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flowing 16.21 % of the total fraction of triglycerides, 28.01 % - of the total fraction of phospholipids, 6.26% – 
cholesterol and 5.41 % – phosphorylcholine in the period of intense lactation. 
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Результати досліджень свідчать, що забезпеченість тканин молочної залози корів попередни-

ками для синтезу складових компонентів молока  залежить від ефективності процесів рубцевої 
ферментації за умов різного рівня забезпечення організму тварин  поживними речовинами.  Дове-
дено, що підвищення поживності раціону корів за рахунок концентрованих кормів лише на 10 %, 
енергетичної забезпеченості організму тварин на 10- 15 % суттєво впливає на процеси рубцевої 
ферментації, активність мікроорганізмів рубця, синтез ЛЖК, а відповідно і надходження попере-
дників для синтезу  для  складових компонентів молока.  

Ключові слова: молочна залоза, корови, молоко, поживні речовини. 
Постановка проблеми у загальному ви-

гляді. Однією з важливих особливостей процесів 
травлення у жуйних тварин є діяльність різної 
мікрофлори у передшлунках. Під дією мікрофло-
ри поживні речовини кормів підлягають складним 
перетворенням, внаслідок чого утворюються ле-
тучі жирні кислоти, амінокислоти, аміак та інші 
метаболіти, які в подальшому використовуються 
в обмінних процесах організму тварини і ткани-
нами молочної залози корів як попередники для 
синтезу складових компонентів молока, а мікро-
флорою передшлунків – для синтезу амінокислот 
і мікробних білків, речовин ліпідної природи, ві-
тамінів та інших біологічно активних утворень [1, 
2, 3]. 

Зв`язок з важливими науковими  і прак-
тичними завданнями. Дослідження проведені за 
темою: «Розробка мультипараметричної системи 
виробництва молока на основі секретоутворюю-
чої функції молочної залози пре- та постнаталь-
ного розвитку тваринного організму і методи їх 
корекції. Розділ 1. Пре-та постнатальний розви-
ток тваринного організму і методи її корекції». 
Номер державної реєстрації - 0108U010281. 

Аналіз основних досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання проблеми. 
Аналіз даних літературних джерел свідчить, що 
мікрофлора травного тракту як би доповнює фун-
кції залоз і тканин організму в утворенні ряду біо-
логічно активних речовин і є єдиним джерелом 
біосинтезу деяких метаболітів, наприклад целю-
лози, а також забезпечує молочну залозу попе-
редниками для синтезу складових компонентів 

молока [4, 5, 6]. Досліджень проведених дослід-
никами з цього питання не багато. Наявна інфо-
рмація свідчить про значну роль метаболітів руб-
цевої ферментації у синтетичній функцій молоч-
ної залози [7 - 10]. Однак, яким чином змінюється 
надходження метаболітів рубцевої ферментації в 
артеріальну кров і їх використання молочною за-
лозою з метою синтезу компонентів молока при 
різному рівні забезпечення організму тварин по-
живними речовинами невизначено. 

У зв’язку з цим, в задачу наших досліджень 
входило – вивчення процесів рубцевої фермен-
тації при різному рівні забезпечення організму 
тварин поживними речовинами впродовж доби 
досліджень, по періодах лактації і забезпечення 
молочної залози попередниками для синтезу 
складових компонентів молока. 

Матеріали і методи досліджень. Для про-
ведення досліджень в умовах науково-дослідного 
господарства «Ювілейний» ПДАА, були сформо-
вані 6 груп аналогів корів-первісток, по 5 голів в 
кожній. У останній місяць сухостою тварини 
отримували однаковий рівень поживних  речовин 
(зрівняльний період). 

У дослідний період (за стадіями лактації) ко-
рви першої (контрольної) групи утримувались на 
збалансованому раціоні по прийнятим нормам 
годівлі, другої - на раціоні із зниженим рівнем за-
безпеченості перетравним протеїном, третьої - 
підвищеним рівнем забезпеченості концентрова-
ними кормами, четвертої - підвищеним рівнем 
енергетичної забезпеченості, п'ятої - на раціоні із 
концентрованими кормами з зниженим рівнем 
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розчинності перетравного протеїну. шостої - на 
раціоні із різним співвідношенням вуглеводів. 
Споживання поживних речовин забезпечували за 
рахунок згодовування силосу кукурудзяного, со-
ломи пшеничної,  сіна люцерни, сіна різнотрав'я, 
дерті, ячмінної, макухи соєвої, кормового буряка, 
зеленої маси кукурудзи; зеленої маси люцерни; 
солі кухонної. 

Відбір проб крові з черевної аорти і молочної 
вени, а також вмісту рубця проводили від трьох 
корів із кожної групи в кінці кожного періоду лак-
тації. 

У зразках вмісту рубця визначали амілоліти-
чну активність рубцевих бактерій – за Смітом і 
Роєм у модифікації М.Ф. Кулика (1970), протеолі-
тичну активність – за Петровою І.С. і Внюцнайте 
М.М. (1966), целюлозолітичну активність рубце-
вих бактерій -  in vitro шляхом інкубування цело-
фанових стрічок у вмісті рубця у вакуумному 
термостаті протягом трьох діб з наступним ви-
значенням сухого залишку (Палфій Ф.Ю., Юр-
чук Е.Ф., 1968). Загальну масу мікроорганізмів 
визначали фракційним центрифугуванням з на-
ступним визначенням сухої речовини (Пал-
фій Ф.Ю., Юрчук Е.Ф., 1968). Вміст аміаку визна-
чали мікродифузним методом у чашках Конвея з 
наступним титруванням. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Ферментація в передшлунках полісахаридів, які 
входять до рослин, відбувається завдяки актив-
ності амілолітичних та целюлозолітичних мікро-
організмів. У наших дослідженнях зміна рівня за-
безпеченості тваринного організму поживними 
речовинами і енергією вплинула на активність 
амілолітичних мікроорганізмів. Їх активність на 
фоні зниженогорівня перетравного протеїну ниж-
ча, ніж у контролі (р<0,05) в першу і другу стадію-
лактації, однак впродовж доби вона зростала в 
1,15- 1,18 рази, у динаміці забору проб вмістимо-
го рубця. При забезпеченні тварин підвищеним 
рівнем концентрованих кормів, активність аміло-
літичних мікроорганізмів впродовж доби дослі-
джень зростала вірогідно лише на другій стадії 
лактації (в 1,19 рази, р<0,05). Найбільш суттєвий 
вплив на активність даної групи мікроорганізмів 
мав рівень енергетичної забезпеченості тварин-
ного організму. При цьому амілолітична актив-
ність вірогідно зростала впродовж доби дослі-
джень в 1,19 рази (р<0,05) 

Споживання  протеїну  із зниженою розчинні-
стю сприяло вірогідному підвищенню амілолітич-
ної активності мікроорганізмів у динаміці впро-
довж доби (р<0,05). Поживність кормів раціону 
також вплинула на целюлозолітичну активність 
мікроорганізмів вмістимого рубця. При зниженому 
рівні перетравного протеїну в раціоні целюлозо-
літична активність мікроорганізмів зростала 
впродовж доби в 1,20 - 1,24 рази в усі періоди 
лактації (р<0,05). 

При підвищеному рівні надходження концен-

трованих Кормів активність даної групи мікроор-
ганізмів зростала в 1,27 – 1,37 рази впродовж 
доби досліджень, а в другій період лактації це 
збільшення вірогідне (р<0,05). Підвищений рівень 
енергетичної забезпеченості корів кормами спри-
яв зростанню целюлозолітичної активності мікро-
організмів вмістимого рубця по періодах лактації 
в 1,31 - 1,61 рази, а впродовж доби досліджень в 
1,09 рази в першу і в 1,07 рази у третій період 
лактації у порівнянні з контролем. На другій стадії 
лактації даний показник був вірогідно вищим, ніж 
в контролі (р<0,05).  

Надходження в організм тварин концентро-
ваних кормів із зниженою розчинністю перетрав-
ного протеїну сприяла підвищенню активності 
целюлозолітичних мікроорганізмів в 1,21 - 1,30 
рази, яка була вірогідно вищою, ніж в контролі у 
другу стадію лактації (р<0,05). 

При різному рівні надходження вуглеводів 
целюлозолітична активність мікроорганізмів від-
повідала параметрам контрольної групи.  

Протеолітична активність мікроорганізмів та-
кож змінювалася під впливом різного рівня за-
безпеченості тваринного організму поживними 
речовинам. Споживання тваринами зниженого 
рівня перетравного протеїну на першій стадії ла-
ктації привело до зростання протеолітичної акти-
вності мікроорганізмів в 1,89 рази впродовж доби 
досліджень і даний показник був в 1,14 раза ви-
щим, ніж в контролі. На другій стадії лактації ак-
тивність даної групи мікроорганізмів в цілому 
знижувалось вірогідно у порівняні з контролем 
(р<0,05) і залишалася в 1,12 рази вищою у третій 
період лактації. Надходження підвищеного рівня 
концентрованих кормів сприяло вірогідному зрос-
танню активності протеолітичних мікроорганізмів 
у перший період лактації (р<0,05), в третій період 
лактації вона була вищою в 1,21 рази, а в другій 
період лактації –нижчою (в 1,08 рази) у порівнян-
ні з контролем. 

Підвищений рівень енергетичної забезпече-
ності сприяв зростанню протеолітичної активності 
в другу період лактації в 1,99 рази ((р<0,001). 

Рівень надходження поживних речовин у 
тваринний організм, крім змін ферментативної 
активності основних груп мікроорганізмів, викли-
кав відповідні зміни у кількості утворюваних лет-
ких жирних кислот (табл. 1).  

Так, у тварин другої групи кількість летких жи-
рних кислот у рубці впродовж доби зростала в 1,17 
- 1,22 рази. Проте, по всіх періодах лактації даний 
показник був вірогідно нижчим, ніж у контролі. 

Підвищений рівень забезпеченості тваринного 
організму концентрованими кормами (3 група) 
сприяв зростанню загальної кількості летких жир-
них кислот у вмістимому рубця впродовж доби в 
1,47 раза (у перший період лактації) і вона була 
вірогідно вищою, ніж в контролі (р<0,01). Така ж 
динаміка зміни вмісту летких жирних кислот у рубці 
спостерігалася у другий і в третій період лактації. 
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Таблиця 1 – Вміст летких жирних кислот у рубці (ммоль/100мл, М±m, n=3) 
Періоди лактації Групи 

тварин Проба 
І ІІ ІІІ 

1 9,13+0,155      8,73+0,103      9,00+0,082 1 2 11,95±0,041     11,00±0,041     11,27+0,155 
1 9,20+0,122      8,25±0,082      8,42±0,062 2 2 10,73±0,125**    10,08±0,085**   9,53±0,085** 
1 8,50±0,123      9,28±0,062      10,12+0,131 3 2 12,5010,082**    12,68±0,024**    12,92±0,125** 
1 9,85±0,108      9,98+0,047      9,98±0,062 4 2 13,02±0,085**    13,98±0,062**    13,55±0,071*** 
1 9,13±0,155        9,58±0,085      9,45±0,082* 5 2 12,70±0,041*    11,55±0,041**    10,12±0,062** 
1 9,08±0,062      8,53±0,024      8,33+0,024   6 2 10,33±0,094     9,50±0,041*     9,52±0,047** 

Примітка: 1. *р<0,05; **р<0,05; ***р<0,05 
                 2. 1 – до годівлі; 2-шість годин з початку годівлі. 
 

Рівень енергетичної забезпеченості тварин-
ного організму призвів досуттєвого зростання за-
гальної кількості летких жирних кислот у вмісти-
мому рубця. Впродовж доби досліджень даний 
показник зростав в 1,32 рази в першу, в 1,40 рази 
в другу і в 1,36 рази у третій період лактації. 
Впродовж всього періоду лактації даний показник 
був вірогідно вищим, ніж в контролі (р<0,01). 

Надходження концентрованих кормів із зни-
женою розчинністю перетравного протеїну  спри-
яло вірогідному зростанню вмісту летких жирних 
у вмістимому рубця корів. Даний показник тварин 
п’ятої групи, у порівнянні з контролем, був в пер-
ший і другий період лактації вищим (р<0,01), і 
значно нижчим він  виявився в  третій період лак-
тації. 

 

Таблиця 2 – Загальна маса мікроорганізмів у вмістимому рубця (г/100мл, М±m, n=3) 
Періоди лактації Групи тва-

рин Проба 
І ІІ ІІІ 

1 0,1086±0,0009 0,1073±0,0004 0,1022±0,001 1 2 0,1122±0,001 0,1121±0,0011 0,1097±0,0019 
1 0,1030±0,0001 0,1015±0,001 0,1001±0,0004 2 2 0,1056±0,0004 0,1043±0,0003 0,1034±0,0007 
1 0,1105±0,0004   0,1002±0,0004   0,1034±0,0006 3 2 0,1161±0,0006*   0,1068±0,001    0,1089±0,0001 
1 0,1134±0,0004    0,1130±0,001    0,1139±0,0009 4 2 0,1205±0,0005** 0,1229±0,0012** 0,1281±0,0007** 
1 0,1168±0,0008   0,1116±0,0014   0,1115±0,0006 5 2 0,1213±0,0018** 0,1198±0,0007** 0,1191±0,0003** 
1 0,1018±0,0015   0,102±10,0014   0,0982±0,0008 6 2 0,1062±0,0007   0,1064±0,0006   0,1003±0,0007 

Примітка: 1. *р<0,05; **р<0,05; ***р<0,05 
                   2. 1 – до годівлі; 2-шість годин з початку годівлі. 
 

У таблиці 2 наведені дані щодо вмісту зага-
льної маси мікроорганізмів у вмістимому рубця 
залежно від різного рівня надходження поживних 
речовин в організм тварин. За добу досліджень 
даний показник найбільш суттєво змінювався під 
впливом енергетичної забезпеченості тваринного 
організму та при надходженні концентрованих 
кормів із зниженим ступенем розчинності пере-
травного протеїну. Підвищення рівні енергетичної 
забезпеченості організму тварин дослідної групи 
сприяло збільшенню кіль кости та загальної маси 
мікроорганізмів у вмістимому рубця і вона була 
вірогідно вищою на всіх стадіях лактації, ніж у 
тварин контрольної групи. Зниження розчинності 
перетравного протеїну концентрованих кормів, 
які споживали тварини дослідної групи сприяла 
вірогідному підвищенню загальної маси мікроор-
ганізмів рубця впродовж всієї лактації (р<0,01) у 
порівнянні з даним показником рубцевої фермен-
тації тварин  контрольної групи. Підвищення рів-

ня забезпечення організму корів концентровани-
ми кормами сприяв вірогідному зростанню зага-
льної маси мікроорганізмів у вмістимому рубця 
корів дослідної групи у першу стадію лактації 
(р<0,05), а в другу і третю стадії лактації загальна 
маса мікроорганізмів у вмістимому рубця був не-
вірогідно більше ніж у корів контрольної групи. 

На раціоні з різним рівнем вуглеводів зага-
льна маса мікроорганізмів була нижчою, ніж в 
контролі в 1,05 – 1,09 рази за періодами лактації . 

Встановлено, що забезпечення корів зни-
женннм рівнем протеїну сприяло незначному під-
вищенню концентрації аміаку впродовж доби у 
вмістимому рубця. У порівнянні з даним показни-
ком вмістимого рубця корів контрольної групи да-
ний показник тварин дослідної групи  був вищий в 
перший період лактації ( в 1,06 рази ) і відповідав 
параметрам контрольної групи в другий і третій 
період лактації. Підвищений рівень забезпечено-
сті концентрованими кормами організму тварин 
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концентрованими кормами і енергією не призвів 
до підвищення вмісту аміаку в рубці корів дослід-
ної групи. Вміст аміаку в рубці корів контрольної 
групи коливався в межах від 11,53±0,175 до 
12,51±0,087 мг%. При забезпеченні тварин  під-
вищенним рівнем концентрованих кормів т а ене-
ргії вміст аміаку коливався відповідно в межах від 
12,09±0,06 до 12,69±0,184 мг%, та від 
11,43±0,119 до 13,02±0,114 мг%. Забезпечення 
корів дослідної групи концентрованими кормами з 
різною розчинністю перетравного протеїну не ві-
добразилось на вмісті аміаку у рубці корів дослі-
дної групи. За період досліджень вміст аміаку у 
рубці корів дослідної групи виявся в 1,03 - 1,08 
рази більше, ніж у тварин контрольної групи. 

Результати досліджень свідчать, що рівень 
забезпечення корів  поживними речовинами 
впливає на параметри рубцевої ферментації. Ак-
тивність амілолітичних мікроорганізмів на фоні 
зниженого рівня перетравного протеїну була ни-
жчою, ніж у контролі (р<0,05) в перший і другий 
період лактації, а впродовж доби вона зростала в 
1,18 - 1,15 рази у динаміці відбору проб вмістимо-
го рубця. При підвищеному на 10 % рівні енерге-
тичної забезпеченості тварин дослідної групи 
амілолітична активність мікроорганізмів рубця 
вірогідно підвищилась впродовж доби досліджень 
(р<0,001) та у другий і третій період лактації 
(р<0,05). 

Зниження рівня перетравного протеїну кон-
центрованих кормів в раціоні корів вплинула на 
целюлозолітичну активність мікроорганізмів руб-
ця, яка зростала у динаміці відбору проб впро-
довж доби досліджень в 1,20 - 1,24 рази в усі пе-
ріоди лактації (р<0,05), однак залишалася в 1,32 - 
1,29 рази нижчою, ніж у тварин контрольної гру-
пи. За умов підвищеного забезпечення корів до-
слідної групи концентрованими кормами актив-
ність цих мікроорганізмів зростала в 1,27 - 1,37 
рази у порівнянні з контрольними тваринами. Пі-
двищення рівня енергетичної забезпеченості ор-
ганізму тварин дослідної групи сприяло активації 
целюлозолітичних мікроорганізмів: в динаміці, 
впродовж доби, так і за періодами лактації: в 1,31 
- 1,61 рази впродовж доби досліджень, в 1,09 ра-
зи в перший і в 1,07 рази у третій період лактації. 
У другій період лактації даний показник був ви-
щим у вмістимому рубця корів дослідної групи, 
ніж у тварин контрольної групи (р<0,05). Забезпе-
чення корів дослідної групи концентрованими ко-
рмами з різною розчинністю перетравного проте-
їну сприяло підвищенню активності целюлозолі-

тичних мікроорганізмів в 1,21 – 1,30 рази 
(р<0,05).Встановлено підвищення активності про-
теолітичних мікроорганізмів в 1,89 рази впродовж 
доби досліджень у першій період лактації при 
зниженому рівні протеїнової забезпеченості тва-
ринного організму. У другій період лактації актив-
ність целюлозолітичних мікроорганізмів в цілому 
знижувалася (р<0,05) однак залишалася в 1,12 
рази вищою третій період лактації, ніж у тварин 
контрольної групи..  

Доведено вірогідне підвищення вмісту лет-
ких жирних кислот у рубці тварин, які одержували 
більше концентрованих кормів у раціоні (10 %), 
енергії та надходження комбікормів  їз зниженим 
рівнем розчинності перетравного протеїну у порі-
внянні контрольними  тваринами (р<0,01). При 
підвищеному рівні надходження  енергії з раціо-
ном корів дослідної групи загальна маса мікроор-
ганізмів була вищою у перший і третій період ла-
ктації (р<0,01). Зниження розчинності перетрав-
ного протеїну концентрованих кормів, які надхо-
дили в організм тварин дослідної групи,сприяла 
підвищенню загальної маси мікроорганізмів у ру-
бці корів впродовж всього періоду лактації 
(р<0,01).  Зміна співвідношення легко- та важко 
перетравних  вуглеводів в раціоні корів вплинула 
на вміст загальної маси мікроорганізмів у рубці 
тварин. Вона виявилася в 1,05 – 1,09 рази нижче 
за періодами лактації, ніж в контролі. За період 
досліду молочна залоза корів четвертої та п'ятої 
дослідних груп синтезувала на 18,5 – 19,7 кг жиру 
і 21,2 – 22,3 кг лактози більше, ніж у тварин кон-
трольної групи. Жива маса телят отриманих від 
корів даних груп була на 1,7 та 2,3 кг больше, ніж 
у контрольній. 

Дослідження з даної проблеми у перспекти-
ві дозволять корегувати надходження попере-
дників для синтезу складових компонентів моло-
ка молочною  залозою, отримання молока відпо-
відної якості та підвищення продуктивності тва-
рин.  

Висновки. Результати проведених дослі-
джень свідчать, що підвищений на 10 %рівень 
забезпеченості  організму тварин концентрова-
ними кормами і енергією, а також концентрова-
ними кормами із зниженою розчинністю перетра-
вного протеїну в значній ступені підвищують руб-
цеву ферментацію і надходження метаболітів ру-
бцевої ферментації в якості попередників для 
синтезу складових компонентів молока тканина-
ми молочної залози корів. 
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Камбур М.Д., Замазій А.А., Касич В.Ю.,  Лівощенко Е.М., Калашник О.М. Обеспеченность 

молочной железы коров предшественниками для синтеза составляющих компонентов мо-
лока в зависимости от уровня поступления питательных веществ 

Результаты исследований свидетельствуют о том что, обеспечение тканей молочной же-
лезы коров предшественниками для синтеза составных компонентов молока зависит от еффек-
тивности процессов рубцевой ферментации при разних уровнях обеспечения организма животних 
питательными веществами. Повышение в рационе коров на 10 % содержания концентрированных 
кормов, енергии на 10- 15 % существенно влияет на процессы ферментации в рубце, активность 
микроорганизмов рубца, синтез ЛЖК, а соответственно и поступление предшественников к тка-
ням молочной железы для синтеза  составных компонентов молока. 

Ключевые слова: молочная железа, коровы, молоко, питательные вещества. 
 
Kambur M.D., Zamaziу A.A. Kassich B.Y., Livoshenko E.M.,  Kalashnik O.M. Provision of cow 

udder with precursors for the synthesis of the milk components depending on the level of nutrients 
in diet. 

The results of research showed that the providing the udder tissues with precourors for the milk compo-
nents syntethis depends on effective rumen fermentation with different level of nutrition. 10% increase in 
concentarated feeds, 10-15% increase in energy in diet significantly influence the fermentation process in 
rumen, rumen microorganism activity, volatile fatty acids and as a result – providing the precursors to the 
milk glad tissues for the milk components synthesis.   

Ключові слова: milk glad, cows, milk, nutrients. 
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Наведено результати дослідження динаміки вмісту загального білка та його фракцій (альбумі-

нів і глобулінів) у сироватці крові як маркера імунологічної реактивності організму свиней різних 
типів вищої нервової діяльності за впливу біологічного подразника (інактивована вакцина проти 
репродуктивно респіраторного синдрому свиней). Тип вищої нервової діяльності визначає рівень 
адаптаційно-компенсаторних можливостей організму свиней, що проявляється високим умістом 
загального білка в сироватці крові тварин сильного врівноваженого рухливого типу вищої нервової 


