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Розрахунки інтенсивності селекційного процесу (обороту стада) в залежності від рівня
відтворення та використання сперми розділеної за статтю (просте відтворення)

* При умовах: народження теличок - 50% при традиційній схемі та 95% при використанні сперми розділеної за статтю,
відсоток абортів та мертвонароджених телят - 5%, відхід телят при вирощуванні та непридатних до розмноження - 5%
** Відсоток абортів та мертвонароджених телят - 3%, відхід телят при вирощуванні та непридатних до розмноження - 5%

Показники
1 варіант 2 варіант 3 віріант 4 варіант

низький середній високий низький середній високий низький середній високий низький середній високий

Продуктивне використання   
корів 1,5 лакт 2 лакт 3 лакт 4 лакт

Вихід телят на 100 корів 65 75 85 65 75 85 65 75 85 65 75 85 

Необхідно ввести нетелів,      
гол 75 50 34 25 

Отримано телят від 
первісток

75 75 75 50 50 50 34 34 34 25 25 25 

в т.ч. теличок 
(традиційна)*

34 23 15 11 

в т.ч. теличок           
(сексована сперма)* 64 43 29 21 

Отримано телят від корів  
за рік

33 38 43 65 75 85 65 75 85 65 75 85 

в т.ч. теличок** 16 18 21 32 37 42 32 37 42 32 37 42 

Всього теличок (традиційна 
схема) 50 52 55 54 59 64 47 52 57 43 48 53 

Всього теличок (сексована
сперма) 80 83 85 75 80 84 61 66 71 53 58 63 

Баланс телиць (традиційна) -25 -23 -20 4 9 14 13 18 23 18 23 28 

Баланс телиць (сексована) 5 8 10 25 30 34 27 32 37 28 33 38 



Вплив основних факторів
на заплідненість корів 



Звідки беруться мікотоксини?
Їх продукують мікроскопічні гриби, так звані в побуті пліснявою. 

Природним джерелом грибів є грунт.

Умовно мікроскопічні гриби підрозділяють на два типи: польові та зберігання.



Силос уражається мікотоксинами
нерівномірно і непередбачувано



Вплив обладнання на санітарну якість 
комбікормів



Майже усі види кормів є основими шляхами 
потрапляння мікотоксинів в організм тварини



Мікотоксини провокують розвиток специфічних
захворювань мікотоксикозів, перебіг і тяжкість яких залежать
від їх концентрації, тривалості надходження в організм,
індивідуальної чутливості тварин і ряду інших чинників.

Процес лікування повинен передбачати протидію
потрапившим в організм мікотоксинам і нормалізацію
обміну речовин вже після виключення з раціону токсичних
кормів. Це може бути забезпечено включенням механізмів,
що впливають на другу і третю стадію дії токсинів.

Мікотоксикози



Охратоксини (> 100мг / кг корму)
- ослаблені нирки і печінку

- підвищене споживання води
- зниження споживання їжі

Зеараленон (> 250мг / кг корму)
- загибель ембріонів,

- збільшення інтервалу між 
отеленням, 

- зниження народжуваності, 
- кіста яєчника

- відсутність охоти

Фумонізини
(> 500 мг / кг корму)

- набряк легенів
- токсикоз печінки
- зниження надоїв

- підвищена чутливість до 
патогенних мікроорганізмів

Трихотецин (> 200мг / кг корму) 
- зниження зростання і споживання корму, 

- порушення травлення 
- зниження надоїв

Афлатоксини (> 40мг / кг корму)
- підвищена чутливість

до патогенних мікроорганізмів
- зниження надоїв

- зниження споживання їжі

Безпечних рівнів мікотоксинів НЕ ІСНУЄ!



Мікотоксини, які впливають на 

репродуктивну здатність тварин 

Афлатоксин

продукується грибами родини Aspergillus і мають переважно
гепатотропну дію – викликають жирову дистрофію печінки,
порушують синтез білку в організмі та засвоєння вітамінів.
Достатньо високий рівень афлатоксину реєструвався у корів, що
абортували, що свідчить про його вірогідну роль в патогенезі
абортів у корів в асоціації з ДОН (Єфімов В.Г. та ін., 2017).



Мікотоксини, які впливають на 

репродуктивну здатність тварин 

Зеараленон
мікотоксин, який виділяється грибами виду Fusarium та
безпосередньо викликає функціональні та органічні порушення
репродуктивних органів тварин. Подібно естрадіолу, зеараленон та
його метаболіти пригнічують функцію гіпоталамуса та
аденогіпофізу, викликаючи атрофію яєчників та сім’яників.



Мікотоксини, які впливають на 

репродуктивну здатність тварин 

ДОН (вомітоксин) 
відноситься до провідних мікотоксинів трихотеценового ряду групи В. Основними 
його продуцентами є F. graminearum та F. culmorum. Значна кількість зразків 
кукурудзяного силосу, соломи та сінажу є забрудненими цим мікотоксином. У 
корів з ацидозом рубця ДОН повністю не руйнується і виявляється в крові (Seeling
et al., 2006). Сінаж, забруднений вомітоксином, викликає токсичний синдром, 
який характеризуться ентеритами, маститами і ламінітами (Weaver et al., 1980). 



Наслідки дії мікотоксинів 
у великої рогатої худоби

Дійні корови Молодняк М'ясний скот

Зниження споживання кормів

Погіршення конверсії корму

Підвищена сприйнятливість до інфекційних хвороб

Недостатня ефективність вакцинацій та застосування лікувальних препаратів

• Зниження молочної продуктивності

• Контамінація молока

• Зниження запліднюваності

• Аборти

• Тривалий сервіс-період

• Кульгавість

• Слабкі, хворобливі телята

• Зниження швидкості росту

• Погіршення конверсії корму

• Діарея

• Збільшення падіжу

• Зниження швидкості росту

• Порушення функції рубця

• Кульгавість



Як протидіяти мікотоксинам



МОЛСОРБ

МОЛСОРБ – це полікомпонентний препарат,
що включає мінеральні та органічні адсорбенти
різного спектру дії. Це забезпечує максимальний
зв’язок та деактивацію мікотоксинів.

Для попередження виникнення захворювань,
супутніх мікотоксикозам, в препарат включені
енергетичні коректори, що дозволяють долати
пригнічення енергетичного обміну, яке викликається
токсинами, а також бета-глюкани, що стимулюють
імунну систему.



МОЛСОРБ
Потрійний захист тварин за допомогою:

Мінеральні компоненти
• Швидко і надійно зв’язують полярні мікотоксини (Афлатоксини, 
Охратоксини)
• Мають високу площу адсорбції

Маннанолігосахаріди
• Зв'язують неполярні мікотоксини (Зеараленон, Фумонізини, 
Трихотецени, ДОН та інші)
• Зв'язують деякі патогенні штами маннозочутливої мікрофлори (Е.Coli, 
Salmonella)

1,3-1,6 β-глюкани
• Підвищують  активність макрофагів 
• Підсилюють утворення Т- і В-лімфоцитів
• Стимулюють синтез інтерлейкінів 1 і 2
Таким чином, β-глюкани підвищують імунний статус і стійкість до 
захворювань.



Динаміка змін надою 
при мікотоксикозі  корів, кг/день





Динаміка зміни вмісту жиру в молоці  
корів при мікотоксикозі



Динаміка заплідненості корів від 
першого осіменіння при мікотоксикозі

Липень
Серпень

Вересень
Жовтень

Листопад

61,8

47,3

37,1
46,7

62,2

% запліднення 
% запліднення 



Ми ще раз хочемо підкреслити, що навіть
приховані мікотоксикози завдають економічних збитків
підприємству за рахунок прямих витрат і у вигляді
упущеної вигоди, збільшенню витрат на осіменіння та
ветеринарні витрати.

При цьому профілактика мікотоксикозів у вигляді
застосування адсорбенту мікотоксинів обходиться в 1,5-
2грн/гол/добу, що зовсім не можна порівняти з рівнем
збитків від мікотоксикозів.

Економіка



Дякую за увагу!


