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ВСТУП 

 

Високий рівень молочної продуктивності худоби, а звідси і 

рентабельності галузі – це в першу чергу, генетична здатність організму 

ефективно трансформувати поживні речовини кормів у продукцію. Ця ознака 

тісно пов’язана з інтенсивним перебігом процесів обміну в організмі на всіх 

рівнях – від використання енергії і елементів живлення кормів у шлунково-

кишківниковому каналі до біосинтезу білка, ліпідів та інших кінцевих 

метаболів [15, 16, 235]. Запорукою досягнення максимуму коефіцієнту 

корисної дії кормів є створення такої системи годівлі, яка забезпечувала б 

найбільш оптимальні умови для інтенсифікації процесів анаболізму. Одне із 

чільних місць у площині цього займає вітамінно-мінеральний фактор, який 

впливає на енергетичний, білковий, вуглеводний і ліпідний обміни та в якості 

каталізаторів бере участь практично у всіх ланках розпаду і синтезу, окисно-

відновних реакціях [95, 141, 307]. Рівень забезпечення худоби за 

мінеральними елементами і вітамінами в господарствах Західного регіону 

України характеризується дефіцитом останніх у водах, ґрунтах, кормах, а 

звідси – й раціонах тварин [81, 114, 195, 200]. Цій проблемі присвячено 

велику кількість досліджень, однак вона залишається актуальною і на 

сьогодні, оскільки із зміною екології (збільшення техногенного 

навантаження), агротехнологій вирощування кормів (зменшення 

використання добрив, особливо органічних) відбулися певні порушення у 

трофічному ланцюзі "грунт – рослина – тварина – тваринницька продукція". 

Згідно з багатьма дослідженнями впродовж останніх десятиліть у кормовій 

сировині зменшився вміст вітамінів та мінеральних речовин (Цинку, 

Купруму, Кобальту, Селену) і навпаки – підвищилася концентрація 

Плюмбуму, Кадмію, Фтору, Хрому та ін. [165]. З огляду на це, раціони 

жуйних без включення спеціальних кормових добавок не забезпечують 

повноцінне мінеральне та вітамінне живлення тварин. Враховуючи наведене 

вище, проведення робіт у напрямі розробки нових рецептів ВМД для 
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лактуючих корів є актуальною проблемою, позитивне розв’язання якої 

займає важливе місце у теорії і практиці годівлі жуйних. 

Актуальність теми. Рентабельність молочного скотарства 

обумовлюється генетичним потенціалом тварин, умовами їх утримання, 

селекцією та повноцінною годівлею. Важливу роль у цьому ланцюгу відіграє 

фактор живлення, ефективність якого визначається раціональною 

структурою кормової бази, а звідси – типом годівлі, рецептурою 

застосовуваних комбікормів і кормових добавок [98, 149]. Одне із чільних 

місць у цьому переліку займають вітамінно-мінеральні добавки (ВМД) – 

незамінні складові балансування раціонів за рівнем важливих у 

фізіологічному відношенні біологічно активних речовин (БАР): макро- і 

мікроелементів, вітамінів, ензимів, амінокислот тощо. Останні беруть 

активну участь у всіх видах обміну речовин в організмі тварин і виступають 

як каталізаторно-регулюючий фактор тої чи іншої метаболічної ланки, 

процесах деградації й засвоєння поживних речовин кормів, а отже, 

відповідно впливають на стан здоров’я, репродукцію і в кінцевому результаті 

на реалізацію спадкових задатків худоби [15, 16, 141, 284, 306]. На сьогодні у 

більшості господарств Західного регіону в раціонах великої рогатої худоби 

спостерігається дефіцит Фосфору, Сульфуру, Купруму, Цинку, Кобальту, 

Йоду, Селену, вітамінів А і D [27, 70, 77]. Особливої ваги набуває питання 

незбалансованості раціонів тварин за перерахованими елементами живлення 

в розрізі біогеохімічних зон (Полісся, Лісостепу, Передгірної і Гірської). 

Розв’язання цієї проблеми відбувається шляхом їх включення до структури 

ВМД, преміксів, бовіміксів, блендів тощо [120, 217]. У живленні жуйних 

широких масштабів набувають вітчизняні та імпортні кормові добавки, 

використання яких не завжди є ефективним, оскільки в багатьох випадках не 

враховується локальний хімічний склад і поживність кормів, зональні 

біогеохімічні особливості, специфіка структури кормової бази, а отже й 

складу раціону. Крім цього, висока ціна імпортних кормових добавок часто 

не окуповується додатковою продукцією. У зв’язку з наведеним вище, 
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розробка нових ВМД для лактуючих корів у ґрунтово-кліматичних умовах 

зони Передкарпаття, з урахуванням специфіки кормовиробництва, є 

актуальним завданням сьогодення, має практичне значення й потребує 

поглибленого вивчення та наукової інтерпретації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Представлена дисертаційна робота виконувалась у рамках програми 

наукових досліджень «Фізіолого-біохімічні основи резистентності, високої 

продуктивності тварин і біологічної цінності продукції тваринництва 

("Фізіологія і біохімія тварин")» лабораторії годівлі тварин і технології 

кормів Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН 

протягом 2011–2015 рр. згідно з завданням 31.00.01.03 «Вивчити механізми 

регуляції метаболізму у сільськогосподарських тварин і птиці та їх вплив на 

процеси трансформації поживних речовин кормів у продукцію за 

дії конкурентоспроможних кормових добавок» (№ державної 

реєстрації 0111U005310). 

Мета і завдання досліджень. Метою роботи була порівняльна оцінка і 

науково-практичне обґрунтування переваги використання вдосконаленої 

ВМД у структурі комбікорму К 60-32-89, оптимізованого за вмістом 

Фосфору й Сульфуру, над стандартним преміксом П 60-5М (у складі 

стандартного комбікорму К 60-32-89 для дійних корів із продуктивністю 4,5–

5,0 тис. кг молока) за рівнем метаболізму в організмі тварин та трансформації 

поживних речовин корму в продукцію у літньо-пасовищний період 

утримання худоби у Передкарпатті. 

Досягнення вказаної мети передбачало вирішення наступних завдань: 

– детально дослідити поживність та хімічний склад кормів раціону 

корів у літньо-пасовищний період утримання в ґрунтово-кліматичній зоні 

Передкарпаття; 

– розробити рецептуру оптимізованої ВМД із урахуванням дефіциту у 

кормах мінеральних елементів і жиророзчинних вітамінів в умовах 

Передгір’я Карпат за трав’яно-концентратного типу годівлі тварин; 
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– з’ясувати ефективність застосування стандартної та 

експериментальної ВМД на функціонування рубцевої біоти у дійних корів; 

– вивчити зміни фракційного складу Нітрогену і Фосфору у 

руменальному середовищі піддослідних тварин за згодовування 

контрольного преміксу П 60-5М та нової ВМД; 

– дослідити вплив перерахованих варіантів кормових добавок на 

окремі морфологічні і біохімічні показники крові корів; 

– вивчити перетравність поживних речовин кормів раціону тварин та 

їх засвоєння на тлі контрольної і дослідної добавок; 

– провести дослідження балансу Нітрогену у лактуючих корів; 

– встановити вплив включення до складу трав’яно-концентратного 

раціону тварин нової ВМД на рівень продуктивності і хімічний склад молока; 

– проаналізувати економічну ефективність використання контрольного 

преміксу П 60-5М та удосконаленої ВМД в годівлі дійних корів у літньо-

пасовищний період утримання в умовах Передкарпаття. 

Об’єкт досліджень – обмінні процеси в організмі лактуючих корів, 

молочна продуктивність, хімічний склад молока на тлі стандартизованого 

преміксу П 60-5М та експериментального варіанту ВМД. 

Предмет досліджень – поживність та хімічний склад кормів, 

інгредієнтний склад добавок. Кількісний склад і функціональна активність 

бактерій рубця. Гематологічні показники. Перетравність поживних речовин 

кормів та баланс Нітрогену. Молочна продуктивність. Хімічний склад 

молока. Критерії економічної оцінки виробництва молока. 

Методи досліджень: зоотехнічні (проведення науково-господарських 

дослідів, годівля тварин, продуктивність, оплата корму), колориметричні, 

спектрографічні, фотометричні (оцінка хімічного складу й поживності 

кормів); фізіологічні (визначення перетравності поживних речовин кормів, 

балансу Нітрогену); мікробіологічні (целюлозо-, аміло- і протеолітичні 

руменальні бактерії, їх функціональна активність); фізіолого-біохімічні 

(ЛЖК рубця, фракції Нітрогену й Фосфору, біохімічний профіль крові); 
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статистичні (біометрична обробка цифрових даних); аналітичні (огляд 

літератури, аналіз і узагальнення отриманих матеріалів). 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше на підставі 

фактичного аналізу кормів (за поживністю і хімічним складом) трав’яно-

концентратного раціону дійних корів симентальської породи в біогеохімічній 

зоні Передкарпаття розроблено ВМД нової рецептури (відкоригованої за 

дефіцитними мінеральними елементами, жиророзчинними вітамінами) у 

складі комбікорму К 60-32-89, оптимізованого за вмістом Фосфору та 

Сульфуру. Експериментально встановлено й науково доведено (з 

урахуванням рівня метаболізму в організмі худоби і її молочної 

продуктивності) перевагу та доцільність (стосовно преміксу П 60-5М) 

застосування вдосконаленої ВМД у літньо-пасовищний період утримання 

корів. У процесі досліджень одержано нові відомості щодо впливу 

використання оптимізованої ВМД у структурі комбікорму на інтенсивність 

перебігу обмінних процесів в організмі тварин, їх зв’язок з продуктивністю, 

хімічним складом молока та рентабельністю його виробництва. 

Середньодобовий надій молока на тлі вдосконаленої ВМД зріс (порівняно з 

контролем) на 9,8–10,8 %. Наукова новизна отриманих даних 

підтверджується патентом України на корисну модель № 92353. 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати 

досліджень підтверджують високу ефективність використання в раціонах 

дійних корів у літньо-пасовищний період утримання в зоні Передкарпаття 

ВМД, оптимізованої за дефіцитними БАР. Це сприяє підвищенню поживної 

цінності кормів, інтенсифікації процесів метаболізму в організмі тварин і в 

кінцевому результаті – одержанні продукції високої якості з низькою 

собівартістю. Балансуюча ВМД широко використовується в літньо-

пасовищний період утримання дійних корів у господарствах різних 

організаційно-правових форм зони Передкарпаття, що підтверджено 

відповідними документами. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертант самостійно проаналізувала 

наукову літературу вітчизняних та зарубіжних авторів за темою, що 

виконувалась, здійснила патентний пошук, організацію науково-

господарських дослідів на коровах, статистично опрацювала одержані 

результати, підготувала статті до опублікування, оформила рукопис 

дисертації. Автор спільно з науковим керівником розробила схему наукових 

експериментів, інтерпретувала й узагальнила одержані дані, сформулювала 

висновки та пропозиції виробництву. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи оприлюднені на: II Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва» (м. Львів, 27–28 

жовт. 2011 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції 

тваринництва» (м. Вінниця, 18–19 квіт. 2012 р.); VI Міжнародній науковій 

конференції «Корми і кормовий білок» (м. Вінниця, 26–27 черв. 2012 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні 

проблеми агропромислового виробництва України» (с. Оброшино, 13 листоп. 

2013 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених 

«Актуальні проблеми агропромислового виробництва України» 

(с. Оброшино, 12 листоп. 2014 р.). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи надруковано 9 наукових 

праць (у тому числі 3 публікації в матеріалах конференцій) та одержано 

патент України на корисну модель № 92353 «Вітамінно-мінеральна добавка 

для лактуючих корів у літньо-пасовищний період у зоні Передкарпаття» від 

11.08.2014 р. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 

177 сторінках комп’ютерного тексту й складається із вступу, огляду 

літератури, матеріалів і методики досліджень, результатів досліджень, 

аналізу і узагальнення результатів досліджень, висновків, пропозицій 

виробництву, списку використаних джерел та додатків. Дисертація 
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проілюстрована 34 таблицями і 14 додатками. Список використаних 

джерел містить 313 найменувань, із них 75 – латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ  

ЗБАЛАНСОВАНОЇ ГОДІВЛІ КОРІВ ЗА РІВНЕМ БАР 

(огляд літератури) 

 

1.1. Мінеральні речовини і вітаміни та їх вплив на перебіг обмінних 

процесів в організмі жуйних 

 

Однією із ключових складових запоруки високої продуктивності, стану 

здоров’я і відтворної здатності корів є забезпечення її раціонів оптимальним 

рівнем БАР, які сприяють інтенсифікації обмінних процесів в організмі 

тварин, ефективному засвоєнню поживних речовин кормів та трансформації 

їх у продукцію [31, 150, 303, 307]. Згідно з низкою досліджень [114, 192, 195] 

встановлено, що у Передкарпатті раціони жуйних є дефіцитними за 

Фосфором, Сульфуром, Купрумом, Цинком, Кобальтом, Йодом, Селеном 

тощо та вітамінами А і D. 

Фосфор – важливий макроелемент, який бере активну участь у 

регулюванні кислотно-лужної рівноваги в організмі [157], окисному 

фосфорилюванні [73, 141], обміні білків, жирів і вуглеводів, синтезі ензимів, 

гормонів та вітамінів [19]. Він складова коензимів – піридоксальфосфату, 

ліпотіамідпірофосфату тощо [21, 72], компонент реакцій, зв’язаних із 

синтезом енергії, за рахунок яких відбувається розщеплення вуглеводів і 

утворення макроергів (АМФ, АДФ, АТФ, креатинфосфату, ацилфосфату та 

інше), що забезпечують нормальне функціонування мікроорганізмів (ріст й 

розмноження) передшлунків та макроорганізму в цілому [76, 292]. У СР 

мікробної маси міститься 2–6 % Фосфору. Потреба жуйних в елементі 

складає біля 4 г/кг перетравленої у рубці органічної речовини [236]. Фосфор 

надходить в організм тварин у вигляді солей ортофосфорної і органічних 

фосфорних ефірів [156, 246]. Доступність його з різних джерел неоднакова й 

збільшується у низці: дикальційфосфат > моноамонійфосфат > кісткове 
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борошно [190]. Основна маса елементу (30–70 %) в рослинних кормах 

представлена інозитолфосфатами, які у рубці жуйних гідролізуються 

мікробною фітазою до інозитолу і неорганічного Фосфору [186, 235, 284]. 

Високою фітазною активністю володіють мікроорганізми рубця Eubacterium 

ruminantium, Eubacterium cellulosolvens, Selenomonas ruminantium, 

Megasphaera elsdenii, Prevotella ruminicola [156, 288, 313]. Засвоєння Фосфору 

залежить від забезпечення організму вітаміном D [157, 269] і співвідношення 

елементу з Кальцієм (у раціонах оптимум 1,0 : 1,5–2,0) [87, 190]. Доступність 

його знижується за надлишку Магнію [84, 191] і низького вмісту в кормах 

протеїну [87]. Коригування рівня Фосфору у раціонах жуйних за рахунок 

мінеральних добавок сприяє зростанню надоїв молока [188, 312], вмісту 

жиру в останньому (+0,11–0,13 %) [27], приростів живої маси тіла (на 5,2–

12,8 %) [164, 180] та зменшує витрати корму на одиницю продукції [181]. 

Вагоме місце у мінеральному живленні тварин займає Сульфур, 

оскільки він є структурним компонентом вітамінів (тіаміну, біотину, ліпоєвої 

кислоти), гормонів (інсуліну, пітуїтрину, гормонів гіпофізу), ензимів 

тканинного дихання, глутатіону, коензиму А, мукополісахаридів, жовчних 

кислот (таурину), сульфатидів та сірковмісних амінокислот (метіоніну, 

цистину, цистеїну) [125, 240, 307]. Значну роль в ланці обміну речовин 

відіграє метіонін, який є головним донатором активних метильних груп        

(-СН3) для синтезу БАР, таких, як холін, креатин, адреналін тощо [135, 183]. 

В організм цей елемент надходить із кормом у формі органічних і 

неорганічних сполук [110]. Продуктивний ефект Сульфуру залежить від його 

форми й співвідношення з Нітрогеном (оптимум 1 : 10–14) [207, 245]. 

Радіоактивний Сульфур у формі Na2
35SO4 за згодовування вівцям через три 

години виявляється у цистині і метіоніні бактеріального білка рубця [137]. В 

1 кг СР мікробної маси міститься до 8 г Сульфуру [236]. Рубцеві 

мікроорганізми здатні перетворювати сульфати й елементарний Сульфур в 

сульфідну форму, яка може бути задіяна в синтезі органічних сірковмісних 

сполук [190, 235, 304]. Поряд із цим, багатокамерні використовують і 
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ендогенний Сульфур, який у формі сульфату рециркулює в організмі, 

тобто, всмоктавшись в кров, надходить у слину, а звідти знову в рубець, де 

включається у синтез амінокислот [109]. Високий рівень Сульфуру в кормах 

гальмує абсорбцію Купруму і Селену [15], хоча й проявляє меншу негативну 

дію на рубцевий метаболізм, на відміну від нестачі, за рахунок адаптаційних 

властивостей бактерій до вмісту сульфатів [297]. Водночас встановлено, що 

надлишок Сульфуру в раціонах відгодівельних бугайців не сприяв їх 

інтенсивнішому росту [268]. Комплексне застосування в годівлі жуйних 

метіоніну і цистину обумовлює зростання мікроорганізмів у рубці, їх 

ензимної активності, ЛЖК, а звідси – підвищення продуктивності [88, 144, 

145, 216]. Сульфур у формі глауберової солі стимулює ріст руменальних 

бактерій, їх активність [30, 43, 45], перекисне окиснення ліпідів [29], 

редукцію нітратів та нітритів [133], підвищує енергію росту молодняку [97, 

196, 207], надій молока і його якість [174]. Отже, оптимум елементу у раціоні 

суттєво впливає на інтенсивність обмінних процесів в організмі худоби [249, 

281], що позначається на продуктивності та якісних показниках одержаного 

продукту [24, 51]. 

Водночас із вказаними макроелементами, важливе місце в 

метаболічних процесах організму багатокамерних займають мікроелементи 

[95, 223]. Одним із життєво необхідних елементів є Купрум, основна функція 

якого – участь у процесах кровотворення [141, 191]. Він посилює 

перетворення Феруму в органічно зв’язану форму, чим прискорює синтез 

гемоглобіну та інших гемопорфіринових сполук крові (цитохрому, каталази 

тощо) [83, 136, 240, 283], регулює вуглеводний, мінеральний, водний і 

газоенергетичний обміни [85]. Купрум є кофактором ензимів і компонент 

купрумвмісних білків (церулоплазміну, цитохромоксидази, 

супероксиддисмутази та ін.) [11, 185, 252], в складі яких відіграє важливу 

роль у клітинному диханні, антиоксидантному захисті, метаболізмі 

сірковмісних білків тощо [4, 205]. Він активує інсулін, гальмує адреналін, 

стимулює діяльність гормонів гіпофізу, усуває токсичну дію тироксину [105]. 
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В 1 літрі руменального вмісту жуйних знаходиться 0,1–1,0 мг елементу. 

Симбіотичні мікроорганізми, які населяють рубець різняться за вмістом 

Купруму, найбільша його концентрація виявлена в бактеріях [57]. Оптимум 

елементу в раціонах багатокамерних обумовлює високу активність гідрогеназ 

сульфатредукуючих бактерій Desulfovibrio desulfuricans [190, 255]. В 

організм тварин Купрум надходить з кормом та водою [16]. Доступність 

елементу залежить від його сполук: оксид Купруму засвоюється тваринами 

гірше, ніж сульфат, а карбонат – займає проміжне положення між 

сульфатною і окисною формами [141, 304, 305]. Всмоктування Купруму 

пов’язане й з наявністю в кормах інших елементів, у першу чергу – Сульфуру 

і Молібдену, які в рубці утворюють водонерозчинні тетратіомолібдати, що 

зв’язують Купрум у комплекси, які не абсорбуються [211, 265, 303, 306]. 

Нормалізація вмісту в раціонах жуйних (корів, бугайців, овець) Купруму у 

формі неорганічних солей і металоорганічних сполук інтенсифікує обмінні 

процеси у крові (збільшується кількість еритроцитів, гемоглобіну, загального 

білка) [39, 182, 252] та рубці (зростає концентрація мікроорганізмів, ЛЖК, 

знижується аміак) [155]. Наслідком перерахованого є підвищення молочної 

продуктивності корів [41, 230], енергії росту молодняку [70, 196, 279], 

покращання якості та біологічної цінності продукції [71, 143, 161]. 

Одним із незамінних мікроелементів, який посідає друге місце після 

Феруму за розповсюдженням в організмі тварин та участю у метаболічних 

реакціях є Цинк [12]. У рубці жуйних знаходиться лише 5–10 % розчинних 

форм елементу від його вмісту [116]. Він є структурним компонентом або 

необхідний для каталітичної активності понад 200 металоензимів (ДНК- і 

РНК-полімераз, карбоангідраз, дегідрогеназ, фосфатаз, супероксиддисмутаз, 

пептидаз, уреаз тощо) [103], гормонів (інсуліну, глюкагону, фолікуліну, 

тестостерону, проліну, тимозину) [128]. Цинк бере участь у синтезі й 

стабілізації НК, білків, процесах енергетичного обміну, клітинного дихання, 

підтриманні антиоксидантного статусу [109]; регулює активність 

розщеплення і всмоктування поживних речовин [53, 190] та імунну реакцію 
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організму [116]. Цей елемент в організм тварин надходить з кормом, водою 

і добавками [12] у формі оксиду й сульфату Цинку, Цинк метіоніну, Цинк 

протеїнату [243, 304]. Руменальні бактерії резистентні (на відміну від 

інфузорій) до високого рівня Цинку, внаслідок його незначного поглинання 

[165]. Засвоєння Цинку залежить від наявності у кормах органічних хелатних 

компонентів та взаємодії з іншими елементами (Купрумом, Кадмієм, 

Плюмбумом, Кобальтом, Манганом) [16, 278]. Всмоктування його 

погіршується за нестачі вітаміну А [116] і надлишку Кальцію в присутності 

фітинової кислоти, що пояснюється утворенням у рубці незасвоюваного Ca-

Zn-фітинового комплексу [12, 139]. Корекція дефіцитних раціонів 

багатокамерних (корів, бугайців) за Цинком сприяє перетравленню поживних 

речовин, використанню Нітрогену, суттєво впливає на склад мікробної 

популяції та ріст бактерій у рубці (целюлозолітичну активність, утворення 

ЛЖК), а тим самим – на продуктивність тварин [30, 53, 165]. Підгодівля 

жуйних Цинком у поєднанні з мінеральними елементами і хелатами цих 

сполук у формі преміксів та добавок посилює анаболічні процеси в організмі, 

забезпечує вищі добові прирости бугайців, молочну продуктивність корів, 

покращує якість продукції [44, 54, 226]. 

Фізіологічне значення Йоду визначається його зв’язком з гормонами 

щитоподібної залози (тироксином, трийодтироніном), які стимулюють 

окиснювальні реакції, покращують основний обмін, здійснюють контроль за 

процесами розщеплення білків, жирів, вуглеводів; водно-електролітним 

балансом [67, 240, 284]. Він проявляє каталітичну дію в синтезі гемоглобіну, 

гемоціаніну та кобаламіну [141], сприяє утворенню вітаміну А з каротину 

[142]. В організм Йод надходить з кормом, водою, повітрям та мінеральними 

добавками у комплексі з неорганічними солями макроелементів (Натрію, 

Калію, Кальцію) і йодованими амінокислотами [94, 109]. Органічні форми 

елементу після відновлення перетворюються у йодиди, засвоєння яких 

відбувається інтенсивніше, ніж Йоду зв’язаного з білками та амінокислотами 

[141, 142]. Обмін елементу в організмі залежить від функціонального стану 



 17 

щитоподібної залози, гіпофізу, гормонів статевих залоз та інсуліну 

(підшлункова залоза) [76], наявності гойтрогенних чинників 

(глюкозинолатів, ціаногенних глікозидів) і вмісту в раціоні мінеральних 

елементів (оптимум Сульфуру, Фосфору та Купруму підвищує доступність 

Йоду, а високий рівень Калію, Кальцію, Мангану, Кобальту, Плюмбуму, 

Фтору – знижує його засвоєння) [94, 141, 235]. На організм тварин негативно 

впливає, як надлишок, так і дефіцит цього елементу в кормах (пригнічується 

синтез тиреоглобуліну) [5]. Збагачення раціонів жуйних Йодом за рахунок 

неорганічних сполук активізує гемопоетичну функцію кровотворних органів 

[182, 196], мікробіологічні процеси в рубці, підвищує середньодобові 

прирости живої маси молодняку [70], надої молока, покращує його якісні 

показники [193, 230] та відтворну функцію корів [67]. Забезпечення 

багатокамерних Йодом відбувається в комплексі з іншими мінеральними 

елементами та у формі хелатів, що посилює гемопоез, бродильні, 

біосинтетичні процеси в рубці і позначається на інтенсивності росту й 

продуктивності тварин [86, 194, 219]. 

Серед мікроелементів широким спектром регуляторної дії на організм 

тварин відзначається Селен, потреба якого для жуйних становить 0,1–

0,3 мг/кг СР корму [129, 299, 300]. Він бере участь в антиоксидантному 

захисті, центральне місце в якому займає селенвмісна глютатіонпероксидаза 

[118], у регуляції факторів транскрипції за участю тіоредуксинредуктази 

[199], впливає на енергетичний метаболізм шляхом стимуляції синтезу 

тиронін-5-дейодинази [241, 259]. Селен активізує гемопоез, клітинну, 

гуморальну та фагоцитарну ланки імунітету [129], приймає участь в 

окисному фосфорилюванні, тканинному диханні, синтезі пуринових і 

піримідинових основ НК, простагландинів, проявляє захисний вплив за дії 

важких металів (Кадмію, Арґентуму та Меркурію) [113]. Джерелом 

надходження елементу в організм є корми і добавки [101]. Доступність 

Селену залежить від форми сполук та вмісту в раціоні БАР (високий рівень 

Сульфуру знижує засвоєння елементу, а Цинку – підвищує) [176, 273]. Селен 
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взаємопов’язаний з вітаміном Е і за низького вмісту останнього у раціонах 

зростає потреба в елементі [16, 82]. В травному тракті жуйних тварин 

всмоктується менша частина елементу, ніж у моногастричних [199, 256] 

внаслідок трансформації його до нерозчинних форм [275]. Симбіотична 

мікрофлора може перетворювати лише незначну кількість неорганічного 

Селену в органічний [251], який ефективніше засвоюється організмом [287, 

302]. Підвишений рівень елементу в раціонах багатокамерних не впливає 

негативно на активність бактерій, оскільки відновлюється Se-редуктазою до 

неорганічної форми, яка використовується для утворення селенвмісних 

аналогів сірковмісних амінокислот – селенцистеїну, селенцистину та 

селенметіоніну [260, 274, 299]. Оптимізація раціонів жуйних (дійних і 

сухостійних корів, ремонтних телиць, бугайців) за Селеном у формі селеніту 

Натрію (0,2–0,4 мг/кг СР) і в комплексі з глауберовою сіллю й вітаміном Е 

активізує руменальне бродіння [155], підвищує перетравність поживних 

речовин кормів [178], покращує окисно-відновні реакції у крові тварин [8, 62, 

179], відтворну функцію корів [79], підсилює життєздатність і ріст телят [80]. 

Водночас в організмі худоби інтенсифікується білковий й ліпідний обміни, а 

на тлі цього – збільшуються надої молока, прирости живої маси бугайців та 

забійні показники [1, 23, 42, 50]. Мінеральні солі Селену, Кадмію і Цинку у 

раціонах корів-первісток, хелатні сполуки Хрому й Селену в живленні 

повновікових корів сприяють зростанню гематологічних показників (в межах 

норми) [225], рубцевого травлення, лактопоезу [210]. Подібна картина 

вимальовується і в інших експериментах аналогічного 

характеру [9, 63, 266, 275]. 

Одним із основних мікроелементів у процесах метаболізму в організмі 

жуйних є Кобальт, потреба якого становить в середньому 0,10 мг/кг СР 

корму [190]. Він складова вітаміну В12, який відновлює дисульфідні (SS-) 

форми у сульфгідрильні (-SH) [106, 235, 240], відіграє важливу роль в синтезі 

НК, азотовому, ліпідному і вуглеводному обмінах [78, 82]. Кобальт бере 

участь у реакціях гліколізу й циклу Кребса [87], слугує каталізатором ензимів 
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(фосфатази, декарбоксилази, рибофлавінкінази тощо) [139], проте гальмує 

дію уреази, цитохромоксидази і сукцинатдегідрогенази [76]. Кобальт є у 

складі металопротеїдів, ізомераз, транскарбоксилази, гліцил-гліцин-

дипептидази [107, 185], активує процеси кровотворення (сприяє утворенню 

еритроцитів та гемоглобіну) [85]. Синтез руменальними мікроорганізмами 

жуйних вітамінів групи В безпосередньо залежить від наявності в раціоні 

Кобальту [233]. Так, за дефіциту елементу у кормах на утворення 

ціанкобаламіну, який активує біосинтез метіоніну [106] використовується 

біля 13 % загального його рівня, а за оптимуму – до 3 % [16]. Надлишок його 

у раціонах спричиняє синтез низки аналогів вітаміну В12, які фізіологічно 

неактивні [235]. Кобальт надходить в організм у формі вітаміну В12, різних 

протеїнових комплексів й неорганічних солей (карбонатів, хлоридів, 

сульфатів і нітратів Кобальту) [87, 142]. Жуйні тварини більш чутливі до 

нестачі Кобальту (порівняно з моногастричними) [16], однак засвоюваність 

елементу в них вища і складає 30 %, але коливається від 16 до 60 % залежно 

від їх віку та типу годівлі [141]. На абсорбцію Кобальту негативно впливає 

надлишок Кальцію, Фосфору і Цинку [92]. Забезпечення раціонів жуйних 

(корів, телят, бугайців, овець) оптимумом елементу у формі неорганічних 

солей (окремо й в комплексі з Купрумом і Йодом) сприяє зростанню 

морфологічних показників крові (рівня еритроцитів, гемоглобіну, загального 

білка) [66, 182], інтенсивності руменального метаболізму (підвищення 

кількості мікроорганізмів, активності целюлаз, ЛЖК, зниження аміаку) [46, 

155]. Це обумовлює зростання молочної продуктивності корів, якості 

одержаної продукції (жиру, білка, казеїну, каротину) [78, 230] та 

середньодобових приростів телят на 7,8–11,2 % [70]. Продуктивну дію на 

організм у цілому Кобальт проявляє разом з іншими елементами (Селеном, 

Манганом, Ферумом, Цинком тощо) у вигляді солей та їх хелатних сполук з 

амінокислотами [130, 161, 194, 208]. 

Важлива роль у живленні молочної худоби належить жиророзчинним 

вітамінам, які в переважній більшості не синтезуються в організмі [14]. 
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Потреба жуйних у водорозчинних вітамінах забезпечується за рахунок 

бактеріального синтезу в рубці [13, 303]. Широким спектром біологічної дії 

на організм у цілому володіє вітамін А. Зокрема, він проявляє стимулюючу 

дію на ріст, репродукцію, імунну і антиоксидантну системи [56, 129], різні 

ланки обміну речовин, у тому числі на синтез білків, ліпідів, глікопротеїнів, 

НК та деяких гормонів [82, 124]. Вітамін А бере участь у тканинному диханні 

й енергетичному обміні [105]. Головним джерелом вітаміну А є                

каротиноїди рослинних кормів [160, 223]. Найефективнішою формою 

попередника ретинолу є β-каротин, з якого утворюється дві молекули 

вітаміну А, а з інших його ізомерів (λ- і γ-каротинів) – одна [10, 60]. 

Коефіцієнт перетворення β-каротину в ретинол у жуйних становить 30–35 %. 

Ступінь деградації каротиноїдів, вітаміну А у рубці залежить від складу 

раціону [14]. Зокрема, в руменальній рідині бугайців, раціон яких складався з 

сіна і зерна кукурудзи розщеплюється 60 % вітаміну А [289, 294]. Гідроліз    

β-каротину у рубці за згодовування відгодівельній худобі високого рівня в 

раціоні фуражу складає 20 % і приблизно 70 % за споживання кормів з 

вмістом 50–70 % концентратів [14]. За даними деяких авторів [290], від 0 до 

35 % наявного в кормах β-каротину піддається деградації ензимами 

мікроорганізмів у рубці. Засвоєнню ретинолу сприяє оптимум у раціоні 

жирів [10] та Цинку, оскільки останній проявляє стимулюючий вплив на 

метаболізм вітаміну А в шлунково-кишківниковому тракті, печінці і 

молочній залозі [40, 60]. З підвищенням норм згодовування каротину 

спостерігається достовірна тенденція до зниження його засвоєння [75]. 

Збагачення раціонів дійних корів за вітаміном А (200–300 тис. МО на голову 

на добу) підвищує молочну продуктивність на 9–13 %, знижує витрати корму 

на одиницю продукції (кормових одиниць – на 15–18 % і перетравного 

протеїну – на 14–23 %) [59, 109]. Додавання до раціону корів 150000–

250000 МО вітаміну А або 300–600 мг β-каротину на добу попереджує 

виникнення маститів [250]. Комплексне застосування телятам у молочний 

період вітамінів А, D, Е у поєднанні з Цинком та окремо позитивно впливає 
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на їх фізіологічний стан і резистентність, викликає зростання ретинолу в 

плазмі крові та зменшення вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів 

[10, 40]. Згодовування тільним коровам жиророзчинних вітамінів у комплексі 

з селенітом Натрію підвищує в крові рівень гемоглобіну і загального білка, 

покращує секреторну активність молочної залози [218]. 

З багатьма життєво важливими процесами в організмі тварин 

пов’язаний вітамін D, який об’єднує групу близьких за будовою сполук, що є 

похідними стероїдів [22, 82]. На сьогодні відомо декілька видів вітамінів 

групи D, проте ключовими у живленні жуйних є: ерго- та холекальциферол 

[149, 160]. Найважливішою функцією вітаміну D є регулювання фосфорно-

кальцієвого обміну в організмі тварин спільно з гормоном паращитоподібної 

залози (паратгормону) [85, 254]. Він впливає не лише на мінеральний, але й 

вуглеводний, білковий та ліпідний обміни [3, 87], підсилює реакції окисного 

фосфорилювання [105]. Потреба корів у кальциферолі становить 30 ІО/кг 

маси тіла [14] і залежить від годівельних факторів (якості кормів, їх 

технологічної форми, відношення Кальцію до Фосфору, наявності в раціонах 

вітамінів А і Е, Сульфуру й Селену) та технології утримання [60]. 

Особливого контролю за вмістом вітаміну D вимагають корови, в годівлі 

яких використовують свіжу або силосовану гичку цукрових буряків, відходи 

цукрового виробництва: жом, барду, дробину пивну, мелясу. Балансування 

раціонів за цим критерієм – профілактика родильного парезу [76, 109]. Певна 

частина спожитого коровами вітаміну D у рубці за впливу бактерій деградує 

до неактивних метаболітів [264]. Дослідженнями встановлено, що щодобове 

додавання до раціону корів 40000 ІО вітаміну D2 (від 50 до 70 ІО/кг живої 

маси) сприяє зростанню надою молока, тоді як доза 80000 ІО – обумовлює 

зниження продуктивності, що пояснюється D-вітамінним токсикозом [267]. 

Досліджено, що корови толерантні до 50000 ІО вітаміну D3 на добу (80 ІО/кг 

маси), тоді як доза 250000 ІО – призводить до порушення його гомеостазу в 

організмі [258]. Збагачення раціону корів вітаміном D (43000 ІО/добу) сприяє 

покращенню репродуктивної функції [272]. Застосування кальциферолу із 
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вітамінами А, Е і Селеном позитивно впливає на фізіолого-біохімічні 

показники крові й рівень середньодобових надоїв молока корів [218]. 

Проаналізувавши наведене, можна зробити узагальнюючий висновок, 

що оптимальний вміст та співвідношення БАР в раціонах тварин є запорукою 

нормального перебігу обміну речовин в організмі, функціонування органів і 

систем, а звідси – зростання продуктивності та якості одержаної продукції. 

 

1.2. Функціональна роль мікроорганізмів передшлунків 

багатокамерних у процесах травлення 

 

Унікальною біологічною особливістю жуйних є наявність у 

передшлунках симбіотичних мікроорганізмів, які гідролізують поживні 

речовини кормів з утворенням ЛЖК, амінокислот, аміаку та інших 

метаболітів, які в подальшому використовуються в обмінних процесах 

організму тварин, а мікрофлорою рубця – для синтезу амінокислот і 

мікробних білків, вітамінів та ін. [108, 280, 293]. Інтенсивність росту 

рубцевих бактерій і їх метаболічна активність залежить від вмісту в раціоні 

худоби енергії, протеїну, макро- й мікроелементів, вітамінів тощо та їх 

доступності, а також кислотності середовища [119, 125, 286]. У жуйних рН 

руменального вмісту підтримується на рівні 6,3–7,0 за рахунок надходження 

зі слиною великої кількості бікарбонатів, і зміщується в кислий бік під час 

найбільш інтенсивного зброджування кормів [122, 217]. Температура в рубці 

знаходиться в межах 38–42 °С [60]. Кисень, який токсичний для багатьох 

видів бактерій у руменальній рідині майже відсутній [125]. Усі перераховані 

фактори створюють сприятливі умови для життєдіяльності, розвитку та 

розмноження мікроорганізмів і під їх впливом перебігу ензимних процесів. 

Рубець жуйних тварин заселений бактеріями і найпростішими, які 

становлять 5–10 % або 3–7 кг від його об’єму [235]. Зокрема, в 1 мл 

руменальної рідини чисельність мікроорганізмів сягає 108–1011, а інфузорій – 

106 [125]. Бактеріальна популяція в рубці характеризується високою 
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швидкістю росту. Маса мікроорганізмів залежно від виду й умов може 

подвоюватися за період від 14-ти хвилин до 14-ти годин [170]. 

Основою активного функціонування рубця у жуйних є гідроліз 

клітковини, який визначає рівень споживання сухої речовини кормів і синтез 

мікробіального білка [204, 238]. Ступінь розщеплення полісахаридів в рубці 

багатокамерних коливається в широких межах у залежності від складу 

раціону і становить для целюлози – 43–73 %, а геміцелюлози – 36–79 % [203]. 

У 1 мл вмісту рубця кількість цього виду мікроорганізмів складає 106–1010 

[271], або 10 % від загальної їх чисельності [253, 311]. Целюлоза 

зброджується бактеріями Ruminococcus flavefaciens, Ruminococcus albus, 

Fibrobacter succinogenes, Ruminobacter parvum, Bacteroides succinogenes тощо 

[204, 311] та інфузоріями, активність яких залежить від субстрату і їх виду 

[236]. Останні гідролізують біля 25–30 % клітковини, а поряд із цим 

стимулюють розщеплення її бактеріями [235]. Целюлозолітичними 

властивостями володіють також анаеробні гриби (Trichoderma reesei), які 

продукують целюлази, ксиланази і геміцелюлази [204, 239, 277] та здатні 

розщеплювати кристалічну форму целюлози до кінцевих продуктів [235]. 

Целюлоза – це полісахарид, що складає основу оболонок рослинних клітин і 

в жуйних зброджується під впливом мікробних целюлаз до целобіози, яка 

розщеплюється целобіазами до глюкози й перетворюється в глюкозо-6-

фосфат [105, 203]. У процесі внутрішньоклітинного метаболізму глюкози 

утворюється необхідна для життєдіяльності та росту мікроорганізмів АТФ, 

гази: CO2 (65 %), CH4 (25 %), N2 (7 %) й незначна кількість H2 і H2S та 

коротколанцюгові жирні кислоти (оцтова, пропіонова, масляна тощо), які є 

основним джерелом метаболічної енергії в тканинах жуйних [60, 214, 293]. З 

однієї молекули глюкози синтезується дві молекули оцтової і пропіонової 

кислот та одна – масляної. На утворення оцтової кислоти витрачається 36 %, 

масляної – 1 % енергії вихідного субстрату, а при синтезі пропіонової – має 

місце її приріст на 9 % [145, 214]. У середньому в руменальному середовищі 

утворюється відповідно 65 %, 20 і 15 % оцтової, пропіонової та масляної 
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кислот [308], решта (біля 5 %) припадає на валеріанову, ізовалеріанову, 

ізомасляну і капронову жирні кислоти [60, 271]. Відношення між 

концентрацією ЛЖК у рубці впливає на кількість різних популяцій 

мікроорганізмів та їх метаболічну активність [203]. Збільшення частки 

клітковини (сіно, сінаж) в раціоні тварин підвищує концентрацію ацетату і 

бутирату, а велика кількість крохмалю (концентрати) – пропіонату у 

передшлунках [242, 285, 301]. У рубці корів за добу утворюється 3–4 кг ЛЖК 

[235], з яких близько 870–1650 г оцтової, 340–1160 г пропіонової, 320–610 г 

масляної кислоти [60]. За рахунок окиснення оцтової кислоти у тканинах 

жуйних забезпечується 40–60 % їх потреби в метаболічній енергії [235]. 

Поряд із цим, ацетат виступає попередником довголанцюгових жирних 

кислот у молочній залозі та жировій тканині багатокамерних [151, 217]. 

Пропіонат використовується у процесах глюконеогенезу, як джерело енергії 

та проявляє стимулюючий вплив на синтез амінокислот і білків у скелетних 

м’язах, а тим самим на ріст тканин [145, 214]. Масляна кислота в стінці рубця 

перетворюється в кетонові тіла, які використовуються в синтезі жирних 

кислот у молочній залозі [60]. Перетравність клітковини залежить від 

наявності в раціоні легкоперетравних вуглеводів (крохмалю і цукру) [198, 

203]. Целюлозолітичні бактерії дуже чутливі до вмісту цукру в кормах: 

невелика його кількість проявляє стимулюючий вплив на розпад целюлози, а 

велика – інгібує його [125, 235]. Проте питання оптимального вмісту цукру в 

раціоні жуйних досить дискусійне: одні автори стверджують, що рівень його 

має становити 1–3 г/кг [213], а інші – 3–4 г/кг живої маси [170]. Крім 

зазначених вище критеріїв, на життєдіяльність целюлозолітичної мікрофлори 

суттєво впливає і концентрація іонів водню рубця, оптимум яких складає 

6,5–7,0 [122, 203]. Відомо, що за низьких концентрацій рH інтенсивність 

розщеплення цього полісахариду знижується у зв’язку з інгібуванням росту 

цього виду бактерій (порогове значення рH для росту останніх складає 5,9) 

[204, 286, 298]. Целюлозолітичні мікроорганізми використовують аміак, як 

основне джерело Нітрогену для синтезу білків власного тіла [236, 248]. 
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У рубці багатокамерних ключова роль в деградації крохмалю 

(основний компонент зерна злаків і деяких коренеплодів) належить ензимам, 

які продукуються амілолітичними бактеріями (Succinomonas amylolytica, 

Bacteroіdes ruminicola, Bacteroides amylоphylus, Selenomonas ruminantium, 

Streptocoсcus bovis, Peptostreptococcus elsdenii, Lachnospira multiparus, 

Lactobacilus acidophіlus) [170, 235]. У руменальному вмісті жуйних виявлено 

два типи амілаз: α-амілаза – гідролізує амілозу до низькомолекулярних 

декстринів (амілодекстринів, еритродекстринів, ахродекстринів, 

мальтодекстринів), а β-амілаза звільняє з амілопектину редукуючі цукри      

(β-декстрин і мальтозу) [125, 203]. Низькомолекулярні мальтодекстрини й 

мальтоза деградуються α-глюкозидазою до глюкози [235], яка в подальшому 

зброджується до летких та нелетких жирних кислот (янтарна, оцтова, 

мурашинна та етанол), які використовуються як енергетичний матеріал для 

різних видів бактерій [122, 217]. В 1 мл рубцевої рідини знаходиться 105–1010 

амілолітичних бактерій [125]. У меншій мірі амілолітична активність 

властива інфузоріям роду Entodynium, які мають перевагу перед бактеріями, 

оскільки здатні поглинати велику кількість крохмалю за короткий проміжок 

часу [235] та грибам – Neocallimastix frontalis [122]. Розщеплення крохмалю 

мікроорганізмами у рубці становить 37–98 % [203] й залежить як від типу 

зернового корму, так і способу та ступеня його обробки [236]. Цей вуглевод 

перетравлюється дещо повільніше в такому порядку за культурами: 

овес > пшениця > ячмінь > кукурудза > сорго [151]. Крохмальгідролізуючі 

мікроорганізми, порівняно із целюлозолітичними, характеризуються меншою 

чутливістю до зміни рH у рубці (при збільшенні рH від 5,6 до 7,0 швидкість 

перетравлення крохмалю в передшлунках жуйних, яким згодовували в якості 

основного корму ячмінь, практично не змінювалася) [236]. Відмічена пряма 

кореляція між кількістю амілолітичних бактерій в середовищі рубця й 

вмістом крохмалю у кормах [187, 203]. Високий рівень цього вуглеводу в 

раціоні жуйних призводить до зростання чисельності амілолітичних 

мікроорганізмів у передшлунках, що обумовлюється індукуючою дією 
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крохмалю на активність амілаз [170]. На ензими крохмальгідролізуючих 

бактерій впливають і деякі амінокислоти. Зокрема, метіонін у концентрації 

1–2 мг/мл середовища стимулює, а лізин, навпаки, інгібує амілазну 

активність мікроорганізмів та їх ріст [125, 235]. 

Основну роль в розщепленні білків у багатокамерному шлунку жуйних 

займають протеолітичні бактерії Bacteroides ruminicola, Selenomonas 

ruminantium та Butyrivibrio fibrisolvens [202], концентрація яких в 1 мл вмісту 

рубця досягає 109 і складає 38 % від загальної їх чисельності. Серед інших 

продуцентів протеаз є Megasphaera elsdenii й Lachnosrira multiparus тощо 

[170]. У меншій мірі протеолітичною активністю володіють інфузорії 

(Eudiplodinium, Entodinium, Isotricha і Epidinium) [122, 235]. Найпростіші 

здатні синтезувати незамінні амінокислоти, які забезпечують тварину 

повноцінним білком. Вони містять більше амінокислот, особливо лізину, ніж 

бактерії. Протеїн інфузорій, порівняно з кормовим та бактеріальним, 

характеризується вищою перетравністю і поживністю [236]. У передшлунках 

багатокамерних ступінь та швидкість деградації білка залежить від 

протеолітичної активності мікрофлори, складу раціону і ступеня розпаду 

протеїну (розщеплювана й нерозщеплювана фракції), тривалості їх 

перебування в рубці [60, 151, 198], технологічної форми корму [204] і рH 

середовища. Відомо, що при рH 5,7 розщеплення протеїну на половину 

менше, ніж при – 6,7 [202]. Потреба жуйних в амінокислотах забезпечується, 

з одного боку, за рахунок білків мікроорганізмів, а з другого – 

важкорозщеплюваного протеїну [151, 198]. У рубці гідролізується від 40 до 

90 % наявного в кормах білка з утворенням пептидів і амінокислот, які під 

впливом дезаміназ розпадаються до вуглекислого газу та аміаку [170, 310]. 

Останній використовується бактеріями в процесах синтезу біомаси, а 

надлишок (після всмоктування в кров) знешкоджується в печінці шляхом 

утворення сечовини [123, 238, 293]. Приблизно половина її виділяється з 

організму жуйних з сечею, незначна кількість із слиною (15 % за Нітрогеном) 

повертається у руменальний вміст, а решта шляхом дифузії через слизову 
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повертається в рубець і розщеплюється уреазою до аміаку [60, 234]. 

Важкорозчинний протеїн (30–40 %) разом з током рідини надходить з рубця 

до тонкого кишківника, де піддається лізису травними ензимами, а звільнені 

білки гідролізуються панкреатичними і кишківниковими протеазами до 

амінокислот, які всмоктуються в кров та використовуються у метаболічних 

реакціях [170]. Основними ензимами, які приймають участь в асиміляції 

аміаку є глутаматдегідрогеназа, глутамінсинтетаза, глутаматсинтаза, 

карбамілфосфокіназа [235]. В залежності від білкового складу кормів 60–

90 % загальної кількості спожитого жуйними Нітрогену трансформується у 

вигляді аміаку, а 50–70 % Нітрогену бактерій являє собою преформований в 

амінокислоти і НК Нітроген аміаку. Концентрація аміаку у рідині рубця за 

низького вмісту протеїну в раціоні (менше 11 %) є незначна і зростає за 

підвищеної його кількості [202]. Ефективне засвоєння аміаку відбувається за 

рівня його в рідині рубця 9 мг%, що спостерігається за вмісту сирого 

протеїну в СР раціону – 12–14 % [145, 213]. Однак, ця величина може 

змінюватися залежно від розщеплюваності протеїну і вмісту в кормах 

легкодоступної енергії [198]. Зменшення синтезу мікробного білка в рубці 

спостерігається за вмісту сирого протеїну в раціоні жуйних нижче 9 %. 

Витрати енергії на забезпечення життєдіяльності мікроорганізмів і їх ріст 

коливаються в межах від 0,2 до 7,0 ммоль АТФ на 1 г СР раціону за годину 

[235]. Відомо, що за добу в рубці корови може синтезуватися 1,6 кг 

мікробного білка, а деякими високопродуктивними – до 2,5, який 

перетравний на 75 % [60, 151]. За рахунок амінокислот білків бактерій 

жуйних забезпечується від 50 до 90 % їх потреби в амінокислотах [280]. У 

мікробіальному протеїні незамінні амінокислоти складають приблизно 50 % 

від їх загальної кількості [235]. 

Підсумовуючи висвітлене, слід наголосити, що оптимальний рівень в 

раціонах корів усіх елементів живлення (протеїну, вуглеводів, мінеральних 

речовин, вітамінів тощо) ініціює посилення ензимних і синтетичних процесів 
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у рубці, сприяє засвоєнню поживних речовин кормів, що, в свою чергу, 

відповідно позначається на рівні продуктивності. 

 

1.3. Показники крові і їх зв’язок з процесами обміну речовин в 

організмі худоби 

 

Функціонування всіх органів та тканин тваринного організму в межах 

фізіологічної норми забезпечує постійне постачання їх кров’ю, яка формує 

гомеостаз і взаємозв’язок обмінних процесів під контролем нервової системи 

[20, 58]. Вона є найважливішою біологічною субстанцією в організмі, яка 

разом з лімфою й тканинною рідиною, що оточує клітини, утворює його 

внутрішнє середовище [21, 221]. Біохімічний та морфологічний склад крові є 

симптоматичним відображенням інтенсивності обміну речовин, що 

обумовлює відповідний рівень продуктивності [82, 111]. Кров, циркулюючи 

в замкнутій системі кровоносних судин, виконує низку функцій. 

Найважливішою з них є транспортна, оскільки кров розносить поживні 

речовини кормів (білки, жири, вуглеводи й кінцеві продукти їх гідролізу) від 

шлунково-кишківникового тракту, а також БАР (гормони, вітаміни, ензими 

тощо), які об’єднують діяльність різних органів та систем, тобто здійснює 

гуморальну регуляцію функцій організму [221]. Дихальна функція – полягає 

в перенесенні кисню від легень до тканин та вуглекислоти у зворотному 

напрямі [82, 189]. Крім того, кров виводить з організму (нирок, легень, 

шкіри, шлунка, кишок) кінцеві продукти обміну речовин (вуглекислий газ, 

сечовину, сечову кислоту, аміак тощо). Безперервно рухаючись і маючи 

велику теплоємність, вона забезпечує сталість температури тіла. Захисна 

функція крові в організмі від дії хвороботворних мікробів, вірусів та їх 

токсинів відбувається завдяки бактерицидним властивостям плазми, 

фагоцитарній активності лейкоцитів, а також діяльності імунокомпонентних 

клітин – лімфоцитів, відповідальних за тканинний і клітинний імунітет [111]. 
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Кров – рідка сполучна тканина, яка складається з плазми (55–60 %) та 

формених елементів: еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів [82]. Червоні 

кров’яні клітини становлять основну масу формених елементів (39–44 %) і 

відіграють найважливішу роль у обмінних процесах організму [221]. Вони 

постачають клітинам молекулярний кисень і поживні речовини (глюкозу, 

амінокислоти), а забирають вуглекислий газ, що здійснюється завдяки 

наявності в них дихального пігменту – гемоглобіну [115]. Крім того, червоні 

кров’яні тільця беруть участь у регуляції рН крові, водному і сольовому 

обмінах та підтриманні іонного гомеостазу. Еритроцити адсорбують токсини, 

в тому числі продукти розпаду білка, що зменшує їх концентрацію у плазмі 

крові й запобігає переходу в тканини [82, 111]. Головним структурним і 

хімічним компонентом червоних кров’яних клітин є гемоглобін. Рівень його 

коливається від 30 до 90 % сухої маси [20, 58]. Дихальний пігмент крові є 

складним ферумвмісним білком, що складається з білкової частини глобіну 

(96 %) і простетичної – гему (4 %) [103, 105]. Глобін побудований із 2 пар 

поліпептидних ланцюжків (λ-, γ-), кожна з яких містить 141–146 амінокислот 

[115]. Гем є комплексною сполукою протопорфірину і двовалентного 

Феруму, від рівня якого залежить синтез гемоглобіну [111, 112]. Крім 

гемоглобіну, міоглобіну, їх похідних і продуктів перетворення, гем (й 

відповідно Ферум в центрі його молекули) входить до складу ензимів – 

оксидоредуктаз: каталази, пероксидаз та цитохромів [103, 117]. Два перших – 

важливі ензими крові та тканин, які запобігають накопиченню токсичного 

продукту – перекису водню [132]. За допомогою каталази відбувається 

інтенсивне розщеплення перекису; пероксидази – каталізують використання 

перекису для окиснення різних субстратів [103]. Цитохроми виконують 

функцію електронного переносу в ланцюгу окисно-відновних реакцій, що 

лежать в основі тканинного дихання [115, 117]. 

Інтенсивність еритропоетичних процесів визначається забезпеченістю 

організму тварин необхідними параметрами живлення, зокрема, БАР [39, 

140, 221]. Тобто, корекція раціонів за дефіцитними мінеральними 
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елементами є одним із шляхів покращення кровотворних процесів у 

тканинах, і в такий спосіб – активізації обміну речовин [66, 182]. Найбільший 

вплив на гемопоез з мікроелементів належить Купруму і Кобальту [141]. 

Зокрема, Купрум здійснюючи вплив на синтез порфіринових сполук 

(цитохрому, каталази, цитохромоксидази) може з’єднуватись із деякими з 

них і утворювати Fe-Cu-нуклеопротеїдні комплекси, які є попередниками 

гемоглобіну [136]. Тому дефіцит цього елементу призводить до неповного 

використання Феруму кормів і його тканинних запасів у процесі синтезу 

гемоглобіну, внаслідок чого порушується гемопоез [115]. Кобальт, входячи 

до складу одного з гемопоетичних факторів – вітаміну В12, бере участь в 

утворенні гемоглобіну у кістковому мозку [139, 141]. Ціанкобаламін впливає 

на перетворення фолієвої кислоти в її метаболічно активну форму – 

тетрагідрофолієву, активуючи тим самим синтез ДНК в кровотворних 

клітинах (еритро- і нормобластах) й прискорює процеси ділення та 

дозрівання еритроцитів [66, 223]. Водночас, під впливом Кобальту 

підвищується всмоктування Феруму в кишківнику [115]. Нестача цього 

елементу живлення у раціонах пригнічує синтез вітаміну В12, що викликає 

порушення гемопоезу та проявляється зниженням окисно-відновних процесів 

(рівня еритроцитів, гемоглобіну і сульфгідрильних груп) [106]. Крім цього 

встановлено, що при перніціозній анемії в червоних кров’яних клітинах 

зменшується кількість відновленого глутатіону [276]. Як відомо [229], 

функціонування макроорганізму в межах фізіологічної норми забезпечується 

єдністю реакцій анаболізму та катаболізму. Побудова білків органів й тканин 

тісно пов’язана із еритроцитами, які абсорбують амінний Нітроген і 

розносять з кров’ю по всьому організмі [232]. Рівень його в крові залежить 

від кількісних та якісних показників протеїну (розчинність, амінокислотний 

склад) під час травлення [216]. Інтенсивність включення вільних амінокислот 

у процеси синтезу білка, метаболічні ланки в циклі Кребса обумовлюється 

активністю ензимів переамінування (АлАТ, АсАТ) [189]. У площині цього, 

виявлено прямий зв’язок між активністю амінотрансфераз і рівнем білкового 



 31 

та амінного Нітрогену [161]. Всі ці реакції в живому організмі можуть 

відбутися тільки за умови забезпечення клітини енергією, яка утворюється 

при анаеробному окисненні глюкози (гліколіз) та циклі трикарбонових 

кислот (Кребса) і акумулюється у формі АТФ [15, 73]. Багато дослідників 

вважає, що чим більше в організмі тварин АТФ, тим вища їх продуктивність 

[216]. Активною ланкою в цих енергетичних процесах є такий елемент, як 

Фосфор. Він є компонентом окисно-відновної буферної системи крові, в якій 

знаходиться у двох формах: кислоторозчинній і кислотонерозчинній. 

Кислоторозчинний Фосфор представлений органічною та неорганічною 

фракціями [138]. Органічні фракції Фосфору – це фосфопротеїни, 

гексозофосфати, макроергічні сполуки (АТФ, АДФ, АМФ, креатинфосфат 

тощо) [73, 110]. До складу кислотонерозчинної форми входить Фосфор 

нуклеопротеїдів і ліпідів [125]. Забезпеченість організму тварин оптимумом 

БАР посилює окисно-відновні реакції, що супроводжується акумулюванням 

енергії в клітині (збільшення загального кислоторозчинного Фосфору). 

Остання супутна із нерозривними процесами як катаболізму (розпаду), так і 

анаболізму (зростанням загального, білкового й амінного Нітрогену, 

загального білка), які відбуваються одночасно та між ними існує тісний 

зв’язок. У високопродуктивних тварин ці процеси пропорційно добре 

збалансовані, але все ж інтенсивність у них відхилена в бік анаболізму [216]. 

В унісон із цим слід наголосити, що в анаболічній ланці важливе місце 

займають НК, а саме РНК [77, 231, 237]. В експериментах низки авторів [38, 

184] вказано про пряму кореляцію між синтезом білкової молекули й 

кількістю НК. І тому, рівень НК в тканинах організму тварин, може 

слугувати тестом (в деякій мірі) інтенсивності білкового метаболізму 

останніх. У цьому контексті, слід підкреслити, що виявлено прямий зв’язок у 

ланці РНК – загальний білок сироватки крові. Процес побудови НК 

обумовлюється багатьма чинниками, серед яких чільне місце займає 

кобаламін [27, 197, 206]. Так, встановлена активна участь вітаміну В12 в 

синтезі пуринових і піримідинових основ, які є складовими НК у тканинах 
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організму тварин [223]. Свідченням цього є зниження у печінці РНК і ДНК 

при нестачі цього вітаміну [216]. 

Виходячи із представленого, можна стверджувати про взаємозв’язок 

фізіолого-біохімічних показників крові з метаболічними процесами в 

організмі, продуктивністю тварин, що визначається багатьма факторами, 

серед яких ключова роль належить збалансованій за науково-обґрунтованими 

нормами системі годівлі. 

 

1.4. Балансуючі вітамінно-мінеральні добавки в системі живлення 

великої рогатої худоби 

 

Покращання споживання та підвищення коефіцієнту корисної дії 

кормів жуйними, а звідси зростання їх продуктивності, забезпечується 

збалансованою (за всіма параметрами живлення) годівлею худоби, в тому 

числі і за БАР, у формі різних видів балансуючих добавок [17, 69, 172]. При 

розробці рецептури кормових добавок (ВМД, бовіміксів, преміксів нового 

покоління і т. п.) необхідно акцентувати увагу на низці важливих нюансів з 

цього питання [48, 181]. Зокрема (у системі кормовиробництва в Україні), 

спостерігаються значні зміни хімічного складу кормів, їх якості (третього 

класу і некласні, зниження вмісту протеїну, окремих незамінних 

амінокислот; збільшення нітратів, важких металів тощо) [147]. Тому при 

апробації вітчизняних балансуючих добавок нового покоління, з метою 

оптимуму в раціонах рівня вітамінів, мінеральних елементів, амінокислот та 

підвищення перетравності поживних речовин (клітковини, крохмалю, ліпідів 

тощо), слід враховувати реальний хімічний склад і поживність кормів у 

господарствах України [28, 41]. Стосовно використання імпортних добавок у 

годівлі великої рогатої худоби, то необхідно дати об’єктивну оцінку їх 

продуктивній дії. Одним із основних недоліків, зокрема, імпортних преміксів 

є їхня ціна (в 1,5–3,0 раза дорожчі за вітчизняні), яка не компенсується 

підвищеною біологічною цінністю і додатковою тваринницькою продукцією, 
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внаслідок того, що їхня рецептура часто не враховує: фактичний дефіцит 

мікроелементів, вітамінів та інше у кормах різних біогеохімічних зон нашої 

держави; низьку якість останніх; новий породний склад тварин; технологію 

годівлі та згодовування препаратів [68, 98]. Немає також гарантій повної 

відповідності рецептури імпортних преміксів фактичній наявності у них 

вітамінів, антиоксидантів, амінокислот, дорогих біостимуляторів з огляду на 

обмежені можливості лабораторій аналітичної бази в Україні для 

оперативного контрольованого визначення їх складу [147]. 

Рекомендовані на сьогодні у системі годівлі великої рогатої худоби 

стандартні вітамінно-мінеральні добавки, премікси, які розроблені ще в 

наукових установах СРСР, а також імпортні, що пропонуються на нашому 

ринку не вкладаються у рамки наведених вище критеріїв [68, 89, 120]. Тому 

застосування їх у більшості випадків не дає належного ефекту, тобто не 

забезпечує потребу худоби в БАР, оскільки високий рівень повноцінної 

годівлі неможливий без оптимуму їх у раціоні [172, 201]. На практиці це 

призводить не тільки до зниження коефіцієнту корисної дії кормів та 

продуктивності, а також підвищення собівартості виробленого продукту 

[140]. Дослідженнями встановлено, що пряме введення вітамінів та 

мінеральних елементів у комбікорм має меншу продуктивну віддачу, ніж 

застосування у вигляді попередньо підготовленої суміші (преміксів, 

бовіміксів, блендів тощо), що слугує найбільш ефективним і перспективним 

способом поповнення їх нестачі у раціонах [97, 220, 224]. Важлива роль БАР 

у структурі добавок обумовлена їх стимулюючим впливом на ріст 

мікроорганізмів, ензимні процеси та синтез бактеріального протеїну у рубці 

жуйних, гематологічні показники, які корелюють з рівнем продуктивності 

[26, 46, 175]. Склад добавок розробляється згідно з потребою організму 

тварин в амінокислотах, вітамінах та мінеральних елементах з урахуванням 

зонального біогеохімічного статусу регіону, основним принципом якого є 

забезпечення продуктивного ефекту вищого за суму результату дії окремих 

його компонентів [6, 100]. 
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У розрізі питання застосування кормових добавок у годівлі великої 

рогатої худоби в Україні в цілому необхідно зазначити наступне. У літньо-

пасовищний період утримання для лактуючих корів рекомендований 

мінеральний премікс П 60-18-89, який містить солі таких мікроелементів, як 

Купрум, Цинк, Манган, Кобальт і Йод. Недоліком добавки є відсутність 

посилання на зональність використання, а поряд із цим – наявності 

жиророзчинних вітамінів. У практиці годівлі дійних корів літньо-

пасовищного періоду застосовується також премікс П 60-16-89 [120], 

розроблений на основі кухонної солі, динатрійфосфату, вуглекислого 

Натрію, Сульфуру елементарного, Купруму сірчанокислого, Цинку 

сірчанокислого, Мангану сірчанокислого, Кобальту хлористого, Калію 

йодистого. Цей премікс за аналогією з попередньою добавкою не уточнює 

зону використання і в його структурі відсутні жиророзчинні вітаміни. Крім 

цього, елементарний Сульфур володіє меншою продуктивною дією, 

порівняно із глауберовою сіллю (яку доцільно було б застосовувати у даному 

випадку). Рекомендовані на сьогодні вітчизняні мінеральні премікси ПКК 60-

6 п, ПКК 60-1 лж для виробництва молока в пасовищний період [217] містять 

макро- й мікроелементи (Магній, Сульфур, Купрум, Цинк, Манган, Кобальт, 

Йод і Селен). Однак, виходячи із наведеного, при цьому не уточнюється на 

яку біогеохімічну зону та тип раціону вони розраховані. У годівлі дійних 

корів широкого використання набув премікс П 60-5М, що містить 

жиророзчинні вітаміни (А й D) та мікроелементи: Цинк, Кобальт і Йод у 

формі неорганічних солей. Застосування даного преміксу в раціонах 

лактуючих корів розраховано на поповнення потреби останніх у БАР, що 

забезпечить продуктивність тварин на рівні 4,5–5,0 тис. кг молока за 

лактацію. Недоліком преміксу є те, що при його використанні не 

акцентується увага на структурі раціону, біогеохімічному статусі зони, а 

звідси – хімічному складі й поживності кормів [147, 149] і тому він не завжди 

є ефективним. 
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Спираючись на представлене, актуальним у цьому контексті є 

розробка нових кормових добавок для дійних корів із урахуванням 

особливостей кормового фактору регіону, системи годівлі, зональної 

біогеохімічної специфіки щодо ліміту низки вітамінно-мінеральних 

елементів живлення [28, 201]. Зокрема, застосування в літньо-пасовищний 

період утримання корів північно-східної зони України адресного преміксу, 

відкоригованого за Цинком, Mанганом, Купрумом, Йодом й додатковим 

включенням Se і антиоксиданту сприяло їх підвищенню у раціоні до рівня 

деталізованих норм годівлі, збільшенню продуктивності, покращенню 

хімічного складу молока [89]. Комплексна мінеральна добавка за 

згодовування коровам на роздоюванні у складі трав’янистих раціонів 

збалансувала рівень БАР, що викликало зростання молочної продуктивності 

на 7,6 % за менших витрат кормів (на 7 %) [224]. Використання вітамінно-

мінерального преміксу в раціонах корів у літній період утримання, 

оптимізованого за лімітуючими в зоні західного Лісостепу України 

мікроелементами (Купрумом, Цинком, Кобальтом, Йодом, Селеном) й 

жиророзчинними вітамінами підвищує інтенсивність руменального 

метаболізму (рівень мікрофлори і мікрофауни, вміст у них абсолютно СР, 

ензимну активність целюлаз й амілаз, концентрацію Фосфору РНК), що 

сприяє зростанню молочної продуктивності корів на 7,7 % [201]. Поповнення 

в трав’яно-концентратному раціоні підсисних корів м’ясної породи у 

Західній зоні дефіциту мінеральних елементів (Фосфору, Натрію, Сульфуру, 

Магнію, Купруму, Цинку, Кобальту, Йоду) за рахунок відповідних солей в 

структурі преміксу покращує гемопоез (концентрацію гемоглобіну, 

загального білка, кислоторозчинного Фосфору і РНК), позитивно 

позначається на їх молочності, що підтверджується ростом та розвитком 

підсисних телят [49]. Нова рецептура преміксу (для м’ясних підсисних 

бугайців у літньо-пасовищний період в умовах Західного регіону), 

збалансована за рівнем макро- та мікроелементів, активувала інтенсивність 

обмінних процесів у крові (зростання гемоглобіну, фракцій Нітрогену) й 
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рубці (підвищення Фосфору НК, інфузорій та їх сирої біомаси, загального і 

білкового Нітрогену за зменшення аміаку й неорганічного Фосфору), що 

позитивно позначилося на енергії їх росту [152]. Згодовування дійним 

коровам у літній період мінеральної добавки як компоненту комбікорму, 

виготовленої з урахуванням дефіцитних для Західних областей мінеральних 

елементів підвищує рівень мікробіальних процесів у вмісті рубця, зокрема, 

зростає кількість симбіотичних мікроорганізмів (аміло- і целюлозолітичних), 

абсолютно суха бактеріальна маса, концентрація Фосфору РНК та активність 

амілаз за паралельного зниження аміаку. Вища інтенсивність руменального 

метаболізму у корів супроводжується збільшенням рівня їх продуктивності 

[24]. Позитивний вплив у цьому аспекті на організм тварин відзначено і в 

дослідженнях інших авторів [47, 90]. 

Удосконалена ВМД (в складі оптимізованого за Фосфором й 

Сульфуром комбікорму К 60-32-89) для літньо-пасовищного періоду 

утримання корів, що додатково включає (порівняно із аналогом П 60-5М) 

дефіцитні в біогеохімічній зоні Передкарпаття мікроелементи Купрум і 

Селен й відкоригована за вмістом Цинку, Кобальту, Йоду та оптимумом 

жиророзчинних вітамінів (А й D) позитивно впливає на обмінні процеси в 

організмі худоби, її молочну продуктивність [163]. 

Враховуючи інтерпретоване, апробація нових видів вітамінно-

мінеральних добавок для дійних корів, із урахуванням зонального дефіциту 

БАР у раціоні є актуальною, оскільки сприяє інтенсифікації метаболічних 

процесів в організмі тварин, кращому засвоєнню поживних речовин кормів, 

підвищує їх трансформацію у продукцію, що забезпечує високий рівень 

продуктивності при менших витратах корму на одиницю продукції. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Умови проведення та схема досліджень на тваринах 

 

Робота виконувалась протягом 2011–2014 рр. у господарствах різних 

організаційно-правових форм у ґрунтово-кліматичних умовах зони 

Передкарпаття. З метою з’ясування впливу застосування в годівлі дійних 

корів нової ВМД, порівняно з прототипом П 60-5М, у структурі трав’яно-

концентратного раціону літньо-пасовищного періоду утримання на рівень й 

спрямованість обмінних процесів в організмі, їх взаємозв’язку з молочною 

продуктивністю тварин проведено два науково-господарські досліди (НГД). 

Перший дослід виконано у ТзОВ «Літинське» Дрогобицького району, а 

другий – у ПАФ «Бережниця» Жидачівського району (завданням якого була 

апробація результатів досліджень, отриманих у першому досліді та 

уникнення фактору випадковості) Львівської області. Експериментальна 

частина роботи проведена за схемою, представленою в таблиці 2.1. В обох 

дослідах було задіяно по 20 дійних корів симентальської породи, 

сформованих у дві групи по 10 голів у кожній, з яких: I – контрольна, II –

 дослідна. Тварин у групи підбирали за методом аналогів, враховуючи 

походження (симентальська порода), вік (4,0–4,5 роки, друга лактація), живу 

масу (515–530 кг), продуктивність (третій місяць лактації, середньодобовий 

надій перебував на рівні 19–20 кг). Молочна продуктивність корів за 

попередню лактацію коливалася в межах 4900–5000 кг молока. 

Тип раціону піддослідних корів трав’яно-концентратний, який 

характерний для господарств зони Передкарпаття. Годівлю тварин 

забезпечували відповідно до науково-обґрунтованих норм [149, 212]. 

Основний раціон корів складався з трави пасовищної – 40 кг, зеленої маси 

злаково-бобових сумішок зеленого конвеєра (75 % злакових, 25 % бобових) – 

20 кг, сіна злаково-різнотравного – 2,0 кг, меляси – 0,5 кг. Концентратна 
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група була представлена стандартним комбікормом К 60-32-89, у комплексі 

із преміксом П 60-5М, розробленими ВІТ і рекомендованими до 

згодовування лактуючим коровам із прогнозованою продуктивністю 4,5–

5,0 тис. кг молока за лактацію. 

Таблиця 2.1 

Загальна схема досліджень 

* – Схема проведення досліджень аналогічна для обох експериментів. 

Основний раціон (ОР): трава пасовищна (41,2–46,2 %), зелена маса злаково-

бобових сумішок зеленого конвеєра (20,5–24,6 %), сіно злаково-різнотравне (5,4–5,5 %), 

меляса (2,2–2,3 %). 

 

 

 

Лабораторні дослідження 

Визначення хімічного складу, загальної поживності кормів, фізіолого-

біохімічних показників крові і вмісту рубця, молочної продуктивності 

та хімічних показників молока за згодовування різних ВМД 

Дослідження на коровах*  

 
 

Групи 

Кількість 

тварин, 

гол. 

Тривалість 

досліду, 

діб 

Періоди 

досліду 
Умови годівлі 

I (контрольна), 

II (дослідна) 
20 30 Зрівняльний 

ОР + стандартний 

комбікорм К 60-32-89 і 

премікс П 60-5М 

I (контрольна) 10 90 Основний 

ОР + стандартний 

комбікорм К 60-32-89 і 

премікс П 60-5М 

II (дослідна) 10 90 Основний 

ОР + комбікорм  

К 60-32-89 

(покращений за 

Фосфором й 

Сульфуром) і 

експериментальна ВМД 

 

 Економічна оцінка застосування різних ВМД 
 

Виробнича перевірка результатів досліджень 
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Складовими інгредієнтами комбікорму слугували зернові (пшениця, 

ячмінь, овес) та продукти їх переробки (висівки пшеничні), які характерні 

для Передгірної зони Карпат. Корми піддослідним тваринам згодовували 

двічі на добу: у ранішній і вечірній періоди (50 % від загальної поживності 

раціону). Доїння корів дворазове, машинне. 

Експериментальна частина досліджень (у розрізі першого і другого 

НГД) тривала 120 діб, із яких зрівняльний період становив 30, а обліковий – 

90 діб. Протягом зрівняльного періоду дійні корови піддослідних груп 

одержували корми основного раціону та комбікорм К 60-32-89. 

В основний період тварини контрольних груп перебували на раціоні 

зрівняльного періоду. Корови дослідних груп одержували аналогічні корми із 

тією лише різницею, що до складу комбікорму К 60-32-89 (покращеного за 

Фосфором й Сульфуром за рахунок монокальційфосфату та глауберової солі) 

входила експериментальна ВМД (на заміну преміксу П 60-5М). Добавка 

представлена відкоригованою кількістю (згідно з потребою) лімітуючих у зоні 

Передкарпаття мінеральних елементів (Купруму, Цинку, Кобальту, Йоду, 

Селену) та жиророзчинних вітамінів (А і D). 

Через 45 діб від початку основного періоду першого НГД проводили 

балансові дослідження (на 3-х головах з кожної групи) з вивченням 

перетравності поживних речовин кормів та балансу Нітрогену. Відповідно до 

методики проведення балансових досліджень, тривалість зрівняльного 

періоду – 20 діб, а облікового – 8 [154]. 

Протягом балансових досліджень щоденно здійснювали ваговий облік 

заданих, фактично спожитих кормів та їх залишків. Поряд із цим, проводили 

облік молочної продуктивності шляхом щоденних контрольних надоїв. 

У процесі проведених досліджень було відібрано зразки кормів для 

повного зоотехнічного аналізу (поживності та хімічного складу). 

Для визначення досліджуваних показників всередині облікового 

періоду обох експериментів від 3-х корів з кожної групи відбирали кров з 

яремної вени (за 2 год. до ранішньої годівлі) та вміст рубця за допомогою 
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ротоглоткового зонда (через 2 год. після ранішньої годівлі). З метою 

дослідження хімічного складу молока у обох дослідах щомісячно від усіх 

голів з групи відбирали його середні проби з двох суміжних надоїв. 

 

2.2. Методики і техніка досліджень 

 

Загальну поживність кормів визначали за загальноприйнятими 

методиками [91, 127]. Дослідження вмісту макроелементів (Калію, Натрію, 

Кальцію) у кормах проводили з допомогою фотометра FLAPHO-4. 

Мікроелементний склад кормів визначали на спарених спектрографах 

ІСП-30 та ДФС-13 із наступним опрацюванням результатів спектрографії на 

мікрофотометрі ІФО-451, а також атомно-абсорбційному спектрометрі ААS-

30 [177]. 

Визначення Йоду у кормах проводили фотоколориметрично за 

методикою Г. С. Степанова [209]. 

Каротин у кормах визначали за В. Ю. Вудмаскою, 

П. П. Прилуцьким [55], вітамін D – за С. М. Паєнком та ін. [158], вітамін Е – 

методом М. Г. Беляева, С. Т. Калмыкова [7]. 

Сиру біомасу бактерій в руменальному середовищі піддослідних корів 

досліджували методом фракційного центрифугування за методикою 

А. А. Алиева, М. Ш. Кафарова [2]. Визначення концентрації абсолютно сухої 

речовини мікроорганізмів у вмісті рубця проводили шляхом висушування у 

сушильній шафі за температури 105 °С до постійної маси. 

Чисельність аміло-, целюлозо- та протеолітичної мікрофлори в 

руменальній рідині досліджували шляхом посіву на елективні живильні 

середовища за методикою P. Y. Provost and R. N. Deutsch [291]. 

У руменальному вмісті амілолітичну активність бактерій визначали за 

методикою М. Ф. Кулика і співав. [121], целюлозолітичну активність – за 

методикою С. М. Паєнка [159], протеолітичну активність – за методикою 

М. С. Петровой, М. М. Ванцюнайте [166]. 
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Концентрацію летких жирних кислот (ЛЖК) у вмісті рубця 

досліджували методом парової відгонки в апараті Маркгама [93, 222]. 

Рівень водневих іонів (pH) у рубці визначали за допомогою 

іонометра ЭВ-74 [138]. 

Визначення загального і залишкового Нітрогену в руменальній рідині 

проводили за методом К’єльдаля [93, 222]. Кількість білкового Нітрогену в 

рубцевому середовищі розраховували за різницею між загальною і 

залишковою формами. Визначення рівня аміаку у вмісті рубця проводили 

мікродифузним методом у чашках Конвея [93, 222]. 

Концентрацію загального кислоторозчинного і неорганічного Фосфору 

в руменальній рідині досліджували за методом C. H. Fiske, Y. Subbarow [261], 

вміст органічного – за різницею між фракцією загального кислоторозчинного 

й неорганічного. Рівень Фосфору нуклеїнових кислот (РНК та ДНК) у рубці 

визначали двохвильовою спектрофотометрією на апараті СФ-46 за 

методикою, розробленою Цаневым та Марковым [227]. 

Рівень гемоглобіну та концентрацію еритроцитів у крові визначали за 

допомогою еритрогемометра М-065. 

Загальний білок сироватки крові досліджували рефрактометрично 

(РПЛ-3), а амінний Нітроген – методом формолтитрування [138]. 

Кількість загального і залишкового Нітрогену у крові визначали за 

методом К’єльдаля [93]. Вміст білкового Нітрогену розраховували за 

різницею між загальною й залишковою фракціями. 

Концентрацію сечовини у крові визначали колориметрично за 

кольоровою реакцією з діацетилмонооксимом. 

Вміст загального кислоторозчинного і неорганічного Фосфору у крові 

досліджували за методом C. H. Fiske, Y. Subbarow [261], рівень органічного – 

за різницею між загальною кислоторозчинною й неорганічною формами. 

Визначення кількості Фосфору нуклеїнових кислот (РНК та ДНК) у крові 

проводили двохвильовою спектрофотометрією на апараті СФ-46 за 

методикою Цанева та Маркова [227]. 
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Суху речовину молока визначали висушуванням наважки за 

температури 105 °С протягом 5 годин до постійної маси [127]. 

Кількість жиру, білка та густину молока досліджували на приладі 

«Екомілк» КАМ-98. 

Визначення рівня лактози у складі молока проводили з допомогою 

розчину Феллінга, шляхом титрування фільтрату молока 0,1 н. розчином 

KMnO4 [127]. 

Вміст золи в молоці досліджували спалюванням зразків молока у 

муфельній печі [127]. 

Концентрацію Кальцію у молоці визначали перманганатним способом 

[127], а рівень Фосфору – колориметрично, за методикою описаною 

П. Т. Лебедевым, А. Г. Усовичем [127]. 

Кислотність молока досліджували в градусах Тернера шляхом 

титрування молока, розведеного двічі дистильованою водою, 

0,1 н. розчином KOH [127]. 

Цифровий матеріал опрацьовували методом варіаційної статистики за 

Н. А. Плохинським [171] з допомогою пакета прикладних програм Microsoft 

Excel, враховуючи при цьому критерій Стьюдента. Результати середніх 

значень вважали статистично вірогідними за: * – Р<0,05, ** – Р<0,01, *** –

 Р<0,001. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ОБМІННИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗМІ ТА 

МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ЗА КОРЕКЦІЇ  

ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ 

(експериментальні дослідження) 

 

3.1. Ефективність використання вітамінно-мінеральної добавки 

нової рецептури та контрольного преміксу П 60-5М у структурі 

трав’яно-концентратного раціону першого науково-господарського 

досліду 

 

3.1.1. Особливості забезпечення елементами живлення раціонів 

корів контрольних і дослідних груп 

 

На підставі одержаних результатів у процесі проведеного експерименту 

встановлено, що за обліковий період (тривалістю 90 діб) першого НГД 

споживання кормів піддослідними тваринами обох груп є практично 

однаковим за високого відсотку їх поїдання (табл. 3.1). Несуттєва відмінність 

між I та II групами спостерігалася за всіма видами згодовуваних кормів. У 

площині викладеного, піддослідні тварини споживали наступну кількість 

кормів (згідно з головними критеріями поживності): I група – 

1330,8 корм. од., 132,2 кг перетравного протеїну, II – 1330,0 корм. од, 

131,7 кг перетравного протеїну. В обох групах дійних корів на 1 кормову 

одиницю припадала однакова кількість перетравного протеїну (100,0 г). 

Корми, що використовувалися у дослідженні, відповідали вимогам стандарту 

і відзначалися добрими смаковими якостями (виходячи із відсотку поїдання), 

а отже, були високоякісними. Трава пасовищна була представлена злаково-

бобовим різнотрав’ям (райграс пасовищний, костриця очеретяна, грястиця 

збірна, конюшина повзуча, лядвенець рогатий, тимофіївка лучна, тонконіг 
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лучний тощо). У складі злаково-бобових сумішок зеленого конвеєра 25 % 

припадало на вику, а 75 % було представлено ячменем та вівсом. 

Таблиця 3.1. 

Фактичне споживання дійними коровами кормів за період  

першого науково-господарського досліду, кг/гол. 

Корми 

Групи тварин 

І (контрольна) ІІ (дослідна) 
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Сіно злаково-різнотравне 175,0 73,5 7,4 177,0 74,3 7,4 

Трава пасовищна 3580,0 644,4 57,3 3582,0 644,8 57,3 

Зелена маса злаково-бобових 

сумішок зеленого конвеєра 1350,0 216,0 29,7 1360,0 217,6 29,9 

Комбікорм 360,0 363,6 35,3 360,0 360,0 34,6 

Меляса 45,0 33,3 2,5 45,0 33,3 2,5 

В кормах міститься:       

кормових одиниць  1330,8   1330,0  

перетравного протеїну   132,2   131,7 

перетравного протеїну на 1 

кормову одиницю, кг   0,100   0,100 

 

Оцінка кормів, задіяних у досліді, за поживністю та хімічним складом 

(табл. 3.2) засвідчує, що їх кількісні показники коливаються в межах 

довідникових даних, характерних для рослинного кормового потенціалу в 

ґрунтово-кліматичній зоні Передкарпаття. 

Спираючись на оцінку годівлі піддослідних корів необхідно 

відзначити, що головним чинником продуктивного ефекту (тобто рівня 
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перебігу обмінних процесів в організмі тварин та їх зв’язку із 

продуктивністю) у переліку компонентів раціону були комбікорм К 60-32-89 

(стандартний і покращений), премікс П 60-5М та експериментальна ВМД. 

Таблиця 3.2 

Хімічний склад та поживність кормів раціону  

корів першого науково-господарського досліду 

Показник 
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Кормові одиниці 0,18 0,16 0,42 0,74 1,01 1,0 

Обмінна енергія, МДж 2,20 1,58 6,37 9,64 9,4 9,2 

Суха речовина, кг 0,22 0,20 0,82 0,76 0,850 0,855 

Сирий протеїн, г 28,0 30,0 83,0 95,0 124,0 121,0 

Перетравний протеїн, г 16,0 22,0 42,0 56,0 98,0 96,0 

Сирий жир, г 7,0 5,0 10,0 – 24,7 24,1 

Сира клітковина, г 70,0 40,0 240,0 – 63,3 61,7 

БЕР, г 113 118 424 540 595 585 

Крохмаль, г 8,0 2,3 13,6 – 299 299 

Цукор, г 19,0 18,0 25,0 440 28,0 27,2 

Кальцій, г 1,5 2,0 8,5 3,5 5,3 7,3 

Фосфор, г 0,4 0,45 1,5 0,14 10,0 12,9 

Магній, г 0,18 0,35 1,0 0,2 2,9 2,8 

Калій, г 3,1 2,9 9,5 30,0 6,1 5,9 

Натрій, г 0,3 0,4 1,1 1,6 4,3 5,11 

Сульфур, г 0,3 0,65 1,2 1,0 1,12 1,7 

Купрум, мг 1,4 1,42 4,0 4,15 3,49 8,8 

Цинк, мг 7,0 7,5 31,4 10,0 65,4 94,3 

Манган, мг 13,5 8,2 24,0 15,0 29,1 28,3 

Кобальт, мг 0,04 0,08 0,17 0,4 1,44 1,62 

Йод, мг 0,06 0,04 0,15 0,02 1,28 2,04 

Селен, мг 0,021 0,023 0,025 0,01 0,07 0,51 

Каротин, мг 18,0 20,0 15,0 – – – 

Вітамін А, МО – – – – 5000 12500 

Вітамін D, МО 4,0 3,0 – – 3000 3650 

Вітамін Е, мг 40,0 35,0 15,0 – 19,2 18,9 
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Премікс П 60-5М (табл. 3.3) містить у своєму складі стандартні 

форми жиророзчинних вітамінів, зокрема: А (мікровіт), D (відеїн) й 

мікроелементи (Цинк, Кобальт і Йод) у формі неорганічних солей та висівки 

пшеничні в якості наповнювача. До складу контрольного комбікорму       

К 60-32-89 вносили премікс П 60-5М у кількості 1 %. 

Таблиця 3.3 

Рецепт контрольного преміксу (П 60-5М, ВІТ) для дійних корів  

контрольної групи першого науково-господарського досліду 

Компоненти Премікс П 60-5М 

Вітамін А, млн. МО 500 

Вітамін D, млн. МО 300 

Цинк, г 2900 

Кобальт, г 135 

Йод, г 100 

Наповнювач (пшеничні висівки), кг до 1000 

 

Складові інгредієнти комбікорму К 60-32-89 (для літньо-пасовищного 

періоду утримання корів) є традиційними, що використовуються в 

комбікормовій промисловості, як у цілому в Україні, так і в зоні 

Передкарпаття, зокрема, дерть злакових (пшениці, ячменю, вівса), висівки 

пшеничні (табл. 3.4). Макроелементний склад комбікорму представлено 

монокальційфосфатом (2,0 %), окисом Магнію (0,3 %) і кухонною 

сіллю (1,0 %). 

Таблиця 3.4 

Рецепт комбікорму К 60-32-89 для дійних корів  

контрольної групи першого науково-господарського досліду, % 

Компоненти Контрольний варіант 

1 2 

Дерть:  

пшениці 26,7 

ячменю 30,0 
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продовження табл. 3.4 

1 2 

вівса 15,0 

Висівки пшениці 24,0 

Монокальційфосфат 2,0 

Окис Магнію 0,3 

Кухонна сіль 1,0 

Премікс П 60-5М 1,0 

В 1 кг міститься:  

кормових одиниць 1,01 

обмінної енергії, МДж 9,4 

сухої речовини, кг 0,850 

сирого протеїну, г 124,0 

перетравного протеїну, г 98,0 

сирого жиру, г 24,7 

сирої клітковини, г 63,3 

БЕР, г 595,0 

крохмалю, г 299,0 

цукру, г 28,0 

Кальцію, г 5,3 

Фосфору, г 10,0 

Магнію, г 2,9 

Калію, г 6,1 

Натрію, г 4,3 

Сульфуру, г 1,12 

Купруму, мг 3,49 

Цинку, мг 65,4 

Мангану, мг 29,1 

Кобальту, мг 1,44 

Йоду, мг 1,28 

Селену, мг 0,07 

каротину, мг – 

Вітамінів:  

А, МО 5000,0 

D, MO 3000,0 

E, мг 19,2 

 

Аналізуючи хімічний склад та поживну цінність кормів (табл. 3.2), які 

входили у структуру раціону піддослідних корів контрольної групи 

(табл. 3.5) встановлено, що застосування в літньо-пасовищний період 

утримання стандартного комбікорму К 60-32-89 у поєднанні з преміксом 
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П 60-5М не забезпечує потреби тварин за оптимальним рівнем макро- й 

мікроелементів та вимагає корекції за вмістом жиророзчинних вітамінів. 

Таблиця 3.5 

Раціон дійних корів контрольної групи  

першого науково-господарського досліду 
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Кількість, кг 40,0 20,0 2,0 0,5 4,0 – – – 

Кормові одиниці 7,2 3,2 0,84 0,37 4,04 15,7 14,6 +7,5 

Обмінна енергія, МДж 88,0 31,6 12,74 4,82 37,6 174,8 168 +4,0 

Суха речовина, кг 8,8 4,0 1,64 0,38 3,4 18,22 17,2 +5,9 

Сирий протеїн, г 1120 600 166 48,0 496 2430 2245 +8,2 

Перетравний протеїн, г 640 440 84,0 28,0 392 1584 1460 +8,5 

Сирий жир, г 280 100 20,0 – 98,8 499 465 +7,3 

Сира клітковина, г 2800 800 480 – 253,2 4333 4130 +4,9 

Крохмаль, г 320 46,0 27,2 – 1196 1589 1975 –19,5 

Цукор, г 760 360 50,0 220 112 1502 1315 +14,2 

Кальцій, г 60,0 40,0 17,0 1,75 21,2 140 105 +33,3 

Фосфор, г 16,0 9,0 3,0 0,07 40,0 68,1 75,0 –9,2 

Магній, г 7,2 7,0 2,0 0,1 11,6 27,9 27,0 +3,3 

Калій, г 124 58,0 19,0 15,0 24,4 240,4 110 +119 

Натрій, г 12,0 8,0 2,2 0,8 17,2 40,2 41 –1,95 

Сульфур, г 12,0 13,0 2,4 0,5 4,48 32,4 35,0 –7,4 

Купрум, мг 56,0 28,4 8,0 2,08 13,96 108,4 130 –16,6 

Цинк, мг 280 150 62,8 5,0 261,6 759,4 875 –13,2 

Манган, мг 540 164 48,0 7,5 116,4 875,9 875 +0,1 

Кобальт, мг 1,6 1,6 0,34 0,2 5,76 9,5 10,2 –6,9 

Йод, мг 2,4 0,8 0,30 0,01 5,12 8,63 11,7 –26,2 

Селен, мг 0,84 0,46 0,05 0,005 0,28 1,64 3,4 –51,8 

Каротин, мг 720 400 30,0 – – 1150 655 +76,0 

Вітамін А, МО – – – – 20000 20000 50000 –60,0 

Вітамін D, МО 160 60,0 – – 12000 12220 14600 –16,3 

Вітамін Е, мг 1600 700 30,0 – 76,8 2407 585 +311 
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Отже, згодовування тваринам контрольної групи преміксу П 60-5М у 

складі контрольного комбікорму К 60-32-89 по-різному вплинуло на рівень 

елементів живлення. Так, у раціонах дійних корів I групи відмічено більшу 

кількість (щодо норми) кормових одиниць на 1,1 кг (7,5 %), обмінної енергії 

– 6,8 МДж (4,0 %), сухої речовини – 1,02 кг (5,9 %), сирого протеїну – 185,0 г 

(8,2 %), перетравного протеїну – 124,0 г (8,5 %), сирого жиру – 34,0 г (7,3 %), 

сирої клітковини – 203,0 г (4,9 %), цукру – 187,0 г (14,2 %). Вміст крохмалю є 

нижчим відносно потреби на 386,0 г (19,5 %). Рівень перерахованих 

показників поживності є фізіологічно обґрунтованими у зв’язку з тим, що 

дослідні тварини є молодими та потребують підвищеного рівня годівлі. 

У раціоні корів контрольної групи спостерігається дефіцит таких 

важливих годівельних показників, як макро- й мікроелементи та 

жиророзчинні вітаміни. 

Стосовно забезпечення тварин макроелементами, то у раціонах I групи 

відмічається нестача Фосфору, яка знаходиться на рівні 6,9 г, що за 

перерахунку на відсотки складає 9,2 %. Дефіцит Сульфуру відносно до 

потреби становить 2,6 г, або в відсотковому співвідношенні 7,4 %. Поряд із 

цим, у раціонах піддослідних корів контрольної групи виявлено надлишок 

щодо норми за наступними макроелементами: Кальцій – 35,0 г (33,3 %) та 

Калій – 130,4 г (119,0 %). Різницею (несуттєвою) за Магнієм і Натрієм можна 

знехтувати. 

Аналіз збалансованості раціону тварин I групи за вмістом 

мікроелементів вимальовує наступну картину. Нестача Купруму порівняно з 

потребою складає 21,6 г (16,6 %), Цинку – 115,6 г (13,2 %), Кобальту – 0,7 г 

(6,9 %), Йоду – 3,07 мг (26,2 %), Селену – 1,76 мг (51,8 %). На тлі наведеного, 

рівень Мангану у кормах незначно перевищує норму (0,9 мг; 0,1 %). 

Що стосується жиророзчинних вітамінів необхідно відзначити, що 

раціон корів контрольної групи дефіцитний за вмістом вітаміну А. Нестача за 

цим критерієм становить 30000 МО, що у перерахунку на відсотки дорівнює 

60,0 %. Дефіцит вітаміну D відносно потреби складає 2380,0 МО, або 16,3 %. 
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В унісон із цим, у раціоні корів I групи встановлено надлишок каротину, 

який переважає норму на 495,0 мг (76,0 %) та вітаміну Е – на 

1822,0 мг (311,0 %). 

У контрольній групі тварин відношення цукру до протеїну становить 

1,0 : 1,0; вуглеводів до протеїну – 2,0 : 1,0; Кальцію до Фосфору – 2,0 : 1,0; 

Нітрогену до Сульфуру – 12,0 : 1,0; Калію до Натрію – 6,0 : 1,0. 

Оцінюючи повноцінність раціону корів II групи (табл. 3.8) 

встановлено, що використання у літньо-пасовищний період утримання в 

складі комбікорму К 60-32-89 (покращеного за Фосфором і Сульфуром) 

експериментального варіанту ВМД супроводжується оптимізацією (стосовно 

норми) рівня важливих у фізіологічному відношенні елементів живлення. 

ВМД нової рецептури (табл. 3.6) додатково включає Купрум і Селен у 

формі сульфату Купруму й селеніту Натрію та відкоригована за вмістом 

мікроелементів (Цинку, Кобальту, Йоду) і науково-обґрунтованим рівнем 

жиророзчинних вітамінів: А (мікровіт) й D (відеїн), а в якості наповнювача 

виступають висівки пшеничні. До структури комбікорму К 60-32-89 

(покращеного за Фосфором і Сульфуром) додавали вдосконалений варіант 

ВМД в кількості 1 %. 

Таблиця 3.6 

Рецепт експериментального варіанту ВМД для дійних корів 

дослідної групи першого науково-господарського досліду 

Компоненти Експериментальна ВМД 

Вітамін А, млн. МО 1250 

Вітамін D, млн. МО 365 

Купрум, г 538 

Цинк, г 5918 

Кобальт, г 153 

Йод, г 177 

Селен, г 44 

Наповнювач (пшеничні висівки), кг до 1000 
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Складові компоненти комбікорму (зернові та продукти їх переробки) 

дослідної групи тварин (табл. 3.7) аналогічні контрольному варіанту. 

Макроелементний інгредієнт представлено підвищеною кількістю 

монокальційфосфату (3,2 %), окисом Магнію (0,3 %), кухонною сіллю 

(1,0 %) і додатковим включенням глауберової (0,6 %). 

Таблиця 3.7 

Рецепт експериментального комбікорму для дійних корів  

дослідної групи першого науково-господарського досліду, % 

Компоненти Дослідний варіант 

1 2 

Дерть:  

пшениці  26,7 

ячменю 30,0 

вівса 15,0 

Висівки пшениці 22,2 

Монокальційфосфат 3,2 

Окис Магнію 0,3 

Кухонна сіль 1,0 

Глауберова сіль 0,6 

Експериментальна ВМД 1,0 

В 1 кг міститься:  

кормових одиниць 1,0 

обмінної енергії, МДж 9,2 

сухої речовини, кг 0,855 

сирого протеїну, г 121,0 

перетравного протеїну, г 96,0 

сирого жиру, г 24,1 

сирої клітковини, г 61,7 

БЕР, г 585,0 

крохмалю, г 299,0 

цукру, г 27,2 

Кальцію, г 7,3 

Фосфору, г 12,9 

Магнію, г 2,8 

Калію, г 5,9 

Натрію, г 5,11 

Сульфуру, г 1,7 

Купруму, мг 8,8 

Цинку, мг 94,3 
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продовження табл. 3.7 

1 2 

Мангану, мг 28,3 

Кобальту, мг 1,62 

Йоду, мг 2,04 

Селену, мг 0,51 

каротину, мг – 

Вітамінів:  

А, МО 12500,0 

D, MO 3650,0 

E, мг 18,9 

 

Аналізуючи раціон годівлі дійних корів II групи (табл. 3.8) слід 

наголосити на наступному. У тварин дослідної групи спостерігається більша 

кількість (відносно норми) кормових одиниць на 1,0 кг (6,8 %), обмінної 

енергії – 6,0 МДж (3,6 %), сухої речовини – 1,04 кг (6,0 %), сирого протеїну – 

173,0 г (7,7 %), перетравного протеїну – 116,0 г (7,9 %), сирого жиру – 31,4 г 

(6,8 %), сирої клітковини – 197,0 г (4,8 %), цукру – 184,0 г (14,0 %). Що 

стосується крохмалю, то необхідно відмітити, що його рівень нижчий 

відносно норми на 386,0 г, або 19,5 %. 

Оцінюючи забезпечення корів II групи макроелементами, слід 

зазначити їх надлишкову кількість у раціоні щодо потреби. Так, різниця за 

перерахованими нижче показниками складає для: Кальцію – 43,0 г (41,0 %), 

Фосфору – 4,7 г (6,3 %), Калію – 129,6 г (118,0 %), Натрію – 2,4 г (5,9 %). 

Стосовно Сульфуру та Магнію, то різниця між рекомендованою нормою та 

наявністю є несуттєва. 

Мікроелементний статус живлення піддослідних тварин II групи 

свідчить про наступне. Спостерігається рівновага між вмістом в раціоні та 

потребою таких мікроелементів, як Цинк, Кобальт, Йод і Селен. Незначно 

нижчим є рівень Купруму, що в абсолютних величинах дорівнює 0,3 мг, або 

0,2 %, а Мангану відповідно на 2,3 мг (0,3 %). 

Торкаючись питання вмісту вітамінів у раціоні дійних корів II групи 

спостерігається несуттєве відхилення в бік підвищення вітаміну D, яке 
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становить 220,0 МО, або 1,5 %, а вітамін А знаходиться в межах норми. 

Поряд з цим, у кормах кількість каротину переважає потребу на 495,0 мг, або 

в відсотковому відношенні – 76,0 %, а токоферолу – на 1821,0 мг,          

тобто – 311,0 %. 

Таблиця 3.8 

Раціон дійних корів дослідної групи  

першого науково-господарського досліду 

Показник 
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Кількість, кг 40,0 20,0 2,0 0,5 4,0 – – – 

Кормові одиниці 7,2 3,2 0,84 0,37 4,0 15,6 14,6 +6,8 

Обмінна енергія, МДж 88,0 31,6 12,74 4,82 36,8 174 168 +3,6 

Суха речовина, кг 8,8 4,0 1,64 0,38 3,42 18,24 17,2 +6,0 

Сирий протеїн, г 1120 600 166 48,0 484 2418 2245 +7,7 

Перетравний протеїн, г 640 440 84,0 28,0 384 1576 1460 +7,9 

Сирий жир, г 280 100 20,0 – 96,4 496,4 465 +6,8 

Сира клітковина, г 2800 800 480 – 246,8 4327 4130 +4,8 

Крохмаль, г 320 46,0 27,2 – 1196 1589 1975 –19,5 

Цукор, г 760 360 50,0 220 108,8 1499 1315 +14,0 

Кальцій, г 60,0 40,0 17,0 1,75 29,2 148 105 +41,0 

Фосфор, г 16,0 9,0 3,0 0,07 51,6 79,7 75,0 +6,3 

Магній, г 7,2 7,0 2,0 0,1 11,2 27,5 27,0 +1,9 

Калій, г 124 58,0 19,0 15,0 23,6 239,6 110 +118 

Натрій, г 12,0 8,0 2,2 0,8 20,4 43,4 41,0 +5,9 

Сульфур, г 12,0 13,0 2,4 0,5 6,8 34,7 35,0 –0,9 

Купрум, мг 56,0 28,4 8,0 2,08 35,2 129,7 130 –0,2 

Цинк, мг 280 150 62,8 5,0 377,2 875 875 – 

Манган, мг 540 164 48,0 7,5 113,2 872,7 875 –0,3 

Кобальт, мг 1,6 1,6 0,34 0,2 6,48 10,2 10,2 – 

Йод, мг 2,4 0,8 0,30 0,01 8,16 11,7 11,7 – 

Селен, мг 0,84 0,46 0,05 0,005 2,04 3,4 3,4 – 

Каротин, мг 720 400 30,0 – – 1150 655 +76,0 

Вітамін А, МО – – – – 50000 50000 50000 – 

Вітамін D, МО 160 60,0 – – 14600 14820 14600 +1,5 

Вітамін Е, мг 1600 700 30,0 – 75,6 2406 585 +311 
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Що стосується співвідношення в раціоні тварин дослідної групи 

цукру до протеїну, то воно становить 1,0 : 1,0; вуглеводів до протеїну – 

2,0 : 1,0; Кальцію до Фосфору – 1,9 : 1,0; Нітрогену до Сульфуру – 11,2 : 1,0; 

Калію до Натрію – 5,5 : 1,0. 

Враховуючи наведене, встановлено, що нова ВМД в годівлі дійних корів 

(у структурі комбікорму К 60-32-89, покращеного за Фосфором та Сульфуром) 

в літньо-пасовищний період утримання у зоні Передкарпаття, розроблена на 

основі лімітуючих мінеральних елементів (Цинку, Кобальту, Йоду, Купруму, 

Селену) й жиророзчинних вітамінів (А і D) оптимізує рівень вітамінно-

мінерального живлення на противагу контрольного преміксу П 60-5М. 

 

3.1.2. Перетравність поживних речовин кормів раціонів за 

використання у годівлі дійних корів експериментальної вітамінно-

мінеральної добавки та стандартного преміксу П 60-5М 

 

Важливою умовою рентабельного ведення молочного скотарства, а 

звідси одержання максимуму продукції тваринництва є раціональне 

використання кормів у раціонах, тобто високий рівень перетравності 

поживних речовин в організмі тварин. Органічні сполуки кормів, які 

надходять у шлунково-кишківниковий тракт жуйних знаходяться у складній 

формі і лише внаслідок багатоступінчастої дії ензимів симбіотичної 

мікрофлори, розщеплюються до простих сполук, утилізуються в 

передшлунках, а також проникають у кров’яне русло для подальшої участі в 

різних ланках обміну речовин в макроорганізмі. Однак процес перетравлення 

поживних речовин кормів залежить передусім від хімічної структури останніх, 

концентрації поживних і БАР, енерго-протеїнового відношення тощо. 

Споживання дійними коровами у літньо-пасовищний період утримання 

в складі комбікорму К 60-32-89 контрольного преміксу П 60-5М та 

експериментальної ВМД відповідно визначає певний рівень перетравності 

поживних речовин кормів. 
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Таблиця 3.9 

Перетравність поживних речовин кормів раціонів дійних корів на тлі контрольної та дослідної ВМД (M±m; n=3) 

Показник 

Фактично 

спожито 

кормів 

раціону, кг 

Суха 

речовина, г 

Органічна 

речовина, г 

Сирий 

протеїн, г 

Сирий  

жир, г 

Сира 

кліткови-

на, г 

БЕР, г 

І группа 

Сіно злаково-різнотравне 2,0 1640,0 1514,0 166,0 20,0 480,0 848,0 

Зелена маса пасовищна і 

підгодівля 55,0 11550,0 11853,0 1595,0 358,0 3575,0 6325,0 

Меляса 0,5 380,0 318,0 48,0 – – 270,0 

Комбікорм контрольний 4,0 3400,0 3228,0 496,0 99,0 253,0 2380,0 

Фактично спожито в складі 

раціону за добу, г 
 

16970,0 16913,0 2305,0 477,0 4308,0 9823,0 

Виділилось з калом, г  5804,0±52,4 4896,0±60,2 745,0±8,48 158,0±0,58 1861,0±8,96 2132,0±60,4 

Фактично перетравлено, г  11166,0±52,4 12017,0±57,9 1560,0±7,44 319,0±0,58 2447,0±8,96 7691,0±60,4 

Коефіцієнт перетравності, %  65,8±0,32 71,1±0,35 67,7±0,32 66,9±0,12 56,8±0,20 78,3±0,61 

ІІ группа 

Сіно злаково-різнотравне 2,0 1640,0 1514,0 166,0 20,0 480,0 848,0 

Зелена маса пасовищна і 

підгодівля 55,5 11655,0 11961,8 1610,0 360,8 3608,0 6383,0 

Меляса 0,5 380,0 318,0 48,0 – – 270,0 

Комбікорм дослідний 4,0 3420,0 3167,2 484,0 96,4 246,8 2340,0 

Фактично спожито в складі 

раціону за добу, г  17095,0 16961,0 2308,0 477,2 4334,8 9841,0 

Виділилось з калом, г  5487,0±24,0** 4574,8±37,6* 704,0±14,3 156,0±1,15 1815,8±2,71** 1899,0±21,4* 

Фактично перетравлено, г  11608,0±24,0** 12386,2±42,0** 1604,0±18,2 321,2±1,15 2519,0±2,71** 7942,0±21,4* 

Коефіцієнт перетравності, %  67,9±0,12** 73,0±0,23** 69,5±0,67 67,3±0,23 58,1±0,06** 80,7±0,21* 
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Аналіз цифрових даних (табл. 3.9) свідчить про дещо вищий рівень 

фактично спожитої сухої маси корму (з розрахунку на гол./добу) у тварин 

дослідного варіанту щодо контрольного аналогу. Різниця у розрізі груп за 

цим показником становить 125,0 г, що у відсотковому вимірі досягає 0,74 %. 

У дійних корів на тлі преміксу П 60-5М відзначається інтенсивніша екскреція 

сухої речовини спожитого корму з калом стосовно вдосконаленої ВДМ. 

Перевага першої над останньою в абсолютній величині складає 317,0 г, що у 

перерахунку на відсотки дорівнює 5,5 %. Згідно з статистичним розрахунком 

різниця є вірогідною (Р<0,01). Щодо фактичного перетравлення сухої маси 

корму, то необхідно відмітити, що цей критерій є вищим у піддослідних 

тварин II групи на 442,0 г стосовно I. Міжгрупова різниця в відсотковому 

виразі знаходиться на рівні 4,0 % (Р<0,01). У площині цього, коефіцієнт 

перетравності сухої речовини корму корів дослідного варіанту є більший 

відносно аналогічного показника контрольного аналогу. Перевага дорівнює 

2,1 % і за даними статистики є вірогідною (Р<0,01). 

За згодовування експериментальної ВМД загальна сума органічної 

речовини фактично спожитої піддослідними коровами є вищою стосовно 

I групи на 48,0 г, тобто у відсотковій величині дорівнює 0,3 %. Однак, у 

контрольних тварин більшою є кількість виділеної органічної речовини з 

калом на 321,2 г (6,6 %), порівняно з дослідними і перебуває у межах 

вірогідності (Р<0,05). Критерій фактично перетравленої органічної речовини 

у корів II групи переважає аналогічний показник I на 367,3 г, а у перерахунку 

на відсотки складає 3,1 %. Ступінь вірогідності дорівнює Р<0,01. Водночас із 

наведеним, у даному експерименті коефіцієнт перетравності органічної 

речовини в тварин дослідного варіанту є вищим на 1,9 % щодо контрольного 

аналогу. Відповідно до даних статистики різниця є вірогідною (Р<0,01). 

У розрізі груп піддослідні тварини споживали фактично однаковий 

рівень сирого протеїну, з незначною різницею на боці II групи. На тлі 

стандартного преміксу П 60-5М у дійних корів з калом виділяється більша 

кількість сирого протеїну, порівняно з експериментальною ВМД. Різниця між 
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групами в натуральній величині становить 41,0 г, що у відсотковому вимірі 

досягає 5,5 % (Р>0,05). Що стосується фактично перетравленого сирого 

протеїну корму, то він є вищим в корів дослідного варіанту на 44,0 г проти 

контрольного аналогу. У відсотковому значенні різниця за цим критерієм 

складає 2,8 %, проте згідно з даними статистики засвідчує невірогідність. 

Коефіцієнт перетравності сирого протеїну в дійних корів дослідної групи 

переважає показник контрольної на 1,8 %, проте перебуває в межах 

невірогідності (Р>0,05). 

У проведеному експерименті тварини обох груп споживали фактично 

однакову кількість сирого жиру. Екскреція останнього з калом у розрізі груп 

піддослідних корів була приблизно на одному рівні. Різниця знаходиться на 

боці I групи (2,0 г; 1,4 %). Однак, у тварин дослідного варіанту збільшується 

перетравність сирого жиру на 2,2 г стосовно контрольного аналогу. Перевага 

досліду над контролем у відсотковому вимірі складає 0,7 %, а згідно з 

статистичним розрахунком є невірогідною (Р>0,05). Коефіцієнт 

перетравності жиру у дійних корів II групи є вищим порівняно з I на 0,4 %, 

проте відповідно до даних статистики різниця є невірогідною (Р>0,05). 

За згодовування тваринам стандартної та експериментальної добавок 

різниця за споживанням клітковини є несуттєвою і перевага є на боці 

дослідної групи (26,8 г; 0,62 %). У дійних корів II групи виділяється більша 

кількість клітковини з калом порівняно з I. Різниця знаходиться на рівні 

45,2 г, або у відсотковому відношенні – 2,4 %. Критерій вірогідності 

становить Р<0,01. Щодо перетравності сирої клітковини, то у корів 

дослідного варіанту вона є вищою (72,0 г; 2,9 %) відносно аналогу і 

знаходиться в рамках вірогідності (Р<0,01). У площині цього, перевага за 

коефіцієнтом перетравності клітковини дослідних тварин над контрольними 

становить 1,3 %. За даними статистики різниця є вірогідною (Р<0,01). 

На тлі різних варіантів кормових добавок дійні корови споживали 

приблизно однакову кількість БЕР. Різниця між групами перебуває на боці 

дослідного варіанту (18,0 г; 0,2 %). Що стосується рівня БЕР виділених з 
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калом піддослідних тварин, то слід зазначити інтенсивнішу його екскрецію 

у контрольному варіанті порівняно з дослідним. Міжгрупова різниця за цим 

критерієм дорівнює 233,0 г, що в перерахунку на відсотки досягає 10,9 % 

(Р<0,05). Так, перетравність БЕР у дійних корів II групи проти I 

збільшувалась на 251,0 г, або в відсотковому вимірі на 3,3 %. Відповідно із 

статистичним розрахунком різниця є статистично вірогідною (Р<0,05). Поряд 

з цим, відношення кількості фактично спожитих БЕР до перетравлених між 

контрольною і дослідною групами тварин показує перевагу за коефіцієнтом 

перетравності, яка становить 2,4 %. Ступінь вірогідності складає Р<0,05. 

Аналізуючи сказане вище, слід акцентувати увагу на наступному. 

Включення до структури комбікорму К 60-32-89 (покращеного за Фосфором 

і Сульфуром) дійних корів нової ВМД обумовлює зростання перетравності 

поживних речовин корму: сухої і органічної речовини, сирого протеїну, 

сирого жиру, сирої клітковини та БЕР. 

 

3.1.3. Баланс Нітрогену за згодовування дійним коровам 

стандартної та нової вітамінно-мінеральних добавок 

 

Ключовим критерієм обміну речовин в організмі, який дає можливість 

оцінити ефективність годівлі тварин є баланс Нітрогену, що найбільше 

відображає інтенсивність синтезу органічних речовин (табл. 3.10). 

Аналіз показників балансу Нітрогену показує, що в організм 

піддослідних корів дослідного варіанту і контрольного аналогу з кормами 

надійшла практично однакова кількість Нітрогену. Відповідно до даних 

статистики різниця є невірогідною (Р>0,05). 

Екскреція Нітрогену з калом у тварин II групи є меншою, ніж у 

контролі на 6,6 г/гол., що у відсотковому вимірі становить 5,5 %, хоча й 

перебуває у рамках невірогідності (Р>0,05). 
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Торкаючись перетравності Нітрогену, то перевага за цим критерієм 

знаходиться на боці дослідних корів відносно контрольних і досягає 7,1 г/гол. 

У відсотковій величині різниця складає 2,8 % (Р>0,05). 

Таблиця 3.10 

Середньодобовий баланс Нітрогену у дійних корів, г/голову 

Показник 
Групи тварин 

І (контрольна) ІІ (дослідна) 

Надійшло Нітрогену з кормами 368,8±0,96 369,3±0,72 

Виділилося з калом 119,2±1,34 112,6±2,27 

Перетравилося 249,6±1,19 256,7±2,90 

Виділилося:   

з молоком 94,1±1,10 99,7±0,73* 

з сечею 133,8±0,61 132,0±2,16 

всього 347,1±2,98 344,3±0,81 

Відклалося у тілі +21,7±2,42 +25,0±1,51 

Виділилося Нітрогену з молоком, %:   

до прийнятого 25,5 27,0 

до перетравленого 37,7 38,8 

 

У піддослідних тварин II групи з молоком виділяється більше 

Нітрогену порівняно з I, що вказує на активну трансформацію його у 

продукцію. Різниця у натуральному виразі дорівнює 5,6 г/гол., або 6,0 % і 

згідно з статистичним розрахунком знаходиться в межах 

вірогідності (Р<0,05). 

Кількість Нітрогену, яка виділяється з сечею у дійних корів дослідного 

варіанту є меншою на 1,8 г/гол. стосовно контрольного аналогу, що в 

перерахунку на відсотки складає 1,4 %. Статистична обробка засвідчує 

невірогідність різниці у розрізі груп. 

У цілому, суттєвої міжгрупової різниці за рівнем виділення Нітрогену 

не встановлено, проте порівняння із поступленням його в організм 
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піддослідних тварин і виділенням елементу (кал, сеча, молоко) засвідчує 

інтенсивніше акумулювання Нітрогену в тілі корів II групи. 

Ефективніше перетравлення і засвоєння Нітрогену дійними коровами 

II групи сприяло кращому його відкладанню в організмі порівняно з I, а отже, 

створювало передумови для наростання процесів синтезу. Різниця за 

відкладанням Нітрогену у тілі становить 3,3 г, або у відсотковій величині – 

15,2 %. Згідно з даними статистики перевага є невірогідною (Р>0,05). 

Отже, застосування вдосконаленої ВМД у складі покращеного 

комбікорму К 60-32-89 в раціонах дійних корів підвищує засвоєння 

Нітрогену, тобто сприяє активному включенню останнього у процеси 

анаболізму в організмі у цілому і молочній залозі, зокрема. 

 

3.1.4. Результати фізіолого-біохімічних досліджень вмісту рубця 

 

На основі аналізу результатів, одержаних у процесі досліджень 

встановлено, що згодовування піддослідним тваринам в складі трав’яно-

концентратного раціону у комплексі з комбікормом К 60-32-89 (покращеним 

за Фосфором і Сульфуром) оптимізованої ВМД позитивно вплинуло на 

концентрацію та ензимну активність мікроорганізмів у вмісті рубця, 

показники азотового та фосфорного обмінів відносно контрольного 

аналогу П 60-5М. 

Зокрема, споживання дійними коровами нової кормової добавки 

викликає зростання у руменальному середовищі концентрації аміло-, 

целюлозо- та протеолітичних бактерій (табл. 3.11). Кількість 

крохмальгідролізуючих мікроорганізмів рубця тварин в дослідному варіанті є 

вищою на 1,70 млн/мл, порівняно з контролем і у відсотковому відношенні 

складає 16,7 %. Різниця між групами перебуває в межах статистичної 

вірогідності (P<0,05). Концентрація целюлозолітичної мікрофлори 

руменальної рідини дійних корів II групи (експериментальна ВМД) 

переважає аналогічний показник I (премікс П 60-5М) на 1,23 млн/мл. У 
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перерахунку на відсотки міжгрупова різниця дорівнює 20,5 % і згідно з 

даними статистики є вірогідною (P<0,05). Щодо чисельності 

білокгідролізуючих бактерій у рубці піддослідних тварин, то спостерігається 

їх збільшення в дослідній групі, відповідно до контрольної. Так, у даному 

випадку перевага в абсолютному вимірі досягає 0,53 млн/мл або 14,7 %. 

Критерій вірогідності становить P<0,05. 

Таблиця 3.11 

Рівень окремих метаболітів у рубцевій рідині дійних корів  

першого науково-господарського досліду (М±m, n=3) 

Досліджуваний показник  

та одиниця виміру 

Групи тварин 

I (контрольна) II (дослідна) 

pH 6,93±0,04 6,81±0,03 

Сира біомаса бактерій, мг/100 мл 1057,0±33,8 1197,0±12,0* 

Суха біомаса мікрофлори, мг/100 мл 175,0±12,2 243,0±11,1* 

Чисельність мікроорганізмів, млн/мл:   

амілолітичних 10,20±0,22 11,90±0,37* 

целюлозолітичних 6,00±0,33 7,23±0,21* 

протеолітичних 3,60±0,12 4,13±0,12* 

ЛЖК, ммоль/100 мл 9,73±0,29 11,10±0,25* 

 

Висока концентрація вказаних видів популяцій мікроорганізмів у 

передшлунках дослідних корів є свідченням активного накопичення сирої 

біомаси, а звідси – інтенсивного утворення бактеріального протеїну. Різниця 

за останнім критерієм (сира мікробна маса) в натуральній величині на 

користь тварин II групи стосовно контролю складає 140,0 мг/100 мл, а за 

перерахунку на відсотки 13,3 % (P<0,05). У розрізі цього, в руменальній 

рідині дійних корів на тлі нової ВМД зростає (щодо контрольного аналогу) 

абсолютно суха речовина мікрофлори. Перевага у даному випадку в 

кількісному аспекті дорівнює 68,0 мг/100 мл. У відсотковому відношенні 

різниця між групами за цим показником складає 38,9 % і перебуває в межах 
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статистичної вірогідності (P<0,05). Що стосується кінцевого продукту 

вуглеводного обміну (ЛЖК) у передшлунках піддослідних тварин, то на 

противагу контрольній групі в дослідній – рівень цього критерію в 

натуральній величині є вищим на 1,37 ммоль/100 мл, або 14,1 %. Відповідно 

до даних статистичної обробки міжгрупова різниця є вірогідною (P<0,05). 

Інтегральним показником при оцінці перебігу ензимних процесів у рубці є 

концентрація іонів водню (pH). У нашому випадку, активна кислотність в 

руменальній рідині корів II групи є нижчою, порівняно з контрольною на 

0,12, або у відсотках – 1,7 %. Проте, в статистичному відношенні різниця між 

контрольним аналогом і дослідним варіантом є невірогідною (Р>0,05). 

Враховуючи одержані результати необхідно відзначити, що між 

чисельністю перерахованих вище популяцій рубцевої біоти і активністю 

відповідних ензимів існує пряма залежність, а саме: на тлі експериментальної 

ВМД у тварин водночас із активним ростом й розмноженням бактерій, 

підвищується їх функціональна активність (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Ензимна активність бактерій руменального середовища  

дійних корів першого науково-господарського досліду (M±m; n=3) 

Досліджуваний показник  

та одиниця виміру 

Групи тварин 

І (контрольна) ІІ (дослідна) 

Амілолітична, умовн. амілоліт. одиниць 1,27±0,04 1,65±0,05** 

Целюлозолітична, % 15,94±0,90 21,10±0,92* 

Протеолітична, Мекв. тироз. в 100 мл/хв 0,281±0,012 0,293±0,01 

 

Торкаючись питання активності амілаз слід наголосити на наступному. 

Так, кількісна перевага за цим рубцевим показником на користь дослідних 

корів щодо контрольних, складає 0,38 умовних амілолітичних одиниць. У 

відсотковому відношенні різниця між групами дорівнює 29,9 % і відповідно 

із статистичним розрахунком є вірогідною (P<0,01). Ензимна активність 

целюлозолітичних бактерій у руменальному середовищі тварин II групи є 
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вищою на 5,16 % за аналогічний критерій I. Ступінь вірогідності становить 

P<0,05. Стосовно активності протеаз у рубцевому вмісті корів, то необхідно 

відзначити, що спостерігається тенденція в бік зростання даного показника у 

дослідному варіанті щодо контрольного преміксу П 60-5М. Перевага 

першого над останнім складає 0,012 Мекв. тирозину в 100 мл/хв, а в 

відсотковому вимірі – 4,3 %, однак у статистичному відношенні є 

невірогідною (Р>0,05). 

Важливою ланкою рубцевого метаболізму в організмі жуйних є обмін 

Нітрогену (табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 

Концентрація сполук Нітрогену у рубці дійних корів 

першого науково-господарського досліду (М±m, n=3), ммоль/л 

Досліджуваний показник 
Групи тварин 

I (контрольна) II (дослідна) 

Нітроген: 

загальний 80,79±0,44 86,29±0,44*** 

залишковий 22,73±0,14 24,15±0,44* 

білковий 58,06±0,55 62,14±0,83* 

аміачний 13,36±0,20 11,79±0,21** 

 

Згідно з результатами проведених досліджень, загальний Нітроген 

вмісту рубця тварин II групи переважає аналог I на 5,5 ммоль/л, що у 

перерахунку на відсотки складає 6,8 % (P<0,001). Вірогідно вищим також є 

рівень залишкового Нітрогену в руменальному середовищі дійних корів 

дослідного варіанту порівняно з контрольним аналогом. Зокрема, 

концентрація цього критерію у рубці дослідних корів перевищує на 

1,42 ммоль/л (6,2 %) показник контрольних. Різниця між групами згідно із 

статистичним розрахунком є вірогідною (P<0,05). В унісон із цим, кількісна 

перевага білкового Нітрогену рубцевої рідини у дослідній групі тварин над 

контрольною дорівнює 4,08 ммоль/л, що в відсотковому вимірі складає 
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7,0 %. Критерій вірогідності становить P<0,05. Що стосується причетного 

до біосинтетичних процесів, рівня аміаку в передшлунках дійних корів 

II групи, то його кількість є нижчою, порівняно із аналогом (премікс П 60-

5М). Різниця в натуральній величині між контролем і дослідом дорівнює 

1,57 ммоль/л, або у відсотковому відношенні 11,8 %. Перевага першого над 

останнім відповідно із даними статистики є вірогідною (P<0,01). 

Концентрація фосфорних сполук, задіяних у реакціях гліколізу і тісно 

пов’язаних із ним процесів катаболізму та анаболізму в рубці подається у 

наведеній нижче таблиці 3.14. 

Таблиця 3.14 

Фракції фосфорного обміну у рубцевому вмісті дійних корів  

першого науково-господарського досліду (М±m, n=3), ммоль/л 

Досліджуваний показник 
Групи тварин 

I (контрольна) II (дослідна) 

Фосфор: 

загальний кислоторозчинний 10,02±0,16 10,99±0,18* 

неорганічний 7,39±0,07 7,06±0,05* 

органічний 2,63±0,13 3,93±0,23** 

РНК 617,2±20,0 701,9±6,7* 

ДНК 396,1±21,5 438,3±6,3 

 

Стосовно кількості загального кислоторозчинного Фосфору у 

руменальному середовищі тварин важливо відмітити, що різниця між 

контролем та дослідом на користь другого становить 0,97 ммоль/л, або 9,7 %. 

Згідно із даними статистичної обробки перевага є вірогідною (P<0,05). Рівень 

неорганічного Фосфору у вмісті рубця корів дослідного варіанту в 

абсолютній величині є нижчий на 0,33 ммоль/л за аналогічний показник 

контрольного аналогу. У відсотковому вимірі міжгрупова різниця складає 

4,5 %. Ступінь вірогідності дорівнює P<0,05. Концентрація органічного 

Фосфору у руменальній рідині тварин II групи переважає I на 1,3 ммоль/л, 
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що у відсотках становить 49,4 % і перебуває у рамках високої вірогідності 

(P<0,01). Рівень Фосфору РНК у вмісті рубця дійних корів, яким згодовували 

експериментальну ВМД є вищий на 84,7 ммоль/л порівняно з контролем 

(премікс П 60-5М). Міжгрупова різниця за цим критерієм у відсотках 

становить 13,7 % і знаходиться в межах вірогідності (P<0,05). Концентрація 

Фосфору ДНК рубцевого середовища тварин II групи у натуральному вимірі 

переважає аналогічний показник контролю на 42,2 ммоль/л (10,7 %). Проте у 

статистичному відношенні різниця є невірогідною (P>0,05). 

На підставі аналітичної оцінки мікробіологічних та біохімічних 

показників у рубці дійних корів важливо підкреслити, що балансуюча 

кормова добавка, збагачена дефіцитними для Передкарпаття БАР у складі 

трав’яно-концентратного раціону, обумовлює високий рівень досліджуваних 

критеріїв (чисельності і активності бактерій, концентрації загального й 

білкового Нітрогену та фракцій Фосфору), що є свідченням активування 

метаболічних процесів, причетних до реакцій енергетичного та синтетичного 

характеру. 

Дані результати досліджень висвітлені в наукових працях [32, 33, 35] : 

1. Воробель М. І. Вплив згодовування нової вітамінно-мінеральної 

добавки (ВМД) на концентрацію та ферментативну активність бактерій 

рубця дійних корів у літньо-пасовищний період утримання / М. І. Воробель 

// Збірник наукових праць ВНАУ. – 2012. – Вип. 2 (60). – С. 18–22. 

2. Воробель М. І. Концентрація азотових метаболітів у вмістимому 

рубця лактуючих корів при включенні у склад комбікорму вітамінно-

мінеральної добавки (ВМД) нової рецептури у літньо-пасовищний період 

утримання / М. І. Воробель // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ імені 

С. З. Ґжицького. – 2012. – Т. 14, № 2 (52), ч. 2. – С. 201–205. 

3. Воробель М. І. Рубцевий метаболізм у дійних корів в літньо-

пасовищний період утримання на фоні нової вітамінно-мінеральної добавки 

/ М. І. Воробель // Корми і кормовий білок : тези доп. VI Міжнар. наук. конф., 

м. Вінниця, 26–27 черв. 2012 р. – Вінниця : Діло, 2012. – С. 46–47. 
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3.1.5. Результати біохімічних та морфологічних досліджень крові 

 

Фізіолого-біохімічні показники крові є симптоматичним 

відображенням інтенсивності перебігу обмінних процесів, що відбуваються в 

організмі й характеризують фізіологічний стан тварин. Одночасно із 

активним перебігом обмінних процесів у рубці, аналогічний напрям 

метаболізму відмічено і в крові корів, яким у літньо-пасовищний період 

утримання до структури комбікорму К 60-32-89, покращеного за Фосфором і 

Сульфуром, включали вдосконалений варіант ВМД. 

Таблиця 3.15 

Фізіолого-біохімічні показники крові лактуючих корів  

першого науково-господарського досліду (М±m, n=3) 

Досліджуваний показник  

та одиниця виміру 

Групи тварин 

І (контрольна) ІІ (дослідна) 

Еритроцити, Т/л 6,72±0,11 6,86±0,08 

Гемоглобін, г/л 95,00±0,87 113,53±3,43** 

Загальний білок, г/л 79,63±0,32 82,00±0,35** 

Нітроген, ммоль/л:   

амінний  3,26±0,06 3,66±0,07* 

загальний 1935,6±4,13 1959,6±6,42* 

білковий 1895,4±5,84 1919,2±5,20* 

залишковий 40,20±1,98 40,40±1,19 

Сечовина, ммоль/л 3,90±0,11 3,34±0,09* 

Фосфор, ммоль/л:   

загальний кислоторозчинний 2,59±0,03  2,90±0,05** 

неорганічний 1,57±0,01 1,68±0,01** 

органічний 1,02±0,04 1,22±0,04* 

РНК 620,5±3,86 669,8±5,52** 

ДНК 278,6±7,17 310,7±4,40* 



 67 

Наведені дані у таблиці 3.15 констатують, що в крові тварин II групи, 

яким згодовували експериментальну ВМД, порівняно з контрольною 

(премікс П 60-5М) підвищується рівень червоних кров’яних тілець в 

абсолютній величині на 0,14 Т/л, що у відсотковому відношенні складає 

2,08 %. Міжгрупова різниця є статистично невірогідною (Р>0,05). У площині 

цього, у дійних корів дослідного варіанту відзначено суттєве зростання 

ступеня насичення еритроцитів гемоглобіном. За цим гематологічним 

критерієм тварини II групи переважають I на 18,53 г/л, або 19,5 % і різниця 

між групами є високовірогідною (Р<0,01). Концентрація загального білка в 

крові дійних корів дослідної групи зростає щодо контролю на 2,37 г/л. У 

відсотках різниця дорівнює 2,98 % і відповідно до даних статистики є 

вірогідною (P<0,01). 

Високий рівень представлених вище показників тісно пов’язаний з 

обміном речовин в організмі жуйних у напрямі синтезу. Одним із факторів, 

які це підтверджують, є вміст амінного Нітрогену. Так, його концентрація у 

крові тварин дослідного варіанту переважає контрольний – на 0,4 ммоль/л, 

що в перерахунку на відсотки дорівнює 12,3 %. Ступінь вірогідності складає 

P<0,05. Кількість загального Нітрогену у крові корів є вищою на тлі 

експериментальної ВМД (II група) порівняно з контрольним аналогом П 60-

5М (I група). Перевага першої над останньою становить 24,0 ммоль/л, або 

1,24 %. Відповідно із статистичним розрахунком міжгрупова різниця є 

вірогідною (Р<0,05). Що стосується, концентрації білкового Нітрогену в 

крові тварин, то різниця за цим гематологічним показником на користь 

дослідного варіанту проти контрольного складає 23,8 ммоль/л, що у 

відсотках дорівнює 1,26 % і є статистично вірогідною (P<0,05). Кількість 

залишкового Нітрогену у крові корів II групи переважає аналогічний 

критерій I на 0,20 ммоль/л, або в відсотковому виразі на 0,50 %. Проте, у 

статистичному відношенні різниця є невірогідною (P>0,05). Щодо такого 

гематологічного показника, як сечовина, то її вміст у тварин дослідної групи 

є нижчим порівняно з контрольною на 0,56 ммоль/л, або 14,4 %. Згідно із 
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статистичною обробкою міжгрупова різниця знаходиться в рамках 

вірогідності (P<0,05). 

ВМД вдосконаленої рецептури сприяє зростанню у крові корів II групи 

рівня загального кислоторозчинного Фосфору на 0,31 ммоль/л стосовно 

контрольного аналогу, що у перерахунку на відсотки становить 12,0 %. 

Критерій вірогідності складає P<0,01. Неорганічний Фосфор у крові тварин 

дослідної групи переважає контроль на 0,11 ммоль/л. Міжгрупова різниця 

дорівнює 7,0 % і за даними статистичної обробки є вірогідною (Р<0,01). 

Кількість такої фракції фосфатів, як органічний Фосфор у крові корів II групи 

є вищою на 0,20 ммоль/л (19,6 %) відносно I. Різниця між дослідом і 

контролем згідно статистики є вірогідною (P<0,05). У багатоетапному 

процесі побудови білкової молекули суттєву роль відіграють НК. Під 

впливом експериментальної ВМД в крові тварин відмічається зростання 

рівня Фосфору НК. Так, перевага за вмістом Фосфору РНК у крові дослідних 

корів проти контрольних становить 49,3 ммоль/л. Міжгрупова різниця у 

відсотковому відношенні дорівнює 7,9 % і є статистично вірогідною (P<0,01). 

Що стосується кількості Фосфору ДНК, то у тварин дослідного варіанту цей 

гематологічний показник є вищим на 32,1 ммоль/л (11,5 %) порівняно з 

контрольним аналогом. Ступінь вірогідності складає P<0,05. 

Таким чином, корекція вітамінно-мінерального живлення піддослідних 

корів у літньо-пасовищний період утримання шляхом додавання до раціону 

вдосконаленої ВМД активізує перебіг окисно-відновних та синтетичних 

процесів у крові, порівняно із контрольним преміксом П 60-5М. 

Представлені результати досліджень опубліковано в статті [167] : 

1. Півторак Я. І. Фізіолого-біохімічні показники крові за використання 

у годівлі дійних корів нової вітамінно-мінеральної добавки (ВМД) в зоні 

Передкарпаття / Я. І. Півторак, М. І. Воробель, Я. С. Вовк // Передгірне та 

гірське землеробство і тваринництво. – 2013. – Вип. 55, ч. 2. – С. 148–154. 
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3.1.6. Молочна продуктивність дійних корів 

 

Згідно з отриманими даними встановлено наявність прямого зв’язку 

між висвітленими фізіолого-біохімічними показниками в організмі дійних 

корів та рівнем їх молочної продуктивності, що подається у представленій 

нижче таблиці 3.16. 

Таблиця 3.16 

Молочна продуктивність піддослідних корів та витрати корму на 

одиницю продукції першого науково-господарського досліду (M±m; n=10) 

Досліджуваний 

показник та 

одиниця виміру 

Групи тварин Різниця: +, - 

І (контрольна) ІІ (дослідна) 
натуральні 

величини 
% 

Тривалість досліду – 90 діб 

Абсолютний надій молока, кг: 

натурального 1755,0±24,9 1944,0±26,7*** +189,0 +10,8 

3,4 % - жирності 1941,0±27,2 2207,0±48,0*** +266,0 +13,7 

4,0 % - жирності 1650,0±23,2 1876,0±40,7*** +226,0 +13,7 

Середньодобовий надій молока, кг: 

натурального 19,5±0,28 21,6±0,30*** +2,1 +10,8 

3,4 % - жирності 21,6±0,30 24,5±0,53*** +2,9 +13,4 

4,0 % - жирності 18,3±0,26 20,8±0,45*** +2,5 +13,7 

Вміст в молоці, %: 

жиру 3,76±0,005 3,86±0,05* +0,10 +0,10 

білка 3,25±0,02 3,37±0,05* +0,12 +0,12 

Витрати корму на 1 кг молока: 

кормових одиниць 0,76 0,68 –0,08 –10,5 

перетравного 

протеїну, г 75,3 67,7 –7,6 –10,1 
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Важливо підкреслити, що згодовування піддослідним тваринам 

експериментальної ВМД підвищує абсолютний надій натурального молока 

на 1 голову стосовно контролю (премікс П 60-5М) на 189,0 кг, або 10,8 %. 

Різниця між групами знаходиться в межах вірогідності (P<0,001). За період 

експерименту від однієї корови у дослідному варіанті одержано молока 

базисної жирності на 266,0 кг більше щодо контрольного аналогу і у 

відсотковому виразі дорівнює 13,7 %. Ступінь вірогідності складає P<0,001. 

Водночас із наведеним вище, перевага за молоком 4 % - жирності за 

обліковий період дослідних тварин над контрольними досягає 226,0 кг, що у 

перерахунку на відсотки становить 13,7 %. Міжгрупова різниця згідно з 

даними статистичної обробки є вірогідною (P<0,001). Стосовно 

середньодобового надою натурального молока на 1 голову тварин, то у 

дослідному варіанті цей критерій підвищується на 2,1 кг проти контрольного 

аналогу. У відсотковому відношенні різниця складає 10,8 % і є в межах 

вірогідності (P<0,001). Перевага II групи корів на противагу I в абсолютному 

вимірі за добовим надоєм молока 3,4 % - жирності становить 2,9 кг, або 

13,4 % і перебуває в рамках вірогідності (P<0,001). За перерахунку на 4 % -

 жирність надій молока у дослідних тварин перевищує показник контрольних 

на 2,5 кг (13,7 %). Відповідно із даними статистичної обробки міжгрупова 

різниця знаходиться в межах вірогідності (P<0,001). 

Паралельно із зростанням рівня продуктивності, в молоці корів II групи 

підвищується вміст жиру порівняно з I. Різниця між групами досягає 0,10 % і 

є статистично вірогідною (P<0,05). У молоці тварин дослідного варіанту 

щодо контрольного аналогу зростає й кількість білка. Зокрема, перевага за 

цим критерієм у відсотковому вимірі складає 0,12 %, а згідно із статистичним 

розрахунком перебуває в рамках вірогідності (P<0,05). 

Витрати корму (корм. од.) на 1 кг одержаного молока дійних корів 

II групи є меншими на 0,08 проти I, а у перерахунку на відсотки різниця 

становить 10,5 %. Поряд із наведеним, витрати перетравного протеїну у 
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дослідних тварин є також нижчими стосовно аналогічного критерію 

контролю на 7,6 г. У відсотковому вимірі ця різниця досягає 10,1 %. 

Аналізуючи хімічний склад молока (табл. 3.17) необхідно відзначити, 

як наведено вище, що показники жиру та білка в дослідній групі дійних корів 

переважають контрольних. 

Таблиця 3.17 

Хімічний склад молока лактуючих корів 

першого науково-господарського досліду (M±m; n=10) 

Досліджуваний показник  

 та одиниця виміру 

Групи тварин 

І (контрольна) ІІ (дослідна) 

Суха речовина, % 12,36±0,03 12,63±0,08** 

Жир, % 3,76±0,005 3,86±0,05* 

Білок, % 3,25±0,02 3,37±0,05* 

Молочний цукор, % 4,60±0,01 4,63±0,01 

Зола, % 0,75±0,02 0,77±0,02 

Кальцій, % 0,14±0,008 0,18±0,007** 

Фосфор, % 0,12±0,005 0,13±0,005 

Густина, г/см3 1,02±0,001 1,03±0,001 

Кислотність, °T 17,23±0,11 17,0±0,09 

 

Суха речовина молока тварин дослідного варіанту перевищує 

аналогічний критерій контрольного аналогу на 0,27 %. Міжгрупова різниця 

перебуває в рамках вірогідності (P<0,01). На тлі експериментальної ВМД у 

молоці дослідних корів молочний цукор та зола в кількісному аспекті 

переважають контрольну групу відповідно на 0,03 % і 0,02 %. Проте, в 

статистичному відношенні різниця є невірогідною (P>0,05). Концентрація 

Кальцію в молоці тварин II групи збільшується на 0,04 % відносно до I. 

Згідно із даними статистики міжгрупова різниця є вірогідною (P<0,01). 

Густина молока та вміст у ньому Фосфору в обох групах корів знаходиться 

практично на одному рівні із збереженням тенденції до зростання цих 



 72 

показників на користь II. За кислотністю молоко тварин контрольного 

аналогу переважає дослідний варіант на 0,23 °T, або 1,3 %, а різниця є 

невірогідною (P>0,05). Абсолютні показники кислотності знаходяться у 

межах норми. 

Вдосконалена ВМД в годівлі корів у літньо-пасовищний період 

утримання підвищує рівень молочної продуктивності та покращує хімічний 

склад молока (суху речовину, жир, білок, молочний цукор, Кальцій) за 

нижчих витрат кормових одиниць й перетравного протеїну на продукцію 

щодо стандартного преміксу П 60-5М. 

Дані результати досліджень висвітлені у наукових працях [36, 163] : 

1. Воробель М. І. Продуктивний ефект використання вітамінно-

мінеральної добавки в годівлі дійних корів у літньо-пасовищний період 

утримання / М. І. Воробель // Актуальні проблеми агропромислового 

виробництва України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. 

молодих вчених, с. Оброшино, 13 листоп. 2013 р. – Львів-Оброшино : [Б. в.], 

2013. – С. 12–13. 

2. Пат. на корисну модель 92353 Україна, МПК А23К 1/00, 

А61К 31/315, А61К 31/30, А61К 31/095, А01К 67/02. Вітамінно-мінеральна 

добавка для лактуючих корів у літньо-пасовищний період у зоні 

Передкарпаття / Седіло Г. М., Вовк Я. С., Федак Н. М., Воробель М. І., 

Полуліх М. І., Попов В. Є.; заявник і власник Інститут сільського 

господарства Карпатського регіону НААН. – № u201402859 ; заявл. 21.03.14 ; 

опубл. 11.08.14, Бюл. № 15. 

 

3.1.7. Економічна ефективність застосування у раціонах дійних 

корів вдосконаленої рецептури вітамінно-мінеральної добавки та 

контрольного преміксу П 60-5М 

 

Аналітична оцінка критеріїв економічної ефективності одержання 

молока (табл. 3.18) показує, що кращий результат спостерігається у тварин 
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дослідного варіанту (удосконалена ВМД) проти контрольного аналогу 

(премікс П 60-5М). 

Таблиця 3.18 

Економічна ефективність згодовування у складі раціонів  

дійних корів літньо-пасовищного періоду утримання першого науково-

господарського досліду стандартної та експериментальної ВМД (n=10) 

Показник 
Групи тварин 

І (контрольна) ІІ (дослідна) 

Середньодобовий надій, кг 19,5 21,6 

Валовий надій, всього ц 175,5 194,4 

Всього витрат, грн 32887,0 35000,0 

Вартість побічної продукції, грн 650,0 650,0 

Витрати на основну продукцію, грн 32237,0 34350,0 

Собівартість 1 ц молока, грн 183,69 176,70 

Закупівельна ціна 1 ц молока, грн 215,0 215,0 

Виручка від реалізації продукції, грн 41732,0 47451,0 

Чистий прибуток, грн 9495,0 13101,0 

зокрема на 1 голову 949,50 1310,1 

Рівень рентабельності, % 29,5 38,2 

 

ВМД нової рецептури в структурі комбікорму К 60-32-89 

(оптимізованого за Фосфором і Сульфуром) у літньо-пасовищний період 

утримання корів забезпечує оптимальний рівень годівлі, порівняно з 

преміксом П 60-5М, а звідси покращується перебіг метаболічних процесів в 

організмі, зростає молочна продуктивність, що відповідно позначається на 

економічній ефективності виробництва молока. У площині цього, необхідно 

підкреслити, що важливим критерієм є собівартість одержаної продукції, яка 

в дійних корів дослідного варіанту є нижчою стосовно контрольного аналогу. 

Зокрема, різниця за цим ключовим показником складає 6,99 грн, що у 

перерахунку на відсотки дорівнює 3,8 %. 
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Грошова виручка за умов 100 % товарності продукції (середня 

закупівельна ціна за 1 кг молока коливалась в межах 2,15 грн) за обліковий 

період в дослідних тварин є значно вищою, ніж у контрольних. Отже, 

перевага перших над останніми становить 5719,0 грн, що у відсотковому 

відношенню дорівнює 13,7 %. 

Одночасно із згаданими вище економічними показниками зазнає змін і 

чистий прибуток. Зокрема, цей критерій в кількісному аспекті зростає на 

3606,0 грн (з розрахунку на 1 голову – 360,60 грн) від реалізації молока корів, 

які споживали нову ВМД відповідно до контролю (стандартний премікс 

П 60-5М). У відсотковому вимірі різниця між групами складає 38,0 %. 

Торкаючись рентабельності виробництва молока важливо зауважити, 

що різниця за цим показником між тваринами дослідної і контрольної групи 

у відсотковій величині знаходиться на рівні 8,7 %. 

Отже, результати досліджень підтверджують високу ефективність 

використання у складі трав’яно-концентратного раціону дійних корів ВМД 

нової рецептури, що підтверджується зниженням собівартості виробленої 

продукції на 6,99 грн за одночасного зростання виручки від реалізації молока 

та рівня рентабельності відповідно на 13,7 % і 8,7 % порівняно з 

контрольним аналогом П 60-5М. 

 

3.2. Продуктивний ефект використання експериментальної 

вітамінно-мінеральної добавки та стандартного преміксу П 60-5М у 

складі трав’яно-концентратного раціону другого науково-

господарського досліду 

 

3.2.1. Специфіка балансування раціонів корів контрольної і 

експериментальної груп за рівнем БАР 

 

Метою другого НГД, що проведений в іншому господарстві ґрунтово-

кліматичної зони Передкарпаття, було підтвердження достовірності 
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результатів, одержаних у першому НГД, зокрема, рівня метаболізму в 

організмі піддослідних корів, їх молочної продуктивності, витрат корму на 

одиницю продукції, головних показників економічної ефективності на тлі 

експериментальної ВМД, а також уникнення елементу випадковості. Умови 

виконання дослідження (підбір тварин, система утримання і годівлі, відбір 

матеріалу для досліду, досліджувані показники рубця та крові тощо) 

ідентичні першому НГД. Основний інгредієнтний склад раціону за якісними 

характеристиками відповідає вимогам першого класу. 

Таблиця 3.19 

Фактичне споживання дійними коровами кормів за період  

другого науково-господарського досліду, кг/гол. 

Корми 

Групи тварин 

І (контрольна) ІІ (дослідна) 
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Сіно злаково-різнотравне 180,0 77,4 7,4 180,0 77,4 7,4 

Трава пасовищна 3600,0 576,0 57,6 3600,0 576,0 57,6 

Зелена маса злаково-бобових 

сумішок зеленого конвеєра 1332,0 253,1 29,3 1323,0 251,4 29,1 

Комбікорм 360,0 370,8 34,9 360,0 367,2 34,2 

Меляса 45,0 32,4 2,5 45,0 32,4 2,5 

В кормах міститься:       

кормових одиниць  1309,7   1304,4  

перетравного протеїну   131,7   130,8 

перетравного протеїну на 

1 кормову одиницю, кг   0,101   0,100 
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Оцінюючи кількість фактично спожитого корму (табл. 3.19) дійними 

коровами встановлено незначне відхилення між контрольною та дослідними 

групами лише за рівнем зеленої маси злаково-бобових сумішок зеленого 

конвеєра. Зокрема, цей показник у I групі складає 1332,0 кг, а у II – 1323,0 кг, 

різниця становить 9,0 кг, або 0,7 %. Стосовно поїдання інших компонентів 

раціону (сіно злаково-різнотравне, трава пасовищна, комбікорм, меляса), то у 

обох групах тварин воно було стовідсотковим. Отже, за обліковий період 

експерименту дійні корови споживали практично однакову кількість кормів 

(за основними показниками поживності): контрольна група – 

1309,7 корм. од., 131,7 кг перетравного протеїну, дослідна група – 

1304,4 корм. од., 130,8 кг перетравного протеїну. Враховуючи викладене, 

слід констатувати, що на 1 кормову одиницю в I й II групі припадало 

відповідно 101,0 і 100,0 г перетравного протеїну. У розрізі груп різниця 

становить 1,0 г, що у відсотковому відношенні дорівнює 1,0 %. 

Хімічний склад й поживність кормів, спожитих піддослідними 

коровами у другому НГД (табл. 3.20), суттєво не відрізняються за 

кількісними величинами від аналогів, першого НГД, а їх параметри були в 

межах довідникових даних для зони Передкарпаття. 

Таблиця 3.20 

Хімічний склад та поживність кормів раціону  

корів другого науково-господарського досліду 
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1 2 3 4 5 6 7 

Кормові одиниці 0,16 0,19 0,43 0,72 1,03 1,02 

Обмінна енергія, МДж 2,20 1,58 6,37 9,64 9,4 9,2 

Суха речовина, кг 0,21 0,21 0,81 0,74 0,853 0,857 

Сирий протеїн, г 27,0 33,0 82,0 94,0 121,3 119,0 

Перетравний протеїн, г 16,0 22,0 41,0 55,0 97,0 95,0 
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продовження табл. 3.20 

1 2 3 4 5 6 7 

Сирий жир, г 6,9 5,1 10,1 – 23,8 23,2 

Сира клітковина, г 69,0 41,0 237 – 61,8 60,3 

БЕР, г 114 117 422 538 591,0 581,0 

Крохмаль, г 8,1 2,2 13,8 – 303,0 303,0 

Цукор, г 18,0 19,0 24,0 450 26,7 25,8 

Кальцій, г 1,4 2,1 8,4 3,4 5,1 7,11 

Фосфор, г 0,38 0,46 1,6 0,13 10,2 13,1 

Магній, г 0,18 0,34 1,0 0,2 2,8 2,75 

Калій, г 3,0 2,8 9,6 33,0 5,8 5,6 

Натрій, г 0,4 0,2 1,0 1,8 4,2 5,07 

Сульфур, г 0,32 0,62 1,1 1,2 1,18 1,75 

Купрум, мг 1,43 1,40 3,9 4,10 3,60 8,85 

Цинк, мг 6,9 7,6 31,2 10,2 66,6 95,5 

Манган, мг 13,6 8,1 23,0 15,2 29,7 28,9 

Кобальт, мг 0,03 0,09 0,18 0,5 1,46 1,64 

Йод, мг 0,07 0,03 0,14 0,01 1,31 2,06 

Селен, мг 0,020 0,024 0,026 0,01 0,08 0,52 

Каротин, мг 17,0 20,0 15 – – – 

Вітамін А, МО – – – – 5000 12500 

Вітамін D, МО 4,2 3,3 – – 3000 3650 

Вітамін Е, мг 39,0 34,0 16,0 – 18,2 18,0 

 

Що стосується питання годівлі дійних корів у другому НГД слід 

констатувати, що продуктивний ефект раціонів обох груп обумовлюється 

застосуванням у структурі комбікорму К 60-32-89 преміксу П 60-5М та ВМД 

нової рецептури в складі (покращеного за Фосфором і Сульфуром) 

комбікорму К 60-32-89. 

Компонентний склад преміксу П 60-5М аналогічний з першим НГД і 

подається у таблиці 3.3, тобто містить жиророзчинні вітаміни та неорганічні 

солі мікроелементів. Премікс включали до структури комбікорму К 60-32-89 

у кількості 1 %. 

Інгредієнтний склад комбікорму К 60-32-89 піддослідних тварин 

контрольної групи другого НГД, який представлено у таблиці 3.21 

ідентичний із першим НГД і є характерним для господарств різних форм 

власності Передкарпаття. 
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Таблиця 3.21 

Рецепт комбікорму К 60-32-89 для дійних корів  

контрольної групи другого науково-господарського досліду, % 

Компоненти Контрольний варіант 

Дерть:  

пшениці  26,7 

ячменю 30,0 

вівса 15,0 

Висівки пшеничні 24,0 

Монокальційфосфат 2,0 

Окис Магнію 0,3 

Кухонна сіль 1,0 

Премікс П 60-5М 1,0 

В 1 кг міститься:  

кормових одиниць 1,03 

обмінної енергії, МДж 9,4 

сухої речовини, кг 0,853 

сирого протеїну, г 121,3 

перетравного протеїну, г 97,0 

сирого жиру, г 23,8 

сирої клітковини, г 61,8 

БЕР, г 591,0 

крохмалю, г 303,0 

цукру, г 26,7 

Кальцію, г 5,1 

Фосфору, г 10,2 

Магнію, г 2,8 

Калію, г 5,8 

Натрію, г 4,2 

Сульфуру, г 1,18 

Купруму, мг 3,60 

Цинку, мг 66,6 

Мангану, мг 29,7 

Кобальту, мг 1,46 

Йоду, мг 1,31 

Селену, мг 0,08 

каротину, мг – 

Вітамінів:  

А, МО 5000,0 

D, MO 3000,0 

E, мг 18,2 
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Щодо рівня збалансованого живлення корів контрольної групи 

(табл. 3.22) за основними годівельними параметрами, необхідно відзначити 

різницю між фактичною наявністю в раціоні ключових елементів живлення 

та фізіологічною потребою. 

Таблиця 3.22 

Раціон дійних корів контрольної групи  

другого науково-господарського досліду 
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Кількість, кг 40,0 20,0 2,0 0,5 4,0 – – – 

Кормові одиниці 6,4 3,8 0,86 0,36 4,12 15,6 14,6 +6,8 

Обмінна енергія, МДж 88,0 31,6 12,74 4,82 37,6 174,8 168 +4,0 

Суха речовина, кг 8,4 4,2 1,62 0,37 3,4 18,0 17,2 +4,7 

Сирий протеїн, г 1080 660 164 47,0 485,2 2436 2245 +8,5 

Перетравний протеїн, г 640 440 82,0 28,0 388,0 1578 1460 +8,1 

Сирий жир, г 276 102 20,2 – 95,2 493 465 +6,0 

Сира клітковина, г 2760 820 474 – 247,2 4301 4130 +4,1 

Крохмаль, г 324 44,0 27,6 – 1212 1608 1975 –18,6 

Цукор, г 720 380 48,0 225 106,8 1480 1315 +12,5 

Кальцій, г 56,0 42,0 16,8 1,7 20,4 136,9 105 +30,4 

Фосфор, г 15,2 9,2 3,2 0,07 40,8 68,5 75,0 –8,7 

Магній, г 7,2 6,8 2,0 0,1 11,2 27,3 27,0 +1,1 

Калій, г 120 56,0 19,2 16,5 23,2 235,0 110 +113,6 

Натрій, г 16,0 4,0 2,0 0,9 16,8 39,7 41,0 –3,2 

Сульфур, г 12,8 12,4 2,2 0,6 4,72 32,7 35,0 –6,6 

Купрум, мг 57,2 28,0 7,8 2,05 14,4 109,5 130 –15,8 

Цинк, мг 276 152 62,4 5,1 266,4 761,9 875 –12,9 

Манган, мг 544 162 46,0 7,6 118,8 878,4 875 +0,4 

Кобальт, мг 1,2 1,8 0,36 0,25 5,84 9,45 10,2 –7,4 

Йод, мг 2,8 0,6 0,28 0,005 5,24 8,93 11,7 –23,7 

Селен, мг 0,8 0,48 0,052 0,005 0,32 1,66 3,4 –51,2 

Каротин, мг 680 400 30,0 – – 1110 655 +70,0 

Вітамін А, МО – – – – 20000 20000 50000 –60,0 

Вітамін D, МО 168 66,0 – – 12000 12234 14600 –16,2 

Вітамін Е, мг 1560 680 32,0 – 72,8 2345 585 +301 
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На підставі оцінки кормів раціону тварин I групи виявлено деяку 

перевагу щодо норми за такими годівельними параметрами, як кормові 

одиниці (1,0 кг; 6,8 %), обмінна енергія (6,8 МДж; 4,0 %), суха речовина 

(0,8 кг; 4,7 %), сирий протеїн (191,0 г; 8,5 %), перетравний протеїн (118,0 г; 

8,1 %), сирий жир (28,0 г; 6,0 %), сира клітковина (171,0 г; 4,1 %) та цукор 

(165,0 г; 12,5 %). Що стосується рівня крохмалю, то цей показник у дійних 

корів є нижчим на 367,0 г, або 18,6 %. 

Співставляючи потребу тварин за макроелементами із фактичною 

наявністю їх у кормах контрольної групи відзначено нестачу Фосфору – 6,5 г 

(8,7 %), Сульфуру – 2,3 г (6,6 %). Водночас, із представленим вище 

дефіцитом низки зольних елементів у раціоні корів I групи спостерігається 

надлишок Кальцію (31,9 г; 30,4 %) та Калію (125,0 г; 113,6 %). Різницею 

(несуттєвою) за Магнієм і Натрієм можна знехтувати. 

Торкаючись питання забезпечення піддослідних тварин за 

мікроелементами відповідно до фізіологічної потреби необхідно відзначити 

наступне. У дійних корів I групи виявлено дефіцит низки ключових 

параметрів живлення, зокрема, Купруму – 20,5 мг (15,8 %), Цинку – 113,1 мг 

(12,9 %), Кобальту – 0,75 мг (7,4 %), Йоду – 2,77 мг (23,7 %), Селену – 

1,74 мг (51,2 %). 

Щодо вмісту жиророзчинних вітамінів у раціоні піддослідних корів 

I групи, то відстежується наступне. Зокрема, в тварин контрольної групи 

виявлено недостатній рівень вітамінів А та D відповідно на 60,0 % і 16,2 %. 

Поряд із зазначеним дефіцитом, у годівлі корів I групи спостерігається 

надлишкова кількість каротину, що в відсотковому вимірі становить 70,0 %. 

Понад норму в раціоні знаходиться і рівень вітаміну Е (301,0 %). 

У піддослідних тварин I групи співвідношення цукру до протеїну 

знаходиться в межах 0,9 : 1,0; вуглеводів до протеїну – 2,0 : 1,0; Кальцію до 

Фосфору – 2,0 : 1,0; Нітрогену до Сульфуру – 11,9 : 1,0; Калію до Натрію – 

5,9 : 1,0. 
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Аналіз годівлі дійних корів дослідної групи (табл. 3.24) свідчить про 

те, що ВМД нової рецептури як компонент комбікорму К 60-32-89 

(покращеного за Фосфором і Сульфуром) усуває дефіцит БАР, тобто 

доводить рівень вітамінно-мінерального живлення до рекомендованої норми. 

Що стосується компонентного складу експериментальної ВМД 

(табл. 3.6), то він відкоригований згідно з нормою за вмістом Кобальту 

(хлорид Кобальту), Цинку (сульфат Цинку), Йоду (йодистий Калій), вітаміну 

А (мікровіт) і D (відеїн) та додатково включає Купрум й Селен у формі 

сульфату Купруму та селеніту Натрію і в якості наповнювача містить висівки 

пшеничні. У комбікорм вдосконалений варіант ВМД включено в 

кількості 1 %. 

Інгредієнти комбікорму другого НГД (табл. 3.23) ідентичні із 

структурою комбікорму першого НГД. 

Таблиця 3.23 

Рецепт експериментального комбікорму для дійних корів  

дослідної групи другого науково-господарського досліду, % 

Компоненти Дослідний варіант 

1 2 

Дерть:  

пшениці 26,7 

ячменю 30,0 

вівса 15,0 

Висівки пшеничні 22,2 

Монокальційфосфат 3,2 

Окис Магнію 0,3 

Кухонна сіль 1,0 

Глауберова сіль 0,6 

Експериментальна ВМД 1,0 

В 1 кг міститься:  

кормових одиниць 1,02 

обмінної енергії, МДж 9,2 

сухої речовини, кг 0,857 

сирого протеїну, г 119,0 

перетравного протеїну, г 95,0 

сирого жиру, г 23,2 

сирої клітковини, г 60,3 
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продовження табл. 3.23 

1 2 

БЕР, г 581,0 

крохмалю, г 303,0 

цукру, г 25,8 

Кальцію, г 7,11 

Фосфору, г 13,1 

Магнію, г 2,75 

Калію, г 5,6 

Натрію, г 5,07 

Сульфуру, г 1,75 

Купруму, мг 8,85 

Цинку, мг 95,5 

Мангану, мг 28,9 

Кобальту, мг 1,64 

Йоду, мг 2,06 

Селену, мг 0,52 

каротину, мг – 

Вітамінів:  

А, МО 12500,0 

D, MO 3650,0 

E, мг 18,0 

 

Застосування у годівлі піддослідних тварин II групи оптимізованої 

ВМД у складі комбікорму К 60-32-89 (покращеного за Фосфором і 

Сульфуром) (табл. 3.24) вимальовує наступну картину. У раціоні дійних 

корів II групи виявлено дещо вищий рівень таких годівельних показників, як 

кормові одиниці (0,9 кг; 6,2 %), обмінна енергія (6,0 МДж; 3,6 %), суха 

речовина (0,82 кг; 4,8 %), сирий протеїн (182,0 г; 8,1 %), перетравний протеїн 

(110,0 г; 7,5 %), сирий жир (26,0 г; 5,6 %), сира клітковина (165,0 г; 4,0 %) і 

цукор (161,0 г; 12,2 %). Рівень такого вуглеводу, як крохмаль є нижчий за 

норму на 367,0 г, тобто 18,6 %. 

Що стосується макроелементного забезпечення раціонів, то необхідно 

зауважити, що у тварин дослідної групи відмічається надлишок Кальцію – 

40,0 г (38,1 %) і Калію – 124,0 г (113,0 %). Різниця за вмістом у кормах 

Натрію й Фосфору на користь корів II групи становить відповідно 5,4 й 

6,8 %. Рівень Сульфуру та Магнію в раціоні відповідає фізіологічній потребі. 
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Проаналізувавши рівень забезпечення тварин дослідної групи за 

мікроелементами можна констатувати наступне. Досліджувані зольні 

елементи на тлі нової ВМД відповідають рекомендованій нормі годівлі. 

Таблиця 3.24 

Раціон дійних корів дослідної групи  

другого науково-господарського досліду 

Показник 
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Кількість, кг 40,0 20,0 2,0 0,5 4,0 – – – 

Кормові одиниці 6,4 3,8 0,86 0,36 4,08 15,5 14,6 +6,2 

Обмінна енергія, МДж 88,0 31,6 12,74 4,82 36,8 174 168 +3,6 

Суха речовина, кг 8,4 4,2 1,62 0,37 3,43 18,02 17,2 +4,8 

Сирий протеїн, г 1080 660 164 47,0 476 2427 2245 +8,1 

Перетравний протеїн, г 640 440 82,0 28,0 380 1570 1460 +7,5 

Сирий жир, г 276 102 20,2 – 92,8 491 465 +5,6 

Сира клітковина, г 2760 820 474 – 241,2 4295 4130 +4,0 

Крохмаль, г 324 44,0 27,6 – 1212 1608 1975 –18,6 

Цукор, г 720 380 48,0 225 103,2 1476 1315 +12,2 

Кальцій, г 56,0 42,0 16,8 1,7 28,44 145 105 +38,1 

Фосфор, г 15,2 9,2 3,2 0,07 52,4 80,1 75,0 +6,8 

Магній, г 7,2 6,8 2,0 0,1 11,0 27,1 27,0 +0,4 

Калій, г 120 56,0 19,2 16,5 22,4 234 110 +113 

Натрій, г 16,0 4,0 2,0 0,9 20,28 43,2 41,0 +5,4 

Сульфур, г 12,8 12,4 2,2 0,6 7,0 35,0 35,0 – 

Купрум, мг 57,2 28,0 7,8 2,05 35,4 130,5 130 +0,4 

Цинк, мг 276 152 62,4 5,1 382 877,5 875 +0,3 

Манган, мг 544 162 46,0 7,6 115,6 875,2 875 – 

Кобальт, мг 1,2 1,8 0,36 0,25 6,56 10,17 10,2 – 

Йод, мг 2,8 0,6 0,28 0,005 8,24 11,9 11,7 +1,7 

Селен, мг 0,8 0,48 0,052 0,005 2,08 3,42 3,4 +0,6 

Каротин, мг 680 400 30,0 – – 1110 655 +70 

Вітамін А, МО – – – – 50000 50000 50000 – 

Вітамін D, МО 168 66,0 – – 14600 14834 14600 +1,6 

Вітамін Е, мг 1560 680 32,0 – 72,0 2344 585 +301 
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На основі оцінки кормів раціону дійних корів II групи за вітамінами 

виявлено, що рівень вітаміну А задовольняє рекомендовану норму. Що 

стосується провітаміну останнього, то спостерігається надлишкова кількість 

його у годівлі тварин дослідної групи (70,0 %). Аналогічна картина відмічена 

і у випадку з вітаміном Е (301,0 %) в раціоні корів. У розрізі цього перевага 

за вмістом вітаміну D є незначною та дорівнює 1,6 %. 

Відношення в раціоні дійних корів II групи цукру до протеїну складає 

0,9 : 1,0; вуглеводів до протеїну – 2,0 : 1,0; Кальцію до Фосфору – 1,8 : 1,0; 

Нітрогену до Сульфуру – 11,1 : 1,0; Калію до Натрію – 5,4 : 1,0. 

Інтерпретуючи отримані дані, необхідно акцентувати увагу на 

слідуючому. Згодовування тваринам у складі трав’яно-концентратного типу 

годівлі вдосконаленого варіанту ВМД у структурі покращеного комбікорму 

К 60-32-89 оптимізує раціон за вмістом дефіцитних мінеральних елементів 

(Фосфору, Сульфуру, Купруму, Цинку, Кобальту, Йоду, Селену) та науково-

обґрунтованим рівнем жиророзчинних вітамінів (А і D) стосовно 

контрольного аналогу П 60-5М. 

 

3.2.2. Результати мікробіологічних та біохімічних досліджень 

руменального вмісту 

 

Порівняльна оцінка фізіолого-біохімічних показників руменальної 

рідини піддослідних тварин другого НГД у літньо-пасовищний період 

утримання (табл. 3.25) показує, що включення в склад комбікорму К 60-32-89 

(покращеного за Фосфором і Сульфуром) ВМД нової рецептури підвищує 

інтенсивність рубцевого метаболізму, аналогічно з першим НГД. 

Що стосується концентрації мікроорганізмів у передшлунках 

необхідно зазначити суттєве їх зростання в корів на тлі експериментальної 

ВМД відносно контрольного аналогу П 60-5М. Так, кількісна перевага 

амілолітичних бактерій в руменальному середовищі піддослідних тварин 

II групи проти I складає 1,4 млн/мл, що в перерахунку на відсотки дорівнює 
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13,1 %. Згідно із статистичним розрахунком різниця є вірогідною (P<0,05). 

Чисельність целюлозорозщеплюючої мікрофлори у вмісті рубця корів 

дослідного варіанту перевищує аналогічний показник контролю на 

0,9 млн/мл. У відсотковому виразі міжгрупова різниця становить 13,6 % і 

знаходиться в межах вірогідності (P<0,05). Концентрація білокгідролізуючих 

мікроорганізмів у руменальній рідині піддослідних тварин II групи порівняно 

із I також підвищується на 0,4 млн/мл (10,8 %), однак у рамках статистичної 

невірогідності (Р>0,05). 

Таблиця 3.25 

Рівень окремих метаболітів у рубцевій рідині дійних корів 

другого науково-господарського досліду (М±m, n=3) 

Досліджуваний показник 

 та одиниця виміру 

Групи тварин 

I (контрольна) II (дослідна) 

pH 6,88±0,04 6,78±0,02 

Сира біомаса бактерій, мг/100 мл 1077,0±21,9 1230,0±36,0* 

Суха біомаса мікрофлори, мг/100 мл 164,0±11,4 258,0±7,6** 

Кількість мікроорганізмів, млн/мл:   

амілолітичних 10,67±0,19 12,07±0,38* 

целюлозолітичних 6,60±0,15 7,50±0,21* 

протеолітичних 3,70±0,11 4,10±0,12 

ЛЖК, ммоль/100 мл 9,93±0,29 11,37±0,30* 

 

Збільшення чисельності рубцевої біоти у корів дослідної групи вказує 

на активне накопичення в передшлунках сирої біомаси бактерій, а звідси й – 

легкоперетравного мікробіального протеїну. У площині цього в 

руменальному вмісті сира мікробіальна маса тварин дослідного варіанту в 

абсолютному виразі переважає аналогічний критерій контролю на 

153,0 мг/100 мл. Міжгрупова різниця у відсотках дорівнює 14,2 %. Критерій 

вірогідності становить P<0,05. Паралельно із цим, у рубцевій рідині дійних 

корів II групи зростає і абсолютно суха речовина порівняно з контролем на 
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94,0 мг/100 мл, тобто 57,3 % (P<0,01). На тлі вдосконаленого варіанту ВМД 

у передшлунках піддослідних тварин відмічається вища концентрація 

кінцевого продукту гідролізу структурних і неструктурних вуглеводів кормів 

(ЛЖК) на 1,44 ммоль/100 мл (14,5 %) щодо преміксу П 60-5М. Відповідно до 

даних статистичної обробки різниця між групами є вірогідною (P<0,05). 

Важливим фактором, що визначає інтенсивність рубцевого метаболізму є 

величина pH. Цей показник у дійних корів дослідного варіанту є нижчим 

проти контрольного аналогу на 0,10, або в відсотках 1,5 %, проте у 

статистичному відношенні є невірогідним (P>0,05). 

За аналогією з першим НГД, стосовно змін чисельності перерахованих 

видів популяцій бактерій в передшлунках тварин, цю закономірність 

встановлено і у випадку з їх ензимною активністю (табл. 3.26). 

Таблиця 3.26 

Ензимна активність бактерій руменального середовища  

дійних корів другого науково-господарського досліду (M±m; n=3) 

Досліджуваний показник  

 та одиниця виміру 

Групи тварин 

І (контрольна) ІІ (дослідна) 

Амілолітична, умовн. амілоліт. одиниць 1,26±0,03 1,77±0,02*** 

Целюлозолітична, % 16,07±0,88 21,17±0,35** 

Протеолітична, Мекв. тироз. в 100 мл/хв 0,299±0,005 0,323±0,008 

 

Що стосується активності крохмальгідролізуючих бактерій вмісту 

рубця дійних корів, то перевага за цим критерієм дослідної групи над 

контрольною досягає 0,51 умовних амілолітичних одиниць. У відсотковому 

виразі різниця між групами становить 40,5 % і є високовірогідною (P<0,001). 

У нашому експерименті активність целюлозолітичної мікрофлори 

руменального середовища тварин дослідного варіанту є вищою на 5,1 % за 

аналогічний показник контрольного аналогу. Міжгрупова різниця згідно з 

даними статистичної обробки є вірогідною (P<0,01). У площині цього, в 

рубцевій рідині дійних корів II групи ензимна активність протеаз у 
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кількісному аспекті зростає на 0,024 Мекв. тирозину в 100 мл/хв проти 

контролю. У відсотковому відношенні перевага складає 8,0 %, проте є 

статистично невірогідною (P>0,05). 

Збільшення чисельності бактерій і їх ензимної активності, кількості 

ЛЖК на тлі експериментальної ВМД свідчить про високий рівень 

метаболічних процесів, зокрема, синтетичних, в рубці піддослідних тварин. 

Підтвердженням цього слугують різні кількісні величини фракційного складу 

Нітрогену (табл. 3.27). 

Таблиця 3.27 

Концентрація сполук Нітрогену у рубці дійних корів  

другого науково-господарського досліду (М±m, n=3), ммоль/л 

Досліджуваний  

показник 

Групи тварин 

I (контрольна) II (дослідна) 

Нітроген: 

загальний 78,44±0,33 84,48±0,29*** 

залишковий 20,99±0,29 22,92±0,30** 

білковий 57,45±0,56 61,56±0,59** 

аміачний 13,16±0,20 11,86±0,33* 

 

Порівняльне співвідношення концентрації загального Нітрогену в 

рубцевому середовищі дійних корів показує, що перевага за цим показником 

дослідного варіанту над контрольним становить 6,04 ммоль/л, що у 

відсотковому виразі дорівнює 7,7 %. Міжгрупова різниця згідно з 

статистичним розрахунком є вірогідною (P<0,001). Вміст залишкового 

Нітрогену в руменальній рідині тварин II групи є вірогідно вищим, ніж у I. 

Різниця за цим критерієм у натуральному вимірі складає 1,93 ммоль/л, або в 

відсотках 9,2 % (P<0,01). Перевага білкового Нітрогену у вмісті рубця дійних 

корів дослідної групи стосовно контрольної в кількісному аспекті становить 

4,11 ммоль/л (7,2 %) і перебуває в рамках вірогідності (P<0,01). Важливим 

критерієм рубцевого бродіння у жуйних є аміак, який використовується у 
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ланцюгу синтезу білка в організмі жуйних. Концентрація цієї фракції 

Нітрогену в тварин дослідного варіанту є нижчою, ніж у контрольного на 

1,30 ммоль/л. У відсотковому вимірі міжгрупова різниця складає 9,9 % і 

відповідно із статистичною обробкою є вірогідною (P<0,05). 

Фракції фосфорного обміну в рубцевому вмісті дійних корів, що 

причетні як до енергетичних, так і синтетичних процесів у цьому органі 

шлунково-кишківникового тракту віддзеркалюють наступне (табл. 3.28). 

Таблиця 3.28 

Фракції фосфорного обміну у рубцевому вмісті дійних корів 

другого науково-господарського досліду (М±m, n=3), ммоль/л 

Досліджуваний  

показник 

Групи тварин 

I (контрольна) II (дослідна) 

Фосфор: 

загальний кислоторозчинний 10,19±0,20 11,08±0,15* 

неорганічний 7,33±0,07 7,17±0,18 

органічний  2,86±0,25 3,91±0,27* 

РНК 599,0±16,4 711,4±24,9* 

ДНК 391,7±22,2 439,8±7,6 

 

Кількість загального кислоторозчинного Фосфору у руменальному 

середовищі тварин II групи є вищою на 0,89 ммоль/л (8,7 %) за аналогічний 

показник I. Різниця між групами є статистично вірогідною (P<0,05). Що 

стосується концентрації неорганічного Фосфору вмісту рубця дійних корів, 

то в дослідному варіанті цей критерій є нижчим на 0,16 ммоль/л, ніж у 

контрольному, що у відсотковому виразі складає 2,2 %. Відповідно до даних 

статистичної обробки перевага є невірогідною (P>0,05). Щодо органічного 

Фосфору руменальної рідини, то останній зростає в дослідних тварин 

порівняно з контрольними на 1,05 ммоль/л, що у відсотках становить 36,7 % і 

перебуває в рамках вірогідності (P<0,05). 
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У проведеному експерименті за споживання дійними коровами 

вдосконаленого варіанту ВМД підвищується і концентрація Фосфору НК 

стосовно преміксу П 60-5М. Так, різниця за вмістом Фосфору РНК у рубці 

тварин в абсолютній величині між контролем і дослідом дорівнює 

112,4 ммоль/л, або в відсотках 18,8 %. Ступінь вірогідності становить P<0,05. 

У руменальній рідині дійних корів дослідного варіанту вищим є рівень ДНК 

щодо контрольного аналогу. Зокрема, перевага в натуральному вимірі за цією 

фракцією вмісту рубця дослідних тварин відносно контрольних складає 

48,1 ммоль/л, що за перерахунку у відсотки дорівнює 12,3 %. Однак, згідно із 

статистичним розрахунком різниця є невірогідною (P>0,05). 

Враховуючи попередньо представлені показники мікробіального 

статусу руменальної рідини, можна зробити висновок, що вдосконалена ВМД 

у літньо-пасовищний період утримання проявляє позитивний вплив на 

перебіг біосинтетичних процесів у середовищі рубця, спрямованих на 

наростання мікробної маси за одночасно високого рівня енергетичних 

реакцій. 

Дані результати досліджень опубліковано у науковій праці [37] : 

1. Воробель М. І. Показники протеїнового обміну у вмісті рубця дійних 

корів за використання в раціонах вдосконаленої вітамінно-мінеральної 

добавки / М. І. Воробель, Я. С. Вовк // Актуальні проблеми 

агропромислового виробництва України : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конф. молодих вчених, с. Оброшино, 12 листоп. 2014 р. – Львів-

Оброшино : [Б. в.], 2014. – С. 12–14. 

 

3.2.3. Результати фізіологічних і біохімічних досліджень крові 

 

Аналіз одержаних результатів досліджень засвідчує, що за 

згодовування дійним коровам експериментальної ВМД спостерігається більш 

виражене (у межах фізіологічної норми) зростання ряду важливих 
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гематологічних показників стосовно стандартного преміксу П 60-5М 

(табл. 3.29) і ці зміни узгоджуються із даними першого НГД. 

Таблиця 3.29 

Фізіолого-біохімічні показники крові лактуючих корів  

другого науково-господарського досліду (М±m, n=3) 

Досліджуваний показник 

 та одиниця виміру 

Групи тварин 

І (контрольна) ІІ (дослідна) 

Еритроцити, Т/л 6,61±0,13 6,91±0,10 

Гемоглобін, г/л 95,87±2,98 114,7±2,52** 

Загальний білок, г/л 80,00±0,50 82,90±0,43* 

Нітроген, ммоль/л:   

амінний 3,36±0,08 3,73±0,06* 

загальний 1842,3±12,0 1894,0±6,62* 

білковий 1804,2±13,7 1856,0±6,50* 

залишковий 38,10±1,70 38,00±0,58 

Сечовина, ммоль/л 4,14±0,07 3,72±0,07* 

Фосфор, ммоль/л:   

загальний кислоторозчинний 2,61±0,04 2,92±0,05** 

неорганічний 1,56±0,01 1,66±0,02** 

органічний 1,05±0,04 1,26±0,04* 

РНК 597,9±16,8 660,3±5,6* 

ДНК 275,7±11,4 317,2±7,9* 

 

На тлі вдосконаленої форми ВМД у крові тварин II групи підвищується 

інтенсивність окисно-відновних процесів. Це підтверджується зростанням 

концентрації еритроцитів у дослідному варіанті на противагу контрольного 

аналогу. Перевага першого над останнім становить 0,30 Т/л, що у відсотках 

складає 4,5 %. Однак, міжгрупова різниця є статистично невірогідною 

(Р>0,05). Високий рівень вказаного гематологічного показника сприяє 
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збільшенню кількості гемоглобіну. Зокрема, вміст останнього у крові 

тварин дослідної групи в абсолютній величині є вищим за аналогічний 

показник контрольної на 18,83 г/л, що у перерахунку на відсотки дорівнює 

19,6 %. Ця різниця перебуває в рамках високої вірогідності (P<0,01). У 

нашому експерименті рівень загального білка у крові дійних корів II групи, 

на противагу I, зростає на 2,9 г/л. Міжгрупова різниця у відсотках дорівнює 

3,6 % і є статистично вірогідною (P<0,05). 

Щодо фракцій Нітрогену в крові тварин необхідно відзначити 

наступне. У дослідних корів підвищується концентрація амінного Нітрогену 

порівняно з контрольними на 0,37 ммоль/л. У відсотковому вимірі різниця 

становить 11,0 %. Критерій вірогідності складає Р<0,05. Рівень загального 

Нітрогену в крові тварин дослідної групи переважає на 51,7 ммоль/л (2,8 %) 

показник контролю і згідно із даними статистики перебуває у рамках 

вірогідності (Р<0,05). Стосовно кількості білкового Нітрогену в крові дійних 

корів, то міжгрупова різниця дорівнює 51,8 ммоль/л (на користь II), яка в 

відсотковому відношенні становить 2,87 % і є вірогідною (Р<0,05). 

Концентрація залишкового Нітрогену в крові тварин обох груп знаходиться 

практично на одному рівні, з тенденцією у бік зростання в контролі 

(0,10 ммоль/л; 0,30 %; P>0,05). Кількість сечовини в крові тварин II групи є 

нижчою, ніж у контролі на 0,42 ммоль/л (10,1 %). Різниця між групами 

відповідно до даних статистичної обробки є вірогідною (P<0,05). 

Оцінюючи показники фосфорного обміну у крові піддослідних корів 

слід зробити акцент на наступному. Рівень загального кислоторозчинного 

Фосфору у крові тварин дослідного варіанту є вищим на 0,31 ммоль/л 

(11,9 %) за показник аналогу (премікс П 60-5М). Різниця між групами згідно 

з статистичним розрахунком є вірогідною (P<0,01). Щодо вмісту 

неорганічного Фосфору, то за цим критерієм корови II групи переважають I 

на 0,10 ммоль/л, або 6,4 %. Ступінь вірогідності складає Р<0,01. 

Концентрація такого показника крові тварин дослідної групи, як органічний 

Фосфор є вищою, ніж у контрольній на 0,21 ммоль/л, або в відсотковому 
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виразі 20,0 %. Міжгрупова різниця у статистичному відношенні є 

вірогідною (Р<0,05). На тлі експериментальної ВМД (порівняно із 

стандартним преміксом П 60-5М) у крові дійних корів спостерігається 

зростання Фосфору НК. У крові тварин дослідного варіанту рівень Фосфору 

РНК є вищий на 62,4 ммоль/л відносно аналогічного показника контролю, що 

у перерахунку на відсотки становить 10,4 %. Різниця між групами є 

статистично вірогідною (Р<0,05). Що стосується Фосфору ДНК, то за цією 

фракцією відстежується перевага в натуральному вимірі у дійних корів 

II групи щодо I, яка дорівнює 41,5 ммоль/л. У відсотках ця різниця складає 

15,1 % і в рамках статистичної обробки є вірогідною (Р<0,05). 

Узагальнюючи аналіз фізіолого-біохімічних показників крові, слід 

зауважити, що вдосконалений варіант ВМД, на противагу преміксу П 60-5М, 

у складі трав’яно-концентратного раціону стимулює процеси кровотворення 

в дослідних тварин, а саме обумовлює зростання концентрації еритроцитів, 

гемоглобіну, загального білка, фракцій Нітрогену (загального, білкового) й 

Фосфору (загального кислоторозчинного, органічного, НК). 

Результати розділу висвітлено в статті [168] :  

1. Півторак Я. І. Ефективність використання нової вітамінно-

мінеральної добавки у годівлі дійних корів в умовах зони Передкарпаття 

/ Я. І. Півторак, М. І. Воробель // Біологія тварин. – 2015. – Т. 17, № 2. – 

С. 124–132. 

 

3.2.4. Молочна продуктивність піддослідних корів 

 

Використання у годівлі дійних корів стандартної та експериментальної 

кормових добавок по-різному (за аналогією із першим НГД) позначилося на 

середньодобових надоях молока (табл. 3.30) і хімічному складі одержаної 

продукції (табл. 3.31). 

Зокрема, дані таблиці 3.30 констатують, що протягом дослідного 

періоду на 1 голову надоєно більше на 171,0 кг абсолютного натурального 
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молока у II групі порівняно з I, або у відсотковому вимірі на 9,8 %. 

Відповідно із статистичною обробкою перевага знаходиться у рамках 

вірогідності (Р<0,01). Абсолютний надій молока базисної жирності корів на 

тлі вдосконаленої ВМД зростає щодо контролю (премікс П 60-5М) на 

233,0 кг, що у відсотках складає 12,2 %. Різниця є високовірогідною 

(P<0,001). За перерахунку абсолютного надою молока тварин дослідного 

варіанту на 4,0 % - жирність цей показник є вищим на 199,0 кг порівняно з 

контрольним аналогом. У відсотковому виразі міжгрупова різниця становить 

12,2 %. Критерій вірогідності дорівнює Р<0,01. 

Таблиця 3.30 

Молочна продуктивність піддослідних корів та витрати корму на 

одиницю продукції другого науково-господарського досліду (M±m; n=10) 

Досліджуваний 

показник та  

одиниця виміру 

Групи тварин Різниця: +, - 

І (контрольна) ІІ (дослідна) 
натуральні 

величини 
% 

Тривалість досліду – 90 діб 

Абсолютний надій молока, кг: 

натурального 1737,0±26,9 1908,0±40,1** +171,0 +9,8 

3,4 % - жирності 1916,0±28,9 2149,0±44,7*** +233,0 +12,2 

4,0 % - жирності 1628,0±24,6 1827,0±38,0** +199,0 +12,2 

Середньодобовий надій молока, кг: 

натурального 19,3±0,30 21,2±0,45** +1,9 +9,8 

3,4 % - жирності 21,3±0,32 23,9±0,50*** +2,6 +12,2 

4,0 % - жирності 18,1±0,28 20,3±0,42*** +2,2 +12,2 

Вміст в молоці, %: 

жиру 3,75±0,06 3,83±0,02** +0,08 +0,08 

білка 3,20±0,005 3,35±0,05* +0,15 +0,15 

Витрати корму на 1 кг молока: 

кормових одиниць 0,75 0,68 –0,07 –9,3 

перетравного 

протеїну, г 75,8 68,6 –7,2 –9,5 
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У нашому експерименті за 90 діб лактації середньодобовий надій 

натурального молока дослідних корів на 1 голову зростає стосовно 

контрольних на 1,9 кг, або на 9,8 %. Згідно з даними статистичної обробки 

перевага II групи над I є в межах вірогідності (P<0,01). Добовий надій молока 

базисної жирності дослідної групи тварин підвищується на 2,6 кг відповідно 

до контрольної, що у відсотках складає 12,2 %. Міжгрупова різниця 

перебуває в межах високої вірогідності (P<0,001). У перерахунку на                

4,0 % - жирність середньодобовий надій молока корів II групи в 

натуральному вимірі переважає на 2,2 кг аналогічний показник I. У 

відсотковому виразі різниця за цим критерієм дорівнює 12,2 %. Ступінь 

вірогідності становить P<0,001. 

В унісон із наведеним, у піддослідних тварин на тлі нової кормової 

добавки зростає рівень молочного жиру щодо контролю (премікс П 60-5М). 

Різниця на користь дослідної групи за цим показником складає 0,08 %, яка 

відповідно із статистичним розрахунком є вірогідною (P<0,01). Вміст білка в 

молоці дослідних корів переважає аналогічний показник контрольних на 

0,15 % і перебуває в рамках вірогідності (P<0,05). 

Витрати корму на одержання 1 кг молока від тварин II групи (корм. од.) 

є меншими, ніж у контролі на 0,07. Міжгрупова різниця за цим показником у 

відсотковому виразі становить 9,3 %. Витрати перетравного протеїну у корів 

дослідного варіанту щодо контрольного аналогу є нижчі на 7,2 г, що в 

перерахунку на відсотки дорівнює 9,5 %. 

Аналіз показників молока дослідних тварин (табл. 3.31), як зазначено 

вище, показав вірогідне зростання жиру та білка дослідної групи порівняно з 

контрольною. 

Рівень сухої речовини у молоці дійних корів II групи зростає на 0,27 % 

(P<0,001) порівняно з I. У молоці тварин дослідної групи (проти контрольної) 

перевага за молочним цукром і золою є незначною та згідно з даними 

статистики є невірогідною (P>0,05). Різниця за вмістом Кальцію в молоці 

корів, які споживали експериментальну ВМД стосовно контролю (премікс 
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П 60-5М) дорівнює 0,03 % і перебуває в межах високої вірогідності 

(P<0,001). Фосфор у молоці тварин даного експерименту на тлі різних 

кормових добавок знаходиться на одному рівні. За густиною і кислотністю 

молока суттєвої міжгрупової різниці не встановлено. 

Таблиця 3.31 

Хімічний склад молока лактуючих корів 

другого науково-господарського досліду (M±m; n=10) 

Досліджуваний показник 

 та одиниця виміру 

Групи тварин 

І (контрольна) ІІ (дослідна) 

Суха речовина, % 12,33±0,04 12,60±0,04*** 

Жир, % 3,75±0,06 3,83±0,02** 

Білок, % 3,20±0,005 3,35±0,05* 

Молочний цукор, % 4,64±0,01 4,66±0,03 

Зола, % 0,74±0,02 0,76±0,03 

Кальцій, % 0,14±0,005 0,17±0,006*** 

Фосфор, % 0,13±0,005 0,13±0,007 

Густина, г/см3 1,03±0,001 1,02±0,001 

Кислотність, °Т 17,33±0,11 16,95±0,15 

 

Таким чином, із наведеного вище випливає, що годівля дійних корів 

новою ВМД в складі трав’яно-концентратного раціону формує вищий рівень 

середньодобових надоїв молока і його якісних показників (жиру, білка, 

молочного цукру, золи тощо) за менших витрат кормових одиниць і 

перетравного протеїну на одиницю продукції, порівняно з контрольним 

аналогом П 60-5М. 

Дані результати досліджень опубліковано у статті [34] : 

1. Воробель М. І. Молочна продуктивність дійних корів за 

згодовування вітамінно-мінеральної добавки нової рецептури в ґрунтово-

кліматичних умовах зони Передкарпаття / М. І. Воробель // Вісник ЖНАЕУ. 

– 2012. – Вип. 2 (33), Т. 2. – С. 199–202. 
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3.2.5. Економічна ефективність використання у годівлі дійних 

корів експериментальної вітамінно-мінеральної добавки та 

стандартного преміксу П 60-5М 

 

На підставі аналізу результатів досліджень необхідно відзначити, що 

показники економічної ефективності (табл. 3.32) за використання у годівлі 

дослідних тварин стандартної та експериментальної кормових добавок 

підтверджують попередньо отримані дані першого НГД. 

Таблиця 3.32 

Економічна ефективність згодовування у складі раціонів  

дійних корів літньо-пасовищного періоду утримання другого науково-

господарського досліду стандартної та експериментальної ВМД (n=10) 

Показник 
Групи тварин 

І (контрольна) ІІ (дослідна) 

Середньодобовий надій, кг 19,3 21,2 

Валовий надій, всього ц 173,7 190,8 

Всього витрат, грн 32760,0 34300,0 

Вартість побічної продукції, грн 600,0 600,0 

Витрати на основну продукцію, грн 32160,0 33700,0 

Собівартість 1 ц молока, грн 185,15 176,63 

Закупівельна ціна 1 ц молока, грн 220,0 220,0 

Виручка від реалізації продукції, грн 42152,0 47278,0 

Чистий прибуток, грн 9992,0 13578,0 

зокрема на 1 голову 999,20 1357,80 

Рівень рентабельності, % 31,1 40,3 

 

Важливим критерієм економічної ефективності виробництва молока 

тварин є його собівартість, від якої залежить чистий прибуток та рівень 

рентабельності і відрізняється між контрольною та дослідною групами. 

Зокрема, в кількісному аспекті собівартість 1 ц молока в дійних корів 
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II групи нижча на 8,52 грн порівняно з I. Перевага у відсотковому 

відношенні дорівнює 4,6 %. 

На тлі експериментальної ВМД виручка від реалізації надоєного 

молока від дослідних тварин (середня закупівельна ціна за 1 кг молока 

знаходиться на рівні 2,20 грн) за 100 % товарності протягом основного 

періоду зростає на 5126,0 грн порівняно з контролем (премікс П 60-5М), що у 

перерахунку на відсотки становить 12,2 %. 

Підвищення перерахованих економічних показників впливає 

відповідно і на чистий прибуток. Зокрема, останній в дослідних корів (на 

противагу контрольним) є вищим на 3586,0 кг (на 1 голову – 358,60 кг). 

Різниця між групами у відсотковому вимірі дорівнює 35,9 %. 

Перевага за показником рівня рентабельності виробництва молока 

тварин дослідного варіанту досягає 9,2 % стосовно контрольного аналогу. 

Інтерпретуючи критерії економічної ефективності встановлено, що 

споживання дійними коровами у літньо-пасовищний період утримання 

удосконаленої ВМД позитивно позначається на основних показниках, а саме: 

зниженні собівартості виробництва молока на 8,52 грн, а звідси зростанню 

виручки від реалізованої продукції на 12,2 %, чистого прибутку на 35,9 %, а 

рівня рентабельності – на 9,2 % щодо контрольного преміксу П 60-5М. 

 

3.2.6. Виробнича перевірка отриманих результатів 

 

Виробнича перевірка одержаних результатів дослідження щодо 

ефективності застосування в годівлі дійних корів удосконаленої ВМД у 

літньо-пасовищний період утримання (табл. 3.33) проведена в ТзОВ 

«Літинське» Дрогобицького району Львівської області на двох групах тварин 

(по 50 голів у кожній), з яких I – контрольна, II – дослідна. 

За 90 днів основного періоду продуктивність корів дослідної групи 

складала 963,0 ц молока, або надій на 1 голову становив 21,4 кг, проти 

864,0 ц і 19,2 кг відповідно у контрольній. Різниця у продуктивності між 
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групами в абсолютних величинах дорівнює 99,0 ц, або 11,5 %. Собівартість 

виробництва 1 ц молока у дослідному варіанті дорівнює 213,18 грн, а в 

контрольному – 203,7 грн. Отже, у кількісному відношенні міжгрупова 

різниця становить 9,48 грн, або у відсотковому значенні – 4,4 %. 

Таблиця 3.33 

Економічна ефективність використання стандартної та 

експериментальної ВМД у складі раціонів дійних корів літньо-

пасовищного періоду утримання (n=50) 

Показник 
Групи тварин 

І (контрольна) ІІ (дослідна) 

Середньодобовий надій, кг 19,2 21,4 

Валовий надій, всього ц 864,0 963,0 

Всього витрат, грн 187436,0 199436,0 

Вартість побічної продукції, грн 3250,0 3250,0 

Витрати на основну продукцію, грн 184186,0 196186,0 

Собівартість 1 ц молока, грн 213,18 203,7 

Закупівельна ціна 1 ц молока, грн 245,0 245,0 

Виручка від реалізації продукції, грн 232848,0 266462,0 

Чистий прибуток, грн 48662,0 70276,0 

зокрема на 1 голову 973,0 1405,5 

Рівень рентабельності, % 26,4 35,8 

 

Одержаний прибуток від реалізації молока корів дослідної групи за 

основний період (середня закупівельна ціна за 1 кг молока коливалася в 

межах 2,45 грн) знаходиться на рівні 266462,0 грн проти 232848,0 грн у 

контролі. Перевага у II групі стосовно I складає 33614,0 грн, що в 

перерахунку на відсотки становить 14,4 %. 

Аналогічно із зростанням представлених вище економічних показників 

на тлі нової ВМД підвищився і чистий прибуток. Зокрема, чистий прибуток у 

дослідному варіанті з розрахунку на 1 голову дорівнює 1405,5 грн, а в 
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контрольному – 973,0 грн. Різниця між групами в кількісному аспекті 

становить 432,5 грн, або у відсотковому вимірі 44,5 %. 

Рівень рентабельності виробництва молока корів за використання в 

годівлі ВМД нової рецептури є вищим на 9,4 % порівняно з контрольним 

преміксом П 60-5М. Отже, як свідчать результати виробничої перевірки 

доцільним є включення в годівлю дійних корів літньо-пасовищного періоду 

утримання вдосконаленої ВМД. 
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Ефективне ведення галузі молочного скотарства, одержання 

максимуму продукції з низькою собівартістю визначається повноцінним, 

науково-обґрунтованим (збалансованим за основними критеріями живлення) 

рівнем годівлі худоби [61, 96, 146]. Одна із ключових ролей у цьому ланцюгу 

належить питанню забезпечення раціонів корів оптимальною кількістю БАР 

(макро- і мікроелементів, вітамінів тощо), які виступають як каталізатори та 

кофактори процесів обміну речовин в організмі, сприяють кращому 

засвоєнню поживних речовин корму, трансформації їх у продукцію [31, 148, 

240, 307]. Як відомо, нестача окремих мінеральних елементів або порушення 

їх співвідношення в раціонах негативно позначається на здоров’ї тварин, 

інтенсивності обмінних процесів в організмі, погіршенні коефіцієнта 

корисної дії кормів і, як наслідок цього, призводить до зниження 

продуктивності [90, 162]. У практиці годівлі сільськогосподарських тварин 

дисбаланс перерахованих годівельних параметрів компенсується шляхом 

застосування багатоінгредієнтних ВМД, збагачених джерелами відповідних 

складників [25, 126, 143]. Система живлення великої рогатої худоби у цьому 

напрямі, яка існує на сьогодні в Україні, базується на різноманітних рецептах 

ВМД, бовіміксів й преміксів, розроблених як вітчизняними, так і іноземними 

науковими установами, приватними компаніями. Імпорт кормових добавок 

на ринок України останнім часом постійно зростає. При цьому, слід 

відзначити, що вартість закордонних аналогів є дуже високою (що негативно 

впливає на собівартість продукції), а також не завжди відповідає 

фізіологічним потребам організму тварин, оскільки дуже часто не 

враховується структура кормової бази, тип годівлі, біогеохімічні особливості 

того чи іншого регіону України. Зокрема, актуальною ця проблема є в зоні 

Передкарпаття. Ґрунти та води цієї зони дефіцитні за низкою мінеральних 
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елементів, що відповідно позначається на їх вмісті у рослинних кормах, а 

звідси й – раціонах великої рогатої худоби. 

Підґрунтям для виконання запланованої роботи слугувала розробка 

нової ВМД (відкоригованої за дефіцитними мінеральними елементами і 

жиророзчинними вітамінами) для дійних корів на тлі трав’яно-

концентратного типу годівлі в ґрунтово-кліматичній зоні Передкарпаття, що 

дозволить довести рівень вітамінно-мінерального живлення до 

рекомендованої норми, а звідси – інтенсифікувати обмінні процеси в 

організмі худоби. Це дасть можливість забезпечити підвищення молочної 

продуктивності тварин, у тому числі, покращення хімічного складу молока, 

зниження собівартості останнього, а в кінцевому результаті – зростання рівня 

рентабельності його виробництва. 

Спираючись на одержані дані в обох експериментах, необхідно 

акцентувати увагу на наступних моментах. Дійні корови обох груп протягом 

основного періоду (у розрізі першого та другого науково-господарських 

дослідів) в структурі трав’яно-концентратного раціону споживали практично 

однакову кількість фізичного корму, а звідси і низки поживних речовин 

(обмінної енергії, сухої речовини, сирого й перетравного протеїну, сирого 

жиру, сирої клітковини, цукру) за оптимального цукрово-протеїнового (0,9–

1,0 : 1,0) й вуглеводно-протеїнового відношення (2,0 : 1,0), а також Кальцію 

до Фосфору (1,8–2,0 : 1,0), Нітрогену до Сульфуру (11,1–12,0 : 1,0). 

Водночас, використання у годівлі піддослідних корів в літньо-пасовищний 

період утримання у структурі стандартного комбікорму К 60-32-89 преміксу 

П 60-5М та нової ВМД (в складі аналогічного комбікорму, оптимізованого за 

вмістом Фосфору і Сульфуру) по-різному вплинуло на забезпечення їх 

організму БАР. Одночасно з оптимумом наведених вище показників 

живлення, комбікорм К 60-32-89 у комплексі з преміксом П 60-5М не 

забезпечує науково-обґрунтованої потреби за низкою мінеральних елементів 

та вимагає корекції за вмістом жиророзчинних вітамінів. Зокрема, у наших 

експериментах в раціонах дійних корів I групи виявлено нестачу Фосфору 
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(8,7–9,2 %) та Сульфуру (6,6–7,4 %). Дефіцит цих елементів (незалежно 

від сезону і типу годівлі) у ґрунтово-кліматичних умовах Передкарпаття 

констатували й інші автори [26, 81, 174]. Торкаючись мікроелементного та 

вітамінного забезпечення раціонів тварин контрольних груп відзначено 

дефіцит: Купруму – 15,8–16,6 %, Цинку – 12,9–13,2 %, Кобальту – 6,9–7,4 %, 

Йоду – 23,7–26,2 %, Селену – 51,2–51,8 %, а також встановлено недостатній 

вміст у останніх рівня жиророзчинних вітамінів, а саме: А (60,0–60,0 %) і D 

(16,2–16,3 %). Виявлений дефіцит БАР у раціонах корів I групи (в обох 

експериментах) усувається у дослідній – за рахунок нової ВМД (на заміну 

преміксу П 60-5М) в структурі вдосконаленого за Фосфором і Сульфуром 

комбікорму К 60-32-89, до складу якої було включено відповідні солі 

мінеральних елементів та джерела жиророзчинних вітамінів, що забезпечило 

оптимальний рівень вітамінно-мінерального живлення в II групі. 

Включали контрольний премікс П 60-5М і експериментальну ВМД до 

складу комбікорму у кількості 1 %. Кожен із наведених вище годівельних 

чинників (окремо й в комплексі) відіграє певну роль у ланцюгу обмінних 

процесів в організмі лактуючих корів (рубці, крові), а це, в свою чергу, 

відповідно позначається на продуктивності тварин. 

Отримані результати у процесі досліджень свідчать: згодовування 

дійним коровам протягом облікового періоду (90 діб) у складі трав’яно-

концентратного раціону удосконаленої ВМД викликає підвищення в 

руменальній рідині рівня загального кислоторозчинного Фосфору відносно 

контролю на 8,7–9,7 % (P<0,05–0,05), що вказує на активацію реакцій 

фосфорилювання, а також тісно зв’язаного із цим синтезу бактеріального 

білка. Такий зв’язок фосфорилювання із синтетичними процесами 

спостерігала низка і інших дослідників [48, 180]. Фракція органічного 

Фосфору в дослідних групах тварин зростає у 1,4–1,5 раза (P<0,05–0,01) 

шодо контрольних. Поряд із цим, у вмісті рубця корів II групи знижується 

кількість неорганічного Фосфору на 2,2–4,5 % проти I, що, ймовірно, є 

наслідком активного його використання бактеріями у процесах гліколізу і 
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анаболізму [26, 153]. Підтвердженням сказаного є збільшення 

концентрації Фосфору НК у рубцевому вмісті обох експериментів, що 

узгоджується із результатами подібних досліджень [25, 192, 201]. За 

використання в годівлі дійних корів нової ВМД у руменальній рідині II групи 

рівень Фосфору РНК переважає аналогічний показник I на 13,7–18,8 % 

(P<0,05–0,05). Вміст Фосфору ДНК у рубці тварин дослідних груп зберігає 

тенденцію до зростання. 

Корекція вітамінно-мінерального живлення лактуючих корів за 

рахунок застосування удосконаленої ВМД обумовлює суттєві зміни фракцій 

фосфорного обміну і в крові. Так, у II групі встановлено вищий рівень 

загального кислоторозчинного Фосфору стосовно I на 11,9–12,0 % (P<0,01–

0,01). Водночас із цим, за споживання тваринами дослідних груп 

експериментального варіанту ВМД спостерігається вірогідне зростання 

неорганічного Фосфору на 6,4–7,0 % (Р<0,01–0,01), порівняно з контролем. 

Щодо органічного Фосфору, то його вміст у крові корів II групи переважає 

аналогічний показник I на 19,6–20,0 % (Р<0,05–0,05). У тварин дослідних 

груп на тлі оптимізованої ВМД встановлено вищий рівень в крові Фосфору 

нуклеїнових кислот. Так, у II групі вірогідно зростає Фосфор РНК й ДНК 

відповідно на 7,9–10,4 % (Р<0,05–0,01) і 11,5–15,1 % (Р<0,05–0,05). 

Зростання Фосфору РНК і загального кислоторозчинного у середовищі 

рубця та крові є свідченням інтенсифікації синтетичних процесів, як у 

передшлунках, так і в організмі тварин у цілому [26, 77, 207]. 

Аналізуючи наведене слід констатувати, що за рахунок нової ВМД та 

оптимізованого комбікорму К 60-32-89 (за вмістом Фосфору і Сульфуру) в 

організмі дійних корів активно протікають реакції анаеробного і аеробного 

окиснення, превалюють процеси синтезу над ресинтезом. 

Коефіцієнт корисної дії спожитих жуйними тваринами кормів, а звідси 

і їх продуктивність значною мірою залежать від життєдіяльності 

симбіотичних мікроорганізмів, що заселяють багатокамерний шлунок і здатні 

розщеплювати поживні речовини кормів до кінцевих продуктів (аміаку, ЛЖК 
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тощо) та їх подальшого використання в метаболічних процесах організму 

[200, 235]. Інтенсивність обмінних процесів в передшлунках жуйних 

визначається багатьма параметрами живлення, у тому числі і наявністю в 

його складі макро- й мікроелементів, вітамінів тощо [18, 43]. В умовах наших 

дослідів оптимальний рівень таких макроелементів, як Фосфору і Сульфуру 

та мікроелементів – Купруму, Цинку, Кобальту, Йоду, Селену, вітамінів А й 

D у раціоні корів дослідних груп, на відміну від контрольних – дефіцитних за 

цими годівельними чинниками – підтвердження наведеного вище, тобто 

стимулювання оптимумом БАР руменального бродіння, що підтверджується 

отриманими результатами. 

Для створення оптимальних умов перебігу процесів ферментації кормів 

у рубці важливе значення має показник концентрації іонів водню. Реакція 

руменального вмісту в значній мірі визначає кількісний та видовий склад 

мікроорганізмів, активність їх ензимів, утворення і всмоктування органічних 

кислот, аміаку, а також моторну функцію останього [52]. Аналіз величин рН 

рубцевої рідини в дослідних корів у обох експериментах, за згодовування 

дійним коровам нової ВМД, констатує їх зменшення в кислий бік (стосовно 

контролю), що у плані збільшення терміну перебування аміаку у рубці можна 

розцінювати, як позитивне явище (ймовірно, більшість молекул цього 

метаболіту знаходилася в іонізованій формі, повільніше всмоктувалася в 

кров і ефективніше використовувалася мікрофлорою передшлунків). 

Одночасно в тварин контрольної групи відхилення рН у лужний бік сприяє 

інтенсивнішому всмоктуванню аміачного Нітрогену через стінку рубця у 

кров і нейтралізації надлишкової кількості останнього в орнітиновому циклі з 

подальшим виділенням у формі сечовини із сечею. Підтвердженням цьому 

слугують результати балансового досліду, згідно з якими із сечею корів 

I групи виділяється більше (тенденція) Нітрогену порівняно із II. 

Міжвидова градація концентрації різних видів бактерій у рубцевому 

вмісті тварин обох експериментів засвідчує зростання в II групі щодо I у 1,1–

1,2 раза (Р<0,05–0,05) чисельності амілолітичних мікроорганізмів. Водночас 
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із цим, за використання у складі комбікорму К 60-32-89, оптимізованого 

за Фосфором та Сульфуром, нової ВМД у рідині рубця корів встановлено 

збільшення кількості і целюлозогідролізуючих бактерій, перевага яких 

(стосовно контролю) за цим показником становить 13,6–20,5 % (P<0,05–

0,05). У передшлунках тварин дослідного варіанту вищою є концентрація 

протеолітичної мікрофлори щодо I на 10,8–14,7 %, однак перебуває в рамках 

невірогідності (Р>0,05). Підвищений рівень перерахованих популяцій 

мікроорганізмів у рідкому вмісті рубця корів на тлі оптимізованої ВМД, 

вказує на інтенсифікацію процесів поділу й розмноження клітин бактерій, їх 

росту, і, як наслідок цього, супроводжується накопиченням у передшлунках 

сирої мікробіальної маси [175, 188]. Левова частка останньої припадає на 

амілолітичну популяцію бактерій, чисельність якої у рубці є найвищою 

(порівняно із целюлозолітичними й протеолітичними мікроорганізмами 

тощо). Перевага за останнім критерієм (сирою масою) в руменальній рідині 

тварин II групи щодо I становить 13,3–14,2 % (P<0,05–0,05). В унісон із цим, 

за споживання дійними коровами удосконаленої ВМД в сирій бактеріальній 

масі збільшується вміст абсолютно сухої речовини у 1,4–1,6 раза (Р<0,05–

0,01). У кінцевому результаті перераховані рубцеві метаболіти – констатація 

факту синтезу легкоперетравного, цінного в біологічному відношенні 

(прирівнюється за поживністю до білка курячого яйця) мікробіального 

протеїну [200, 236]. Засвоєння білка бактерій становить в середньому 70–

80 %, а перетравність – 80–86 % [170]. 

За аналогією, стосовно змін перелічених видів мікроорганізмів у 

тварин II групи цю закономірність встановлено і у випадку з їх ензимною 

активністю. Зокрема, активність амілаз у рубці корів, яким згодовували ВМД 

нової рецептури є вищою на 29,9–40,5 % (P<0,01–0,001), порівняно із 

преміксом П 60-5М. У руменальній рідині тварин дослідних груп зростає 

активність целюлозолітичних бактерій у 1,3–1,3 раза (P<0,05–0,01) стосовно 

контрольних. У площині цього, активність протеолітичної мікрофлори вмісту 

рубця дійних корів II групи є вищою на 4,3–8,0 %, щодо аналогічного 
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показника I, проте ця перевага є невірогідною (P>0,05). Висока активність 

аміло- й целюлозолітичних ензимів у рубцевому середовищі корів на тлі 

нової ВМД викликає інтенсивний гідроліз структурних (целюлози, 

геміцелюлози, пектину та ін.) і неструктурних (крохмалю, цукру) вуглеводів 

кормів й утворення великої кількості ЛЖК (ацетату, пропіонату, бутирату) та 

незначної – мурашиної, ізомасляної тощо. Вміст коротколанцюгових жирних 

кислот у руменальній рідині тварин II групи зростає на 14,1–14,5 % (Р<0,05–

0,05) стосовно I. Кінцевий продукт катаболізму вуглеводів (ЛЖК) з одного 

боку слугує основним джерелом метаболічної енергії (гліколізу) і після 

всмоктування у рубці використовується в організмі тварин у енергетичних 

(цикл Кребса) та синтетичних процесах, а також як попередник складових 

молока (жиру, білка) [151, 214], з іншого – валеріанова, капронова, 

ізомасляна й ізовалеріанова кислоти стимулюють розпад клітковини та 

засвоєння бактеріями аміаку [65]. Паралельно із цим, перераховані кислоти є 

носіями вуглецевого скелета, задіяного у процесах синтезу білка 

мікробіальною клітиною [131, 169, 228, 282]. 

За використання в складі трав’яно-концентратного раціону дійних 

корів нової ВМД, у ланцюг інтенсивного перебігу рубцевого бродіння 

активно включаються і фракції Нітрогену. Зокрема, у руменальній рідині 

тварин дослідних груп, порівняно з контролем, спостерігається вищий вміст 

загального Нітрогену на 6,8–7,7 % (P<0,001–0,001). Водночас із цим, у рубці 

корів II групи збільшується кількість залишкового Нітрогену, перевага за 

яким щодо I – становить 6,2–9,2 % (P<0,05–0,01). Споживання тваринами 

удосконаленої ВМД у структурі комбікорму К 60-32-89, оптимізованого за 

вмістом Фосфору і Сульфуру, обумовлює зростання рівня білкового 

Нітрогену на 7,0–7,2 % (P<0,05–0,01), що розцінюється, як свідчення 

інтенсифікації ензимної та білоксинтезуючої активності бактерій у рубці 

тварин і підтверджується низкою експериментів багатьох 

дослідників [27, 64, 104]. 

Важливим критерієм руменального бродіння у передшлунках жуйних є 
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аміак, який для більшості мікроорганізмів (біля 90 %) [242] одне із 

основних джерел Нітрогену в процесах синтезу мікробіального білка, а для 

25 % – незамінний фактор росту бактерій [247]. У наших дослідах 

концентрація цієї азотової фракції в рубці корів II групи зменшується на 9,9–

11,8 % (P<0,05–0,01), порівняно з I. Це відбувається за рахунок ефективного 

використання вказаного метаболіту мікроорганізмами передшлунків для 

синтезу основних компонентів свого тіла, про що свідчить велика кількість 

перерахованих видів бактерій, а також їх загальної сирої маси й концентрації 

білкового Нітрогену і узгоджується із дослідженнями подібного характеру 

[192, 202, 234, 270]. У цьому контексті необхідно акцентувати увагу на 

зв’язку швидкості засвоєння аміачного Нітрогену із часом його перебування 

у рубці (в свою чергу залежних від рН) [99, 244]. Водночас із цим, слід 

наголосити, що для синтезу амінокислот із Нітрогену (як вже 

наголошувалось вище) необхідний вуглецевий скелет і енергія [131]. Синтез 

амінокислот руменальними мікроорганізмами відбувається шляхом, 

зворотним до катаболізму – амінуванням оксикислот. Оксикислоти, які 

утворюються у результаті метаболізму вуглеводів, слугують попередниками 

замінних амінокислот [235]. Отже, згодовування дійним коровам 

удосконаленої ВМД (в структурі комбікорму К 60-32-89, оптимізованого за 

вмістом Фосфору і Сульфуру) у літньо-пасовищний період утримання сприяє 

зростанню фракцій Нітрогену (загального й білкового) за зниження аміаку, 

що вказує на інтенсивний синтез бактеріального протеїну й підтверджується 

даними щодо чисельності бактерій та їх загальною сирою і сухою біомасою. 

Одержані в експериментах дані у певній мірі узгоджуються із 

результатами аналогічних досліджень [77, 134, 155]. Так, за безпосередньої 

участі Фосфору у рубцевій ферментації (гліколізі), циклі трикарбонових 

кислот утворюються макроерги (АТФ, АДФ, АТФ + АДФ тощо), що 

слугують депо енергії, за рахунок якої забезпечується нормальне 

функціонування мікроорганізмів передшлунків [74], а також макроорганізму 

[173]. Ортофосфат входить до структури НК, які є носіями генетичної 
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інформації, бере участь у регуляції біосинтезу білка [73]. Рівень 

руменального Фосфору, в свою чергу, тісно пов’язаний з вітаміном D. 

Останній підвищує активність мікробних фітаз, які підсилюють гідроліз 

інозитолфосфатів із вивільненням неорганічного Фосфору [156, 186, 313]. У 

нашому випадку вітамін D (створюючи оптимум Фосфору) у комплексі з 

перерахованими годівельними факторами позитивно впливає на зазначені 

вище метаболіти в передшлунках корів ІІ групи (підвищення концентрації 

мікроорганізмів, рівня бактеріальної маси; загального і білкового Нітрогену 

тощо) та в крові (зростання Фосфору нуклеїнових кислот, загального 

кислоторозчинного, загального білка, білкового й амінного Нітрогену і інше). 

Паралельно із Фосфором, ще одним із ключових чинників, причетних 

до інтенсифікації ферментації, є Сульфур, дія якого обумовлена насамперед 

використанням елементу в синтезі сірковмісних амінокислот (метіоніну, 

цистину та цистеїну), що сприяють утворенню мікробного білка, який за 

середнього рівня продуктивності може повністю забезпечити потребу 

жуйних у незамінних амінокислотах [15, 88, 215]. Однією із найбільш 

лімітуючих амінокислот у метаболізмі багатокамерних є метіонін, із якого 

можуть утворюватися всі сірковмісні сполуки, за виключенням біотину і 

тіаміну [137]. Крім цього, метіонін є донатором активних метильних груп                    

(-СН3), які слугують каталізаторами багатьох реакцій в організмі тварин 

(синтез РНК – через пуринові і піримідинові основи, кобаламіну; 

трансметилювання і транссульфування, ліпідний обмін тощо) [145, 190]. 

До переліку ессенціальних мінералів, дотичних до того чи іншого рівня 

руменального бродіння, відноситься низка мікроелементів. Такі елементи, як 

Купрум та Цинк – активують ріст і розвиток мікрофлори, що сприяє 

підвищенню інтенсивності біосинтезу в передшлунках тварин і 

підтверджується результатами подібних експериментів [155]. Біологічна роль 

Кобальту значною мірою пов’язана з його участю в каталітичній ензимній 

функції вітаміну В12. Він чинить позитивний вплив на метаболічні процеси в 

рубці, бере участь у синтезі пуринових й піримідинових основ (складових 
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нуклеїнових кислот) [106, 107]. Цей мікроелемент в організмі жуйних є 

кофактором двох ензимів: метилмалонілкоензиму А мутази, що каталізує 

перетворення пропіонату в сукцинат та тетрагідрофолатметилтрансферази, 

яка забезпечує перенос метильних груп з метилтетрагідрофолату на 

гомоцистеїн, що веде до синтезу метіоніну і тетрагідрофолату [13, 296, 309]. 

Ефективність дії Йоду на організм жуйних у цілому, і обмін речовин у рубці, 

зокрема, пов’язана із тиреоїдними гормонами (тироксином, 

трийодтироніном) [16, 191]. Останні приймають активну участь в регуляції 

травних процесів у руменальному середовищі. Вони посилюють бродіння 

кормових мас, підвищують синтез летких та високомолекулярних жирних 

кислот, глюкози, прискорюють їх всмоктування в кров [67]. У 

життєдіяльності і метаболізмі мікроорганізмів важливе значення має Селен, 

оскільки в клітинах бактерій виявлені селенвмісні ензими 

(супероксиддисмутаза, каталаза, форміатдегідрогеназа тощо) [42, 263]. Отже, 

Селен поряд із антиоксидантними властивостями, характеризується 

стимулюючим впливом на мікробіальні процеси у передшлунках [29, 199]. 

Цей елемент включається до складу нуклеотидів, впливаючи таким чином на 

синтез нуклеїнових кислот у багатокамерному шлунку жуйних [113]. 

Біологічна дія Селену та його вплив на різні функції організму значною 

мірою залежать від взаємозв’язку із Сульфуром. У хімічному відношенні 

Селен близький до Сульфуру, однак більш активний і отруйний. Сульфур до 

певної міри нейтралізує його отруйну дію. Селен має здатність заміщати 

Сульфур у специфічних білках. В організмі він витісняє його із кислот і 

всмоктується в формі селенвмісних амінокислот [101, 162]. Разом з тим, 

Селен входить до селенвмісної дейодинази – ензиму, який каталізує 

перетворення тироксину в трийодтиронін і нестача його в раціонах худоби 

може впливати на синтез цього гормону й відповідно негативно позначатися 

на багатьох ланках обміну речовин в організмі тварин, у тому числі – рубці 

[113, 118]. Ці моменти, очевидно, мають місце в II групі корів й вказують на 
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багатогранний вплив перерахованих БАР на метаболізм, як у 

передшлунках, так і в організмі худоби у цілому. 

Споживання дійними коровами за трав’яно-концентратного типу 

годівлі нової ВМД у структурі комбікорму К 60-32-89, оптимізованого за 

вмістом Фосфору й Сульфуру, позитивно позначилось на фізіолого-

біохімічних параметрах крові. Останні відображають фізіологічний стан і до 

певної міри характеризують обмін речовин в організмі тварин [111]. У крові 

корів дослідних груп (стосовно контролю) встановлено вищий вміст 

гемоглобіну на 19,5–19,6 % (Р<0,01–0,01) та тенденцію до зростання 

кількості еритроцитів, що вказує на покращення окисно-відновних процесів у 

їх організмі. Червоні кров’яні тільця відіграють важливу роль в обміні 

амінокислот, які адсорбуються еритроцитами та розносяться кров’ю по 

всьому організму, створюючи тим самим умови для інтенсивного перебігу 

синтетичних процесів [232]. У реакціях утворення білків органів і тканин в 

першу чергу використовуються вільні амінокислоти (амінний Нітроген), 

баланс яких поповнюється за рахунок десорбції амінокислот, зв’язаних 

еритроцитами [46, 216]. У свою чергу, наявність значної кількості вільних 

амінокислот – показник, який визначає інтенсивність синтезу білка, що і 

спостерігається в крові корів дослідних груп обох експериментів. 

Підтвердженням інтенсифікації синтезу, поряд із підвищенням амінного 

Нітрогену є вірогідне зростання в II групі вмісту загального білка на 2,98–

3,6 % (Р<0,05–0,01), загального – на 1,24–2,8 % (Р<0,05–0,05) та білкового 

Нітрогену – на 1,26–2,87 % (P<0,05–0,05). Непрямим показником 

інтенсивності білкового обміну в цілому в організмі жуйних є рівень 

сечовини в сироватці крові. За згодовування дослідним тваринам 

удосконаленої ВМД в крові спостерігається менший у 1,1–1,2 раза (P<0,05–

0,05) вміст сечовини, порівняно з контролем. У площині інтерпретованого 

вище, зниження кількості аміаку у рубці і сечовини в крові корів вказує на 

високий рівень анаболічних процесів у передшлунках. 
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Перебіг анаболічних та катаболічних процесів, що лежать в основі 

життєдіяльності, росту і розвитку тварин потребує функціонування 

механізму, який забезпечує постійне постачання до клітин кисню та 

виведення з них вуглекислого газу. Важливу роль у цьому ланцюгу займають 

еритропоетичні процеси, інтенсивність яких залежить від забезпеченості 

організму мікроелементами [66]. Таким чином, корекція мікроелементного 

живлення худоби шляхом додавання до раціону дефіцитних мінералів є 

одним із способів покращення дихальних процесів у тканинах, і в такий 

спосіб – активізації обміну речовин. Висвітлені результати в системі 

кровотворення тварин дослідних груп визначаються забезпеченістю раціонів 

за низкою важливих БАР, зокрема, за Купрумом та Кобальтом (зв’язаних із 

кровотворною функцією), що узгоджується із результатами аналогічного 

характеру досліджень [52, 81, 180]. У розрізі наведеного, Купрум активно 

включається у процеси кровотворення, оскільки він посилює мобілізацію 

депонованого Феруму, забезпечує перехід мінеральних форм останнього в 

органічні, чим каталізує включення Феруму в структуру гема і сприяє 

дозріванню еритроцитів на ранніх стадіях їх розвитку [66, 142]. Він 

необхідний і для синтезу гемоглобіну, оскільки бере участь в утворенні 

ферумпорфіринового комплексу, що є важливою ланкою метаболізму 

елементу в організмі [136, 191]. Дія Кобальту пов’язана із участю у процесі 

утворення ціанкобаламіну, до складу якого він входить. Останній впливає на 

перетворення фолієвої кислоти у тетрагідрофолієву, активуючи синтез ДНК в 

кровотворних клітинах, стимулює ділення і дозрівання еритроцитів, сприяє 

утворенню ретикулоцитів у кістковому мозку, гемоглобіну в крові та 

утилізації резервного Феруму [106, 139]. Цинк – складова ензиму 

карбоангідрази регулює зворотнє гідратування вугільної кислоти, що 

утворюється при диханні клітин в результаті декарбоксилювання органічних 

речовин [103, 185]. Відкоригований вміст Йоду у раціонах корів також 

проявляє стимулюючу дію на процеси кровотворення, однак менш 

ефективну. Фізіологічне значення цього мікроелементу визначається його 
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зв’язком з гормонами щитоподібної залози, в основі біологічної дії яких є 

регуляція інтенсивності дихання клітин, безпосередній вплив на поглинання 

кисню мітохондріями, стимуляція окисних й анаболічних процесів у клітинах 

[196]. Оптимум в живленні худоби вітаміну D здійснює регуляцію фосфорно-

кальцієвого обміну в крові корів дослідних груп спільно з гормоном 

паращитовидної залози – паратгормоном [14, 254]. 

Продуктивна дія раціону значною мірою залежить від перетравності 

поживних речовин корму і їх деграції, засвоюваності та конверсії в 

продукцію. Органічні сполуки, надійшовши з кормом у передшлунки жуйних 

у результаті багатоступінчастої дії ензимів (симбіотичної мікрофлори), 

розщеплюються до простих сполук (які, в свою чергу, засвоюються 

мікроорганізмами), а також потрапляють у тонкий кишківник та кров’яне 

русло для подальшої участі в обміні речовин [18, 42, 108, 200]. Процес 

перетравлення кормів залежить від концентрації поживних і БАР та енерго-

протеїнового відношення в раціоні [70, 80]. 

У рубці дійних корів, які споживали удосконалену ВМД під впливом 

целюлаз відбувається активне розщеплення клітковини до глюкози, яка 

зброджується до коротколанцюгових жирних кислот, що використовуються 

для енергетичних потреб організму та синтезу складових частин молока. 

Водночас, на тлі апробованої ВМД зростає перетравність сухої речовини 

спожитих кормів у передшлунках корів. У дослідній групі тварин 

інтенсивний гідроліз БЕР обумовлюється активністю амілаз руменального 

середовища. За оптимального рівня годівлі в корів II групи підвищується 

активність ліполітичних ензимів, в результаті чого зростає перетравність 

жирів корму. Подібна закономірність спостерігається у дослідній групі 

тварин стосовно органічної речовини та сирого протеїну. Отже, аналіз 

наведених даних свідчить про високу перетравність поживних речовин 

кормів у дійних корів за згодовування ВМД нової рецептури, тобто 

відбувається ефективне засвоєння складових компонентів раціону в різних 

ланках ланцюгу анаболізму і катаболізму в організмі тварин. 
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Однією із ключових складових обміну речовин в організмі жуйних, 

яка дає можливість оцінити ефективність годівлі тварин є баланс Нітрогену. 

Аналізуючи результати оцінки використання Нітрогену тваринами у 

експерименті, слід підкреслити, що в організм піддослідних корів обох груп з 

кормами надійшла практично однакова кількість Нітрогену. Незважаючи на 

однаковий рівень споживання його з раціоном, екскреція Нітрогену з калом у 

дослідній групі тварин менша на 5,5 % стосовно контрольної, проте є 

невірогідною (Р>0,05). Дещо менше (1,4 %) виділяється Нітрогену із сечею у 

корів дослідної групи щодо контрольної. Водночас, у розрізі сказаного, в 

тварин II групи виділяється більше цього елементу з молоком (6,0 %; Р<0,05) 

порівняно з I, що вказує на активну трансформацію його у продукцію і є 

одним із основних чинників підвищення їх молочної продуктивності. 

Характеризуючи обмін Нітрогену, слід відзначити, що в обох групах корів 

спостерігається його позитивний баланс. Однак, у тварин II групи він був 

значно вищим, що, в свою чергу, є свідченням (поряд із інтенсивним 

перебігом лактопоезу) активного включення Нітрогену в цілому у процеси 

обміну речовин в макроорганізмі. Наведена картина балансу Нітрогену в 

корів, що отримували збалансований (за БАР) раціон шляхом використання 

вдосконаленої ВМД відзначена і низкою інших авторів в аналогічних 

дослідженнях [70, 102]. 

За аналогією із обмінними процесами в організмі (у рубці і крові), 

рівень молочної продуктивності та хімічний склад молока також залежить від 

перерахованих вище годівельних чинників (мінеральних елементів, 

жиророзчинних вітамінів) [24, 192, 201]. Зокрема, до синтезу білка та 

молочного жиру причетний такий макроелемент, як Сульфур (у формі 

метіоніну) [27, 181]. Відомо, що недостатній синтез метіоніну у рубці є 

одним із факторів, який лімітує молочну продуктивність корів [51]. Важливе 

значення у регуляції лактопоезу належить цинквмісному гормону – інсуліну, 

який чинить безпосередній вплив на синтез молочного білка [96, 295]. 

Водночас Цинк діє і на гормон гіпофізу – пролактин (пов’язаний з функцією 
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молочної залози шляхом стимуляції травлення і залоз внутрішньої 

секреції), чим сприяє утворенню молока [76]. Що стосується дії Кобальту, 

який є складовою частиною вітаміну В12 і приймає активну участь в обмінних 

процесах у організмі в цілому, й, зокрема, молокоутворення, пояснюється 

здатністю В12-трансметилази каталізувати реакції трансметилювання [13]. 

Слід наголосити, що недостатній рівень забезпечення корів ціанкобаламіном 

може бути причиною низької жирності молока за великої кількості 

концентратів у раціоні [262]. Поряд із наведеним, важлива роль у лактогенезі 

належить Йоду, функціональне значення якого полягає в основному у тому, 

що він міститься в складі молекул гормонів щитоподібної залози – тироксину 

і трийодтироніну [16]. Тиреоїдині гормони підвищують секрецію 

аденогіпофізом пролактину та соматотропіну, що призводить до посилення 

секреції молока з високим вмістом жиру і лактози [76]. Важливим фактором, 

від якого залежить молочна продуктивність корів є інтенсивність утворення у 

рубці коротколанцюгових жирних кислот – кінцевого продукту катаболізму 

вуглеводів кормів [96, 235]. Зростання у вмісті рубця рівня оцтової кислоти 

сприяє підвищенню жирномолочності корів [151, 170], що, ймовірно, 

спостерігається у корів дослідних груп на тлі експериментальної ВМД. 

Виходячи із представленого вище, необхідно акцентувати увагу на 

тісному зв’язку рівня метаболізму в організмі лактуючих корів із їх 

продуктивністю, хімічним складом молока та економічними критеріями його 

виробництва. 

Підвищення біологічної повноцінності годівлі дійних корів в літньо-

пасовищний період утримання за рахунок нової ВМД (у структурі 

комбікорму К 60-32-89, оптимізованого за вмістом Фосфору й Сульфуру) 

сприяло зростанню середньодобового надою натурального і базисного 

молока корів дослідних груп відповідно на 9,8–10,8 % (Р<0,01–0,001) та 12,2–

13,4 % (Р<0,001–0,001) щодо контролю (премікс П 60-5М). 

Включення до раціону лактуючих корів II групи експериментального 

варіанту ВМД викликає збільшення у молоці вмісту жиру і білка. Перевага на 
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користь дослідних груп за жиром становить 0,08–0,10 % (Р<0,05–0,01), 

білком – 0,12–0,15 % (Р<0,05–0,05), сухою речовиною – 0,27–0,27 % (Р<0,01–

0,001). Що стосується золи (0,02–0,02%), молочного цукру (0,02–0,03 %) і 

Кальцію (0,03–0,04 %), то відмічена тенденція до зростання цих показників у 

II групі порівняно із I. Густина молока та вміст у ньому Фосфору в 

піддослідних групах знаходилися практично на одному рівні із незначним їх 

збільшенням у корів II. Абсолютні показники кислотності в обох групах 

знаходяться в межах норми і відповідають вимогам ДСТУ. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що у дослідних 

групах корів витрати корму на 1 кг молока є нижчими на 0,07–0,08 кормових 

одиниць, або 9,3–10,5 %. Аналогічна закономірність спостерігається і 

стосовно витрат перетравного протеїну на 1 кг молока, які є меншими у 

II групі тварин на 7,2–7,6 г, або 9,5–10,1 % щодо I. Нижчі витрати кормових 

одиниць і перетравного протеїну на виробництво 1 кг молока за однакової 

кількості фактично спожитого фізичного корму, обумовлюються вищою 

молочною продуктивністю корів дослідних груп. Представлені вище 

показники, зокрема, менші витрати кормових одиниць та перетравного 

протеїну на одиницю продукції у дослідних групах корів (щодо контролю) 

забезпечують зниження собівартості виробництва молока (3,8–4,6 %) за 

одночасного зростання виручки від реалізації продукції (12,2–13,7 %), 

чистого прибутку (35,9–38,0 %) та рівня його рентабельності (8,7–9,2 %). 

Інтерпретуючи одержані результати слід зазначити, що застосування в 

трав’яно-концентратних раціонах дійних корів у літньо-пасовищний період 

утримання в Передкарпатті удосконаленої ВМД, інтенсифікує обмінні 

процеси в організмі тварин. Це в свою чергу супроводжується зростанням 

молочної продуктивності корів, зниженням витрат корму на одиницю 

продукції, покращенням хімічного складу молока та економічних критеріїв 

його виробництва. Спираючись на отримані результати, доцільно 

використовувати удосконалену ВМД при виробництві молока у літньо-

пасовищний період утримання в Передгір’ї Карпат. 
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Наукова новизна нової ВМД підтверджується патентом України на 

корисну модель «Вітамінно-мінеральна добавка для лактуючих корів у 

літньо-пасовищний період у зоні Передкарпаття» представлена в додатку Р. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації на основі аналізу кормів, характерних для раціонів корів 

літньо-пасовищного періоду утримання ґрунтово-кліматичної зони 

Передкарпаття (за поживністю і хімічним складом), відзначено нестачу в 

живленні тварин низки мінеральних елементів та жиророзчинних вітамінів. 

Науково-практично обґрунтовано доцільність використання в структурі 

трав’яно-концентратних раціонів лактуючих корів удосконаленої ВМД у 

складі комбікорму К 60-32-89 (оптимізованого за вмістом Фосфору, 

Сульфуру), яка відкориговує останній за рівнем Купруму, Цинку, Кобальту, 

Йоду, Селену і жиророзчинних вітамінів А, D (згідно з фізіологічною 

нормою). Експериментально доведена позитивна дія вказаної ВМД на 

руменальну ферментацію, гематологічну картину, молочну продуктивність та 

хімічний склад молока корів. 

1. Використання у годівлі дійних корів удосконаленої ВМД викликає в 

їх передшлунках вірогідне збільшення кількості амілолітичних бактерій на 

13,1–16,7 %, целюлозолітичних на 13,6–20,5 % за тенденції до підвищення – 

протеолітичних та зростання сирої мікробіальної маси на 13,3–14,2 % і 

вмісту у ній сухої речовини в 1,4–1,6 раза. 

2. Корекція раціонів корів за рівнем вітамінно-мінерального живлення 

за рахунок нової ВМД обумовлює на 29,9–40,5 % підвищення у вмісті рубця 

активності амілолітичних та на 5,10–5,16 % целюлозолітичних ензимів, 

зростання кількості коротколанцюгових жирних кислот на 14,1–14,5 %. 

3. Включення до раціонів лактуючих корів нової ВМД стабілізує 

процеси руменального метаболізму, зокрема, у рубцевій рідині збільшується 

рівень загального кислоторозчинного Фосфору на 8,7–9,7 %, органічного – в 

1,4–1,5 раза, Фосфору РНК на 13,7–18,8 %, ДНК на 10,7–12,3 %, загального і 

білкового Нітрогену відповідно на 6,8–7,7 й 7,0–7,2 % за паралельного 

зниження рівня аміаку на 9,9–11,8 %. 
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4. Експериментальна ВМД у складі трав’яно-концентратного 

раціону корів забезпечує вищу перетравність поживних речовин кормів: 

сухої і органічної речовини – відповідно на 2,1 (Р<0,01) й 1,9 % (Р<0,01), 

сирого протеїну – 1,8 %, сирого жиру – 0,4 %, сирої клітковини – 1,3 % 

(Р<0,01), БЕР – на 2,4 % (Р<0,05) щодо контролю. 

5. Згодовування у складі раціонів дійних корів нової ВМД підвищує 

відкладання Нітрогену в організмі на 15,2 % та збільшує трансформацію його 

у компоненти молока на 6,0 %. 

6. Споживання піддослідними коровами вдосконаленої ВМД сприяє 

активації гемопоетичної функції, зокрема, зростання кількості еритроцитів та 

ступеня насичення їх гемоглобіном відповідно на 2,08–4,5 % і 19,5–19,6 %; 

підвищує у крові вміст Фосфору НК, загального кислоторозчинного, 

неорганічного й органічного; загального білка, а також білкового й амінного 

Нітрогену за одночасного зниження концентрації сечовини. 

7. Застосування у складі трав’яно-концентратного раціону лактуючих 

корів апробованої ВМД забезпечує зростання середньодобового надою 

молока на 9,8–10,8 % та підвищує в його складі вміст жиру на 0,08–0,10 % і 

білка на 0,12–0,15 %. 

8. Оптимізація раціонів дійних корів у літньо-пасовищний період 

утримання за БАР шляхом використання в їх складі нової ВМД зменшує 

витрати кормових одиниць на 1 кг молока на 9,3–10,5 % та перетравного 

протеїну на 9,5–10,1 %, знижує собівартість 1 ц молока на 6,99–8,52 грн, або 

3,8–4,6 %, збільшує чистий прибуток з розрахунку на 1 голову та рівень 

рентабельності виробництва молока відповідно на 358,6–360,6 грн і 8,7–

9,2 %. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

З метою рентабельного ведення молочного скотарства в ґрунтово-

кліматичній зоні Передкарпаття рекомендується, спираючись на результати 

експериментальних досліджень та їх апробацію, згодовувати лактуючим 

коровам у складі комбікорму К 60-32-89 (оптимізованого за вмістом 

Фосфору і Сульфуру) у літньо-пасовищний період утримання ВМД 

наведеного нижче складу (з розрахунку на 1 т наповнювача): вітамін А 

(мікровіт) – 3125,0 г, вітамін D (відеїн) – 1825,0 г, CuSO4 – 2110,0 г, ZnSO4 – 

26070,0 г, СоСl2 – 617,0 г, KJ – 232,0 г, Na2SeO3 – 97,0 г. Добавку включати 

до структури комбікорму у кількості 1 %. 
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