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Встановлено, що застосування поєднання гідрогумату та 
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Вступ. Цілеспрямована селекційна робота позитивно вплинула на 

рівень генетичного потенціалу молочної худоби, дала змогу створити 

високопродуктивні стада, зокрема, голштинську породу. Проте, для повної 

реалізації спадкових можливостей необхідно достатньою мірою забезпечити 

потребу цих корів в енергії, поживних і біологічно активних речовинах, 

зокрема, мікроелементах (МЕ) [1]. Наукою і практикою доведено, що за 

рахунок натуральних кормів, без біологічно активних добавок, поповнити 

дефіцит мінеральних речовин, як правило, важко. Тому виникає необхідність 

оптимізації раціонів як за рахунок давно відомих джерел мінерального 

живлення, так і нетрадиційних [2].  

Використання неорганічних солей МЕ стримується поганою 

засвоюваністю неорганічних елементів тваринами, через що виникає 

необхідність пошуку нових органічних сполук, побудованих за хелатним 

принципом, які володіють високою засвоюваністю та біологічною 

активністю [3, 4]. Їх застосування не лише сприяє кращому засвоєнню МЕ, 

але й підвищенню молочної продуктивності та якості продукції [5]. 

Проведені нами раніше дослідження показали високу біологічну 

активність поєднання біостимулятора гідрогумату, як хелатоутворювача та 

мінеральних солей міді, кобальту та йоду [6]. Метою даної роботи було 

встановлення впливу вказаного поєднання на вміст загального білка та 

співвідношення окремих його фракцій в сироватці крові лактуючих корів. 

Матеріал та методи. Робота виконувалася в ТОВ «Агро-Овен» 

Магдалинівського району Дніпропетровської області. Об’єктом дослідження 

були корови голштинської породи 2-3-ої лактації в першій половині 

лактаційного періоду. Для цього було сформовано за принципом аналогів 2 

групи корів по 6 голів в кожній, які під час підготовчого та дослідного 

періодів знаходилися в однакових умовах утримання та годівлі. Тварини 

першої групи не отримували біологічно активних речовин і служили 
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контролем. Корови другої групи отримували гідрогумат (50 мг/кг маси тіла), 

сірчанокислу мідь (0,4 мг/кг), хлористий кобальт (0,05 мг/кг) та йодистий 

калій (0,01 мг/кг) у вигляді кормової добавки щодня протягом 30 днів. 

Кров для досліджень відбиралася відразу після закінчення 

згодовування вказаних речовин до вранішньої годівлі. Вміст загального білка 

в сироватці крові визначали біуретовим методом, співвідношення окремих 

його фракцій – нефелометрично. 

Отримані результати статистично оброблялися з використанням 

комп’ютерної програми Excel’ 97.  

Результати досліджень. Отримані дані свідчать (табл.1), що 

застосовані речовини викликали у тварин підвищення вмісту в сироватці 

крові загального білка на 9,17 % (р˂0,01) за рахунок глобулі нових фракцій. 

Варто зазначити, що найбільш суттєве зростання (на 39,4%; р˂0,02) 

зафіксоване нами по відношенню до β-глобулінових фракцій. Менш 

вираженим було підвищення в сироватці крові вмісту γ-глобулінів – на 30,1 

% (р˂0,001). При цьому білковий коефіцієнт сироватки крові у дослідних 

корів зменшився на 27 % щодо контролю (р˂0,01). Кількість α-глобулінових 

білкових фракцій в сироватці крові контрольних та дослідних тварин суттєво 

не різнилися, склавши 8,8±0,84 та 8,51±0,61 г/л відповідно. 

 

Таблиця 1 

Вміст загального білка та білкових фракцій у сироватці крові 

лактуючих корів після застосування гідрогумата та мікроелементів (n = 

6) 

Показник Контрольна група Дослідна група 

Загальний білок, г/л 75,23±1,09 82,13±1,35** 

Альбуміни, г/л 35,55±1,46 32,45±0,82 

Глобуліни, г/л 39,67±0,99 49,68±0,78*** 

α-глобуліни, г/л 8,80±0,84 8,51±0,61 

β-глобуліни, г/л 10,76±1,20 15,00±0,89* 

γ-глобуліни, г/л 20,11±0,66 26,16±1,04*** 

Альбуміни/глобуліни 0,89±0,05 0,65±0,016** 

Різниця між отриманими результатами: * - р<0,02; ** - р<0,01; *** - 

р<0,001. 

 

Вказані зміни обумовили різницю між співвідношенням білкових 

фракцій у дослідних та контрольних корів (рис. 1). У дослідних тварин 

відзначалася нижча по відношенню до контролю частка альбумінових 

фракцій (39,49 % та 47,22 % відповідно). В той же час питома вага β- та γ-

глобулінів зросла у корів, які одержували гідрогумат та МЕ, відповідно на 

4,15 % та 5,09 % від загального вмісту білка. 
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Рис. 1. Процентне співвідношення білкових фракцій сироватки крові 

після застосування гідрогумату та мікроелементів 
 

Відзначені нами зміни білкового спектра пов’язані, в першу чергу, з 

посиленням синтезу глобулі нових фракцій загального білка. Так, 

зафіксоване зростання як абсолютного вмісту, так і питомої частки β-

глобулінової фракції, яка в основному представлена β-ліпопротеїнами та 

транферином [7], слід розцінювати з точки зору посилення перебігу 

енергетичних процесів та проміжного обміну МЕ, зокрема, заліза. 

Підвищення вмісту γ-глобулінів, до складу яких переважно входять 

імуноглобулінові фракції, свідчить про індукцію застосованими речовинами 

механізмів імунобіологічної реактивності організму тварин. З іншого боку, 

зниження процентного вмісту альбумінів, які в основному виконують 

пластичну функцію, поряд з тенденцією до їх абсолютного зменшення, варто 

розцінювати як наслідок активації їх використання в процесах синтезу 

молока [8] та м’язової тканини, яка активно витрачається 

високопродуктивними коровами в перші місяці лактації для забезпечення 

процесів молокоутворення [9]. 

 

Висновки. Застосування гідрогумату та мікроелементів приводить до 

збільшення концентрації в сироватці крові лактуючих корів загального білка, 

β- і γ-глобулінів та зниження питомої частки альбумінів. Очевидно, це слід 

пов’язувати з посиленням біосинтетичних процесів та позитивним впливом 

використаної добавки на стан природної резистентності організму корів. 
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Summary 

THE TOTAL PROTEIN CONTENT AND INDIVIDUAL PROTEIN 

FRACTIONS COMPOSITION IN BLOOD SERUM OF LACTATING 

COWS UNDER THE INFLUENCE OF HYDROHUMATE AND TRACE 

ELEMENTS 

Yefimov V. 

Dniepropetrovsk State Agrarian University, Ukraine 

The influence of using the combination of hydrohumate and mineral salts of 

copper, cobalt and iodine on the content of total protein and individual protein 

fractions of blood serum of lactating cows was studied. It is established that 

abovementioned substances cause the increase of the total protein and β- and γ-

globulins content and the decrease of the specific weight of albumins. 

Key words: lactating cows, trace elements, hydrohumate, total protein, 

individual protein fractions.  


