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У статті наведено результати досліджень щодо вмісту окремих мікроелементів у молоці ко-

рів молочних та комбінованих порід. Встановлено, що у тварин української чорно-рябої молочної 
породи вміст у молоці Cu, Mn та Cd найвищим був на 2-3 місяці лактації, а Zn, Fe, Co, Pb та Cr  – на 
8-9 місяці. У корів української червоно-рябої молочної породи на 2-3 місяці лактаційного періоду спо-
стерігався найвищий вміст у молоці Cu, Mn та Cd, на 8-9 місяці – Zn, Fe, Co, Pb та Cr. Тварини чер-
воної польської породи характеризувалися найвищим вмістом у молоці на 2-3 місяці лактації Mn, Fe 
та Pb, на 5-6 місяці – Cd, на 8-9 місяці – Cu, Zn, Co та Cr. У молоці корів айрширської породи найви-
щий вміст Cu, Mn, Pb та Cd спостерігався на 2-3 місяці лактаційного періоду, Zn, Fe, Co та Cr – на 
8-9 місяці. Піддослідні тварини бурої карпатської породи відзначалися найвищим вмістом у молоці 
Mn на 2-3 місяці лактації, Cu, Pb і Cr  – на 5-6 місяці та Zn, Fe, Co і Cd – на 8-9 місяці. Дещо інша ка-
ртина спостерігалася у  корів симентальської породи. Найвищий вміст у молоці Cu і Mn у них був 
на 2-3 місяці лактації, Co – на 5-6 місяці, а Zn, Fe, Pb, Cd і Cr  – на 8-9 місяці. 
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Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Одним із основних завдань продовольчого 
розвитку України є прискорення темпів інтенсифі-
кації тваринництва для забезпечення населення 
повноцінною за всіма фізико-хімічними показни-
ками продукцією, серед якої чільне місце займає 
молоко. Основною умовою виробництва молока, 
зростання рентабельності галузі повинно стати 
підвищення продуктивності корів та покращення 
якісних показників цього цінного продукту харчу-
вання. Повне забезпечення тварин поживними та 
біологічно активними речовинами, в тому числі 
мікроелементами, обумовлює відповідний рівень 
обміну речовин та енергії. Встановлено тісний 
зв’язок мікроелементів з білками, їх вплив на 
процеси росту і розмноження тварин, тканинного 
дихання і внутрішньоклітинного обміну, а також 
на такі функції як кровотворення, молокоутво-
рення та інші [11].  

Аналіз останніх досліджень. Міграція хімі-
чних елементів у навколишньому середовищі за-
безпечує надходження їх в тваринний організм 
через травний тракт [1, 5]. Надлишок їх в грунті, 
воді та кормах відображається на фізіологічному 
стані і молочній продуктивності дійних корів, яко-
сті молока та його мінеральному складі [3]. Вста-
новлено, що з молоком виділяється: Cu – 2,34; 
Co – 3,64; Zn – 4,83; Fe – 0,81; Pb – 6,31 та Cd – 
49,25 від спожитого [4]. Кількість мікроелементів у 
молоці значно коливається впродовж року, а ма-
ксимальні концентрації припадають на літні міся-
ці [2, 6, 8]. За даними Л. Романова, Ф. Федін, Л. 
Григор’євої [9], Ю. І. Савченко, І. М. Савчук, 
І. С. Смовдир [10], виявлено тенденцію до підви-
щення вмісту свинцю, кобальту і заліза в молоці 
корів тих господарств, ферми яких розміщені по-
близу автомагістралей. Встановлено також під-
вищення частки кадмію у молоці цих господарств, 

яка становила 70 % від гранично допустимої кон-
центрації (ГДК). Водночас у молоці корів з таких 
господарств містилося менше цинку. Це зумов-
лено, мабуть, тим, що кадмій має високу здат-
ність всмоктування з кишечнику (поступається 
лише марганцю) і спричинює зниження поглинан-
ня цинку і заліза, порушуючи обмін останнього 
[12]. 

Формулювання цілей. Метою наших дослі-
джень було вивчити зміни вмісту мікроелементів 
у молоці корів молочних і комбінованих порід у 
ході лактації в умовах західного регіону України. 

Вихідний матеріал, методика та умови 
досліджень. Дослідження проведені на коровах 
молочних і комбінованих порід у 5 господарствах: 
у ВСКГ «Нове життя» Виноградівського району 
Закарпатської області (бура карпатська порода), 
ТзОВ «Агрофірма «Угринів» Сокальського району 
Львівської області (айрширська порода), СГТзОВ 
«Літинське» Дрогобицького району Львівської об-
ласті (симентальська порода), ПОП «Іванівське» 
Теребовлянського району Тернопільської області 
(червона польська та українська червоно-ряба 
молочна породи), СВАТ «Мшанецьке» Теребов-
лянського району Тернопільської області (україн-
ська чорно-ряба молочна порода). Для прове-
дення досліджень було відібрано по 8 корів кож-
ної породи. Молоко для досліджень брали у корів 
на 2-3, 5-6 та 8-9 місяцях лактації з подальшим 
спалюванням та визначенням у ньому вмісту мік-
роелементів на атомно-адсорбційному спектро-
фотометрі С-115 ПК (SELMI). У молоці корів дос-
ліджували наступні елементи: мідь (Сu), марга-
нець (Mn), цинк (Zn), залізо (Fe), кобальт (Co), 
свинець (Pb), кадмій (Cd) та хром (Cr). 

Статистичну обробку одержаних даних про-
водили за методикою Н. А. Плохинского [7] з ви-
користанням комп’ютерних програм Excel і 
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Statistica 6. 
Виклад основного матеріалу. Результата-

ми наших досліджень встановлено (табл.1), що 
вміст міді у молоці корів української чорно-рябої 
молочної породи на 5-6 місяці лактації порівняно 
з 2-3 зріс на 0,18, на 8-9 порівняно з 2-3 – на 0,57 
(Р<0,001) та на 8-9 порівняно з 5-6 місяцем – на 
0,39 (Р<0,01), у тварин української  червоно-рябої 
молочної породи – відповідно на 0,22; 0,30 та 
0,08 і айрширської – на 0,52; 0,94 (Р<0,001) та 
0,42 мкмоль/л. У молоці  корів  червоної  польсь-

кої  породи вміст  вищеназваного мікроелемента 
на 5-6 місяці лактації порівняно з 2-3 місяцем зріс 
на 0,20, а на 8-9 порівняно з 2-3 та 5-6 місяцями – 
знизився відповідно на 0,10 та 0,32 мкмоль/л.  
Вміст марганцю у молоці корів української чорно-
рябої молочної породи з 2-3 до 5-6 місяця лакта-
ційного періоду зріс на 0,08, з 2-3 до 8-9 місяці – 
на 0,13 (Р<0,01) та з 5-6 до 8-9 місяця – на 0,05,  
у тварин української червоно-рябої молочної по-
роди – відповідно на 0,05; 0,18 та 0,13 і айршир-
ської – на 0,09; 0,14 та 0,05 мкмоль/л.  

1. Вміст мікроелементів у молоці корів молочних порід, М±m (n=8) 
Назва мікроелементу Лактаційний період, місяці 

2-3 5-6 8-9 
Українська чорно-ряба молочна порода 

Мідь, мкмоль/л 3,02±0,11 2,84±0,08 2,45±0,07 
Марганець, мкмоль/л 0,52±0,03 0,44±0,03 0,39±0,02 
Цинк, мкмоль/л 36,66±1,12 36,71±1,29 42,84±1,58 
Залізо, мкмоль/л 20,24±1,08 24,19±1,20 26,13±1,51 
Кобальт, мкмоль/л 0,42±0,04 0,49±0,04 0,55±0,06 
Свинець, нмоль/л 1,26±0,12 1,21±0,10 1,29±0,12 
Кадмій, нмоль/л 0,89±0,08 0,64±0,04 0,75±0,07 
Хром, нмоль/л 0,44±0,07 0,51±0,07 0,52±0,09 

Українська червоно-ряба молочна порода 
Мідь, мкмоль/л 4,11±0,21 3,89±0,25 3,81±0,19 
Марганець, мкмоль/л 0,64±0,05 0,59±0,05 0,46±0,06 
Цинк, мкмоль/л 49,18±1,89 51,02±1,11 53,12±1,09 
Залізо, мкмоль/л 19,19±0,88 19,90±1,01 21,13±1,13 
Кобальт, мкмоль/л 0,34±0,06 0,36±0,09 0,39±0,04 
Свинець, нмоль/л 1,39±0,16 1,22±0,11 1,06±0,10 
Кадмій, нмоль/л 0,69±0,05 0,46±0,06 0,39±0,03 
Хром, нмоль/л 0,40±0,08 0,42±0,08 0,49±0,06 

Червона польська порода 
Мідь, мкмоль/л 2,88±0,14 2,66±0,22 2,98±0,09 
Марганець, мкмоль/л 0,77±0,12 0,68±0,08 0,71±0,07 
Цинк, мкмоль/л 32,00±1,09 38,14±1,44 38,65±1,01 
Залізo, мкмоль/л 22,33±0,64 21,16±0,99 20,45±1,17 
Кобальт, мкмоль/л 0,30±0,03 0,26±0,04 0,34±0,04 
Свинець, нмоль/л 1,13±0,04 1,09±0,06 1,01±0,04 
Кадмій, нмоль/л 0,59±0,04 0,63±0,03 0,51±0,05 
Хром, нмоль/л 0,33±0,05 0,39±0,06 0,40±0,06 

Айрширська порода 
Мідь, мкмоль/л 4,98±0,21 4,46±0,19 4,04±0,17 
Марганець, мкмоль/л 0,84±0,06 0,75±0,04 0,70±0,04 
Цинк, мкмоль/л 54,64±1,66 59,18±1,56 61,14±1,83 
Залізо, мкмоль/л 17,11±0,44 19,12±0,67 22,15±0,97 
Кобальт, мкмоль/л 0,48±0,05 0,52±0,08 0,56±0,09 
Свинець, нмоль/л 1,05±0,09 1,01±0,07 0,94±0,07 
Кадмій, нмоль/л 0,50±0,04 0,46±0,06 0,42±0,03 
Хром, нмоль/л 0,53±0,06 0,45±0,04 0,56±0,08 

 

У молоці корів червоної польської породи 
вміст марганцю на 5-6 та 8-9 місяцях лактації по-
рівняно з 2-3 місяцем зріс відповідно на 0,09 та 
0,06, а на 8-9 порівняно з 5-6 місяцем – знизився 
на 0,09 мкмоль/л.  

На 5-6 місяці лактаційного періоду порівняно 
з 2-3 вміст цинку у молоці корів української чорно-
рябої молочної породи зменшився на 0,05, на 8-9 
місяці порівняно з 2-3 – на 6,18 (Р<0,01) та на 8-9 
порівняно з 5-6 місяцем – на 6,13 (Р<0,01), у тва-
рин української червоно-рябої молочної породи – 
відповідно на 1,84; 3,94 та 2,10, червоної польсь-

кої – на 6,14 (Р<0,01), 6,65 (Р<0,001) та 0,51 і ар-
ширської – на 4,54; 6,50 (Р<0,05) та 1,96 
мкмоль/л.   

Подібна закономірність спостерігалася і за 
вмістом заліза у молоці корів українських чорно- 
та червоно-рябої молочних і айрширської порід. 
Вміст даного мікроелемента у молоці корів украї-
нської чорно-рябої молочної породи на 5-6 лак-
таційного періоду порівняно з 2-3 знизився на 
3,95 (Р<0,05), на 8-9 порівняно з 2-3 місяцем – на 
5,89 (Р<0,01) та на 8-9 місяці порівняно з 5-6 – на 
1,94, у тварин української червоно-рябої молоч-
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ної породи – відповідно на 0,71; 1,94 та 1,23 та 
айрширської породи – на 2,01 (Р<0,05), 5,04 
(Р<0,001) та 3,03 мкмоль/л (Р<0,05). Що стосу-
ється корів червоної польської породи, то у їх 
молоці вміст заліза на 5-6 та 8-9 місяцях лакта-
ційного періоду порівняно з 2-3 збільшився на 
1,17 та 1,88, а на 8-9 місяці порівняно з 5-6 – на 
0,71 мкмоль/л. 

У молоці корів української чорно-рябої моло-
чної породи вміст кобальту на 5-6 місяці лактації 
порівняно з 2-3 знизився на 0,07, на 8-9 порівня-
но з 2-3 місяцем – на 0,13 та на 8-9 порівняно з 5-
6 – на 0,06, у тварин української червоно-рябої 
молочної породи – відповідно на 0,02; 0,05 та 
0,03 і айрширської – на 0,04; 0,08 та 0,04 
мкмоль/л. 

Вміст кобальту у молоці корів червоної поль-
ської породи на 5-6 місяці лактаційного періоду 
порівняно з 2-3 збільшився на 0,03, на 8-9 місяці 
порівняно з 2-3 та 5-6 місяцями – знизився на 
0,04 та 0,08 мкмоль/л відповідно. 

Вміст свинцю у молоці корів української чер-
воно-рябої молочної породи на 5-6 місяці лактації 
порівняно з 2-3 місяцем зріс на 0,17, на 8-9 місяці 
порівняно з 2-3 – на 0,33 та на 8-9 порівняно з 5-6 
– на 0,16, у тварин червоної польської породи – 
відповідно на 0,04; 0,12 та 0,08 і айрширської – 
на 0,04; 0,11 та 0,07 нмоль/л. У молоці тварин 
української чорно-рябої молочної породи вміст 
цього мікроелемента на 5-6 місяці лактаційного 
періоду порівняно з 2-3 місяцем зріс на 0,05, а на 
8-9 місяці порівняно з 2-3 та 5-6 місяцями – зни-
зився на 0,03 та 0,08 нмоль/л відповідно. 

За вмістом кадмію у молоці корів усіх дослі-
джуваних молочних порід спостерігався хвилепо-
дібний характер. Так, вміст кадмію у молоці корів 

української чорно-рябої молочної породи на 5-6 
та 8-9 місяцях лактаційного періоду порівняно з 
2-3 збільшився на 0,25 (Р<0,05) та 0,14, на 8-9 
місяці порівняно з 5-6 – знизився на 0,11 нмоль/л. 
У молоці корів української червоно-рябої молоч-
ної породи на 5-6  та 8-9 місяцях лактації порів-
няно з 2-3  цей показник зріс на 0,23 (Р<0,05) та 
0,30 (Р<0,001), на 8-9 місяці порівняно з 5-6 – на 
0,07 нмоль/л. Вміст кадмію у молоці тварин чер-
воної польської породи на 5-6 місяці лактації по-
рівняно з 2-3 місяцем знизився на 0,04, а на 8-9 
місяці порівняно з 5-6 та 8-9 місяцями – зріс на 
0,08 та 0,12 нмоль/л. Зріс він і у молоці корів ай-
рширської породи на 5-6 та 8-9 місяцях лактацій-
ного періоду порівняно з 2-3 місяцем – відповідно 
на 0,04 та 0,08, а на 8-9 місяці порівняно з 5-6 – 
знизився на 0,04 нмоль/л. 

Вміст хрому у молоці корів усіх досліджува-
них порід майже у всі досліджувані місяці лакта-
ційного періоду знижувався. У молоці тварин 
української чорно-рябої молочної породи цей по-
казник зменшився на 5-6 місяці лактації порівня-
но з 2-3 місяцем на 0,07, на 8-9 порівняно з 2-3 
місяцем – на 0,08 та на 8-9 порівняно з 5-6 – на 
0,01, української червоно-рябої молочної породи 
– відповідно на 0,02; 0,09 та 0,07 та червоної 
польської – на 0,06; 0,07 та 0,01 нмоль/л. Вміст 
цього мікроелемента у молоці корів айрширської 
породи на 5-6 місяці лактаційного періоду порів-
няно з 2-3 місяцем зріс на 0,08, а на 8-9 місяці 
порівняно з 2-3 та 5-6 місяцями – знизився на 
0,03 та 0,11 нмоль/л. 

За вмістом мікроелементів у молоці корів 
комбінованих порід також спостерігалися певні 
зміни (табл.2).  

 
2. Вміст мікроелементів у молоці корів комбінованих порід, М±m (n=8) 

Назва мікроелементу Лактаційний період, місяці 
2-3 5-6 8-9 

Бура карпатська порода 
Мідь, мкмоль/л 2,66±0,12 2,81±0,14 2,25±0,08 
Марганець,мкмоль/л 0,41±0,03 0,35±0,03 0,25±0,02 
Цинк, мкмоль/л 30,14±0,73 33,33±0,68 35,18±0,79 
Залізо, мкмоль/л 26,14±1,02 27,19±,96 29,38±1,23 
Кобальт, мкмоль/л 0,22±0,02 0,24±0,3 0,25±0,03 
Свинець, нмоль/л 0,62±0,03 0,71±0,07 0,67±0,04 
Кадмій, нмоль/л 0,92±0,09 0,90±0,07 1,04±0,09 
Хром, нмоль/л 0,29±0,04 0,36±0,05 0,27±0,03 

Симентальська порода 
Мідь, мкмоль/л 2,73±0,11 2,62±0,10 2,33±0,07 
Марганець, мкмоль/л 0,38±0,04 0,33±0,03 0,030±0,03 
Цинк, мкмоль/л 30,58±0,95 34,18±1,06 36,62±1,10 
Залізо, мкмоль/л 22,74±0,87 22,16±0,93 25,53±0,86 
Кобальт, мкмоль/л 0,29±0,05 0,32±0,06 0,24±0,05 
Свинець, нмоль/л 0,59±0,04 0,63±0,07 0,66±0,06 
Кадмій, нмоль/л 0,85±0,03 0,79±0,06 0,96±0,08 
Хром, нмоль/л 0,34±0,05 0,42±0,05 0,47±0,07 

 

Так, у молоці тварин бурої карпатської поро-
ди на 5-6 місяці лактаційного періоду порівняно з 
2-3 місяцем зріс вміст марганцю на 0,06 мкмоль/л 
та кадмію – на 0,02 мкмоль/л, а знизився вміст 

міді на 0,15, цинку – на 3,19 (Р<0,01), заліза – на 
1,05, кобальту – на 0,02 мкмоль/л, свинцю – на 
0,09 та хрому – на 0,07 мкмоль/л. На 8-9 місяці 
лактації порівняно з 2-3 місяцем підвищився 
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вміст міді у молоці корів даної породи на 0,41 
(Р<0,01), марганцю – на 0,16 мкмоль/л (Р<0,001) 
та хрому – на 0,02 нмоль/л, а вміст цинку змен-
шився на 5,04 (Р<0,001), заліза – на 3,24, кобаль-
ту – на 0,03 мкмоль/л, свинцю – на 0,05 та кадмію 
– на 0,12 нмоль/л. На 8-9 місяці лактаційного пе-
ріоду порівняно з 5-6 місяцем у молоці тварин 
бурої карпатської породи вміст міді зріс на 0,56 
(Р<0,01), марганцю – на 0,10 мкмоль/л (Р<0,05), 
свинцю – на 0,04 та хрому – на 0,09 нмоль/л.  

Вміст міді у молоці корів симентальської по-
роди на 5-6 місяці лактаційного періоду порівняно 
з 2-3 місяцем зріс на 0,11, марганцю – на 0,05, 
заліза – на 0,58 мкмоль/л, кадмію – на 0,06 
нмоль/л, а вміст цинку зменшився на 3,60 
(Р<0,05), кобальту – на 0,03 мкмоль/л, свинцю – 
на 0,04 та хрому – на 0,08 нмоль/л. У корів вище-
названої породи на 8-9 місяці лактації порівняно з 
2-3 місяцем вміст у молоці міді збільшився на 
0,40 (Р<0,01), марганцю – на 0,08, кобальту – на 
0,05 мкмоль/л, а вміст цинку зменшився на 6,04 
(Р<0,001), заліза – на 2,79 мкмоль/л (Р<0,05), 
свинцю – на 0,07, кадмію – на 0,11 та хрому – на 
0,13 нмоль/л.  На 8-9 місяці лактаційного періоду 
порівняно з 5-6 місяцем у молоці корів симен-
тальської породи збільшився вміст міді на 0,29 
(Р<0,05), марганцю – на 0,03, кобальту – на 0,08 
мкмоль/л, вміст цинку знизився на 2,44, заліза – 
на 3,37 мкмоль/л (Р<0,05), свинцю – на 0,03, кад-
мію – на 0,17 та хрому – на 0,05 нмоль/л. 

Висновок. Встановлено, що вміст Cu, Mn, 
Zn, Fe, Co, Pb, Cd та Cr у молоці корів досліджу-
ваних порід впродовж лактаційного періоду змі-

нювався. У ході лактації вміст Cu у молоці тварин 
українських чорно- та червоно-рябої молочних, 
айрширської і симентальської порід зменшував-
ся, а у тварин червоної польської і бурої карпат-
ської – мав хвилеподібний характер. Вміст у мо-
лоці Mn у тварин більшості досліджуваних порід 
зменшувався (виняток – українська червоно-ряба 
молочна та червона польська породи), Zn – зрос-
тав, Fe – у молоці корів української чорно- та че-
рвоно-рябої молочних і айрширської порід зрос-
тав, червоної польської – знижувався, а симен-
тальської породи – мав хвилеподібний характер, 
Co – зростав (виняток – червона польська та си-
ментальська породи), Pb – зростав лише у моло-
ці корів симентальської породи, зменшувався – у 
тварин української червоно-рябої молочної, чер-
воної польської та айрширської порід, а у корів 
решти досліджуваних порід – мав хвилеподібний 
характер. Вміст Cd у молоці корів української че-
рвоно-рябої молочної та айрширської порід 
впродовж лактації знижувався, а у тварин україн-
ської чорно-рябої молочної, червоної польської, 
бурої карпатської та симентальської порід – мав 
хвилеподібний характер. Вміст Cr у молоці тва-
рин майже всіх досліджуваних порід збільшував-
ся (виняток – айрширська та бура карпатська по-
роди). 

Перспективи у даному напрямку. У пода-
льшому буде досліджено зв’язок між вмістом мік-
роелементів у молоці та крові корів молочного і 
комбінованого напряму продуктивності в умовах 
західного регіону України. 
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Федорович В. В., Бабик Н. П. СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В МОЛОКЕ КОРОВ 

МОЛОЧНЫХ И КОМБИНИРОВАННЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ 
В статье приведены результаты содержания некоторых микроелементов в молоке коров мо-

лочных и комбинированых пород. Установлено, что у  животных украинской черно-пестрой молоч-
ной породы содержание в молоке Cu, Mn и Cd высоким было на 2-3 месяце лактации, а Zn, Fe, Co, 
Pb и Cr – на 8-9 месяце. У коров украинской красно-пестрой молочной породы на 2-3 месяце лакта-
ционного периода наблюдалось высокое содержание в молоке Cu, Mn и Cd, на 8-9 месяце – Zn, Fe, 
Co, Pb и Cr. Животные красной польской породы характеризовались высоким содержанием в моло-
ке на 2-3 месяце лактации Mn, Fe и Pb, на 5-6 месяце – Cd, на 8-9 месяце – Cu, Zn, Co и Cr. В молоке 
коров айрширськои породы высокое содержание Cu, Mn, Pb и Cd наблюдался на 2-3 месяце лакта-
ционного периода, Zn, Fe, Co  и Cr – на 8-9 месяце. Подопытные животные бурой карпатской поро-
ды отмечались высоким содержанием в молоке Mn на 2-3 месяце лактации, Cu, Pb и Cr – на 5-6 ме-
сяце и Zn, Fe, Co и Cd – на 8-9 месяце. Несколько иная картина наблюдалась у коров симментальс-
кой породы. Высокое содержание в молоке Cu и Mn в них было на 2-3 месяце лактации, Co – на 5-6 
месяце, а Zn, Fe, Pb, Cd и Cr – на 8-9 месяце. 

Ключевые слова: порода, лактационный период, молоко, медь, марганец, цинк, железо, ко-
бальт, свинец, кадмий, хром. 

 
Fedorovych V.V., Babik N. P. THE CONTENTS OF MICROELEMENTS IN THE BLOOD OF DAIRY 

AND COMBINED BREEDS IN THE WESTERN REGION OF UKRAINE 
Milk is a complete foodstuff, essential raw material for the dairy industry. Life-critical microelements 

content in milk depends on many factors, including the conditions of feeding and growing, types of breed and 
productivity goal. Therefore there is a need to study changes of some microelements in its content during 
lactation period using the milk of dairy and combined breeds in the western region of Ukraine. The 
researches were conducted during 2-3, 5-6 and 8-9 months of lactation period of Ukrainian black and white 
dairy cattle, Ukrainian red-spotted dairy cattle, red Polish, Ayrshire cattle, Carpathian brown and Simmental 
cattle.  

It was established that the contents of copper, manganese, zinc, iron, cobalt, lead, cadmium and 
chromium in the blood of said cattle underwent some changes during the lactation period. Ukrainian black 
and white dairy cattle blood levels of copper, manganese and cadmium had the highest positions at 2-3 
months of lactation, and zinc, iron, cobalt, lead and chromium – at 8-9 months. The Red Polish breed cattle 
was characterized by the highest blood levels of manganese, iron and lead at 2-3 months of lactation, 
cadmium at 5-6 months and copper, zinc, cobalt and chromium at 8-9 months. Ayrshires had their the 
highest levels of copper, manganese, lead and cadmium at 2-3 months of lactation period, zinc, iron, cobalt 
and chromium – 8-9 months. The experimental animals of Brown Carpathian had their the highest contents 
of manganese at 2-3 months of lactation, copper, lead and chromium – at 5-6 months and zinc, iron, cobalt 
and cadmium – at 8-9 months. Simmental cows differed a little from others. They had the highest contents of 
copper and manganese at 2-3 months of lactation, cobalt – 5-6 months, and the highest levels of zinc, iron, 
lead, cadmium and chromium – 8-9 months. 

Key words: breed, lactation period, milk, copper, manganese, zinc, iron, cobalt, lead, cadmium, 
chromium. 
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