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План  

• Поняття про органічні форми мікроелементів 
• Норми мікроелементів для корів 
• Переваги використання (менший антагонізм, краща 

доступність) 
• Роль Cu, Mn, Zn, Se… 
• Практичні поради по застосуванню (заміна неорганіки, 

комбінації) 
• Біологічна роль селену, норми, потреби, доступність… 
• Підсумки 

 



Яке джерело мікроелементів можна використати? 

Zn Cu Mn Fe 

Оксид x x x x 
Сульфат  x x x x 
Хлорид x x x x 
Карбонат x x 
Фумарат x 
Ацетат x x 
Гідроксид x x 
Амінокислотний хелат x x x x 
Гліциновий хелат x x x x 
ГМТБк хелати x x x 
Метіоніновий хелат x 



Вплив форми на дoступність мікроелементів 

• Оксиди: 
      Мікроелементи зв’язані у слаборозчинній сполуці, а отже, 
доступність обмежена 
 
• Сульфати: 
      Добрерозчинні (-> вивільняють іони металу), але схильні до 
антагонізму та розвитку вторинного дефіциту мікроелементів 
       
• Хелати (органічно зв’язані мікроелементи): 
      Стабільні комплексні сполуки мікроелементів та органічних молекул 
(= ліганд) 

 Грецьке слово „chele“ означає  
„клешня рака“-> затискають іон 
металу з двох боків 



Характеристики хелатів 

Джерело Амінокислотні 
хелати Гліцинові хелати ГМТБк хелати 

Binding partner 
(ліганд) 

Амінокислоти 
гідролізованого 
соєвого протеїну 

Гліцин 
Гідрокси-аналог 

метіоніну 
(ГМТБк) 

Мінерали Zn, Cu, Mn, Fe Zn, Cu, Mn, Fe Zn, Cu, Mn 

Метал, % до 15 % до 30 % до 18 % 

Форма 
пудра/ 

неоднорідні 
гранули 

пудра/ однорідні 
гранули пудра 

Розчинність у 
воді ні так ні 



Додавання на постійній основі, 
NRC, 2001 
(мг/кг СР) 

На 20 кг СР, мг 

   Цинк (Zn) 40-50 1000 
   Мідь(Cu) 10 200 
   Марганець (Mn) 40-50 1000 
   Залізо (Fe) 50 1000 
   Йод (I) 0,6 12 
   Селен (Se) 0,15-0,3 6 
Кобальт (Co) 0,1 2 

Щоб уникнути дефіциту у раціони зазвичай додають такі 
мікроелементи: 

Мікроелементи у годівлі корів 



Переваги структури хелатів 

Іон металу Аміно-
кислота 

Me 

• Краща стабільність хелатного 
комплексу при низькому pH у ШКТ. 

• Іон металу захищений, а отже, не 
схильний до формування сполук та 
антагонізму з іншими 
мікроелементами під час 
всмоктування у ШКТ.  

• Ефективне транспортування до 
стінки кишечника та всмоктування 
металів 

 Краща біодоступність 



Причини мікроелементного дисбалансу 

  • Рівні мікроелементів у сировині не в змозі задовольнити реальну потребу в них 
(+ великі варіації в кормах) 

• Підвищена потреба у високопродуктивних тварин 

• Вторинна недостача через антагонізм: 

    Cu  Fe, Mo, S, Cd, Ca 
    Zn            высокий уровень Zn:Cu (1:10), Ca, Fe 
    Mn   высокий уровень  Fe  

• Вторинна недостача через утворення нерозчинних комплексів іонів 
мікроелементів з фітатами, оксалатами чи гідроксид-іонами 

• Порушення обміну речовин в ШКТ (кишкова мікрофлора, рівень pH) 
викликає зниження засвоєння основних мікроелементів 

• В раціонах застосовують джерела мікроелементів з низькою біодоступністю 

    Overview 



• Високий вміст Cu↑ у кормі може погіршити доступність  Zn↓ і Fe↓ 
 
•Споживання корму з високим вмістом Ca↑ може погіршити 
всмоктування Zn↓ 
 

• Високий вміст Fe↑ у питній воді може спричинити дефіцит Cu↓ 
 

Антагонізм: приклади 

Проблема: 
Особливо «схильні» до антагонізму вільні іони металів  Me2+ 



Source: Biochem 

Стабільність в рубці неорганічних та 
органічних джерел мікроелементів 

• Досліди із джерелами Zn и Mn  in vitro показують кращу стабільність в 
рубці хелатів у порівнянні з сульфатами 

 

    Overview 



Рогова стінка 
Рогова підошва 
Подушка  
Коріум  

A 

C 

B 

D 

Цинк, марганець і мідь 
… незамінні мінерали для здорових ратиць 

Цинк: 
 

Заживляє рани 
Синтез кератину 
Міцність і еластичність  

рогової стінки 

  Марганець: 
 

Міцність кісток, хрящів і 
сухожиль 

Правильна позиція 
ратиці 

  Мідь: 
 

Міцність рогової стінки 
та сполучних тканин  

Захист коріуму 



Вплив дефіциту мікроелементів на відтворення 

• Дефіцит цинку: 

− Зниження запліднення 
− Затримка посліду 
− Аномалії розвитку плоду 
−  порушення сперматогенеза 

• Дефіцит марганцю: 
− тривала тічка 
− Тиха охота 
− Збільшення кількості абортів 
− слабкі телята 

• Дефіцит міді: 
 - Зниження запліднення 
 - ембріональна смертність 
 -  Затримка посліду 

 
 

Photo: www.landwirt.com 

    Overview 



Вплив мікроелементів на стан вим’я 

• Цинк і мідь приймають участь в синтезі кератину. Кератиновий шар 
всередині канальця соска  знижує проникнення патогенів у вим’я. 

• Збагачення раціону цинком і міддю 
підтримує відновлення 
кератинового шару після доїння 

• Реакція неспецифічного імунітету, направлена проти 
бактерій і вірусів,  посилюється завдяки  міді і цинку 
(Middleton et al., 2004) 

• Активність нейтрофілів (лейкоцитів)  посилюється завдяки міді, що 
супроводжується зменшенням частоти клінічних симптомів 
маститів (Scaletti et al., 2003) 

До доїння Після доїння 



 
 
 
 
 
 

Сухостійний період 
•Кератинізація канальця 
соска 
•Внутрішньоутробний 
розвиток і ріст плода 
•Зменшене споживання 
корму (транз. період) 
 

  Рання лактація 
•Відновлення  
репродуктивної системи 
•Швидке збільшення  
молокоутворення на фоні 
повільного зростання 
споживання корму 
•Слабкий імунітет через 
дефіцит енергії 

 

Ситуації підвищеної потреби в мікроелементах 

Тільність                               Отел                       Лактація/ Тільність 



E.C.O.Trace®  в годівлі 
молочних корів 

           
                                Базовий раціон 

Лактація, днів День отелу 

Надої 

      
                
 

  Підтримка в сухостійний період і 
ранньої лактації 
 

  Інтенсивність охоти 
 
  збільшення імовірності 

запліднення і скорочення сервіс-
періоду 
 

  посилення імунітету 
 

  покращення стану вимені і 
збільшення надоїв 

 
  зниження кількості соматичних 

клітин 
 

  покращення стану ратиць 
 

  Продуктивная жизнеспособность  
 

Рекомендації 
Введення мікроелементів E.C.O.Trace® 
 в сухостійний період і в перші 100 днів лактації 
(в поєднанні з неорганічними джерелами) 

 
Цинк  300 мг 
Марганець 300 мг на голову в день 
Мідь  100 мг 

E.C.O.Trace® 



Як це зробити? 
1. За використання преміксу: 

900 мг Zn 
 

300             300            300 
Неорг.         Орг.    Вилучити 

 
2. За відсутності преміксу забезпечити наступні рівні хелатних мікроелементів: 
     500 мг Zn, 
     500 мг Mn, 
     100 мг Cu 
         5 мг Se 
         



Нащо порібен Se в годівлі тварин? 
• Селен є важливим мікроелементом для певних функціональних білків 
 
• Основна функція в організмі: 
     Входить до складу Глутатіон пероксидази (GSHPx), фермента, що містить 

селен, який блокує утворення вільних радикалів кисню і таким чином 
захищає клітини від окиснення (антиоксидант) 

 
  Селен приймає участь в метаболізмі тиреоїдных гормонів  
       (гормони щитовидної залози, які необхідні для правильного розвитку і 

диференціації всіх клітин в організмі  -> фактор розвитку) 
 
  
 

 
  



Нестача селену в корів 

      
 - Затримка посліду 
 - Mастит 
 - Кісти яєчників 
 - Ослаблені телята 

 

Норма: 0,3 мг/ кг СР корму, наприклад: 

На 12 кг СР (сухостій): 3,6 мг 

На 20 кг СР (роздій): 6 мг 

Дійний премікс 100 г/гол має містити 60 мг/кг селену 

Доступність: із селеніту натрію 60%. 



SelenoKey – органічна форма селену 

• Концентрація 0,25 % = 2,5 мг селену в 1 г продукту 
• Форма: селенометіонін 
• Рекомендація: 2 г SelenoKey на голову протягом сухостою та 100 днів лактації 
• Заміна селеніту для підвищення біодоступності: 
                   0,1 ppm органічного + 0,2 ppm із селеніту 



Підсумки 

         Використання хелатних мікроелементів має сенс…! 
 

 …у ситуаціях підвищеної потреби чи фізіологічного стресу 
 …якщо є антагонізм з іншими мікроелементами 
 …у поєднанні з неорганічними мікроелементами  

 
1. Відтворення. 
2. Імунний статус. 
3. Здоров’я вимені. 
4. Здоров'я ратиць.  
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