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НОВІ ПРИНЦИПИ БАЛАНСУВАННЯ ПОТРЕБИ НА ТРІЮ І КАЛІЮ В
РАЦІОНАХ ДІЙНИХ КОРІВ

Принцип балансування натрію і калію в раціонах дійних корів, обґрунтовується 
розробкою фізіологічних критеріїв оцінки норм мінерального живлення. Даний принцип 
базується на вмісті білка в добовому надої і його кількості на 1 г макро- та 1 мг 
мікроелементів в молоці з наступним визначенням потреби на утворення молока і обмінні 
процеси в організмі відповідно до вмісту сирого протеїну в раціоні.

Ключові слова: корови, молоко, мінеральні речовини, калій, натрій, суха 
речовина, обмінні процеси, молоко утворення

Постановка проблеми. Важливим завданням у тваринництві є організація 
повноцінної годівлі тварин, організм яких становить цілісну систему, де усі процеси 
взаємопов’язані, вимагаючи надходження з кормом усіх поживних речовин в певних 
кількостях і співвідношеннях. Велика роль в повноцінній годівлі належить макро- і 
мікроелементам, вміст яких у тілі тварин становить 2,4-4,8% [6]. Забезпечення 
високопродуктивних корів достатньою кількістю макро- та мікроелементів сприяє 
підвищенню їх продуктивності, покращенню відтворювальної здатності й збереженню 
здоров’я тварин [4]. Мінеральні речовини потрібні для функціональної активності різних 
органів і систем, зокрема центральної нервової системи, ендокринних залоз, сполучної 
тканини, вони беруть участь у метаболізмі, кислотно-основному балансі та інших важливих 
процесах організму [6]. Роль мінеральних речовин у метаболізмі пояснюється їх здатністю 
взаємодіяти з білками, а саме з ферментами і гормонами, як специфічними активаторами 
обміну речовин. У випадку дефіциту в організмі макро- чи мікроелементів активність 
регуляторів обміну речовин різко знижується і виникають різні захворювання тварин [4].

Щоб цього не допустити, використовують різні неорганічні сполуки й природні 
мінерали, біологічна доступність яких є неоднаковою. Мінеральні речовини мають 
надходити в організм тварин в оптимальних кількостях і співвідношеннях та відповідно до 
потреби продуктивних тварин [7].

Аналіз досліджень і публікацій. Питання балансування мінерального живлення 
високопродуктивних дійних корів розглядалися багатьма дослідниками, зокрема 
Кліценко Г.Т. [6], Влізло В.В. [1], Кокорев В.А. [10].

За даними В. Опара [9] у молочному скотарстві нестача мінеральних елементів може 
призвести до зменшення надоїв до 1000 кг на рік і передчасного вибракування корів. 
Особливо чутливі до мінерального дефіциту високопродуктивні тварини, повноцінне 
забезпечення яких тільки за рахунок природних кормів майже неможливе.

Науковий керівник: доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН Кулик М.Ф.
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Норми мінерального живлення корів за деякими елементами суттєво відрізняються в 
різних країнах. На основі всебічних досліджень В.А. Кокоревим та ін. [10] узагальнена 
потреба на 1 кг сухих речовин раціону корів у калію та натрію і наведені дані потреби в цих 
мінералах провідних країн світу (табл. 1).

Таблиця 1
Потреба в калію та натрію у провідних країнах світу для корів живою масою 600 кг і

надоєм 30 кг молока 4%-ної жирності
Елемент США Німеччина Данія Франція Англія Білорусь Україна Латвія

№  (г) 2,5 - 1,2 1,8 1,3 - 1,6 -
К (г) 6,7 6,7 7,4 8,0 - 6,0 7,5 6,6

Метою роботи є розробка нового принципу балансування потреби натрію і калію для 
дійних корів різного рівня продуктивності.

Методика досліджень. Принцип балансування натрію і калію в раціонах дійних 
корів, обґрунтовується розробкою фізіологічних критеріїв оцінки норм мінерального 
живлення. Даний принцип базується на вмісті білка в добовому надої і його кількості на 1 г 
№  і К в молоці з наступним визначенням потреби на утворення молока і обмінні процеси в 
організмі відповідно до вмісту сирого протеїну в раціоні. При використанні даного принципу 
балансування №  і К в раціонах забезпечується оптимальний рівень обміну речовин в 
організмі, оптимальна якість молока і зменшення виділення їх з калом та сечею, що є 
важливим фактором в органічному землеробстві.

Для виконання досліджень було проведено науково-господарський дослід в умовах 
ПАТ «Племзавод «Літинський» с. Громадське Літинського району Вінницької області. Для 
проведення досліду були відібрані 14 корів української чорно-рябої молочної породи і 
сформовано дві групи по 7 голів у кожній [8]. Експериментальна частина досліджень тривала 
60 діб. Тривалість зрівняльного періоду становила 20 днів. Після зрівняльного періоду 
проводили контрольне доїння, що дозволило кінцево урівнювати піддослідні групи корів. 
Тварин у групи добирали за принципом пар-аналогів, враховуючи походження (помісі 1-го 
покоління), вік (3-4-та лактація), живу масу (550-600 кг), молочну продуктивність за минулу 
лактацію (3 міс.), середньодобовий надій (28-30 кг).

Годівля корів -  згідно з загальноприйнятими нормами [2], склад та поживність 
раціону наведений в таблиці 2.

У зрівняльний період коровам обох груп згодовували корми основного раціону.
Для визначення молочної продуктивності проводили щоденний облік молочної 

продуктивності по групам та щодекадні контрольні доїння упродовж двох днів підряд. На 
основі отриманих даних вели облік надоїв по кожній корові з одночасним визначенням 
молочного жиру, білка на аналізаторі «Екомілк».

Вміст №  і К у молоці визначали загальноприйнятим методом [3]. Біометричну 
обробку отриманих результатів проводили за Н.А. Плохінським [11].
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Таблиця 2
Склад та поживність раціону для високопродуктивних дійних корів

Показник Група
І контрольна ІІ дослідна

Силос кукурудзяний 22 22
Сінаж люцерни 10 10
Сіно різнотравно-злаково-бобове 1,5 1,5
Макуха соєва 2,0 2,0
Шрот соняшниковий 4,0 4,0
Дерть ячмінна 3,0 3,0
Дерть кукурудзи 2,8 2,8
Пальмовий жир 0,28 0,28
Сіль кухонна 0,15 0,15
Бікарбонат натрію 0,15 0,15
Премікс 0,2 0,2

В раціоні міститься:
Кормових одиниць (ЕКО) 23,2 23,2
Обмінної енергії, МДж 245,78 245,78
Сухої речовини, кг 21,845 21,845
Сирого протеїну, г 4487 4487
Перетравного протеїну, г 3499 3499
Сирого жиру, г 913 913
Сирої клітковини, г 4218 4218
БЕР, г 10377 10377
Крохмалю, г 4126 4126
Цукру, г 863 863
Крохмалю + Цукру, г 4989 4989
Цукор : розщеплюваний протеїн 0,26 0,26
Лізину, г 185 185
Метіоніну, г 77 77
Триптофану, г 53 53
Сіль кухонна, г 150 150
Кальцію, г 165 165
Фосфору, г 116 118
Кальцій : фосфор 1,43 1,40
Магнію, г 82 83
Калію, г 263 265
Калій : Кальцій + Магній 1 1
Натрію, г 134,4 135,0
Хлору, г 192,0 192,2
Сірки, г 45 46
Азот : Сірка 16 16
Заліза, мг 6202 6354
Міді, мг 362 364
Цинку, мг 994 1009
Марганцю, мг 1078 1080
Кобальту, мг 13 13
Йоду, мг 19 19
Каротину, мг 850 853
Вітаміну А, тис. МО 3,4 3,4
Вітаміну ^ , тис. МО 1635 1647
Вітаміну Е, мг 1635,8 1756,5
Вітаміну В1, мг 107,9 114,3
Вітаміну В6, мг 123,5 126,5
Вітаміну В12, мкг 0,008 0,0102
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Результати досліджень. Потреба в калії та натрії на продукцію молока і обмінні 
процеси в організмі, відповідно запропонованого нами методу балансування мінерального 
живлення корів у порівнянні із загальною потребою згідно норм Росії [2] і США [15] на суху 
речовину кормів раціону наведена в таблиці 3.

Таблиця 3
Потреба корів живою масою 600 кг різного рівня продуктивності у калію та натрію за

потребою на молоко і обмінні процеси в організмі

Мінеральні елементи Продуктивність корів, л
12 16 20 24 28 32 40

Потреба К, г
на утворення молока (3% 
білка в молоці) 84,5 102,8 118,8 140,5 160,5 180,8 225,6

на обмінні процеси 56,7 73,7 96,4 113,4 130,4 153 187
загальна потреба 141,2 176 215,2 253,8 290,9 333,8 412,6

Норми Росії [2] 90 104 118 132 146 160 188
За сухими речовинами [15] 
(норми США) 159 175 189 205 221 237 264

Потреба № , г
на утворення молока (3% білка) 28,9 35,1 40,7 48 54,8 61,9 77,1
на обмінні процеси 9 11,7 15,3 18 20,7 24,3 29,7
загальна потреба 37,9 46,8 56 66 75,5 86,2 106,8

Норми Росії [2] 63,6 70 75,6 82 88,4 94,8 105,6
За сухими речовинами [15] 
(норми США) 35 38,5 41,6 45,1 48,6 52,1 58,1

Розрахунки проводили так:
Для прикладу взято середньодобовий надій молока 20 л, вміст білка в молоці 3 %, 

жива маса корови 600 кг.
К -  вміст у молоці 1,46 г/л [12], а в м’язовій тканині 0,189 г/кг [5].
Потреба в макро -  і мікроелементах на обмінні процеси в організмі становить: вміст 

елементу в м’язовій тканині х 50% живої маси =
0,189 г/кгх300 (50% живої маси) = 56,7 г К.
Враховуючи відповідний коефіцієнт на продуктивність, потреба в К на обмінні 

процеси становить: 56,7 г Са х 1,7 = 96,4 г.
Визначення потреби в мінеральних елементах на утворення молока проводиться за 

наступною формулою:
П =  С П : ф  де (1)

П -  потреба елементу на утворення молока (г -  макро- і мг -  мікроелементи);
СП -  сирий протеїн раціону, г;
БМ -  кількість білка, що міститься в добовому надої молока, г;
Е -  кількість мінерального елементу, що міститься в добовому надої молока, (г -  

макро- і мг -  мікроелементи).
н а д ш Х Е ї д с т  б і л к а  2 0 л х З %  . .

зЛ - = -------------------- = ----------  = (з Iі Iі г білка виділено в молоці;100 100
Е=надійхвміст елементу в молоці=20 лх1,46 г/л=29,2 г К міститься в молоці;

чс
. /  мкЛ і - і о о1: 1, тт7  І =  11 о . о г К потрібно на утворення молока;
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Загальна потреба в елементі становить суму кількості елементу на утворення молока і 
обмінні процеси: 118,8 + 96,4= 215,2 г К.

№  -  вміст у молоці 0,5 г/л [12]; вміст у м’язовій тканині 0,03 г/кг [5]; 0,03 г/кг*300 
(50% живої маси)= 9*1,7 = 15,3 г №  становить потреба на обмінні процеси в організмі;

Е =  2 0 .і :< 0 .о г /~  = 1 0 г  №  міститься в молоці;

_ - V. = 2440:  (—̂  і = 40.  / Г Nа потрібно на утворення молока;

Загальна потреба №  становить: 15,3 + 40,7= 56 г.
Установлено молочну продуктивність, вміст жиру й білка в молоці корів контрольної 

та дослідної груп (табл. 4).
Таблиця 4

Показники молочної продуктивності корів при балансуванні мінерального живлення
відповідно до вмісту сирого п ютеїну в раціоні, М±т, п=7

Показник Групи
І контрольна ІІ дослідна

Середньодобовий надій, кг 28±0,63 30±0,45
Процент до контролю 100 107,1
Жирність молока, % 3,51±0,57 3,7±0,4
Молоко базисної жирності, кг 28,8±0,53 32,6±0,66
Процент до контролю 100 113,2
Вміст білка, % 3,12±0,79 3,14±0,68

Дані таблиці 4 свідчать про те, що балансування раціону корів обох груп, згідно 
запропонованого принципу забезпечило продуктивність на рівні 28-30 кг добового надою молока. 

Вміст калію та натрію у відібраних зразках молока від корів обох груп наведено в таблиці 5.
Таблиця 5

Вміст калію і натрію (г/кг) у молоці корів,
Показник Контрольна група Дослідна група ± до контролю % до контролю

М ±т М ±т м -м %
Натрій, г 0,38±0,03 0,39±0,02 0,001 102,6
Калій, г 1,47±0,07 1,53±0,09 0,06 104,0

Аналіз вмісту калію та натрію у молоці корів обох груп показав, що концентрація 
даних елементів знаходилася в межах допустимих величин [6].

Обговорення результатів досліджень. Калій основний катіон клітинного 
середовища, бере участь в регулюванні серцево-судинної та інших систем, підтримці 
осмотичного тиску і кислотно-лужної рівноваги, в метаболічних процесах, що проходять в 
клітинах. Калій важливий для скорочувальної функції м'язів. Калій необхідний також для 
активізації деяких ферментів, зокрема, ферменту, що активізує тирозин в печінці. Він 
повинен надходити в організм щодня з кормами, оскільки зберігається в тілі короткий час, а 
потреби тварин в калії дуже важливі, так як калій є донором катіонів [13].

Доросла велика рогата худоба засвоює приблизно 80% наявного в кормах калію. 
Калій всмоктується, в основному, у тонкому кишечнику шляхом дифузії [14].

Дефіцит калію в кормах -  явище дуже рідкісне, тому спеціалісти тваринництва мало 
приділяють уваги цьому елементу як фактору живлення. Для задоволення потреби корів у 
сухій речовині корму його повинно бути 0,7% згідно вітчизняних норм, згідно системи КК.С 
[15] -  1-1,07%, а найбільш благоприємним співвідношення калію до натрію -  3-5:1 [6]. 
Концентрація калію у молоці вища, ніж інших мінеральних елементів (близько 38 ммоль/л),
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тому потреба корів у калію становить 1,5 г на 1 кг утвореного молока [1].
Надходження достатньої кількості калію в організм підвищує перетравність поживних 

речовин, а також обмін речовин. При надлишку калію в раціоні спостерігаються кісти 
яєчників і гнійні ендометрити [4].

Натрій. На противагу калію, що знаходиться в клітинах і м'язах, натрій є елементом 
позаклітинної рідини, в тому числі плазми крові. Натрій бере участь у підтримці осмотичного 
тиску в організмі, є головним компонентом в балансі електролітів в крові, спільно з калієм 
пов'язаний з обміном води. Натрій в крові і тканинних рідинах бере участь в нейтралізації 
кислот. При нестачі натрію втрачається апетит, знижується синтез жиру і протеїну, відбувається 
затримка росту у молодих тварин. Іони натрію активують амілазу, фруктокінази, холінестреазу і 
інші ферменти. Натрій, в певній концентрації, необхідний для мікрофлори рубця і вигляді 
бікарбонату забезпечує створення буферної системи в передшлунках.

Фізіологічна концентрація натрію у плазмі крові великої рогатої худоби становить 
135-155 ммоль/л, у телят -  120-145 ммоль/л. У молоці вона становить близько 30 ммоль/л і 
зростає при маститах, коли сироватка крові переходить у молоко [1].

Рівень натрію в організмі залежить від його вмісту в кормах, з врахуванням 
коефіцієнта його абсорбції. Натрій, що міститься у кормах, добре розчинний і доступний для 
абсорбції. Проте корми часто містять недостатню кількість натрію і його потрібно вводити 
додатково. Відповідно даних КК.С [15] потреба жуйних тварин у натрію становить 0,22% СР.

Спеціальних дослідів з визначення потреби тварин в натрії мало, оскільки практики 
тваринництва вважають, що важливішою є потреба в кухонній солі, а не її елементах [6]. При 
дефіциті натрію порушується статевий цикл, часто виникають катаральні ендометрити, 
затримується послід.

Результати досліджень вмісту К і №  в молоці корів свідчать про мінімальний рівень 
їх переходу з раціону в молоко (табл. 4). Водночас, слід зазначити, що збільшення вмісту К і 
№  завдяки новому підходу до балансування даних елементів у раціонах корів не підвищує їх 
адекватне збільшення в молоці та засвоєння в цілому, а виділення з калом і сечею 
збільшуються. Так, за даними ряду дослідників [1, 6, 7, 14], достовірне засвоєння К і №  
коровами у період лактації становить відповідно 87 і 85%.

Таким чином, на основі проведених досліджень можна стверджувати, що 
використання нового підходу в балансуванні калію та натрію для високопродуктивних 
дійних корів, в порівнянні з балансуванням на 1 кг сухих речовин раціону, є адекватним.

Висновки. Принцип балансування натрію і калію в раціонах дійних корів, 
обґрунтовується розробкою фізіологічних критеріїв оцінки норм мінерального живлення.
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НОВЬІЕ ПРИНЦИПИ БАЛАНСИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ НА ТРИЯ И  КАЛИЯ В
РАЦИОНАХ ДОЙНЬІХ КОРОВ

Принцип балансировки натрия и калия в рационах дойньїх коров, обосновьівается 
разработкой физиологических критериев оценки норм минерального питания. Данньїй 
принцип базируется на содержании белка в суточном надое и его количества на 1 г макро- и 
1 мг микро^лементов в молоке с последующим определением потребности на образование 
молока и обменньїе процессьі в организме в соответствии с содержанием сьірого протеина в 
рационе. Анализ содержания калия и натрия в молоке коров обеих групп показал, что 
концентрация данньїх ^лементов находилась в пределах допустимих величин (1,47-1,53 г/кг 
и 0,38-0,39 г/кг соответственно).

Ключевьіе слова: коровьі, молоко, минеральньїе вещества, калий, натрий, сухое 
вещество, обменньїе процессьі, молокообразование
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е-таіі: ок$апа$7777@ттЬіег.ги
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№ № РВINСIР^Е8 ОР В А Ь А Ж ІШ  ТНЕ NЕЕ^8 ОР 8О ^I^М АN ^ РОТА88Ш МN
^АIК ¥ С О №  КАТІОЖ

Тке ргіпсірІе оГ Ьаїапсіпд зогїіит апгї роІаззіит іп гїіеІз оГ тіїкіпд с о т  із ^ш^ііїегї Ьу Іке 
гїеVе1ортеп^ оГ ркузіоїодісаї сгіІегіа Гог езІітаІіпд Іке погтз оГ тіпегаї пиІгіІіоп. Ткіз ргіпсірІе із 
Ьазегї оп Іке ргоІеіп сопІепІ іп Іке гїаіїу т іїк  уіеїгї апгї іІз ^иап^і^у рег 1 д оГ тасго- апгї 1 т д  оГ 
Ігасе еїетепІз іп т іїк  ш Ік зиЬзе^иеп^ гїеІегтіпаІіоп оГ Іке пеегї Гог Іке ГогтаІіоп оГ т іїк  апгї 
теІаЬоїіс ргосеззез іп Іке Ьогїу оГ Іке сопІепІ оГ сгигїе ргоІеіп іп Іке гїіеІ. Тке изе оГ а пе^ 
арргоаск іп Іке Ьаїапсіпд оГ гїіеІагу тіпегаїз Гог кідк-уіеМ тіїкіпд с о т ,  сотрагегї Іо Ьаїапсіпд 
Ьу 1 кд оГ гїгу таІІег іп Іке гїіеІ, зідпіГісапІїу іпсгеазез Іке аVе^аде гїаіїу уіеїгї Ьу 7% (Р<0.01), апгї 
іп Іегтз оГ Іке Ьазе ГаІ сопІепІ (3.4%) -  Ьу 13.2%. Ткеге із аїзо ап іпсгеазе іп ГаІ сопІепІ Ьу 0.19% 
апгї ргоІеіп Ггот 3.11% Іо 3.14%.

Кеу^оггїз: с о т , тіїк, тіпегаїз, роІаззіит, зогїіит, сігу таІІег, теІаЬоїіс ргосеззез, тіїк ргодисІіоп
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