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Здоров’я корів транзитного періоду
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• Клінічні симптоми

• Співвідношення жиру та білку в молоці.

(За норми 1,3:1 сигналом виникнення кетозу у 

тварини є збільшення вмісту жиру (понад 5%) та 

відповідне зменшення білка у молоці).

• Тест на кетонові тіла в сечі, крові та молоці

• Лабораторні дослідження

• Тест на бета-гідроксибутират за допомогою

приладів „FreeStyle Precision“ або «Precision Xceed“

Моніторинг кетозу



Твердження: якщо 10-15% перевірених корів мають 
концентрацію BHB більше ніж 1,2-1,4 mmol/L, то існує 
проблема….

Дійсність: високий рівень BHB і NEFA підтримують лактацію і є не 
обов’язково шкідливими… Корови з високим генетичним 
потенціалом мають вищі показники кетонових тіл.

Висновок: якщо корова добре доїться і не має явних проблем по 
здоров’ю (зміщення сичуга, ендометрит і тд) – розслабтеся!...

N.B. Низька якість фуражу, перенасичені секції, підвищений бал 
вгодованості.

МІФ №1
Високий рівень BHB і NEFA є шкідливим для корови
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Твердження: ми маємо будь-як зменшити мобілізацію жиру. 
Хром, інсулін, прекурсори глюкози, низькоенергетичні раціони на 
сухостої і тд.

Дійсність: мобілізація жирових депо виникає на фоні 
гормональних змін під час отелу і є фізіологічним процесом…

Висновок: треба допомогти печінці справитись із додатковим 
навантаженням. Єдиною речовиною, що може це зробити є 
ХОЛІН. Обов’язкова захищена форма…

МІФ №2
Зменшення мобілізації жиру будь-якими шляхами
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Твердження: холін треба давати жирним коровам для 
запобігання синдрому жирної печінки та кетозу.

Дійсність: всі корови мобілізують жир, близько 50% мають 
проблеми з жирною печінкою (Bobe et al., 2004). Досліди 
останніх років (University of Florida, 2018) показують однаково 
позитивний ефект в плані надоїв від корів підвищеної і 
оптимальної вгодованості при застосуванні захищеного холіну.

Висновок: холін є незамінною речовиною для сучасних корів у 
транзитному періоді.

МІФ №3
Холін необхідно давати лише жирним коровам/стадам
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Зовнішній вигляд здорової і 
«жирної» печінки

 Печінка корови
важить близько 10 кг 
і після отелу може
набирати по 500 гр. 
жиру в добу.

(Drackley, 2001)

Здорова печінка

«Жирна печінка»
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Ketoprotect ®
1. Захищений від розпаду в рубці холін ReaShure 60 г

2. Захищений від розпаду в рубці ніацин NiaShure 6 г
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Основні функції

холіну

• Донор метильних груп

– Економить метіонін

• Входить у склад  фосфоліпідів:

– Фосфатидил-холін

– Мембрани клітин

– Ліпопротеїни (транспорт ліпідів в крові)

• Ацетилхолін (нейромедіатор нервових синапсів)



Мета-аналіз 13 дослідів із 
застосуванням захищеного холіну у 

транзитний період. 

Предмет дослідження:

• Зібрати і проаналізувати дані по дослідах із застосування 
захищеного холіну та перевірити їхню достовірність

• Методологія St-Pierre, 2001

Grummer and Crump, unpublished
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Підвищується споживання сухої

речовини, кг/доба

+ 0.74 КГ/ДОБА
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Збільшення надоїв молока, 

кг/доба

+ 2.21 КГ/ДОБА



• 1. Пропіленгліколь

• 2. Гліцерин

• 3. Пропіонат кальцію

• 4. Сорбітол

ВАЖЛИВА КОМБІНАЦІЯ!!!

Різні джерела глікогенної енергії 
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Глікогенне джерело енергії на основі гліцерину (72 %)

Містить бетаїн – гепатопротектор

Пропіонова кислота

Лимонна кислота

Доза: 200-300 мл/гол транзитний період

Energy Top
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Первістки, з 16.02.18 Energy Top 250 г/гол
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Корови, з 16.02.18 Energy Top 250 г/гол
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Первістки, з 09.06.18 Energy Top 250 г/гол до 160 DIM
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Корови – негативний контроль
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Рекомендована протикетозна

програма ®

1. Кетопротект за 21 до та 21 д після отелу

2. Енерджі Топ 200-300 мл/гол транз період

3. Пропіонат кальцію 100 г/гол після отелу

4. Пропіленгліколь 300-500 мл/гол у випадку 

виявлення клінічного кетозу



1. Ефективна профілактика післяродових проблем 
(кетоз, ендометрит, затримки посліду).

2. Подовження періоду продуктивного 
використання корів (+ 0,5 лактації).

3. Покращення результатів по заплідненню після 
першого осіменіння.

ВИСНОВКИ: 

- 21 -



www.biochem.net - 22 -

Дякую за увагу!


