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Мета. Вивчення ефективності згодовування високопродуктивним коровам у останні 100 днів 

лактації різних рівнів та джерел цинку, мангану і кобальту та встановлення їх впливу на молочну 

продуктивність, перетравність кормів та баланс нітрогену. Методи. Для досліду в ТОВ «Терезине» 

Білоцерківського району Київської області за принципом аналогів відібрали п’ять груп 

високопродуктивних корів (одну контрольну і чотири дослідні) голштинської, української червоно-

рябої та української чорно-рябої молочних порід. Піддослідних корів годували однаковими раціонами. 

Різниця полягала у різних дозах змішанолігандних комплексів мікроелементів у складі преміксу. 

Контролем служила оптимальна доза змішанолігандних комплексів цинку, мангану й кобальту, яка 

була встановлена в попередньому досліді з концентрацією в 1 кг сухої речовини (СР) кормосуміші 

(КС), мг: цинку – 50, мангану – 50 і кобальту – 0,78. Результати. Встановлено, що застосування в 

годівлі корів різних доз змішанолігандних комплексів цинку, мангану і кобальту з використанням 

Суплекс селену і сульфату купруму та йодиту калію в останні 100 днів лактації неоднаково вплинули 

на їхню молочну продуктивність. Якщо від кожної корови контрольної групи за цей період було 

надоєно 2320 кг молока, то від корів 2-5-ї дослідних груп на 40-220 кг більше. Різниця у 

середньодобових надоях молока 4%-ї жирності склала 0,5-2,67 кг і вона була достовірною (Р < 0,001). 

Із результатів балансового досліду видно, що тварини дослідних груп краще перетравлювали поживні 

речовини кормів та засвоювали нітроген. Так у корів 2-ї, 3-ї, 4-ї і 5-ї дослідних груп нітрогену 

відклалося в тілі більше на 2,1, 4,1, 7,3 і 12,8 г відповідно, що є статистично значущим (Р < 0,05) 

порівняно з тваринами контрольної групи. Висновки. Використання змішанолігандних комплексів 

цинку, мангану і кобальту сприяє підвищенню молочної продуктивності корів, зменшенню витрат 

кормів на 1 кг продукції та зменшує потребу тварин у цих елементах. Найкращі результати 

продуктивності отримано в 4-й дослідній групі, тваринам якої згодували кормосуміш, що містила в 1 

кг СР, мг: цинку – 35; мангану – 35; кобальту – 0,4; селену – 0,3; купруму – 9 і йоду – 0,8. 

Ключові слова: корови, цинк, манган, кобальт, купрум, Суплекс селен, йодит калію, 

змішанолігандні комплекси, баланс нітрогену. 
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Вступ. Постановка проблеми. З метою збільшення обсягів виробництва 

продукції тваринництва в Україні проводиться подальша робота зі створення 

нових високопродуктивних порід, типів і ліній тварин. Поряд з цим 

удосконалюються норми їх годівлі, тому що організація повноцінної годівлі – 

одне з найбільш важливих завдань у реалізації генетичного потенціалу тварин. 
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Вирішальним фактором повноцінної годівлі є її рівень, який визначається 

кількістю енергії, протеїну, незамінних амінокислот, жирів, вуглеводів та 

широким спектром біологічно активних речовин, які мають надходити до 

організму з кормами в оптимальних співвідношеннях [1-3,7-9,14-16]. 

На території України знаходиться ряд геохімічних зон, для яких 

характерною є нестача тих чи інших мікроелементів у ґрунтах, кормах, а також 

у раціонах тварин. Нестача мікроелементів у раціонах призводить до порушення 

обміну речовин у організмі тварин, зниження їхньої продуктивності, якості 

продукції, імунітету до різних захворювань. Для поповнення раціонів тварин 

дефіцитними мікроелементами застосовують різноманітні неорганічні сполуки у 

вигляді сульфатів, хлоридів та оксидів мікроелементів як у чистому вигляді, так 

і у складі преміксів [5, 10, 17]. 

Неорганічні форми мікроелементів набагато гірше засвоюються і 

використовуються тваринами у зв’язку з тим, що вони природно адаптовані до 

засвоєння органічних хелатних форм мінералів з рослинних кормів. Низька 

засвоюваність неорганічних форм мікроелементів підвищує ризик забруднення 

навколишнього середовища важкими металами, оскільки вони більшою мірою 

виділяються з організму, ніж всмоктуються ним. Крім того, солі мікроелементів 

не завжди безпечні для здоров’я тварин і мають низьку біологічну доступність 

[4, 6, 12, 18, 22, 23, 28, 30]. 

Підвищують біологічну доступність мікроелементів їх комплексні сполуки 

з амінокислотами, вітамінами та іншими органічними речовинами, так званими 

лігандами. Взаємодія іонів металів з лігандами полягає в їх координації, 

здебільшого ліганди зв’язуються з іонами мікроелементів через аміно- та 

карбоксильні групи [11, 13, 19, 20]. Мікроелементи хелатного комплексу, який 

складається з металів та лігандів, мають високу біологічну активність та 

засвоюваність (60-95%). За рахунок поступового розриву хелатних зв’язків 

препарати виявляють пролонговану дію. При відщепленні мікроелементів 

ліганди ефективно використовуються організмом. Все це дає змогу зменшувати 

дози мікроелементів у 4-5 разів, а також позитивно вирішувати екологічні та 

економічні проблеми. Впровадження цих препаратів у годівлі тварин дозволяє 

позбутися забруднення навколишнього середовища важкими металами. Таким 

чином, дія життєво необхідних елементів в організмі тварин залежить не тільки 

від їх кількості, а й від форми в якій вони знаходяться [11, 13, 19-21, 4-27, 9-33]. 

Мета дослідження – вивчення ефективності згодовування 

високопродуктивним коровам у останні 100 днів лактації різних рівнів та джерел 

цинку, мангану і кобальту та встановлення їх впливу на молочну продуктивність, 

перетравність кормів та баланс нітрогену. 

Матеріали і методи досліджень. Для досліду в ТОВ «Терезине» 

Білоцерківського району Київської області за принципом аналогів відібрали 

п’ять груп високопродуктивних корів (одну контрольну і чотири дослідні) 

голштинської, української червоно-рябої та української чорно-рябої молочних 

порід. 
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Піддослідних корів годували однаковими раціонами. Різниця полягала у 

різних дозах змішанолігандних комплексів мікроелементів у складі преміксу. 

Контролем служила оптимальна доза змішанолігандних комплексів цинку, 

мангану й кобальту, яка була встановлена в попередньому досліді з 

концентрацією в 1 кг сухої речовини (СР) кормосуміші (КС), мг: цинку – 50, 

мангану – 50 і кобальту – 0,78. Схема досліду наведена в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Схема науково-господарського досліду, n=9 
Група Досліджуваний фактор 

1 контрольна 

КС + змішанолігандні комплекси цинку, мангану, кобальту + Суплекс Se й 

сульфат купруму та йодит калію. В 1 кг СР міститься, мг: цинку – 50; мангану – 

50; кобальту – 0,7; селену – 0,3; купруму – 9 і йоду – 0,8. 

2 дослідна 

КС + змішанолігандні комплекси цинку, мангану, кобальту + Суплекс Se й 

сульфат купруму та йодит калію. В 1 кг СР міститься, мг: цинку – 45; мангану – 

45; кобальту – 0,6; селену – 0,3; купруму – 9 і йоду – 0,8. 

3 дослідна 

КС + змішанолігандні комплекси цинку, мангану, кобальту + Суплекс Se й 

сульфат купруму та йодит калію. В 1 кг СР міститься, мг: цинку – 40; мангану – 

40; кобальту – 0,5; селену – 0,3; купруму – 9 і йоду – 0,8. 

4 дослідна 

КС + змішанолігандні комплекси цинку, мангану, кобальту + Суплекс Se й 

сульфат купруму та йодит калію. В 1 кг СР міститься, мг: цинку – 35; мангану – 

35; кобальту – 0,4; селену – 0,3; купруму – 9 і йоду – 0,8. 

5 дослідна 

КС + змішанолігандні комплекси цинку, мангану, кобальту + Суплекс Se й 

сульфат купруму та йодит калію. В 1 кг СР міститься, мг: цинку – 32; мангану – 

32; кобальту – 0,3; селену – 0,3; купруму – 9 і йоду – 0,8. 

 

Результати досліджень та їх обговорення. Використання в раціонах 

піддослідних корів різних рівнів та форм цинку, мангану і кобальту дещо 

вплинуло на молочну продуктивність корів (табл. 2). 

Таблиця 2 

Молочна продуктивність піддослідних корів (M± m; n = 9) 

Показник 

Група 

контрольна дослідна 

1 2 3 4 5 

Надій молока на 1 корову, 

кг 
2320 2360 2430 2540 2440 

Середньодобовий надій 

натурального молока, кг 
23,2 23,6 24,3 25,4 24,4 

Вміст жиру в молоці, % 3,82±0,029 3,84±0,038 3,89±0,031 3,91±0,025 3,95±0,037 

Валовий надій молока 4%-

вої жирності на 1 корову, кг 
2216 2266 2363 2483 2409 

± до контролю, кг - + 50,0 + 147,0 + 267,0 + 193,0 

Середньодобовий надій 

молока 4%-вої жирності, кг 
22,16±0,132 

22,66 

0,1571 

23,63±0,122
2 

24,83±0,138
3 

24,09±0,129
4 

± до контролю, кг - +0,50 + 1,47 +2,67 +1,93 

У % до контролю 100,00 102,26 106,63 112,05 108,71 

Вміст білка в молоці, % 3,33±0,042 3,33±0,051 3,35±0,036 3,34±0,043 3,34±0,059 

Витрати кормів на 1 

корову, МДж ОЕ 
19870 20260 20560 20950 20260 

Примітки: 1 Р < 0,05; 2 Р < 0,01; 3 Р < 0,001 порівняно з контролем 
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Дані таблиці 2 свідчать, що в період запуску використання в раціонах 

піддослідних корів різних рівнів цинку, мангану й кобальту суттєво не вплинуло 

на їхню молочну продуктивність. Якщо від кожної корови контрольної групи за 

треті 100 днів лактації було надоєно 2320 кг натурального молока, то від корів 2-

5-ї дослідних груп – на 40-220 кг більше. Різниця в середньодобових надоях 

складала всього лише 0,4-2,2 кг молока. При цьому необхідно зазначити, що чим 

менші були добавки змішанолігандних комплексів цинку, мангану й кобальту до 

кормової суміші, тим вищі надої були отримані від піддослідних корів. 

Також у молоці піддослідних корів під кінець лактації відзначалось 

збільшення вмісту жиру, проте це збільшення на 0,02-0,13% було помітнішим у 

корів дослідних груп. Зростання вмісту жиру в молоці та вищі надої молока 

натуральної жирності суттєво збільшили різницю валових надоїв молока 4%-вої 

жирності. Різниця за цим показником між коровами 2-ї дослідної групи і 

контролем склало 50,0 кг, або 2,26%, 3-ї дослідної – 147,0 кг, або 6,63% (Р<0,01), 

4-ї дослідної – 267,0 кг, або 12,04% (Р<0,001) і 5-ї дослідної групи й контролем – 

193,0 кг, або 8,71% (Р<0,001). У молоці піддослідних корів під кінець лактації 

однозначно зростав вміст білка, який складав у середньому за дослід 3,33-3,34%. 

Оскільки споживання кормосумішок дещо кращим було у корів дослідних 

груп, то в їх організм надійшло більше кормів, в тому числі обмінної енергії, яка 

краще окупилася надоями молока. Тому різниця у витратах кормів на 1 кг молока 

була менша в корів дослідних груп, які витрачали на молоко на 0,3-6,3% менше 

обмінної енергії, ніж корови контрольної групи. 

З метою вивчення впливу змішанолігандних комплексів цинку, мангану і 

кобальту на перетравність поживних речовин та обмін нітрогену був проведений 

балансовий дослід (табл. 3).  

Таблиця 3 

Коефіцієнти перетравності поживних речовин  

у піддослідних корів (M± m; n=3), % 

Показники 

Група 

контрольна дослідна 

1 2 3 4 5 

Суха речовина 74,8± 2,42 75,4± 3,51 75,8± 2,09 76,0± 2,22 76,3± 2,43 

Органічна 

речовина 
75,6± 3,09 75,8± 2,96 76,3± 2,74 76,8± 2,12 77,0± 2,64 

Сирий протеїн 76,0± 3,14 76,5± 3,02 76,8± 3,12 77,2± 2,95 77,5± 2,26 

Сирий жир 65,4± 1,89 65,7± 1,73 65,9± 1,82 66,3± 1,48 67,0± 1,39 

Сира клітковина 58,4± 0,54 58,6± 0,61 58,9± 0,85 59,4± 0,79 60,0± 0,88 

БЕР 85,4± 2,40 85,6± 1,99 86,0± 1,85 86,8± 1,94 87,1± 0,84 

 

З результатів таблиці 3 видно, що зменшення концентрації в 1 кг СР 

кормосуміші цинку, мангану і кобальту суттєво не вплинули на перетравність 

поживних речовин, хоча тенденція до її покращення зберігалась у дослідних 

групах з меншими дозами змішанолігандних комплексів. 

Так корови дослідних груп краще перетравлювали суху речовину, 
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органічну речовину, сирий протеїн, сирий жир, сиру клітковину і БЕР. Різниця в 

коефіцієнтах перетравності за сухою речовиною у корів дослідних груп була 

більшою на 0,6-1,5%, органічною речовиною – на 0,2-1,4%, сирим протеїном – 

на 0,5-1,5%, сирим жиром – на 0,3-1,6%, сирою клітковиною – на 0,2-1,6%, і БЕР 

– на 0,2-1,7% порівняно з контрольними аналогами. Хоча різниця в коефіцієнтах 

перетравності поживних речовин була статистично не достовірною, найвищими 

вони були в 5-й дослідній групі. 

Таблиця 4 

Середньодобовий обмін нітрогену в піддослідних корів, г 

Показники 

Група 

контрольна дослідна 

1 2 3 4 5 

Спожито нітрогену з кормами 330,4 334,4 340,8 338,2 348,8 

Перетравлено 251,10 255,82 261,73 261,12 270,32 

Виділено: 

з калом 79,30 78,58 79,07 77,12 78,48 

з сечею 122,69 121,95 123,34 120,40 121,80 

з молоком 100,61 103,97 106,49 105,62 107,92 

всього 302,6 304,5 308,9 303,1 308,2 

Відкладено у тілі, M± m 27,8± 0,21 29,9± 0,19 31,9± 0,301 35,1± 0,281 40,6± 0,161 

Відкладено у молоці і тілі 128,41 133,87 138,39 140,72 148,52 

% до перетравленого 51,14 52,33 52,88 53,89 54,94 

% до спожитого 38,87 40,03 40,60 41,60 42,58 

Примітка: 1 Р < 0,05 порівняно з контролем 

 

За період проведення балансового досліду до організму корів 1-ї 

контрольної групи надходило 2065 г сирого протеїну, 2-ї дослідної групи – 2090, 

3-ї – 2130, 4-ї – 2114 і 5-ї – 2180 г відповідно. Середньодобові надої молока у цей 

період в контрольній групі складали 18,4 кг з вмістом білку 3,28%, тоді як у корів 

2-ї, 3-ї, 4-ї і 5-ї дослідних груп – 18,9 і 3,30; 19,3 і 3,31; 19,2 і 3,30 та 19,5 кг молока 

з вмістом білку 3,32% відповідно (табл. 4). 

Згодовування змішанолігандних комплексів цинку, мангану і кобальту 

дійним коровам в останній період лактації не мало суттєвого впливу на баланс 

нітрогену в їхньому організмі. В середньому за добу піддослідні корови 

споживали практично однакову кількість нітрогену. Найменше – 330,4 г, корови 

1-ї контрольної групи і найбільше – 348,8 г, корови 5-ї дослідної групи, а корови 

2-ї, 3-ї і 4-ї дослідних груп – 334,4, 340,8 і 338,2 г відповідно. Перетравлювався 

нітроген у корів дослідних груп на рівні 255,82-270,32 г проти 251,10 г у корів 1-

ї контрольної групи. Використання менших доз змішанолігандних комплексів 

цинку, мангану і кобальту у раціонах 3-ї, 4-ї і 5-ї дослідних груп зменшило 

виділення нітрогену з калом, за винятком 3-ї дослідної групи. У корів 1-ї 

контрольної групи за добу виділялося з калом 79,30 г нітрогену, а у корів 2-ї, 3-

ї, 4-ї і 5-ї дослідних груп екскреція з калом була на 0,72, 0,23, 2,18 і 0,82 г 

меншою. За рахунок чого у дослідних корів, порівняно з контролем, частка 

перетравленого нітрогену зросла відповідно на 4,72 г у 2-й дослідній групі та на 
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10,63, 10,02 і 19,22 г у 3-й, 4-й і 5-й групах. 

Виділення нітрогену з сечею в корів дослідних груп було меншим, ніж у 

тварин контрольної групи, за винятком 3-ї групи: на 0,74 г у 2-й, на 2,29 г у 4-й і 

на 0,89 г у 5-й дослідних групах, а в корів 3-ї дослідної групи його виділилося на 

0,65 г більше, що очевидно зумовлено більшою кількістю перетравленого 

нітрогену. Найкраще використовували нітроген корови 5-ї дослідної групи. 

Краща перетравність та менша екскреція нітрогену з сечею сприяли 

збільшенню трансформації його в білок молока корів дослідних груп. При цьому 

корови 2-ї, 3-ї, 4-ї і 5-ї дослідних груп виділяли з молоком за добу відповідно на 

3,36, 5,88, 5,01 і 7,31 г нітрогену більше, що є одним із основних чинників 

підвищення молочної продуктивності. 

Відкладання нітрогену в тілі було більшим у корів дослідних груп, 

незважаючи на більш інтенсивне його використання на продукування молока. У 

корів 2-ї, 3-ї, 4-ї і 5-ї дослідних груп нітрогену відклалося в тілі відповідно на 2,1, 

4,1, 7,3 і 12,8 г більше, що є статистично значущим (Р < 0,05) у порівнянні з 

тваринами контрольної групи. Так нітроген, який відклався в тілі та витрачений 

організмом на синтез молока, у корів дослідних груп був вищим за контроль на 

5,46-20,11 г, або 4,25-15,66%. 

Спожитий нітроген у відношенні до виділеного з молоком та відкладеного 

в тілі, у корів контрольної групи становить 38,87%, тоді як у тварин 2-ї, 3-ї, 4-ї і 

5-ї дослідних груп – 40,03%, 40,60, 41,60 і 42,58% відповідно, а що стосується 

його відношення до загальної перетравленої кількості, то частка відкладеного в 

тілі і виділеного з молоком у тварин контрольної групи складає 51,14%, а у 

дослідних – 52,33-54,94%. 

Висновки. 1. Забезпечення дефіциту цинку, мангану і кобальту в раціонах 

корів за рахунок змішанолігандних комплексів дає можливість зменшити норми 

цих мікроелементів для високопродуктивних корів, які сприяють покращенню 

перетравності поживних речовин, а також поліпшують обмін і використання 

нітрогену, що позитивно впливає на молочну продуктивність та витрати кормів 

і сприяє зменшенню виділення важких металів у навколишнє середовище. 

2. Найкращі результати продуктивності та найменші витрати кормів на 1 

кг продукції отримано в 4-й дослідній групі, тваринам якої згодували 

кормосуміш, що містила в 1 кг СР: цинку – 35; мангану – 35; кобальту – 0,4; 

селену – 0,3; купруму – 9 і йоду – 0,8 мг. 
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Kropyvka Yu.G., Bomko V.S. Influence of feeding of mixed-ligande complexes of zinc, 

manganese and cobalt on cow productivity, feed digestibility and nitrogen metabolism in the 

last period of lactation  

 
Purpose. To study of the effectiveness of feeding high-yielding cows in the last 100 days of lactation 

of different levels and sources of zinc, manganese and cobalt and establish their impact on milk productivity, 

feed digestibility and nitrogen balance. Methods. Five groups of highly productive cows (one control and four 

experimental) of Holstein, Ukrainian red-spotted and Ukrainian black-spotted dairy breeds were selected for 
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the experiment at “Terezyne” farm, Bila Tserkva district, Kyiv region. Experimental cows were fed the same 

rations. The difference was in different doses of mixed ligand complexes of trace elements in the premix. The 

control was the optimal dose of mixed-ligand complexes of zinc, manganese and cobalt, which was established 

in a previous experiment with a concentration of 1 kg of dry matter (DM) of feed, mg: zinc – 50, manganese 

– 50 and cobalt – 0.78. Results. It was found that the use of different doses of mixed ligand complexes of zinc, 

manganese and cobalt using Suplex selenium and copper sulfate and potassium iodide in feeding cows in the 

last 100 days of lactation have differently affected their milk productivity. If 2320 kg of milk was milked from 

each cow of the control group during this period, then from cows of the 2nd-5th experimental groups – 40-220 

kg more. The difference in the average daily milk yield of 4% fat was 0.5-2.67 kg and it was significant (P 

<0.001). The results of the balance experiment show that the animals of the experimental groups better digested 

feed nutrients and absorbed nitrogen. Thus, in cows of the 2nd, 3rd, 4th and 5th experimental groups nitrogen 

was deposited in the body respectively by 2.1, 4.1, 7.3 and 12.8 g more, and it was statistically significant (P 

<0,05) compared with animals of the control group. Conclusions. The use of mixed ligand complexes of zinc, 

manganese and cobalt helps to increase milk productivity of cows, reduce feed consumption per 1 kg of product 

and reduces the need of animals for these elements. The best performance results were obtained in the 4th 

experimental group, the animals of which were fed with a feed mixture containing 1 kg of DM, mg: zinc – 35; 

manganese – 35; cobalt – 0.4; selenium – 0.3; copper – 9 and iodine – 0.8. 

Key words: cows, zinc, manganese, cobalt, copper, Suplex selenium, potassium iodide, mixed ligand 

complexes, nitrogen balance. 
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Кропывка Ю.Г., Бомко В.С. Влияние скармливания смешаннолигандных 

комплексов цинка, марганца и кобальта на продуктивность коров, переваримость 

корма и обмен нитрогена в последний период лактации 

 
Цель. Изучение эффективности скармливания высокопроизводительным коровам в последние 

100 дней лактации различных уровней и источников цинка, марганца и кобальта и установления их 

влияния на продуктивность, переваримость кормов и баланс нитрогена. Методы. Для опыта в ООО 

«Терезино» Белоцерковского района Киевской области по принципу аналогов отобрали пять групп 

высокопродуктивных коров (одну контрольную и четыре опытные) голштинской, украинской красно-

пестрой и украинской черно-пестрой молочных пород. Подопытных коров кормили одинаковыми 

рационами. Разница заключалась в различных дозах смешаннолигандных комплексов микроэлементов 

в составе премикса. Контролем служила оптимальная доза смешаннолигандных комплексов цинка, 

марганца и кобальта, которая была установлена в предыдущем опыте с концентрацией в 1 кг сухого 

вещества (СВ) кормосмеси (КС), мг: цинка – 50, марганца – 50 и кобальта – 0,78. Результаты. 

Установлено, что применение в кормлении коров разных доз смешаннолигандных комплексов цинка, 

марганца и кобальта с использованием Суплекс селена, сульфата меди и йодита калия в последние 100 

дней лактации неодинаково повлияли на их продуктивность. Если от каждой коровы контрольной 

группы за этот период было надоено 2320 кг молока, то от коров 2-5-й опытных групп на 40-220 кг 

больше. Разница в среднесуточных надоях молока 4%-ной жирности составила 0,5-2,67 кг и она была 

достоверной (Р < 0,001). Из результатов балансового опыта видно, что животные опытных групп лучше 

переваривали питательные вещества кормов и усваивали нитроген. Так у коров 2-й, 3-й, 4-й и 5-й 

опытных групп нитрогена отложилось в теле больше на 2,1, 4,1, 7,3 и 12,8 г соответственно и было 

статистически значимым (Р < 0,05) по сравнению с животными контрольной группы. Выводы. 

Использование смешаннолигандных комплексов цинка, марганца и кобальта способствует 

повышению молочной продуктивности коров, уменьшению затрат кормов на 1 кг продукции и 

потребности животных в этих элементах. Лучшие результаты продуктивности получено в 4-й опытной 
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группе, животным которой скармливали кормосмесь, содержащую в 1 кг СВ, мг: цинка – 35; марганца 

– 35; кобальта – 0,4; селена – 0,3; меди – 9 и йода – 0,8. 

Ключевые слова: коровы, цинк, марганец, кобальт, медь, Суплекс селен, йодит калия, 

смешаннолигандные комплексы, баланс нитрогена. 
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