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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОРМИ ТРАВ’ЯНІ ШТУЧНО ВИСУШЕНІ
Технічні умови

КОРМА ТРАВЯНЫЕ ИСКУССТВЕННО ВЫСУШЕННЫЕ
Технические условия

ARTIFICIALLY DRIED GRASS FEEDS
Specifications

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Цей стандарт поширюється на корми, які отримують у вигляді борошна, гранул, брикетів

або січки за штучного (за температури від 90 оС до 700 оС) сушіння подрібненої зеленої маси тра-
в’яних рослин, насамперед багаторічних та однорічних бобових і злакових трав, та їх використо-
вують для безпосереднього згодовування сільськогосподарським тваринам і птиці, а також як ком-
понент комбікормів та кормових сумішей.

1.2 Стандарт не поширюється на корми штучного сушіння тваринного та іншого нерослинно-
го походження.

1.3 Вимоги щодо безпечності продукції та безпеки та охорони довкілля викладено в розді-
лах 4, 5 і 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ 3570–97 (ГОСТ 13496.7–97) Зерно фуражне, продукти його переробки, комбікорми.

Методи визначення токсичності
ДСТУ ISO 5984:2004 Корми для тварин. Визначання вмісту сирої золи
ДСТУ ISO 5985:2004 Корми для тварин. Визначання вмісту сирої золи, нерозчинної в соляній

кислоті
ДСТУ ISO 6492:2003 Корми для тварин. Визначання вмісту жиру
ДСТУ ISO 6651:2003 Корми для тварин. Визначання вмісту афлатоксину В1
ДСТУ ISO 6865:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту сирої клітковини методом про-

міжного фільтрування
ДСТУ ISO 14181:2003 Корми для тварин. Визначання залишків хлорорганічних пестицидів.

Метод газової хроматографії
ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна без-

пека. Загальні вимоги)
ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

(ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)
ГОСТ 12.2.003–91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

(ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)
Видання офіційне

Чинний від 2007–10–01
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ГОСТ 12.3.002–75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности
(ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02–78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбро-
сов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила
встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2226–88 (ИСО 6590-1–83, ИСО 7023–83) Мешки бумажные. Технические условия (Мішки
паперові. Технічні умови)

ГОСТ 13496.2–91 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения сырой
клетчатки (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання сирої клітковини)

ГОСТ 13496.4–93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержа-
ния азота и сырого протеина (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання
вмісту азоту та сирого протеїну)

ГОСТ 13496.8–72 Комбикорма. Методы определения крупности размола и содержания нераз-
молотых семян культурных и дикорастущих растений (Комбікорми. Методи визначання величини
розмолу і вмісту нерозмеленого насіння культурних та дикорослих рослин)

ГОСТ 13496.9–96 Комбикорма. Методы определения металломагнитной примеси (Комбікор-
ми. Методи визначання металомагнітних домішок)

ГОСТ 13496.13–75 Комбикорма. Методы определения запаха, зараженности вредителями
хлебных запасов (Комбікорми. Методи визначання запаху, зараженості шкідниками хлібних запасів)

ГОСТ 13496.17–95 Корма. Методы определения каротина (Корми. Методи визначання каротину)
ГОСТ 13496.19–93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содер-

жания нитратов и нитритов (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту
нітратів і нітритів)

ГОСТ 13496.20–87 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных коли-
честв пестицидов (Комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання залишкової кількості
пестицидів)

ГОСТ 14961–91 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия
(Нитки лляні та лляні з хімічним волокном. Технічні умови)

ГОСТ 17308–88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)
ГОСТ 18225–72 Мешки тканевые технические. Технические условия (Мішки тканинні технічні.

Технічні умови)
ГОСТ 18251–87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейка на

паперовій основі. Технічні умови)
ГОСТ 23513–79 Брикеты и гранулы кормовые. Технические условия (Брикети і гранули кор-

мові. Технічні умови)
ГОСТ 24230–80 Корма растительные. Метод определения переваримости in vitro (Корми рос-

линні. Метод визначання перетравності in vitro)
ГОСТ 26927–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина і продук-

ти харчові. Методи визначання ртуті)
ГОСТ 26929–94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для опреде-

ления содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералі-
зація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і про-
дукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продук-
ти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца (Сировина і продукти
харчові. Метод визначання свинцю)
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ГОСТ 26933–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия (Сировина і продукти
харчові. Метод визначання кадмію)

ГОСТ 26934–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продук-
ти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 27262–87 Корма растительного происхождения. Методы отбора проб (Корми рослинного
походження. Методи відбирання проб)

ГОСТ 27548–97 Корма растительные. Методы определения содержания влаги (Корми рос-
линні. Методи визначання вмісту вологи)

ГОСТ 28001–88 Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определе-
ния микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А (Зерно фуражне, продукти його
переробляння, комбікорми. Методи визначання мікотоксинів: Т-2 токсину, зеараленону (Ф-2) і ох-
ратоксину А)

ГОСТ 28396–89 Зерновое сырье, комбикорма. Метод определения патулина (Зернова сиро-
вина, комбікорми. Метод визначання патуліну)

ГОСТ 28497–90 Комбикорма, сырье гранулированные. Методы определения крошимости
(Комбікорми, сировина гранульовані. Методи визначання крихкості)

ГОСТ 30178–96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения ток-
сичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсич-
них елементів.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У цьому стандарті вжито такі терміни та їх визначення:

3.1 штучно висушені трав’яні корми
Корми, які отримують у вигляді борошна, гранул, брикетів або січки за штучного сушіння по-

дрібненої зеленої маси трав’яних рослин, зібраних на ранніх стадіях їх вегетації

3.2 трав’яне борошно
Штучно висушений розмелений на частки до 3 мм корм із трав’янистих рослин

3.3 трав’яні брикети
Штучно висушені трав’яні корми, пресовані у вигляді овального паралелепіпеда або іншої гео-

метричної форми

3.4 трав’яні гранули
Штучно висушені трав’яні корми, пресовані у вигляді циліндрів діаметром до 25 мм

3.5 трав’яна січка
Штучно висушений корм, який отримують із посіченої трав’яної маси

3.6 крихкість корму
Показник ступеня руйнування гранул чи брикетів під час переміщення, транспортування і збе-

рігання.

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
4.1 Штучно висушені трав’яні корми повинні відповідати вимогам цього стандарту, і їх треба

виготовляти за технологічними інструкціями, які затверджені в установленому порядку.

4.2 Штучно висушені трав’яні корми виготовляють із молодих, добре облистяних рослин бо-
бових, злаків, а також бобово-злакових травосумішок та інших родин кормових рослин на низько-
температурних (від 90 оС до 150 оС) та високотемпературних (від 400 оС до 700 оС) сушарках у виг-
ляді борошна, гранул, брикетів та січки з уведенням антиокислювачів чи без них.

4.3 За тониною розмелювання трав’яне борошно повинне відповідати таким вимогам: на ситі
з діаметром отворів 5 мм залишок не допускають, а на ситі з діаметром 3 мм допускають зали-
шок не більше ніж 5 %.
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4.4 Трав’яні гранули для всіх класів треба характеризувати такими фізичними параметрами:
діаметр гранул повинен бути у межах від 3,0 мм до 25,0 мм, довжина — не більше двох діаметрів,
щільність — від 600  кг/м3 до 1300 кг/м3, крихкість — не більше ніж 12 %, прохід через сито з от-
ворами 2 мм — не більше ніж 10 %.

Діаметр гранул, які виготовляють для комбікормової промисловості, повинен бути в межах
від 4,7 мм до 14,0 мм.

За діаметром гранули в одній партії повинні бути рівномірними. Граничний відхил діаметра від
середнього показника не повинен перевищувати ± 5 %.

4.5 Трав’яні брикети для всіх класів повинні мати діаметр у межах від 30 мм до 60 мм, дов-
жину прямокутних брикетів — не більше ніж 70 мм, щільність призначених для безпосереднього
згодовування брикетів — від 500  кг/м3 до 700 кг/м3, а призначених для переробляння та зберігання
більше 2 міс. — від 700  кг/м3 до 1200 кг/м3, крихкість — не більше ніж 15 %.

За розмірами брикети в одній партії повинні бути рівномірними. Граничний відхил розміру від
середнього показника не повинен перевищувати ± 5 %.

4.6 Трав’яна січка для всіх класів повинна мати довжину не більше ніж 100 мм, зокрема час-
ток довжиною до 30 мм — не менше ніж 80 %, а часток довжиною 100 мм — не більше ніж 2 %.

4.7 Штучно висушені трав’яні корми ділять на три класи — І, ІІ і ІІІ згідно з вимогами і норма-
ми, які вказані в таблиці 1.

Таблиця 1 — Вимоги до класів кормів трав’яних штучно висушених

Фаза вегетації трав під час їх скошування, не піз-
ніше ніж:

злаків трубку- початок колосіння Згідно з 9.1
вання колосіння

бобових початок бутонізація початок
бутонізації цвітіння

колір і запах темно-зелений або зелений, без ознак
самозігрівання та ураження пліснявою,
а також без затхлого, пліснявого, гни-
лісного та інших сторонніх запахів

Масова частка сухої речовини, %, у:

борошні 88—91

гранулах і брикетах 86—91

січці 85—90

Вміст у сухій речовині:

масова частка сирого протеїну, %, не менше ніж 19 16 13    Згідно з ГОСТ 13496.4

масова частка сирої клітковини, %, не більше ніж 23 26 30    Згідно з ГОСТ 13496.2
або ДСТУ ISO 6865

обмінної енергії, МДж/кг, не менше ніж 10,5 9,8 9,1 Згідно з 9.17

кормових одиниць в 1 кг, не менше ніж 0,85 0,78 0,67 Згідно з 9.18

масова частка золи, не розчинної у соляній кис- 0,7 Згідно
лоті, %, не більше ніж з ДСТУ ISO 5985

Показник
Норма для класу

І ІІ ІІІ
Метод

контролювання

Згідно з 9.8

Згідно з 9.2
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Кінець таблиці 1

каротину, мг/кг, не менше ніж 200 150 100 Згідно
з ГОСТ 13496.17

Вміст металомагнітних домішок, мг/кг:

розміром більше ніж 2 мм та з гострими краями не допускають

розміром до 2 мм без гострих країв, не більше ніж 50

Токсичність не допускають Згідно з ДСТУ 3570

Примітка 1. Бобово-злакові травосумішки скошують за настання відповідної фази вегетації у домінувального компо-
нента.

Примітка 2. Вміст каротину наведено для свіжовиготовлених та за зберігання до 10 днів штучно висушених трав’яних
кормів. За зберігання їх протягом 3 міс. без обробляння антиокислювачем допустимо зменшення вмісту каротину
до 30 %, а протягом 6 міс. — до 60 %.

Примітка 3. Якщо штучно висушений трав’яний корм не відповідає вимогам, зазначеним у цьому стандарті хоча б за
одним із показників, то його переводять у нижчий клас або відносять до некласного або непридатного для згодовування.

4.8 Штучно висушені трав’яні корми, які застосовують у комбікормовій промисловості, виго-
товляють у вигляді трав’яного борошна та трав’яних гранул І і ІІ класів.

4.9 У штучно висушених трав’яних кормах не повинен перевищувати гранично допустимі рівні
вмісту токсичних елементів та залишкової кількості пестицидів, встановлених у [1], [2]; мікотокси-
нів — [3]; нітратів і нітритів — [4]; радіонуклідів — [5]. Максимально допустимий рівень вмісту по-
казників безпеки наведено в таблиці 2.

4.10 За підозри на погану якість штучно висушених трав’яних кормів з ознаками псування,
а також за зберігання більше шести місяців визначають придатність кормів для згодовування тва-
ринам на підставі дозволу, виданого уповноваженим на це закладом у сфері ветеринарної медицини.

4.11 У штучно висушених трав’яних кормах не допустима наявність видимих шкідників.

4.12 Штучно висушені трав’яні корми, які виготовлені з трав, що оброблені пестицидами, по-
винні згодовувати худобі не раніше ніж через 30 днів з часу обробляння, якщо за інструкцією до
їх застосовування не вказано іншого терміну.

Таблиця 2 — Показники безпеки штучно висушених трав’яних кормів

Нітрати, мг/кг 500,0 Згідно з ГОСТ 13496.19

Нітрити, мг/кг 10,0

Токсичні елементи, мг/кг:

свинець 3,0 Згідно з ГОСТ 26932 або ГОСТ 30178

кадмій 0,3 Згідно з ГОСТ 26933 або ГОСТ 30178

миш’як 0,5 Згідно з ГОСТ 26930 або ГОСТ 30178

ртуть 0,05 Згідно з ГОСТ 26927 або ГОСТ 30178

мідь 30,0 Згідно з ГОСТ 26931 або ГОСТ 30178

цинк 50,0 Згідно з ГОСТ 26934 або ГОСТ 30178

Показник Норма для класу

І ІІ ІІІ
Метод

контролювання

Назва показника
Максимально допустимий рівень

вмісту в сухій речовині
Метод

контролювання

Згідно
з ГОСТ 13496.9



ДСТУ 4685:2006

6

Кінець таблиці 2

Пестициди, мг/кг:

хлоорганічні пестициди 0,1 Згідно з ДСТУ ISO 14181

гексахлоран 0,05

ДДТ (сума ізомерів та метаболітів) 0,05

гептахлор не допускають

Мікотоксини, мг/кг:

афлатоксин В1 0,1 Згідно з ДСТУ ISO 6651 або [10]

зеараленон (Ф-2) 3,0 Згідно з ГОСТ 28001 або [10]

Т-2 токсин 0,2 Згідно з ГОСТ 28001 або [10]

дезоксиніваленол (вомітоксин) 0,2 Згідно з [12]

патулін 0,5 Згідно з ГОСТ 28396 або [10] [11]

стеригматоцистин 0,6 Згідно з [10]

Радіонукліди, Бк/кг:

цезій-137 (137Cs) 600 Згідно з [13, 14]

стронцій-90 (90Sr) 100 Згідно з [15]

4.13 У траві для виготовляння штучно висушених трав’яних кормів не допускають наявність
грудок ґрунту, каміння, інших сторонніх домішок та паливо-мастильних матеріалів.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
5.1 Під час заготівлі, зберігання і транспортування кормів трав’яних штучно висушених необ-

хідно дотримуватись загальних вимог безпеки згідно з ГОСТ 12.3.002.

5.2 Вимоги пожежної безпеки — згідно з ГОСТ 12.1.004.

5.3 Повітря робочої зони повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.

5.4 Технологічне устатковання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.

5.5 Контролюють виробничий шум, атмосферне повітря, освітлення згідно з ДСН 3.3.6.037 [6]
та ДСН 3.3.6.042 [7].

6 ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
6.1 Контролюють дотримування норм викидів шкідливих речовин в атмосферу згідно

з ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201 [8].

6.2 Охороняють ґрунт і водні ресурси від забруднення виробничими відходами згідно з вимо-
гами СанПиН 42-128-4690 [9].

7 МАРКУВАННЯ
7.1 Біля кожної партії штучно висушених трав’яних кормів ставлять та на кожний зашитий

мішок з трав’яним борошном і трав’яними гранулами наклеюють або пришивають етикетку розмі-

Назва показника
Максимально допустимий рівень

вмісту в сухій речовині
Метод

контролювання

Згідно з ГОСТ 13496.20
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ром 100 мм ´ 150 мм згідно з додатком А, яка за наступного використовування тари не повинна
залишатись на ній.

7.2 На етикетці зазначають таку інформацію:
— назву та адресу підприємства-виробника;
— назву продукції та ботанічний склад сировини;
— клас продукції за цим стандартом;
— номер партії;
— масу партії, кг;
— період заготівлі (початок і кінець);
— дату приймання (число, місяць, рік);
— призначення продукції;
— умови зберігання;
— позначення цього стандарту;
— прізвище, ім’я та по батькові відповідальної особи.

7.3 Дозволено наносити додаткову інформацію відповідно до умов договору (контракту).

8 ПАКУВАННЯ
8.1 Штучно висушені трав’яні корми у вигляді борошна та гранул упаковують у мішки із 6 шарів

мішкового паперу для негігроскопічної продукції згідно з ГОСТ 2226 або в тканинні мішки не ниж-
че IV категорії згідно з ГОСТ 18225.

8.2 Зашивають мішки машинним способом нитками згідно з ГОСТ 14961, залишаючи гребінь по
всій ширині мішка не менше ніж 4 см. Допустимо зашивати мішки вручну шпагатом за типом машин-
ного способу згідно з ГОСТ 17308 або заклеювати клейкою стрічкою (скотчем) згідно з ГОСТ 18251.

9 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
9.1 Відбирання й готування проб
9.1.1 Відбирають проби згідно з ГОСТ 27262.
9.1.2 Відбирають і готують проби для визначання показників безпеки згідно з ГОСТ 26929.

9.2 Визначання фази вегетації трав, призначених для виготовляння штучно висушених
трав’яних кормів

9.2.1 Фазу вегетації визначають візуально у польових умовах.
9.2.2 Початком відповідної фази вегетації вважають такий, коли вона настала в 10 % рослин

домінувального компонента (виду) у травостої, повної — в 70 %.

9.3 Визначання кольору, запаху та наявності видимих шкідників
9.3.1 Колір штучно висушених трав’яних кормів та наявність видимих шкідників (комах) ви-

значають візуально за природного денного освітлення. Для цього частину проби корму розміщу-
ють на гладенькій чистій поверхні білого паперу.

9.3.2 Визначають запах згідно з ГОСТ 13496.13.

9.4 Визначання тонини розмелювання трав’яного борошна — згідно з ГОСТ 13496.8.

9.5 Визначання вмісту металомагнітних домішок — згідно з ГОСТ 13496.9.

9.5 Визначання щільності брикетів і гранул — згідно з ГОСТ 13496.13.

9.7 Визначання крихкості брикетів і гранул — згідно з ГОСТ 23513.

9.8 Визначання розмірів трав’яних брикетів, гранул та січки
9.8.1 Визначають розмір брикетів і гранул штангенциркулем, виміряючи довжину чи діаметр

25 брикетів або діаметр 25 гранул, узятих підряд. За отриманими даними визначають середній
показник розміру як середньоарифметичний показник для брикетів і гранул та граничний від-
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хил від середнього показника розміру у напрямку збільшення (+) або зменшення (–) (V) у мм
за формулою:

V = x × 5:100,

де х — середній показник діаметра чи довжини гранул чи брикетів, мм;
5 і 100 — постійні числа.

Записують результат розмірів із точністю до 0,1 мм.
9.8.2 Визначають довжину подрібнених частинок трав’яної січки лінійкою або рулеткою, вимі-

рюючи її у 25 частинок, взятих підряд. За отриманими даними визначають середню довжину
як середньоарифметичний показник.

Записують результат з точністю до 1 мм.

9.9 Визначання вмісту сухої речовини
9.9.1 Визначають вміст сухої речовини (Хс.р.) у відсотках за формулою:

Хс.р. = 100 % – W,

де W — вміст вологи (%), яку визначають згідно з ГОСТ 27548 або вологомірами типу ВЛК-01.

9.10 Визначання масової частки сирого протеїну — згідно з ГОСТ 13496.4.

9.11 Визначання масової частки сирої клітковини — згідно з ГОСТ 13496.2 або ДСТУ ISO 6865.

9.12 Визначання вмісту каротину — згідно з ГОСТ 13496.17.

9.13 Визначання масової частки золи, нерозчинної у соляній кислоті, — згідно з ДСТУ ISO 5985.

9.14 Визначання коефіцієнта перетравності сухої речовини іn vitro (КП) у відсотках про-
водять за формулою:

Кп = Пс.р.:100 %,

де Пс.р.— перетравність сухої речовини іn vitro (%), яку визначають згідно з ГОСТ 24230;
100 — постійне число.

9.15 Визначання масової частки сирого жиру — згідно з ДСТУ ISO 6492.

9.16 Визначання масової частки сирої золи — згідно з ДСТУ ISO 5984.

9.17 Визначання вмісту безазотистих екстрактивних речовин (БЕР) у відсотках прово-
дять за формулою:

БЕР = 100 – (СП + СЖ + СК + СЗ),

де СП — масова частка у сухій речовині корму сирого протеїну, %;
СЖ — масова частка у сухій речовині корму сирого жиру, %;
СК — масова частка у сухій речовині корму сирої клітковини, %;
СЗ — масова частка у сухій речовині корму сирої золи, %;
100 — постійне число.
Записують результат із точністю до 0,1 %.

9.18 Вміст обмінної енергії (ОЕ) у МДж/кг сухої речовини у штучно висушених трав’яних
кормах вираховують за формулою:

ОЕ = 5,59 + 25,09:Х1 + 0,202 Х2,

де Х1 — масова частка сирої клітковини у сухій речовині, %;
Х2 — масова частка сирого протеїну у сухій речовині, %;
5,59; 25,09; 0,202 — постійні коефіцієнти.

9.18.1 За наявності даних масової частки у сухій речовині сирого протеїну, сирого жиру, сирої
клітковини, безазотистих екстрактивних речовин та коефіцієнта перетравності сухої речовини (іn
vitro) вміст обмінної енергії (ОЕ) у МДж/кг сухої речовини визначають за формулою:

ОЕ = (0,240 СП + 0,398 СЖ + 0,201 СК + 0,175 БЕР) × Кп × 0,82,

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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де СП — масова частка у сухій речовині корму сирого протеїну, %;
СЖ — масова частка у сухій речовині сирого жиру, %;
СК — масова частка у сухій речовині корму сирої клітковини, %;
БЕР — масова частка у сухій речовині безазотистих екстрактивних речовин, %;
Кп — коефіцієнт перетравності сухої речовини in vitro;
0,240; 0,398; 0,201; 0,175 — постійні енергетичні коефіцієнти;
0,82 — коефіцієнт обмінності перетравної енергії.
Записують результат вмісту обмінної енергії з точністю до 0,1 МДж/кг сухої речовини.
Примітка. Показники визначають за 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 у разі визначання вмісту обмінної енергії за формулою 6.

9.19 Кількість кормових одиниць (корм. од.) в 1 кг сухої речовини вираховують за формулою:

Корм. од. = (ОЕ)2 . 0,0081,

деОЕ — вміст обмінної енергії, МДж/кг сухої речовини;
0,0081 — постійний коефіцієнт.
Записують результат із точністю до 0,01 корм. од./кг.

9.20 Визначання токсичності — згідно з ДСТУ 3570 та методиками, які затверджені в установ-
леному порядку центральними органами виконавчої влади у сферах сільського господар-
ства і охорони здоров’я.

9.21 Визначання вмісту показників безпеки
9.21.1 Визначають вміст токсичних елементів згідно з ГОСТ 30178, а також:
— ртуті — згідно з ГОСТ 26927;
— кадмію — згідно з ГОСТ 26933;
— свинцю — згідно з ГОСТ 26932;
— миш’яку — згідно з ГОСТ 26930;
— міді — згідно з ГОСТ 26931;
— цинку — згідно з ГОСТ 26934.
9.21.2 Визначають вміст мікотоксинів:
— зеараленону і Т-2 токсину — згідно з ГОСТ 28001 та згідно з [10];
— патуліну — згідно з ГОСТ 28396 та згідно з [11];
— афлатоксину В1 — згідно з ДСТУ ISO 6651 та згідно з [10];
— стеригматоцистину — згідно з методикою, затвердженою в установленому порядку [10];
— дезоксиніваленолу (вомітоксину) — згідно з методикою, затвердженою в установленому

порядку [12].

9.21.3 Визначають вміст нітратів і нітритів згідно з ГОСТ 13496.19.

9.21.4 Визначають вміст залишкової кількості пестицидів згідно з ГОСТ 13496.20 та
ДСТУ ISO 14181.

9.21.5 Забруднення радіонуклідами визначають за методиками, які затверджені в установле-
ному порядку (цезій-137 — g-спектрометрично згідно з [13], [14], а стронцій-90 — згідно з [15].

10 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
10.1 Штучно висушені трав’яні корми приймають партіями. Партією вважають будь-яку кількість

корму одного класу, оформлену одним документом про якість. Форму паспорта якості наведено
у додатку Б.

10.2 Для перевіряння відповідності якості штучно висушених трав’яних кормів вимогам даного
стандарту від кожної партії упакованих кормів відбирають середні проби згідно з ГОСТ 27262 і на-
правляють у лабораторію на аналіз.

10.3 За підозри на наявність у штучно висушених кормах ознак затхлості, пліснявості, гниття
та інших сторонніх запахів, що виникли внаслідок несприятливих умов заготівлі та зберігання, їх

(7)
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пробу в установленому порядку направляють у лабораторію ветеринарної медицини для встанов-
лювання придатності до використовування.

10.4 Вміст токсичних елементів у штучно висушених трав’яних кормах визначають на тери-
торіях, які розміщені поблизу шкідливих виробництв; радіонуклідів — на забруднених ними тери-
торіях; нітратів і нітритів — за внесення високих доз азотних добрив під час вирощування трав;
залишків пестицидів — у разі їх застосовування; мікотоксинів — у разі забруднення штучно вису-
шених трав’яних кормів отруйними метаболітами мікроорганізмів, якими були вражені трави під
час їх вирощування або під час зберігання кормів; видимих шкідників (комах тощо) — за трива-
лого (більше 6 міс.) зберігання штучно висушених трав’яних кормів.

10.5 У разі одержання незадовільних результатів визначення показників якості корму повторно
відбирають проби та визначають його якість.

10.6 Результати оцінювання якості поширюють на всю партію корму.

11 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ
11.1 Свіжозаготовлені штучно висушені трав’яні корми витримують на господарському складі

попереднього зберігання в розсипному вигляді не менше ніж 2 доби, а в гранульованому і брике-
тованому — не менше ніж 1 добу.

11.2 Трав’яне борошно і трав’яні гранули зберігають у мішках, які у складських приміщеннях
складають на піддони в штабелі висотою до 2 м по два мішки в ряд, залишаючи прохід між ряда-
ми мішків шириною (0,8—1,0) м, а між штабелями і стінами приміщення — 0,7 м. Прохід для за-
вантажувально-розвантажувальних робіт повинен бути шириною не менше ніж 1,25 м.

11.3 Допускають зберігання і транспортування трав’яних гранул насипом.

11.4 Трав’яну січку і трав’яні брикети зберігають і транспортують насипом.

11.5 Штучно висушені трав’яні корми зберігають у незаражених шкідниками складських примі-
щеннях, не допускаючи самозігрівання і підвищення температури трав’яних кормів вище ніж 40 оС,
або в резервуарах, наповнених нейтральними газами.

11.6 Температура штучно висушених трав’яних кормів під час зберігання в будь-якому вигляді
не повинна перевищувати температуру навколишнього повітря більше ніж на 5 оС.

Якщо температура кормів буде перевищувати 40 оС, то їх треба вивезти зі сховища та охолодити.

11.7 Штучно висушені трав’яні корми зберігають у сухих приміщеннях, обладнаних вентиля-
цією і захищених від зволоження та проникнення сонячного світла.

11.8 Штучно висушені трав’яні корми транспортують усіма видами критого транспорту з до-
тримуванням правил перевезення, чинних на даному виді транспорту.

12 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
12.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність вироблених штучно висушених трав’яних

кормів вимогам цього стандарту за умов дотримування правил транспортування та зберігання.

12.2 Термін зберігання штучно висушених трав’яних кормів зі збереженням параметрів якості,
зазначених у паспорті, становить 6 міс. з дня виготовлення.

У разі зберігання штучно висушених трав’яних кормів більше вказаного терміну їх перевіря-
ють на придатність до згодовування за показниками якості і безпеки не пізніше ніж за 10 днів.
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ДОДАТОК А
(обов’язковий)

ЗРАЗОК ЕТИКЕТКИ

 

10
0 
мм

 

150 мм 
 

_________________________________ 
                                                           (назва підприємства-виробника) 

________________________________________________________________ 
(адреса  підприємства-виробника) 

________________________________________________________________ 
(назва продукції, її ботанічний склад) 

Клас______________________Партія_______________________________ 
                   (за ДСТУ)                                                                            (номер) 
Маса партії, кг_____________Період заготівлі  _______________________ 

                                                                                                         (початок, кінець) 
Дата приймання _________________  Призначення ________________________ 
                     (число, місяць, рік)                                                                      
Прийняв________________________________________________________ 

                                                            (посада, ініціали, прізвище) 
Прийняв________________________________________________________ 
 

 
 

150 мм

10
0 
м
м

(назва підприємства-виробника)

(адреса підприємства-виробника)

(назва продукції, її ботанічний склад)

Клас

Маса партії, кг

Дата приймання

(номер)
       Партія

Період заготівлі

Призначення

(початок, кінець)

(посада, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

Умови зберігання

(Згідно з ДСТУ 4685:2006)

Прийняв
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ДОДАТОК Б
(обов’язковий)

ПАСПОРТ ЯКОСТІ
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Назва підприємства-виробника _________________________________________________________

Населений пункт, район, область _______________________________________________________

Вид корму _______ Культура(и) _________________________________________________________

Фаза вегетації рослин у період збирання ________________________________________________

Укіс _____________ Рік урожаю ______________________ Сховище _________________________

Маса корму в партії, т _________________________________________________________________

Назва та доза антиокислювача _________________________________________________________

Проби відібрані на аналіз « _____________  » ___________________________ 20     р.

Підписи осіб, відповідальних за відбирання проб _________________________________________

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Колір ________________  Запах _________________________________________________________

Вміст сухої речовини, % _______________________________________________________________

Вміст у сухій речовині:

сирого протеїну, % ____________________сирої клітковини, % _________________________

каротину, мг/кг_____________ золи нерозчинної в соляній кислоті, % ___________________

обмінної енергії, МДж/кг ______________________ корм. од./кг _________________________

Тонина розмелювання борошна, мм ____________________________________________________

Щільність брикетів (гранул), кг/м3 ______________________________________________________________________________

Діаметр брикетів (гранул), мм __________________________________________________________

Довжина брикетів (гранул), мм _________________________________________________________

Крихкість брикетів (гранул), % __________________________________________________________

Вміст металомагнітних домішок до 2 мм, мг/кг ____________________________________________

Наявність металомагнітних домішок розміром понад 2 мм, мг/кг ____________________________

Токсичність __________________________________________________________________________

Інші показники (за потреби) ____________________________________________________________

Клас якості __________________________________________________________________________

Зав. лабораторії ______________________________________________________________________

М.П. « ______» _________________ 20   р.

(тип і номер)(номер)

(наводять  у разі застосовування антиокислювача)

(назва лабораторії, підпис, ініціали та прізвище)

(згідно з ДСТУ 4685:2006)
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ДОДАТОК В
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ
1 Обов’язковий мінімальний перелік досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного

походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводи-
ти в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринар-
не свідоцтво (ф-2). Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики
України № 16 від 03.11.98 р.

2 Максимально допустимий рівень (МДР) вмісту деяких хімічних елементів в кормах та кор-
мових добавках для сільськогосподарських тварин, затверджений Державним департаментом ве-
теринарної медицини Міністерства аграрної політики України 08.08.2000 р., № 15-14/155

3 Максимально допустимий рівень мікотоксинів в кормах для сільськогосподарських тварин,
затверджений Головним управлінням ветеринарної медицини Мінсільгосппроду України 31.07.97 р.,
№ 15-3-3-5/33

4 Нормы предельно допустимой концентрации нитратов и нитритов в кормах для сельскохо-
зяйственных животных и основных видах сырья для комбикормов, утвержденные Главным госу-
дарственным санитарным врачом СССР 17.02.89 г., № 143-4/78-5а (Норми гранично допустимої
концентрації нітратів і нітритів у кормах для сільськогосподарської птиці і основних видах сировини
для комбікормів)

5 ГН 6.6.1.1-130 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та
питній воді, затверджені МОЗ України 13.05.2003 р., № 256

6 ДСН 3.3.6.037–99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку,
затверджені МОЗ України 01.12.99 р., № 37

7 ДСН 3.3.6.042–99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затвер-
джені МОЗ України від 01.12.99 р., № 42

8 ДСП 201–97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від
забруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджені МОЗ України 09.07.97 р., № 201

9 СанПиН 42-128-4690–88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест,
утвержденные Минздравом СССР 05.08.1988 г., № 4690–88 (Санітарні правила утримання тери-
торій населених місць )

10 Правила одночасного виявлення афлатоксину В1, патуліну, стеригматоцистину, Т-2 токси-
ну та зеараленону в різних кормах, затверджені Міністерством сільського господарства і продоволь-
ства України 09.04.96 р., № 15-14/23

11 Правила визначення мікотоксину, патуліну в кормах і продуктах харчування, затверджені
Міністерством сільського господарства і продовольства України 09.04.96 р., № 15-14/22

12 Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению содержа-
ния дезоксиниваленола (вомитоксина) в зерне и зернопродуктах, утвержденные Минздравом СССР
01.06.90 г.,  № 5177–90 (Методичні рекомендації з виявлення, ідентифікації та визначення вмісту
дезоксиниваленолу (вомітоксину) у зерні та зернопродуктах)

13 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной
и удельной активности радиоцезия в воде, почве, продуктах питания, продукции растеневодства
и животноводства, утвержденные заместителем Главного Государственного врача СССР 18.07.90
(Методика експресного радіометричного визначення по гамма-випромінюванню об’ємної та пито-
мої активності радіоцезію у воді, ґрунті, продуктах харчування, продукції рослинництва та тварин-
ництва)

14 Методические указания «Цезий-137. Определение в пищевых продуктах» (Методичні вка-
зівки «Цезій-137. Визначення в харчових продуктах»), М., № 5779–91

15 Методические указания «Стронций-90. Определение в пищевых продуктах» (Методичні
вказівки «Стронцій-90. Визначення в харчових продуктах»), М., № 5778–91.



ДСТУ 4685:2006

14

Код УКНД 65.120

Ключові слова: борошно, брикети, гранули, січка, корми трав’яні штучно висушені, оцінка
якості, поживність кормів, технічні умови, приймання, транспортування, зберігання.

Редактор М. Клименко
Технічний редактор О. Марченко

Коректор В. Варчук
Верстальник Т. Мосієнко

Підписано до друку 14.02.2008. Формат 60 × 84 1/8.
Ум. друк. арк. 1,86. Зам.                      Ціна договірна.

Виконавець
Державне підприємство «Український науково-дослідний

і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» ( ДП «УкрНДНЦ»)
вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006 р., серія ДК, № 1647


