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Павкович С., Вовк С., Бальковський В., Огородник Н., Іванків М. Вплив згодовування захищеного 
жиру на відтворювальні функції корів 

Наведено результати досліджень впливу згодовування коровам першого періоду лактації тваринного жиру та 
захищеного у формі кальцієвих солей тваринного жиру на такі показники відтворювальних функцій: індекс 
осіменіння, заплідненість після першого осіменіння, тривалість сервіс-періоду, тривалість міжотельного періоду та 
коефіцієнт відтворювальної здатності. 

У корів після отелення спостерігається брак енергії, а це призводить до мобілізації власних джерел енергії та 
до її нестачі на відновлення репродуктивних функцій у корів. 

Одним зі способів вирішення енергетичних проблем під час годівлі корів у вказаний період є введення до 
їхніх раціонів жирових добавок. Проте високий вміст жиру в раціоні корів негативно впливає на рубцеве травлення. 
Тому для зменшення негативного впливу жирів використовують різні методи їх захисту, одним із яких є 
виготовлення кальцієвих солей жирних кислот. 

Для дослідів відбирали корів української чорно-рябої молочної породи першого періоду третьої лактації у 
зимово-стійловий період. Тварини були розділені на три групи за принципом аналогів. До складу раціону тварин 
першої групи не вводили жирових добавок. До раціону корів другої групи взамін частини зернової суміші вводили 
легкоплавну фракцію яловичого жиру, а коровам третьої дослідної групи згодовували захищену легкоплавну 
фракцію яловичого жиру у формі кальцієвих солей. 

Використання у складі раціону корів нативного і, особливо, захищеного у формі кальцієвих солей кормового 
тваринного жиру знижує індекс осіменіння корів. 

Згодовування кальцієвих солей підвищує заплідненість корів після першого осіменіння. 
Введення до складу раціону тваринного кормового жиру у формі кальцієвих солей достовірно зменшує 

тривалість сервіс-періоду у корів. 
Тривалість міжотельного періоду у корів, яким згодовували тваринний жир і, особливо, кальцієві солі 

жирних кислот, зменшується. 
Коефіцієнт відтворювальної здатності у корів, яким до складу раціону вводили захищений у формі 

кальцієвих солей тваринний кормовий жир, був достовірно вищим.  
Ключові слова: тваринний жир, кальцієві солі жирних кислот, корови, відтворювальні функції. 
 
Pavkovych S., Vovk S., Balkovskyi V., Ohorodnyk N., Ivankiv M. Impact of cows feeding with protected fats 

on their reproductive function 
The article presents outcomes of the research on the impact of feeding cows of the first lactation period with the 

animal protected fats in the form of calcium salts on the indices of their reproductive functions, such as insemination index, 
fertility after the first insemination, duration of the service period, calving interval, and the factor of reproducibility. 
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After calving, the cows suffer from the deficit of energy and rise their personal sources of energy. It causes reduction 
of their reproductive functions. 

One of the ways to solve the energy problems in the cows feeding is to introduce fat supplements into their diet. 
However, a high content of fat in the diet of cows negatively influences the ruminal digestion. Therefore, to reduce the 
negative impact of fats, different methods of protection were used, including production of calcium salts of fatty acids.   

The experiment was conducted on the Ukrainian black-spotted dairy breed of the first period of the third lactation in 
the winter-stall period. All animals were divided into three groups according to the analogue principles. The diet of the first 
group of animals did not include fatty supplements. In the diet of the second group, a share of grain mixture was replaced 
with a low-melting fraction of beef fat, whereas the third group was fed with the protected low-melting fraction of beef fat 
in the form of calcium salts. 

Native and particularly protected animal fat in the form of calcium salts in the diet of cows causes reduction of their 
insemination index. 

The calcium salts in the diet of cows increases cows’ fertility after the first insemination. 
Introduction of the animal feeding fat in the form of calcium salts into the diet of cows definitely reduces duration of 

the cows’ service period. 
The calving interval of cows, which are fed with the animal fat and particularly calcium salts, is reduced. 
The factor of reproducibility of cows, which were fed with the protected fats in the form of calcium salts, was 

definitely higher. 
Key words: animal fat, calcium salts of fatty acids, cows, reproductive function. 
 
Постановка проблеми. Відтворення є 

однією з найбільших проблем молочного ско-
тарства. На показники відтворення тварин впливає 
багато чинників. Зокрема, збалансована за всіма 
показниками, особливо енергією, годівля, яка за-
безпечує швидше відновлення корів після оте-
лення [9]. Після отелення у корів виникає дефіцит 
енергії, оскільки в цей період, унаслідок змен-
шення об’єму рубця у сухостійний період і 
збільшення матки за рахунок плода, корова не 
може споживати достатньої кількості корму для 
забезпечення потреби в поживних речовинах та 
енергії, яка збільшується внаслідок зростання 
молочної продуктивності. Дефіцит у раціоні 
енергії призводить до мобілізації її джерел, що 
спричинює її нестачу на відновлення фізіоло-
гічних функцій відтворення у корів. Вказане при-
зводить до збільшення тривалості сервіс-періоду 
та зниження заплідненості корів. За негативного 
енергетичного балансу овуляція не відбувається, а 
корови, відповідно, не запліднюються. 

Компенсування витрат енергії відбувається 
за рахунок ендогенних запасів жиру і білка в 
організмі, а це призводить до зниження живої 
маси корів, їхньої продуктивності та погіршення 
репродуктивних функцій. 

Для підвищення рівня енергії в раціоні корів 
у перший період лактації часто застосовують 
концентратний тип годівлі. Проте високий вміст у 
раціоні корів концентратів посилює бродіння в 
рубці, що призводить до зміни співвідношення 
ацетату і пропіонату, розвитку ацидотичних явищ 
в організмі [8], порушення обміну речовин в 

організмі корів, а це сприяє виникненню 
захворювань статевого апарату самок, найбільш 
розповсюдженими серед яких є гіпофункція, кісти 
та персистентні жовті тіла яйників, які є основною 
причиною збільшення тривалості відновлюваль-
ного та сервіс-періодів у корів [3]. 

Інший шлях вирішення енергетичних 
проблем у годівлі корів полягає у введенні до 
їхніх раціонів жирів. 

Але збільшення нативного жиру в раціоні 
дійних корів негативно впливає на рубцеве трав-
лення. Тому необхідно мінімізувати негативний 
вплив незахищених жирів на ферментацію в рубці 
жуйних. Із цією метою використовують багато 
методів захисту жирів перед згодовуванням їх у 
складі раціонів різних вікових і продуктивних 
груп великої рогатої худоби [2]. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Годівля має безпосередній вплив на функцію 
яйників, зокрема на ріст і розвиток оваріальних 
фолікулів у корів і телиць [4]. Зниження спо-
живання тваринами енергії призводить до зміни 
кількості малих антральних фолікулів у яйниках 
[12]. Виявлена також залежність між рівнем 
годівлі корів, швидкістю росту овуляторного 
фолікула і його розмірами [7]. Енергетичне забез-
печення організму є основним чинником, який 
впливає на ріст домінантних фолікулів у яйниках 
корів [5]. Виявлена також залежність між 
засвоєнням поживних речовин в організмі, нор-
мальним розвитком фолікулів у яйниках, кіль-
кістю ооцитів і заплідненням [13]. 



Тваринництво  

 169 

Введення кормового жиру до раціонів 
позитивно впливає на рівень стероїдних гормонів 
у корів у період лактації та відновлення естраль-
ного циклу [10]. Введення жирів до раціону 
впливає на вміст стероїдних гормонів у крові корів 
перед отеленням, підвищує кількість фолікулів 
після пологів і вміст загального холестерину в 
сироватці крові корів [6]. 

Використання у раціонах годівлі жуйних 
тварин жирових добавок підвищує вміст 
холестерину в крові, що може збільшувати його 
використання для стероїдогенезу. Додавання до 
складу раціону жиру збільшує виділення 
холестерину з ліпопротеїнових комплексів у 
тонкому кишечнику, який є основною ділянкою 
синтезу холестерину de novo у жуйних тварин. 

Жири, що надходять із кормами в організм 
корів, необхідні для синтезу холестерину, який у 
ході проміжного метаболізму використовується 
для синтезу гормонів кори надниркових і статевих 
залоз. 

Проте високий вміст незахищеного жиру в 
раціоні жуйних знижує перетравність клітковини 
внаслідок обволікання останньої жировою обо-
лонкою, змінює мікрофлору рубця внаслідок 
негативного впливу жиру, пригнічує активність 
рубцевої мікрофлори поверхнево-активною дією 
жирних кислот на клітинні мембрани, знижує 
доступність катіонів через нерозчинність сполук, 
утворених довголанцюговими жирними кисло-
тами. 

Використання ж у годівлі жуйних захище-
них жирів дозволяє уникнути ферментації жирів у 
рубці, а їх розщеплення відбувається переважно у 
кишечнику [14]. 

Встановлено, що згодовування захищених 
жирових добавок скорочує сервіс-період у корів і 
позитивно впливає на їхні репродуктивні функції 
[1]. 

 

Постановка завдання. Наша мета – до-
слідити вплив згодовування у складі раціону корів 
захищених жирів у формі кальцієвих солей на такі 
репродуктивні показники, як індекс осіменіння, 
заплідненість після першого осіменіння, три-
валість сервіс-періоду, тривалість міжотельного 
періоду та коефіцієнт відтворювальної здатності. 

 
Виклад основного матеріалу. Для дослідів 

відбирали корів української чорно-рябої молочної 
породи першого періоду третьої лактації у зимово-
стійловий період. Тварини були розділені на три 
групи по 10 голів у кожній за принципом аналогів. 
До складу раціону тварин першої групи входили: 
сіно конюшинне, сінаж конюшинний, силос куку-
рудзяний, зернова суміш за складом: пшенична 
дерть, ячмінна дерть, вівсяна дерть і премікс. До 
раціону корів другої групи впродовж експери-
ментального періоду взамін частини зернової 
суміші вводили легкоплавну фракцію яловичого 
жиру у кількості 2 % від маси сухої речовини 
раціону, а коровам третьої дослідної групи згодо-
вували у вказаній кількості захищену легкоплавну 
фракцію яловичого жиру у формі кальцієвих 
солей. Раціони тварин були збалансовані за 
вмістом енергії і окремих поживних речовин. 
Осіменіння корів здійснювали штучним способом. 

Отримані дані обробляли статистично, вико-
ристовуючи стандартні комп’ютерні програми. 

У табл. 1 наведено жирнокислотний склад 
використовуваної в раціоні корів жирової добавки. 

Додавання до раціону корів жирових 
добавок мало позитивний вплив на їх відтво-
рювальні функції (табл. 2). Зокрема, індекс 
осіменіння у групі корів, яким згодовували тва-
ринний кормовий жир, був меншим порівняно з 
контрольною на 4 %, а у групі тварин, яким 
згодовували захищений тваринний жир у формі 
кальцієвих солей, – на 15 %. 

 
 

Таблиця 1 

Жирнокислотний склад жирової добавки 
Жирна кислота Легкоплавна фракція яловичого жиру 
Міристинова, С14:0 2,6 
Пальмітинова, С16:0 34,9 
Стеаринова, С18:0 15,7 
Олеїнова, С18:1 43,5 
Лінолева, С18:2 2,7 
Ліноленова, С18:3 0,6 
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Таблиця 2 

Відтворювальна функція корів 
Група тварин Показник 

1 2 3 
Індекс осіменіння 2,6±0,5 2,5±0,48 2,2±0,44 
Заплідненість після першого осіменіння 30,0 30,0 40,0 
Тривалість сервіс-періоду, днів 114±4,8 108±5,7 99±4,5* 
Тривалість міжотельного періоду, днів 396±8,1 391±6,9 381±9,5 
Коефіцієнт відтворювальної здатності 0,92±0,01 0,93±0,02 0,95±0,01* 

 
Примітка: *Р<0,05. 

 
Заплідненість після першого осіменіння 

була вища у корів третьої групи. 
Тривалість сервіс-періоду у корів, яким 

згодовували тваринний кормовий жир, був 
коротший на 6 діб порівняно з контролем, а у 
корів, яким згодовували кальцієві солі жирних 
кислот, вказана різниця була достовірна і ста-
новила 15 діб. 

Тривалість міжотельного періоду у другій 
дослідній групі була коротша на 5 діб, а у третій – 
на 15 діб порівняно з тваринами контрольної 
групи. 

Коефіцієнт відтворювальної здатності у 
корів контрольної групи становив 0,92, у тварин 
другої групи був на 0,01 вищим, а у третьої групи 
різниця вказаного коефіцієнта була достовірна і 
вища на 0,03. 

Поліпшення відтворювальних функцій у 
корів дослідних груп можна пояснити підви-
щенням енергетичної поживності раціонів і змен-
шенням негативного впливу жирів на процеси 
рубцевого травлення захистом останніх. Дослі-
дженнями встановлено, що вміст поживних речо-
вин і енергії в організмі тварин у період інтен-
сивної лактації впливає на відновлення функції 
яйників і на здатність до запліднення [11]. 

 
Висновки. Згодовування коровам тварин-

ного жиру і, особливо, тваринного жиру, захище-
ного у формі кальцієвих солей, позитивно впливає 
на досліджувані функції відтворення. Викорис-
тання у складі раціонів дійних корів добавок 
тваринного жиру та виготовлених на його основі 
кальцієвих солей жирних кислот знижує індекс 
осіменіння, тривалість сервіс- і міжотельного 
періодів, підвищує заплідненість після першого 

осіменіння та коефіцієнт відтворювальної 
здатності. 
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