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The article deals with the results of research on the economic efficiency of the use of mixed ligand
complexes of Zinc, Manganese and Cobalt in the feeding rations of highlyproductive cows of Ukrainian
Red-Spotted Dairy breed in the first 100 days of lactation. The research was performed on five groups (one
control and four experimental) of analogous cows in the conditions of ALC “Terezyne” Bila Tserkva district
of Kyiv region. The control was the optimal dose of mixed ligand complexes of Zinc, Manganese and Cobalt, which was previously established with a concentration of 1 kg of dry matter (DM) of the feed mixture
(FM), mg: Zinc – 60.8; Manganese – 60.8 and Cobalt – 0.78. For the 2nd experimental group, the concentration of these trace elements was increased by 10 %, and in the 3rd, 4th and 5th experimental groups – on
the contrary, the concentration of Zinc, Manganese and Cobalt in 1 kg of DM of feed mixture was reduced
by 10 %, 20 and 30 %, respectively, compared with the control. The best results on milk yield of natural and
basic fat content were got from cows of the 4th experimental group, where the concentration of Zinc, Manganese and Cobalt due to their mixed ligand complexes in 1 kg of DM of feed mixture was, mg: Zinc – 48.6;
Manganese – 48.6; Cobalt – 0.62. The cost of products got from experimental cows ranged from UAH
12702.3 up to UAH 13783.7 and it was the highest in the 4th experimental group. It was set up that for cows
of Ukrainian Red-Spotted Dairy breed in the first 100 days of lactation the most economically advantageous
was the dose of mixed ligand complexes, in which the concentration of Zinc and Manganese was 48.6 mg,
and Cobalt – 0.62 mg/kg DM, which allowed to obtain a profit of 14.37 % more than in the control group.
Doses of mixed ligand complexes with a concentration of Zinc and Manganese – 66.9 mg; 54.7 and
42.6 mg, and Cobalt – 0.86 mg; 0.7 and 0.55 mg/kg CF gave a much lower economic effect. Additional
profit in the 2nd experimental group amounted to UAH 66.8 or 1.34 %; in the 3rd – UAH 95.6 or 1.92 %
and in the 5th – UAH 561.6 or 11.28 %, compared with the control group.
Key words: highly productive cows, Ukrainian Red-Spotted dairy breed, economic efficiency, mixed
ligand complex.

Економічна ефективність використання змішанолігандних комплексів
Цинку, Мангану і Кобальту в раціонах високопродуктивних корів
української червоно-рябої молочної породи
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У статті подано результати досліджень з вивчення економічної ефективності використання змішанолігандних комплексів
Цинку, Мангану і Кобальту у раціонах годівлі високопродуктивних корів української червоно-рябої молочної породи в перші 100
днів лактації. Дослідження проводилися на п’яти групах (одна контрольна і чотири дослідні) корів-аналогів в умовах ТДВ “Терезине” Білоцерківського району Київської області. Контролем служила оптимальна доза змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану й Кобальту, яка була встановлена раніше з концентрацією в 1 кг сухої речовини (СР) кормосуміші (КС), мг: Цинку – 60,8; Мангану – 60,8 і Кобальту – 0,78. Для 2-ї дослідної групи концентрацію цих мікроелементів збільшили на 10 %, а в 3-й, 4-й і 5-й дослідних групах – навпаки, концентрацію Цинку, Мангану і Кобальту в 1 кг СР кормосуміші зменшили на 10 %, 20 і 30 % відповідно
порівняно з контролем. Найкращі результати за надоєм молока натуральної і базисної жирності були отримані від корів 4-ї
дослідної групи, де концентрація Цинку, Мангану й Кобальту за рахунок їх змішанолігандних комплексів в 1 кг СР кормосуміші
становила, мг: Цинку – 48,6; Мангану – 48,6; Кобальту – 0,62. Вартість одержаної продукції від піддослідних корів коливалася від
12702,3 грн до 13783,7 грн та була найвищою у 4-й дослідній групі. Встановлено, що для корів української червоно-рябої молочної
породи в перші 100 днів лактації найбільш економічно вигідною була доза змішанолігандних комплексів, у якій концентрація Цинку
і Мангану становила 48,6 мг, а Кобальту – 0,62 мг/кг СР, що дало змогу одержати прибутку на 14,37 % більше, ніж у контрольній
групі. Дози змішанолігандних комплексів з концентрацією Цинку і Мангану – 66,9 мг; 54,7 і 42,6 мг, а Кобальту – 0,86 мг; 0,7 і
0,55 мг/кг СР дали значно нижчий економічний ефект. Додатковий прибуток у 2-й дослідній групі становив 66,8 грн, або 1,34 %; у
3-й – 95,6 грн, або 1,92 %, і у 5-й – 561,6 грн, або 11,28 %, порівняно з показниками контрольної групи.
Ключові слова: високопродуктивні корови, українська червоно-ряба молочна порода, економічна ефективність, змішанолігандний комплекс.

1971; Bohdanov et al., 2008). Позитивно впливають на
активність ферментів, гормонів, вітамінів, стабілізують кислотно-лужну рівновагу й осмотичний тиск.
Впливають на функції кровотворення, ендокринних
залоз, мікрофлору травного тракту, беруть участь у
біосинтезі білка, проникності клітинних мембран і т.
д. (Mahan, 1990; Kuznecov, 1992; Bomko et al., 2018).
Тому метою наших досліджень було вивчення
економічної ефективності використання змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту в
поєднанні з Суплексом Se й сульфатом купруму та
йодидом калію в годівлі високопродуктивних корів
української червоно-рябої молочної породи у перші
100 днів лактації.

Вступ
Економічна ефективність виробництва молока характеризується системою показників, за допомогою
яких можна визначити поточний стан, динаміку економічних процесів та виявити резерви її підвищення
(Vasylchenko, 2018; Mylostyvyi et al., 2021).
Для ефективного виробництва молока одним з головних чинників є формування високопродуктивного
стада, оскільки молочне стадо є основним засобом у
виробництві молочної сировини. Найкращий прояв
генетичного потенціалу молочних корів відбувається
у процесі повноцінної годівлі й належних умов утримання, а поєднання цих процесів є обов’язковою умовою для підвищення продуктивності молочного стада
(Yakovlieva, 2012; Borshch et al., 2020; 2021).
Питанням розвитку виробництва молока та підвищення економічної ефективності молочного скотарства присвячено багато праць українських вченихаграрників, зокрема: В. Г. Андрійчука (Andrijchuk &
Sas, 2017), П. С. Березівського (Berezivskyj & Bryk,
2013), П. І. Гайдуцького (Haidutskyi, 2014), В. Я. Месель-Веселяка (Mesel-Veselyak, 2010), В. І. Радко і
І. В. Свиноуса (Radko & Svynous, 2015), П. Т. Саблука
і В. І. Бойка (Sabluk & Bojko, 2005), О. М. Шпичака
(Shpychak, 2016) та ін.
Для високоефективного ведення молочного скотарства в раціонах високопродуктивних корів необхідно
використовувати високоякісні корми, які б забезпечували їхню потребу в поживних і біологічно активних
речовинах (Klitsenko et al., 2001; Ibatullin & Holubiev,
2017; Mazur et al., 2020; Bashchenko et al., 2021).
У повноцінній годівлі корів із біологічно активних
речовин важлива роль відводиться мінеральним елементам (Bularga & Vrachan, 1982; Rasputniy, 1988;
Lettner & Wetscherek, 1989; Stoljarchuk et al., 2000),
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 обміну (Vinogradov, 1952; Knyazeva,

Матеріал і методи досліджень
Корів для досліду української червоно-рябої молочної породи в ТДВ “Терезине” Білоцерківського району Київської області відбирали за принципом аналогів з урахуванням віку, походженням, дати плодотворного осіменіння, живої маси й молочної продуктивності. Усі відібрані корови-аналоги були чистопородними, мали схожу продуктивність матерів, середню
вгодованість та були клінічно здоровими і утримувались в однакових умовах. Відібраних корів було розділено на п’ять груп: одну контрольну і чотири дослідні.
Піддослідних корів годували малокомпонентними
кормосумішками. Отримувані тваринами корми були
дефіцитними на Цинк, Купрум, Кобальт, Манган, Йод
та Селен. Для покриття дефіциту у вище вказаних
мікроелементах коровам контрольної і дослідних груп
уводили в комбікорми-концентрати премікс з різними
дозами змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану
й Кобальту. Дефіцит Купруму покривали за рахунок
його сульфату, а дефіцит у Селені – за рахунок Суплексу Селену, з розрахунку 0,3 мг/кг сухої речовини.
Контролем служила оптимальна доза змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану й Кобальту, яка
була встановлена раніше (Kropyvka & Bomko, 2017;
Bomko et al., 2020) з концентрацією в 1 кг сухої речо-
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вини (СР) кормосуміші (КС), мг: Цинку – 60,8; Мангану – 60,8 і Кобальту – 0,78. Для 2-ї дослідної групи
концентрацію цих мікроелементів збільшили на 10 %,
а в 3-й, навпаки, зменшили на цю кількість. Стосовно

4-ї і 5-ї дослідних груп, то концентрацію в 1 кг СР
кормосуміші Цинку, Мангану і Кобальту зменшили
на 20 і 30 % відповідно порівняно з контролем. Схема
досліду наведена в таблиці 1.

Таблиця 1
Схема науково-господарського досліду, n = 10
Група
1 контрольна
2 дослідна
3 дослідна
4 дослідна
5 дослідна

КС + змішанолігандні комплекси
йодид калію. В 1 кг СР міститься,
Купруму – 12 і Йоду – 1,1
КС + змішанолігандні комплекси
йодид калію. В 1 кг СР міститься,
Купруму – 12 і Йоду – 1,1
КС + змішанолігандні комплекси
йодид калію. В 1 кг СР міститься,
Купруму – 12 і Йоду – 1,1
КС + змішанолігандні комплекси
йодид калію. В 1 кг СР міститься,
Купруму – 12 і Йоду – 1,1
КС + змішанолігандні комплекси
йодид калію. В 1 кг СР міститься,
Купруму – 12 і Йоду – 1,1

Досліджуваний фактор
Цинку, Мангану, Кобальту + Суплекс Se й сульфат купруму та
мг: Цинку – 60,8; Мангану – 60,8; Кобальту – 0,78; Селену – 0,3;
Цинку, Мангану, Кобальту + Суплекс Se й сульфат купруму та
мг: Цинку – 66,9; Мангану – 66,9; Кобальту – 0,86; Селену – 0,3;
Цинку, Мангану, Кобальту + Суплекс Se й сульфат купруму та
мг: Цинку – 54,7; Мангану – 54,7; Кобальту – 0,70; Селену – 0,3;
Цинку, Мангану, Кобальту + Суплекс Se й сульфат купруму та
мг: Цинку – 48,6; Мангану – 48,6; Кобальту – 0,62; Селену – 0,3;
Цинку, Мангану, Кобальту + Суплекс Se й сульфат купруму та
мг: Цинку – 42,6; Мангану – 42,6; Кобальту – 0,55; Селену – 0,3;

Результати та їх обговорення

цій корів, а також впливу на їх проявлення змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту
(Kropyvka & Bomko, 2021), вивчали економічну ефективність використання цієї добавки.
Економічна ефективність використання змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту у
раціонах корів української червоно-рябої молочної
породи показана в таблиці 2.

Практичний досвід ведення тваринництва свідчить
про те, що високопродуктивні корови різних порід та
селекції через умови, де вони були виведені, мають
різний генетичний потенціал, тому для його реалізації
потребують різну кількість не тільки поживних, а й
біологічно активних речовин. У зв’язку з цим, крім
аналізу молочної продуктивності та відтворних функ-

Таблиця 2
Економічна ефективність використання змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту в раціонах
корів української червоно-рябої молочної породи в перші 100 днів лактації, n = 10
Показники
Валовий надій молока на корову, кг
Валовий надій молока базисної жирності на корову, кг
Вартість усієї продукції, грн
Загальні виробничі витрати, грн
у тому числі: зарплата;
корми;
змішанолігандні комплекси;
інші прямі витрати;
накладні витрати
Прибуток, грн.
± до контролю, грн.
± до контролю, %

контрольна
1
3080
3342,7
12702,3
7727,0
1592,5
4951,6
50,2
786,8
345,9
4975,3
-

Найкращі результати за надоєм молока натуральної і базисної жирності були отримані від корів 4-ї
дослідної групи, де концентрація Цинку, Мангану й
Кобальту за рахунок їх змішанолігандних комплексів
в 1 кг СР кормосуміші становила, мг: Цинку – 48,6;
Мангану – 48,6; Кобальту – 0,62.
За дослід від корів 1-ї контрольної групи отримали
3080 кг молока натуральної жирності, а в 2-й, 3-й, 4-й

Групи тварин
дослідні
2
3
4
3128
3192
3280
3422,4
3454,9
3627,3
13005,1
13128,6
13783,7
7963,0
8057,7
8093,4
1641,4
1648,4
1721,7
5097,8
5172,7
5093,5
55,3
45,2
40,1
809,5
830,6
857,6
359,0
360,8
380,5
5042,1
5070,9
5690,3
+66,8
+95,6
+715,0
+1,34
+1,92
+14,37

5
3216
3537,6
13442,9
7906,0
1679,8
4973,9
35,2
847,8
369,3
5536,9
+561,6
11,28

і 5-й дослідних групах – відповідно на 48 кг, 112, 200 і
136 кг, або 1,6 %; 3,6; 6,5 і 4,4 % більше.
Різниця між дослідними і контрольною групами
корів української червоно-рябої молочної породи за
валовим надоєм молока на корову в базисній жирності відповідно становила: 79,7 кг; 112,2; 284,6 і 194,9 кг
або 2,4 %; 3,4; 8,5 і 5,8 % на користь дослідних груп.
Вартість одержаної продукції від піддослідних корів коливалася від 12702,3 грн до 13783,7 грн та була
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найвищою у 4-й дослідній групі корів, де концентрація Цинку і Мангану становила 48,6 мг, а Кобальту –
0,62 мг/кг СР.
Найбільша вартість кормів була в 3-й дослідній
групі, коровам якої згодовували дози Цинку і Мангану – 54,7 мг, а Кобальту – 0,7 мг/кг СР. Витрати на
корми в цій групі становили 5172,7 грн, що на 4,5 %
більше, ніж в контрольній групі. Цей показник у 2-й,
4-й та 5-й дослідних групах також переважав показник контрольної групи відповідно на 3,0 %; 2,9 і
0,5 %.
У науково-господарському досліді встановлено,
що для корів української червоно-рябої молочної
породи в перші 100 днів лактації найбільш економічно вигідною була доза змішанолігандних комплексів,
у якій концентрація Цинку і Мангану становила
48,6 мг, а Кобальту – 0,62 мг/кг СР, що дало змогу
одержати прибутку на 14,37 % більше, ніж у контрольній групі. Дози змішанолігандних комплексів з
концентрацією Цинку і Мангану – 66,9 мг; 54,7 і
42,6 мг, а Кобальту – 0,86 мг; 0,70 і 0,55 мг/кг СР дали
значно нижчий економічний ефект. Додатковий прибуток у 2-й дослідній групі становив 66,8 грн, або
1,34 %; у 3-й – 95,6 грн, або 1,92 %, і у 5-й – 561,6 грн,
або 11,28 %, порівняно з показниками контрольної
групи.
Висновки
В результаті досліджень встановлено позитивний
вплив згодовування різних рівнів змішанолігандних
комплексів Цинку, Мангану й Кобальту коровам української червоно-рябої молочної породи в перші 100
днів лактації на показники економічної ефективності
виробництва молока. Найкращі результати одержано
в четвертій дослідній групі, коровам якої згодовували
кормосуміш, що в 1 кг СР містила, мг: Цинку – 48,6;
Мангану – 48,6; Кобальту – 0,62; Селену – 0,3; Купруму – 12 і Йоду – 1,1.
Перспективи подальших досліджень. Подальшими
дослідженнями буде вивчено вплив різних рівнів
змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану і
Кобальту на показники економічної ефективності
виробництва молока корів української чорно-рябої
молочної породи.
Відомості про конфлікт інтересів. Автори стверджують про відсутність конфлікту інтересів щодо
їхнього вкладу та результатів досліджень.
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