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Таблица 2

Гематологические показатели у новорожденных телят, родившихся в летний и зимний период, 
______________________________________М ±т, п=10__________________________________________

Показатель Телята, родившиеся летом Телята, родившиеся зимой
Эритроциты, *1012/л 6,71±0,44 6,97±0,04

Гемоглобин, г/л 105,0±4,21 98,40±2,08
Гематокрит, % 33,2±1,3 30,16±0,58

Лейкоциты, х109/л 6,73±0,08 15,86±0,13
Тромбоциты, *109/л 264,8±7,1 359,40±5,68

Заключение. Проанализировав результаты ге
матологических и биохимических исследований 
крови новорожденных телят, родившихся в летний 
и зимний сезон года, можем отметить следующее:

- у телят, родившихся летом, более высокая ак
тивность ферментов, содержание фосфора, магния, 
глюкозы, белка, в том числе гемоглобина и глобу
линов;

- у телят, родившихся зимой, более высокое со
держание гемоцитов: тромбоцитов и лейкоцитов.
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Анотація
В даній статті обґрунтували використання різних форм і джерел (Мп) Мангану, Cu (Купруму) і Zn 

(Цинку) в раціонах корів з урахуванням їхнього фізіологічного стану і рівня продуктивності.
Abstract
In this article, the use of various forms and sources Mn, Cu, and Zn in the diets of cows was justified, taking 

into account their physiological state and level of productivity.
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Молочне скотарство є однією з ефективних га

лузей тваринництва, яка забезпечує населення 
цінними продуктами харчування. Тому з метою 
збільшення обсягів виробництва молока в Україні 
проводиться подальша робота зі створення нових 
високопродуктивних порід, типів і ліній тварин. 
Поряд з цим удосконалюються норми їх годівлі, 
тому що організація повноцінної годівлі -  одне з 
найбільш важливих завдань у реалізації генетич
ного потенціалу тварин. Вирішальним фактором 
повноцінної годівлі є її рівень, який визначається 
кількістю енергії, протеїну, незамінних амінокис
лот, жирів, вуглеводів та широким спектром 
біологічно активних речовин, які мають надходити 
в організм з кормами в оптимальних співвідношен
нях.

На території України знаходиться ряд 
геохімічних провінцій, для яких є характерною не
стача тих чи інших мікроелементів у ґрунтах, кор
мах, а також у раціонах тварин. Нестача мікроеле
ментів у раціонах призводить до порушення обміну 
речовин в організмі тварин, зниження їхньої про
дуктивності, якості продукції, імунітету та до ви
никнення різних захворювань. Для поповнення 
раціонів дефіцитними мікроелементами застосову
ють різноманітні премікси.

Важливу роль у профілактиці мікроелемен- 
тозів відіграє раціональна годівля тварин добро
якісними кормами. З кормами мікроелементи над
ходять у вигляді складних металоорганічних спо
лук, з яких вони легко засвоюються. Проте, одні 
лише корми не задовольняють потребу високопро
дуктивних корів в окремих мікроелементах, тому 
до їх раціонів уводять різні премікси та 
комбікорми, що містять неорганічні солі. Неор
ганічні солі мікроелементів, у складі комбікормів 
не завжди безпечні для здоров’я тварин і мають 
низьку біологічну доступність.

Підвищують біологічну доступність мікроеле
ментів їх комплексні сполуки з амінокислотами та 
іншими органічними речовинами, так званими 
лігандами.

Взаємодія іонів металів з лігандами полягає в 
їх координації, здебільшого ліганди зв’язуються з 
іонами мікроелементів через аміно- та кар
боксильні групи. Мікроелементи хелатного ком
плексу, який складається з металів та лігандів, ма
ють високу біологічну активність та засвоюваність 
(95-100 %). За рахунок поступового розриву хелат- 
них зв’язків препарати проявляють пролонговану 
дію. При відщепленні мікроелементів ліганди ефек
тивно використовуються організмом. Все це дає 
змогу зменшувати дози мікроелементів, а також по
зитивно вирішувати екологічні та економічні про
блеми. Впровадження цих препаратів у вироб
ництво дозволяє позбутися забруднення навко
лишнього середовища важкими металами. Таким 
чином, дія життєво необхідних елементів в ор
ганізмі тварин залежить не тільки від їх кількості, а 
й від форми, в якій вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене, нами була по
ставлена мета на основі результатів проведення за
планованих досліджень з ’ясувати, як вплинуть на

продуктивність корів та якість молока неорганічні 
та органічні форми мікроелементів.

Організація годівлі високопродуктивних корів 
має грунтуватися на наукових положеннях щодо фі
зіологічної потреби їх у комплексі поживних речо
вин та вмісту в них доступної енергії. При цьому 
необхідно враховувати, що потреба корів у пожив
них і біологічно активних речовинах змінюється за
лежно від їхньої живої маси, вгодованості, віку, рі
вня продуктивності, складу молока та характеру те
хнології його виробництва, від періодів лактації.

Найбільш інтенсивна лактаційна діяльність під 
впливом нейрогуморальної регуляції спостеріга
ється у перші місяці лактації. Синтез молока у цей 
період відбувається за рахунок мобілізації запасів 
поживних речовин з організму, тому при неповно
цінній годівлі в цей період можливі найбільші 
втрати живої маси корів. Апетит корів у ранній 
період лактації значно нижчий, ніж в наступні 
періоди, тому для збільшення споживання коро
вами сухої речовини, корми мають бути високо
якісними, легкоперетравними та легкозасвоюва
ними. Крім того, у сухій речовині необхідно кон
тролювати концентрацію поживних та біологічно 
активних речовин.

Потреба корів в сухій речовині розраховується 
на 100 кг живої маси і становить на добу 3,6-4,0 кг, 
а для корів -  рекордисток -  до 7 кг.

Оптимальна норма споживання сухої речо
вини коровами по періодах лактації залежить також 
від рівня їхньої продуктивності. При цьому необ
хідно враховувати, що потреба корів в енергії зрос
тає значно швидше, ніж спроможність споживати 
суху речовину.

У період роздою концентрація енергії в 1 кг су
хої речовини високопродуктивних корів має бути -  
від 11,8 до 14,2 МДж, в період виробництва молока 
середня -  9,4-11,8 МДж і в період запуску -  до 9,4 
МДж обмінної енергії.

Рівень енергетичного живлення на кожні 100 
кг живої маси корів має зростати, в 6-7 разів при 
добових надоях 40-50 кг, порівняно з підтримую
чою годівлею.

Згідно з даними збільшення концентрації об
мінної енергії в 1 кг сухої речовини раціонів від 8,7 
до 11,2 МДж обмінної енергії при годівлі корів до
схочу, добові надої зросли від 10 до 35 кг, а витрати 
кормів на 1 кг молока знизилися з 6,6 до 5,1 МДж.

Важливе значення при повноцінній годівлі ви
сокопродуктивних корів має протеїн, особливо 
його розчинна і нерозчинна фракції та незамінні 
амінокислоти, які необхідні для оновлення білків 
організму, синтезу ферментів, гормонів, імунних 
тіл, а також білка молока.

Забезпеченість раціонів протеїном з певною 
кількістю незамінних амінокислот, за даними ба
гатьох науковців, є недостатнім чинником для оп
тимального засвоєння білка. Необхідно врахо
вувати також фактор доступності використання 
амінокислот організмом тварин, який у жуйних тва
рин залежить від вмісту в рубці розчинного та не
розчинного протеїну та його вивільнення із корму в 
процесі травлення.
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рівнів сирого протеїну та важкорозчинної його 
фракції, при цьому підвищений вміст важкорозчин
ного протеїну у рубці сприяє кращому споживанню 
сухої речовини корму та збільшення продуктив
ності корів.

Корми, в яких на одну кормову одиницю при
падає менше 100 г перетравного протеїну, є не за
безпечує норму годівлі.

Кількість сирого протеїну в раціонах корів має 
становити за добовим надоєм: 30-40 кг -  16,5-18,5 
%; 25-30 кг -  15,5-16,5 %; 20-25 кг -  15-16 %; 15
17 кг -  12-13 %, а за надою 10 кг -  11-12 %. Підви
щені норми сирого протеїну слід використовувати 
лише в годівлі молочних корів у період роздою.

Особливе значення в годівлі худоби мають 
легко перетравні вуглеводи (легкорозчинний цу
кор, крохмаль) як основне джерело енергії. Важли
вим кормовим фактором, що впливає на ефек
тивність використання енергії, є рівень і співвідно
шення легкоперетравних вуглеводів (цукор, 
крохмаль) до перетравного протеїну. За нормами 
вони коливаються 2-3:1, за зарубіжними -  1,7:1.

Важливо при годівлі високопродуктивних 
корів забезпечувати нормальну життєдіяльність 
мікроорганізмів у рубці за рахунок оптимального 
співвідношення між цукром і перетравним про
теїном, у відповідності до норми всього повинно 
становити 0,8—1,2:1. За малої кількості цукру нор
мальна величина рН хімусу рубця знижується до 
5,0 (при нормі 6-6,5), що надто пригнічує розвиток 
мікроорганізмів, призводить до погіршення пере
травності поживних речовин кормів, а при такій 
тривалій годівлі у корів розвивається ацидоз та 
остеомаляція.

Надлишок цукрів спричинює депресію трав
лення або в кращому випадку спрямовує їх на 
відкладання жиру у тілі, а не на синтез молока. Ос
новними джерелами цукру для корів у зимовий 
період мають бути сіно та сінаж високої якості, кор
мові буряки та кормова меляса.

У жуйних тварин цукор впливає на за
своювання організмом Нітрогену, органічних кис
лот, каротину і мінеральних речовин. Цукру в 
раціоні має міститися 80-150 г на 100 г перетрав
ного протеїну, а крохмалю -  в 1,5-2 рази більше, 
ніж цукру.

Клітковина має значення не лише як поживний 
субстрат, але й як об’ємистий, повільно перетрав
люваний корм, необхідний для нормальної мото
рики шлунково-кишкового тракту. Крім того, 
рівень клітковини має велике значення для пере- 
тривності поживних речовин раціону. При збіль
шенні в раціонах жуйних клітковини від 14 до 35 % 
перетравність органічних речовин знижується, 
відповідно, від 75 до 61 %.

Досконале вивчення впливу легкоперетравних 
вуглеводів на утилізацію клітковини показало, що 
рубцеві бактерії дуже чутливі до змін концентрації 
цукру. Невелика кількість цукру може стимулю
вати процес перетравлення клітковини. Введення в 
раціон жуйних цукру в кількості 1-2 г на 1 кг живої 
маси тварини підвищує перетравність клітковини.
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Навпаки, велика кількість спричиняє зниження її 
перетравності. Тому кількість клітковини в раціоні 
дійних корів має становити 18 і 28 % від сухої ре
човини корму, залежно від молочної продуктив
ності. Для тільних сухостійних корів цей показник 
становить 25 % за їхньої живої маси 500 кг.

В останні роки все більше уваги приділяється 
збалансованості раціонів за вмістом жиру, який є не 
тільки джерелом доступної енергії, але й забезпечує 
організм тварини незамінними факторами жив
лення -  деякими жирними кислотами, з жиром та
кож надходять до організму тварин жиророзчинні 
вітаміни.

У раціони корів слід вводити жир у кількості 
35 г на одну кормову одиницю, що є достатнім для 
потреб корів для забезпечення молочної продуктив
ності.

Велика роль у годівлі високопродуктивних 
корів відводиться мінеральним речовинам. При не
достатньому їх надходженні з кормами в організм 
тварин знижується їх енергетична забезпеченість, 
молочна продуктивність, порушується відтворна 
функція, виникають захворювання (остеомаляція, 
родильний парез та інші).

У годівлі тварин відводиться велика увага 
Кальцію і Фосфору, які необхідні для нормального 
функціонування організму корів.

Жуйним тваринам, як правило, не вистачає 
Фосфору, що належить до ферментів активаторів- 
каталізаторів, тобто таких, які виконують одно
часно каталітичну дію і певну фізіологічну 
функцію. Він активує обмінні процеси в організмі і 
покращує відтворення.

За недостатнього надходження Фосфору в ор
ганізм корів зменшуються прирости їхньої живої 
маси, втрачається апетит, знижується молочна про
дуктивність та ефективність використання пожив
них речовин кормів, порушується функція яєч
ників, що спричинює зниження естрогенної сек
реції на ранніх стадіях вагітності, яка 
припиняється.

У підвищенні біологічної повноцінності 
годівлі молочних корів худоби значну роль відігра
ють мікроелементи -  Ферум, Купрум, Цинк, Йод, 
Кобальт, Манган.

Оскільки, мінеральні речовини тісно пов’язані 
з вітамінами в обміні поживних і біологічно актив
них речовин, то в годівлі високопродуктивних 
корів необхідно велику увагу приділяти їх вітамін
ному живленню. Вітамінні і мінеральні добавки 
слід згодовувати з урахуванням продуктивності і 
фізіологічного стану тварин.

На сьогодні у годівлі корів нормуються лише 
жиророзчинні вітаміни А, D, Е, які мають постійно 
надходити з кормами. Проте, останніми досліджен
нями науковців доведена необхідність у деяких 
випадках контролювати раціони високопродуктив
них корів за вітамінами групи В і К, незважаючи на 
те, що вони утворюються при бактеріальному син
тезі у рубці жуйних.

Вітамін А впливає на білковий, жировий, ву
глеводний і мінеральний обмін, на функцію залоз 
внутрішньої секреції, основним джерелом цього
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вітаміну є каротин. У раціоні для корів має 
міститися не менше 50 мг каротину на 1 кг сухої ре
човини.

Вітамін D бере участь в обміні вуглеводів, 
жирів, білків та інших важливих компонентів, від 
його вмісту залежить здоров’я і продуктивність 
корів, оскільки він є незамінним фактором їх жив
лення. Він бере участь в індукуванні утворення 
кальцієзв’язуючого білка та у всмоктуванні 
Кальцію, Фосфору, Мангану, Феруму, Марганцю, 
Кобальту, Цинку в тонкому відділі кишковику. 
Мінімальна потреба у вітаміні D -  10 МО на 1 кг 
живої маси, оптимальна норма -  20-30 МО/кг.

Для нормального розвитку плода та правиль
ного обміну речовин у матері особливе значення 
має надходження у її організм вітамінів А і D. Не
стача вітаміну А може призвести до аборту, за
тримки посліду та народження слабкого приплоду.

Важливим для забезпечення молочної продук
тивності є введення до складу раціонів вітаміну Е. 
Він тісно пов’язаний із сульфогідрильними гру
пами ряду ферментів і з метаболізмом гормонів і го- 
надотропінів, необхідний для синтезу ДНК, бере 
участь в обміні ліпідів та амінокислот. Норма 
вітаміну Е становить 20-30 мг/кг сухої речовини.

Токоферол регулює білковий, жировий об
міни, впливає на функцію надниркових і щито
подібної залоз, відтворну здатність. Тварини отри
мують вітамін Е з кормом. В раціоні корів на 1кг 
сухої речовини корму має припадати 30 мг вітаміну 
Е.

Велику роль відіграють вітаміни групи В, які 
безпосередньо синтезуються в рубці жуйних: 
тіамін, пантотенова і фолієва кислоти, біотин, 
вітамін Ві2 і вітамін К. Причому концентрація пере
рахованих вітамінів у рубці, залежними від умов 
годівлі, може в десятки разів перевищувати цей по
казник у раціоні. Наявність інтенсивного бак
теріального синтезу майже повністю задовольняє 
потребу у вітамінах групи В і К.

Вітамін С бере участь у найважливіших 
біологічних процесах організму (клітинне дихання, 
окиснення, всмоктування). Практично всі тварини 
здатні синтезувати вітамін С. Встановлено його по
зитивний вплив на кровотворні й імунобіологічні 
процеси в організмі. Важливу роль вітамін С 
відіграє у процесах утворення колагену.

Досліджуючи, розкрили механізми позитив
ного впливу мікроелементів на організм тварин. 
Мікроелементи сприяють підвищенню активності 
ферментів шлунково-кишкового тракту, покра
щують перетравлення і використання організмом 
поживних та біологічно активних речовин і тим са
мим підвищують коефіцієнт корисної дії кормів та 
продуктивність тварин.

Мінеральний склад кормів залежить від типу 
ґрунтів, кліматичних умов, виду рослин, фази веге
тації, агрохімічних заходів, технології зберігання і 
використання та інших чинників.

Обмін мінеральних елементів не можна 
розглядати окремо, незалежно або ізольовано один 
від одного. У складному процесі обміну речовин в 
організмі мінеральні елементи перебувають у

тісному зв’язку і взаємодії не лише між собою, але 
й з органічними компонентами.

На багато функцій в організмі мінеральні еле
менти впливають не окремо, а парами або групами, 
справляючи однакову дію, проте, деякі з них є ан
тагоністами. Надлишкове надходження окремих 
елементів може завдати шкоди або спричинити 
отруєння, оскільки організм неспроможний вчасно 
виділити їх. Іноді окремі елементи замінюють один 
одного при утворенні органічно-мінеральних спо
лук, що можна досить часто виявити в деяких фер
ментів.

У зв’язку з цим нерідко спостерігається не
стача одних і надлишок інших елементів, що приз
водить до виникнення захворювань, зниження про
дуктивності, запліднення, погіршення якості про
дукції та ефективності використання корму. Щоб 
запобігти цьому, використовують різні сполуки, 
проте їх біологічна доступність неоднакова. Крім 
того, технологічні властивості солей мікроеле
ментів істотно впливають на якість преміксів і 
комбікормів.

Взаємодія мікроелементів один з одним є важ
ливим фактором у живленні тварин. Вивчати 
взаємозв’язки мінеральних елементів і поживних 
речовин досить важко, оскільки від кількості до
сліджуваних елементів у раціоні залежить кількість 
груп тварин у досліді. Тому дослідники рідко вив
чають у досліді більше трьох мінеральних еле
ментів.

У годівлі високопродуктивних корів особливо 
важливу роль відіграють Кобальт, Купрум, Йод, 
Ферум, Манган, Цинк, Селен і Молібден. Манган, 
Купрум і Кобальт дуже часто містяться в кормах 
лише в незначній кількості. Тому для підтримки 
нормального обміну речовин та забезпечення мо
лочності необхідно давати високопродуктивним 
коровам ці елементи додатково, у вигляді солей або 
хелатних сполук. Крім того, потреба високопродук
тивних корів у мікроелементах значно збіль
шується при надмірному вмісті у кормовому 
раціоні деяких макроелементів. Так, наприклад, за 
високого вмісту у раціоні Кальцію знижується всм
октування Цинку, а за його надлишку -  Йоду. Крім 
цього, при підвищеному вмісті у раціоні Кальцію і 
фітинової кислоти збільшується потреба тварин у 
Цинку, оскільки при цьому утворюється кальціє- 
цинко-фітатний комплекс у шлунково-кишкового 
тракті. Такий складний комплекс вважається важ
корозчинним і практично недоступним для ор
ганізму в процесі перетравлення і засвоєння.

Встановлено вплив Мангану на зниження 
рівня цукру в крові, що супроводжується зміною 
гліко- літичної та амілолітичної активності крові. 
Найбільш активну дію на обмін жирів і ліпідів 
справляє Манган, який підсилює ліпотропну дію 
холіну.

Манган позитивно впливає на процес крово
творення у тварин, а також на обмін азотистих ре
човин.

Процеси остеогенезу, пігментації і кера- 
тинізації вовни, формування меланіну, колагену,
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еластину, відкладання солей Кальцію і Фосфору Для проведення досліду було сформовано 5
відбувається за безпосередньої участі Купруму. груп по 10 голів, одна контрольна і чотири дослідні,

схема проведення досліду представлена у таблиці 1.
Таблиця 1

Схема проведення досліду
Група Кількість голів у групі Досліджуваний фактор

1 контрольна 10 ОР
2 дослідна 10 ОР + Єи804-27,4 г/т; 2п804-379,4 г/т; Мп-169 г/т
3 дослідна 10 ОР + Мп804-295,4 г/т, 2п804-379,4 г/т; Си-65 г/т
4 дослідна 10 ОР + Си804-27,5 г/т; Мп804-295,4 г/т; 2п-300 г/т
5 дослідна 10 ОР + Мп-169 г/т, Си-65 г/т, 2п-300 г/т

Відбір середніх проб молока для аналізу про- організмом, з утворенням і нагромадженням основ- 
водили згідно з загальноприйнятими методиками. них метаболітів у крові, які беруть участь у тому чи 

В даному випадку дуже важливо було визна- іншому обміні речовин (табл.2). 
чити сумарний ефект використання цих елементів

Таблиця 2
Гематологічні показники крові піддослідних корів (М ±т; п=5)__________________

Показник
Група

контрольна дослідна
1-а 2-а 3-я 4-а 5-а

Еритроцити, 1012/л 9,69±0,283 9,85±0,217 10,01±0,266 9,86±0,309 9,86±0,311
Гемоглобін, г/л 121,2±0,647 122,3±0,758 122,7±0,513 121,7±0,622 123,1±0,820
Лейкоцити, 109/л 8,24±0,133 8,01±0,116 7,95±0,188 8,20±0,115 8,21±0,124
Загальний білок,г/л 78,7±0,273 79,8±0,167* 81,4±0,210** 80,3±0,189** 80,3±0,190**
Альбуміни, г/л 31,2±0,18 32,4±0,22 32,9±0,15 32,7±011 34,3±0,09
а-глобуліни, г/л 7,0±0,03 6,4±0,02 6,9±0,03 6,8±0,04 6,8±0,03
Р-глобуліни, г/л 9,2±0,05 8,4±0,02 8,2±0,04 8,3±0,01 8,3±0,03
у-глобуліни, г/л 21,8±0,04 23,0±0,05*** 24,4±0,08*** 24,2±0,06*** 24,2±0,07***
Кальцій, ммоль/л 2,48±0,253 2,56±0,216 25,8±0,176 25,4±0,143 25,7±0,151
Неорганічний Фосфор, 
ммоль/л 2,20± 0,346 2,23± 0,266 2,28± 0,190 2,24± 0,152 2,28± 0,148

Купрум, мкмоль/л 138,5± 2,78 152,2± 3,521 186,2± 2,01*** 157,8± 2,09* 197,6± 2,01***
Цинк, мкмоль/л 340,4± 2,78 378,8± 1,87* 377,9± 7,27* 396,8± 5,33* 416,8± 5,22*
Манган, мкмоль/л 34,5±3,02 43,5±1,89* 37,7±7,28 37,8±5,41 47,8±5,36*
Лужний резерв об% СО2 50,2±2,10 52,1±1,87 51,0±2,02 51,3±1,98 51,9±1,85
ЛЖК, мг% 10,22± 0,385 12,20± 0,323*** 12,96± 0,547*** 12,92± 0,425*** 16,96± 0,421***
Каротин, мг % 0,174± 0,0402 0,226± 0,0334 0,199± 0,0511 0,201± 0,0398 0,228± 0,0278
Пероксидаза, од./г ге
моглобіну 22,4±1,19 18,3±1,72 16,4±1,08* 15,5±0,91* 15,5±0,92*

Каталаза, од./г гемоглобіну 1,99±0,092 2,18±0,109 2,25±0,083 2,30±0,114 2,32±0,112*

Препарати Мангану, Купруму і Цинку спричи
нили зменшення вмісту в сироватці крові корів до
слідних груп а-глобулінової фракції на 9,38 % -  в 
2-й дослідній групі; на 1,45 % -  в 3-й; на 2,94 % -  в 
4-й і 5-й дослідних підгрупах. Щодо Р-глобулінової 
фракції білка і у-глобулінів, то їх було більше порі
вняно з контролем у сироватці крові корів усіх до
слідних груп. Причому найбільша різниця (10,84 
%) вмісту р-глобулінової фракції білка і (11,0%) у- 
глобулінів визначалася у крові корів 4-ї і 5-ї дослі
дних груп.

У дослідженнях не вдалося встановити 
помітного впливу змішанолігандних комплексів на 
такі показники крові, як лужний резерв, концентра
цію неорганічного Фосфору, Кальцію, Натрію і 
Калію. В той же час, досить помітною була їх дія на 
концентрацію Мангану, Купруму і Цинку в крові 
корів дослідних груп. Ці показники у тварин 2-ї, 3- 
ї, 4-ї і 5-ї дослідних груп були більшим проти кон
трольних, відповідно, на 9,0-13,3; 13,7-59,1 і 38,4-

76,4 мкмоль/л. У дослідних тварин підвищувалася 
також каталазна і пероксидазна активність, що, оче
видно, сприяло кращому перебігові окисновіднов- 
них процесів в організмі.

Одними із основних молокоутворених речовин 
у жуйних є леткі жирні кислоти, концентрація яких 
у крові залежить від складу раціону, інтенсивності 
ферментації, а також від загального стану обміну 
речовин. В умовах нашого досліду кількість летких 
жирних кислот в крові піддослідних тварин зі 
заміною в раціонах сірчанокислих солей Мангану, 
Купруму і Цинку змішанолігандні комплекси Ман
гану, Купруму і Цинку мала тенденцію до збіль
шення. Зокрема, за споживання Мангану цей показ
ник дорівнював 1,98 мг/%, або 19,4 % (р < 0,001); 
Купруму -  2,74 мг/%, або 26,8 % (р < 0,001); Цинку
-  2,7 мг/%, або 26,4 % (р < 0,001), а для зміша- 
нолігандних комплексів Мангану, Купруму і Цинку
-  6,74 мг/%, або 66,0 % (р < 0,001).
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Рівень каротину в крові характеризує інтенсив

ність обміну речовин організму і його резистент
ність. Виявилось, що використання змішаноліганд- 
них комплексів у раціонах дослідних корів пози
тивно впливає на використання каротину і 
нагромадження його в крові. Так, при надходженні 
змішанолігандних комплексів цей показник стано
вив: Мангану -  0,226 мг/%; Купруму -  0,199 мг/%; 
Цинку -  0,201 мг/% і Мангану, Купруму і Цинку -  
0,228 мг/ % проти 0,174 мг/ % у контролі.

Таким чином, заміна в раціонах високопродук
тивних корів сірчанокислих солей мікроелементів

тенденція до збільшення характерних метаболітів 
організму в крові піддослідних груп корів вигідно 
відрізняється від рівня контрольної групи, що дово
дить правильність висновків про сприятливу дію 
змішанолігандних комплексів на інтенсивність 
процесів обміну речовин.

Також встановлено, що висока молочна проду
ктивність і відтворна здатність корів значною мі
рою залежать від збереженості їхньої живої маси. 
Зважаючи на це, упродовж досліду враховували 
зміни показників живої маси піддослідних корів. 
Аналіз динаміки живої маси піддослідних корів по-

на змішанолігандні комплекси не справляє негатив- казав, що вона впродовж досліду зменшувалася у 
ної дії на гомеостаз організму, що підтверджується тварин всіх груп (табл.3). 
показниками крові піддослідних тварин. При цьому

Таблиця 3
Динаміка живої маси піддослідних корів під час досліду (М ±т; п=5)______________

Показник
Група

контрольна дослідна
1-а 2-а 3-я 4-а 5-а

На початку досліду, кг 582,4±9,44 584,2±7,05 586,1±5,83 591,1±4,63 575,3±7,05
В кінці 1-го місяця, кг 568,9±9,34 573,7±7,06 573,3±8,09 579,5±4,65 564,2±6,46
Втрати за 1-й місяць, кг 13,5±0,49 10,5±0,13 12,8±0,32 11,6±0,15 П,1±0,10
До контролю, % 2,32 1,79 2,18 1,97 1,94
В кінці 2-го місяця, кг 561,2±9,33 568,5±6,94 566,5±7,69 574,2±4,64 558,9±6,46
Втрати за 2-й місяця, кг 7,7±0,15 5,2±0,07 6,8±0,11 5,3±0,07 5,3±0,06
До контролю, % 1,35 1,18 1,19 0,90 0,94
Втрати за два місяця, кг 21,2±0,63 15,7±0,62 19,6 ±0,72 21,0±0,15 20,6±0,17
До контролю, % 3,64 2,69 3,34 2,86 2,85
В кінці 3-го місяця , кг 557,6±9,37 565,7±6,93 563,4±8,94 572,1±4,67 556,8±6,49
Втрати за 3-й місяць, кг 3,6±0,14 2,8±0,09 3,1± 2,1±0,06 2,1±0,07
До контролю, % 0,64 0,49 0,55 0,36 0,37
Втрати за три місяці, кг 24,8±0,56 18,5±0,54 22,7±0,68 23,1±0,18 22,7±0,19
До контролю, % 4,26 3,17 3,87 3,21 3,20
В кінці 4-го місяця. кг 559,7±9,34 570,1±6,94 566,2±7,06 576,4±4,69 561,7±6,46
Приріст за 4-й міс., кг 2,1±0,07 4,4±0,25 2,8±0,26 4,3±0,13 4,9±0,08
До контролю, % 0,38 0,78 0,50 0,75 0,88
В кінці 5-го місяця , кг 562,7±9,43 575,3±6,94 571,6±8,58 583,6±4,68 569,6±6,40
Приріст за 5-й міс., кг 5,0±0,08 6,7±0,14 5,4±0,12 7,2±0,13 7,9±0,12
До контролю, % 0,54 0,91 0,95 1,15 1,23
Приріст за дослід, кг 7,1±0,16 11,1±0,12 8,2±0,14 11,9±0,13 12,8±0,13
До контролю, % 0,93 1,70 1,46 2,01 2,30

Аналіз даних таблиці 3 показав, що корови усіх 
піддослідних груп упродовж 2-го і 3-го місяців лак
тації, які збігалися з 1 і 2 місяцями досліду, втра
чали свою живу масу, що є характерним для ново- 
розтелених корів, особливо високопродуктивних. 
Однак ці втрати у тварин дослідних груп були мен
шими. Якщо у 1-й контрольній групі за 1-й місяць 
досліду жива маса зменшилася на 13,5 кг, або 2,32 
%, то у 2-, 3-, 4- і 5-й дослідних групах, відповідно, 
на 10,5 кг; 12,8; 11,6 і 11,3 кг, або 1,79 %; 2,18; 1,97 
і 1,94 %. Найбільші втрати живої маси спостеріга
лися в корів 3-ї дослідної групи (2,18 %), де вико
ристовували Си, менші: на 0,21 % -  у корів 4-ї до
слідної групи, де використовували 2п; на 0,24 % -  
у корів 5-ї дослідної групи, де використовували Мп, 
Си і 2п; на 0,38 % -  у корів 2-ї дослідної групи, де 
використовували Мп.

За 2-й місяць досліду також відбувалося змен
шення живої маси піддослідних корів. Причому у

контрольних тварин це становило у середньому 7,7 
кг, або 1,35 %, а в дослідних -  5,2-6,8 кг, або 0,90
1,19 %.

На третьому місяці експерименту втрати живої 
маси корів усіх груп порівняно з 1-м місяцем 
помітно зменшилися, проте у контрольних тварин 
вони були більш помітними, ніж у дослідних -  3,6 
проти 2,1-3,1 кг.

Загальні втрати живої маси за перші три місяці 
досліду у корів контрольної групи становили 24,8 
кг, або 4,26 %, а у їх аналогів з дослідних груп -  
18,5-23,1 кг, або 3,17-3,83 %.

Починаючи з 4-го місяця досліду, жива маса 
піддослідних корів почала збільшуватись. У кон
трольних корів це збільшення дорівнювало 2,1 кг, 
або 0,38 %, а в дослідних -  2,8-4,9 кг, або 0,50-0,88 
%. Ще вищими прирости живої маси були у корів 
на 5-му місяці досліду: у контрольній групі -  5,0 кг, 
або 0,54 %, а в дослідних -  5,4-7,9 кг, або 0,91-1,23
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%. Загалом же за останні два місяці досліду жива 
маса корів контрольної групи зросла на 7,1 кг, або 
0,93 %. Щодо приросту живої маси у дослідних 
корів, то він становив 8,2-12,8 кг, або 1,46-2,30 %, 
що вище, ніж у контролі, на 1,1- 5,7 кг, або 15,5
80,28 %.

Важливою оцінкою впливу Мангану, Купруму 
і Цинку на продуктивність піддослідних корів і 
ефективність використання ними поживних речо
вин раціонів є підведення загального підсумку по
казників за весь дослід, які приведені в таблиці 4.

Як свідчать дані таблиці 4, заміна у раціоні ко
рів 2-ї дослідної групи 650 мг неорганічного Ман
гану на 300 мг органічного, забезпечило цього еле
мента з фактично спожитими кормами лише на 
77,4% від норми але підвищило молочну продукти
вність корів у цілому за дослід на 9,92% (р<0,01)

порівняно з показниками 1-ї контрольної групи. За
безпеченість Купрумом була вище за норму на 4 %, 
а Цинком -  на 6,02%. При цьому значне збільшення 
надою (в розрахунку на 4 %-ве молоко) відбувалось 
у другий період досліду.

В раціонах, які використовували під час до
сліду, визначався дефіцит Купруму (65 мг), який 
компенсували сірчанокислим Купрумом у корів 1-ї 
контрольної групи та 2-, 4- і 5-ї дослідних груп в 
складі преміксу. У корів 3-ї дослідної групи неор
ганічний Купрум замінили на органічний в складі 
(0,065 г на 1 корову на добу), що забезпечило за
гальноприйняту норму. При цьому кількість Си ми 
знизили на 50 % порівняно з дозою 1,5 г, яку реко
мендували для дослідження в нашому досліді 
спеціалісти. Забезпеченість Манганом була на 2,19 
% нижче норми, а Цинком -  більше норми на 
4,44%.

Таблиця 4
Продуктивність корів та витрати кормів на молоко в середньому за перший науково-господарський до
_______________________________________ слід (М ±т; п=5)________________________________________

Показник

Група
контрольна дослідна

1-а
2-а 3-я 4-а 5-а

Середньодобовий надій, кг
Молока натур. жирності 33,93±0,278 36,82±0,535** 35,87±0,544* 37,69±0,287** 40,48±0,632**
Молока 4 %-ої жирності 32,51±0,324 35,43±0,535** 33,71±0,544* 36,55±0,264** 39,77±0,632***
Вміст жиру в молоці,% 3,80± 0,013 3,85±0,013* 3,76±0,034 3,88±0,023** 3,93±0,020***

Валовий надій на корову, кг
Молока натуральної жир
ності 5768,1±47,30 6259,4±90,99** 6097,9±92,51** 6407,3±48,84** 6881,6± 107,43**

У відсотках до 1-ї групи 100 108,52 105,72 111,08 119,30
Молока 4 %-ої жирності 5526,5±55,16 6023,1±82,20** 5730,7±118,57* 6213,5±44,83** 6760,9±107,50***
У відсотках до 1-ї групи 100 108,99 103,69 112,43 122,36

Середньодобове споживання
Кормові одиниці 25,76 26,79 26,14 27,56 28,64
Перетравний протеїн, г 2882,71 3005,99 2926,11 3070,24 3230,38
Перетравного протеїну 1 
корм. од., г 111,91 112,21 106,18 111,41 112,8

Витрати на 1 кг молока, к. 
од.

0,76 0,73 0,73 0,74 0,71

В результаті молочна продуктивність корів 3-ї 
групи підвищилася на 3,69 % порівняно з 1-ю кон
трольною групою, але це підвищення було 
невірогідним.

В першому періоді досліду, замість 850 мг 
Цинку в формі сірчанокислого, в рецепт преміксу 
для корів 4-ї дослідної групи включили 450 мг 2п, 
тобто замінили 53 % неорганічного Цинку на ор
ганічний. В результаті забезпеченість Цинком ви
сокопродуктивних корів становила 82,41% 
порівняно з нормою. Забезпеченість Манганом і 
Купрумом, корів цієї групи за спожитими кормами 
була відповідно на 1,48 % і 5,17 % більша від 
норми.

В результаті молочна продуктивність корів 4-ї 
дослідної групи в цілому за дослід підвищилася -

на 12,43 % (р < 0,01) порівняно з контрольною гру
пою.

Проте, найвища продуктивність у цілому за 
обидва періоди досліду була у корів 5-ї дослідної 
групи, в раціони яких уводили Манган, Купрум і 
Цинк. Від корів цієї групи в середньому за 170 днів 
досліду було надоєно на 1 корову 6760,9 кг молока 
4 %-ї жирності, що на 22,36 % (р < 0,001) більше від 
контролю. Забезпеченість при цьому Манганом 
становила 88,84 %; Купрумом -  109,39 %; Цинком 
-  86,03 % від норми за спожитими кормами.

Поряд з вивченням молочної продуктивності 
досліджували також хімічний склад молока піддос
лідних корів залежно від рівня Мп, Си і 2п в раціо
нах (табл. 5).
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Таблиця 5

Хімічний склад молока піддослідних корів (M±m; n=5)

Показник
Група

контрольна дослідна
1-а 2-а 3-я 4-а 5-а

Вода, % 86,70±0,045 86,64±0,020 86,69±0,059 86,64±0,047 86,56±0,043
Білок, % 3,18±0,031 3,17±0,027 3,17±0,027 3,18±0,036 3,21±0,030
Жир, % 3,80±0,013 3,85±0,013* 3,76±0,034 3,88±0,023** 3,93±0,020**

Лактоза, % 5,55±0,018 5,58±0,014* 5,59±0,011* 5,54±0,012 5,54±0,014
Зола, % 0,78±0,004 0,77±0,003* 0,79±0,004 0,77±0,006 0,75±0,005**

Густина молока, г/см3 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029

Вивчення хімічного складу молока (табл. 5) 
показало, що за густиною, вмістом білка, лактози та 
золи дослідні зразки практично не відрізнялися від 
контролю. У молоці корів дослідних груп підви
щувався вміст жиру на 0,05- 0,13 %, внаслідок чого 
зростала міжгрупова різниця в надоях 4 %-го мо
лока.

Водночас встановлено вірогідне (р < 0,01) 
зменшення в молоці кількості соматичних клітин.

Особливо це стосується корів, яким давали Мп, 
2п та одночасно Мп, Си і 2п. Можна твердити, що 
зменшення кількості соматичних клітин відбува
лося поступово упродовж науково-господарського 
досліду і становило (тис/мл): в 1-й контрольній 
групі -  450,9; в 2-й дослідній групі -  354,0; в 3-й 
дослідній -  420,3; в 4-й дослідній -  331,3; у п ’ятій 
дослідній групі -  293,4.

Встановлено, що зменшення кількості сома
тичних клітин в цілому за дослід становило менше: 
в контролі на -  44,4 %; на 51,2 % -  Мп; на 46,3 % -  
Си; на 51,4 % -  2п; на 55,1 % -  Мп, Си і 2п 
порівняно з контролем. Відповідно до контролю 
становило у 2-й групі на 6,8; у 3-й на 1,9; у 4-й на 
6,9; у 5-й на 10,7 % зменшився вміст соматичних 
клітин у молоці корів за дослід.
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