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ВПЛИВ РІЗНИХ РІВНІВ І ДЖЕРЕЛ КОБАЛЬТУ НА РУБЦЕВИЙ  

МЕТАБОЛІЗМ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ  

На підставі даних, отриманих під час проведення науково-господарського досліду, доведено, що найкращий вплив 

на рубцевий метаболізм високопродуктивних корів мали раціони з преміксом, до складу якого входили сульфати Цин-

ку, Купруму, селеніт натрію згідно з рекомендованими деталізованими нормами та змішанолігандний комплекс Коба-

льту в кількості 75, 50 і 25 % від рекомендованої норми у перші 100 днів лактації.  

Тварини дослідних груп лактуючих корів, яким замість сульфату Кобальту у преміксі згодовували 

змішанолігандний його комплекс, переважали контрольних аналогів за кількістю загального азоту на 11,5 %, білкового 

азоту – на 17,8 %, інфузорій – на 7,1 %, що сприяло зменшенню летких жирних кислот і аміачного азоту. Надходження 

до рубця змішанолігандного комплексу Кобальту сприяє поліпшенню перебігу бродильних процесів у рубці.  
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Постановка проблеми. Високопродуктивні корови, порівняно з низькопродуктивними, 

значно інтенсивніше використовують запаси енергії тіла на секрецію молока і мають триваліший 

негативний баланс енергії і, якщо цього не подолати, то, як правило, наслідком є передчасне 

погіршення відтворних функцій, розлад здоров’я і зниження продуктивності [13]. Обмін речовин 

та стан рубцевого травлення високопродуктивних корів в цей період залежать від кількості і 

якості корму, його фізичної форми, регулярного і одночасного надходження з ним поживних і 

біологічно активних речовин [6, 7, 11].  

Нині в зоні Лісостепу України в кормах раціонів годівлі високопродуктивних корів не 

вистачає мікроелементів, тому для їх компенсації використовують сульфатні та хлоридні їх солі, 

які через низьку свою абсорбцію в кишечнику утворюють нерозчинні у ньому комплекси, і тому, 

засвоєння мікроелементів становить лише 12–23,5 % [2], що зумовлює підвищення їх вмісту в калі, 

сечі та призводить до забруднення навколишнього середовища [3].  

У зв’язку з цим особливий інтерес мають мікроелементи органічного походження, 

безпосередньо хелатні комплекси – сполуки металів із амінокислотами лізином або метіоніном 

[8–10]. Мікроелементи з цих сполук добре абсорбуються в кишечнику і депонуються в тканинах 

не дисоціюючи, легко включаються в метаболічні активні форми [5, 12].  

Тому, вивчення змішанолігандного комплексу Кобальту, який входить в склад вітаміну В12 і є 

активатором багатьох ферментів і гормонів [1, 6] та визначення його оптимальної дози для 

високопродуктивних корів є актуальним, особливо в перші 100 днів лактації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням впливу хелатних сполук на 

продуктивність, обмін речовин в організмі тварин та зниженням рівня важких металів у продуктах 

обміну, зай-маються такі учені: Бітюцький В.С., Грушевська Н.Г., Долід С.В., Маршалок В.А., 

Мельниченко О.М., Мерзлов С.В. та ін., які проводять свої дослідження на птиці, свинях та великій 

рогатій худобі. Проте до сьогодні не встановлені оптимальні норми змішанолігандного комплексу 

Кобальту в раціонах високопродуктивних корів, а безконтрольне використання імпортних преміксів 

призводить до вибраковки корів на 2–3 році лактації, що пов’язано з виникненням різних 

захворювань.  

Метою досліджень було вивчення впливу змішанолігандного комплексу Кобальту в 

поєднанні з сульфатами Цинку, Купруму та селеніту натрію на характер рубцевого метаболізму у 

високопродуктивних корів, що дозволить визначити оптимальний рівень цього елемента в перші 

100 днів лактації.  

Матеріал та методика досліджень. Науково-господарський дослід з вивчення впливу різних 

доз змішанолігандного комплексу Кобальту був проведений в умовах ТДВ «Терезине» 

Білоцерківського району Київської області на дійних коровах української чорно-рябої молочної 
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породи. Для дослідження було сформовано за принципом аналогів п’ять груп корів по 10 голів у 

кожній.  

Годівлю піддослідних корів у підготовчий та дослідний періоди проводили за однаковими 

раціонами. Різниця в годівлі полягала в тому, що у дослідний період, упродовж 80 діб коровам 

контрольної групи згодовували премікс підготовчого періоду, в складі якого містилися сульфати 

Цинку, Купруму, Кобальту та селеніт натрію, а коровам дослідних груп – замість сульфату 

Кобальту згодовували змішанолігандний комплекс Кобальту (табл. 1).  
 
 

Таблиця 1 – Схема науково-господарського досліду 

Група 
Поголів’я, 

голів 
Досліджуваний фактор 

1 контрольна 10 
Комбікорм концентрат (КК) із сульфатами: Цинку 650 г/т,  

Купруму 38 г/т, Кобальту 8,9 г/т і селенітом натрію 18 г/т 

2 дослідна 10 
КК із сульфатами: Цинку 650 г/т, Купруму 38 г/т, селенітом натрію 18 г/т і 

змішанолігандним комплексом Кобальту 9,7 г/т 

3 дослідна 10 
КК із сульфатами: Цинку 650 г/т, Купруму 38 г/т, селенітом натрію 18 г/т і 

змішанолігандним комплексом Кобальту 7,3 г/т 

4 дослідна 10 
КК із сульфатами: Цинку 650 г/т, Купруму 38 г/т, селенітом натрію 18 г/т і 

змішанолігандним комплексом Кобальту 4,9 г/т 

5 дослідна 10 
КК із сульфатами: Цинку 650 г/т, Купруму 38 г/т, селенітом натрію 18 г/т і 

змішанолігандним комплексом Кобальту 2,4 г/т 
 
 

З даної схеми дослідження ми бачимо, що піддослідні корови отримували таку ж кількість 

чистого Кобальту як і корови 1-ї контрольної групи, а корови 3-ї 4-ї і 5-ї дослідних груп 

відповідно 75, 50 і 25 % від кількості Кобальту 2-ї дослідної групи. 

Результати досліджень та їх обговорення. Використання в раціонах високопродуктивних 

корів різних форм введення мікроелемента Кобальту та різних його доз вплинуло на метаболічні 

процеси в рубці (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Показники рубцевої рідини у піддослідних корів (n=3; М±m) 

Показник 

Група 

контрольна дослідна 

1 2 3 4 6 

рН вмістимого рубця 6,84±0,117 6,95±0,108 7,21±0,093** 7,18±0,104** 7,16±0,107** 

Загальний Нітроген, ммоль/л 88,7±1,69 89,4±1,52 98,9±1,28*** 90,8±1,38* 91,9±1,29* 

Білковий Нітроген, ммоль/л 66,7±1,32 67,2±1,18 78,5±1,39*** 70,7±1,04* 72,1±1,36** 

Залишковий Нітроген, моль/л 22,0±0,49 22,2±1,23 20,4±0,50 20,1±0,58 19,8±0,55 

Аміачний Нітроген, ммоль/л 9,8±0,19 9,6±0,23 6,7±0,18** 8,8±0,24 9,0±0,12 

ЛЖК, ммоль/л 129,6+2,43 119,8±3,88 103,6±1,12*** 108,2+2,79* 109,9±3,68* 

Інфузорії, тис. /мл 916,0±58,31 926,6±79,74 981,0±56,4*** 940,6±93,16** 936,4±88,97** 

 

Одержані нами результати величини рН на високопродуктивних коровах дослідних груп, які 

отримували змішанолігандний комплекс Кобальту, не зважаючи на високий рівень 

концентрованих кормів у структурі їх раціонів, підтримували максимальну величину рН у межах 

7,16–7,21 і різниця була статистично вірогідною (р<0,01) порівняно з тваринами контрольної 

групи. Величина рН вмістимого рубця у корів 1-ї контрольної і 2-ї дослідної груп в раціонах яких 

був сульфат Кобальту знаходилась за межею оптимальної і становила 6,84–6,95. Це пояснюється 

тим, що органічні сполуки Кобальту швидше використовуються мікроорганізмами рубця для 

синтезу вітаміну В12 і поживні речовини раціону краще використовуються організмом тварин на 

метаболічні процеси в рубці. Зсування реакції рубцевої рідини у тварин 3-ї, 4-ї і 5-ї дослідних 

груп в лужну сторону пояснюється підвищеним збільшенням інфузорій в рубці та кращим 

використанням аміачного Нітрогену та ЛЖК на своє розмноження.  

Відомо, що ЛЖК є продуктом життєдіяльності бактерій та інфузорій, які розщеплюють в 

першу чергу прості вуглеводи, а потім клітковину грубих кормів. Максимум їх концентрації 

спостерігається через 2–3 години після годівлі за використання раціонів з оптимальним 
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співвідношенням грубих, концентрованих та соковитих кормів і через 3–5 годин, якщо в раціоні 

переважають сіно або солома [7]. 

Для оптимального утворення і використання ЛЖК в раціонах молочних корів має міститися 

не менше 20–23 % цукру і крохмалю від сухої речовини. Зменшення їх кількості нижче 20 % 

негативно впливає на молочну продуктивність, а збільшення до 40–50 % призводить до 

накопичення молочної кислоти і закислення вмістимого рубця [4].  

Загальна кількість ЛЖК у вмісті рубця в нашому досліді залежала від кількості і форми 

надходження до рубця Кобальту. Зменшення змішанолігандного комплексу Кобальту до 75 % від 

рекомендованої норми привело до утворення ЛЖК 103,8 ммоль/л через більш ефективне їх 

використання. Різниця за показником ЛЖК була статистично вірогідною (р<0,001).  

Використання змішанолігандного комплексу вплинуло на склад фракцій Нітрогену у вмісті 

рубця дослідних тварин. Тут відмічали вірогідне підвищення рівня загального Нітрогену в рубці 

корів 3-ї дослідної групи (р<0,01). За вмістом у рубцевій рідині загального Нітрогену корови 3, 4 

і 5-ї груп переважали контроль відповідно на 2,1–10,2 ммоль/л, що свідчить про краще 

використання протеїну. 

Стосовно вмісту в рубцевій рідині аміачного Нітрогену, то у корів дослідних груп він був 

меншим, ніж у тварин 1-ї контрольної групи на 0,8–3,1 ммоль/л. Отримані дані аміачного 

Нітрогену свідчать про те, що цей показник має залежність від забезпеченості раціону мікро -

елементом Кобальтом і складав для 1-ї контрольної, 2, 3, 4 і 5-ї дослідних груп відповідно 9,8; 

9,6; 6,7; 8,8 і 9,0 ммоль /л, або 100,0; 97,9; 68,4; 89,8 і 91,8 % і використовувався краще тоді 

коли раціони збалансовані. Водночас концентрація білкового Нітрогену в хімусі рубця 

дослідних корів в раціонах яких використовували змішанолігандний комплекс Кобальту 

зросла відносно контролю у корів 3-ї дослідної групи на 11,8 ммоль/л або 17,7 % (р<0,001), 4-

ї – на 4,0 ммоль/л або 7,1 % (р<0,05) і в 5-ї – на 5,4 ммоль/л або 8,1 % (р<0,01). У порівнянні 

між дослідними групами де використовували змішанолігандний комплекс Кобальту, то 

білковий Нітроген зріс в корів 3-ї групи порівняно з тваринами 2-ї на 11,3 ммоль/л, а в 5-ї 

порівняно з коровами 4-ї на 1,4 ммоль/л.  

Одним з узагальнюючих показників рубцевого травлення може слугувати густина інфузорій 

одиниці об’єму рубцевої рідини. В умовах нашого досліду загальна кількість інфузорій у рубце-

вій рідині із заміною сульфату Кобальту на змішанолігандний комплекс Кобальту збільшувалась. 

У контрольній групі корів загальна кількість інфузорій становила 916 тис./ мл, у тварин 2, 3, 4 і 

5-ї дослідних груп, де відношення крохмалю і цукру до протеїну нижче норми цей показник 

перевищував контроль на 1,2 %; 7,1 (р<0,001); 2,7 (р<0,01); 2,2 % (р<0,01) відповідно.  

Показники густини інфузорій в рубцевому вмісті піддослідних корів логічно зв’язуються з 

показниками, які відображають кількість аміачного і загального Нітрогену, а також летких 

жирних кислот і концентрацію водневих іонів, що свідчить про дуже важливу роль мінерального 

живлення в процесах рубцевого метаболізму. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. Використання змішанолігандного 

комплексу Кобальту у раціонах корів дослідних груп створило умови для більш високої 

специфічної активності мікроорганізмів.  

2. Забезпечення організму тварин мінеральними компонентами та калорійними компонентами 

життєдіяльності мікроорганізмів леткими жирними кислотами створили умови для більш 

повного засвоєння метаболітів азотистого обміну вмісту рубця.  

Перспективою подальших досліджень є вивчення впливу змішанолігандного комплексу 

Кобальту у раціонах корів на показники відтворної здатності. 
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Влияние разных уровней и источников Кобальта на рубцовый метаболизм у высокопродуктивных коров 

Е.В. Сметанина, В.С. Бомко, О.А. Кузьменко 

На основании данных, полученных в научно-хозяйственном опыте, доказано, что лучшее влияние на рубцовый 

метаболизм у высокопродуктивных коров имели рационы с премиксом, в состав которого входили сульфаты Цинка, 

Купрума, селенит натрия согласно рекомендованных детализированных норм и смешаннолигандный комплекс 

Кобальта в количестве 75, 50 и 25 % от рекомендуемой нормы в первые 100 дней лактации. 

Животные исследовательских групп лактирующих коров, которым вместо сульфата Кобальта в премиксы 

скармливали смешаннолигандный его комплекс, преобладали контрольных аналогов по количеству общего азота на 

11,5 %, белкового азота на 17,8 %, инфузорий на 7,1 %, что способствовало уменьшению летучих жирных кислот и 
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аммиачного азота. Поступление в желудочно-кишечный тракт смешаннолигандного комплекса Кобальта способствует 

улучшению течения бродильных процессов в рубце. 

Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, премикс, микроэлементы, хелаты, сернокислые соли 

микроэлементов Купрума, Цинка, Кобальта, смешаннолигандный комплекс Кобальта, рубцовый метаболизм. 
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