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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІТОПРЕПАРАТІВ
У ЖИВЛЕННІ КОРІВ
Т. Я. Прудиус, канд. с.-г. наук,
Я. І. Кирилів, д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна
kyryliv@ukr.net
Для підвищення інтенсивності розвитку скотарства та отримання безпечної
продукції у вигляді м’яса і молока необхідно забезпечити корів якісними кормами та
оптимальними умовами утримання. Важливу роль в даному процесі відіграє показник здоров’я
тварини, оскільки він безпосередньо впливає на продуктивність. Використання неякісного
корму призводить до порушення мікробіоти в шлунково-кишковому тракті, поганого
поїдання корму, проявів клінічних захворювань та погіршення здоров’я і внаслідок цього
зниження продуктивності.
З метою підвищення ефективності споживання корму та продуктивних показників
застосовували екстракти ефірних олій, що містяться в кормовій добавці «Активо». Ця
добавка своїми властивостями стимулює поїдання, перетравлення та засвоєння корму,
володіє бактерицидними і антистресовими властивостями, що позитивно впливає на
здоров’я тварин та її продуктивність.
У проведеному досліді встановлено позитивний вплив кормової добавки «Активо» на
організм корів після розтелу та на роздої. Вивчено вплив екстрактів ефірних олій на
споживання та засвоєння корму, продукування молока, показники білку та жиру.
Встановлена системна залежність щодо збільшення споживання корму та надою молока.
При цьому також дещо мінялися якісні показники зокрема вміст жиру та білку.
За результатами досліду можна рекомендувати виробникам молока використовувати
кормову добавку «Активо» в складі кормів для корів з метою покращення здоров’я та
продуктивності.
Ключові слова: МОЛОКО, НАДІЙ, ЖИР, БІЛОК, СПОЖИВАННЯ КОРМУ,
«АКТИВО», ЕФІРНІ ОЛІЇ, ОРЕГАНО, РОЗМАРИН, КОРИЦЯ, ПЕРЕЦЬ ЧІЛІ, ЕКОНОМІЧНІ
ПОКАЗНИКИ.
PHYTОPREPARATIONS EFFICIENCY IN THE COWS NUTRITION
Т. Prudyus, Ya. Kyryliv
Institute of Agriculture of Carpathian Region of NAAS
5, Hrushevskyi str., Obroshyno, Pustomyty district, Lviv region, 81115, Ukraine
kyryliv@ukr.net
In order to increase the intensity of livestock development and obtain safe products such as
meat and milk, it is of great importance to provide cows with qualitative feed and optimal
maintenance. An important role is devoted to the animal health because it directly affects
productivity. The use of poor quality feeds leads to animal health deteriorating, reduced productivity.
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Dis-balance of the gastrointestinal microbiota leads to poor food intake and clinical manifestations of
disease.
In order to increase feed efficiency and productivity indexes, were used extracts of essential
oils contained in the feed additive "Activo". This supplement with its properties stimulates feed
intake, digestion, has bactericidal and anti-stress properties with positive effect on animal health and
productivity.
The experiment revealed a positive effect of feed additive "Activo" on cows’ organism after
calving and at the beginning of lactating. The influence of essential oils extracts contained in the feed
additive "Activo" on the feed intake and digestion, milk production, protein and fat levels has been
studied. There is a systematic dependence on feed intake increasing to milk yield. At the same time,
indexes of quality such as fat and protein content were almost stable. According to the experimental
results, it is possible to recommend milk producers to use "Activo" as part of cow feed with the aim
to improve health and productivity.
Keywords: MILK, MILK YIELD, FAT, PROTEIN, FEED INTAKE, «ACTIVO»,
ESSENTIAL OILS, OREGANO, ROSEMARY, CINNAMON, CHILLI PEPPER, ECONOMIC
INDEXES.
Виробництво молока на сьогоднішній день вимагає значних капіталовкладень при
тому, що їх окупність починається через три роки. Тому більш привабливим є вкладання
коштів у розвиток птахівництва та свинарства, де окупність значно швидша. Проте дефіцит
вітчизняного виробництва молока спонукає до розвитку молочного скотарства, що
спостерігається останнім часом. Це пов’язано, в тому числі, насиченням ринку продукцією
птахівництва і свинарства.
Важливим фактором конкурентної спроможності виробництва молока є досконала
складова технології, зокрема, годівля, оптимальні умови утримання тварин та підвищення їх
генетичного потенціалу. Найкращого результату можна досягнути при одночасному
покращенні цих факторів. Їх покращення паралельно впливає поряд з ростом продуктивності
на якість молока, зокрема вміст білка та жиру.
На конкурентоспроможність молочної продукції в значній мірі впливає коефіцієнт
конверсії корму. Він залежить від двох основних факторів, зокрема перетравності та
засвоюваності поживних речовин (Lopatko, 2019).
Молочні корови, у великих та малих господарствах, продукують молоко, згідно
технології 305 днів, що викликає значне навантаження на їх організм. Часто через скупченість
тварин та тісноту, виникають різні інфекції і тварини хворіють, а щоб їх вилікувати,
застосовуються ті ж препарати, що використовують для людей. Ці захворювання лікують
чисельними антибіотиками (Cimanga et al., 2002; Prabuseenivasan et al., 2006; Oussalah et al.,
2007). Особливо часто хворіють високопродуктивні тварини, тому що в них висока
інтенсивність обміну речовин і це призводить до зниження резистентності і відповідно
імунітету. Такі тварини часто проявляють клінічні ознаки різних, як бактеріальних так і
вірусних захворювань. На захворювання корів впливає ряд факторів, основними з яких є
людський, неякісне обладнання, корми, та наявність патогенів. Наприклад, при наявності
умовно патогенної мікрофлори в організмі, стресових ситуаціях та пониженні імунітету
виникає здуття, ураження кінцівок, прояв кульгавості, зниження та відсутність сального
рефлексу у телят. Як наслідок цього, тварина споживає менше корму, знижується надій,
змінюються показники жиру та білку, а також спостерігається збільшення соматичних та
бактеріальних клітин в молоці. Усе це призводить до зниження якості молока (Bogdanov et al.,
2012; Lopatko, 2019; Obuhovskiy et al., 2019).
Після лікування залишки лікарських препаратів знаходять в молоці, отриманому на
спеціалізованих фермах та малих тваринницьких підприємствах, а особливо при домашньому
утриманні.
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Антибіотики використовують у тваринництві повсюдно – кури, корови, навіть риба хворіли б набагато частіше, якби їх не "підгодовували" препаратами. Але разом з їх м'ясом,
яйцями і молоком, антибіотики потрапляють і до нас на стіл. Чим це може загрожувати вже
відомо (Cimanga et al., 2002; Prabuseenivasan et al., 2006; Oussalah et al., 2007). Тому вчені і
практики інтенсивно працюють над пошуком препаратів, які здатні їх замінити (Antoniv, 1997;
Baraboi. & Homcyk,, 1998; Skandamis et al., 2000; Becerril, 2007; Reichling et al., 2009).
За останні роки багато лікарських рослин та їх екстрактів були протестовані на
антимікробну дію. Серед цих рослин екстракти ефірних олій м’яти перцевої, чебрецю та інші
є сумішшю різних ліпофільних і летких речовин, зокрема, монотерпенів, сесквітерпенів і
фенілпропаноїдів. Ефірні олії об’єднують в собі ефекти антибіотиків і пробіотиків. Виходячи
із цього можна припускати, що їх застосування може знизити захворювання діареєю (Bracey
et al., 1998; Gzegotsky & Zajchkivska, 2004; Villanova, 2006; Mayaud et al., 2008).
Екстракти ефірних олій активні проти Heliсobacter pylori, грам позитивної бактерії, яка
заселяє поверхню епітелію слизової оболонки шлунку (Koutsoumanis et al., 1988; Pandly et al.,
1988 Folin & Wu, 1999; Hernandez et al., 2005). Механізм їх дії полягає у зміні проникності
клітинних мембран, в наслідок чого порушуються процеси іонного транспорту, таким чином
проявляючи дію антибіотиків пеніцилінового типу (Jzeng Ren-vu, 1981; Fukumoto et al., 2000;
Bagamboula et al.,2004; Burt, 2004; Hernandez et al., 2005; Bakkali et al., 2005; Banes-Marshall et
al., 2005; Giske et al., 2008).
Молочне тваринництво сьогодні є галуззю, якій менше приділяють уваги, порівняно із
птахівництвом та свинарством. Тому, потрібно раціонально підходити до вирішення питання
збереження корів, підвищувати рентабельність шляхом отримання більшої кількості молока із
високими показниками білку і жиру, а також пропозиції безпечнішого молока із низькими
показниками бактеріального забруднення та відсутності мікотоксинів у ньому.
З метою досягнення цих цілей нами вивчено дію натуральної кормової добавки в склад
якої входять стандартизовані і стабілізовані ефірні компоненти, які володіють перетравною,
бактерицидною та антиоксидантною функціями (Curtis et al., 1986; Paster et al., 1990; Lo´pez
et al., 2005; Kwiatek, 2007; Lo´pez et al., 2007; Tunc et al.,2007; Upadhyay, 2010).
Препарат «Активо» - це вибрана комбінація природних стандартизованих біологічно
активних речовин, виділених із ароматичних трав і спецій, зосереджених в одній мікро
інкапсульованій частці. В своєму складі вона містить:
- ефірну олію кориці, яка є смаковим стимулятором та антиоксидантом. Вона посилює
сприйняття запаху та смаку корму, знижує наслідки стресу та захворювань (Bracey et al., 1998;
Mayaud et al., 2008; Paster et al., 2006; Reichling et al., 2009);
- ефірну олію розмарину, яка володіє антиоксидантними і протизапальними
властивостями, регулює температуру тіла та знижує біль при запальних процесах (Halle et al.,
1987; Bagamboula et al., 2004; Lo´pez et al., 2007);
- екстракт перцю чілі покращує травлення, оптимізує конверсію корму, посилює
секрецію шлункового соку і виділення травних ферментів, а також підвищує засвоєння
поживних речовин (Mayaud et al., 2008; Reichling et al., 2009);
- ефірну олію орегано, яка проявляє бактерицидні та антиоксидантні
властивості, сприяє зниженню росту грибків, бактерій та патогенних паразитів в шлунковокишковому тракті. Під її впливом підвищується проникна здатність мембран бактерій завдяки
чому змінюється кислотність внутріклітинного середовища бактеріальних клітин, пригнічує
енергію синтезу бактеріальних клітини та інгібує вільні радикали (Curtis et al., 1986; Paster et
al., 1990; Kwiatek, 2007; Tunc et al.,2007).
Метою застосування даного препарату було підвищити поїдання коровами кормів,
надій молока, економічну ефективність виробництва молока.
Матеріали і методи. В умовах тваринницького підприємства було сформовано дві
групи тварин, контрольна 52 корови, з яких 7 високопродуктивні та 45 корів на роздої. В

152

дослідній групі було 51 корова, з яких 3 високопродуктивні та 48 корів на роздої. Порода корів
чорно-ряба.
Для покращення даних показників застосовували кормову добавку «Активо» в дозі
5 г\гол\добу до концентрованих кормів. Дослід тривав 90 днів. Обидві групи тварин
отримували однаковий набір кормів збалансованих за поживними та біологічно активними
речовинами. Склад раціону вказаний в таблиці 1.
Таблиця 1
Склад раціону годівлі корів
Склад раціону, кг
Контрольна група
Силос
24 кг
Сінаж
6.5 кг
Солома
1,4 кг
Меляса
1,4 кг
Жом
10 кг
Комбікорм
8 кг
«Активо»
-

Дослідна група
Силос
Сінаж
Солома
Меляса
Жом
Комбікорм
«Активо»

24 кг
6.5 кг
1,4 кг
1,4 кг
10 кг
8 кг
5 г/голову/добу

Протягом досліду вели облік молочної продуктивності та кількості спожитих кормів. В
отриманому від корів молоці визначали вміст жиру і білку за методикою, описаною у
довіднику під редакцією академіка Влізла В.В. (Vlizlo et al., 2012).
Результати й обговорення. У результаті проведених досліджень на дійних коровах
чорно-рябої породи, встановлено, що додавання препарату «Активо» в кількості 5 г/гол/добу
підвищувало споживання корму в дослідній групі, по відношенню до контрольної на 5,25 %
відповідно, що відображено в таблиці 2.
Таблиця 2
Споживання корму коровами
Кількість корму/голову/добу, кг
Контрольна група
Дослідна група
49,2
52
51,2
54
51,2
54

Період
Листопад 2019
Грудень 2019
Січень 2020

Отже, з даних таблиці 2 ми бачимо, що рівень споживання корму за дослідний період
підвищувався на 2,8 кг або в середньому на 5,43 %. Чітка закономірність підвищення
споживання спостерігається на рисунку 1.
60
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Споживання корму, кг
51,2 54
51,2 54

40
20

0

0

0

Лис.19

Гру.19

Січ.20

Контрольна група

Дослідна група

Рис. 1. Споживання корму в різні місяці

На наш погляд, це відбувається за рахунок додавання до раціону дослідної групи корів
кормової добавки «Активо».
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Відомо, що екстракти ефірних олій, наприклад отриманні з перцю чілі, містять
капсаїцин, що володіє фунгіцидною (протигрибковою) дією та проявляє антибактеріальні
властивості інтенсифікуючи процес травлення. Він може впливати на механізм зворотного
зв’язку шляхом десенсибілізації вагус нерва (блукаючого нерва) надсилаючи сигнал «Стоп!
Мені достатньо» дещо пізніше, таким чином збільшуючи споживання корму (Mayaud et al.,
2008; Reichling et al., 2009), а ефірна олія кориці сприяє нормалізації травлення шляхом
балансування кишкової мікрофлори та її стабілізації (Bracey et al., 1998; Villanova, 2006;
Mayaud et al., 2008). Корвакрол, який фахівці Британського університету виявили в олії
орегано проявляє сильні антибактеріальні і антигрибкові властивості, завдяки яким може бути
добрим антисептиком вбиваючи паразитів, що викликають порушення функції кишечника
(Curtis et al., 1986; Paster et al., 1995; Ultee et al., 2002; Lo´pez et al., 2005; Kwiatek, 2007;
Reichling et al., 2009; Upadhyay et al., 2010).
Таким чином, екстракти цих олій та їх складові сприяють кращому споживанню кормів,
перетравленню і засвоєнню. Завдяки збільшенню споживання корму та кращому його
засвоєнню підвищується молочна продуктивність, на що вказують дані надою, які приведенні
в таблиці 3.
Таблиця 3
Показники зростання надою
Період

Контрольна група
28,77
27,70
29,22
28,56

Листопад 2019
Грудень 2019
Січень 2020
В середньому

Середній надій молока на голову
Дослідна група
Різниця, л
30,10
1,33
29,64
1,94
32,61
3,39
30,78
2,22

Різниця, %
4,62
7,00
11,60
7,74

З даних таблиці видно, що надій динамічно зростав з початку листопада до кінця січня.
Найвищий рівень продуктивності був у січні і перевищував надій контрольної групи тварин
на 3,39 літри за добу або на 11,6 %. В середньому молочна продуктивність корів за період
досліду зросла на 2,22 літри за добу або на 7,7 %. При цьому змінився і показник середнього
надою на голову (рис. 2).
Середній надій молока, л
40
30
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30,1

27,7
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29,22

32,61
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0
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0

0

Лис.19

Гру.19

Контрольна група, л

Дослідна група, л

Січ.20
Різниця,%

Рис. 2. Показники середнього надою молока

Поряд із підвищенням споживання корму та надою молока також змінювалися і
показники жиру та білка, що показано в таблиці 4.
Зокрема, у грудні рівень жиру і білкa в обох групах був однаковий, а у січні у дослідній
групі ці показники були нижчі ніж у контрольній. Проте у листопаді вони перевищували
контрольну групу, особливо за вмістом білка.
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Таблиця 4
Показники зміни жиру та білку в молоці
Показники жиру та білку в молоці
Контрольна група
Жир
Білок
Жир
4,13
2,85
4,17
4,00
3,22
4,00
3,95
3,20
3,79

Період
Листопад 2019
Грудень 2019
Січень 2020

Дослідна група
Білок
3,22
3,21
3.16

Покращення процесів травлення сприяє кращому засвоєнню поживних та біологічно
активних речовин із кормів, що споживали корови дослідної групи, завдяки чому в деяких
випадках покращуються показники вмісту жиру та білку.
Протягом досліду обліковували кількість споживання корму, середньодобовий надій
молока на основі чого розраховували економічні показники, зокрема, вартість кормової
одиниці, вартість 1 літри молока та вартість препарату.
Економічні показники приведенні в таблиці 5 та на рисунку 3.
При розрахунку економічних показників було враховано такі показники:
 вартість кормового столу;
 вартість 1 корм одиниці;
 вартість 1 л молока;
 вартість препарату «Активо».
Таблиця 5
Економічні показники досліду
Показники
Додаткові витрати корму/гол/грн
Додаткові витрати «Активо» гол/грн
Додатково отримане молоко /гол/грн
Чистий прибуток
Додаткові витрати корму/гол/грн
Додаткові витрати «Активо» /гол/грн
Додатково отримане молоко /гол/грн
Чистий прибуток
Додаткові витрати корму/гол/грн
Додаткові витрати «Активо» /гол/грн
Додатково отримане молоко /гол/грн
Чистий прибуток

Економічні показники
37,29

40

27,81

30
20
10

Економічні показники
Показники за періодами
Листопад 2019
4,48
5
14,63
5,15
Грудень 2019
4,48
5
21,34
11,86
Січень 2020
4,48
5
37,29
27,81

21,34
14,63

11,86
5,15

0

0
Лис.19

Гру.19

Січ.20

Додатково отримане молоко, л

Чистий прибуток, грн

Рис. 3. Економічні показники
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ВИСНОВКИ
1. Виходячи з показників, які визначалися при застосуванні кормової
добавки «Активо» в умовах ферми із розрахунку 5 г/голову/добу, можна стверджувати, що
кормова добавка «Активо» була ефективна. Це проявилося у збільшенні споживання корму на
5,43 % та його засвоєння в дослідній групі. Поряд із збільшенням споживання корму
збільшився і надій молока в дослідній групі в середньому на 7,74 %. В свою чергу, це
позитивно вплинуло і на економічні показники зокрема чистий прибуток зріс на 200 %.
2. Щодо показників білка та жиру в молоці, то вони періодично змінювалися протягом
проведення досліду протягом 90 днів та не носили якогось закономірного характеру. Це можна
пояснити із отеленнями нетелів, які почалися вже із другого тижня проведення досліду і
тривали до його завершення, а також змінами деяких складників корму.
3. Отже, дані досліду вказують на економічну доцільність використання кормової
добавки «Активо» в складі комбікормів для дійних корів.
Перспективи досліджень. Буде вивчатись ефективність інших фітопрепаратів для
живлення корів.
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