
На сучасному етапі розвитку галузі молоч-
ного скотарства та забезпечення здоров’я тва-
рин, а також їх ефективне господарське вико-
ристання, є однією із найважливіших проблем 
аграрної науки та сільськогосподарської прак-
тики. 

Повноцінна годівля продуктивних тварин є 
одним із найважливіших чинників, що забез-
печує успіх племінної роботи, є основою під-
вищення продуктивності, вдосконалення існу-
ючих та створення нових порід і типів. Особ-
ливе відношення до оптимізації умов годівлі 
має бути  в стадах, що мають високий генетич-
ний потенціал продуктивних якостей, для реа-
лізації яких необхідно застосовувати науково 
обґрунтовану систему годівлі, орієнтованої на 
особливості обміну речовин у високопродук-
тивних корів [6]. 

Науковцями доведено, що висока молочна 
продуктивність корів викликає велике напру-
ження обмінних процесів в організмі, ось чому 
висуває підвищені вимоги до організації пов-
ноцінної годівлі, утримання і ранньої діагнос-
тики порушень в організмі [1]. 

Основним індикатором, що розкриває кар-
тину метаболізму в організмі тварин, є внутрі-
шнє рідке середовище. Кров – найважливіша 
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Вивчено ефективність впливу добавок органічної форми мікроелементів – біоплексів у годівлі 

лактуючих високопродуктивних корів голштинської породи.  

Для виявлення дефіциту протеїну в раціонах, визначали вміст альбуміну в сироватці крові 

корів, який був вище на 8,65–11,47 % при згодовувані мікроелементів – біоплексів, ніж у тварин, 

які не отримували ці органічні сполуки, що вказує на підвищення рівня білкового обміну.  

Проведені дослідження підтверджують, що при незмінності раціону і його поживності, але 

за умови згодовування органічних біокомплексів  за рахунок підвищення біоконверсії енергії корму 

в енергію синтезу молока, надій за перші 70 діб у тварин зростає на 4,76–15,29 %, а вміст жиру 

та білку в молоці тварин підвищується відповідно з 3,57 до 3,82 % та –  з 3,07 до 3,18 % 

Дійні корови голштинської породи, органічні мікроелементи Bioplex® Мn, Bioplex® Cu і 

Bioplex® Zn, раціон, загальний білок, альбумін, глюкоза, молочна продуктивність, вміст білка 

і жиру у молоці корів. 

інтегруюча система, яка забезпечує обмін ме-
таболітами та інформацією між тканинами і 
клітинами, та забезпечує пластичну і захисну 
функції організму. У здорової тварини кров 
має досить постійний клітинний склад, тому 
його зміни, які настають при різних захворю-
ваннях, мають дуже важливе діагностичне зна-
чення [5, 8]. 

У лабораторних дослідженнях крові корів 
визначають показники, які вказують на зміни, 
що відбуваються в організмі, що особливо ва-
жливо при виявленні відхилень на початкових 
стадіях захворювань, коли клінічних проявів 
ще немає. 

Найінформативнішим показник досліджен-
ня крові, який найчастіше використовується, 
це її загальний аналіз. За даними аналізу мож-
на виявити ранні ознаки хвороби у тварин. 
Другим основним видом аналізу є біохімічний 
аналіз крові, який розкриває повну картину 
функціонування того або іншого органу  в ці-
лісній системі тваринного організму[5]. 

Метою наших досліджень було експериме-
нтальне визначення ефективності та обґрунту-
вання рецептури удосконалених зональних 
преміксів в годівлі високопродуктивних корів 
голштинської породи із застосуванням мікро-
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елементів органічної форми Bioplex® – Мn, Cu 
і Zn, а також встановити їх вплив на обмінні 
процеси у високопродуктивних корів та моло-
чну продуктивність. 

Матеріали та методика досліджень. До-
слідження проведені в племінному господарс-
тві з розведення корів  голштинської породи 
ТОВ “Агрофірма ім. Горького” Дніпропетровсь-
кої області.  

Для проведення науково-господарського 
досліду, згідно зі схемою досліджень (табл. 1), 
було зроблено за загальноприйнятими рекоме-
ндаціями підбір тварин і комплектування п’я-
ти груп за принципом пар-аналогів по 10 голів 
у кожній [9].  

У підготовчий період була проведена робо-
та з формування груп і адаптації тварин до 
умов досліду. У цей період за однакової годів-
лі перевіряли аналогічність піддослідних гол-
штинських корів. Тривалість науково-
господарського досліду склала 170 діб, зокре-
ма тривалість першого періоду досліду склала 
70 діб.  

У науково-господарському досліді добавки 
біметалів згодовували коровам у складі премі-
ксу з концентрованими кормами.  

Для всіх тварин застосовувався загально-
прийнятий в господарстві раціон, збалансова-
ний за поживними речовинами. Для піддослід-
них тварин вітамінно-мінеральні добавки вво-
дили в раціон у складі комбікорму. Мінераль-
на добавка піддослідним коровам І 
(контрольної) групи містила Манган, Купрум і 
Цинк з неорганічних сполук (табл. 2).  

У дослідних ІІ–V групах голштинських ко-
рів неорганічний Магній, Купрум і Цинк замі-
нили органічними сполуками, які широко за-
стосовуються в годівлі молочної худоби Євро-
пи та Північної Америки. Ці мікроелементи -
біоплекси відрізняються від звичайних неорга-
нічних сполук тим, що мають вищу міру біо-
логічної доступності для тварини, не виявля-
ють негативного впливу на мікрофлору рубця 
та сприяють значному підвищенню продукти-
вності порівняно з неорганічною формою, яку 
теж широко використовують. 

При проведенні дослідів враховували годів-
лю піддослідних лактуючих тварин, брали 
проби кормів та проводили їх аналіз відповід-
но до загальноприйнятих методичних рекоме-
ндацій. 

У крові піддослідних голштинських корів 
визначали показники, що характеризують, по-
перше, стан білкового обміну - це загальний 
білок, його фракції, білковий індекс та сечови-
ну. Для характеристики енергетичного і вугле-
водно-жирового обміну, по-друге, визначали у 
крові тварин глюкозу та кетонові тіла. Стан 
мінерального обміну у лактуючих корів визна-
чали, у третє, за кількістю кальцій та неоргані-
чного Фосфору, а також їх співвідношення у 
крові. Вітамінне забезпечення молочних корів 
визначали, у четверте, за концентрацією у кро-
ві тварин каротину.  

При проведенні біохімічних досліджень 
крові піддослідних голштинських корів вико-
ристовували діагностичні набори, а також за-
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Таблиця 1. Схема науково-господарського досліду  

Група 
Тривалість до-
слідного пері-

оду, діб 
Досліджуваний фактор 

Період роздою 

І (контрольна),  
n=10 

70 ОР + MnSO4- 295,4г/т, CuSO4- 27,5 г/т, ZnSO4-379,4 г/т 

ІІ, n=10 70 ОР + CuSO4-27,4г/т, ZnSO4-379,4г/т, Bioplex® Mn-169 г/т 

ІІІ, n=10 70 ОР + MnSO4- 295,4 г, ZnSO4- 379,4 г, Bioplex® Cu-65 г/т 

ІV, n=10 70 ОР + CuSO4- 27,5 г, MnSO4- 295,4г, Bioplex® Zn-300 г/т, 

V,  n=10 70 ОР + Bioplex® Mn-169 г/т, Bioplex®Cu-65 г/т, Bioplex® Zn -
300 г/т 
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Показник 

Група 
І 

(контрольна),n
=10 

ІІ, n=10 ІІІ, n=10 ІV, n=10 
V, 

n=10 

Сіно вико-вівсяне 4,5 4,6 4,5 4,7 4,7 
Сінаж люцерновий 7,2 7,5 7,8 7,8 7,9 
Силос кукурудзяний (мол.-вос. стиглості) 23,3 23,6 24,1 24,5 24,8 
Буряк напівцукровий 10 10 10 10 10 
Меляса кормова 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Комбікорм 11,8 12,2 12,0 12,5 13,8 

В раціоні міститься 
Кормові одиниці 27,73 28,76 28,31 29,74 30,37 
Обмінна енергія, МДж 305,83 317,41 312,55 322,96 333,48 
Суха речовина, кг 27,46 28,6 28,14 29,09 29,89 
Сирий протеїн, г 4202,43 4369,74 4297,73 4454,66 4625,14 
Перетравний протеїн, г 3168,45 3290,30 3236,74 3355,94 3495,29 
Легкорозчинна фракція протеїну, г 2464,71 2560,58 2519,74 2607,64 2699,68 
Важкорозчинна фракція протеїну, г 1738,02 1809,52 1778,31 1847,4 1925,86 
Лізин, г 153,45 159,82 157,16 162,91 168,78 
Метіонін+цистин, г 123,22 128,08 125,99 130,62 135,81 
Триптофан, г 44,25 45,98 45,22 46,96 49,08 
Сира клітковина, г 4480,57 4698,11 4614,88 4779,53 4874,01 
Крохмаль, г 5078,56 5256,44 5169,88 5381,58 5703,83 
Цукри, г 3630,38 3687,96 3664,4 3711,9 3749,12 
Сирий жир, г 754,30 788,91 3908,71 804,7 832,7 
Кухонна сіль, г 190 190 190 197 199 
Кальцій, г 175,8 178,2 177,2 179,26 181,05 
Фосфор, г 104,89 108,92 107,1 111,23 116,38 
Магній, г 53,88 56,15 55,21 57,25 59,3 
Калій, г 402,48 417,58 411,63 423,25 430,51 
Сірка, г 57,26 59,58 58,58 60,68 62,74 
Ферум, мг 5427,5 5674,99 5577,15 5770,47 5900,57 
Купрум, мг 305,25 315,06 310,65 320,76 333,62 
Цинк, мг 1991,84 2056,67 2026,14 1598,62 1669,35 
Кобальт, мг 21,57 22,4 22,0 22,89 23,94 
Манган, мг 1857,09 1501,62 1896,81 1968,59 1723,36 
Йод, мг 24,94 25,86 25,45 26,45 27,83 
Каротин, мг 1165,59 1218,85 1196,41 1244,12 1291,32 
Вітаміни: А, тис. МО           
Д, тис. МО 30,16 31,32 30,80 32,08 33,92 
Е, мг 1923,2 2024,99 1985,41 2061,88 2105,65 
В4 мг 23747,1 24250,7 23999,0 24628,5 25635,7 
В5, мг 1247,56 1296,05 1274,68 1322,52 1379,3 

Цукро-протеїнове співвідношення 1,15:1 1,12:1 1,14:1 1,11:1 1,08:1 
Цукро-крохмале-протеїнове відношення 2,75:1 2,72:1 2,73:1 2,71:1 2,71:1 
Відсоток ВРФП від сирого протеїну 42,46 41,41 41,38 41,48 41,64 
Кількість сухої речовини на 100 кг живої 
маси, кг 

  
4,65 

  
4,77 

  
4,72 

  
4,85 

  
4,99 

Вміст у сухій речовині клітковини, % 16,1 16,4 16,4 16,4 16,3 
Концентрація в 1 кг  сухої речовини, мг 

Мангану 66,64 52,51 67,41 67,68 57,66 
Купруму 10,96 11,02 11,04 11,03 11,17 
Цинку 71,47 71,92 72,01 54,96 55,85 

Таблиця 2. Фактичне споживання піддослідними коровами голштинської породи  кормів 
та їх поживність, кг/гол/добу  
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гальноприйняті лабораторні методи, прийняті  
у ветеринарній практиці [9].  

Під час проведення досліджень (табл. 3) у 
піддослідних тварин всіх дослідних груп у пе-
ршу фазу лактації, встановлено, що гематоло-
гічні показники, а також білковий, вуглеводно-
жировий та мінеральний обмін знаходилися в 
межах фізіологічної норми, що вказувало на 
достатній рівень здоров’я організму високо-
продуктивних молочних корів. 

Для визначення дефіциту протеїну в раціоні 
визначали концентрацію альбуміну в сироватці 
крові піддослідних голштинів. Встановлено, 
що вміст альбуміну в сироватці крові корів ІІ, 
ІІІ, ІV і V груп був, відповідно, на 3,73 г/л, 
2,83, 3,70 і 3,75 г/л або на 11,4 %, 8,65, 11, 31 і 
11,47 % вищий, ніж у їх аналогів І 
(контрольної) групи, що свідчить про підви-
щення білкового обміну у тварин, які отриму-
вали органічні форми мікроелементів – біопле-
ксів. 

Про рівень вуглеводного обміну в організмі 
піддослідних тварин можна судити за вмістом 
глюкози у крові. Аналізи показують, що її кон-
центрація у корів лактуючих голштинських 
тварин ІІ, ІІІ, ІV і V груп була вищою, відпові-

дно, на 4,82 %, 6,43, 7,40 і 8,04 %, ніж у тварин 
І (контрольної) групи. 

Добре відомо, що мінеральні сполуки у кро-
ві тварин знаходяться в різних фізико-
хімічних станах, в іонізованому стані та у  ви-
гляді біохімічних комплексів з білками. То ж 
найбільш активними в обміні речовин є міне-
ральні сполуки, які пов’язані з білками крові. 
При цьому, їх вміст значно коливається, оскі-
льки великою мірою залежить від фізіологіч-
ного стану організму. В проведених дослі-
дженнях встановлено, що в період роздою в 
крові піддослідних тварин ІІ–V груп вміст 
Кальцію, порівняно з показниками ровесниць І 
(контрольної) групи, вищий відповідно на 3,83 
%, 2,55, 6,38 і 8,09 %. 

Дещо інша картина спостерігалася за рівнем 
неорганічного Фосфору в крові піддослідних 
високопродуктивних голштинських корів. Йо-
го концентрація коливається від 1,64 ммоль/л 
у тварин І (контрольної) групи, до 1,84 ммоль/
л у корів  ІІ–V груп. Міжгрупової достовірної 
різниці за цим показником у проведених дослі-
дженнях не встановлено.  

Таким чином, введення в раціон лактуючих 
корів голштинської породи мікроелементів 

  
Показник 

Група 
І (контрольна), 

n=10 
ІІ, n=10 ІІІ, n=10 ІV, n=10 V, n=10 

Загальний білок, 
г/л 

82,22±0,948 85,26±0,865 84,34±0,356 85,32±0,372 85,49±0,268 

Альбумін, г/л 32,71±0,530 36,44±0,399 35,54±0,372 36,41±0,337 36,46±0,315 
Лужна фосфатаза, 
ммоль/ч/л 

1,19±0,043 1,32±0,040 1,29±0,035 1,33±0,026 1,35±0,012 

Сечовина, 
ммоль/л 

3,37±0,010 4,09±0,053 3,60±0,069 4,17±0,044 4,25±0,064 

Глюкоза, ммоль/л 3,11±0,087 3,26±0,012 3,31±0,028 3,34±0,042 3,36±0,009 
Холестерол, 
ммоль/л 

2,75±0,046 2,55±0,045 2,58±0,012 2,52±0,024 2,48±0,037 

Каротин, мг 0,43±0,008 0,50±0,020 0,45±0,019 0,53±0,026 0,59±0,032 
Кальцій, ммоль/л 2,35±0,079 2,44±0,007 2,41±0,022 2,50±0,021 2,54±0,008 
Фосфор, ммоль/л 1,64±0,117 1,72±0,028 1,71±0,028 1,80±0,042 1,84±0,006 
Са/Р, од. 1,46±0,138 1,42±0,020 1,41±0,020 1,39±0,041 1,38±0,006 

Таблиця 3. Біохімічні показники крові піддослідних високопродуктивних корів  
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органічної форми активізує обмінні процеси в 
їх організмі, що позитивно впливає як на рі-
вень продуктивності, так і на якість молока 
(табл. 4).  

При незмінності раціону і його поживності 
надій у тварин І (контрольної) групи за 70 діб 
експерименту становив у середньому 2793 кг. 
У цей же час у піддослідних корів ІІ, ІІІ, ІV і V 

груп він був вищим відповідно на  203 кг, 133, 
294 і 427 або на 7,27 %, 4,76, 10,53 і 15,29 %, 
що було можливим лише за рахунок підвищен-
ня біоконверсії енергії корму в енергію синте-
зу молока. 

Масова частка жиру та білка в молоці голш-
тинських тварин ІІ, ІІІ, ІV і V дослідних груп 
підвищилися. Так, якщо на початку експериме-
нту масова частка жиру в молоці цих піддослі-
дних корів становила у середньому 3,57 %, то 
у його кінці вона зросла до показника 3,82 %. 
Концентрація молочного білка тварин ІІ, ІІІ, ІV 
і V дослідних груп теж зросла з показника 3,07 
% до рівня 3,18 %. Ці  показники якості молока 
суттєво перевищували рівень корів-аналогів І 

(контрольної) групи.  
За візуальної оцінки загального стану орга-

нізму піддослідних голштинських корів  то він 
у ІІ– V групах значно покращився, про що сві-
дчили стан шерстного покриву, слизових обо-
лонок і копитного рогу. У цих корів суттєво 
підвищився загальний рівень споживання кор-
мів раціону. 

Висновок. 
Заміна неорганічної форми мікроелементів 

в раціонах дійних корів на органічну форму 
Bioplex® – Mn, Cu і Zn сприяє активізації обмі-
ну речовин в організмі тварин, а також позити-
вно впливає на молочну продуктивність, що 
підтверджується біохімічними показниками 
крові, які піддаються найбільшій зміні, порів-
няно з тваринами, які не отримували органіч-
ної форми таких мікроелементів.  

Перспектива подальших досліджень по-
лягає у вивчення впливу органічної форми Bio-
plex® – Mn, Cu і Zn в годівлі високопродуктив-
них корів на мікроелементний склад крові та 
мінеральний обмін.  

Таблиця 4. Молочна продуктивність в період роздоювання корів  

  
Показник 

Група 

І (контрольна, 
n=10) 

ІІ, n=10 ІІІ, n=10 ІV, n=10 V, n=10 

Надій за 70 діб, кг 2793±35,318 2996±36,215 2926±41,841 3087±24,249 3220±49,717 

Вміст 
жиру, 
% 

на початку 
досліду 

3,57±0,019 3,58±0,023 3,57±0,031 3,59±0,011 3,58±0,009 

через 70 діб 3,75±0,014 3,79±0,020 3,71±0,029 3,77±0,027 3,82±0,010 

 Вміст 
білка, 
% 

на початку 
досліду 

3,07±0,058 3,07±0,048 3,07±0,050 3,07±0,046 3,09±0,047 

через 70 діб 3,14±0,041 3,15±0,028 3,13±0,034 3,12±0,040 3,18±0,034 
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ВЛИЯНИЕ ХЕЛАТНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ - БИОПЛЕКСОВ НА ОБМЕН-
НЫЕ ПРОЦЕСЫ В ОРГАНИЗМЕ У КОРОВ ПРИ РАЗДОЕ 

Хавтурина А.В. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Изучена эффективность влияния добавок органической формы микроэлементов – биоплексов 

в кормлении дойных высокопродуктивных коров голштинской породы.  

Для выявления дефицита протеина в рационе коров, определяли содержание альбумина, ко-

торый в сыворотке крови коров был выше на 8,65–11,47 % при кормлении микроэлементов – 

биоплексов, чем те которые не получали эти органические соединения, что указывает на повы-

шение уровня белкового обмена. 

Проведенные исследования подтверждают, что при неизменности рациона и его питатель-

ности, но при условии скармливания органических биокомплексов за счёт повышения биоконвер-

сии энергии корма в энергию синтеза молока, надой в первые 70 дней  у животных увеличился на 

4,76–15,29 %, а содержание жира и белка в молоке животных повышается соответственно с 

3,57 до 3,82 % и – с 3,07 до 3,18 % 

Дойные коровы голштинской породы, органические микроэлементы Bioplex® Мn, Bio-

plex® Cu и Bioplex® Zn, рацион, общий белок, альбумин, глюкоза, молочная продуктивность, 

содержание белка и жира в молоке коров 


