праць зазначених чесь
ких вчених, що мають помимо наунового велике практичне зна

чіння, розглянемо в коротких рисах ці цікаві праці. 
Поставивши собі метою дослідити хід мікробіологічних проце

·сів, що відбуваються під час силосування кормів, чеські дослід
ники почаЛIІ з того, що докладно вистудіювали хід цих процесів 
при розкладі органічної кормової маси в природних умовах, аж до 
·остаточного перетворення органічних річовин в неорганічні. Висту-
діювали яні саме мікроорганізми і в яній послідовності беруть 
участь в цім розкладі, щоб, знаючи хід розкладових процесів орга
нічної маси, їх природу і умови проходження, мати можливість 
та.н чи інанше впливати на хід цих процесів, снеровувати, змінювати 
чи аатримувати їх і таним чином зберігати зелені корми від оста
'точного розкладу і, реtулюючи відповідно хід мікробіологічних 
процесів, одержувати можливо найліпший силос і з найменшими 
стратами органічних річовин норму. 

Свої перші спостереження вони робили над найбільш поши
реНИМІІ в ЧСР кормами, що вживаються для силосування: дифу
.зіЙними рештнами (жомом), буряковим листям з буряковими ГОЛІВ
нами (що залишаються при листі підчас заготовлення буряків для 
цукровару) j над люцерною. Корми, що досліджувалися, частиною 
були снладепі на землі у загорожі, щоб рознлад їх відбувався при
родно і нормально без будь-якого впливу людини, а частина цих 
же нормів була накладена до пляшок, з яких частина переховува
лася в лябораторі ї, а частина залишалася на дворі і підпадала 
всім природним впливам. 3 цих кормів періодично відбираJІИСЯ 
взірці, які досліджувалися мікробіологічно, а знайдені мікроор
ганізми ізолювалися і ідентифікувалися. 
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На підставі цих ДОСЛІДІВ і спостережень досліднини поділили 
нормальний хід рознладу велених нормів (люцерни, бурячиння 
і жому) В природних умовах на тані шість онремих фаз .. 

Пер шаф а в а - МОЛОlпно-нисле нвашення. При цім 
біохемічною чинністю бактерій молошного нвашення розкладаються 
цунри з утворенням, поруч в іншими продунтами, головно молоmноі 
нислини, яна утворює нислу реанцію оточення. 

Чинністю атипічних МОЛОШНО-RИСЛИХ бактерій утворюються 
танож побічні ПрОдyRти ровнлад.,v, в яких с.лід зазначити незначну 
нільність оцтовоі нислини і досить пелину :кількість вугляної ки
слини. 

На нормах, що досліджувалися, були спостережені такі типи 
молошно-кислих бантерій: 

1. Bacterium lactis acidi Leichmann фанультативні анаероби, що 
ростуть ва приступу повітря і без повітря. 

2. Streptococcus lactis innocuus Lohnis ліпше РОЗВІІвається в 
умовах анаеробних ніж в аеробних. 

3. Bacterium acidi lactici Ніірре росте добре як за приступу 
повітря. тан і бев приступу його. 

Переважаючу кільність - до 70% снладають бантерії першого 
типу, другий тип має ноло 10% і третій до 20% .. 

Д р у г а Ф а з а -- ровнлад плісіннями. На утворенім кислім 
оточенні починають сильно розвиватися ріжні плісіні, які далі 
розкладають рослинну матерію. Нні саме плісіні брали участь в 
розкладі нормів видно В наступної таблички, де знаном «+» визна
чається присутність, а знаком «-» Bi~CYTHiCTЬ певного типу плісіні 
на тому чи іншому нормі: 

Ilлюцерна 
Бурячин-
ня а гол. ЖОМ 
буряиів 

Penicillium glaucum + І + + ........................ 
Penicillium luteum .......................... + + + 
Penicillium bicolor .......................... + - -
РепісіІІі um rubrum .......................... - + -
Mucor mucedo .............................. І + + -
Mucor racemosus ............................ ! + + + 
Mucor stolonifer •••••••••••••••••••••••••••• І - - + 
Cladosporium herbarum ..................... ·1 - + + 
Asьеrgіllus niger ............................ І - + + 
Tu ercularia-Fusarium ...................... і + - -
Chalara Mycoderma ........................ ; - - І + 
Oidium lactis .............................. ,І і - - І + 
Тре т я Ф а з а - розклад Тогиlат 'и і Mycodermam 'и йде 

поруч з другою j характеризується розвитком на кислім середовищі, 
утворенім молошною кислиною , неправдивих дріжджів з роду 
Torula і Mycoderma, що ведуть поруч 8 плісінями дальший РО8клад 
рослинної маси. 

Нк плісіні тан і Toruli 8 Мусоdегmа'ми асимілюють, і таким спо
собом нищать молошну кислину і інші НИСЛIfНИ, що були в рослин-
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ній матерії, і реакція оточення переходить в неЙТРaJIЬНУ або навіть 
Б лужну. Деякі Toru1i і Мусоdеrm'и крім того утворюють алкоголь, 
хоч, правда, в меншій кількості ніж правдиві дріжджі. Крім того, 
незначна кількість алкоголю утворюється як бічний продукт при 
розкладі органічної маси плісінями . 

Участь ріжних Тоrпl і Mycodcrm при розкладі окремих кормів 
видно з наступної таблички, де «+» означає, що зазначений вид 
брав участь в розкладі певного корму, а знак «-», що не брав участи·) 

І 'п ІВУРІІЧИИ-І г~юцерпа ~;;:~~. ЖОМ 

Тогиlа medicaginis .......................... 1 + 
Тогиlа lассае . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + + 
Тогиlа ригригеа ............................ + 
Тогиlа vi vax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + 
Тогиlа ьetae................................ + + 
Mykoderma ЬеШе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Mycoderma оlеіІега .. .. .. .. .. .. .. .. .... . . . .. . + + 
Mycoderma undulata ........................ + 
Mycoderma foetida .......................... + 

ч ет в е р т а Ф а з а-розклад оцтовими бактеріями. 3 момен
ту утворення алкоголю з' являється оточення, що сприяв розвит
ковї оцтових бактерій, які ведуть дальший розклад і перетворюють 
алкоголь в оцтову кислину. Утворену оцтову кислину, так само 
як і молошну, асимілюють і нищать плісіні і неправдиві дріжджі 
в роду Turula і Mycoderma. 

Дослідниками було спостережено, що ці три фави проходять 
більш-менш рівнобіжно і перехрещуються між собою в валежності 
від зовнішніх обставин - температури, доступу повітря (власне RИ
сню повітря) вогкости, кількости утворених ОRремих продуктів 
розкладу, просякання до землі певних продуктів і т. іНПІ. Роз
клад проходить з поверхні до середини, бо мікроорганізми, що бе
руть участь в розкладі - плісіні , оцтові бактерії і більшість Torul 
і Mycoderm'iB суть аероби. 

3 окремих оцтових бактерій беруть участь в розкладі кормів, 
що досл~джувалися, такі типи: 

Bacteri ит vinj acetati Henne berg, 
Bacterium xy1inoides Henneberg і 
Bacterium curvum Henneberg. 
П 'я т а Ф а з а - розклад бактеріями масляного квашення. 

У внутрішніх верствах складеного корму, куди не має доступу по
вітря, провадять свою роботу анаеробні бактерії масляного ква-

*) Всі ваввачеиї тут ВИДИ Torul і Mycoderm'iв ве буШІ до цього часу воа
rалі ак окремі ВИДИ виввачеві і описані; Ing. Dr. М. Bayer вперше іВOJПOвав і 
вивначив їх при цім своїм досліді та дав ЇМ відповідні видові вавви ва підставі 
впастивих кожномv видові особливостей. Так Torula medicaginis ваввана так 
ТОМУ, щО була внайдена ва moцерні, Torula lассае - ТОМУ, щО утворюв лакові 
блискучі колонії і т. д. 
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шення. Утворену масляну кислину знов споживають плісіні і То
ruli а Мусоdеrmа'ми. Знов реакція 8 кислої переходить в нейтральну. 

3 окремих типів бактерій масляного квашення беруть участь 
в розкладі кормів, що досліджувалися, такі: 

Granulobacilluв saccharobutyricus тоЬіІіа non liquefacjens Graвs
berger et Schattenfroh і Granulobacillus saccharobutyricuв іmшо
ЬіІів liquefacjens Grassberger et Schattenfroh - typuв В. 

Ш ост а Ф а з а - розклад гниттввими бактеріями. На ней
тральній реакції врешті розплоджуються ріжні бактерії, що ви
кликають гниття, які розкладають як продукти, ЩО утворилися в 

попередніх фаа~х, так! рештки КОРМОВ?ї ~аси до остаточного пере
творення оргаНІЧНИХ рІЧОВИН в неоргаНІЧНІ. 

Так відбувається розклад органічних річовин корму в природі. 
З окремих видів гниттєвих бактерій, що беруть участь в розкладі 
кормів, дослідниками були вазначені такі: Micrococcnв candicans, 
roseus і luteus, Sarcina flava і говеа., Bacterium соІі, Bacterium аlса
ligenes та fluoresceps liquefaciens, Васіll118 8ubtilis та mesentericU8 
vulgaris, Васіllиа proteus vulgaris, Actinomyce8 chromogena Ga8pe
rini var. аlЬа Lehm. et Neum. і багато інших бактерій, що закінчу
ють ровклад органічних річовин до остаточного перетворення іх 
в неорганічні складники, в тім числі бактерії амоніячні , нітрифі .. 
куючі j денітрифікуючі та інші (рунтові чи гу:міфікуючі бактерії. 

Бактерій молошно-кислого квашення, як було За8наченими пра
цями стверджено, завше є в достатній кількості на велених росли
нах, куди вони попадають як з (рунту, так і приносяться вітром. 
Завдяки їх праці і завдЯRИ диханню заВШfраючих рослинних клі
тин підіймається в складеному кормі температура. 

На люцерні і на бурячинні було одночасово 8 МОЛОШНО-КИСJIИМИ 
бактеріями найдеН0 в невначній кількості і бактерії типу масляно
кислого квашення та невначна кількість спорулентних бактерій. 
Одначе, досліДНИRами було з бевсумнівністю стверджено, що бактерії 
молоmно-кислого квашення перші починають розклад органічної 
матерії і то араву ж пjсля відмирання веІ'етативних рослинних клі
тин. Причини цього такі: 1) молошно-кислі бактерії бувають на 
зелених рослинах в найбільшій кількості; 2) вони можуть веІ'ету
вати в кислому оточенні, яке самі утворюють, тоді як більшість 
інших бактерій не видержув кислого оточення; З) молошно-кпслї 
бактерії можуть добре веtетувати і в присутності як рівно і при 
відсутності повітря, але належать більш до анаеробів. Крім того, 
їх роввиткові сприяв також і те, що вони знаходять вистачаючу 
поживу в рослинних цукрах. 

Це спостережеивя чеських дослідників має 're веJIИКе практичне 
вначіння, як то в' ясувться докладніше далі, ЩО, відпоlriдно вино
риставmи природний хід ровкладу органічної маси кормів, 
утворивши відповідні умови для найшППІОГО розвитку ціві почат
кової фази ровкладу органічних річовин корму бактеріями молош
ного квашення та унеможJIИВИВШИ відповідно розвиток дальших фав 
розкладу, ми поперше, - вменшуємо, а в дальшому і цілком при-
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пиняємо розклад органічних річовин корму, зводячи таким спосо
бом до мінімуму втрати поживних органічних складників кормової 
маси, а крім того переводячи консервування кормів в оточенні мо
лотної кислини, одержуємо сматні, дієтичні, приємні для тварин 
'Корми. Такої реtyляції ход.у ровкладових процесів і досягли чеські 
дослідники, праці яких ми тут ровглядаємо, сконструювавши свою 
силосову комору систеМИ «Moravia», в якій утворюються умови 
сприяючі проходженню МОЛОШНО-КИСJIОГО квашення і унеможливлю
вться дальший поступ розкладу органічних ріЧОВИJI корму іншими 
мікроорганізмами і всі дальші фази розкладу, що спостерігаються 
в нормальних природних У310вах розкладу цілком не наступають. 
Корми консервуються в оточенні молошної і вугляної кислин дуже 
довгий час. 

Кормові комори сисreми «~Іорапія)) збудовані на тім принцині, 
щоб цілком унеможливити приступ повітря до кормових мас, що в них 
ионсервуються, внаслідон чого там починають працю і сильно роз
виваються бактерії молошно-иислого иваmення яи і в природних 
умовах розкладу органічних річовин. Проте, коли утворена молошна 
Rислина в природних умовах дає можливість розвинутися іншим 
розкла.довим мікроорганівмам, що асимілюють її (плісіні, Toru1i і 
Мусоdеrm'и), то в иормових коморах «Моравія» ця фаза розкладу 
норму не може повстати, бо в герметично закритих номорах «Мора
вія) не вистачає повітря для розвитку цих суто аеробних мікроор
ганізмів. І дальші фази розкладу теж не можуть повстати тому, 
що для розвитку оцтових баl,:терій мусів би утворитися в попередній 
фазі Torul' ами і Mycoderma. 'ми алкоголь, а крім того оцтові банте
рії суть аеl)обні і утворення оцтової кислини ~ процес онсидації 
алкоголю прп допомозі утвореного бактеріями ензіму алкоголази . 
Масляно-кислі бактерії не можуть розвинутися тому, lЦО вони нале
жать до бактерій, які не видержують присутности молоmної кисли
ни; з тієї ж причини в законсервованій :МОJІоmною ки:слиною кормо
вій Ma~j не може повстати і остаточна фаза ГНІІТТЄВОГО Р08кладу 
КОРМУ', бо і бак тер і і гниття не видержують присутности молошно і 
нислини. 

Отже в цього виника€, що для того, щоб одержати найліпший 
силос, треба утворити такі умови, в яких би найліпше розвивалися 
Ьактеріі молошного квашення і щоб утворена hИМИ молошна кислина 
стало валишалася в силосованому нормі. Цього можна досягти, 
утворивши анаеробнj умови силосування, в ЯRих не вможуть ров
винутися мікроорганізми, які могли fi асимілювати молопшу кисли
ну, вавдяки тому, що B~i вони можуть роввинутися лише в умовах 
аеробних. (В жомі і бурячинні було спостережено деякі факульта
тивно-анn.eробні Toruli, але вони не могли вмінити вагального ходу 
консервування корму діяльністю молошно-кислих бактерій в анае
робних умовах кормових комор системи «Моравія»). 

14 



ІІІ. 

Свої спостереження над ходом розкладу кормових річовин 
в природних умовах чеські дослідники широко перевірили доско
налими лябораторними дослідами над конюшиною, люцерною, 
ріжними зеленими мішанками, зеленим житом і пшеницею, куку
рудзою, соргом, луковими травами і знов над бурячинням і жомом. 
Була виготовлена ціла серія шкляних пляшок (по де-кілька в кожним 
кормом, що досліджувався) в рjжноманітними затичками: корко
вими, tумовими; частина пляшок поверх tуми і корків була залита 

. парафіною, далі, було пляшки з папіровими ватичками, якими зати
кається молоко, частина пляшок з цими ватичками 9верху 9110В була 
залита парафіНОІО і бджіляним воском, або стеариною та воском кар
наубським, і, нарешті, частину пляшок затикалося гідравлічними 
затичками чи ввичайними, що вживаються при шумуванні вина, 
чи гідравлічність досягалася тим, що поверх коркової затички 
наливалася парафіна, а поверх парафіни, після того як вона ва
гускне, оливкова або парафінова олія. Для контролі БУЛIІ постаВJIені 
ПЛЯШКІІ в тими самими кормами без нсадних ватичок. Всі пляшки 
було поставлено в' Лflбораторії при ввичайній хатній температурі. 

Накладені корми почали ро вкладатися найперше в цілком нева
тиканих пляшках. Потім в пляшках, що були позатикані лише папі
ровими ватичками почала протягом першого тижня в'являтися 
плісінь (РепісіІіа і Мuсоr'и), через 2 та черев 3 тижні плісінь з 'яви
лася в пляшках, що були поватикапі корковими ватичками. Ще піз
ніше з'явилася плісінь в пляшках, що були поверх затичок залиті 
па.рафіНОІО, стеариною чи воском, які (заливки) потріскалися від 
тиснення гавів, витворених мікроорганіамами чи диханням умираю
чих рослин. І, нарешті, в пляшках, що були позатикані tумовими 
ЧІІ корковими В8 .. тичками і валиті поверх парафіни олією та. в пляшках . . ,.. . . 
з винними ГІдраВЛІЧНИМИ ватичками не з явилося ЦІЛКОМ ПЛІСІНІ 

'та жадного розкладу кормів про .. 'ягом декількох місяців. Після 
пліснівіння корми в перших пляшках підпали дальшому розкла
дові, вменmувалися в об'ємі, вмінялася їх КОНСИС'lенція, барва, 
структура, з'являлося на дні пляшок течиво. 

Цим широко застосованим дослідом було остаточно стверджено, 
що лише в П.ляшках з гідравлічними ваТlІчками корми було цілком 
вбережено від розкладу і в них відбулося лише молошно-кисде 
квашення, а у всіх інших пляшках пліснівіння і дальший ровклад 
корму починався тим скорjше і проходив тим інтенсивніше, чим 
більше З8,ТИЧRа пропускала повітря, а насамперед почався ровлад. 
в цілком віДКРИТІІХ пляшках. 

Отже, законсервурати корм найліпше можна в умовах непри
сутности повітря, коли роввинуться лише бактерії молоm.ного 
квашення, а інші роввинутися не вможуть. А ввідсіль слідує, що 
успіх силосування залежить єдино від біологічних властивостей 
ровкладових мікроорганівмів. Розклад кормів вавше починався 
зверху -від затички, де була можливість проходження повітря і 



ніколи не починаВСЯ.8НИ8У чи 8 середини, і чим далі 8 верху до низу, 
тим проходив менш Інтенсивно. 

При цих самих дослідах було сконстатов&но, що поруч з молош
ною кислиною при розкладі цукру бактеріями молотно-кислого 
квашення утворюється значна кількість вугляної кислини, ЯR&, 
як гав тяжчий від повітря, заповнює всі порожнечі між кормами, 
витискаючи а помешкання повітря, яке проходить через гідравлічну 
затичку, і в деяких пляшках з затичками, залитими парафіною 
чи воском, парафіна і віск потріс}\алися, а окремі затички були 
повиривані. Та}\им чином, під гідравлічпою затичкою корми підпа
дають комбінованій консервації молоmною і вугляною RИСЛИНОЮ, 
бо остання не лише витис}\ав шкідливе для ходу консервування 
повітря, а і токсично впливав на більшість розкладових мінроор
ганізміп. 

Ці ж дослідники для остаточного дослідження ходу мінробіо
логічних процесів в накладеному кормі ще раз перевели більш 
докладний дослід зо всіма тими ж кормами (нонюшина, люцерна, 
ріжні велені мішанни, велене жито і пшениця, кукурудза, сорго, 
лунові трави, бурячиння і жом). Корми накладалися до спеціяль
них шкляних десятилітрових циліндрів, (по декілька циліндрів 
з кожним окремим кормом). На верхнім краю циліндрів було зроб
лено навкруги рівчаЧКIІ. До цих рівчачків наливалася парафінова 
олія, або гліцерина з водою, а потім циліндри закривалися шкля
ними понри:пmами, загнуті краї яких западали до налитих олією 
рівчачнів. Утворювалася гідравлічна покри:пmа, яна npопуснала 
через течу лишни газів і повітря з циліндрів, але зовнішнв повітря 
до середини циліндру попасти не могло. 

Через RОЖНИЙ тиждень на початну і через два тижні потім 
бралися взірці з RОЖНОГО циліндра і піддавалися міRробіологічній 
аналізі. Було снонстатовано, що наRладені корми підлягли лише 
молошио-кислому Rвашенню, а що дальших фаз РОЗRладу не від
бувалося. У БУРЯRОВОГО листя З ГОЛОВRами БУРЯRів і у жому було 
знайдено і колонії неправдивих дріжджів типу Turul, яні в незначній 
ніЛЬRості теж змогли Р08ВИНУТИСЯ під гідравлічною ПОКРИШRОЮ. 

МіRробіологічною аналізою було та}\ож сконстатовано, що 
молошно-}\ислих бактерій є найбільше в перший час по накладанні 
корму, }\оли найінтенсивніше відбувається МОЛО1ПНо-кисле кпamення 
і що в міру того, я}\ І:іЛЬRість МОЛО1ПНої кислини збільшується, 
зменшується кількість і бактерій МОЛОlliНО-ИИСЛОГО квашення, які 
самі не виносять надміру молошної кислини ними утвореної, так 
що череа півроиу іх майже вже зовсім не було. 

Присутність в бурячинні і в жомі незначної кількости Torul 
і незначна иіЛЬRість утвореного ниJrШ алкоголю не в небеапечна 
під гідравлічною ПОRрИПШОЮ, бо при відсутності повітря оцтові 
оуто аеробні бактерії не розвинуться і Д&JIЬШОГО розкладу иорму 
не буде. Проте, присутністю цих неправдивих дріжджів на жомо
вих і бурякового JIИстя силосах пояснюється порівнюючи швидке 
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в'явлення оцтової кислини ва ввичайних умов силосування цих 

нормів. 
На підставі всіх вавначених спостережень дослідники прийшли 

до висновку, що ні теплота, ні вогкість корму, ні утоптування не 
мають впливу на якість силосу, а єдино приступ повітря. Щодо утопту
вання, то воно має значіння постільки, поскільки сприяв тіснішому 
укладанню корму і витисненню повітря з поміж складеного корму. 
Те саме значіння має і часткове підв'ялювання корму, бо підв'я
лений корм, втративши пружність, тісніше укладавться, і поміж 
складеним кормом залишається менше повітря, сама ж кількість 
води в кормі, ЩО консервується, мав менше значіння. Щодо висо
чини температури, при якій мусить проходити силосування, то і 
вона не має значіння, бо при відсутності повітря буде проходити 
молошно-кисле квашення при всяній температурі маси, з тією ріж
ницеІО, що при низькій температурі переважно розвинуться одні 
бактерії молошного квашення, при високій - другі. Щож до тієї 
певної невеmІКОЇ кількости повітря, яка завше буде в свіжо-накла
деному кормі поміж кормом, попід стінами ями і вверху корму, 
то й це не шкодить, бо серед бактерій молоmно-кислого квашення 
є факультативні аероби, які і пічнуть свою діяльність в місцях, 
де є повітря, а в інших місцях, де буде менш повітря, поведуть 
працю розкладу цукрів анаеробні бактерії молошного квашення. 
За.вдяки велиній кількості бактерій молошного квашення, ЩО в 
на кормах, і сприятливим для роввитку іх умовам (присутність 
потрібних для їх веtетаціі цукрів і інш.) перше квашення навіть 
в природних аеробних умовах вавше переводиться :молоmно-кислими 
бактеріями. Важливо, щоб далі не поступало до корму повітря, 
властиво кисень повітря, і щоб не МОГЛИ розвинутися суто аеробні 
мікроорганізми (плісіні , неправдиві дріжд}кі), які асимілювали б 
молошну кислину і утворили б сприлючі умови до дальшого роз
кладу органічних річовин корму. В умовах силосування нормів ва 
принципом чеських дослідників повітря до корму не вступає, 1\10-

лошна кислина залишається в силосі стало і корм консервується 
необмежно довгий час. Хоч самі бактерії молошного квашення, 
коли кіЛЬЕість виробленої ними кислини перейде певну норму 
(згідно о деякими спостереженнями 1,5-2,5%)теж гинуть, а проте 
норми і далі оберігаються необмежено довго в атмосфері виробле
ної бактеріями молошного нвашепня С02 і в оточенні молошноІ 
RИСЛИНИ. В лябораторіях ваоначених дослідників в норми, що вакон
сервовані цим способом, які добре зберігаються вже кіЛЬRа літ, 
чого в праRтиці навіть ніRОЛИ не буде потребуватися. 

Отже, працями чеСЬRИХ дослjДНИRів з'ясовано ролю міироор
ганізмів і іх чинність та умови цієї чинности при консервуванні 
кормів силосуванням. ІІі праці дали можливjсть. викориотовуючи 
біологічну чинність окремих мікроорганізмів, виготовити найліп
ший силос о найменшими затратами поживних річовин. Силос лині 
не лише не шкодить здоровлю тварин і не впливав вjд'вмно на ріжні 
снотарські продунти, а, як кисле молоко, ЮГУІJТ, Rсфір і іншj НОН-
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сервовані тим же способом продукти, впливає на тва.рин дієтично 
поліпmує травлення, збільшув продуктивність, зокрема у МОЛОIlI
них корів, і ма.в завдяки цьому велике господарське значіння. 

IV. 

в умовах найдрібнішого типу спавперизованого господарства 
українського селянина май>ке на всіх землях, де живуть україн
ські люди. силосування кормів в кормових коморах системи «Мора
вія» можливо інколи буде задороге і не скрізь можуть бути відпо
відні умови для збудування типових кормових комор цієї системи. 
Але поскільки шляхом ознайомлення з самою будовою комор і 
способом консервування в них корму можна докладніше і ясніше 
уявити самий принцип біологічного консервування зелених кормів 
і бурякових відпадків~ ми зазнайомимося в загальних рисах в будо
вою цих комор і способом силосування кормів в них. 

Силосова комора системи «Моравія», уявляє собою чотирьох
нутну яму, вибудовану в землі. Дно і стіни ями закріплюються 
бетоном, а поверх бетону покриваються цементом. На верхніх краях 
стін ями навкруги робиться бетоновий рівчачон добре вицементова
ний, до якого наливається будь-яне течиво, що не замерзав і не
гускне, найліШІІе парафінова олія. Верхній край стінок комори для 
міцносrи ліпше робити цілий з цементу змішаного з добрим піском. 
До рівчачка на верхній стінці комори з течивом западають просто
падні краї залізної нанривки, ЯКОІО накривається яма. Оскільки 
законсервований корм псується від доступу повітря при відкри
ванні ями для вибирання корму, а також зважаючи на те, що над
мірно велика залізна накривка була б занадто тяжка, та й ~ інших 
причин - чеські дослідники визначають нормальні розміри однієї 
комори для середніх розмірів господарства в 2 метри завдовжки: 
1 % завширшки і 2,8 М. завглибшки, так що обсяг такої комори 
буде 8,4 куб. метри. 

Приймаючи вагу куб. метру жому коло 9,5 квінталів і вагу 
одного куб. метру зеленого КОрМУ коло 5--6 квінталіР, будемо 
мати в такій коморі коло 75-80 квінталів жому чи 40-45 квінта
лів зеленого корму. Рахуючи по ЗО кілограмів силосу на добу 
на голову худоби. будемо мати в нормальних розмірів коморі жому 
на 10 голів худоби на 25 дніn. ІІей термін вважається нормальним. 
При більшій потребі в силосованому кормі рекомендується робити 
декілька комор одна коло одної, з'єднуючи їх в батареї з спільними 
середніми стінками, що зменшило б витрати будівельного матеріялу, 
а разом з тим і кошrів. Загальна кількість комор залежить від 
загальної потреби господарства в силосованому кормі. Але кожна 
комора мусить бути спорожнена протягом 3-4 тижнів. Коли нор
мальні розміри комори малі для забезпечення господарства кормом 
на З-4 тижні з кожної :комори, тоді можна будувати нормальні 
комори глибші, залишаючи сталими інші розміри. Коли ж в госпо
дарстві багато худоби дістав силосований корм і нормальна на-
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віть поглиблена номора замала, тоді будуються номори поділені на 
денільна нормальних. Середні стінни таної комори не будуються 
на всю глибину, а уявляють собою лише певної височини валіво
бетонові перегородки у верхній' частині комори, переділяючп таким 
чином спільну номору вверху на менші нормальні номори , в яких 
кожна вакривається окремою валівною нормальних ровмірів по
кришкою, для чого на цих неповних стінка:\. робляться відповідні 
рівчачни для наливання течива, а також другj - відводні рівчачки, 
до яких стікала б дощова вода з ПОКРИillКИ. В останній час, в огляду 
на потреби великих господарств, були сконструйовані кормові комори 
більших ровмірів, а саме тип ІІ в накривкою 2,76 метр. Х 2,76 метр. 
тип ІІІ знакривкою 2,76 М. Х 4,26 м.; глибина довільна. 

Таке нормування розмірів окремих комор, помимо господар
сьного вначіння, про що вже говорилося, має ще й ту рацію, що 
розміри ці пристосовані до нормальних ровмірів листового валіза, 
що йде на вирі б накривок , а це дає можливість виготовляти Н8НРИВКИ 
серіями, що здешевлює їх вартість. 

Над коморами будується дах, або будують їх в затінну між 
деревами, щоб без потреби вони не нагрівалися ванадто сонцем, 
що привело б до збільшення об'єму С02 і до втікання його в комор. 
Одначе і на відкритих місцях будуються комори без особливої пшо
ди для корму, що консервується. 

Будуються комори в землі для того, щоб використати природну 
ізоляцію від повітря та від високої температури влітку і промер-: 
вання зимою. А крім того, до таких, майже врівень з вемлею вбудо
ваних, помірно широких і глибоких комор добре накладати та виби
рати в них корми. Звичайно, треба вважати на І'рунтові води, щоб 
комори не стояли у ВОДІ. 

Краї комори мусять виступати над вемлею на 20-25 цент., 
щоб до них не затікала вода з поверхні І'рунту. 

Велину увагу треба звертати на віДІІовідну будову верхнього 
рівчачка навкруги комори, щоб до нього добре вападав відповідний 
край валівної покришки і щоб утворювалося дійсно гідравлічне 
закривання комори. Глибину рівчачка радять робити 7--8 Цент., 
а ширину в 4 цент. У типів 11 і ІІІ глибина 12-15 цент., ширина -
5 цент. Треба дбати, щоб дно рівчачка було суворо поземе, щоб 
течиво стало стояло у всіх місцях рівчачка. 

Накривка має наr:круги з внутрішньої сторони простопадну 
відповідних розмірів планочну , котрою вападає до бетонового рів
чачна в течивом. Щоб до рівчачків не стї:кала по нанривці дощова 
вода, простопадна планочка на накрицві робиться, цент. на 7 від її 
країв. Утворюється, таким чином, залізна стрішка над рівчачком, 
по якій вода стікає до відводового рівчачна (в батареях), або 
просто на стінку комори, а відтак на вемлю (в простих коморах). 

Накладаються комори і тоді, коли в них середні стінки не повні, 
а лише вверху, на всім своїм протязі враз, і врав ванриваються від
повідною кількістю валівних накривок . Вибирається корм 8 таких 
комор теж врав верствами по всій довжині комори черговим від-
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криванням відповідної накривки. Звичайно, що комбіновані комори 
можна будувати лише в великих господарствах, де нормальні RОМОРИ 
були б замалі j коли мають на увазі вужити корм цілоі такоl номбіно
ваної комори на протяві нормальної доби - 3-4 тижні. В інших 
випадках слід будувати цілком онремі номори з повними стінками, 
хоч і спільними, щоб можна було вибирати норми 8 комор по черзі, 
j щоб норми в коморах, яні будуть випорожнюватися пізніше, 
не псувалися при відкриванні jx, бо JІише ва цих умов норми можуть 
зберігатися неnбмежено довгий час. 

Поскільки консервування накладеного до кормових комор 
корму належить головно від кількости повітря, що не мусить попа
дати до комори підчас проходження процесів силосування, по
стільки з другого боку якість силосу і хід біологічних процесів 
в накладеному силосі залежить також і від тів' нількости повітря~ що 
може залишитися в коморі підчас самого наRладання до комори 
корму. ТОМУ, зрозуміло, що треба вживати всіх заходів, щоб і накла
дання корму переводилося так, щоб повітря в кормі і взагалі у коморі 
залишалося якнайменше. Крім того, авичайно треба додержу
ватися і всіх інших умов, ЩО сприяють нормальному ходові 
потрібних біологічних процесів в накладеній НОРМ0 вій масі і вва
галі нормальному ходові силосування. 

Тому корми, що накладаються, ліпше порізати на січну, щоб 
вони тісніше укладалися. Треба також, накладаючи корми верствами, 
щораз добре утоптувати їх і особливо в рогах ЧОТИРЬОХКУТllіх комор 
і коло стін, щоб там не залишалося повітря. Зелені свіжі корми, 
для того, щоб вони щільніше унладалисл, слід трохи підв'ялити, 
тоді, помимо того, що буде витиснено решту повітря з-поміж щільно 
укладених кормів, їх більше увійде до кожної ями. 3еаені корми 
не мусять бути ванадто старі, бо молоді краще улягаються і багатші 
цукром, що мав значіння длн ліпшого ходу бактеріяльпих процесів. 

Найліпше накладати комору враа, а колиб трапилася на пару 
днів перерва, то на час перерви треба комору закривати звичайно 
бев .течива, щоб вменшити доступ повітря до корму Та щоб захи
стити корм вjд дощу. Після того, ян комора буде накладена до верху 
її " закривають накривкою, але ТRКОЖ без течива. Череа день-два 
комору відчиняють і знов доклада.ють норму до повноти комори, 
бо зелені корми, як би не були щільно утоптані, череа день, два 
значно уляжуться. Днів через два ще раз с"ТУід вjдчинити комори 
і ще раз докласти корму та утоптати, щоб номори були по можли-
вості повні, тоді лише іх аакривають на стало, на.ливши до рівчаЧRів 
відповідного течива. Жом, коли буде добре утоптаний, злягається 
одразу добре і його вистачить хіба раа перевірити через пару днів. 
Перед наливанням до рівчачка течива. треба рівчачок добре вичистити. 
Наливається течиво до половини глибини рівчачка, отже відпо-
відно - 3-4-7--8 цент. 

Череа денний час, ва теплої погоди вже череа деніЛЬRа годин, 
повстане в коморах молоmно-кисле квашення і буде утворюватися 
значна кількість 002. Лишок газів і повітря будуть утінати в комори, 
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від чого течиво в рівчачнах буде булькати і, піднята газами наRpивка 
буде плавати на течиві. Через деякий час булькання припиниться 
і накривка своїми планочнами щільно аападе до рівчачка RОМОРИ. 

Бував, що під час уникання гавів 8 RОМОРИ частина течива ви
прискавться 8 рівчачна, тому слід перевірити чи не мало валиши
лося течива, проводячи пальцем в рівчачках попід ПОКРИПIRою, 
і при потребі долити відповідну Rількість. Але накривки лі в якім 
раві підіймати не с.nід. На виму треба прикрити накривки по краях 
допmами, щоб не васмічувалися рівчачни, а все вверху наRРИТИ 
добре соломою чи матами, щоб силос не промервав вверху. Набра
вши силосу, кожний рав треба номору внов щільно вакрити на
кривкою. 

Щоб уберігти накривки під деформування, що помимо ушко
дження їх могло б відбитися неl'ативно на ході процесів силосування, 
колиб деформовані покр:ипmи не щільно прилягали, не слід по них 
ходити, а для вабевпечення їх від випаднових ушкоджень слід місце 
в коморами обгородити. .. 

Після того, як корм в комори вибереться, номору слід негайно 
вичистити, олію в рівчачна випомпувати і, коли 'буде гарна соняшна 
пора, комору відчинити, просушити і провітрити, після чого при
RрИТИ накривкою, щоб комора не ванечищувалася і щоб до неї 
не падав дощ. 

v. 
Це в в вагальних рисах ті принципи і умови біологічного спо

собу консервування велених кормів, що їх виробили і практично 
проводять чеські досліДНИRИ Prof. D-r V. Paulak та Agr. D-r Ing. 
М. Bayer. Біологічною чинністю бактерій молошно-кислого ква
шення ровклад органічних складників корму вупиняється на пер
шій фаві квашення, чим цей ровклад вводиться до можливого міні
мума; одержується смаmний, приємний для тварин і дієтично 
впливаючий на них корм. 

Умови, ва яких проходить силосування корму в чеських кор
мових коморах системи «Моравія» не лише сприяють одержанню 
найліпшого силосу, але вeд.,vть равом 3 тим і до найменших страт 
органічних річовин кормів, ЩО консервуються цим способом, бо 
силосування відбувається при помірній температурі, отже, страти 
органічних річовин корму на окислення невначні, ріжноманітні 
побічні процеси, що відбуваються при силосуванні кормів в інших 
випадках, тут не мають місця, бо інші фави ровкладу кормів не на
ступають, і корми силосуються лише в оточенні вугляної і молошноі 
кислини, при чім утворення останньої теж не може ДОСЯГТІІ більше 
1,5-2,5%. Таким чином, доводиться вважаТlІ, що страти органіч
них річовин корму В коморах «Моравія» не повинні перебільшувати 
5--7% від їх вагальноі маси, хоч теоретично міркуючи: ці страти 
можна вважати ще меншими. 

Коли тепер ми вівьмемо на увагу, що при вберіганні кормів 
в свіжому стані витрачається на дихання живих клітин j на інші 
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процеси мінімум 12-15% органічних річовин і максимум ва неспри
ятливих умов 50% j навіть бjльmе~ що при висушуванні і вбиранні 
сухих кормів тратиться від 10-12% до 60--65% органічної маси 
корму та при збереженні сухих кормів ще 12-37%, то переваги збе
рігання кормів на зиму силосуванням в кормових коморах' системи 
«Моравія» будуть цілком ясні. Комори «Моравія» мають ту пере
вагу перед іншими відомими до цього часу системами силосових 
будов, ЩО в них виключається можливість ухилення процесів сило
сування в напрямну іх ускладнення іншими фазами розкладу кор
мів, а разом з тим нема небезпеки збільшення втрат пожи:вних склад
ників корму. Звичайно, що це можливо лише при додержанні всіх 
умов безповітряного консервування кормів, що цим способом при
писуються. 

До цього само собою треба додати всі ті переваги, що має вза
галі заготовлення кормів на зиму силосуванням, як то переваги 
взагалі водявого приємного корму над сухим, дієтичний його вплив, 
сприяючий збільшенню продуктивности, зокрема молошних корів, 
МОЖЛІІвість закладати корми до силосу при всякій погоді, КОJІИ, 
напр., висушування неможливе, економія в рабочих руках і iнm., 
про ЩО тут не місце докладніше говорити. 

Головна умова одержання найліпшого силосу, що її виставляють 
чеські дослідники - ЯRнайменша кількість повітря при силосуванні, 
чого вони досягають гідравлічною накривною силосноі комори та 
непропускними дJIЛ повітря бетоново-цементними стінами і дном 
комори, в силосній прантиці не нова. Ще Гоффар вимагав можливо 
повної ізоляцjї маси, що силосу ється від попітря, помилново при
ПУСRаІОЧИ, правда., що в тих умовах буде унеможливлене ваагалі 
будь-яке квашення закладеного корму. Півніше , з введенням «со
лодкого» силосування способом Фрея, навпаки вважалося, що 
певна, загалом невелина, нjлькість повітря обов'язново необхідна 
для того, щоб в силосі мало можливіоть розвинутися аеробне МОЛОШ
но-кисле нвашення~ і що без доступу повітря мусіло б РОЗВИНУТИСR 
шкідливе анаеробне, головно масляно-кисле, квашення: що зіпсу
вало б занладені до силосу норми. Разом в цим для одержання най
ліпшого силосу вважалося необхідним швидке піднесення темпе
ратури маси, що силосується дО 40-550/Ц. Одначе, пізніше все 
більше з 'ясовується шкідливість присутности повітря при прохо
дженні процесів силосування, і вjд силосових споруджень BJe більш 
вимагається непросянливости для повітря, а зверху корми для 
тієї ж мети щільно накриваються зем,пею, чи пригнічуються відпо
відними чавами. Нарешті, ще пізнішими працями, і зокрема пра
цями американських, а по части німецьких фахівців, з'ясовується, 
що висока температура не є необхідною умовою одержання най
ліпшого силосу. 

Таким чином, праці чеських досліДНИRів лише остаточно з'я
сували і освітили порушені вже раніш питання. ЧеСЬRі фахівці 
ізолювали, ідентифікували і визначили окремі відмінки мікро
орга.нізмів, що беруть участь в розкладі органічних річовин вза-
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галі і в молоmно-кислому квашенні кормів вокрема. Так, вокрема, 
всі відмінки неправдивих дріжджів, що спричиняють розклад кор
мів, були вперше ввагалі виділені чеськими дослідниками і від 
них одержали свої видові навви, як то в своїм місці ми вже вавна
чили. Працями чеських дослідників вивначена докладніше послі
довність процесів, які відбуваються в кормах що силосуються, 
залежність процесів наступних від попередніх і т. д. Після цього 
стає легше нормувати хід цих процесів, попереджувати небажані. 
В цім безумовна заслуга чеських дослідників. 

Нарешті, для можливости переведення силосування кормів 
при можливо найменmій кількості повітря, чеСЬRі дослідники скон
струювали свої комори «Моравія» з гідравлічною наRРИВКОЮ, які 
простотою своєї конструкції цілном надаються до використання і в 
середньо ізаможности господа.рствах. 

Доводиться лише шкодувати, що в своїх працях чеські дослід
НИRИ не подають ні загальних втрат, ні втрат окремих складників 
Rонсервованих в коморах «Моравія» нормів. Зокрема, цікаво було б 
внати втрати в білкових СRладниках консервованих під гідравліч
ними наКРИВRами нормів, кількість і якість RИСЛИН, щО при цім 
способі утворюються,' втрати, що походять від дихання живих 
Rлітин ваRладених кормів і інш. Ці вjДОМОС1 і повніше освітили б 
Rартину і дали б можливість скласти остаточну уяву про хід проце
сів силосування під гідравлічною накривкою в номорах «Моравія». 

Відносно загальних можливих втрат, що бувають в силосових 
коморах «Моравія», та відносно розмірів цих втрат можна зробити 
припущення хіба на підставі тих відомостей, що маємо вjдносно 
інших способів силосування. Отже, вони, очевидно, будуть БЛИЗЬRі 
до втрат холодного силосування в американських вежах, що пере

водиться в останні часи. Думається також, що корми ліпше укла
далися б, повітря залишалося б менше і втрати мусіли б бути відпо
відно зменшені, Rолиб чеСЬRі RОМОРИ «Моравія» мали не чотири
RУТНЮ, а круглу циліндричну форму; в гострих кутах гранчастих 
номор RОРМИ завше гірше улягаються j тим збільшується можли
вість валишення в нутах більшої RjЛЬRОСТИ тан небажаного і шкід
ливого повітря. 

Навіть там, де з тих чи інших причин силосування корму в 
гідравлічно зачинених номорах не буде переводитися і там досліди 
чеСЬRИХ фахівців можуть бути використані в напрямку переве
дення силосування при можливо найменшім доступі повітря, бо 
лише присутність чи відсутність повітря дає той чи інший наПРЯМОR 
ходові біологічних процесів в сило(~і, від яких будуть валежати 
втрати органічних річовин, хід РОЗRЛа.ду корму і якості одержаного 
силосу. 

В примітивних умовах можна досягти досить задовольняючих 
наслідків, переводячи силосування в раціонально збудованих, 
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обкладених СИЛОСОВИХ ямах, добре накритих вверху товстим до 
1 метра вавгруБПIRИ шаром щільноl землі, чи ще ліпше глини·). 

РІоІ. Т. 9еremеtjпskyJ. 

CESKE PfCN( KOMORY SYSTEMU "MORAVIA". 

(R е s u m е.) 

S rozsuenfm chovu dobytka, jez jde вроlи ве vseobecnou intensi
fikacf zemedelstvi, dostava ее velkeho фпати zabezpecovanf hospo
dafskych zvffat krmivem па zїmu. 

Ze tff zpusobu \1schovavani рісе ргеа zimu - 1. uschovavanf v 
cerstvem stavu (okopaniny), 2. ve stavu vyвиaeneт (travy) а з. nakla
danf (silaz) (okopaniny а travy), "- naby-va tento tretf zpusob v poslednf 
dobe stale vet8iho rozsueni а VYznamu. 

Vуzkuшу а studiemi ceskych vedcu, Dra V. Pavlaka а Dra Ing. 
agr. М. Bayera, za ргівреni prof. Dra Taufera, feditele Zemskeho vyzkum
neho zootechnickeho ustavu v Brne, Ьуlу vysvetleny biologicke pochody 
ргі rozkladu organickych latek v pffrode, vliv jednotlivych mikroorga
nismu па beh rozkladovjch pochodu, podminky ргЬniуе сі nepfiznive 
pro vyvoj а praci jednotlivjch rozkladovych mikroorganismu. Na za
klade pracf techto ucencu byJa, zkonstruovana pfcn{ komora вувііети 
"Moravia", v niZ pod hydraulickou pokrjvkou ве kona kvaSenf рісе 
v prostfedi anaerobnim, nasledkem cehoz vznikajf podmfnky nejpffzni
vejsl jen pro фоj bakteru mlecneho kvaSenf; рісе konservuje ве ne
urcite dlouhol1 dobu kyselinami тlеспои а uhlicitou, vytvofenymi Ьіоlо
gickjm pusoben{m vySe uvedenych mikroorganїsmu а dalSf faze rozkladu 
рісе nemohol1 nastoupit. 

Normalnf beh rozkladu organickych latek v pffrode, vjSe uvedenf 
ucenci rozdelili"v nasledujfcfch sest fazf: 

1. Мlecne kvaaeni ривоЬеnim bakteril: Bacterium lactis acidi 
Leichman, Streptococcus lactis Їnnocuus Lбhnіs, Bacterium acidi 
lactici Ніірре. 

2. Rozklad ршоЬеniт plfsn{: Penicilium glаuсum,luteuш, bicolor, 
rubrum; Mucor mucedo, racemosus, stolonifer; Clооовропит herbarum, 
Aspergillus niger, Tuberculaira-Fusarium, Chalara Mycoderma а Оіdіпm 
lactis. 

*) Більш донладно ознайомитися з перебігом дослідів вазначених чеСЬНlfХ 
досліднинів можна з таких їх праць: D-r v. Р а v ) а k - Ing. М. В а у е г: 
Novy zpusob konservace zelene рісе, cukrovarskych і'іzkй а repnych skrojku v 
ріспісЬ komorach systemu «Могауіа», в числі 8. Журналу «Chov hospodatskych 
zvirat)) ва 1926 р., або в окремої брошури тих же авторів і під тим же вагОЛОВКОМ t 
видання 1926 р.; з статті Dra Ing. М. В а у е r а: Biologicky podklad konser
vace рісе а picnf komory soustavy «Moravia», в числах 3 і 4 того rR журналу за 
1928 р.; статті Dra Ing. М. В а у е r а: Velke typy picnich komor soustavy 
«Moravja», та в Sborniku Vysoke skoly zem~d~lske v Brne. Cakulta hospodarska 
1928 r. з статті Agr. Dra Ing. МН. В а у е r а: Mykologicky rozbor rozkladu 
rostIinne hmoty а jeho vyznam рго ргаkзі konservovanf рІсе. 
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з. Rozklad TorulamiaMykodermami. V rozkladu berou ucast tyto 
neprave kvasinky,jako jednotlive аресіеа poprveurcene ceskyтi ucenci: 
Torula medicaginis, lассае, рпrpпreа, vivax, betae; Mycoderma betae, 
oleifera, undulata, foetida. 

4. Rozklad octovjmi bakteriemi: Bacterium vini acetati Henne
berg, Bacterium xylinoides Henneberg і Bacterium curvum Henneberg. 

5. Rozklad maselnyтi bakteriemi: Granulobacillus saccharobu
tyricus тоЬШа non liquefaciens Grassberger et Schattenfroh а Granu
lobacillus saccharobutyricus іттоЬШа liquefaciens Grasberger et 
Schattenfroh -typuв В. 

6. Rozklad bakteriemi hnilоьпуті: Мicrococcus candicans, roseus 
і luteus;Sarcina flava а rOBea, Bacterium соІі, Bacterium alcaligenes afluo
reвcens liquefaciens, Bacillus subtilis, mycoides а mesentericus vulga
tus; Bacillus proteus vulgaris, jeden typ Actinoтyces chromogena 
Gasperini var. аlЬа Lehm. et Neum. І mnoho jinych bakteru z typu 
ammonacnfch, nitrifikасшсh а denitrifikacmch, сі baktern pudy nebo 
humifikacmch. 

V ceskych pfcnfch koтorach systeтu "Moravia" та moznost vy
VЇnouti ае jenom prvnf faze. Dostavaтe silaz pffjemne chuti, jez та die
tetickjvlivnazvffata. Hlavnf podmfnkou оЬdrZеш takove silaze jest со 
nejmensi nebezpecf vnik8.nf k teto vzduchu v dobe silazovanf, cehoz 
docillme ponZitfm neprodysnych zdf а dna а hydraulickeho poklopu 
v koтorach systemu "Moravia" . 

. ' 

25 



ИИCJЮвооті. - Доц. Б. Лисянський. СЮновні МОМ6ІГІ'И OOJIективвоl'O радіоnpий
мання. - Стшreндіят академії інж. о. MapmHЇe. Частковий випадок ВЖИ'В8.ШlЯ 
ТРЬОXJВ&рті<Ших ТОЧОК В номогра.м&х 3ІВичайIЮl'O вирів.нюВ8ШlЯ. - Аоиот. інж. 
В. ф.-РеЙтер. УжlfВ8.ІІШІЯ ароометрії при виroтoвленні аль6уміНQВИХ иеів. - Доц. 
інж. є. СОКО6и'Ч. Сполучення КрlІВаИХ. - Протокол номенМЯТУРНОї хеиіЧ1l0Ї ко-

місії У. г. А:кадемі[ 3 дня 4 сіЧ1lЯ 1928 р. - Ціна 25 кор. 14ЄС. 

ВИПУОК 3. (Факуnьтет а"рономічно-лісовиЙ). 

3 міс Т. - Проф. Б. /ваllицькиЙ. До питання про ВILЛ'Ив смітпстих трав на ліоові 
кутьтури. - Проф. інж. М. КОСІОра. Сучоові reчії в шуці про JfїООВ'Ий приріст. -
Доц. /. Мааєnа. До питання про фJroРУ ІЮЛQНИН 11& ПЇДR8.рп8.тськіЙ Русі. - Асист. 
інж. h~. ПОДО.Jtяк. 3 доолідів над світовим приростом на про6ни.х ІШОЩ8Х В JIЇc
ницт.ві «Ємч·ика». - Ac.JreТ. інж. В. Прохода. Визначення ·roJroвніmих .ліСОВИХ по
рід по 8/натомічвій будові деревна. - Доц. Др. Ю. Русов. рибальство в дельті 
Дунаю. - Проф. В. Чєредіів. «МнQropіЧ1llі ІІІари)!) ІВ ЧехіІ. - Ціна 45 "ор. 14ЄС. 

ТОМ ІІІ. 1931 р. 

ВИПУОК 1. (Факультет економічно-кооперативниА). 

3 міс Т. - Доц. о. /. Бочковський. Національне пробу дження, відроджffiШЯ~ 00.
моознаЧe1lНЯ. - Проф. с. {ОJlЬДЄЛЬjlаu. Нариси соціяльно-економічної структури 
жидї!вськоro 1mJЮдУ. Лект. Р. ДU.AtіuськиU. Робітничі 6aJrnи. - Доц. М. Д06риАов
ський. :Н:OHЬDНKтypa й бю,lI,Жffi'OВ& рівновага. - Проф. Др. о. ЕЙХЄ,АьJtан. Побу
тові підстави, правничий УКЛ8д і сучасний культурний поотуп м:іжна.родньоro 
права. - Проф. Б. Мартос. Межі РОЗВIМ'RУКООIreрації ОІЮж'ИВаЧЇБ. - Проф. 
о. Мuцюк. Наукова чшшіт'ь статиCТlf1Кa Ф. Щеp6Jmи. - Доц. В. Садовський. 

Спроби paJtонysаmня України. - Ціна 50 "ор. 14ЄС. 

ВИПУ<Ж 2. (Факультет інженерний). 

3 м: id1t - Проф. і'Нж. л. Грабина. Межова оправа на. У крв;їн і за Коо&Ч'Ч'ИІІ.И 
(1648-1764 РР.). - Проф. С КОJlарецькuu. - Доц. є. СtЖов1J.14. П'J)06Jrє1Пl вата

пичоої тарифi.Raціі. - Ціна 15 кор. 14ес. 

ВИІІУОК з. (ФаКУIlbТет а"рономічно-лісовиА). 

3 міс т. - Проф. Б. Іваницький. ГЛ1Ilбина ооДЖ&'ННя сіянців СООНИ, ялини і дуба. 
- IrpOф. інж. М. КОСІОра. Сучасні 'reчіі в науці про лЮовий приріст. (Кінець). -
Проф. К. Мацієвич. Один з roловних елементів сучасної хліооробської кризи. -
Доц. Др. ю. Русов. До В'ивчеН1lЯ оселедЦЇІВ (clupeidae) Чорного МQJ)Я. - Проф. 
В. Черєдіів. Родючість І'рузту, його 6araтство та потенція. Проф. І. ШерєJtЄТUU-

ський. Чеські силосові КОМQРИ системи «Моравія». - Ціна 40 "ор. 14ЄС. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Склац видання: 

DШlіlS'і IBSJO~ih'i A~I~llRil. Lizпl Рв~IЬп~,. 
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