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Аминокислотный состав мышечной ткани молодняка свиней при скармливании БВМД Минактивит 

В.В. Бондаренко  
Анализируются показатели аминокислотного состава мышечной ткани молодняка свиней при скармливании но-

вой БВМД Минактивит, полученные в научно-хозяйственном опыте на двух группах-аналогах молодняка свиней 

крупной белой породы.  

Исследования показали, что скармливание молодняку свиней новой БВМД Минактивит имеет положительное 

влияние на аминокислотный состав мышечной ткани. При этом среди незаменимых аминокислот достоверно увели-

чивается содержание лизина, метионина и лейцина, а также отмечается существенное увеличение практически всех 

заменимых аминокислот. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОЛІГАНДНОГО КОМПЛЕКСУ  

ЦИНКУ У ГОДІВЛІ СУХОСТІЙНИХ КОРІВ  

Викладено результати використання різних доз змішанолігандного комплексу Цинку в раціонах сухостійних ко-

рів для першої половини сухостійного періоду на фоні рекомендованих деталізованих норм Купруму, Кобальту, 

Мангану та Йоду з нормуванням Селену та з використанням мінімальної кількості концентрованих кормів.  

На підставі даних, отриманих під час проведення науково-господарського досліду, встановлена оптимальна доза 

змішанолігандного комплексу Цинку в раціонах сухостійних корів для першої половини сухостійного періоду, яка 

позитивно впливає на їх живу масу та живу масу телят за народження.  

Найкращі показники за живою масою мали корови, в раціонах яких використовували змішанолігандний ком-

плекс Цинку, який забезпечував його норму разом з кормами на 64,0 % в першу половину сухостійного періоду і на 

100 % у другу його фазу. В перші 30 днів сухостійного періоду використовували 2 кг комбікорму-концентрату, а в 

наступні 30 днів – 4 кг комбікорму-концентрату. 

 Жива маса в кінці першої фази сухостійного періоду дослідних корів переважала контрольних на 1,2–16,5 %, а в 

кінці 2-ї фази  на 1,6–9,0 %. Жива маса телят за народження була більша у дослідних корів на 2,7–8,7 % порівняно з 

контролем. 

Ключові слова: високопродуктивні корови, премікс, мікроелементи, сірчанокислі солі мікроелементів Купру-

му, Цинку і Кобальту, йодистий калій, селеніт натрію, змішанолігандний комплекс Цинку, жива маса. 
 

Постановка проблеми.  Науковцями [2, 4, 8] встановлено, що виробництво молока зале-

жить від генетичного потенціалу корів, повноцінності їх годівлі, тривалості господарського ви-

користання і рівня продуктивності упродовж життя. Реалізація генетичного потенціалу корів в 

першу чергу пов’язана з повноцінністю годівлі  корів по періодах їх лактації.  

Відомо, що жива маса новонародженого теляти залежить від рівня годівлі та умов утриман-

ня матері, особливо в сухостійний період, коли маса плода збільшується на 60-70 відсотків [7].  

Нині на думку  вчених [10, 11], годівлю високопродуктивних сухостійних корів необхідно роз-

ділити на два періоди.  

У зв’язку з цим організація нормованої біологічно повноцінної годівлі корів впродовж року 

стає однією з основних технологічних засад промислового виробництва молока. 

Організувати нормовану біологічно повноцінну годівлю корів можна  підбором такого спів-

відношення високоякісних кормів у раціонах, яке б відповідало фізіології живлення тварин, 

дало можливість організму максимально використати поживні речовини на утворення продук-

ції, збереження доброго стану здоров’я упродовж життя [9,14]. При цьому необхідно врахову-

вати, що органічні і мінеральні речовини кормів, що входять до складу  раціонів  мають зазнати 

глибоких хімічних перетворень  в організмі тварин з обов’язковою участю речовин, які стиму-

люють і регулюють ці процеси. Такими  речовинами є білки-ферменти, які у мільйони разів 

прискорюють хімічні реакції в організмі і  до складу яких крім білків входять мікроелементи та  

вітаміни, що надходять з кормами або з  преміксами. За відсутності окремих мікроелементів чи 

вітамінів або за надходження недостатньої їх кількості, активність ферментів знижується, що 
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стає причиною порушення обміну речовин в організмі тварини, погіршення стану її здоров’я, 

зниження продуктивності та відтворювальної здатності [13]. Дефіцит Цинку в раціонах знижує 

плодючість маток, а тривала його нестача може призвести до їх безпліддя [12]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями впливу мінеральних речовин на 

обмінні процеси в організмі тварин займалися Кліценко Г. Т., Свеженцев А.І., Герасимен- 

ко В. Г. та ін., а на сьогодні розглядають Розпутній О.І., Мерзлов С. В., Бомко В.С.,  Хавтурі- 

на Г.В.  та ін. Відсутність або нестача цих компонентів у кормовому раціоні корів спричиняє 

значні порушення та функціональні зміни в організмі і, як наслідок, ряд захворювань, що приз-

водять до зниження продуктивності, відтворних функцій та збереженості молодняку – 

Sokarovski J., Filev K. і Hoges S.   

Однак  не встановлений вплив змішанолігандного комплексу Цинку, в поєднанні з сульфа-

тами Купруму, Кобальту, Мангану, йодитом  Калію і селенітом натрію на відтворні функції ви-

сокопродуктивних корів, живу масу молодняку за народження, його збереженість та не визна-

чені оптимальні норми цього комплексу по періодах лактації високопродуктивних корів. Тому, 

пошук шляхів покращення стану відтворення у високопродуктивних стадах української чорно-

рябої молочної породи є однією із актуальних проблем молочного скотарства в Україні. 

Метою досліджень було визначення оптимальних доз змішанолігандного комплексу Цинку, 

в поєднанні з сульфатами  Купруму, Кобальту, Мангану,  йодитом калію і селенітом натрію в 

годівлі високопродуктивних корів у першій половині сухостійного періоду.  

Матеріал і методика досліджень. Для досліду в СТОВ «Агросвіт» Миронівського району 

Київської області за принципом аналогів [6]   відібрали п’ять груп корів української чорно-

рябої молочної породи.  

У підготовчий та дослідний періоди піддослідних  корів годували за однаковими раціонами. 

Різниця полягала лише в тому, що у дослідний період  протягом перших  30 днів сухостійним 

коровам контрольної групи згодовували премікс підготовчого періоду, в складі якого знаходи-

лися сульфати Цинку, Купруму, Кобальту, Мангану, йодистий калій та селеніт натрію, а коро-

вам дослідних груп – замість сульфату Цинку згодовували змішанолігандний комплекс Цинку, 

який забезпечував недостачу до норми Цинку на  100,  75, 50, і 25 % , а в наступні 30 днів  су-

хостійного періоду на 100 %. Схема досліду наведена в таблиці 1.  

 
Таблиця 1 – Схема науково-господарського досліду на коровах у перші 30 діб сухостійного періоду  

Група Кількість голів Досліджуваний фактор 

І контрольна 10 
Комбікорм-концентрат (КК) із сульфатами г/т: Цинку 795; Купруму 179; Коба-

льту 3,8; Мангану 780 і селеніту натрію 4,9 г/т 

 ІІ дослідна  10 

 КК із сульфатами, г/т: Купруму 179;  

Кобальту 3,8; Мангану 780 і селеніту натрію 4,9 г/т, змішанолігандним компле-

ксом Цинку 895 г/т 

ІІІ дослідна 10 

КК із сульфатами г/т: Купруму 179;  

Кобальту 3,8; Мангану 780 і селеніту натрію 4,9 г/т, змішанолігандним компле-

ксом  Цинку 671 г/т 

ІV дослідна 10 

КК із сульфатами г/т: Купруму 179;  

Кобальту 3,8; Мангану 780 і селеніту натрію 4,9 г/т, змішанолігандним компле-

ксом Цинку 448 г/т 

V дослідна 10 

КК із сульфатами г/т: Купруму 179;  

Кобальту 3,8; Мангану 780 і селеніту натрію 4,9 г/т, змішанолігандним компле-

ксом Цинку 224 г/т 
 

Як видно із даних таблиці 1, різниця в годівлі високопродуктивних сухостійних піддослід-

них корів полягала лише в тому, що в комбікорм-концентрат коровам 1-ї контрольної групи 

вводили сульфат Цинку 795 г/т, який забезпечував рекомендовану деталізовану норму в цьому 

елементі, а коровам  2-ї дослідної групи  вводили змішанолігандний комплекс Цинку 895 г/т, 

який також забезпечив рекомендовану норму Цинку. Коровам дослідних груп вводили зміша-

нолігандний комплекс Цинку, г/т: 2-ї – 895, що забезпечило дефіцит  на 100 %,  3-ї –  671, що 

забезпечило дефіцит лише на 75 %, 4-ї – 448, що забезпечило дефіцит на 50 %,  5-ї – 224, що 

забезпечило дефіцит на 25 %. Також коровам 5-ї дослідної групи вводили лиш 25 % дефіциту 

Купруму, Кобальту, Мангану, Йоду і Селену. В наступні 30 діб сухостійного періоду, а також у 
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перші 100 діб лактації всі піддослідні корови отримували той  самий набір корму, що у перші 

30 діб і однакову кількість всіх мікроелементів за винятком комбікорму, якого збільшили в ра-

ціоні до  4 кг. В перші 100 днів лактації раціони піддослідних корів відрізнялись різною даван-

кою також комбікорму, який вводили в раціони з розрахунку на 1 кг  надоєного молока. 

Результати досліджень та їх обговорення. Якщо після завершення зрівняльного періоду 

досліду різниця в годівлі піддослідних корів за групами була відсутня, то в основний період 

досліду використання  різних доз змішанолігандного комплексу  Цинку по різному позначили-

ся на поїданні об’ємних кормів, про що свідчать дані таблиці 2. 
 

Таблиця 2 – Раціони годівлі сухостійних корів живою масою 650 кг, в середньому за 30 діб досліду (за спожи-

ванням кормів) 1-а фаза 

Корм, кг 
Група тварин 

1 контрольна 2 дослідна 3 дослідна 4 дослідна 5 дослідна 

Сіно вико-вівсяне 3,8 3,85 3,8 3,85 3,9 

Силос кукурудзяний 15,8 16,9 16,6 17,6 17,7 

Сінаж конюшини  7,2 7,4 7,6 7,4 7,7 

Патока 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Комбікорм 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

В раціоні міститься: 

Кормові одиниці 11,498 11,819 11,798 11,966 12,11 

Обмінна енергія, МДж 136,03 139,8935 139,686 141,5875 143,461 

Суха речовина, кг 13,62 14,04 14,00 14,20 14,50 

Сирий протеїн, г 1953,92 2002,73 2005,6 2019,95 2052,16 

Перетравний протеїн, г 1242,228 1273,127 1274,828 1284,621 1303,97 

Легкорозчинна фрак., г 711,692 729,603 730,772 735,329 748,194 

Важкорозчинна фрак., г 1203,78 1231,12 1233,3 1240,5 1259,14 

Сира клітковина, г 3141,94 3262,22 3252,98 3314,58 3372,86 

Крохмаль, г 1028,44 1039,3 1038,04 1044,76 1048,66 

Цукор,  г 1472,18 1483,49 1484,02 1487,48 1494,91 

Сирий жир, г 460,92 79,9 476,04 483,59 491,23 

Сіль кухонна, г 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 

Кальцій, г 111,194 114,543 115,382 115,488 118,264 

Фосфор, г 85,524 91,97 86,33 86,66 87,19 

Сірка, г 26,556 27,295 27,404 27,547 28,066 

Мідь, мг 150,614 152,1 151,93 153,1 153,86 

Цинк,  мг 735,4 745,93 657,86 571,86 489,4 

Кобальт,  мг 9,88 9,96 9,98 9,97 10,05 

Манган,  мг 735,21 744,64 745,89 747,16 754,94 

Йод, мг 10,4 10,51 10,5 10,55 10,6 

Селен, мг 4,44 4,51 4,49 4,56 4,57 

Каротин,  мг 831,6 866,9 866,68 883,70 899 

Вітамін D,  тис. МО 18,23 18,3 18,34 18,4 18,45 

Забезпеченість мікроелементами в % до норми 

Міддю 97,2 98,13 98,02 98,8 98,8 

Цинком 96.1 97,51 86,00 75,0 64,0 

Кобальтом 92,34 93,1 93,3 93,18 93,18 

Манганом 96,11 97,34 97,50 97,67 97,67 

Йодом  97,2 98,2 98,1 98,60 98,60 

Селеном  96,7 98,3 97,9 99,35 99,35 

 

Так, із заданих 4 кг сіна вико-вівсяного піддослідні корови споживали 3,8–3,9 кг, або 95,0– 

97,5 %; із 18 кг силосу кукурудзяного – 15,8–17,7 кг, або 87,8–98,3 %; із 8 кг сінажу конюшини – 

7,2–7,7 кг, або 90,0–96,3 %. Мелясу та комбікорм-концентрат піддослідні корови поїдали повністю.  

Споживання сухих речовин кормів, у розрахунку на 100 кг живої маси корів, складали  

2,1 кг в 1-й контрольній групі і 2,15–2,23 кг в дослідних групах. Найкраще споживали суху ре-

човину раціонів корови 5-ї дослідної групи за рахунок кращого поїдання сіна – на 2,6 %; силосу 

– на 12,03 %; сінажу конюшини – на 6,94 % порівняно з контрольною групою. Спожиті корми 

забезпечували корів сирим протеїном на рівні 14,2–14,33 % від сухої речовини, важкорозчин-

ною його фракцією на рівні 61 % від сирого протеїну.  
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Забезпеченість Цинком була наступною: 1-а контрольна – 96,1 %, 2-а дослідна – 97,51 %, 

3-я дослідна – 86,0 %, 4-а дослідна – 75 % і 5-а дослідна – 64 % до норми.  

Надходження в організм піддослідних корів, в перші 30 днів сухостійного періоду, різних 

рівнів та джерел мікроелементу Цинку забезпечило пряму залежність їхньої живої маси від цих 

показників (табл. 3).  

Зважування піддослідних корів у кінці першої фази сухостійного періоду показало, що жива 

маса піддослідних корів збільшилася. Проте, це збільшення у корів контрольної групи станови-

ло 24,8 кг, а у дослідних воно було більше на 1,2–16,5  %  або 0,3–4,1 кг. Різниця була достовір-

на для корів 4 і 5-ї дослідних груп (Р<0,01–Р<0,001).  
 

Таблиця 3 – Динаміка живої маси піддослідних корів і новонароджених телят, кг (M±m, n=10) 

Показник 

Група 

контрольна 

1 

дослідна 

2 3 4 5 

Перша фаза сухостійного періоду 

Жива маса на початку  597,2 ±4,6 598,0 ±4,8 597,6 ±4,3 596,4 ±4,5 597,3 ±3,6 

Жива маса на 30-й день  622,0 ±3,88 623,1 ± 3,57 623,4 ±2,90 622,6 ± 2,58 626,2 ± 2,34 

Приріст за 30 днів   24,8 ± 0,48 25,1 ± 0,52 25,6 ± 0,51 27,2 ± 0,53 28,9 ± 0,64* 

Середньодобовий приріст, г 827 ±14,8 837 ±13,9 853 ±15,7 873 ±13,4* 963 ±10,5*** 

у % до контролю 100 101,2 103,1 105,6 116,5 

Друга фаза сухостійного періоду 

Жива маса на 60-й день  646,5±3,59 648,0±3,64 648,8±3,08 648,4±3,27 652,9±3,41 

Приріст за 30 днів   24,5±0,46 24,9±0,51 25,4±0,53 25,8±0,49 26,7±0,40** 

Середньодобовий приріст, г 816,7±14,06 830,0±15,34 846,7±14,89 860,0±14,28* 890,0±14,52*** 

у % до контролю 100 101,6 103,7 105,3 109,0 

Приріст за 60 днів   49,3±0,47 50,0±0,52 51,0±0,53 53,0±0,51*** 55,6±0,53*** 

Середньодобовий приріст, г 821,7±14,43 833,3±14,62 850,0±15,30 883,3±13,84** 926,7±12,52*** 

Жива маса новона- 

роджених телят, кг 
29,9±0,53 30,7±0,67 31,4±0,46 31,9±0,42 32,5±0,37 

у % до контролю 100 102,7 105,0 106,7 108,7 
 

Таку різницю в приростах живої маси корів контрольної і дослідних груп можна пояснити 
меншими потребами корів у цей період в Цинку та кращим використанням менших його доз 
організмом тварин.  

У другу фазу сухостійного періоду спостерігалась тенденція інтенсивнішого збільшення 
живої маси дослідних корів, не зважаючи на те, що дози Цинку були однаковими.   

Дослідні корови також відрізнялися від контрольних аналогів за показниками живої маси на 
3-й день після отелення: тварини дослідних груп перевищували контроль на 1,4–6,8 кг. 

Жива маса телят за народження збільшилась на 2,7–8,7 % у дослідних груп порівняно з кон-
трольною. 

Одержані результати показують, що надходження в організм сухостійних корів різної кіль-
кості Цинку з різних його джерел вплинуло як на живу масу самих корів, так і живу масу телят 
за народження.  

Висновок. Кращі показники були у корів в раціонах яких використовували  сульфати Купруму, 

Кобальту, Мангану, селеніту натрію, йодистий калій  і змішанолігандний комплексу  Цинку.  
Перспективою подальших досліджень є вивчення впливу змішанолігандного комплексу 

Цинку в раціонах високопродуктивних корів на якість молозива, молочну продуктивність і від-
творні функції корів.  
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Использование смешаннолигандного комплекса Цинка в кормлении сухостойных коров 

В. П. Даниленко, В.С. Бомко 

Изложены результаты использования различных доз смешаннолигандного комплекса Цинка в рационах сухос-

тойных коров для первой половины сухостойного периода на фоне рекомендованных детализированных норм Куп-

рума, Кобальта, Мангана и Йода с нормированием Селена и с использованием минимального количества концентри-

рованных кормов. 
На основании данных, полученных при проведении научно-хозяйственного опыта, установлена оптимальная до-

за смешаннолигандного комплекса Цинка в рационах сухостойных коров для первой половины сухостойного перио-
да, которая положительно влияет на их живую массу и живую массу телят при рождении. 

Лучшие показатели по живой массе имели коровы, в рационах которых использовали смешаннолигандный ком-
плекс Цинка, который обеспечивал его норму вместе с кормами на 64,0 % в первую половину сухостойного периода 
и на 100 % во вторую его фазу. В первые 30 дней сухостойного периода использовали 2 кг комбикорма-концентрата, 
а в последующие 30 дней – 4 кг комбикорма-концентрата. 

Живая масса в конце первой фазы сухостойного периода исследовательских коров преобладала контрольных на 
1,2–16,5 %, а в конце 2-й фазы – на 1,6–9,0 %. Живая масса телят при рождении была большая в опытных коров на 
2,7–8,7 % по сравнению с контролем. 

Ключевые слова: высокопроизводительные коровы, премикс, микроэлементы, сернокислые соли микроэлементов 
Купрума, Цинка и Кобальта, йодистый калий, селенит натрия, смешаннолигандный комплекс Цинка, живая масса.  
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