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The article presents the results of studying the effectiveness of feeding different levels of 

mixed-ligand complexes of zinc, manganese and cobalt to high-yielding cows of Holstein, Ukrainian 

black-spotted dairy and Ukrainian red-spotted dairy breeds in the early dry period and the complex-

es’ impact on feed consumption, live weight indicators, pos tpartum condition, and hematological 

blood parameters. The research results showed that the best consumption of dry matter (DM) in the 

diets of cows of the 5th experimental group was due to better eating of hay, silage and haylage – by 

3.92 % as compared to the control group. Good consumption of feed by animals ensured the increase 

in their live weight. Cows of the 1st (control) group increased live weight by 25.1  kg, while the in-

crease in cows’ live weight of the experimental groups was higher in comparison with the control by 

1.2-9.6 % or 0.3-2.4 kg. The difference was significant for cows of the 4th and 5th experimental 

groups (P<0.01 – P < 0.001). At lower levels of mixed-ligand complexes of zinc, manganese and 

cobalt, the concentration of which in 1 kg of DM feed mixture was, in mg: zinc – 27.0; manganese – 

27.0; cobalt – 0.34, the live weight of calves in the experimental groups at birth increased by 2.6 -

6.6 % in comparison with the control. Also, lower doses of these microelements in the form of mixed-

ligand complexes in the diet of pregnant dry cows had a positive effect on their birth rates. In partic u-

lar, cows of the experimental groups had a better labor process and no cases of placental retention 

were detected. Of 10 cows in the control group, 7 heads, or 70 % calved down without outside assis-

tance, in the 2nd experimental group – 9 heads, and in the 3rd, 4th and 5th groups – 10 heads from 

each, or 100 %. Placental separation in all cows of the 3rd, 4th and 5th experimental groups took 

place in time, in the 2nd experimental group, one cow had placental retention, and in the control 

group – two. The analysis of hematological parameters of experimental cows has shown that mixed-

ligand complexes of zinc, manganese and cobalt in concentrated feeds have a positive effect on the 

body and health of cows. The most effective was the dose of mixed-ligand complexes of zinc, manga-

nese and cobalt with the concentration in 1 kg of DM feed mixture: of zinc – 31.5 mg, manganese – 

31.5 mg and cobalt – 0.41 mg. 
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mixed-ligand complexes of zinc, manganese, cobalt. 
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МАНГАНУ Й КОБАЛЬТУ В ГОДІВЛІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ У РАННІЙ 
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У статті представлені результати вивчення ефективності згодовування різних рівнів змішанолі-

гандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту високопродуктивним коровам голштинської, 

української чорно-рябої молочної і української червоно-рябої молочної порід у ранній сухостійний пе-

ріод та вплив цих комплексів на споживання кормів, показники живої маси, післяпологовий стан та 

гематологічні параметри крові. Результати досліджень свідчать, що найкраще споживали суху ре-

човину раціонів корови 5-ї дослідної групи через краще поїдання сіна, силосу і сінажу – на 3,92 % 

порівняно з контрольною групою. Добре споживання кормосуміші тваринами забезпечило зростання 

їх живої маси. Корови 1-ї контрольної групи збільшили живу масу на 25,1 кг, тоді як збільшення 

живої маси в корів дослідних груп було вищим порівняно з контролем на 1,2–9,6 % або на 0,3–2,4 кг. 

Різниця була достовірна для корів 4-ї і 5-ї дослідних груп (Р<0,01 – Р<0,001). При менших рівнях змі-

шанолігандних комплексів Цинку, Мангану й Кобальту, концентрація яких в 1 кг СР кормосуміші 

становила, мг: Цинку – 27,0; Мангану – 27,0; Кобальту – 0,34 жива маса телят при народженні 

збільшилась на 2,6–6,6 % у дослідних групах порівняно з контрольною. Також менші дози цих мікрое-

лементів у вигляді змішанолігандних комплексів у раціоні тільних сухостійних корів позитивно 

вплинули на їхні пологові показники. Зокрема, у корів дослідних груп краще перебігав пологовий процес 

і не спостерігали випадків затримання плаценти. З 10 корів контрольної групи без сторонньої допо-

моги розтелилося 7 голів, або 70 %, у 2-й дослідній групі – 9 голів, а в 3-й, 4-й і 5-й – по 10 голів, або 

100 %. Відділення плаценти в усіх корів 3-ї, 4-ї і 5-ї дослідних груп відбулося своєчасно, у 2-й дослідній 

групі затримка посліду була в однієї корови, а в контрольній групі – у двох. Аналіз гематологічних 

показників піддослідних корів свідчить, що змішанолігандні комплекси Цинку, Мангану й Кобальту у 

складі концентрованих кормів мають позитивний вплив на організм та здоров’я корів. Найефектив-

нішою виявилась доза змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану й Кобальту з концентрацією в 1 

кг СР кормосуміші: Цинку – 31,5 мг, Мангану – 31,5 мг і Кобальту – 0,41 мг. 

Ключові слова: високопродуктивні корови, жива маса, гематологічні показники, мікроелементи, 

змішанолігандні комплекси Цинку, Мангану, Кобальту. 

Вступ 

Процес комплектування високопродуктивного стада за рахунок добору й підбору тварин місцевих 

порід є досить тривалим і для його прискорення можливим є використання тварин вітчизняної селекції 

із частковим завезенням нетелей зарубіжної селекції. Такі заходи дозволять суттєво підвищити генети-

чний потенціал тварин існуючих стад, зважаючи на поліпшуючий ефект голштинської породи [3, 16]. 

В Україні виведені українські чорно-ряба й червоно-ряба молочні породи з генетичним потенціа-

лом молочної продуктивності 7–9 тис. кг за лактацію, який не на всіх фермах і комплексах реалізу-

ється повністю через недосконале утримання та неповноцінну годівлю, що часто стає причиною 

вибракування корів. Через раннє вибракування більшість корів не доживає до віку максимальної 

продуктивності в 4–5 лактацій, що призводить до зниження рентабельності виробництва молока [5, 

12, 16]. Тому сукупність заходів на таких фермах і комплексах повинна бути спрямована на організа-

цію повноцінної годівлі тварин, на вирощування молодняку, правильну підготовку нетелей до 

отелення з подальшою оцінкою корів-первісток для досягнення генетичного прогресу при формуван-

ні високопродуктивного стада [3, 15, 20]. 

Мікроелементи Цинк, Манган, Кобальт і Селен належать до біологічно активних речовин, які 

впливають на обмін білків, жирів і вуглеводів в організмі тварин, оскільки є необхідними компонен-

тами або активаторами багатьох ферментів та гормонів. Крім того, вони зміцнюють імунну систему 

організму і впливають на відтворні функції тварин [2, 9, 17, 19]. 
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У повноцінній годівлі корів із біологічно активних речовин важлива роль відводиться мінеральним 

елементам [6, 9, 10, 11, 21], тому що вони беруть активну участь у перетравленні та обміні поживних 

речовин, використовуються організмом як структурний матеріал, створюють нормальні умови для роботи 

всіх внутрішніх органів, м’язів і нервової системи, знешкоджують шкідливі для організму продукти обмі-

ну [1, 13, 18, 22]. Позитивно впливають на активність ферментів, гормонів, вітамінів, стабілізують кисло-

тно-лужну рівновагу й осмотичний тиск. Впливають на функції кровотворення, ендокринних залоз, мік-

рофлору травного тракту, беруть участь у біосинтезі білка, проникності клітинних мембран і т.д. [4, 7, 8]. 

Мета статті. З’ясувати доступність Цинку, Мангану і Кобальту для організму високопродукти-

вних корів з органічних і неорганічних їх сполук та вплив досліджуваних доз мікроелементів в 1 кг 

сухої речовини (СР) на показники живої маси, післяпологовий стан та гематологічні параметри крові 

високопродуктивних корів. 

Завдання досліджень полягає у встановленні оптимальних доз введення змішанолігандних комплек-

сів Цинку, Мангану і Кобальту до раціонів високопродуктивних корів у ранній сухостійний період. 

Матеріали і методика досліджень 

Експериментальні дослідження проводили у ТДВ «Терезине» Білоцерківського району Київської 

області. Для досліду за принципом аналогів відібрали п’ять груп по 10 голів у кожній високопродук-

тивних корів голштинської, української червоно-рябої та української чорно-рябої молочних порід. 

Відомо, що в сухостійний період у корів інтенсивно проходить ріст та розвиток плоду й накопи-

чення поживних речовин для майбутньої лактації. На сьогодні годують високопродуктивних корів у 

сухостійний період в першу його половину високоякісними грубими й соковитими кормами з дода-

ванням 1–2 кг концентрованих кормів або без них, а у другу половину – концентрованих кормів 

використовують 3–4 кг. При цьому слідкують за збалансованістю раціонів не тільки за основними 

поживними речовинами, але й за біологічно активними, такими як мікроелементи, вітаміни. Тому у 

дослідженнях вивчали ефективність використання змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану й 

Кобальту в раціонах високопродуктивних сухостійних корів у ранній період сухостою згідно зі 

схемою досліду (таблиця 1). Для корів контрольної групи використовували дозу змішанолігандного 

комплексу Цинку, Мангану й Кобальту з концентрацією в 1 кг СР кормосуміші (КС), мг: Цинку – 

45,0; Мангану – 45,0 і Кобальту – 0,63. У 2-й, 3-й, 4-й і 5-й дослідних групах концентрація цих 

мікроелементів була нижчою порівняно з контролем на 10 %, 20, 30 і 40 %. Схема досліду наведена в 

таблиці 1. 

1. Схема науково-господарського досліду, n=10

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 – 45,0; Мангану 

– 45,0; Кобальту – 0,63; Селену – 0,3; Купруму – 9 і Йоду – 0,7.

2 дослідна 

КС + змішанолігандні комплекси Цинку, Мангану, Кобальту + Суплекс Se й  

сульфат купруму та йодит калію. В 1 кг СР міститься, мг: Цинку – 40,5; Мангану 

– 40,5; Кобальту – 0,56; Селену – 0,3; Купруму – 9 і Йоду – 0,7.

3 дослідна 

КС + змішанолігандні комплекси Цинку, Мангану, Кобальту + Суплекс Se й  

сульфат купруму та йодит калію. В 1 кг СР міститься, мг: Цинку – 36,0; Мангану 

– 36,0; Кобальту – 0,49; Селену – 0,3; Купруму – 9 і Йоду – 0,7.

4 дослідна 

КС + змішанолігандні комплекси Цинку, Мангану, Кобальту + Суплекс Se й  

сульфат купруму та йодит калію. В 1 кг СР міститься, мг: Цинку – 31,5; Мангану 

– 31,5; Кобальту – 0,41; Селену – 0,3; Купруму – 9 і Йоду – 0,7.

5 дослідна 

КС + змішанолігандні комплекси Цинку, Мангану, Кобальту + Суплекс Se й  

сульфат купруму та йодит калію. В 1 кг СР міститься, мг: Цинку – 27,0; Мангану 

– 27,0; Кобальту – 0,34; Селену – 0,3; Купруму – 9 і Йоду – 0,7.

Статистичну обробку даних проводили за М. О. Плохінським [14]. 

Результати досліджень та їх обговорення 

Якщо після завершення зрівняльного періоду досліду різниця в годівлі піддослідних корів за гру-

пами була відсутня, то в основний період досліду використання різних рівнів змішанолігандних ком-
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плексів Цинку, Мангану й Кобальту по-різному позначилися на поїданні об’ємних кормів, про що 

свідчать дані таблиці 2. 

2. Раціони годівлі сухостійних корів живою масою 650 кг, у середньому за 30 діб досліду

(за споживанням кормів) 1-а фаза 

Показники 
Групи 

1 контрольна 2 дослідна 3 дослідна 4 дослідна 5 дослідна 

Кормова суміш, кг 34,6 35,0 35,2 35,5 35,8 

У раціоні міститься: 

Кормові одиниці, кг 13,20 13,30 13,38 13,47 13,60 

Обмінна енергія, МДж 145,0 146,3 146,9 148,0 149,0 

Суха речовина, кг 14,58 14,73 14,80 14,90 15,03 

Сирий протеїн, г 2098,0 2115,5 2118,6 2137,5 2150,7 

Розщеплений протеїн, г 1434,6 1446,1 1452,2 1460,6 1469,2 

Нерозщеплений протеїн, г 663,3 669,3 672,3 676,8 681,3 

Перетравний протеїн, г 1441,7 1452,5 1458,1 1466,1 1474,2 

Лізин, г 92,1 92,9 93,3 93,9 94,4 

Метіонін, г 63,5 64,1 64,4 64,8 65,3 

Триптофан, г 36,9 37,2 37,3 37,7 37,9 

Сира клітковина, г 4051,2 4102,6 4127,8 4166,8 4205,3 

Крохмаль, г 721,2 738,5 746,6 743,4 746,3 

Цукор, г 1679,2 1685,5 1689,8 1693,5 1698,2 

Сирий жир, г 701,6 709,2 713,3 718,7 724,4 

Сіль кухонна, г 34 34 34 34 34 

Кальцій, г 126,4 127,9 128,6 129,7 130,8 

Фосфор, г 41,0 41,3 41,4 41,7 41,9 

Сірка, г 25,7 25,9 26,0 26,2 26,4 

Купрум, мг 145 145 145 145 145 

Цинк, мг 657,0 591,3 525,6 459,9 394,2 

Манган, мг 657,0 591,3 525,6 459,9 394,2 

Кобальт, мг 9,2 8,2 7,2 6,2 5,2 

Йод, мг 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 

Селен, мг 0,17 0,17 0,17 0,17 0.17 

Каротин, мг 875 875 875 875 875 

Вітамін D, МО 17500 17500 17500 17500 17500 

Із 38 кг кормосуміші тварини 1-ї контрольної групи з’їдали 34,6 кг, тварини 2-ї дослідної гру-

пи – 35,0 кг, 3-ї дослідної групи – 35,2 кг, 4-ї дослідної групи – 35,5 кг і 5-ї дослідної групи – 

35,8 кг. 

Споживання сухих речовин кормів у розрахунку на 100 кг живої маси корів складали 2,43  кг у 

1-й контрольній групі і 2,46–2,50 кг у дослідних групах. Найкраще споживали суху речовину раці-

онів корови 5-ї дослідної групи через краще поїдання сіна, силосу і сінажу – на 3,92 % порівняно з 

контрольною групою. Спожиті корми забезпечували корів сирим протеїном на рівні 14,3–14,4 % від 

сухої речовини, важкорозчинною його фракцією на рівні 68,4 % від сирого протеїну. 

Корови дослідних груп споживали 146,3–149,0 МДж обмінної енергії проти 145,0 МДж конт-

рольної групи. При цьому відсоток клітковини від сухої речовини становив: у 1 -й контрольній 

групі 27,2 %, у дослідних групах 27,9–28,0 %, що було в межах норми. Цукрово-протеїнове 

відношення складало 1,15–1,16 : 1 у дослідних групах, а в контролі 1,16 : 1. 

Забезпеченість сирим протеїном, сирим жиром, макро- і мікроелементами відповідала нормі. 

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

рівнів мікроелементів Цинку, Мангану й Кобальту забезпечило залежність їхньої живої маси від 

цих показників (табл. 3). 
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У кінці першої фази сухостійного періоду жива маса піддослідних тварин збільшилася (табл. 3). 

Корови 1-ї контрольної групи збільшили живу масу на 25,1 кг, тоді як збільшення живої маси в 

корів дослідних груп було вищим порівняно з контролем на 1,2–9,6 % або на 0,3–2,4 кг. Різниця 

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

У цей період корови менше споживають кормів через зменшення об’єму шлунково-

кишкового тракту за рахунок росту плоду й більш раціонально використовують поживні речо-

вини корму на інтенсивний його ріст та відкладення поживних речовин в організмі. Тому, на 

нашу думку, на основі отриманих показників менші рівні Цинку, Мангану й Кобальту за 

рахунок їх змішанолігандних комплексів забезпечують корів у перші 30 днів сухостійного 

періоду потребу в цих мікроелементах. Зважаючи на це, норми мікроелементів при використа н-

ні органічних їх форм можуть бути значно нижчими. 

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

Показники 

Група 

контрольна дослідна 

1 2 3 4 5 

Перша фаза сухостійного періоду 

Жива маса на початку, кг 604,4±4,68 605,2±4,89 604,8±4,40 604,5±3,67 603,6±4,55 

Жива маса на 30-й день,кг 629,5±3,93 630,6±3,61 630,8±2,93 631,7±2,37 630,1±2,61 

Приріст за 30 днів,кг 25,1±0,49 25,4±0,53 25,9±0,52 27,5±0,65 27,5±0,54 

Середньодобовий приріст, г 836±15,0 847±14,1 863±15,9 907±10,6 917±13,6 

у % до контролю 100,0 101,3 103,2 108,5 109,7 

Друга фаза сухостійного періоду 

Жива маса на 60-й день,кг 654,3±3,63 655,8±3,68 656,6±3,11 657,7±3,45 656,2±3,31 

Приріст за 30 днів,кг 24,8±0,47 25,2±0,52 25,7±0,53 26,0±0,40 26,1±0,50 

Середньодобовий приріст, г 827±14,2 840±15,5 857±15,1 867±14,7 870±14,5 

у % до контролю 100,0 101,6 103,7 104,9 105,3 

Приріст за 60 днів,кг 49,9±0,48 50,6±0,53 51,6±0,54 53,2±0,54 53,6±0,52 

Середньодобовий приріст, г 832±14,6 843±14,8 860±15,5 887±12,7 894±14,0 

Жива маса новонароджених 

телят, кг 
30,3±0,54 31,1±0,68 31,8±0,47 32,0±0,37 32,3±0,43 

у % до контролю 100,0 102,6 104,9 105,6 106,6 

У другій фазі сухостійного періоду піддослідні корови продовжували збільшувати свою 

живу масу за рахунок росту плоду й відкладення поживних речовин в організмі. Прирости 

живої маси були дещо меншими порівняно з першою фазою сухостійного періоду і становили: у 

1-й контрольній групі 24,8 кг, у 2-й дослідній групі – 25,2 кг, у 3-й дослідній групі – 25,7 кг, у 

4-й дослідній групі – 26,0 кг і у 5-й дослідній групі – 26,1 кг. 

Отже, більш високі рівні змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану й Кобальту суттєво-

го впливу на прирости живої маси корів у сухостійний період не мали. Навпаки, при менших 

рівнях цих мікроелементів за рахунок їх змішанолігандних комплексів спостерігалася тенденція 

до збільшення живої маси дослідних корів. 

Протягом 10 днів відбулося отелення у всіх піддослідних корів. При менших рівнях зміш а-

нолігандних комплексів Цинку, Мангану й Кобальту жива маса телят при народженні збільш и-

лась на 2,6–6,6 % у дослідних групах порівняно з контрольною. 

Кращі показники були в корів, у раціонах яких використовували сульфат купруму, Суплекс 

селену і йодид калію і змішанолігандні комплекси Цинку, Мангану й Кобальту, концентрація 

яких в 1 кг СР кормосуміші становила, мг: Цинку – 27,0; Мангану – 27,0; Кобальту – 0,34. 

При отеленнях слідкували за їх перебігом і особливу увагу звертали на характер відділення 

посліду після отелення в піддослідних корів. Пологові показники піддослідних корів наведені у 

таблиці 4. 
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Використання різних рівнів змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану й Кобальту в 

раціоні тільних сухостійних корів позитивно вплинуло на їхні пологові показники. Зокрема, у 

корів дослідних груп краще перебігав  пологовий процес і не було відзначено випадків затри-

мання плаценти (табл. 4). 

Так, з 10 корів у контрольній групі без сторонньої допомоги розтелилося 7 голів, або 70 %. У 2-й 

дослідній групі таких корів було 9 голів, а у 3-й, 4-й і 5-й ‒ по 10 голів, або 100 %. 

4. Пологові показники піддослідних корів

Показники 

Група 

контрольна дослідна 

1 2 3 4 5 

Кількість корів, голів 10 10 10 10 10 

Отелення відбулося без сторонньої до-

помоги, голів 
7 9 10 10 10 

У % від загальної кількості корів 70 90 100 100 100 

Надана допомога під час пологів, голів 3 1 0 0 0 

У % від загальної кількості корів 30 10 0 0 0 

Плацента відділилася самостійно, голів 8 9 10 10 10 

У % від загальної кількості корів 80 90 100 100 100 

Затримання плаценти, голів 2 1 0 0 0 

У % від загальної кількості корів 20 10 0 0 0 

Відділення плаценти відбулося за вете-

ринарної допомоги, голів 
1 0 0 0 0 

У % від загальної кількості корів 10 0 0 0 0 

Ендометрити, голів 1 0 0 0 0 

У % від загальної кількості корів 10 0 0 0 0 

Мастит, голів 1 1 0 0 0 

Під час пологів трьом коровам 1-ї контрольної групи надавали допомогу, тоді як у 2-й дослідній 

групі такої допомоги потребувала лише одна корова, а у 3-й, 4-й і 5-й дослідних групах таких корів не 

виявилося зовсім. 

Щодо відділення плаценти, то вона в усіх корів 3-ї, 4-ї і 5-ї дослідних груп відділилася своєчасно. У 

2-й дослідній групі корів із самостійно відділеною плацентою було 9 голів, або 90 %. У контрольній групі 

нормальне відділення плаценти відбулося лише у восьми корів, що склало 80 % від загальної кількості. 

Затримання плаценти в корів 1-ї контрольної групи мало місце у 20 % випадках, 2-ї дослідної – 10 %. У 

3-й, 4-й і 5-й дослідних групах корів із порушеним режимом відділення плаценти не було зовсім. 

У однієї корови контрольної групи довелося відділяти плаценту працівнику ветеринарної медици-

ни, а серед корів дослідних груп таких не було взагалі. Окрім зазначеного вище, одна корова з 1-ї 

контрольної групи захворіла на ендометрит, який потрібно було лікувати впродовж 6-ти днів та в од-

нієї корови контрольної й однієї корови 2-ї дослідної груп виявлена початкова стадія маститу вим’я. 

Отже, аналіз післяпологового стану піддослідних корів є підставою для ствердження, що різні 

рівні змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану й Кобальту сприяють кращому перебігу пологів, 

зменшують удвічі затримання плаценти, дають змогу запобігти виникненню ендометритів. 

Уведення до раціону корів дослідних груп різних рівнів змішанолігандних комплексів Цинку, 

Мангану й Кобальту мало відповідний вплив на біохімічні показники їхньої крові (табл. 5). 

Концентрація гемоглобіну у крові корів 2-ї дослідної групи була на 3,1 г/л менше, ніж у контролі, 

а 3-ї – на рівні контролю (табл. 5). Корови 4-ї дослідної групи з рівнем змішанолігандних комплексів: 

Цинку – 31,5 мг, Мангану – 31,5 мг і Кобальту – 0,41 мг в 1 кг СР кормосуміші, за концентрацією 

гемоглобіну у крові перевищували контрольних аналогів на 8,4 г/л, або 6,9 %. Корови 5-ї дослідної 

групи містили гемоглобіну у крові на 3,7 г/л більше, ніж тварини контрольної групи, але менше на 

4,7 г/л порівняно з коровами 4-ї дослідної групи. 

Відповідно до гемоглобіну кількість еритроцитів помітно збільшувалась у крові корів 4-ї і 5-ї 

дослідних груп на 1,22 і 0,67 Т/л. 
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Щодо вмісту у крові піддослідних корів лейкоцитів, то тут однозначних змін під впливом досліджу-

ваного фактора не виявлено. Зокрема, у крові корів 4-ї і 5-ї дослідних груп він був практично на рівні 

контролю, а у тварин 2-ї і 3-ї дослідних груп перевищував контроль відповідно на 0,39 і 0,20 Г/л. 

Важливим показником забезпеченості тварин перетравним протеїном і ефективності засвоєння його 

організмом є концентрація загального білка в сироватці крові. Всі досліджувані рівні змішанолігандних 

комплексів Цинку, Мангану й Кобальту сприяли підвищенню вмісту загального білка в сироватці крові 

піддослідних корів. При цьому найбільша різниця (6,4 г/л) відзначена між коровами 4-ї дослідної групи 

й контролем. У корів інших дослідних груп цей показник перевищував контроль на 2,1-4,1 г/л. 

5. Біохімічні показники крові піддослідних корів (n=4; M±m)

Показники 

Група 

контрольна дослідна 

1 2 3 4 5 

Гемоглобін, г/л 122,1±0,62 119,0±0,50 122,2±0,97 130,5±0,70 125,8±0,48 

Еритроцити, Т/л 8,43±0,62 8,33±0,44 8,46±0,51 9,65±0,49 9,10±0,57 

Лейкоцити, Г/л 7,15±0,29 7,54±0,73 7,35±0,49 7,14±0,61 7,22±0,91 

Загальний білок, г/л 76,4±0,15 78,5±0,43 80,5±0,21*** 82,8±0,16** 7,96±0,53* 

у т.ч. альбуміни, г/л 30,2±0,15 31,1±0,10 32,2±0,19 32,5±0,22 31,7±0,14 

α-глобуліни, г/л 14,6±0,10 13,2±0,04 14,1±0,11 14,9±0,08 14,5±0,14 

β-глобуліни, г/л 12,1±0,02 12,2±0,09 12,0±0,03 11,8±0,05 12,0±0,03 

γ-глобуліни, г/л 19,5±0,06 22,0±0,10** 22,2±0,05** 23,6±0,14** 21,4±0,02** 

Лужний резерв, мг% 57,6±2,13 58,8±1,94 66,2±2,32 57,5±2,72 60,5±1,97 

Кетонові тіла, г/л 0,068±0,002 0,064±0,003 0,062±0,002 0,067±0,001 0,065±0,002 

Неорганічний фос-

фор, ммоль/л 
2,24±0,08 2,33±0,04 2,59±0,22** 2,57±0,12** 2,27±0,19 

Кальцій, ммоль/л 2,57±0,09 2,58±0,07 2,55±0,14 2,46±0,18 2,48±0,22 

Натрій, ммоль/л 141,4±4,06 138,3±2,44 141,8±5,08 139,6±4,62 141,4±5,19 

Калій, ммоль/л 4,87±0,31 4,18±0,32 5,13±0,27 5,29±0,33 5,21±0,39 

Селен, мкмоль/л 0,66±0,02 1,17±0,06*** 2,11±0,07*** 2,33±0,04*** 2,87±0,07*** 

Каталаза, од. H2O2 6,42±0,15 6,63±0,64 6,96±0,48 7,14±0,16* 7,43±0,15** 

Пероксидаза, с 19,6±0,1 18,3±2,8 17,0±3,3* 15,2±0,2** 16,9±0,4** 

ЛЖК, мг% 7,74±0,50 7,33±0,55 7,50±0,71 7,43±0,45 7,62±0,58 

Вітамін Е, мкмоль/л 40,32±1,10 47,28±1,90 58,08±0,90** 60,72±1,70*** 57,36±2,10** 

Глутатіон: загаль-

ний, мг% 
47,88±0,49 50,15±0,36 57,20±0,57* 60,40±0,28** 58,30±0,35* 

окислений, мг% 15,57±0,54 9,55±0,12 12,88±0,38 12,24±0,19 12,97±0,79 

відновлений, мг% 32,31±0,93 40,60±0,58* 44,42±0,87** 48,16±0,64** 45,33±0,72** 

Каротин, мг% 0,048±0,01 0,056±0,06 0,055±0,01 0,058±0,03 0,050±0,05 

Примітка: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001 порівняно з контролем. 

Зважаючи на те, що експеримент проводився на сухостійних коровах, особливе значення має кіль-

кісна оцінка фракційного складу білка, зокрема альбумінів і глобулінів. Як свідчать дані таблиці 5, 

можна стверджувати про наявність тенденції збільшення альбумінової фракції в сироватці крові корів 

дослідних груп. Щоправда, це збільшення в корів 2-ї і 4-ї дослідних груп становило лише 0,9 і 1,5 г/л 

порівняно з контролем, а у тварин 3-ї і 4-ї дослідних груп – на 2,0 і 2,3 г/л. 

Нижчі рівні змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану й Кобальту в 1 кг СР кормосуміші не 

спричиняли збільшення концентрації в сироватці крові корів дослідних груп α-глобулінової і 

β-глобулінової фракції білка, які були майже на рівні контролю, за винятком корів 2-ї дослідної гру-

пи, у крові яких містилося α-глобулінів на 1,4 г/л менше за контроль. Однак, що стосується 

γ-глобулінів, то їх було більше порівняно з контролем у сироватці крові корів усіх дослідних груп. 

При цьому найбільша різниця (4,1 г/л) відзначена в корів 4-ї дослідної групи, в 1 кг СР кормосуміші 
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яких рівень змішанолігандних комплексів Цинку й Мангану становив 31,5 мг, а Кобальту – 0,41 мг. З 

дослідних груп корів найменший вміст γ-гемоглобіну був у корів 5-ї дослідної групи й склав 21,6 г/л. 

Проте він був вищим порівняно з контрольною групою на 11,9 %. 

Лужний резерв крові був вищим у корів 2-ї, 3-ї і 5-ї дослідних груп на 1,1–89,5 %, а в 4-ї дослідної 

групи був на рівні контролю.  

У дослідженнях не вдалося визначити суттєво однозначного помітного впливу різних рівнів 

змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану й Кобальту на концентрацію неорганічного фосфору. 

У дослідних тварин підвищувалась каталазна й пероксидазна активність, що, очевидно, сприяло 

кращому перебігу окислювально-відновних процесів в організмі. 

Неоднакові рівні змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану й Кобальту в раціоні піддослід-

них корів спричиняли зміни концентрації глутатіону, який тісно пов’язаний з ферментом пероксида-

зою. Зокрема, у крові корів дослідних груп збільшився вміст загального (на 1,46–10,14 мг%) і 

відновленого (на 4,2–13,4 мг%) глутатіону за рахунок зменшення фракції окисленого глутатіону. 

У крові корів дослідних груп порівняно з контролем менше містилося летких жирних кислот 

(ЛЖК), що, на наш погляд, свідчить про їх краще засвоєння організмом тварин. 

Отже, на показники крові найкращий вплив мали такі рівні: Цинку – 31,5 мг, Мангану – 31,5 мг і 

Кобальту – 0,41 мг на 1 кг СР кормосуміші, у яку вводили змішанолігандні комплекси цих елементів. 

Висновки 

Нижчі рівні змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану й Кобальту в 1 кг СР кормосуміші 

позитивно впливали на кількість спожитих кормів та засвоєння поживних речовин раціонів дослід-

ними коровами. 

Кращі параметри росту живої маси, пологові показники та біохімічні параметри крові були в 

корів, у раціонах яких використовували змішанолігандні комплекси Цинку, Мангану й Кобальту, 

концентрація яких в 1 кг СР кормосуміші становила, мг: Цинку – 27,0–31,5; Мангану – 27,0–31,5; 

Кобальту – 0,34–0,41. 

Перспективи подальших досліджень. В подальшому буде вивчено ефективність використання 

різних рівнів змішанолігандних комплексів досліджуваних елементів в годівлі високопродуктивних 

корів у пізній сухостійний період. 
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