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Вплив згодовування змішанолігандних 
комплексів Цинку, Мангану та Кобальту 
на продуктивність корів, перетравність 
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Ефективність використання змішанолігандних комплексів Цинку, Ман-
гану і Кобальту в складі раціонів високопродуктивних корів в останній пе-
ріод лактації та їх вплив на продуктивність, перетравність поживних речовин 
і обмін Нітрогену в їх організмі вивчали в науково-господарському досліді, 
який було проведено в ВАТ «Терезине» Білоцерківського району Київської 
області, де за принципом аналогів відібрали п’ять груп високопродуктивних 
корів голштинської, української червоно-рябої та української чорно-рябої 
молочних порід. 

Різниця в годівлі корів між групами полягала в тому, що для контроль-
ної групи із мікроелементів до норми балансували лише Селен, Купрум та 
Іод. Коровам 2- і 3-ї дослідних груп до норми доводили всі мікроелемен-
ти (для 2-ї дослідної групи завдяки сульфатам Цинку, Мангану, Кобальту, 
Купруму, Суплексу Селену та іодиту Калію, для 3-ї – замість сульфатів Цин-
ку, Мангану і Кобальту вводили їх змішанолігандні комплекси). Для корів  
4-ї дослідної групи концентрацію Цинку, Мангану і Кобальту в 1 кг СР 
кормосуміші було зменшено на 11 % порівняно з 3-ю групою, а для 5-ї –  
на 22 % менше, ніж у 3-й групі.

Результати проведених досліджень свідчать, що застосування в годів-
лі корів різних доз змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану, Кобальту 
з використанням Суплексу Селену і сульфату Купруму та іодиту Калію в 
останні 100 діб лактації неоднаково вплинуло на молочну продуктивність. 
Якщо від кожної корови контрольної групи  в останній період лактації  було 
надоєно 2220 кг молока, то від корів 2–5-ї дослідних груп – на 40–120 кг 
більше. Різниця у середньодобових надоях молока 4 % жирності становила 
0,5–1,91 кг, і була достовірною (p< 0,001).

За результатами балансового досліду тварини дослідних груп краще 
перетравлювали  поживні речовини кормів та засвоювали Нітроген. Так, у 
корів 2-, 3-, 4- і 5-ї дослідних груп Нітрогену відклалося в тілі більше на 2,1, 
4,1, 7,3 і 12,8 г відповідно (р<0,05) порівняно з тваринами контрольної гру-
пи, і сприяло підвищенню молочної продуктивності та зменшенню потреби 
в цих елементах.

Використання змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту 
сприяє підвищенню молочної продуктивності, зменшенню витрат кормів на 
1 кг продукції та зменшує потребу в цих елементах. Найкращі результати 
продуктивності  отримано в 5-й дослідній групі, тваринам якої згодовували 
кормосуміш, що містила в 1 кг СР, мг: Цинку – 35, Мангану – 35; Кобальту – 
0,4; Селену – 0,3; Купруму – 9 і Іоду – 0,8.

Ключові слова: корови, Цинк, Манган, Кобальт, Купрум, Суплекс Селе-
ну, іодит Калію, змішанолігандні комплекси, баланс Нітрогену.
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Мангану та Кобальту на продуктивність корів, перетравність  
кормів та обмін нітрогену в останній період лактації
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Постановка проблеми та аналіз остан-
ніх досліджень. З метою збільшення обсягів 
виробництва продукції тваринництва в Укра-
їні проводять подальшу роботу зі створення 
нових високопродуктивних порід, типів і ліній 
тварин. Заразом удосконалюють норми їх го-
дівлі, оскільки організація повноцінної годів-
лі – одне з найважливіших завдань у реалізації 
генетичного потенціалу тварин. Вирішальним 
чинником повноцінної годівлі є її рівень, який 
визначається кількістю енергії, протеїну, неза-
мінних амінокислот, жирів, вуглеводів та ши-
роким спектром біологічно активних речовин, 
які мають надходити до організму з кормами в 
оптимальних співвідношеннях [1, 4, 8].

На території України знаходиться низка ге-
охімічних зон, для яких є характерною нестача 
тих чи інших мікроелементів у ґрунтах, кор-
мах, а також раціонах тварин. Нестача мікро-
елементів у раціонах призводить до порушення 
обміну речовин в організмі тварин, зниження 
їх продуктивності, якості продукції, імунітету 
до різних захворювань. Для поповнення раці-
онів тварин дефіцитними мікроелементами за-
стосовують різноманітні неорганічні сполуки у 
вигляді сульфатів, хлоридів та оксидів мікро-
елементів як у чистому вигляді, так і у складі 
преміксів [2, 3, 6].

Неорганічні форми мікроелементів наба-
гато гірше засвоюються і використовуються 
тваринами у зв’язку з тим, що тварини при-
родно адаптовані до засвоєння органічних 
хелатних форм мінералів з рослинних кормів. 
Низька засвоюваність неорганічних форм мі-
кроелементів підвищує ризик забруднення на-
вколишнього 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 до-
ступність [9, 10, 11].

Підвищують біологічну доступність мікро-
елементів їх комплексні сполуки з амінокис-
лотами, вітамінами та іншими органічними 
речовинами, так званими лігандами. Взаємо-
дія йонів металів з лігандами полягає в їх ко-
ординації, здебільшого ліганди зв’язуються 
з йонами мікроелементів через аміно- та кар-
боксильні групи [5, 7]. Мікроелементи хелат-
ного комплексу, який складається з металів та 
лігандів, мають високу біологічну активність 
та засвоюваність (60–95 %). Завдяки посту-
повому розриву хелатних зв’язків препарати 
проявляють пролонговану дію. За відщеплення 
мікроелементів ліганди ефективно використо-
вуються організмом. Це дає змогу зменшувати 
дози мікроелементів у 4–5 разів, а також по-

зитивно вирішувати екологічні та економічні 
проблеми. Впровадження цих препаратів у го-
дівлю тварин дає змогу уникнути забруднення 
навколишнього середовища важкими метала-
ми. Отже, дія життєво необхідних елементів в 
організмі тварин залежить не лише від їх кіль-
кості, а й від форми, в якій вони знаходяться 
[12, 13, 14, 15].

Метою дослідження було вивчення ефек-
тивності згодовування високопродуктивним 
коровам в останні 100 діб лактації різних 
рівнів і джерел Цинку, Мангану і Кобальту, 
та встановленя їх впливу на молочну продук-
тивність, перетравність кормів і баланс Ні-
трогену.

Матеріал і методи дослідження. Для до-
сліду в ВАТ «Терезине» Білоцерківського ра-
йону Київської області за принципом аналогів 
відібрали п’ять груп високопродуктивних ко-
рів голштинської, української червоно-рябої та 
української чорно-рябої молочних порід.

Дослідних корів годували однаковими ра-
ціонами. Різниця полягала лише в тому, що в 
дослідний період коровам контрольної групи 
згодовували премікс, у складі якого знаходи-
лись селеніт Натрію, сульфат Купруму та іодит 
Калію за дефіциту Цинку, Мангану і Кобальту, 
коровам 2-ї дослідної групи дефіцит зазначе-
них вище мікроелементів покривали через їх 
сульфатні солі та Суплекс Селену, коровам ін-
ших 3-х дослідних груп дефіцит  Цинку, Ман-
гану і Кобальту покривали різними дозами їх 
змішанолігандних комплексів. 

Схему досліду наведено в таблиці 1.
Використання в раціонах дослідних корів 

різних рівнів та  форм Цинку, Мангану і Ко-
бальту дещо вплинуло на молочну продуктив-
ність корів. Продуктивність корів в останні 100 
діб лактації наведено в таблиці 2.

Якщо від кожної корови контрольної групи 
за останні 100 діб лактації було надоєно 2220 кг  
натурального молока, то від корів 2–5-ї до-
слідних груп – на 40–120 кг більше. Різниця 
у середньодобових надоях молока 4 % жир-
ності становила 0,5–1,91 кг, і була достовір-
ною (p<0,001). Водночас, чим нижчі добавки 
Цинку, Мангану і Кобальту у формі змішано-
лігандних комплексів у раціоні, тим вищі на-
дої отримали від дослідних корів. У молоці 
цих корів також наприкінці лактації відмічали 
збільшення вмісту жиру на 0,02–0,13 % та біл-
ка до 3,33–3,35 %. Найвищою продуктивність 
була в 5-й дослідній групі. 

Витрати кормів на 1 кг молока в контроль-
ній групі становили 8,85 МДж ОЕ, тимчасом у 
2-й дослідній вони були на рівні 8,81 МДж ОЕ, 
а 5-й – 8,52 Мдж ОЕ.
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З метою вивчення впливу змішаноліганд-
них комплексів Цинку, Мангану і Кобальту 
на перетравність поживних речовин та обмін 
Нітрогену було проведено балансовий дослід. 
Результати вивчення перетравності поживних 
речовин наведено в таблиці 3.

За даними таблиці, зменшення концентрації 
в 1 кг СР кормосуміші Цинку, Мангану і Ко-
бальту суттєво не вплинули на перетравність 
поживних речовин, хоча тенденція покращення 
перетравності зберігалась у дослідних групах з 
меншими дозами змішанолігандних комплексів.

Таблиця 1 – Схема науково-господарського досліду

 Групи 
К-ть 
гол.

Добавки мікроелементів

Контрольна 9 КС +селеніт Натрію + сульфат Купруму та іодит Калію. В 1 кг СР міститься, мг: 
Цинку – 30; Мангану – 35; Кобальту – 0,3; Селену – 0,3; Купруму – 9 та Іоду – 0,8.

 ІІ дослідна 9
КС + сульфати Цинку, Мангану, Кобальту, Купруму + Суплекс  Селену та іодит Калію.  
В 1 кг СР міститься, мг: Цинку – 50; Мангану – 50; Кобальту – 0,7; Селену – 0,3;  
Купруму – 9 та Іоду – 0,8.

ІІІ дослідна 9
КС + змішанолігандні комплекси Цинку, Мангану, Кобальту + Суплекс Селену + сульфат 
Купруму та іодит Калію. В 1 кг СР міститься, мг: Цинку – 45; Мангану – 45; 
Кобальту – 0,6; Селену – 0,3; Купруму – 9 та Іоду – 0,8.

ІV дослідна 9
 КС + змішанолігандні комплекси Цинку, Мангану, Кобальту (на 11 % менше, ніж у 3-й 
групі) + Суплекс Селену + сульфат Купруму та іодит Калію. В 1 кг СР міститься, мг: 
Цинку – 40; Мангану – 40; Кобальту – 0,5; Селену – 0,3; Купруму – 9 та Іоду – 0,8.

V дослідна 9
КС + змішанолігандні комплекси Цинку, Мангану, Кобальту (на 22 % менше, ніж у 3-й 
групі) + Суплекс Селену + сульфат  Купруму та іодит Калію. В 1 кг СР  міститься, мг: 
Цинку – 35; Мангану – 35; Кобальту – 0,4; Селену – 0,3; Купруму – 9 та Іоду – 0,8.

Таблиця 2 – Молочна продуктивність дослідних корів (n= 9; M±m)

Показник
Групи

контрольна дослідні
2 3 4 5

Надій молока на 1 корову, кг 2220 2260 2230 2300 2340
Середньодобовий надій нату-
рального молока, кг 22,2 22,6 22,3 23,0 23,4

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 % 
жирності на 1 корову, кг 2120,0 2170,0 2169,0 2248,0 2311,0

± до контролю, кг - +98,7 +126,8 +169,8 +179,2
Середньодобовий надій моло-
ка 4 % жирності, кг 21,20±0,132 21,70±0,157* 21,69± 0,122* 22,48± 0,138** 23,11± 0,129***

± до контролю, кг - +0,50 +0,49 +1,28 +1,91
У % до контролю 100 102,36 102,31 106,04 109,01
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 кг нату-
рального молока, МДж ОЕ  8,85  8,81  8,90  8,76  8,52

Примітка:*p<0,05; **p<0,01; *p<0,001 порівняно з контрольною групою. 

Таблиця 3 – Коефіцієнти перетравності поживних речовин у дослідних корів (n=3; M±m),%

Показники
Групи

контрольна дослідні
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



37

tvppt.btsau.edu.ua                                                            Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 2021, № 1

Так, корови дослідних груп краще пере-
травлювали суху речовину, органічну речови-
ну, сирий протеїн, сирий жир, сиру клітковину 
і БЕР. Різниця в коефіцієнтах перетравності за 
сухою речовиною  в корів дослідних груп була 
більшою на 0,6–1,5 %, органічною речовиною 
– на 0,2–1,4, сирим протеїном – на 0,5–1,5, си-
рим 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 ко-
ефіцієнтах перетравності поживних речовин 
була статистично не значущою, однак найви-
щими вони були в 5-й дослідній групі.

 За період проведення балансового до-
сліду до організму корів контрольної групи 
надходило 2065 г сирого протеїну, 2-ї дослід-
ної групи – 2090, 3-ї – 2130, 4-ї – 2114 і 5-ї –  
2180 г, відповідно. Середньодобові надої мо-
лока за період проведення балансового до-
сліду становили в контрольній групі 18,4 кг з 
вмістом білка 3,28 %, тимчасом у корів 2-, 3-, 
4- 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 білка 
3,32 %, відповідно. 

Баланс Нітрогену наведено в таблиці 4. 
За даними таблиці 4 згодовування змі-

шанолігандних комплексів Цинку, Мангану 
і Кобальту дійним коровам в останній період 
лактації не мало суттєвого впливу на баланс 
Нітрогену в їх організмі. У середньому за добу 
дослідні корови споживали майже однакову 
кількість Нітрогену. Найменше – 330,4 г ко-
рови контрольної групи і найбільше – 348,8 г 
корови  5-ї дослідної групи. Корови 2-, 3- і 4-ї 
дослідних груп: 334,4; 340,8 і 338,24 г, відпо-
відно. Перетравлювався Нітроген у корів до-
слідних груп на рівні 255,82–270,32 г проти 
251,1 г у корів контрольної групи. Використан-
ня менших доз змішанолігандних комплексів 

Цинку, Мангану і Кобальту у раціонах 3-, 4- і 
5-ї дослідних груп зменшило виділення Нітро-
гену з калом, за винятком 3-ї дослідної групи. 
У корів контрольної групи за добу виділялося 
з калом 79,3 г Нітрогену, а у корів 2-, 3-, 4- і 5-ї 
дослідних груп екскреція з калом була на 0,72; 
0,23; 2,18 і 0,82 г меншою. Завдяки цьому у до-
слідних корів порівняно з контролем частка пе-
ретравленого Нітрогену зросла на 4,72 г у 2-й 
дослідній групі, та на 10,63; 10,02 і 19,22 г –  
у 3, 4 і 5-й групах відповідно.

Виділення Нітрогену з сечею в корів до-
слідних 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 
зумовлено більшою кількістю перетравленого 
Нітрогену. Найкраще використовували Нітро-
ген корови 5-ї дослідної групи.

Краща перетравність та менша екскреція 
Нітрогену з сечею сприяли збільшенню тран-
сформації його в білок молока корів дослід-
них груп. Корови 2, 3, 4 і 5-ї дослідних груп 
виділяли з молоком за добу на 3,36; 5,88; 5,01 і  
7,31 г Нітрогену більше, відповідно, що є од-
ним із основних чинників підвищення молоч-
ної продуктивності.

Відкладання Нітрогену в тілі було більшим 
у корів дослідних груп, незважаючи на більш 
інтенсивне його використання на продукуван-
ня молока. У корів 2-, 3-, 4- 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 зна-
чущим (р < 0.05) порівняно з тваринами кон-
трольної групи. Так, Нітроген, який відклався 
в тілі та витрачений організмом на синтез мо-
лока в корів дослідних груп був вищим за кон-
троль на 5,46–20,11 г, або 4,25– 15,66 %. 

Таблиця 4 – Середньодобовий обмін Нітрогену в дослідних корів, г

Показники
Групи

контрольна дослідні
2 3 4 5

Спожито Нітрогену з кормами 330,4 334,4 340,8 338,24 348,8
Перетравлено 251,1 255,82 261,73 261,12 270,32
Виділено:
з калом 79,3 78,58 79,07 77,12 78,48
з сечею 122,69 121,95 123,34 120,4 121,8
з молоком 100,61 103,97 106,49 105,62 107,92
Всього 302,6 304,5 308,9 303,14 308,2
Відкладено у тілі, M±m 27,8±0,21 29,9±0,19 31,9±0,30* 35,1±0,28* 40,6±0,16*
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:*p<0,05; **p<0,01; *p<0,001 порівняно з контрольною групою.
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Спожитий Нітроген до виділеного з моло-
ком та відкладеного в тілі у корів контрольної 
групи становив 38,87 %, тимчасом у тварин 2-, 
3-, 4- і 5-ї дослідних груп – 40,03, 40,60, 41,60 
і 42,58 %, відповідно, а щодо його відношення 
до загальної перетравленої кількості, то част-
ка  відкладеного в тілі і виділеного з молоком у 
тварин контрольної групи становила 51,14 %, а 
у дослідних – 52,33–54,94 %.

Результати дослідження та обговорення. 
Повноцінна збалансована годівля високопродук-
тивних корів та якісні корми є запорукою успіш-
ного і рентабельного молочного скотарства.

Як стверджують [2, 8, 10], у кормах часто 
не вистачає Феруму, Купруму, Цинку, Манга-
ну, Кобальту, Іоду, а в останні роки Селену, 
які належать до біологічно активних речовин, 
що впливають на обмінні процеси в організмі 
тварин.

За даними авторів [1, 2, 5, 6], такі мікро-
елементи як Цинк, Манган і Кобальт є струк-
турними компонентами багатьох ферментів, 
вони беруть участь у метаболізмі нуклеїнових 
кислот, вуглеводів, білків і жирів, а також необ-
хідні для роботи імунної системи, входять до 
складу багатьох гормонів, впливають на стан 
шкірного покриву, щільність копитного рогу, 
сперматогенез, процеси молокоутворення, бе-
руть участь в енергетичному обміні, клітин-
ному диханні, підтримують антиоксидантний 
статус, регулюють активність розщеплення і 
всмоктування поживних речовин.

За дефіциту цих мікроелементів [1, 2, 5, 6] 
у раціонах молочних корів порушуються об-
мінні процеси, що спричиняє деформацію ске-
лету та параліч у новонароджених телят. Че-
рез їх нестачу в кормах знижується здатність 
до відтворення, що проявляється низькою за-
пліднюваністю, абортами, можливим розсмок-
туванням плоду та частими гінекологічними 
захворюваннями, погіршується засвоєння віта-
мінів групи В, що негативно впливає на молоч-
ну продуктивність та вміст жиру в молоці.

Автори [3, 4, 7, 10, 11, 12,] стверджують, 
що надходження мікроелементів до тваринно-
го організму у вигляді сульфатних і хлоридних 
сполук, які у шлунково-кишковому каналі лег-
ко трансформуються в гідрооксисистеми, що 
мають низьку біодоступність, призводить до 
їх дефіциту. Крім того, мікроелементи в скла-
ді комбікормів у формі мінеральних солей ма-
ють антагоністичні відносини один з одним. 
Низька засвоюваність мікроелементів із неор-
ганічних сполук підвищує ризик забруднення 
навколишнього середовища, оскільки вони 
більшою мірою виділяються з організму, ніж 
всмоктуються.

Дослідниками [8, 13, 14, 15] доведено, що 
органічні форми мікроелементів мають по-
зитивну дію на тваринний організм. Кращі 
результати отримують за використання комп-
лексних сполук металів з амінокислотами або 
органічними кислотами (лігандами). У такій 
формі вони легко адсорбуються в кров’яне 
русло та проникають через мембрану клітин 
у місця їх локалізації. Використання хелатних 
комплексів у годівлі тварин позитивно впли-
ває на підвищення продуктивності, а також 
вони є більш перспективними з екологічного 
погляду. 

Висновки. 1. Забезпечення дефіциту Цин-
ку, Мангану і Кобальту в раціонах корів зміша-
нолігандними комплексами дає змогу зменши-
ти норми  цих мікроелементів, які сприяють 
покращенню перетравності поживних речо-
вин, а також поліпшують обмін і використання 
Нітрогену, що позитивно впливає на молочну 
продуктивність та витрати кормів і сприяє 
зменшенню виділення важких металів у навко-
лишнє середовище. 

2. Найкращі результати продуктивності 
та найменші витрати кормів на 1 кг продукції 
отримано в 5-й дослідній групі, тваринам якої 
згодовували кормосуміш, що містила в 1 кг СР, 
мг: Цинку – 35; Мангану – 35; Кобальту –0,4; 
Селену – 0,3; Купруму – 9 і Іоду – 0,8.
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Влияние скармливания смешаннолигандных 
комплексов Цинка, Марганца и Кобальта на продук-
тивность коров, переваримость корма и обмен азота в 
последний период лактации

Кропивка Ю.Г., Бомко В.С., Бабенко С.П.
Эффективность использования смешаннолигандных 

комплексов цинка, марганца и кобальта в составе рацио-
нов коров в последний период лактации, и их влияние 
на производительность, переваримость питательных 
веществ и обмен азота в их организме изучали в науч-
но-хозяйственном опыте, проведенном в ОАО «Терези-
но» Белоцерковского района Киевской области, где по 
принципу аналогов отобрали пять групп коров голштин-
ской, украинской красно-пестрой и украинской черно-пе-
строй молочных пород.

Разница в кормлении коров между группами заклю-
чалась в том, что для контрольной группы с микроэле-
ментов к норме балансировали только селен, медь и йод. 
Коровам 2- и 3-й опытных групп к норме доводили все 
микроэлементы (для 2-й опытной группы за счет сульфа-
тов цинка, марганца, кобальта, меди, Суплекса селена и 
йодистого калия, для 3-й – вместо сульфатов цинка, мар-
ганца и кобальта вводили их смешаннолигандные комп-
лексы). Для коров 4-й опытной группы концентрацию 
цинка, марганца и кобальта в 1 кг СВ кормосмеси умень-
шили на 11 % по сравнению с 3-й группой, а для 5-й – на 
22 % меньше, чем в 3-й группе.

Результаты проведенных исследований свидетель-
ствуют, что применение в кормлении коров разных доз 
смешаннолигандных комплексов цинка, марганца, ко-
бальта, а также использование Суплекса селена, сульфата 
меди и йодистого калия в последние 100 суток лактации  
по-разному повлияло на продуктивность. Если от каж-
дой коровы контрольной группы в последний период 
лактации было надоено 2220 кг молока, то от коров 
2–5-й опытных групп – на 40–120 кг больше. Разница в 
среднесуточных удоях молока 4 % жирности составила  
0,5–1,91 кг, и была достоверной (p <0,001).

По результатам балансового опыта, животные опыт-
ных групп лучше переваривали питательные вещества 
кормов и усваивали азот. Так, у коров 2-, 3-, 4- и 5-й 
опытных групп азота отложилось в теле больше на 2,1, 
4,1, 7,3 и 12,8 г, соответственно (р <0,05) по сравнению 
с животными контрольной группы, что способствует по-
вышению молочной продуктивности и уменьшению по-
требности в этих элементах.

Использование смешаннолигандных комплексов 
цинка, марганца и кобальта способствует повышению 
молочной продуктивности, уменьшению затрат кормов 
на 1 кг продукции, а также уменьшает потребность в этих 
элементах. Лучшие результаты производительности по-
лучены в 5-й опытной группе, животным которой скарм-
ливали  кормосмесь, которая содержала в 1 кг СВ, мг: 
Цинка – 35, Марганца – 35; Кобальта – 0,4; Селена – 0,3; 
Меди – 9 и Иода – 0,8.

Ключевые слова: коровы, цинк, марганец, кобальт, 
медь, Суплекс селена, йод, калий, смешаннолигандные 
комплексы, баланс азота.

The Influence of feeding mixed ligand complexes of 
zinc, manganese and cobalt on cow productivity, feed 
digestivity and nitrogene exchange in the final period of 
lactation

Kropyvka Yu., Bomko V., Babenko S.
The effectiveness of the use of mixed ligand complexes 

of Zinc, Manganese and Cobalt in the diets of high-yielding 
cows in the final period of lactation, and their effect on 
productivity, nutrients digestibility and nitrogen metabolism 
in the animals’ body was studied in a scientific economic 
experiment conducted at the Terezyne Ltd. of Bila Tserkva 
district, Kyiv region. Five groups of highly productive 
cows of Holstein, Ukrainian red-spotted and Ukrainian 
black-spotted dairy breeds were selected on the principle of 
analogues.

The difference in feeding cows of the groups was in the 
following:

-	 the diet of the control 1st group was balanced to the 
norm only with trace elements of Selenium, Copper and 
Iodine. 

-	 cows of the 2nd and 3d experimental group were fed 
with the norm of all trace elements (for the 2nd experimental 
groupthe norm was provided due to introducing sulfates of 
Zinc, Manganese, Cobalt, Copper, Selenium Suplex and 
Potassium iodide; for the 3d experimental group ,  sulfates 
of Zinc, Manganese and Cobalt were substituted with their 
mixed ligand complexes). 

-	 for cows of 4th experimental group, the concentration 
of Zinc, Manganese and Cobalt in 1 kg of  dry matter feed 
was reduced by 11% compared to the group 3.

-	  for the 5thgroup it was 22% lower than in the group 3.
The results of the studies show that the use different 

doses of mixed ligand complexes of Zinc, Manganese, Cobalt 
in cows feeding with the use of Selenium Suplex, Copper 
sulfate and Potassium iodide during the final 100 days of 
lactation did not affect milk productivity. Each cow of the 
control group in the final period of lactation yielded 2220 kg 
of natural milk, whereas the cows of the experimental groups 
2-5 yielded 40-120 kg more. The difference in the average 
daily milk yield of 4% fat was 0.5–1.91 kg, and this difference 
was significant (p <0.001).

The results of the balance experiment show that the 
experimental groups animals digested feed nutrients and 
absorbed Nitrogen better.  Nitrogen was deposited in the body 
of cows of experimental groups 2, 3, 4 and 5 by 2.1 g, 4.1, 
7.3 and 12.8 g, respectively (p <0.05) in comparison with the 
control group, which provided milk productivity increase and 
reduce the need for these elements.

https://jasbsci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40104-016-0072-1
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The use of mixed ligand complexes of Zinc, Manganese 
and Cobalt contributes to milk productivity increase through 
reducing feed costs per 1 kg of product and reduces the need 
for these elements. The best performance results were obtained 
in the experimental group 5, where the animals were fed with 
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open-access article distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and 
reproduction in any medium, provided the original author and source are 
credited.

the feed containing 1 kg of dry matter, mg: Zinc 35, Manganese 
35; Cobalt 0.4; Selenium 0.3; Copper 9 and Iodine 0.8.

Key words: cows, Zinc, Manganese, Cobalt, Copper, 
Selenium Suplex, Potassium iodide, mixed ligand complexes, 
Nitrogen balance.


