
Organic Minerals for cows – Total Replacement Technology

Дієта	 відіграє	 важливу	
роль	під	час	оптимізації	
природного	 імунітету	
тварин,	 особливо	 важ-

ливими	є	мікроелементи.	Згодову-
вання	 коровам	 мікроелементів	 в	
органічній	 формі	 може	 забезпечи-
ти	тварин	кращими	можливостями	
для	природного	захисту	і	допомоги	
у	запобіганні	впливу	патогенів,	що	
призводить	 до	 збільшення	 сома-
тичних	клітин	у	молоці.

Мінерали	 в	 організм	 коро-
ви	 надходять	 із	 трьох	 основних	
джерел:	 із	 кормів,	 кормових	 до-
бавок	 і	 води.	 Основна	 роль	 доба-
вок	 мікроелементів	 полягає	 в	 за-

безпеченні	 оптимального	 вмісту	
мікроелементів	 в	 організмі,	 що	
допомагає	тварині	успішно	долати	
періоди	 стресу	 без	 мікроелемент-
ної	 недостатності,	 сприяє	 поліп-
шенню	 здоров’я	 і	 продуктивнос-
ті.	 Однак	 мікроелементи	 можуть	
бути	присутніми	в	кормах	у	різних	
формах,	що	відрізняються	за	свої-
ми	властивостями.

Основні функції 
мікроелементів  
в організмі корів

	Мідь:	 впливає	 на	 метаболізм	 за-
ліза,	розвиток	кісток,	утворення	

колагену,	імунну	функцію,	при-
скорює	ріст.

	Марганець:	бере	участь	у	метабо-
лізмі,	 розвитку	 кісток,	 хрящів	 і	
сполучної	тканини.	Необхідний	
для	 нормального	 перебігу	 про-
цесу	 згортання	 крові,	 а	 також	
для	підтримки	в	нормі	процесів	
росту,	розмноження	і	лактації.

	Цинк:	 бере	 участь	 у	 підтримці	
цілісності	шкіри	і	мембран	сли-
зових	оболонок,	волосся,	копит,	
а	 також	 у	 загоєнні	 ран.	 Також	
необхідний	 для	 нормального	
розвитку	 кісток	 і	 хрящів,	 віді-
грає	 важливу	 роль	 у	 процесах	
росту	і	обміну	речовин.

Органічні мінерали для корів –
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	Селен:	 бере	 участь	 в	 обміні	 ре-
човин,	регулюючи	процеси	рос-
ту,	 покращуючи	 запліднення,	
нейтралізуючи	 вільні	 радикали	
і	допомагаючи	організму	проти-
стояти	інфекціям.
Традиційно	 мінерали	 вводили-

ся	 у	 корм	 у	 неорганічній	 формі,	
наприклад,	 у	 формі	 оксидів	 або	
сульфатів,	 оскільки	 таким	 чином	
вони	 дешеві	 і	 легкодоступні	 для	
придбання.	Однак	вони	мають	по-
гану	 біологічну	 доступність,	 тому	
що	в	кишечнику	між	ними	спосте-
рігається	 антагонізм,	 що	 обмежує	
засвоєння.

Органічні	 мікроелементи	 від-
різняються	 від	 неорганічних	 тим,	
що	 пов’язані	 з	 органічними	 ліган-
дами,	 наприклад,	 з	 амінокисло-
тами.	 Органічні	 мінерали	 менше	
взаємодіють	 у	 процесі	 травлення,	
ніж	неорганічні,	 і	легко	досягають	
стінки	кишечнику,	де	відбувається	
їх	 всмоктування	 в	 кров.	 Для	 мак-
симізації	 біологічної	 доступності	
були	 створені	 органічні	 мінерали,	
в	 основі	 технології	 виробництва	
яких	лежить	процес	утворення	хе-
латів.	Мікроелементи,	в	тому	числі	
цинк,	 мідь	 і	 марганець,	 пов’язані	

з	 амінокислотами	 (лігандами),	 і	
мають	ті	ж	властивості,	що	й	при-
родні	органічні	мікроелементи,	що	
містяться	 в	 рослинах.	 Мікроеле-
менти	 у	 формі	 хелатів	 ефективні-
ше	 абсорбуються,	 ніж	 неорганічні	
форми	 і	 є	 більш	 доступними	 для	
тканин-цілей.

Селен,	як	і	інші	мікроелементи,	
повинен	 постійно	 утримуватися	
в	 раціоні.	 Він	 входить	 до	 складу	

близько	22	різних	білків,	що	вико-
нують	безліч	функцій	в	організмі.	
Одна	 з	 найважливіших	 полягає	 в	
його	 участі	 в	 роботі	 імунної	 сис-
теми.	 Для	 оптимального	 функці-
онування	 імунної	 системи	 і	 під-
тримки	здоров’я	тварин	необхідно	
достатнє	 надходження	 селену	 в	
організм.	 Традиційно	 селен	 вво-
дився	 в	 корми	 в	 неорганічних	
формах	 –	 у	 формі	 натрію	 селені-

 | №2 | ФЕВРАЛЬ 2018	   |  37

Табл. 1. Вплив джерел мінералів у раціоні корів під час тільності та лактації на подальшу концентрацію імуноглобулінів 
у молозиві, зростання та розвиток телят (Price D.M. at al., 2017)

AN-ING AN-ORG BN-ING BN-ORG SE P-VALUE

IgG	(mg/dL) 10,211 11,638 11,048 11,638 1,022 0,33

IgM	(mg/dL) 397,4 423,6 331,6 516,9 57,5 0,07

IgA	(mg/dL) 575,6 633,9 575,6 530,7 82,6 0,22

Селен		(μg/g) 0,06a 0,12b 0,07a 0,08a 0,01 <0,001

Zinc	(μg/g) 12,24 17,62 10,83 11,96 1,67 0,06

ЧСК	(106	кл/мл) 9,4 3,1 4,1 3,5 2,3 0,17

показники AN-ING AN-ORG BN-ING BN-ORG SE P-VALUE

Маса	при	народж.,	фунт 78,0 80,0 79,1 79,1 0,7 0,92

Маса	при	відлуч.,	фунт 467 500 483 494 4,0 0,01

Прирости,	фунтів	/	день 1,93 2,07 1,98 2,03 0,02 0,01

Маса	в	205	днів,	фунтів 470 503 485 496 4,0 0,01

Табл. 2. Продуктивність телят



ту	 або	 натрію	 селената.	 Обидві	 ці	
форми	 мають	 погану	 біологічну	
доступність	 і	 не	 здатні	 збільшити	
запаси	селену	в	організмі	тварини,	
велика	частина	селену	 з	 цих	 дже-
рел	 виводиться	 з	 організму,	 а	 не	
депонується	в	складі	білків.	Орга-
нічний	селен	здатний	утворювати	
резерви	 в	 тканинах	 організму,	 за	
необхідності	 ці	 резерви	 можуть	
бути	організмом	використані.

З	 моменту	 появи	 перших	 орга-
нічних	 мінералів	 способи	 їх	 ви-
користання	 зазнали	 деяких	 змін.	
Спочатку	 їх	 вводили	 «по	 верху»	 в	
раціони,	 що	 містять	 неорганічні	
мінерали,	 але	 незабаром,	 завдяки	
високій	 ефективності	 органічних	
мінералів,	 ними	 стали	 заміщати	
частину	 неорганічних	 мінералів	
раціону.	 Проводилися	 численні	
експерименти	 з	 використанням	
органічних	мінералів,	в	яких	було	
продемонстровано	 позитивний	
вплив	 на	 число	 соматичних	 клі-
тин,	 здоров’я	 вимені,	 репродук-
тивну	функцію,	а	також	на	молоч-
ну	 продуктивність	 і	 якість	 копит.	

Але	 проведені	 широкомасштабні	
дослідження	з	використання	орга-
нічних	 мінералів	 для	 повного	 за-
міщення	 неорганічних	 мінералів	
сприяють	 настанню	 нової	 ери	 мі-
неральної	 годівлі.	 Технологія	 По-
вного	 Заміщення	 передбачає,	 що	
всі	 неорганічні	 мінерали	 будуть	
повністю	 замінені	 органічними,	
що	вводяться	у	корм	у	менших,	ніж	
неорганічні	 мінерали,	 дозах	 вна-
слідок	 більшої	 стабільності	 і	 біо-
логічної	доступності.	Ці	органічні	
мінерали	об’єднані	в	мінеральний	
комплекс,	що	гарантує	споживан-
ня	 всіма	 коровами	 оптимальних	
дозувань	 органічних	 мікроеле-
ментів	 для	 підтримки	 імунітету,	
здоров’я	вимені	і	заплідненості.

Сучасні дослідження

Метою	 дослідження	 вчених	
з	 Університету	 штату	 Флорида,	
США,	 була	 оцінка	 впливу	 орга-
нічних	 (ORG)	 або	 неорганічних	
мінералів	 (ING)	 у	 раціоні	 на	 ко-
рів	 породи	 ангус	 (AN)	 та	 брангус	
(BN)	та	їх	телят.	Тварини	отриму-
вали	органічні	мінерали	у	вигляді	
біоплексів	 та	 сел-плексу	 (Оллтек,	
США),	 неорганічні	 мінерали	 –	 у	
вигляді	 сульфатів	 та	 селеніту	 на-
трію	відповідно.	

Телята.	Групи	тварин:	AN-ING	–	
ангус	 +	 неорганічні	 мінерали,		
AN-ORG	–	ангус	+	органічні	міне-
рали,	BN-ING	–	брангус	+	неорга-
нічні	 мінерали,	 BN-ORG	 –	 бран-
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Рис. Маса телят у віці 205 днів, фунтів
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гус	+	органічні	мінерали.	У	досліді	
брали	участь	160	голів	тварин.

Якість молозива  
після отелення

	 Молозиво	 корів,	 що	 отримува-
ли	 органічні	 мінерали,	 містило	
на	 29%	 більше	 імуноглобулінів	
M	 (IgM	 мг/дл),	 проти	 корів,	 що	
отримували	 неорганічні	 мінера-
ли	(P	=	0,07).

	Додавання	 органічних	 міне-
ралів	 до	 раціону	 корів	 сприяло	
статистично	 вірогідному	 підви-
щенню	рівня	селену,	зокрема,	у	
корів	породи	ангус	–	рівень	був	
майже	вдвічі	вище	(μg	/	g),	порів-
нюючи	з	додаванням	неорганіч-
них	аналогів	(P	≤	0,001).

	Кількість	 соматичних	 клітин	 у	
молозиві	 корів	 ангус,	 що	 отри-
мували	 органічні	 мінерали,	
на	 67%	 нижче,	 ніж	 у	 корів,	 що	
отримували	 неорганічні	 мікро-
елементи.	 У	 корів	 брангус	 під	
час	додавання	органічних	міне-
ралів	ЧСК	було	на	14,6%	нижче	
проти	 корів,	 що	 отримували	
неорганічні	мікроелементи.

	Телята,	що	отримували	добавки	
органічних	мінералів,	показали	
статистично	 значне	 збільшен-
ня	 середньодобового	 приросту,	
маси	під	час	відлучення	та	маси	
у	віці	в	205	день	проти	телят,	що	

отримували	 неорганічні	 міне-
рали	(P	≤	0,01).

	 Так,	маса	тіла	на	205-й	день	у	телят,	
що	 отримували	 органічні	 мінера-
ли,	була	в	середньому	на	22	фунти	
вищою,	 порівнюючи	 з	 неорганіч-
ними	джерелами	(P	≤	0,01).	Зокре-
ма,	телята	породи	ангус	під	час	зго-
довування	 органічних	 мінералів	
були	 на	 33	 фунти	 важче	 на	 205-й	
день,	ніж	телята	породи	ангус,	що	
отримували	неорганічні	мінерали.

	Вміст	імуноглобуліну	А	(IgA	мг/
дл)	 у	 сироватці	 телят,	 що	 отри-
мували	 органічні	 мінерали,	 був	
на	 40,5%	 вищим	 через	 24	 годи-

ни	 після	 споживання	 молозива	
проти	 телят,	 що	 отримували	
неорганічні	джерела.
Таким чином, численні результати 

демонструють явні переваги вико-
ристання органічних форм мікроеле-
ментів в якості єдиного їх джерела 
в раціонах. Технологія Повного За-
міщення – це новий, перспективний 
підхід у молочному скотарстві, що 
дозволяє передовим фахівцям із го-
дівлі та фермерам забезпечити коро-
вам годівлю для повного розкриття 
їх генетичного потенціалу за одно-
часного зниження виділення мінера-
лів у довкілля.

6218X_EU_DA_FeedE_fertility-ad_220x80mm_UKR_ol.indd   1 01/02/2018   09:39:03


