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АНОТАЦІЯ 

Колечко А.В. Формування процесів травлення у телят та їх корекція. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». – Сумський національний  

аграрний університет, м. Суми,  2020. 

У дисертаційній роботі теоретично узагальнено, обґрунтовано результати 

досліджень щодо формування процесів рубцевої ферментації, резистентності 

організму телят залежно від пори року народження, маси тіла та за впливу 

подразників на рецептори слизової оболонки ротової порожнини і їх корекція. 

Робота виконана у 4 послідовних серіях дослідів та науково-виробничому 

досліді. В першій серії дослідів визначали життєздатність телят осінньо-

зимового (перший період досліду) та зимово-весняного періоду народження 

(другий період досліду). Поставлені завдання вирішували наступним чином. 

Були сформовані 3 групи телят по 9 тварин у кожній групі у осінньо-зимовий та 

зимово-весняний період. Після народження у телят осінньо-зимового та 

зимово-весняного періоду визначали життєздатність за коефіцієнтом 

катаболізму та гідрофільної проби Мак Клюр Олдрича. Доведено, що 

життєздатність телят осінньо-зимового періоду народження, залежно від маси 

тіла, була вищою, ніж у тварин, які народились у зимово-весняний  період, про 

що свідчать показники коефіцієнта катаболізму та гідрофільної проби Мак 

Клюр Олдрича. Нами встановлено, що «к/к» на другу добу досліджень (перший 

період досліду) у телят усіх дослідних груп був високим і становив 1,039±0,010 

– у телят першої групи, 1,034±0,012 – у телят другої групи та 1,030±0,011 у 

телят третьої групи у першому періоді досліду. На 5 добу досліду  

спостерігалась інша картина щодо коефіцієнта катаболізму у телят. У цей 

період телята першої групи, першого періоду досліджень вже відновлювали 

масу тіла на рівні 0,85±0,015 кг, а коефіцієнт катаболізму становив 0,972±0,012. 

Телята другої дослідної групи також відновлювали масу тіла, але даний 

показник був в 2,13 раза менше (р<0,001), ніж у телят першої дослідної групи і 
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становив 0,40±0,020 кг. На нашу думку, це свідчить про те, що до п’ятої доби в 

організмі телят, які народились з низькою масою тіла, переважають процеси 

катаболізму, тоді як в організмі телят двох перших груп – процеси анаболізму. 

На 10 добу досліджень телята першої групи (перший період досліду) 

підвищили масу тіла на 4,50±0,20 кг, а «к/к» по відношенню до маси тіла при 

народження становив 0,867±0,001. Телята другої групи за період з 5 до 10 доби 

підвищили масу тіла на 3,00±0,16 кг і за цих умов «к/к» становив 0,901±0,0011. 

Показник маси тіла на 10 добу найменшим виявився у телят третьої групи і 

становив 1,60±0,14 кг при коефіцієнті катаболізму 1,067±0,014. В середньому, 

за 5-денний відрізок досліджень (з п’ятої по десяту добу) телята дослідних груп 

у перший період досліджень підвищили масу тіла на 3,03±0,17 кг, а «к/к» 

становив 0,945±0,005. У другий період досліду показники маси тіла телят 

дослідних груп свідчать про їх стабільне підвищення. Так, телята першої 

дослідної групи (другий період досліду) підвищили масу тіла на 4,30±0,20 кг, а 

к/к становив 0,870±0,012. Телята другої дослідної групи за цей же період 

підвищили масу тіла на 3,00±0,18 кг і «к/к» становив 0,900±0,008. Телята 

третьої групи також підвищили масу тіла, однак він виявився в 3,07-2,14 раза 

менше (р≤0,001), ніж у телят першої і другої дослідної груп і становив лише 

1,40±0,0,12 кг. В середньому, к/к у дослідних телят другого періоду досліджень 

становив 0,904±0,010. Про більш низький рівень життєздатності телят, 

народжених з низькою масою тіла, свідчать показники Мак Клюр Олдрича. 

Нами встановлено, що проба Мак Клюр Олдрича у телят дослідних груп 

(перший період досліду) коливався в середньому від 55,75±0,92 хв. на другу 

добу, до 56,06±0,76 хв. на 5 добу і становив 54,80±0,86 хв. на 10 добу 

досліджень. Однак дана проба на 5 добу у телят третьої групи виявилась в 1,13 

раза меншою, ніж у телят першої групи, в 1,08 раза – ніж у телят другої 

дослідної групи. На 5 добу досліджень показник проби Мак Клюр Олдрича у 

телят першої групи становив 60,00±1,00 хв, що було в 1,20 раза більше, ніж у 

телят третьої групи і в 1,07 раза (р<0,05), ніж в середньому у перший період 

досліду. 
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У другій серії досліджень визначали резистентність організму корів та 

склад молозива, залежно від пори року отелення. Встановлено, що молозиво 

корів осінньо-зимового періоду отелення є більш насиченим вмістом імунних 

компонентів, необхідних для новонароджених телят. Так, у молозиві корів під 

час першого періоду досліджень вміст лізоциму на першу добу лактації 

становив 22,26±1,42 мкг/мл, на другу – 11,36±0,96 мкг/мл, на третю – 8,36±1,08 

мкг/мл. Дані показники виявилися більшими, ніж у корів, які народили телят у 

другий період досліду, відповідно в 1,24; 1,18 та 1,41 раза (р<0,01). Необхідно 

вказати і на наступне. Поряд з більш високим вмістом лізоциму у молозиві 

корів  першого періоду досліджень більшим виявився вміст імуноглобулінів 

типу J, М та А. Так, вміст імуноглобулінів J у молозиві корів після отелення в 

перший період досліду був в 1,19 раза (р<0,05) більше, ніж у корів, які 

народили телят у другий період. На другу добу вміст імуноглобулінів у 

молозиві корів, які народили телят у перший період, зменшився в 2,62 раза, а на 

третю добу – в 7,15 раза у порівнянні з першою добою (р<0,001). 

Резистентність організму корів у осінньо-зимовий період також була більш 

високою. БАСК корів під час першого та другого періодів досліджень 

практично не відрізнялась і вона коливалась у межах від 60,46±2,06 до 

61,84±2,22%. Вміст імуноглобулінів J незначно вище виявився у крові корів, 

отелення яких відбувалось в осінньо-зимовий період, тоді як вміст Jg M був 

вірогідно більше (в 1,18 раза, р<0,001). Відсоток фагоцитозу становив 

72,68±3,42 %  у клітин білої крові  корів осінньо-зимового періоду отелення. У 

корів, які народили телят у другий період досліду, даний показник виявився в 

1,14 раза менше (р<0,05). 

В послідуючому, у третій серії досліджень, були сформовані по 3 групи 

телят, залежно від пори року народження (осінньо-зимовий період та зимово-

весняний період, або перший та другий періоди досліджень). Телят кожної 

групи розподіляли на тварин контрольної та дослідної підгруп і відносили по 

троє тварин у кожну підгрупу. В середньому у контрольних та дослідних 

підгрупах було по 9 телят, а в групі 18 тварин. З 6 доби молозивного періоду 
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годівлі телят починали проводити подразнення рецепторів слизової оболонки 

ротової порожнини 2 % розчином оцтової, пропіонової та масляної кислоти 

(тобто леткими жирними кислотами) до появи жуйного процесу. Під час 

досліджень встановлено, що використання 2 % розчину оцтової кислоти, як 

фактора, що діє на рецептори слизової оболонки передньої трубки травного 

тракту, позитивно впливає на формування процесів рубцевого травлення. У 

телят  контрольних підгруп даний процес починається на 35,00±1,80-34,00±0,50 

добу після народження. У дослідних телят другої групи першого періоду 

досліджень цей процес починався на 5,0±0,60, а у другий період – на 2,0±0,40 

доби раніше. У тварин третьої групи (дослідні підгрупи) вплив оцтової кислоти, 

як  подразника сприяло прискоренню початку жуйного процесу в 1,15-1,06 раза 

(р<0,05). 

У четвертому досліді визначали формування процесів рубцевої 

ферментації у телят осінньо-зимового (перший період досліду) та зимово-

весняного періоду народження (другий період досліду), залежно від маси тіла 

при народжені та подразнення рецепторів ротової порожнини 2 % розчином 

оцтової кислоти. Встановлено, що процеси рубцевої ферментації у телят 

дослідних підгруп, незалежно від пори року та маси тіла при народженні, були 

значно інтенсивнішими, ніж у телят контрольних підгруп. Необхідно вказати, 

що активність трьох основних груп мікроорганізмів вмістимого рубця до 180 

доби життя телят дослідних підгруп була значно більшою. У телят дослідних 

підгруп на час появи жуйного процесу амілолітична активність вмістимого 

рубця була вищою в 1,38 раза (р<0,01), ніж у телят контрольних підгруп. На 45-

ту добу життя у телят як дослідних, так і контрольних підгруп осінньо-

зимового періоду народження амілолітична активність вмістимого рубця 

підвищилась. Водночас у телят контрольних підгруп вона залишалась меншою, 

ніж у телят дослідних підгруп відповідно в 1,14; 1,14 та 1,13 раза (р<0,05), а в 

середньому – в 1,14 раза (р<0,05). В послідуючому, до 180 доби життя телят 

дослідних та контрольних підгруп добу амілолітична активність вмістимого 

рубця у телят контрольних підгруп першої групи, у порівнянні з 45 добою, 
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зростала в 1,14, 1,10 та в 1,24 раза (р<0,01). На 180 добу життя телят 

амілолітична активність вмістимого рубця тварин контрольних підгруп була в 

1,19 раза (р<0,05), 1,28 (р<0,01) та в 1,29 раза (р<0,01) менше даного показника 

телят дослідних підгруп осінньо-зимового періоду народження. На 180 добу 

життя у телят дослідних підгруп протеолітична активність вмістимого рубця 

виявилась в 1,11, 1,13 та в 1,17 раза, а в середньому – в 1,14 раза більше, ніж у 

телят контрольних підгруп (р<0,05). На 90 та 180 добу життя телят контрольних 

підгруп целюлозолітична активність вмістимого рубця в середньому виявилась 

в 1,16 раза (р<0,05) та в 1,23 раза (р<0,01) менше. Все це сприяло підвищенню 

вмісту загальної маси мікроорганізмів рубця у телят дослідних підгруп. У телят 

контрольних підгруп під час початку жуйного процесу загальна маса 

мікроорганізмів коливалась від 0,0800±0,0004 до 0,0880±0,0010 г/100 мл. У 

телят дослідних підгруп в цей час даний показник виявився в 1,22, 1,16 та в 1,15 

раза більше (р<0,05), ніж у тварин контрольних підгруп. У послідуючому, на 45 

добу загальна маса мікроорганізмів у рубці телят першої контрольної підгрупи 

підвищилась в 1,13 раза, другої – в 1,07 раза, а третьої в середньому – в 1,07 

раза. У телят дослідних підгруп загальна маса мікроорганізмів рубця на 45 добу 

виявилась більше у порівнянні з їх вмістом у рубці телят контрольних підгруп. 

В середньому на 45 добу життя телят загальна маса мікроорганізмів становила 

0,093±0,0009 г/100 мл у телят контрольних підгруп і була на 0,0086±0,0001 

г/100 мл менше, ніж у телят дослідних підгруп.  

Висока специфічна активність амілолітичних, протеолітичних та 

целюлозолітичних мікроорганізмів рубця телят дослідних підгруп 

супроводжувалась підвищеним синтезом летких жирних кислот. За весь час 

досліджень вміст ЛЖК у рубці телят дослідних підгруп другого періоду 

народження був вище, ніж у телят контрольних підгруп (в середньому в 1,14, 

1,23, 1,16, 1,19 та в 1,12 раза (р<0,05), однак був менше, ніж їх вміст у рубці 

телят дослідних підгруп осінньо-зимового періоду народження, на 8-12 %. 

Активізація рубцевої ферментації у телят дослідних підгруп суттєво 

підвищила рівень обміну речовин в організмі про що свідчать відповідні 
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індекси. Так, азотистий індекс у телят осінньо-зимового періоду народження 

дослідних підгруп коливався від 0,82±0,02 до 1,03±0,01 і в середньому становив 

0,91±0,02 при 0,77±0,02 (в 1,18 раза p<0,01) у телят контрольних підгруп. У 

дослідних тварин зимово-весняного періоду народження (дослідна підгрупа, 

перша група) азотистий індекс виявився на рівні 0,91±0,01, а у телят 

контрольних підгруп становив 0,78±0,01. У телят другої та третьої груп 

контрольних підгруп зимово-весняного періоду народження азотистий індекс 

коливався від 0,74±0,02 до 0,70±0,02 і становив 0,85±0,03-0,78±0,02 у телят 

дослідних підгруп. 

У зимово-весняний період досліджень, під впливом корекції, 

целюлозолітична активність вмістимого рубця телят в дослідних підгруп 

підвищилась в 1,10, в 1,10 та в 1,11 раза, в середньому – в 1,10 раза у порівнянні 

з даним показником телят контрольних підгруп (р<0,05). Встановлено, що 

концентрація ЛЖК у рубці телят дослідних підгруп була в 1,14, 1,13 та в 1,18 

раза більше, ніж у телят контрольних підгруп, в середньому – в 1,15 раза 

(р<0,05). Подібна динаміка вмісту ЛЖК у рубці на 15 добу досліду встановлена 

і у тварин зимово-весняного періоду народження. Під впливом корекції вміст 

ЛЖК у рубці телят дослідних підгруп зимово-весняного періоду народження 

був в 1,12, 1,09 та в 1,09 раза більше, в середньому – в 1,10 раза (р<0,05). 

Корекція процесів рубцевої ферментації у телят із введенням у комбікорм 

пробіотика «Пробіол» позитивно вплинуло на специфічну активність  

мікроорганізмів рубця та на азотистий обмін. Так, результати досліджень 

свідчать, що вміст аміаку в рубці телят дослідних підгруп під впливом корекції 

виявився значно менше, ніж у телят контрольних підгруп. У телят першої групи 

контрольної підгрупи (осінньо-зимового періоду народження) вміст аміаку у 

рубці становив 10,94±1,02 мг%, а у телят дослідної підгрупи виявився в 1,11 

раза менше (p<0,05). У дослідних телят другої та третьої груп (перший період 

досліджень) вміст аміаку у вмісті рубця був в 1,11 та в 1,13 раза більше, ніж у 

рубці телят контрольних підгруп (p<0,05), в середньому – в 1,12 раза (p<0,05). 

У другому періоду досліджень вміст аміаку в рубці телят дослідних підгруп був 
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в 1,12, 1,17, 1,23 раза (p<0,05) та в 1,17 раза (p<0,05) в середньому більше, ніж у 

телят контрольних підгруп.  

Необхідно зазначити, що вміст загального азоту під впливом корекції у 

рубці телят дослідних підгруп у осінньо-зимовий період був в 1,32, 1,31, 1,09 

раза та в середньому в 1,24 раза більше (р<0,01), ніж у телят контрольних 

підгруп. У зимово-весняний період у телят дослідних підгруп вміст загального 

азоту у вмістимому рубці був у середньому в 1,17 раза більше, ніж його вміст у 

рубці телят контрольних підгруп. Так, у перший період досліджень вміст 

білкового азоту у рубці телят дослідних підгруп був в 1,80 раза (p<0,01), в 1,76 

(p<0,01), в 1,29 раза (p<0,05) і в середньому в 1,62 раза (p<0,01) більше, ніж у 

телят контрольних підгруп. 

У науково-виробничому досліді вартість додатково отриманої продукції 

від телят дослідних груп становила від 450 до 750 грн, отримано прибутку від 

73,17 до 43,90 грн на одну тварину дослідної групи впродовж одного місяця 

досліду. 

Ключові слова: телята, процеси, рубцева ферментація, резистентність, 

організм, корекція. 
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ANNOTATION 

Kolechko A.V. Formation processes of calf's digestive system and their 

correction. Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 211 

"Veterinary medicine". - Sumy National Agrarian University, Sumy, 2020. 

The dissertation generalizes theoretically in the dissertation, results of 

researches on formation of processes of cicatricial fermentation, resistance of an 

organism of calves depending on a season of birth, weight of a body at influence of 

irritation of receptors of a mucous membrane of an oral cavity and their correction 

are substantiated. 

The work was performed in 4 consecutive series of experiments and research 

and production experience. In the first series of experiments the viability of calves of 

autumn-winter (first period of experiment) and winter-spring period of birth (second 

period of experiment) was determined. The tasks were solved as follows. For this 

purpose, 3 groups of calves of 9 animals were formed in each group during the 

autumn-winter and winter-spring periods. After birth in calves of autumn-winter and 

winter-spring period, viability was determined by the coefficient of catabolism and 

hydrophilic sample of Mac Clur Aldrich. It has been proved that the viability of 

calves in the autumn-winter period of birth, depending on body weight, was higher 

than in animals born in the winter-spring period, as evidenced by the indicators of the 

catabolism coefficient and the hydrophilic sample of Mac Clur Aldrich. We found 

that the "k / k" for the second day of research (the first period of the experiment) in 

calves of all experimental groups was high and was 1,039 ± 0,010 in calves of the 

first group, 1,034 ± 0,012 in calves of the third group and 1,030 ± 0,011 in calves of 

the third group in the first period of experience. On the 5th day of the experiment, 

there is another picture regarding the rate of catabolism in calves. During this period, 

the calves of the first group, the first study period, had already regained body weight 

at 0.85 ± 0.015 kg, and the catabolism ratio was 0.972 ± 0.012. 

The calves of the second experimental group also recovered body weight, but 

this indicator was 2.13 times smaller (p <0.001) than the calves of the first 
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experimental group and was 0.40 ± 0.020 kg. In our opinion, this indicates that, by 

the age of five, calves born with low body weight are predominant in catabolism, 

while in calves the first two groups are anabolic processes. On the 10th day of 

research, the calves of the first group (the first period of the experiment) increased 

their body weight by 4.50 ± 0.20 kg, and "k / k" relative to the body weight at birth 

was 0.867 ± 0.001. The calves of the second group for the period from 5 to 10 days 

increased the body weight by 3.00 ± 0.16 kg and under these conditions "k / k" was 

0.901 ± 0.0011. Weight gain on day 10 was the smallest in calves of the third group 

and amounted to 1.60 ± 0.14 kg, with a catabolism ratio of 1.067 ± 0.014. On 

average, during the 5-day study period (from the fifth to the tenth day), calves of the 

study groups increased their body weight by 3.03 ± 0.17 kg in the first study period, 

and “k / k” was 0.945 ± 0.005. In the second period of the experiment, body mass 

indexes of the calves of the experimental groups indicate its steady increase. Thus, 

the calves of the first experimental group (the second period of the experiment) 

increased the body weight by 4.30 ± 0.20 kg, and k / k was 0.870 ± 0.012. The calves 

of the second experimental group during the same period of the experiment increased 

the body weight by 3.00 ± 0.18 kg and "k / k" was 0.900 ± 0.008. The calves of the 

third group also increased body weight, however, it was 3.07-2.14 times less 

(p≤0.001) than the calves of the first and second experimental groups and amounted 

to only 1.40 ± 0,02 kg. On average, k / k in experimental calves of the second period 

of studies was 0.904 ± 0.010. The poorer level of viability of calves born with a low 

body weight is evidenced by Mac Klur Aldrich's indicators. We found that the Mc 

Clur Aldrich sample in calves of the study groups (first period of experiment) ranged, 

on average, from 55.75 ± 0.92 minutes. on the second day, up to 56.06 ± 0.76 min. 

for 5 days and was 54.80 ± 0.86 min. for 10 days of research. However, this sample 

at day 5 in calves of the third group was 1.13 times less than the calves of the first 

group 1.08 times than the calves of the second experimental group. On the 5th day of 

the study, the Mc Clur Aldrich sample rate in calves of the first group was 60.00 ± 

1.00 min, which was 1.20 times more than in calves of the third group and 1.07 times 

(p <0.05 ) than on average in the first experiment. 
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In the second series of studies, the resistance of cows and colostrum 

composition was determined depending on the season of calving. The colostrum of 

autumn-winter calving cows has been found to be more saturated with the immune 

components required for newborn calves. Thus, in the colostrum of cows during the 

first study period, the lysozyme content on the first day of lactation was 22.26 ± 1.42 

µg / ml, the second 11.36 ± 0.96 µg / ml, in the third - 8.36 ± 1, 08mg / ml. These 

figures were higher than in cows that gave birth to calves in the second period of the 

experiment, respectively, at 1.24; 1.18 and 1.41 times (p <0.01). The following 

should also be mentioned. Along with the higher lysozyme content in cow colostrum, 

the content of immunoglobulins type J, M and A. was higher in the first study period. 

Thus, the content of immunoglobulins J in cow colostrum after calving in the first 

period of the experiment was 1.19 times (p<0.05) more than cows that gave birth to 

calves in the second period. On the second day, the content of immunoglobulins in 

the colostrum of cows that gave birth to calves in the first period decreased 2.62 

times, and on the third day 7.15 times compared with the first day (p <0.001). The 

resistance of the cow's body in the autumn and winter was also higher. BASK of 

cows during the first and second period of researches practically did not differ and it 

ranged from 60,46 ± 2,06 to 61,84 ± 2,22%. The content of immunoglobulins J 

slightly higher was found in blood of calving cows which occurred in the autumn- 

winter, while JgM content was significantly higher (1.18 times, p <0.001). The 

percentage of phagocytosis was 72.68 ± 3.42% in white blood cells of cows in the 

autumn-winter calving period. In cows that gave birth to calves in the second period 

of the experiment, this indicator was 1.14 times lower (p<0.05). 

Subsequently, in the third series of studies, 3 groups of calves were formed 

depending on the time of year of birth (autumn-winter and winter-spring, or the first 

and second study periods). The calves of each group were divided into animals of the 

control and experimental subgroups, and three animals were assigned to each 

subgroup. On average, there were 9 calves in the control and experimental subgroups 

and 18 animals in the group. 
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From the 6th day of the colostrum feeding period calves began to irritate the 

receptors of the oral mucosa with a 2% solution of acetic, propionic and butyric acid 

(ie volatile fatty acids) until the appearance of the ruminant process. In the course of 

research it was found that the use of 2% acetic acid solution as a factor acting on the 

receptors of the mucous membrane of the anterior tube of the digestive tract, has a 

positive effect on the formation of processes of scarring. In calves of control 

subgroups, this process begins at 35,00 ± 1,80-34,00 ± 0,50 days after birth of calves. 

In the experimental calves of the second group, the first period of the study, this 

process started at 5.0 ± 0.60, and in the second period by 2.0 ± 0.40 days earlier. In 

the animals of the third group (experimental subgroups), the effect of acetic acid as 

an irritant contributed to accelerating the onset of the masticatory process 1.15-1.06 

times (p <0.05). 

In the fourth experiment, the formation of cicatricial fermentation processes in 

calves of autumn-winter (first period of experiment) and winter-spring period of birth 

(second period of experiment) was determined depending on the body weight at birth 

and irritation of the oral cavity receptors with 2% acetic acid solution. It was found 

that the processes of scar fermentation in calves of experimental subgroups, 

regardless of the time of year and birth weight, were significantly more intense than 

in calves of control subgroups. It should be noted that the activity of the three main 

groups of microorganisms of the contained scar up to 180 days of life of calves of the 

experimental subgroups was significantly higher. In the calves of the experimental 

subgroups, at the time of the rumination process, the amylolytic activity of the 

contained scar was higher 1.38 times (p <0.01) than in the calves of the control 

subgroups. At the 45th day of life in calves of both experimental and control 

subgroups of the autumn-winter birth period, the amylolytic activity of the contained 

scar increased. At the same time, it remained smaller in calves of control subgroups 

than in calves of experimental subgroups by 1.14; 1.14 and 1.13 times (p <0.05), and 

an average of 1.14 times (p <0.05). In the subsequent, up to 180 days of calves of the 

experimental and control subgroups of the day, the amyolytic activity of the 
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contained scar in the calves of the control subgroups of the first group, compared to 

45 days, increased by 1.14; 1.10 and 1.24 times (p <0.01). 

At the same time, for 180 days of calf life, the amylolytic activity of the 

contained scar of the animals of the control subgroups was 1.19 times (p <0.05); 1.28 

times (p <0.01) and 1.29 times (p <0.01) less than this indicator calves of 

experimental subgroups of autumn and winter birth. For 180 days of life in calves of 

the experimental subgroups, the proteolytic activity of the contained scar was found 

to be 1.11, 1.13 and 1.17 times, and on average 1.14 times more than in the calves of 

the control subgroups (p <0.05). . At 90 and 180 days of calves of the control 

subgroups, on average, the cellulosolytic activity of the contained scar was 1.16 times 

(p <0.05) and 1.23 times (p <0.01) less. All this helped to increase the content of the 

total mass of rumen microorganisms in calves of experimental subgroups. In calves 

of control subgroups, the total mass of microorganisms ranged from 0.0800 ± 0.0004 

to 0.0880 ± 0.0010 g / 100 ml during the start of the masticatory process. At calves of 

experimental subgroups at this time this indicator appeared in 1,22; 1.16 and 1.15 

times more (p <0.05) than the animals of the control subgroups. Subsequently, the 

total weight of microorganisms in the rumen of calves of the first control subgroup 

increased by 1.13 times, by the second - by 1.07 times, and by the third, by 1.07 

times. In calves of experimental subgroups, the total mass of scar microorganisms at 

day 45 was higher compared to their content in the rumen of calves of control 

subgroups. On average, at 45 days of calf life, the total weight of microorganisms 

was 0.093 ± 0.0009 g / 100 ml in calves of control subgroups and was 0.0086 ± 

0.0001 g / 100 ml less than in calves of experimental subgroups. 

The high specific activity of amylolytic, proteolytic and cellulolytic 

microorganisms of the rumen of calves of experimental subgroups was accompanied 

by increased synthesis of volatile fatty acids. During the entire study period, the 

content of LFA in the rumen of calves of experimental subgroups of the second birth 

period was higher than in calves of control subgroups (on average 1.14, 1.23, 1.16, 

1.19 and 1.12 times (p < 0.05), however, was less than their content in the rumen of 

calves of experimental subgroups of autumn-winter birth by 8-12%. 
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Activation of scar fermentation in calves of experimental subgroups 

significantly increased the level of metabolism in the body as evidenced by the 

corresponding indices. Thus, the nitrogen index in calves of autumn-winter period of 

birth of experimental subgroups ranged from 0.82 ± 0.02 to 1.03 ± 0.01 and averaged 

0.91 ± 0.02 at 0.77 ± 0.02 ( 1.18 times p <0.01) in calves of control subgroups. In 

experimental animals of the winter-spring period of birth (experimental subgroup, 

first group) the nitrogen index was at the level of 0.91 ± 0.01, and in calves of control 

subgroups was 0.78 ± 0.01. In calves of the second and third groups, control 

subgroups of winter and spring birth, the nitrogen index ranged from 0.74 ± 0.02 to 

0.70 ± 0.02 and was 0.85 ± 0.03-0.78 ± 0, 02 in calves of experimental subgroups. 

During the winter-spring period of research, under the influence of correction, 

the cellulosolytic activity of the contained scar of calves of the experimental 

subgroups increased by 1.10, 1.10 and 1.11 times, and on average 1.10 times in 

comparison with this indicator of calves of control subgroups ( p <0.05). It was found 

that the concentration of LFA in the rumen of calves of experimental subgroups was 

1.14, 1.13 and 1.18 times higher than in calves of control subgroups and on average 

1.15 times (p <0.05). Similar dynamics of the content of VFA in the rumen for the 

15th day of the experiment were established in animals of winter-spring period of 

birth. Under the influence of correction, the content of LFA in the rumen of calves of 

experimental subgroups of winter and spring birth was 1.12, 1.09, 1.09 times higher 

and an average of 1.10 times (p <0.05). 

Correction of cicatricial fermentation processes in calves with the introduction 

of probiotic "Probiol" feed had a positive effect on the specific activity of scar 

microorganisms and on nitrogen metabolism. Thus, the results of studies show that 

the content of ammonia in the rumen of calves of experimental subgroups under the 

influence of correction was significantly lower than that of calves of control 

subgroups. In calves of the first group, control subgroup (autumn-winter period of 

birth), the content of ammonia in the rumen was 10.94 ± 1.02 mg%, and in calves of 

the experimental subgroup was 1.11 times less (p <0.05). In the experimental calves 

of the second and third groups (the first research period), the ammonia content in the 



15 

 

contained scar was 1.11 and 1.13 times higher in the rumen than in the rumen of the 

control subgroups (p <0.05) and on average 1, 12 times (p <0.05). In the second study 

period, the ammonia content in the rumen of the calves of the experimental 

subgroups was 1.12, 1.17, 1.23 times (p <0.05) and 1.17 times (p <0.05) on average. 

than in calves of control subgroups. 

It should be noted that the content of total nitrogen under the influence of 

correction in the rumen of calves of experimental subgroups in autumn and winter 

was 1.32, 1.31, 1.09 times and on average 1.24 times higher (p <0, 01) than in calves 

of control subgroups. In the winter and spring of calves of the experimental 

subgroups, the content of total nitrogen in the contained scar was on average 1.17 

times greater than its content in the rumen of the calves of the control subgroups. 

Thus, in the first period of studies the protein nitrogen content in the rumen of calves 

of experimental subgroups was 1.80 times (p <0.01), 1.76 (p <0.01), 1.29 times (p <0, 

05), and on average 1.62 times (p <0.01) more than calves of control subgroups. 

In the scientific and industrial research, the cost of supplementary products 

obtained from calves are from 450 to 750 UAH. of research groups, and the profit 

was received from 73,17 to 43,90 UAH. per one animal of group during one month of 

the research. 

Key words: calves, processes, scar fermentation, resistance, organism, 

correction. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Знання закономірностей та взаємозв’язків процесів 

живлення тварин дозволяє формувати наукову основу їх годівлі, спрямовану на 

підвищення ефективності використання компонентів корму [1, 2, 3, 4]. 

Важливою особливістю процесів травлення у жуйних тварин є діяльність 

різноманітної мікрофлори передшлунків. У процесі життєдіяльності вони 

забезпечують зброджування білків, жирів, вуглеводів корму, внаслідок чого 

синтезуються метаболіти рубцевої ферментації, амінокислоти, аміак, які в 

послідуючому використовуються в обмінних процесах організму тварин, а 

мікрофлорою передшлунків – для синтезу амінокислот та мікробного білку. Все 

це свідчить про багатогранну і важливу роль мікрофлори передшлунків у 

живленні  жуйних тварин [5, 6, 7].  

Особливого значення у вирішенні даної проблеми набувають питання 

щодо формування процесів рубцевої ферментації у телят, своєчасне і ефективне 

включення їх у загальний процес надходження в організм метаболітів 

енергетичного забезпечення, повноцінним мікробіальним білком та підвищення 

резистентності [8]. 

Особливості перебігу фізіологічних процесів в організмі телят, коли ще 

не функціонують передшлунки і особливо рубець, вимагають надходження з 

кормом незамінних амінокислот та вітамінів. Адже з віком у жуйних тварин 

відбуваються зміни у перебігу процесів вуглеводного обміну, що 

супроводжується зниженням вмісту глюкози у крові та підвищенням рівня 

летких жирних кислот [9, 10, 11]. 

З огляду на це, актуальним залишається створення умов для формування 

процесів рубцевої ферментації у телят [12, 13]. Це вимагає науково обґрунтованої 

розробки ефективних схем утримання та годівлі телят, способів підвищення 

ефективності рубцевої ферментації за допомогою включення в раціон біологічно 

активних добавок [14, 15, 16], до яких належать добавки на основі спеціально 

підібраних штамів життєздатних клітин молочнокислих бактерій та молочного 

стрептококу. Ці препарати сприяють стабілізації та стимуляції процесів травлення 
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[17, 18, 19, 20], заселенню травного тракту нормальною мікрофлорою, 

пригніченню активності умовно патогенної мікрофлори. 

Дослідження динаміки формування процесів рубцевої ферментації, 

резистентності організму телят за допомогою включення в раціон пробіотиків 

на основі мікробних культур є актуальним у плані вирощування життєздатного 

та високопродуктивного молодняку жуйних тварин, проте вони залишились  

поза увагою дослідників і потребують ретельного вивчення. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження були складовою частиною тематичного плану кафедри 

анатомії, нормальної та патологічної фізіології Сумського національного 

аграрного університету «Розробка мультипараметричної системи виробництва 

молока на основі секретоутворюючої функції молочної залози, пре- та 

постнатального розвитку тваринного організму і методів їх корекції», 

№ державної реєстрації 0108U010281 (Розділ 2. «Фізіолого-біохімічні параметри 

пре- та постнатального розвитку тварин та їх корекція» (2008-2020 рр.). 

Мета роботи: дослідити формування процесів рубцевої ферментації і 

резистентності організму телят, залежно від маси тіла при народженні і пори 

року та при включенні в раціон пробіотика “Пробіол”. 

Завдання дослідження.  

1. Визначити життєздатність  новонароджених та неонатального періоду 

росту та розвитку телят, залежно від маси тіла та періоду року народження. 

2. Дослідити показники природної резистентності організму корів та 

склад молозива, залежно від пори року отелення тварин. 

3. Виявити вплив подразнення рецепторів слизової оболонки ротової 

порожнини на початок жуйного процесу. 

4. Дослідити  динаміку формування  процесів  рубцевої ферментації у 

телят, залежно від маси тіла при народженні та пори року. 

5. Дослідити показники резистентності організму телят, залежно від маси 

тіла та пори року народження. 
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6. Дослідити фізіолого-біохімічні показники та визначити індекси крові 

телят на 180 добу досліду. 

7. Провести  корекцію процесів рубцевої ферментації і резистентності 

організму телят за застосування пробіотика “Пробіол”. 

8. Розробити та запропонувати виробництву рекомендації щодо корекції 

рубцевого травлення у телят. 

Об’єкт дослідження – процеси, які свідчать про динаміку  формування  

рубцевого травлення, функціонального стану організму та їх показники при 

включенні в раціон пробіотика «Пробіол». 

Предмет дослідження – показники, які характеризують  параметри 

фізіологічного стану організму, формування в динаміці  процесів рубцевої 

ферментації, резистентності організму та їх корекція пробіотиком «Пробіол». 

Методи дослідження – клінічні (визначення загального стану організму 

тварин, функціонального стану новонароджених телят), фізіологічні (показники 

гемоцитопоезу, рубцевої ферментації), біохімічні (дослідження метаболітів 

білкового, ліпідного та вуглеводного обміну), зоотехнічні  (визначення  маси  

тіла), статистичні (встановлення рівня достовірності змін показників). 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено 

комплексні дослідження з вивчення життєздатності новонароджених телят за 

коефіцієнтом катаболізму та проби Мак Клюр Олдрича і механізмів 

формування процесів рубцевої ферментації, резистентності організму у 

неонатальний та молочний періоди росту та розвитку тварин. Встановлено 

відмінності у механізмах формування процесів рубцевої ферментації за умов 

впливу різних подразників на рецептори слизової оболонки ротової порожнини. 

Отримано нові наукові дані щодо формування процесів рубцевої 

ферментації, підвищення резистентності організму телят за дії різноманітних 

факторів та дозволило встановити залежність життєздатності телят від маси 

тіла, пори року народження та впливу подразників на рецептори слизової 

оболонки ротової порожнини. 
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Встановлено, що підвищення резистентності організму телят, 

прискорення формування процесів рубцевої ферментації, є результатом впливу 

подразників на рецептори слизової оболонки з 6-ї доби життєздатності до 

початку жуйного процесу і  включення в раціон пробіотика «Пробіол», що 

позитивно впливає на гомеостаз, сприяє підвищенню продуктивності тварин. 

Новизну одержаних результатів підтверджено деклараційними патентами 

України на корисну модель «Фіксатор кінцівок для тварин» [Додаток Б] та 

«Спосіб фіксації  кінцівок тварин» [Додаток В]. 

Практичне значення одержаних результатів. Встановлені показники 

життєздатності новонароджених телят, особливості формування процесів 

рубцевої ферментації, резистентності організму, залежно від маси тіла, пори 

року народження та дії подразників на рецептори слизової оболонки ротової 

порожнини дозволили визначити нові підходи щодо формування процесів 

рубцевої ферментації у телят та розробити ефективні схеми їх корекції. 

На основі отриманих даних запропоновано нові способи корекції 

формування процесів рубцевої ферментації, підвищення резистетності 

організму телят за умови використання пробіотика «Пробіол», яке впроваджено 

у  ДПДГУСГ Північного Сходу НААН.  

Результати досліджень увійшли у два посібники з грифом Міністерства 

аграрної політики України, які використовуються у навчальному процесі 

закладів ІІІ – IV рівнів акредитації: «Неонатологія», затверджено Вченою 

радою факультету ветеринарної медицини Сумського НАУ (протокол № 3 від 

25.08.2016 р.) [Додаток Д] та Вченою радою Сумського НАУ (протокол № 3 

від 12.11.2016 р.), «Нормальна та патологічна фізіологія», затверджено 

Методичною радою факультету ветеринарної медицини Сумського НАУ 

(протокол № 2 від 25.11.2017 р.) та Вченою радою Сумського НАУ (протокол 

№ 6 від 26.11.2017 р.) [Додаток Ж]. 

Результати досліджень викладені у методичних рекомендаціях: 

«Регуляція процесів рубцевої ферментації у телят», затверджених Вченою 
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радою Сумського національного аграрного університету, протокол № 12 від 

22.04.2019 р. [Додаток З]. 

Основні положення дисертаційної роботи використовуються в наукових 

дослідженнях та навчальному процесі кафедри фізіології та біохімії тварин 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету [Додаток К].; 

нормальної і патологічної фізіології тварин Харківської державної 

зооветеринарної академії [Додаток Т]; фізіології, біохімії та мікробіології 

Одеського ДАУ [Додаток Н].; біохімії і фізіології тварин ім. акад. Гулого 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

[Додаток Л].; нормальної та патологічної фізіології тварин Білоцерківського 

НАУ [Додаток М]. 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто сформульовано мету та 

основні етапи досліджень. Ним здійснено пошук та аналіз першоджерел 

наукової літератури за темою дисертації. Аналіз та узагальнення наукових 

положень і формування висновків здійснено з допомогою наукового керівника.  

Автором проведено статистичну обробку цифрового матеріалу, інтерпретацію 

одержаних результатів, формування висновків та пропозицій виробництву 

проведено за допомогою наукового керівника. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи оприлюднені на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: «Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, 

тваринництва та ветеринарної медицини» (м. Львів, 2016, 2018); «Актуальні 

проблеми фізіології тварин» (м. Харків, 2017); «Вирішення сучасних проблем у 

ветеринарній медицині» (м. Полтава, 2017); «Актуальні проблеми ветеринарної 

медицини» (м. Київ, 2017); «Досягнення та перспективи застосування 

гумінових речовин у сільському господарстві» (м. Дніпро, 2017); «Перші 

наукові кроки» (м. Кам’янець-Подільський, 2018); «Актуальні проблеми 

фізіології тварин» (м. Чернігів, 2018); щорічній науково-практичній 

конференції студентів Сумського НАУ (м. Суми, 2018); «Actual problem of 

Science and education» (Budapest, 2018); «Актуальні проблеми фізіології та 
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біохімії тварин» (Київ, 2019), науково-практичній конференції викладачів, 

аспірантів та студентів Сумського НАУ (м. Суми, 2020), XII Міжнародній 

науково-практичній конференції «Topical issues of the development of modern 

science» (Софія, Болгарія, 2020).  

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 30 наукових 

праць, з яких 10 статей у наукових фахових  виданнях України, 3 статті 

включені до міжнародних наукометричних баз даних, 3 патенти України на 

корисну модель, 2 посібники, 1 науково-практична рекомендація та 11 тез 

наукових доповідей [Додаток А]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, огляду літератури, методики досліджень, результатів власних 

досліджень, їх обговорення, висновків та пропозицій виробництву, додатків, 

списку використаної літератури. 

Дисертація викладена на 219 сторінках комп’ютерного тексту, містить 

44 таблиці, 20 рисунків. Список використаних джерел складається з 289 

найменувань, із них іноземних – 54. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Фізіологічні основи захисних механізмів організму тварин 

Завдяки успіхам теоретичної імунології наразі можна з упевненістю 

сказати, що в організмі тварин є окрема система – імунокомпетентна, яка 

складається із багатьох органів, розташованих у центральній та периферичній 

частині організму і володіє гомеостатичною функцією імунного нагляду. 

Імунокомпетентні органи центральної частини організму представлені 

вилочковою залозою (тимус) і сумкою Фабриція у птахів, або її невідомий 

аналог у ссавців – до периферичних – селезінка, лімфатичні вузли, кров. 

Імунокомпетентна система володіє здатністю здійснювати імунну відповідь, 

являючи собою форму реагування на надходження в організм антигенних 

субстанцій [21, 22, 23]. Основну роль в імунних відповідях організму 

забезпечує лімфоцит. Цей клітинний елемент є носієм генетичної інформації. 

Будова цитоплазми лімфоцита сприяє руху імпульсів у його внутрішньому 

середовищі, які надходять із навколишнього середовища через клітинні 

рецептори [24, 25, 26, 27, 29]. 

Вчені вважають, що взаємодія між зв'язаними з клітинами-мішенями 

Jg G і Fс-рецептором ефекторних клітин слугує пусковим механізмом 

цитолітичного процесу [131]. Одна К-клітина здатна зруйнувати декілька 

клітин-мішеней. Однак ЄКК, як і К-клітини, здатні без попередньої 

сенсибілізації лізувати клітини-мішені при відсутності комплементу. Основною 

відмінністю в механізмі цитолізу, здійснюваного ЄКК в порівнянні з 

К-клітинами, є відсутність необхідності в попередній обробці клітин-мішеней 

антитілами. Мішенями для ЄКК є практично усі ядровмісні клітини сингенного 

або ксеногенного походження, однак найбільшу активність ЄКК проявляють по 

відношенню до пухлинних клітин [23]. ЄКК відносяться до великих 

гранулярних клітин, які складають близько 5% від лейкоцитів периферичної 

крові і селезінку [24]. Вони не залежать у своєму розвитку від вилочкової 
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залози, не прилипають і не фагоцитують [21], експресують на своїй поверхні 

рецептор до Fс-фрагмента Jg G [25]. Активність ЄКК в присутності 

інтерферону різко збільшується. Вони володіють високим літичним 

потенціалом і здатні руйнувати декілька клітин-мішеней [25]. Лізис під дією 

ЄКК може опосередковуватися нейтральними протеазами, фосфоліпазами, 

іншими гуморальними цитотоксичними факторами, які виділяються ЄКК під 

час цитотоксичної взаємодії [20-25, 38, 40, 41]. 

До основних клітин імунокомпетентної системи відносяться і макрофаги. 

Їх роль у імунній відповіді складна і багатостороння. Макрофаги забезпечують 

розпізнавання антигену, його переробку, доведення до високоімуногенного 

стану. Макрофаги взаємодіють з Т- і В-лімфоцитами із презентацією їм 

антигену, синтезують речовини-медіатори, які сприяють проліферації і 

диференціації лімфоцитів. Макрофагоцити виконують ефекторні функції, 

руйнуючи і видаляючи з організму чужорідні субстанції. Описані також 

макрофагоцити – супресори, які виконують функцію регуляції [73]. Макрофаги 

і мікрофаги, які здійснюють фагоцитоз, зазвичай діляться на мікрофагоцити 

(полінуклеарні) і макрофагоцити (мононуклеарні). Останні, в свою чергу, ділять 

на циркулюючі в периферичній крові (моноцити) і осілі (тканинні 

макрофагоцити). Моноцити крові, як і інші імунокомпетентні клітини, 

утворюються із гемопоетичної стовбурової клітини, її гранулоцито-

макрофагарної лінії. Після потрапляння в тканини через стінки капілярів 

моноцити перетворюються в макрофагоцити. 

Макрофагоцит – активно фагоцитуюча клітина порівняно великих 

розмірів (10-25 мм). Однією із основних функціональних особливостей її є 

наявність лізосом – невеликих за розміром гранул, які можуть досягати в 

діаметрі 0,25  або 0,5 мкм. У них містяться ферменти (кисла фосфатаза, 

В-глюкозронідаза, мієлопероксидаза, колагеназа, естераза) і інші речовини 

(катіонні білки, лактоферин), які забезпечують перетравлювання 

фагоцитованих антигенів [21, 140]. 
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Макрофагоцити, на відміну від інших клітин білої крові, які розпізнають 

антиген внаслідок коммітування до нього, реагують на антиген неспецифічно. 

Вказують на три можливі способи розпізнання антигену макрофагоцитами за 

допомогою: фізико-хімічного аффінітету; Fс- або СЗ-рецепторів; стерно-

специфічних рецепторів. У результаті сполучення антитіл з антигеном значно 

підвищується ступінь зв'язування останнього макрофагоцитами [144, 28]. 

Багато вчених довели [43, 44], що клітини з фагоцитарною активністю  

беруть участь у гуморальній та в клітинній імунній відповіді, для розвитку якої 

потрібна взаємодія як мінімум трьох клітин: Т-, В-лімфоцитів і макрофагоцитів. 

У залежності від того, яка відбулась взаємодія і між якими клітинами, 

формується специфічна імунна відповідь на даного антигена. Тільки при 

кооперуванні Т- і В-клітин з макрофагоцитами, які несуть інформацію про 

антиген, можливе переутворення В-лімфоцитів у клітини, які в подальшому 

спроможні  продукувати специфічні антитіла. Однак при контакті лише Т- і 

В-лімфоцитів, на яких вплинув антиген, зазвичай розвивається не імунна 

відповідь, а толерантність [29, 32, 34, 36].  Макрофагоцити можуть 

активуватися при взаємодії медіаторів, які продукуються сенсибілізованими 

лімфоцитами зі специфічними антигенними  рецепторами на мембрані 

макрофагоцитів, після чого останні можуть функціонувати як клітини-

ефектори. Найбільш важливими медіаторами лімфоцитів є наступні фактори: 

хемотаксис, що пригнічує міграцію макрофагоцитів, посилює фагоцитоз, 

приваблює макрофагоцити, і наостанок – «озброює» макрофагоцити. 

Активовані макрофагоцити захищають органи від інфекцій [60, 103]. 

Надійність зв'язку антигену з антитілом визначається валентністю, авідністю і 

аффінітетом останнього. Активність антитіла забезпечується наявними у ньому 

активними центрами.  

Клітинний імунітет забезпечується: 

- інгібуванням; 

- блокадою реакцій, які відбуваються в лімфоцитах; 

- блокадою сповільненої гіперчутливості;  
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- порушенням транспорту лімфоцитів. 

Пасивний колостральний (від лат. colostrum – молозиво) імунітет у 

новонароджених виникає за рахунок імуноглобулінів матері, які передаються 

молозивом. Новонароджені сільськогосподарські тварини не володіють 

імунітетом внаслідок недорозвинутості лімфатичної тканини і відсутності 

імунокомпетентних клітин. Плацентарний бар'єр не пропускає імуноглобуліни 

матері у кров плоду [28]. Імунітет в організмі тварин після народження, у перші 

години  релізинг-періоду виникає внаслідок надходження імуноглобулінів з 

молозивом під час випоювання чи при підсосі. Молекули цих білків проходять 

не руйнуючись крізь стінку кишечнику, оскільки протеолітична активність 

травних соків інгібується спеціальним ферментом, який міститься в молозиві 

[24, 29, 34]. Інтенсивність всмоктування імуноглобулінів від народження з 

часом різко знижується. Випоювання першої порції молозива супроводжується 

абсорбцією 50 % антитіл молозива, через 20 год. – 15 %, через 36 год. – мізерна 

кількість. Подовження строку після отелення самок супроводжується 

зниженням концентрації імуноглобулінів у молозиві: через 3-5 годин після 

отелу – в 1,5 раза, через 12 год. – в 3, через 3 доби – в 5, через 5 діб – у 10 разів 

порівнянні з молозивом першого надою. Через це необхідно якомога раніше 

випоювати молозивом новонароджених тварин у достатній кількості, що в 

подальшому значно знизить відхід молодняку [48, 49, 50]. Колостральний 

імунітет забезпечує захист організму недовго, впродовж 10-14 днів. Вміст 

імунних глобулінів у крові телят поступово знижується і лише з 4-5 тижня 

життя знову збільшується внаслідок функціонального дозрівання власної 

лімфомієлоїдної системи. У телят у віці від двох- до трьохмісячного віку 

формується повноцінна імунна відповідь, характерна для дорослих тварин [30, 

32, 44, 47, 50, 51, 52 ]. 

 

1.2. Особливості формування процесів рубцевої ферментації у телят 

Пренатальний розвиток плоду в значній мірі залежить від забезпечення 

його організму  поживними  речовинами, які передаються кров’ю  матері [53, 
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54]. Встановлено, що формування і реалізація обмінних та синтетичних 

функцій органів травлення починається в ембріональний період розвитку. 

Доведено, що у плода з другої половини розвитку починають виділятися та 

всмоктуватися травні соки, тобто відбуваються обмінні процеси за участю 

основних органів, які забезпечують перетравлення кормових компонентів [55, 

56]. Під час виношування плоду  в організмі матері різко підвищується рівень 

процесів метаболізму [48, 154]. Виявлено, що у новонароджених тварин органи 

системи травлення дуже гнучкі до дії зовнішніх умов: у молодняку під впливом 

потоку поживних речовин і направленого вирощування можливо формувати 

необхідний тип живлення [275]. У скороспілих тварин виявлена висока 

конверсії енергії корму в енергію росту у рібілдинг-період. Це можна досягти 

тільки за умов формування у плода в пренатальний період розвитку травної 

системи, здатної забезпечити високий рівень синтетичних і обмінних процесів у 

системі травлення як першого, ведучого ланцюга процесів живлення організму 

тварин [167, 274]. Допускають, що шляхом утворення відповідного потоку  

поживних речовин формується необхідний  тип і рівень обміну речовин в 

організмі матері, який впливає на формування типу обміну речовин у нащадків 

[90, 101]. Крізь плаценту корів не проходять фібриноген, протромбін, 

глобуліни. Навпаки, речовини, що використовуються в якості пластичного 

матеріалу з низькою молекулярною масою, наявні у  великій кількості в 

амніотичній рідині. Ряд необхідних для живлення речовин синтезується в 

процесі життєдіяльності плоду (фібриноген, протромбін). Додатковим 

джерелом живлення плоду у самок, особливо у корів, слугує амніотична рідина, 

яка співпадає з останнім триместром його розвитку [165, 185, 157]. 

Обмін речовин у плода обумовлений їх рівнем у притікаючій крові, який 

залежить не тільки від внутрішніх факторів генотипу, активності ферментів, що 

регулюють той чи інший процес, а й у значній мірі від факторів оточуючого 

середовища (рівень та значимість у обміні речовин компонентів корму, 

температури, вологості) [98, 136, 162]. 
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У формуванні вікових, морфологічних і функціональних особливостей 

процесів травлення виділяють три періоди: ембріональний, постембріональний 

– період молочного живлення – і період переходу до споживання рослинних 

кормів [97]. В ембріональний період тваринний організм живиться, росте, 

розвивається за рахунок поживних речовин, що надходять з кров’ю матері. З 

другої третини або з половини періоду розвитку ембріона в кишковому тракті 

виявлена незначна кількість рідини. Про наявність рідини у шлунку плода 

відомо давно, однак фізіологи не надавали значення цьому явищу [137]. Не 

приділялась увага функціональній діяльності  органів системи травлення, 

особливо секретоутворюючої функції даних органів. Широкого 

розповсюдження отримала думка про те, що рідина у шлунку і кишечнику 

плода є навколоплідною рідиною, що заковтується плодом [136]. Однак є 

інформація, яка свідчить про інше. Дослідники спостерігали наявність рідини у 

шлунку новонароджених тварин, у яких при народженні була відсутня передня 

частка органів травного тракту (порожнина рота, стравохід), але у шлунку 

визначали наявність значної кількості рідини [157, 158]. Вважають, що це є 

показником того, що у ембріонів у другому періоді розвитку інтенсивно 

функціонують залози органів травлення [158]. Наведені деякими дослідниками 

дані свідчать про те, що виділення травних соків у ембріональний період є 

необхідною умовою забезпечення обміну речовин [158]. Діяльність органів 

травлення у ембріональний період забезпечує повноцінне надходження для 

організму продуктів живлення [158].  

Особливою складовою  вікових відмінностей у процесах травлення в 

молодняку – є використання специфічного секрету тканин молочної залози, 

тобто молока. Наявність синхронізації процесів засвоєння поживних речовин з 

секретоутворюючою тканиною молочної залози доведена [76]. Після 

народження, особливо жуйні тварини, мають недорозвинену у 

функціональному та морфологічному сенсі систему  органів травлення.  В 

першу чергу, відмінність від дорослих тварин за процесами засвоєння 

поживних компонентів корму у новонароджених тварин [162], секрети травних 
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залоз бідні на ферменти шлункового соку, підшлункового соку та жовчу, які 

притаманні дорослим тваринам [220]. Цю  нестачу ферментів у секретах органів 

травлення тварин після народження компенсує їх високий вміст у молоці 

[79, 185]. 

З визначеного етапу молочного періоду живлення у віковій динаміці 

молодняку проявляються різко виражені видові особливості функціонування 

органів травлення [80]. У молодняку жуйних тварин у рібілдинг-період життя 

процеси травлення в повній мірі співпадають з моногастричними тварин. 

Результати ряду досліджень [224] свідчать про послідовне включення у 

процеси травлення основних складових складного шлунка [82].  І в першу чергу 

це пов’язано з встановленням функції рубця, сітки та книжки.  За цих умов 

відбувається формування  сталого складу кишкового хімусу, процесів 

порожнинного та мембранного травлення [83]. Регулятором розвитку вказаних 

функцій і стану передшлунків виступає рецепторний механізм  цих органів  

[84]. Відбувається зміщення зон, що регулюють функції всмоктування у 

кишечнику. Регуляція інтенсивності всмоктування замінюється регуляцією 

стійкості складу хімусу [85]. Доведено, що у телят 2-3-місячного віку 

формування процесів травлення і живлення відбуваються у дві стадії і 

супроводжуються різкими, чітко вираженими змінами функціональної 

активності органів даної системи. Водночас жуйні тварини набувають 

фізіологічні особливості у процесах біології  живлення [228]. Однак молочний 

період у молодняку різних видів тварин переважає функція підшлункової 

залози та кишкових залоз, тобто тих залоз, які забезпечують кишкове травлення 

та всмоктування  продуктів мембранного травлення у кров. У цей період у 

новонароджених телят слабо функціонують слинні залози. Інтенсивність їх 

діяльності співпадає з розвитком передшлунків [229]. Це є ознакою 

актуальності та особливого інтересу до  характеру включення передшлунків у 

процесі розщеплення складових компонентів корму, особливо рослинних 

вуглеводів (клітковина, целюлоза) [187]. 
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У період, коли основним компонентом раціону у телят є молозиво та 

молоко, хімізм травлення у молодняку, суттєво відрізняється від процесів 

травлення у дорослих тварин. У телят-молочників характерна відсутність 

однорідності вмісту 12-палої кишки. Склад хімусу у телят упродовж доби 

значно міняється: у години перед годівлею у кишечник надходить густий хімус 

із значною кількістю продукції слизових залоз. У перші години після годівлі 

надходить хімус з окремими пластівцями казеїну. В перехідний період склад 

хімусу у телят наближається до складу хімусу дорослих тварин [88, 189].  

Надалі в телят у зв’язку з переходом на живлення рослинними кормами, 

змінюється характер і загальний рівень травної діяльності: зростає кількість 

хімусу та його всмоктування майже утричі [89]. Доведено, що у молочний 

період суха та органічна речовина корму (молока) засвоюється у кишечнику 

[90]. В перехідний період, з початком згодовування рослинних кормів, у процес 

забезпечення організму поживними речовинами  включаються передшлунки 

[91]. Встановлено, що лише у телят 6-місячного віку відбувається повний 

перехід від типу травлення у однокамерному шлунку до багатокамерного [92]. 

Про вікові зміни процесів травлення з включенням у переварювання в 

багатокамерному шлунку рослинних кормів свідчить поява у видихуваному 

повітрі тварин метану як продукту бродіння вуглеводів у рубці. У 

новонародженої особини жуйних тварин при народженні шлунок складається із 

чотирьох камер, як і у дорослих тварин. Однак у перший період процеси 

травлення забезпечуються соками сичужих залоз тобто сичуга [93, 190]. 

Контрасні зміни  якості кормів  є основним фактором, що  впливає на 

розвиток передшлунків. Після народження у телят слизова оболонка рубця 

вкрита багатошаровим кубічним епітелієм.  З першої до 12 доби розвитку 

тварин спостерігається ущільнення сосочків [94]. З 25-денного віку процеси 

ороговівання поверхневих шарів клітин епітелію більш виражені, з  30 по 45 

добу процеси ороговівання і злущення поверхневих шарів клітин збільшуються, 

з 60 по 75 добу до усіх процесів приєднуються мікробна мацерація із 

відторгненням поверхневих шарів клітин [2, 10]. Таким чином, формування 
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процесів травлення і особливо рубцевої ферментації у жуйних не закінчується в 

період внутрішньоутробного розвитку, а продовжується у перший період 

постнатального росту та розвитку. До моменту народження найбільш морфо-

функціонально оформленою виявляється книжка, потім сітка, осередки якої вже 

помітні на поверхні. Оформлення структур рубця, відповідно до показників 

дорослих тварин, відбувається до 3-місячного віку телят [95, 191]. 

Формування сосочків слизової у телят починається на 5-7-у добу 

постнанального розвитку. Сосочки слизової оболонки інтенсивно розвиваються 

і у тварин  семиденного віку, їх висота більша, ніж у п'ятиденних тварин у 1,5 

раза [95].  В послідуючому формуються процеси розщеплення усіх видів 

кормів, але найбільший вплив на ріст і розвиток сосочків мають трава і 

концентрати [96, 97, 192, 193]. 

Стравохідний жолоб, який сполучає рубець і останні складові шлунка,   

розташований непрямолінійно, а розтягнутою спіраллю. Завдяки наявності 

стравохідного жолоба у молодняку молочного періоду молоко переходить із 

стравоходу прямо в книжку, оминаючи рубець і сітку.  

Після першого прийому корму, тобто молозива, у новонароджених телят 

не встановлено розщеплення основних компонентів молозива, білків, крохмалю   

та  жирів у рубці і сичузі. Водночас активність ферментів щодо білків і 

крохмалю  наявна у дванадцятипалій і сліпій кишках. По мірі росту та розвитку 

тварин ферментативна  активність  соків травного тракту підвищується, 

особливо у рубці, сітці і книжці, але з часом це підвищення припиняється [100]. 

За даними деяких авторів [100, 101], у секреті молочної залози після отелення 

та впродовж усієї лактації присутні речовини, які інгібують пепсин і протеази, 

при рН рівному 5. І навпаки, доведено, що  інгібітор трипсину наявний у 

молозиві, а у молоці наявні активатори трипсину. Результати досліджень 

свідчать, що [102] процеси рубцевої  ферментації  спостерігаються з 

15-тижневого віку. Автор вказує на те, що в цей період у тварин  

співвідношення маси передшлунків відповідає показникам дорослих тварин. За 

умови швидкого переведення тварин на грубий корм приблизно у 
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1,5-місячному віці встановлено підвищення в рубцевій рідині рівня аміаку і 

летких жирних кислот.  Якщо телят тільки підгодовували грубим кормом, 

синтез летких жирних кислот зростав за рахунок пропіонової і масляної кислот. 

Основна летка жирна кислота, тобто оцтова, найбільш ефективно синтезувалась 

за умови утримання телят на молочному типі годівлі. Вільне утримання телят 

на пасовищі позитивно впливало на розвиток рубця,  однак не так ефективно,  

ніж підгодовування сухим кормом [102, 197]. 

За даними ряду авторів, упродовж перших трьох місяців життя телят 

концентрація аміаку у рубці знижується, а у сичузі – підвищується [103]. 

Підвищення вмісту аміаку у рубці до 33,7 мг% у телят пов’язують з 

інтенсифікацією процесів рубцевого розщеплення кормового білка. 

Формування рубцевої популяції мікроорганізмів супроводжується активацією 

процесів мікробіального синтезу, він спостерігається у телят 2-2,5-місячного 

віку [104].  Мікробні популяції у рубці жуйних тварин мають надзвичайно 

різноманітний видовий склад. Вважають, що процес заселення рубця 

мікроорганізмами відбувається після народження тварин, але ознаки повного 

формування рубцевого пейзажу мікрофлори відбувається  лише за умов їх 

забезпечення грубим кормом [105]. Як правило, цей процес відбувається при 

контакті тварин  різних вікових груп. При утриманні на молочному типі годівлі 

в рубці у телят найбільшою виявилась популяція молочнокислих бактерій і 

протеолітичних мікроорганізмів. Целюлозолітичні бактерії в незначній 

кількості виявлені у рубці однотижневих телят [106]. У 5-денних телят 

молочнокислі бактерії представлені в рубці: Васtеrіum асіdophilus, 

Lactobacteriumbifiolus і L. Coagulans [107, 108]. Популяції мікроорганізмів 

рубця знаходяться у симбіотичних взаємозв'язках і взаємозалежності. 

Активність кожного виду мікроорганізмів залежить від наявності інших груп  

мікроорганізмів. Поряд з ростом і діленням одних мікроорганізмів, 

відбувається загибель і розпад інших, тож зазвичай у рубці поряд з живими є і 

загиблі та зруйновані мікробні клітини [109]. При використанні раціонів 

різного складу розвиток рубця у молодняку жуйних уповільнюється. Зернові 
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раціони у порівнянні з рідкими більше стимулюють розвиток рубця у 

молодняку жуйних. Підгодівля грубими кормами телят сприяє розвитку рубця 

[110, 198].  

Вміст книжки, що надходить із книжки в сичуг, знаходиться в 

тонкоподрібненому, напівперетравленому стані, і на його подальшу обробку 

використовується велика кількість соку. В складі хімусу в сичуг надходять 

нерозчинені в рубці вуглеводи, жири і протеїн. Більша частина протеїну, яка 

надходить, знаходиться у складі бактеріальної маси. В сичузі посуті 

відбувається початкова стадія перетравлювання бактеріального білка, а також 

нерозщепленого білка рослинних кормів. У цьому відділі складного шлунка 

жуйних відбувається не тільки секреція сичужного соку, але і всмоктування 

ряду продуктів перетравлення корму [111, 199]. 

Найбільш важливі компоненті сичужного соку – пепсин і соляна кислота. 

Пепсин – основний фермент, який каталізує розпад білків. Він синтезується  

головними клітинами шлункових залоз у вигляді неактивної форми – 

пепсиногену, який активується соляною кислотою в пепсин, а в подальшому 

шляхом автокаталізу прискорює утворення нових молекул пепсину. Пепсин 

активний у кислому середовищі, причому, для переварювання різноманітних 

білків  концентрація соляної кислоти повинна  коливатись від 0,1 до 0,5%. При 

розщепленні білків оптимум дії пепсину спостерігається при  рН в межах 

1,5-2,0 і залежить від природи протеїну, що гідролізується. Пепсин каталізує 

гідроліз більшості відомих білків, за винятком протамінів, кератину волосся і 

шерсті. Найбільш інтенсивно пепсин каталізує розщеплення денатурованих 

білків, чому в значній мірі сприяє кисле середовище в шлунку. Завдяки 

потужній каталітичній дії пепсин розщеплює до 30% усіх наявних у білках 

пептидних зв'язків. У результаті дії цього ферменту на білки утворюються різні 

за своєю складністю поліпептиди і невелика кількість амінокислот [112]. 

Другим ферментом, який міститься в шлунковому сокові, є хімозин, який 

викликає звурдження молока. Хімозин переводить казеїноген у казеїн і сприяє 

підвищенню тривалості впливу пепсину на казеїн. Хімозин виділяється 
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головним чином слизовою сичуга молодих тварин [113]. Місцем утворення 

соляної кислоти вважаються окладові клітини залоз слизової сичуга. Соляна 

кислота шлункового соку, крім активації пепсиногену, сприяє набуханню 

білків, полегшенню розщеплення ряду мінеральних і органічних речовин, а 

також стерилізуючій дії [114]. У тварин в сичузі вміст рН коливається в межах 

2,0-3,0, що є оптимальним для дії пепсину. Початкову частину дванадцятипалої 

кишки можна вважати продовженням сичуга, оскільки до впадання жовчно-

панкреатичного протоку хімус має рН близько 2,5-3,0. Крім соляної кислоти, 

пепсину і хімозину в сичужному сокові міститься молочна і оцтова кислоти, 

солі натрію, кальцію, калію, магнію, фосфорнокислі і вуглекислі, а також білок, 

амінокислоти, сечовина і інше [115, 200].  

У жуйних є багато особливостей у шлунковій секреції в порівнянні з 

моногастричними тваринами, що обумовлено наявністю складного 

багатокамерного шлунка і особливостями обмінних процесів у їх організмі. Із 

всіх відділів багатокамерного шлунка сичуг являється справжнім шлунком. 

Одна із характерних особливостей сичужної секреції – її безперервність [7]. 

Важливу роль у підтримці безперервності сичужної секреції відіграє 

надходження хімуса із передшлунків у сичуг, зумовлюючи специфічну 

стимуляцію сичужних залоз [116]. Важливе значення в регуляції процесів 

утворення соків в органах травного тракту є постійний стан збудження  

травного центру. Саме цим воно пояснює наявність безперервної секреції 

сичуга у молодняка жуйних після народження, а також при тривалому 

голодуванні або при звільненні передшлунків і сичуга від його вмісту. 

Необхідно зазначити, що рівень секреції за цих умов сильно знижується і в 

сокові зникає вільна соляна кислота [117, 201]. 

Головним подразником і регулятором сичужної секреції є хімус, що 

знаходиться у сичузі. При цьому секреція сичужного соку в значній мірі 

пов'язана з об'ємом хімусу, який надходить за одиницю часу. Припинення 

надходження хімусу викликає різке гальмування секреції кислого соку. 

Тимчасова затримка надходження вмісту із рубця в сітку веде до помітної зміни 
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секреції сичужних залоз [118]. Інтенсивність надходження хімусу в сичуг 

зумовлена рядом факторів: моторикою передшлунків, їх наповненням, 

консистенцією вмісту. Однак головне значення при цьому має моторика 

передшлунків [119, 202]. У регуляції секреторної діяльності сичужних залоз 

велика роль належить нервовій системі. Дані ряду досліджень свідчать, що 

сичужна секреція залежить не тільки від хімічних впливів, також і від 

рефлекторних подразнень, пов'язаних з актом годівлі (проходження корму 

через порожнину рота і глотки, подразнення рецепторів слизової оболонки 

ротової і носової порожнини відповідними подразниками). Рівень секреції і 

інтенсивність її наростання в процесі поїдання корму знаходиться у залежності  

від  процесів,  які  відбуваються  в передшлунках, швидкості евакуації вмісту в 

нижче розташовані відділи [120, 203]. Леткі жирні кислоти стимулюють 

сичужну секрецію. В дії ЛЖК на сичужні залози не можна виключити їх 

хеморецепторного впливу, а також гуморальної дії самих кислот або продуктів 

їх перетворення. Леткі жирні кислоти швидко всмоктуються і впливають на 

багато функцій організму [121, 204]. Вони відіграють значну роль у підтримці 

секреторного процесу в сичужних залозах і обумовлюють безперервну їх 

секрецію. При вивченні вікових змін функції сичужних залоз була встановлена 

їх залежність від  корму який надходить у травний тракт [122].  Підтверджено, 

що у телят за період від годівлі  молоком до споживання рослинних кормів 

соковиділення збільшується в 3-3,5 раза, а від молочного періоду до повного 

переходу на годівлю рослинними кормами – в 13-14 разів [123]. У період 

годівлі телят молоком виявлена висока активність сичужних ферментів  і  

зниження  кислотності соку в період годівлі рослинним кормом. В перехідний 

період кислотність соку і активність пепсину знижується. По мірі формування 

рубцевого травлення підвищується секреція травних соків [124, 205]. У період 

відгодівлі телят або у  молочний період у телят виявлена пряма залежність між 

швидкістю секреції сичужного соку і його кислотністю та зворотна – між 

швидкістю секреції і ферментативною активністю соку. З введенням у раціон 

рослинних кормів ця закономірність не простежується [125]. 83 % летких 
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жирних кислот всмоктуються в сичузі. Тут добре всмоктуються 

слабкі кислоти, слабкі основи, а сильні кислоти, всмоктуються в незначній 

кількості. Завдяки наявності в сичузі соляної кислоти, в ньому розщеплюються 

деякі важкорозчинні сполуки кальцію, магнію, фтору з подальшим 

всмоктуванням [126, 207]. Процеси подальшого перетворення поживних 

речовин у кишковому тракті пов'язані з процесами порожниного і 

пристінкового травлення [127]. Підшлункова залоза – основна залоза травного 

тракту завдяки зовнішньо-секреторній функції, якою здійснюється гідроліз 

поживних речовин корму. 

Ферментам підшлункової залози належить найбільш важлива роль у 

перетравленні білків.  Панкреатичний сік  протеолітичними ферментами 

розщеплює білки, причому менша їх частина розщеплюється до амінокислот, а 

більша – на більш короткі пептиди. Для синтезу ферментів підшлункова залоза 

використовує із крові вільні амінокислоти, а колосальні затрати енергії, які 

йдуть на цей процес, покриваються за рахунок розщеплення глікогену і 

глюкози [128, 208].   

Подальше перетравлення пептидів забезпечують ферменти кишкового 

соку. Він виділяється ліберкюновими залозами, які закладені у слизовій 

оболонці тонких кишок. Кишковий сік забезпечує кінцевий гідроліз поживних 

речовин, розпочатий ферментами шлункових і підшлункових залоз. Кишковий 

сік володіє протеолітичною, ліполітичною і амінолітичною активністю. Із 

ферментів, які закінчують розщеплення білків у кишковому соці, містяться: 

амінопептидаза, дипептидаза і ентерпептидаза або ентерокіназа. Із ліполітичних 

ферментів виявлені ліпаза і фосфоліпаза. У кишковому соці наявні ферменти, 

які розщеплюють вуглеводи: це £-глюкозідаза, (ß-фруктофуранозідаза і 

ß-галактозідаза. У кишковому  соці виявлена  фосфатаза [129, 130, 209]. 

Загальноприйнята класична схема травлення передбачає, що під впливом 

соків травних залоз відбувається всмоктування продуктів гідролізу в кров. 

Пристінкове травлення ототожнюється з процесами, які відбуваються на 

поверхні слизової кишечнику. Пристінкове травлення ще називають 
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контактним або мембранним (у зв'язку з локалізацією ферментів на мембранах 

клітин епітелію) [131]. Локалізація ферментів у процесі пристінкового гідролізу 

речовин нероздільно пов'язана з ультраструктурою поверхні слизової 

кишечнику. На її поверхні розташовані ниткоподібні ворсинки діаметром 

0,05-0,08 мк і висотою в 0,5-1,0 мк, які були названі мікроворсинками [132]. На 

кожній клітині розташовано близько 600 мікроворсинок. Вони збільшують 

активну поверхню слизової кишечнику в сотні разів, тоді як ворсинки – лише в 

30 разів [133, 210].  

На поверхні мікроворсинок, які утворюють зону лужної кайми на 

клітинах слизової кишечнику, адсорбовані різноманітні ферменти. Із зони 

лужної кайми виділені лужна і кисла фосфатази, амінопептидази, 

лейцинамінопептидаза, естераза, ліпаза, гістаміназа, 5-нуклеотидаза. Виявлені 

також амілазна, ліпазна, пептидазна, інвертазна активності поверхні слизової 

тварин [134]. Адсорбовані ферменти проявляють активність у десятки разів 

більшу, ніж розчинені. 

Однією з головних причин, яка сприяє високоефективному гідролізу 

субстратів в зоні лужної кайми, – велика реакційна площа, створена мікро-

ворсинками. Спрямування реакцій гідролізу і всмоктування забезпечують 

постійний притік субстрату в зону лужної кайми і відтік із неї в кров продуктів 

гідролізу. Міцна адсорбція ферментів на поверхні слизової сприяє більш 

тривалому їх впливу на субстрат [135]. Підвищена активність пристінкового 

шару ферментів – необхідна умова повного улагодження порожнинних і 

пристінкових процесів гідролізу речовин раціону [136, 211]. 

Пристінкове травлення відрізняється від внутріклітинних процесів і від 

порожнинного травлення. Одне з головних відмінностей порожнинного 

травлення від пристінкового – стерильність процесів, які відбуваються в зоні 

лужної кайми. Внаслідок невеликої відстані між мікроворсинками 

(0,015-0,02 мк) мікроорганізми з органів системи  травлення не проникають у 

ділянку кінцевого розщеплення полімерів до мономерів і не засвоюють 

мономери, які споживає організм хазяїна [137, 212].  
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Інша відмінність, це різниця в конфігурації і величині субстратів, які 

піддаються впливу ферментів. Якщо порожнинне травлення починається з 

руйнування клітинних оболонок спожитого корму, внутрішньоклітинних 

структур і макромолекул, то в зоні лужної кайми гідролізуються оболонки 

білків, полісахаридів, нуклеїнових кислот і інших речовин [138, 213]. І нарешті, 

пристінкове травлення відрізняється від порожнинного значною активністю 

ферментів у зоні лужної кайми, обумовлене неоднаковою кількістю зв'язків у 

субстраті, які гідролізуються в просвіті кишечнику і на поверхні мембран 

кишкового епітелію [139, 214]. Незважаючи на суттєву різницю, ці два типи 

травлення тісно пов'язані, є окремими ланками одного процесу – гідролізу 

речовин. Пристінковий гідроліз – кінцевий етап перетворення поживних 

речовин у травному тракті, який забезпечує надходження метаболітів обміну 

крізь  мембрани клітин слизової оболонки у кров [140]. Слизова оболонка 

кишечнику дорослих тварин непроникна для неактивних білків і пептидів, і 

лише у новонароджених є умови, сприяючі переходу білків молозива через 

кишкову стінку. До цих умов відноситься відсутність вільної соляної кислоти в 

шлунковому соці новонароджених, наявність сильнодіючих інгібіторів 

трипсину в молозиві і підвищена проникність епітелію слизової. Тривалість 

всмоктування інтактного білка у новонароджених тварин триває недовго [141]. 

Встановлено, що при згодовуванні міченого за йодом сироваткового білка 

підсисним жуйним всмоктування L-глобулінів було в 100 раз вище, ніж 

сироваткового альбуміну. Поява глобулінів у крові було також виявлена при 

випоюванні молозива новонародженим телятам [142]. Глобуліни, що 

всмоктуються, забезпечують організм новонародженого уже готовими 

імунними тілами і формують його стійкість до несприятливих умов нового 

середовища [143]. Всмоктування інтактного білка вивчено у новонароджених 

телят. Вважається, що основний шлях всмоктування цього білка у 

новонароджених – лімфатична система, хоча помітна кількість інтактного 

альбуміну всмоктується прямо в портальну кров [144]. Основна маса пептидів 

надходить у кров розщепленими до складових їх амінокислот і лише деякі 
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дрібні пептиди в невеликій кількості долають кишечний бар'єр [145]. Синтез 

ферментів переносу відбувається лише в присутності речовин, які підлягають 

перенесенню. Через це наявність ферментів переносу при індуктивному впливі 

амінокислот сприяє швидкому видаленню кінцевих продуктів гідролізу і 

підвищує швидкість розщеплення пептидів [146, 215]. 

Секреція ендогенного білка і його гідроліз, конкуренція амінокислот при 

всмоктуванні і процеси переамінування, які відбуваються в стінці кишечнику, 

значно змінюють склад амінокислотної суміші спожитого білка, який 

всмоктується у кров [147]. Наразі не викликає сумнівів, що амінокислоти – це 

основна форма, з якою азот корму всмоктується в кров. Перехід амінокислот із 

просвіту кишечнику в кров здійснюється специфічним транспортним 

механізмом і пов'язаний із затратою певної кількості енергії. Всмоктування 

амінокислот залежить від їх концентрації в кишечнику. Однак краще 

амінокислоти всмоктуються із менш концентрованих розчинів, таких, як у 

просвіті кишечнику, що дорівнює 1,5%. Всмоктування амінокислот із вмісту 

кишечнику іде поступово, з невеликим коливанням. Найбільш високий рівень 

всмоктування зазвичай спостерігається на четверту годину після годівлі [148]. 

Із тонкого відділу кишечнику неперетравлена частина поживних речовин 

надходить у товстий кишечник, де завдяки наявності великої кількості 

різноманітної мікрофлори продовжується процес ферментації і всмоктування 

метаболітів у кров [149, 216].  

 

1.3. Роль мікрофлори передшлунків у живленні жуйних тварин 

Багаточисленні перетворення поживних інгредієнтів корму з участю 

мікроорганізмів передшлунків заслуговують пильної уваги, особливо 

метаболізм азотистих речовин [236]. Цей процес у жуйних тварин значно 

відрізняється від процесу у тварин з однокамерним шлунком. У них 

розщеплення протеїну з послідуючим всмоктуванням амінокислот відбувається 

відносно просто. Як і в жуйних, протеїн корму розщеплюється під впливом 

мікрофлори, задовольняючи потребу останніх в азоті, а мікробіальний білок, 
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що при цьому синтезується, слугує суттєвим джерелом протеїну для тварини. 

При цьому низькоякісний рослинний протеїн «стандартизується». 

Про вклад мікрофлори рубця в процес азотистого живлення жуйних 

свідчать результати досліджень [89, 91, 98, 126]. Встановлено, що ступінь 

синтезу мікробіального білка залежить від джерела протеїну в раціоні [210]. 

Однак відмічено [236], що частка мікробного білка, що надходить у кишечник, 

обумовлена не тільки джерелом азоту в раціоні. Дослідами доведено, що при 

однаковому рівні сирого протеїну в раціоні, різному співвідношенні грубих та 

соковитих кормів з концентратами відсоток мікробного білка в хімусі 12-палої 

кишки зростає на 20%. Вважають, що в тонкий відділ кишечнику жуйних 

надходить в середньому 20-40% нерозщепленого у передшлунках кормового 

білка і 60-80% мікробного білка.  

Значення мікрофлори в процесах живлення обумовлене в першу чергу хімічним 

складом біомаси [5, 75, 287]. Бактеріальний та протозойний білок, що 

синтезується у рубці, характеризується їх амінокислотним складом [14, 95, 96]. 

За даними ряду авторів [95], вміст білка в бактеріях та простіших суттєво 

відрізнявся. В бактеріях вміст білка коливається від 42 до 65%, а протозоа – 

26,5-43,6%. Встановлено, що хімічний склад мікробної сухої речовини у 

передшлунках жуйних змінюється впродовж доби. Ряд авторів [89, 91, 98] 

спостерігали зміну концентрації азоту в бактеріях та протозоа, а інші відмічали 

підвищення вмісту вуглеводів у них після прийому корму тваринами [149, 150]. 

При згодовуванні тваринам повноградієнтних розсипчастих кормосумішей 

спостерігали добову динаміку щодо вмісту ДНК, неорганічного, загального та 

ліпідного фосфору у сухій речовині бактерій [99, 181].  

Поживність мікробного білка обумовлена вмістом у ньому усіх замінних 

та незамінних амінокислот [14, 152, 203]. В клітинних білках бактерій рубця 

40% складають амінокислоти, 15% сконцентровані у клітинних мембранах  

[160, 219].  

Прийнято вважати, що вміст амінокислот у бактеріальному та 

протозойному білку практично не відрізняється [161, 220]. Встановлено, що у 
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бактеріальному та протозойному білку різняться вміст лізину, серину, цистину, 

метіоніну, тирозину і фенілаланіну. Різниця за вмістом гістидину, лейцитину 

становить 5,1 та 4,5 г відповідно, а за останніми амінокислотами коливається 

від 3 до 4-х г. Дані відмінності є відчутними, тому вклад у процеси 

протеїнового живлення жуйних різний за бактеріальною та протозойною масою 

[162, 194]. Виявлена різниця амінокислотного складу білкової та протозойної 

маси спостерігається також впродовж доби. Інтрарумінальне введення жуйним 

тваринам сірки супроводжувалось зміною амінокислотного складу бактерій та 

протозоа. Вважають, що сумарна характеристика амінокислотного складу 

біомаси бактерій та протозоа залежить від кількісного співвідношення між 

окремими групами бактерій та родів протозоа [163, 222]. Встановлено, що 

амінокислотний склад молочнокислих бактерій найбільш значний. При цьому 

найбільш суттєва різниця амінокислотного складу виявлена у білках голотрихів 

та ентодіній. Ентодінії виявились багатше лізином, на частку якого у 100 г 

амінокислот доводиться до 13-15 г. У молочний період, коли телят 

підгодовують  концентратами, увагу приділяють розчинності протеїну,  його 

амінокислотному складу, особливо за вмістом  лізину і метіоніну. Білок, який не 

розпався в рубці телят-молочників, потрапляє в сичуг і використовується як у 

не жуйних тварин [45, 49, 248]. В рубці відбувається значна зміна хімічного 

складу корму і складні перетворення азотистих сполук [164, 165]. При 

надмірному споживанні жуйними азоту посилюється розпад білка в рубці. Для 

розпаду білка і дезамінуванні амінокислот у рубці оптимальна реакція 

середовища повинна бути близька до нейтральної або слаболужної [161, 167]. 

Швидкість гідролізу білків у рубці жуйних залежить від фізичних властивостей 

того чи іншого білка, а не від життєдіяльності бактерій рубця [168]. Теплова 

обробка білка може зменшити його розпад у рубці і збільшити кількість 

негідролізованого білка, який надходить в сичуг. Сильне нагрівання зерен, 

наприклад, при виготовленні жмиху і шроту, зменшує швидкість розпаду їх 

білка в рубці [169]. Кількість загального азоту в рубцевій рідини в кормі 

складає 0,1-0,5%, азоту пептидів 0,2-5 мг%. У ряді дослідів зазначено, що азот 
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різних кормів засвоюється жуйними тваринами неоднаково [236], оскільки 

кормові білки відрізняються за ступенем їх розпаду під дією мікроорганізмів 

рубця. Це впливає на кількість і амінокислотний склад протеїнової маси, яка 

надходить в сичуг жуйних тварин [171]. Легкорозчинні білки розкладаються 

під дією мікроорганізмів рубця в першу чергу. Легкорозчинні в рубцевій рідині 

білки арахісового і соєвого шроту, казеїну розкладаються в рубці повніше і 

швидше, ніж повільно розчинні білки кукурудзи, пшеничної клейковини [172]. 

Важкорозчинні білки переходять із рубця в нижчі відділи шлунка не 

розклавшись. Зменшення розчинності білка у рубці підвищує його засвоєння 

жуйними тваринами. Обробка казеїну, в результаті якої він повільніше 

розкладається в рубці до аміаку, покращує використання азоту. В дослідах на 

бичках відмічено, що при обробці соєвого шроту формальдегідом загальна 

кількість амінокислот, яка надходить в сичуг за добу, збільшується, а при 

обробці кислотою знижується приблизно на 20% [171]. За даними Фейчнея, при 

згодовуванні арахісового шроту, обробленого формальдегідом, збільшується 

кількість протеїну в кишечнику [224]. 

Білок зелених кормів розчинний у рубцевій рідині [174, 225]. У сіні 

значна частина клітинних білків денатурується і стає погано розчинною. Через 

це при годівлі сіном концентрація розчинних білків в рубці низька. Розчинність 

– лише один із багатьох показників поживності будь-якого білка. Білок з більш 

високою розчинністю в рубцевій рідині може мати таку ж поживність, як і білок 

з більш низькою розчинністю [175, 226]. 

Декарбоксилування амінокислот при їх розпаді у рубці не має великого 

значення, оскільки рН рубцевого вмісту вище того рівня, при якому 

бактеріальні декарбоксилази мають високу активність [232, 227].                                                                      

Декарбоксилування амінокислот у вмісту рубця підвищується із збільшенням 

його кислотності. При декарбоксилуванні амінокислот у рубці утворюються  

аміни, більшість з яких токсичні. За умови годівлі тварин згідно з нормами, 

концентрація амінів у рубці невисока і не спричиняє шкідливого впливу на 

тварин [198, 235]. Коли рН вмісту рубця знижується до 5 і нижче, наприклад, 
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при білковій чи вуглеводній перегодівлі, кількість амінів у ньому різко 

збільшується. Утворені в рубці аміни розпадаються під дією оксидаз амінів 

[175, 229]. Ці ферменти виділяють рубцеві мікроорганізми. При дезамінуванні 

амінів утворюється аміак, перекис водню і альдегіди [179, 230-235]. 

Накопичення амінів і вуглекислоти в результаті реакції декарбоксилування 

змінює рН вмісту рубця в лужний бік, що знижує активність декарбоксилаз. 

Збільшення кислотності рубцевої рідини веде до помітного збільшення в ній 

рівня гістаміну. 

 

1.4. Висновок з огляду літератури 

Таким чином, аналіз літературних даних дозволяє встановити наявність 

вікових змін процесів травлення, і що особливо важливо – встановити  характер  

формування процесів травлення. У телят-молочників складові компоненти 

кормів раціону перетравлюється у сичузі і кишечнику. В перехідний період до 

20% речовин раціону засвоюється у складному шлунку. В подальшому 

встановлюється тип шлунково-кишкового травлення, характерний для 

дорослих тварин. 

Однак поза увагою дослідників залишилось питання щодо формування 

процесів рубцевого травлення та резистентності організму телят, залежно від 

пори року та маси тіла при народженні, що і стало метою наших досліджень. 

 

Результати представлених у розділі  досліджень опубліковані у 

наступних роботах: 

1. Колечко А. В. Особливості травлення у жуйних. Оглядова стаття / 

А. В. Колечко // Вісник Сумського національного аграрного університету. 

Серія: Ветеринарна медицина. – 2016. – Вип. 11. – С. 36-40. (Здобувачка 

провела аналіз літературних джерел з питань рубцевого травлення у жуйних 

тварин, визначила проблемні питання, що вимагають ретельного дослідження 

та взяла участь у оформленні статті). 
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2. Неонатологія: навчальний посібник / А. А. Замазій, М. Д. Камбур, 

О. Л. Нечипоренко та ін. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 

2017. – 140 с. (Здобувачка взяла участь у оформленні розділу «Фізіологія 

травлення» та у виданні посібника). 

3. Нормальна та патологічна фізіологія: навчальний посібник: курс лекцій 

для магістрів; частина 1/ за заг. ред Камбур М.Д., Замазій А.А., Колечко А.В. та 

ін. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2018. – 144 с. 

(Здобувачка взяла участь  у оформленні розділу  «Фізіологія травлення»  та у 

виданні посібника). 

4. Камбур М. Д., Замазій А. А., Колечко А. В., Лермонтов А. Ю., 

Бутов О. В. Продуктивність, метаболізм та імунологічна реактивність організму 

великої рогатої худоби в залежності від факторів годівлі / матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції. Досягнення та перспективи 

застосування гумінових речовин у сільському господарстві. – Дніпро – 2017. – 

С. 68. (Здобувачка виконала експериментальну частини дослідження і взяла 

участь у написанні тез). 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Огляд літератури. Складається з 3-х підрозділів, у яких проаналізовано 

дані особливості формування процесів рубцевої ферментації у телят та їх 

корекції. 

Вибір напрямів досліджень, матеріали і методи досліджень. 

Дисертаційна робота виконана впродовж 2016-2020 років на кафедрі 

анатомії, нормальної та патологічної фізіології Сумського національного 

аграрного університету.  

Експериментальна частина роботи виконана в умовах навчальної 

лабораторії факультету ветеринарної медицини Сумського національного 

аграрного університету, господарства ДПДГУСГ (Інститут сільського 

господарства Північного Сходу НААН – с. Сад, Сумський район, Сумська 

область) згідно наведеної схеми (рис. 2.1).   

Формування процесів травлення у телят та їх корекція 

1. Визначити життєздатність  новонароджених та неонатального періоду росту і 

розвитку телят, залежно від маси тіла та періоду року народження. 

2. Дослідити показники природної резистентності організму корів та склад 

молозива, залежно від пори року отелення тварин. 

3. Виявити вплив подразнення рецепторів слизової оболонки ротової 

порожнини на початок жуйного процесу.  

4. Дослідити  динаміку формування  процесів  рубцевої ферментації у телят, 

залежно від маси тіла при народженні та пори року.  

5. Дослідити показники резистентності організму телят, залежно від маси тіла 

та пори року народження. 

6. Дослідити фізіолого-біохімічні показники  та визначити індекси крові телят 

на 180 добу досліду. 

7. Провести  корекцію процесів рубцевої ферментації і резистентності 

організму телят за застосування пробіотика “Пробіол”.  

8. Розробити та запропонувати виробництву рекомендації щодо корекції 

рубцевого травлення у телят.  

Рис. 2.1. Загальна схема досліджень 
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Дослідження зразків крові та вмісту рубця тварин проводили в умовах 

кафедри анатомії, нормальної та патологічної фізіології, Чернігівської 

регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, ТОВ «Центр 

ветеринарної діагностики» (м. Київ) та «Випробувальна лабораторія Сумської 

регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» та складалась з 

наступних дослідів: 

Досліди проводили на коровах та телятах від народження до 180-денного 

віку.  

Для проведення досліджень використано 20 корів чорно-рябої та 

української чорно-рябої породи, від яких проводили відбір проб 

крові, молозива, і новонароджені  та неонатального періода росту та розвитку 

телят (268 тварин), від яких проводили відбір проб  слини,  крові  та 

вмісту рубця. 

Етапи досліджень  

1. Корови після отелень  

2. Телята новонароджені та неонатального періоду росту та розвитку 

3. Молозиво  

4. Кров  

5. Рубцева рідина 

Стан здоров’я тварин контролювався за основними фізіологічними 

показниками. Корови дослідних груп отримували корм з урахуванням 

продуктивності та стану організму. Утримання корів прив’язне.  Поголів’я 

великої рогатої худоби благополучне щодо інфекційних захворювань. В 

господарствах своєчасно проводяться заплановані дослідження тварин. 

      При проведенні досліджень використовували наступні методи досліджень  

(рис. 2.2): 
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Методи досліджень 

 

Клінічні Фізіологічні Біохімічні Гематологічні Імунологічні Статистичні 

Рис. 2.2. Методи досліджень. 

Перелік приладів та вимірювальної  техніки, яка використовувалась при 

проведенні досліджень, наведений на  рисунку 2.3. 

Прилади та вимірювальна техніка 

Біохімічний аналізатор 

 

Гематологічний аналізатор 

 

Спектрофотометр 

 

Термостати 

 

РН метр – рН 150 М. 

Рис. 2.3. Прилади та вимірювальна техніка. 

Експериментальна частина досліджень складалась з наступних дослідів. 

У першому  досліді визначали життєздатність телят осінньо-зимового 

(перший період досліду) та зимово-весняного періоду  народження (другий 

період досліду), для чого після народження у телят визначали масу тіла та 

відносили до відповідної групи. У межах кожної групи тварин розподіляли на 

контрольну та дослідні підгрупи по 3 телят у кожній. Сформовано 3 групи 

телят по 9 тварин в кожній групі у осінньо-зимовий та зимово-весняний період. 

До першої групи відносили телят з масою тіла при народженні  більше 28 кг. До 

другої групи включали телят, які мали при народженні масу тіла від 24 до 28 кг, 
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а третьої – до 24 кг. Після народження у телят осінньо-зимового та зимово-

весняного періоду визначали життєздатність за коефіцієнтом катаболізму та 

гідрофільної проби Мак Клюр Олдрича. 

Пробу Мак Клюр Олдрича у новонароджених телят проводили наступним 

чином: у досліджуваної тварини загальноприйнятим способом видаляли з 

непігментованої ділянки шкіри шерсть. У центрі звільненої ділянки збирали 

шкіру в складку і вимірювали її штангенциркулем. Потім у гребінь складки 

вводили 0,5 мл фізіологічного розчину. Після ін'єкції вимірювали утворене 

ущільнення. Надалі вимір повторювали через кожні 15 хв до повного 

розсмоктування фізрозчину. 

Визначення коефіцієнта катаболізму проводили за  формулою: К/К = М1 / 

М2, де К/К – коефіцієнт катаболізму, М1 – маса телят тіла  при народженні, М2 – 

маса тіла тварин  при наступних зважуваннях. 

У другому  досліді визначали резистентність організму корів та склад 

молозива, залежно від пори року отелення тварин. Для цього у корів, у телят 

яких визначали життєздатність, відносили до відповідної групи осінньо-

зимового та зимово-весняного періоду отелення – по 10 корів у кожній групі. 

Одразу після отелення  корів проводили відбір проб крові та молозива 

впродовж перших трьох діб лактації. 

У третьому досліді визначали вплив подразнення рецепторів слизової 

оболонки ротової порожнини на початок жуйного процесу у телят. В 

попередніх дослідах встановлено, що найбільш ефективним подразником 

рецепторів слизової оболонки  ротової порожнини є суміш ЛЖК. З метою 

виявлення найбільш ефективної леткої жирної кислоти, як подразника 

рецепторів слизової оболонки ротової порожнини  та  активації формування 

процесів рубцевої ферментації і підвищення резистентності організму тварин,  

нами сформовані 3 групи телят по 18 тварин у кожній. Телят, залежно від маси 

тіла при народженні, розподіляли на контрольні та дослідні підгрупи в межах 

кожної групи. Телятам дослідних підгруп проводили подразнення рецепторів 

слизової оболонки ротової порожнини з використанням гумової пляшки, в яку 
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вносили по 100 мл 2 % розчину оцтової, пропіонової та масляної кислот з 

шостої доби після народження до появи жуйного процесу.  

У четвертому досліді досліджували формування процесів рубцевої 

ферментації у телят осінньо-зимового (перший період досліду) та зимово- 

весняного періоду народження (другий період досліду), залежно від маси тіла 

при народженні. Для цього нами були сформовані 3 групи дослідних та 

контрольних телят по 9 голів у кожній. В межах груп телят розподіляли по 3 

тварини в контрольну та дослідну підгрупу. Тваринам дослідних груп 

проводили подразнення рецепторів слизової оболонки ротової порожнини 2 % 

розчином оцтової кислоти  до появи жуйного процесу і проводили відбір проб 

вмісту рубця на початку жуйного процесу та на 45, 60, 90 та 180 добу життя 

телят. 

У п'ятому  досліді, в умовах ДПДГУСГ Північного Сходу НААН (с. Сад, 

Сумський район, Сумська область), провели науково-виробничий дослід. Для 

цього нами були сформовані контрольна та дослідна групи телят, відповідно по 

10 та 16 тварин осінньо-зимового та зимово-весняного періоду народження. На 

початку 5 місяця життя телята знаходились на зрівняльному періоді впродовж 

30 діб. Корекцію процесів рубцевої ферментації впродовж шостого місяця 

проводили за допомогою пробіотика «Пробіол». Кормова добавка вводилась в 

комбікорм з розрахунку 0,25 кг на тонну корму. Телята дослідних підгруп 

отримували даний комбікорм впродовж 30 діб. 

Препарат «Пробіол» являє собою однорідний сипучий порошок від 

світло-сірого до світло-коричневого кольору з вологістю не більше 10 %. В 1 г 

препарату міститься не менше 10 млрд життєздатних бактерій. До складу 

препарату входять концентровані висушені життєздатні клітини спеціально 

підібраних штамів мікроорганізмів (Streptococcus faecium, Lactobacillus 

plantarum і Lactobacillus salivarius). «Пробіол» має високу біологічну активність, 

пригнічує ріст патогенних мікроорганізмів, продукує амінокислоти і вітаміни 

групи B. Використовується як альтернатива хіміотерапевтичним препаратам та 
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стимуляторам росту. Препарат застосовується для швидкого спрямованого 

формування здорової (нормальної) мікрофлори травного тракту тварин.  

У зразках проб крові визначали: кількість еритроцитів та лейкоцитів – 

у камері Горяєва; гемоглобін крові гемоглобінціанідним методом 

(І. П. Кондрахін зі співавт., 1985); лейкоформулу виводили у мазках крові, 

пофарбованих за Романовським-Гімза; гематокрит – в укорочених піпетках 

Панченкова; ШОЕ – у піпетках Панченкова під кутом 45°; вміст загального 

білка в сироватці крові – рефрактометрично за методом Рейса (1975); оцтову 

кислоту – мікродифузним методом у чашках Конвея з наступним титруванням 

(Волгін У. І., Жебровський Л. С., 1974); β-оксимасляну кислоту – за 

Єнгфельдом у модифікації Лейтеса С. М. та Одинової А. І. (Антонов У. Я., 

Блинов П. Н., 1991); глюкозу – методом Хіварінена – Ніккіла (Горячковський 

А. М., 1994); ферменти АлАТ, АсАТ – за методом Райтмана-Френкеля, 

активність каталази – за  методом  М. А.  Королюк  1988; активність  лужної  

фосфатази (ЛФ 3.1.3.1) – за  реакцією  із  динатрійфенілфосфатом;  

концентрацію  сечовини, креатиніну,  вміст  загальних  ліпідів – за  допомогою  

тест-наборів  згідно  з інструкціями НВФ «Simko Ltd»; бактерицидну (БАСК)  

та лізоцимну (ЛАСК) активність сироватки крові – за методом І. П. Кондрахіна 

зі співавт., (1985); фагоцитарну  активність (ФА), еозинофілів – за методом  

В. Ю.  Чумаченко (1991); вміст  циркулюючих  імунних  комплексів (ЦІК) – 

методом  преципітації  поліетиленгліколем; вміст  Т-лімфоцитів,  В-лімфоцитів,  

NK  клітин – визначали  у  крові,  стабілізованій  ЕДТА,  за допомогою   

моноклональних   антитіл   імунофлюоресцентним   методом; імуноглобуліни  

А,  G,  M – визначали з  використанням  тест-систем  in  vitro методом ІФА та 

фотометром Thermo Scientific Multiskan FC; кетонові тіла – по Енгфельду – 

Пінкуссену (М. А. Базарнової, В. Т. Морозової, 1990), неетерифіковані жирні 

кислоти – за Dumcombe W.; сечовину – за Мішоном і Арно з паради-

метиламіно-бензальдегідом; кальцій – комплексометрично (Солдатенко А. Т., 

2009), білкові фракції – методом електрофорезу на папері (Остерман І. А., 

1981); фосфоліпіди – за Блюру (Аксененко Л. П., Баркаган З. С., 1994), молочну 
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кислоту – за Баркером і Саммерсоном (Трегер Ю. А., 1992); піровиноградну 

кислоту – за Лемперт (Ластухін Ю. О., Воронов С. А., 2006); трансамінази – за 

Ройтманом і Френкелем у модифікації Копетенекі (В. С. Камишников, 2009); 

ферментативним методом визначали вміст лактату та пірувату, розраховано  

піруват-лактатний індекс (п/л індекс), сечовину – за реакцією з 

діацетилмонооксимом.  

Відбір проб вмісту рубця проводили з рубцевої грудки або з рубця  за 

допомогою зонда та шприца Жане. 

В зразках вміту рубця визначали: амілолітичну активність 

мікроорганізмів рубця – за Смітом та Роєм в модифікації Кулика (1970); 

протеолітичну активність за Петровою та Вницюнайте (1966); целюлозолітичну 

активність – шляхом інкубації целофанових смужок у вмісту рубця за Е. М. 

Мосовим та В. А. Капланом; загальну масу мікроорганізмів – фракційним 

центрифугуванням з наступним визначенням сухої речовини (Палфій Ф. Ю., 

Юрчук Е. Ф.); леткі жирні кислоти – шляхом парової дистиляції в апараті 

Маркгама; підрахунок кількості бактерій і інфузорій у рубцевій рідині 

проводили у камері Горяєва під мікроскопом (Тараканов Б. В., 1998); загальний 

азот – по К'елдалю; небілковий азот – по К'елдалю, з осадженням білків солями 

важких металів; білковий азот – за різницею між загальним і небілкових 

азотом; аміак – мікродифузним методом у чашках Конвея.  

У слині за допомогою автоматичного біохімічного аналізатора АБхФк-

02-«НПП-ТМ» визначали: вміст бікарбонатів, калію, натрію, кальцію.   

В молозиві досліджували вміст лізоциму – за В. Г. Дорофейчуком (1968) 

та імуноглобулінів Jg J, Jg М, Jg А за  реакцією  з 18 %-ним розчином натрію 

сульфіту. 

При виконанні експериментальних досліджень дотримувались 

міжнародних вимог «Європейської конвенції захисту хребетних тварин, що 

використовуються в експериментальних та інших наукових цілях» (Страсбург, 

Франція, 1986 р.) та відповідного закону України «Про захист тварин від 

жорстокого поводження» № 3447-ІV від 21.02.2006 р. 
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    Загальний об’єм проведених досліджень наведено у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Загальний об’єм досліджень 

Вид досліджень  Кількість 

На 45 добу життя телят контрольних підгруп  

амілолитична активність мікроорганізмів рубця була 

меншою, ніж у телят дослідних підгруп відповідно в 

1,50; 1,24 та 1,27 раза (р<0,01), а в середньому – в 1,35 

раза (р<0,01). Коефіцієнт катаболізму 

Маса тіла при народженні, кг 

Маса тіла телят на добу, кг 

Проба Мак Клюр Олдрича впродовж 10 діб 

 

162 

162 

162 

162 

У другому досліді, всього 

Лейкоцити, г/л 

Лімфоцити г/л 

Еритроцити г/л 

Концентрація гемоглобіну, г/л 

Гематокрит, % 

Середній об’єм еритроцитів, мкм3 

Середній вміст гемоглобіну в еритроциті, пг 

Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті, % 

Число тромбоцитів, г/л 

ШОЕ, мм/год 

Тромбокріт, % 

Середній об’єм тромбоцитів, мкм3 

Ширина розподілення тромбоцитів за об’ємом, % 

Загальний білок, г/л 

Сечовина, ммоль/л 

Креатинкіназа мкмоль/л 

Глюкоза, ммоль/л 

Лактат, ммоль/л 

Кальцій, ммоль/л 

Лужна фосфатаза, ммоль/л ´год 

ALT, нМ/с*л 

AST, нМ/с*л 

Лактатдегідрогеназа, ммоль/л´год 

Амілаза, г/л´год 

БАСК, % 

Jg Jмг/мл 

Jg M мг/мл 

Відсоток фагоцитозу 

 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

80 

80 

20 
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Індекс фагоцитів 

Завершеність фагоцитозу 

Лізоцим мкг/мл 

JgA мг/мл  

20 

20 

60 

60 

У третьому досліді, всього 

Подразнення рецепторів слизової оболонки ротової 

порожнини 2 % розчину летких жирних кислот 

Сечовина, ммоль/л 

Натрій, мг % 

Калій, мг % 

Кальцій, мг % 

Бікарбонат, мг % 

Еритроцити,Т/л 

Лейкоцити,109/л 

Тромбоцити,109/л 

Hb,г/л 

Кольоровий показник, пг 

Гематокрит, % 

Загальний білок, г/л 

Загальний азот, мг/100 мл 

Сечовина, ммоль/л 

Альбуміни, % 

Глобуліни, % 

Загальні ліпіди, г/л 

Лактат, ммоль/л 

Піровиноградна кислота, мкмоль/л 

Кетонові тіла, ммоль/л 

Глюкоза, ммоль/л 

Азотний індекс 

Білковий індекс 

Піруват-лактатний індекс 

 

 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

У четвертому досліді, всього 

Вміст аміаку у вмісту рубця, мг 

Загальний азот, мг % 

Залишковий азот, мг % 

Білковий азот, мг % 

Кількість інфузорій, тис/мл 

Загальна кількість мікроорганізмів  

Загальна маса мікроорганізмів (г/ 100 мл) 

Амілолітична активність мікроорганізмів рубця% 

Протеолітична активність мікроорганізмів рубця % 

Целюлозолітична активність вмісту рубця% 

Вміст ЛЖКммоль / 100 мл 

Кетонові тіла, ммоль/л  

 

216 

216 

216 

216 

216 

216 

216 

216 

216 

216 

216 

216 
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Заг. кількість ЛЖК, ммоль/л  

НЕЖК, ммоль/л  

Цукор, ммоль/л    

Відношення глюкози до ЛЖК 

Піровиноградна к-та, мМ/л  

Молочна кислота, мМ/л  

Заг. білок, г/л  

Заг. ліпіди, г/л  

Фосфоліпіди, ммоль/л  

Aльбуміни, г%  

Глобуліни,  г% 

Сечовина, мг%  

Азотистий індекс 

Лактат-піруватнийі ндекс 

Білковий індекс 

КЕЗ  

КК 

216 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

У п’ятому досліді, всього 

Активність лужної фосфатази, нмоль/с.л. 

Активність кислої фосфатази сироватки крові телят,  

нмоль/с.л. 

Фагоцитарна активність нейтрофілів (%) 

Вміст загального білка, г/л 

Вміст імуноглобулінів мг / мл 

Вміст циркулюючих імунних комплексів (од) 

Амілолітична активність мікроорганізмів % 

Протеолітична активність мікроорганізмів %  

Целюлозолітична активність мікроорганізмів  % 

Загальна маса мікроорганізмів г/100мл 

ЛЖКв кінці зрівняльного періоду 

Вміст аміаку, мг%  

Загальний азот, мг%  

Залишковий азот, мг%  

Білковий азот, мг% 

Загальний азот крові  

Залишковий азот  крові т 

Білковий азот крові  

Аміак, мг% в рубці  

Загальний азот в рубці  

Залишковий азот  в рубці  

Білковий азот в рубці  

Кетонові тіла, ммоль/л  

Сечовина, ммоль/л  

ЛЖК, ммоль/л  

 

54 

 

54 

54 

54 

54 

156 

156 

156 

156 

156 

156 

156 

120 

156 

156 

156 

156 

156 

156 

156 

156 

156 

156 

156 

156 
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Цукор,  ммоль/л  

Загальний білок, г/л 

Маса тіла телят, кг 

156 

156 

480 

 

Отриманий цифровий матеріал оброблений статистично за допомогою 

комп’ютерної програми з визначенням середньої арифметичної (М), 

статистичної помилки середньої арифметичної (m), вірогідності різниці (р) між 

середніми арифметичними двох варіаційних рядів за критерієм достовірності 

(t) і за таблицями Стьюдента. Різницю між двома величинами вважали 

вірогідною при Р<0,05; Р<0,01; Р<0,001. 
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 РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Життєздатність новонароджених тварин у значній мірі залежить від стану 

материнського організму, його захисних властивостей. Плід, що розвивається, 

має прямий зв'язок з організмом матері,  яка постачає поживні речовини, 

елементи захисту в організм плоду. Після народження материнський організм 

продовжує забезпечення новонародженої тварини імуноглобулінами через 

молозиво. Однак в цьому плані має значення період року, в якому відбувається 

народження нових особин, а відповідно і забезпеченість їх організму факторами 

захисту, що залежить від гомеостатичного стану організму корів впродовж 

періоду тільності та в перший період після отелення. 

3.1. ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ТЕЛЯТ, ЗАЛЕЖНО ВІД МАСИ ТІЛА ТА 

ПЕРІОДУ РОКУ  НАРОДЖЕННЯ. 

Отримання життєздатного, функціонально активного приплоду, а в 

послідуючому і високопродуктивних тварин є однією з найважливіших 

проблем виробництва. Вирішення даної проблеми у жуйних тварин неможливо 

без особливої уваги до процесів рубцевої ферментації.  Від специфічної 

активності мікроорганізмів рубця залежить ступінь використання корму, рівень 

синтезу ЛЖК та мікробіальної маси, що є дуже важливими компонентами у 

забезпеченні організму повноцінним білком та енергією.  

3.1.1. Показники коефіцієнта катаболізму новонароджених та 

неонатального періоду росту і розвитку телят. 

У зв’язку з цим нами визначалась життєздатність новонароджених  та 

неонатального періоду росту і розвитку телят першого та другого періодів 

досліду, залежно від маси тіла при народженні (табл. 3.1). 

У результаті проведених досліджень нами встановлено, що «к/к» на другу 

добу досліджень у телят усіх дослідних груп виявилась вище і становила 

1,039±0,010 у телят першої групи, 1,034±0,012 – у телят другої групи та 

1,030±0,011 – у телят третьої групи у перший  період досліду. 
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Таблиця 3.1 

Коефіцієнт катаболізму телят на 2-у добу досліджень 

(М±m, n=9) 

Групи Маса тіла при 

народженні, 

кг 

Втрата маси 

тіла, кг 

Маса тіла телят 

на добу, кг 

Коефіцієнт 

катаболізму 

 Перший період досліду 

І 29,10±0,40 -1,10± 0,02 28,0±0,45 1,039±0,010 

ІІ 27,20±0,50 -0,90±0,03** 26,3±0,30 1,034±0,012 

ІІІ 23,80±0,60 -0,70±0,02** 23,10±0,35 1,030±0,011 

В 

середньому 
26,70±0,50 -0,90± 0,023 25,80±0,36 

1,034±0,011 

 Другий період досліду 

І 28,80±0,60 -0,95±0,015 27,85±0,50 1,034±0,011 

ІІ 27,05±0,50 -0,80±0,02** 26,25±0,45 1,030±0,012 

ІІІ 23,20±0,45 -0,60±0,011** 22,60±0,60 1,027±0,012 

В 

середньому 
26,35±0,51 -0,78±0,015 25,57±0,51 

1,030±0,012 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 у порівнянні з телятами першої  групи 

Від часу народження до другої доби досліджень втрати маси тіла у телят 

першої дослідної групи становили 1,10±0,02 кг, у телят другої групи даний 

показник був в 1,22 менше, ніж у телят першої групи, а у телят третьої групи – 

в 1,57 раза (р<0,01). Однак необхідно відзначити, що на другу добу досліджень 

у 100 % телят відбуваються зниження маси тіла, тобто переважають процеси 

катаболізму. В середньому маса тіла телят, отриманих у перший період досліду, 

становила 26,70±0,50 кг, втрати маси тіла – 0,90±0,023 кг, а коефіцієнт 

катаболізму становив 1,034±0,011. У другий період досліду встановлена 

подібна тенденції щодо втрати маси тіла телят до другої доби життя. Маса 

телят першої групи (другий період досліду) становила 28,80±0,60 кг і втрата 

маси тіла до другої доби становила – 0,95±0,015 кг, що в 1,16 раза менше, ніж у 

телят першої групи першого періоду досліду (р<0,05). На другу добу 

досліджень маса тіла телят першої групи (другий період досліду) становила 

27,85±0,50 кг, а коефіцієнт катаболізму був на рівні 1,034±0,011. Телята другої 

групи (другий період досліду) втрачали до другої доби 0,80±0,02 кг маси тіла і 
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на другий день зважування даний показник становив 26,25±0,45 кг. Коефіцієнт 

катаболізму на другу добу становив 1,030±0,012 у телят другої групи. Телята 

третьої групи у другий період досліду за добу втрачали 0,60±0,011 кг маси тіла, 

що було в 1,17 раза менше, ніж у телят третьої групи першого періоду досліду 

(р<0,05). КК у телят третьої групи (другий період досліду) становив 1,027±0,012 

і в середньому 1,030±0,012. Телята дослідних груп у другий період досліджень 

в середньому втрачали 0,78±0,015 кг маси тіла, що в 1,15 раза менше 

середнього показника дослідних телят першого періоду досліджень (р<0,05). 

На 5-у добу досліду (табл. 3.2) спостерігається інша картина щодо 

коефіцієнта катаболізму у телят. В цей період телята першої групи першого 

періоду досліджень вже відновлювали масу тіла на рівні +0,85±0,015 кг, а 

коефіцієнт катаболізму становив 0,972±0,012. Телята другої дослідної групи 

також відновлювали масу тіла, але даний показник був в 2,13 раза менше 

(р<0,001), ніж у телят першої дослідної групи і становив +0,40±0,020 кг.  

Таблиця 3.2 

Коефіцієнт катаболізму телят на 5-у добу досліджень 

(М±m, n=9) 

Групи Маса тіла при 

народженні, кг 

Маса тіла 

телят на 5-у 

добу 

± до маси тіла 

після 

народження, кг 

Коефіцієнт 

катаболізму 

Перший період досліду 

І 29,10±0,17 29,95±0,25 +0,85±0,015 0,972±0,012 

ІІ 27,20±0,21 27,60±0,28* +0,40±0,020 0,986±0,011 

ІІІ 23,80±0,20 23,50±0,26** -0,30±0,001 1,030±0,004 

В 

середньому 
26,70±0,19 27,01±0,26 +0,31±0,013 0,996±0,009 

Другий період досліду 

І 28,80±0,22 29,60±0,30 +0,80±0,020 0,973±0,011 

ІІ 27,05±0,35 27,45±0,27 +0,40±0,016 0,985±0,008 

ІІІ 23,20±0,25 22,80±0,32** -0,40±0,015 1,018±0,010 

В 

середньому 
26,35±0,27 26,61±0,29** +0,26±0,014 0,992±0,010 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 у порівнянні з телятами першої групи 
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При цьому коефіцієнт катаболізму виявився вище, ніж у телят першої 

дослідної групи і становив 0,986±0,011 і лише телята третьої групи на 5-у добу 

досліду продовжували втрачати масу тіла на рівні 0,30±0,001 кг, а коефіцієнт 

катаболізму залишався на рівні 1,030±0,004.  

Необхідно зазначити, що період інтенсивної втрати маси тіла у телят 

третьої групи першого періоду досліджень виявився найдовшим і впродовж до 

5-ї доби, що свідчить про переважання процесів катаболізму в організмі даних 

телят. 

В цілому по дослідних телятах першого періоду досліджень маса тіла 

тварин при народженні становила 26,70±0,19 кг, на 5-у добу даний показник 

був вище на 0,31 кг і становив 27,01±0,26 кг при коефіцієнті катаболізму 

0,996±0,009.  

У другий період досліду на 5-у добу досліджень нами встановлена 

наступна динаміка змін маси тіла у телят та к/к. Телята першої дослідної групи 

за добу підвищували масу тіла на 0,80±0,020 кг, що було на 6,05 % більше, ніж 

у телят першої дослідної групи першого періоду досліду.  

К/к практично не відрізнявся від даного показника тварин першої 

дослідної групи першого періоду досліджень (0,972±0,012) і становив 

0,973±0,011. Телята другої дослідної групи відновлювали масу тіла на рівні 

+0,40±0,016 кг, а к/к становив 0,985±0,008. Проте, телята третьої групи (другий 

період досліду) на 5-у добу продовжували втрачати масу тіла на рівні 

0,40±0,015 кг, а к/к   становив 1,018±0,010. 

В середньому показники втрати маси тіла телятами та к/к практично не 

відрізнялись. І лише (табл. 3.3) на 10-у добу досліджень спостерігали стабільне 

підвищення маси тіла у телят усіх груп.  

Однак дані показники значно відрізнялись в межах груп, а також у 

перший та другий періоди досліду. Нами встановлено, що на 10-у добу 

досліджень телята першої групи (перший період досліду) підвищили масу тіла 

на 4,50±0,20 кг і к/к по відношенню до маси тіла при народженні становив 

0,867±0,001.  
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Таблиця 3.3 

Коефіцієнт катаболізму телят на 10-у добу досліджень 

(М±m, n=9) 

Групи Маса тіла при 

народженні, кг 

Маса тіла 

телят на 10-у 

добу 

± до маси тіла 

після 

народження, кг 

Коефіцієнт 

катаболізму 

Перший період досліду 

І 29,10±0,20 33,60±0,30 +4,50±0,20 0,867±0,001 

ІІ 27,20±0,15 30,20±0,25 +3,00±0,16 0,901±0,0011 

ІІІ 23,80±0,25 25,40±0,30 +1,60±0,14 1,067±0,014 

В 

середньому 
26,70±0,20 29,73±0,28 +3,03±0,17 0,945±0,005 

Другий період досліду 

І 28,80±0,18 33,10±0,35 +4,30±0,20 0,870±0,012 

ІІ 27,05±0,22 30,05±0,25 +3,00±0,18** 0,900±0,008 

ІІІ 23,20±0,54 24,60±0,30** +1,40±0,0,12*** 0,943±0,011 

В 

середньому 
26,35±0,31 29,25±0,30 +2,90±0,17 0,904±0, 010 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 у порівнянні з телятами першої групи 

Телята другої групи за період з 5-ї до 10-ї доби підвищили масу на 

3,00±0,16 кг і за цих умов КК становив 0,901±0,0011. Показник збільшення 

маси тіла на 10-у добу найменшим виявився у телят третьої групи і становив 

1,60±0,14 кг при коефіцієнті катаболізму 1,067±0,014. В середньому за 

5-денний відрізок досліджень (з п’ятої по десяту добу) телята дослідних груп у 

перший період досліджень підвищили масу тіла на 3,03±0,17 кг, а КК становив 

0,945±0,005. 

У другий період досліду показники маси тіла телят дослідних груп 

свідчать про його стабільне підвищення. Так, телята першої дослідної групи 

(другий період досліду) підвищили масу тіла на 4,30±0,20 кг, а КК становив 

0,870±0,012. Телята другої дослідної групи у цей же період досліду підвищили 

масу тіла на 3,00±0,18 кг і КК становив 0,900±0,008.  

Телята третьої групи також підвищили масу тіла, однак він виявився на 

3,07-2,14 раза менше, ніж у телят першої і другої дослідної груп і становив 

лише +1,40±0,0,12 кг. В середньому КК у дослідних телят другого періоду 

досліджень становив 0,904±0, 010.  
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3.1.2. Показники проби Мак Клюр Олдрича новонароджених та 

неонатального періоду росту та розвитку телят. 

Про більш низький рівень життєздатності  телят, народжених з низькою 

масою тіла, свідчать показники Мак Клюр Олдрича (табл. 3.4). Нами 

встановлено, що проба Мак Клюр Олдрича у телят дослідних груп (перший 

період досліду) коливався в середньому від 55,75±0,92 хв на другу добу, до 

56,06±0,76 хв на п’яту добу і становив 54,80±0,86 хв на 10-у добу досліджень. 

Однак дана проба у телят третьої групи виявилась в 1,13 раза менше, ніж у 

телят першої групи і в 1,08 раза, ніж у телят другої дослідної групи. На 5-у добу 

досліджень показник проби Мак Клюр Олдрича у телят першої групи становив 

60,00±1,00 хв, що в 1,20 раза більше, ніж у телят третьої групи і в 1,07 раза 

(р<0,05), ніж в середньому у перший період досліду. 

Таблиця 3.4 

Проба Мак Клюр Олдрича телят впродовж 10 діб досліджень  

(М±m, n=9) 

Групи 
2-а доба 

досліджень 

5-а доба 

досліджень 

10-а доба 

досліджень 

Перший період досліду 

І 58,90±0,94 60,00±1,00 58,00±1,30 

ІІ 56,20±0,86 58,00±0,70 57,60±0,80 

ІІІ 52,16±0,96 50,20±0,60 48,40±0,50 

В 

середньому 
55,75±0,92 56,06±0,76 54,80±0,86 

Другий період досліду 

І 58,00±1,00 59,00±0,50 57,00±1,00 

ІІ 55,40±0,80 54,80±0,70 54,00±0,50 

ІІІ 50,00±1,00 48,80±0,80 48,40±0,60 

В 

середньому 
54,46±0,93 54,20±0,66 53,13±0,70 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 у порівнянні з телятами  першої групи 

На 10-у добу досліджень показники проби Мак Клюр Олдрича (перший 

період досліду) переважали у  телят третьої  групи в 1,20 раза (р<0,01). У 

другий період досліду проба Мак Клюр Олдрича мала подібну динаміку по 
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відношенню до першого періоду досліджень. У телят першої дослідної групи 

(другий період досліду) даний показник становив 58,00±1,00 хв.  На 5-у добу 

досліджень показники проби Мак Клюр Олдрича у телят першої і другої 

дослідної груп були вище даного показника телят третьої дослідної групи 

відповідно в 1,08 та в 1,21 раза. На 10-у добу зберігається подібна динаміка 

показників Мак Клюр Олдрича. У телят першої групи (перший період досліду) 

даний показник становив 58,00±1,00, що було в 1,006 та в 1,18 раза більше, ніж 

у телят другої та третьої дослідної груп. В середньому проба Мак Клюр 

Олдрича у дослідних телят другого періоду досліджень становила 53,13±0,70 хв 

на 10-у добу досліджень при 54,80±0,86 хв у першому періоді досліджень. 

3.1.3. Висновки до розділу 3.1. 

1. Встановлено, що «к/к» на другу добу досліджень у телят усіх дослідних 

груп виявилась вище одиниці  і становила 1,039±0,010 у телят першої групи, 

1,034±0,012 – у телят другої групи та 1,030±0,011 – у телят третьої групи 

першого  період досліду. 

2. На другу добу досліджень у 100 % новонароджених  телят 

відбуваються зниження маси тіла, що свідчить про  переважання процесів 

катаболізму в організмі телят. 

3. Від часу народження до другої доби досліджень втрати маси тіла у 

телят першої дослідної групи першого періоду досліджень становила          

1,10± 0,02 кг, у телят другої групи даний показник був в 1,22 менше, ніж у 

телят першої групи, а у телят третьої групи – в 1,57 раза (р<0,01).  

      4. На 5-у добу досліду  телята першої групи першого періоду досліджень  

відновлювали масу тіла на рівні +0,85±0,015 кг, а коефіцієнт катаболізму 

становив 0,972±0,012. Телята другої дослідної групи також відновлювали масу 

тіла, але даний показник був в 2,13 раза менше (р<0,001), ніж у телят першої 

дослідної групи, і становив 0,40±0,020 кг. При цьому коефіцієнт катаболізму 

виявився вище, ніж у телят першої дослідної групи, і становив 0,986±0,011. 
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5. Телята третьої групи першого періоду досліджень на 5-у добу життя 

продовжували втрачати масу тіла на рівні 0,30±0,001 кг, а коефіцієнт 

катаболізму залишався на рівні 1,030±0,004, 

6. Проба Мак Клюр Олдрича у телят дослідних груп (перший період 

досліду) коливалася від  58,90± 0,94 хв до 52,16±0,96 хв.  

7.  Проба Мак Клюр Олдрича у телят третьої групи виявилась в 1,13 раза 

менше (р<0,05), ніж у телят першої групи,  в 1,08 раза, ніж у телят другої 

дослідної групи.  

8. На 5-у добу досліджень показник Мак Клюр Олдрича у телят першої 

групи становив 60,00±1,00  хв, що було в 1,20 раза більше (р<0,01), ніж у телят 

третьої групи і в 1,07 раза, ніж в середньому у перший період досліду. 

 

Результати представлених у розділі  досліджень опубліковані у 

наступних роботах: 

1. Замазій А. А., Камбур М. Д., Колечко А. В., Лермонтов А. Ю., 

Матвійчук Д. М. Вплив умов росту та розвитку плоду на життєздатність 

новонароджених тварин / Матеріали  Міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми фізіології та біохімії тварин», присвяченої 

100-річчю факультету ветеринарної медицини НУБІП України та 100-річчю з 

дня народження професора В. В. Науменка. – Київ. – 2019. – С. 24. (Здобувачка 

провела експериментальні дослідження, проаналізувала  й узагальнила 

результати, взяла участь у написанні тез). 
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3.2. ПРИРОДНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ОРГАНІЗМУ КОРІВ ТА 

СКЛАД МОЛОЗИВА, ЗАЛЕЖНО ВІД ПОРИ РОКУ ОТЕЛЕННЯ ТВАРИН 

 

Отримання життєздатного приплоду та його максимальне збереження є 

однією з найважливіших проблем виробництва. Виконання цих завдань 

неможливе без врахування стану материнського організму, її здатності 

максимально забезпечувати новонароджених телят якісним молозивом. Дуже 

важливо, щоб телята своєчасно отримували першу порцію молозива з високим 

вмістом α-глобулінів, які в нерозщепленому вигляді всмоктуються в 

кишківнику і надходять у кров, забезпечуючи імунітет новонароджених тварин. 

 

3.2.1. Показники гуморального імунітету корів осінньо-зимового та 

зимово-весняного періоду отелення. 

У сучасних умовах інтенсифікації тваринництва рівень природньої 

резистентності корів має велике значення в процесі отримання життєздатного 

приплоду. Від стану організму матері залежать умови росту та розвитку 

приплоду, про що свідчать показники (табл. 3.5) гуморального імунітету корів 

осінньо-зимового та зимово-весняного періоду отелення. 

Необхідно вказати, що показники гуморального імунітету у корів в 

осінньо-зимовий та зимово-весняний період значно відрізнялись. Так, кількість 

лейкоцитів у крові корів коливалась від 10,78±2,38 до 10,13±1,46 г/л. Відсоток 

лімфоцитів у крові корів в осінньо-зимовий та зимово-весняний період 

становив від 42,31±3,02 до 55,51±3,64 %. Абсолютна кількість лімфоцитів 

більшою виявилась у корів, які народили телят у зимово-весняний період, – в 

1,40 раза (р<0,01). Кількість Т-хелперів виявилась більшою у крові корів, які 

народили телят у зимово-весняний період року (1392,00±4,55 г/л). Кількість 

Т-хелперів є ознакою більшої взаємодії їх з В-лімфоцитами з метою їх 

переутворення у плазматичні клітини, що виробляють антитіла. 

Кількість Т-супресорів, клітин, які знижують активність В-лімфоцитів 

та перешкоджують їх надмірному утворенню, більшою виявилась у корів, які 



74 

 

народили телят у зимово-весняний період – 1602,0±11,21 г/л. У осінньо-

зимовий період кількість Т-супресорів у крові корів була в 1,60 раза менше 

(р<0,01). Необхідно зазначити, що показники гуморального імунітету у корів в 

осінньо-зимовий та зимово-весняний період значно відрізнялись. Приміром, 

кількість лейкоцитів у крові корів коливалась від 10,78±2,38 до 10,13±1,46 г/л.  

Таблиця 3.5 

Показники гуморального імунітету корів осінньо-зимового 

та зимово-весняного періоду отелення (M±m, n=10) 

Показники Осінньо-зимовий 

період 

(І група) 

Зимово-весняний період 

(ІІ група) 

Лейкоцити, г/л 10,13±1,46 10,78±2,38 

Лімфоцити:   

Абс. число, г/л 4286,00±24,16 5983,0±17,98 

Кількість лімфоцитів в % до 

заг. кількості лейкоцитів, % 

42,31±3,02 55,51±3,64 

Т-лімфоцити: абс. число, г/л 2396,00±9,10 2362,0±6,70 

%, від загальної кількості 

лімфоцитів 

55,92±1,56 39,48±4,55 

Т- хелпери: абс. число, г/л 1390,0±4,55 760,0±6,65 

%, від загальної кількості 

лімфоцитів 

32,48±1,41 12,71±1,72 

Т-супрессори: абс. число, г/л 1004,00±5,85 1602,00±11,21 

%, від загальної кількості 

лімфоцитів 

23,43±1,41 26,78±3,29 

ІРТ (Т хелп/Т супр), % 1,38±0,37 0,47±0,08 

В-лімфоцити: абсолютне 

число, г/л 

1890,00±12,06 3621,00±14,62 

% 44,09±3,02 60,52±3,08 
Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 у порівнянні з тваринами першої групи. 

Відсоток лімфоцитів у крові корів в осінньо-зимовий та зимово-весняний 

період становив від 42,31±3,02 до 55,51±3,64 %. Абсолютна кількість 

лімфоцитів більшою виявилась у корів, які народили телят у зимово-весняний 

період, – в 1,40 раза (р<0,01). Кількість Т-хелперів виявилась більшою у крові 

корів, які народили телят у зимово-весняний період року (1392,00±4,55 г/л). 
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Кількість Т-хелперів є ознакою більшої взаємодії їх з В-лімфоцитами з метою їх 

переутворення у плазматичні клітини, що виробляють антитіла. Кількість Т-

супресорів, клітин, які знижують активність В-лімфоцитів та перешкоджують 

їх надмірному утворенню, більшою виявилась у корів, які народили телят у 

зимово-весняний період – 1602,0±11,21 г/л. У осінньо-зимовий період кількість 

Т-супресорів у крові корів була в 1,60 раза менше (р<0,01). На нашу думку, 

більш високі показники гуморального імунітету у корів, які народили телят у 

зимово-весняний період, свідчать про напруженість у процесах захисту 

організму від несприятливих факторів. На підтвердження цієї думки свідчать 

нижче наведені показники. Так, ІРТ у корів перщої групи становить 1,38±0,37, 

що вірогідно в 2,94 раза (р<0,001) більше даного показника корів другої групи. 

При загальній кількості В-лімфоцитів у крові корів обох груп (1890,0±12,06 та 

3621,32±14,62 г/л), їх відсоток у крові корів другої групи виявився на 16,43% 

більше. Імунних комплексів виявлено невірогідно менше у крові корів першої 

групи. 

 

3.2.2. Еритроцито- та тромбоцитограма і біохімічні показники крові 

корів осінньо-зимового та зимово-весняного періоду отелення. 

Значні зміни нами встановлено у еритроцито- та тромбоцитограмі корів у 

осінньо-зимовий та зимово-весняний періоди року (табл. 3.6). Кількість 

еритроцитів у крові корів у вищезазначені періоди року становили 7,96±0,25 

Т/л – 6,04±0,83 Т/л, що відповідає показникам фізіологічної норми. Однак у 

корів, які народили телят у осінньо-зимовий період, їх кількість була в 1,32 раза 

більше (р<0,01), ніж у корів, які отелилися у зимово-весняний період. Вміст 

гемоглобіну у крові корів у зимово-весняний період був на межі нижньої 

допустимої форми і в 1,21 (р<0,01) раза менше, ніж у корів, що народили телят 

в осінньо-зимовий період. Менша кількість еритроцитів у крові корів, які 

народили телят у зимово-весняний період вплинула на показник гематокриту. 

Вона виявилася в 1,20 раза (р<0,05) менше, ніж у корів, які народили телят у 

осінньо-зимовий період. Середня концентрація гемоглобіну виявилась більше у 
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еритроцитах крові корів, які народили телят у осінньо-зимовий період (в 1,78 

раза р<0,01), а менше – середній вміст гемоглобіну (в 1,81 раза, р<0,01). 

Швидкість осідання еритроцитів крові корів виявилась більшою у тварин, що 

народили телят у осінньо-зимовий період (в 1,17 раза, р<0,05). Кількість 

тромбоцитів, середній об’єм тромбоцитів, ширина їх розподілу та показник 

тромбокриту був більше у корів, які народили телят у осінньо-зимовий період, 

відповідно в 1,12, 1,17 раза (р<0,05); в 1,25 раза (р<0,01) та 1,25 раза. 

Таблиця 3.6 

Еритроцито- та тромбоцитограма корів осінньо-зимового 

та зимово-весняного періоду отелення (М±m,n=10) 

Показники М±m М±m 

І група ІІ група 

Кількість еритроцитів, т/л 7,96±0,25 6,04±0,83** 

Концентрація гемоглобіну, 

г/л 
102,33±4,99 84,00±2,45** 

Гематокрит, % 34,23±1,54 28,50±1,43* 

Середній об’єм еритроцитів, 

мкм3 
43,00±1,43 46,83±1,59 

Середній вміст гемоглобіну 

в еритроциті, пг 
12,87±0,82 23,27±1,78** 

Середня концентрація 

гемоглобіну в еритроциті, % 
299,0±2,02 167,66±8,58** 

Число тромбоцитів, г/л 280,13±9,76 249,9±3,49 

ШОЕ, мм/год 0,433±0,171 0,367±0,191 

Тромбокріт, % 0,203±0,25 0,120±0,05 

Середній об’єм тромбоцитів, 

мкм3 
4,53±0,33 3,87±0,61** 

Ширина розподілення 

тромбоцитів за об’ємом, % 
18,43±0,54 14,70±0,26 

Примітка: *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 у порівнянні з тваринами першої групи. 
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Наведені у таблиці 3.7 дані свідчать, що вміст загального білка у корів, 

які народили телят у зимово-весняний період, був в 1,34 раза менше, ніж у 

корів, які народили телят у осінньо-зимовий період (р<0,01). Таких білків, як 

альбуміни, виявлено у крові корів осінньо-зимового отелення трохи більше 

(р<0,01). 

Таблиця 3.7 

Біохімічні показники крові корів осінньо-зимового та зимово-весняного 

періода отелення (М±m, n=10) 

Показники І група (осінньо-зимовий 

період) 

ІІ група (зимово-

весняний період) 

Загальний білок, г/л 69,17±3,01 51,60±1,50* 

Сечовина, ммоль/л 1,80±0,25 2,50±0,43** 

Креатинкіназа, мкмоль/л 406,78±1,44 231,72±6,70*** 

Глюкоза, ммоль/л 5,15±0,27 4,42±0,28 

Лактат, ммоль/л 2,0±0,76 2,49±0,94* 

Кальцій, ммоль/л 5,80±0,10 4,22±0,38** 

Лужна фосфатаза, 

ммоль/л ´год 
533,68±6,52 373,16±3,98** 

ALT, нМ/с*л 84,60±1,60 59,64±2,08** 

AST, нМ/с*л 17,67±1,43 13,10±2,62* 

Лактатдегідрогеназа, 

ммоль/л´год 

2122,00±15,20 1218,66±10,32*** 

Амілаза, г/л´год 20,64±1,92 12,38±1,84** 

Примітка: *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 у порівнянні з тваринами першого періоду 

досліджень. 

 

Вміст сечовини вірогідно переважав у крові корів, які народили телят у 

зимово-весняний період. У тварин вищезазначеної групи вміст сечовини в крові 
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був в 1,39 раза (р<0,01) більше. Активність креатинкінази також нижче 

виявилась у корів другої дослідної групи (в 1,76 раза, р<0,001). 

Вміст основного енергетичного субстрату в організмі корів, які 

народили телят у осінньо-зимовий період, становив 5,15±0,27 ммоль/л. Його 

вміст у крові корів першої групи був в 1,17 раза більше, ніж у корів другої 

групи. Про порушення енергетичного обміну в організмі корів, які народили 

телят у зимово-весняний період, свідчить більш високий вміст лактату (в 1,25 

раза, р<0,05) у порівнянні з даним показником крові корів, які народили телят у 

осінньо-зимовий період. Вміст такого важливого елементу, як кальцій, в крові 

корів другої групи становив 4,22±0,28 ммоль/л, що в 1,37 раза менше, ніж у 

корів першої групи (р<0,01). 

Активність таких ферментів (табл. 3.7), як лужна фосфатаза, ALT, AST та 

лактатдегідрогеназа була відповідно у 1,43 (р<0,01); 1,42 (р<0,01); 1,35 (р<0,05); 

1,74 раза (р<0,001) менше у корів другої дослідної групи. Активність амілази 

виявилась вірогідно більшою у крові корів другої групи (в 1,67 раза). Результати 

досліджень, наведені у таблиці 5.4, свідчать, що показники природної 

резистентності організму корів-матерів у осінньо-зимовий та зимово-весняний 

періоди значно відрізняються. Так, вміст лізоциму у крові корів, які народили 

телят у осінньо-зимовий період, становив 18,92±0,48 мкг/мл, що в 1,27 раза 

більше, ніж у корів, які народили телят у зимово-весняний період (р<0,01). 

 

3.2.3. Показники резистентності організму корів-матерів осінньо-

зимового та зимово-весняного періоду отелення. 

Бактерицидна активність сироватки крові корів під час осінньо-

зимового та зимово-весняного періоду практично не відрізнялась і вона 

коливалась у межах від 60,46±2,06 до 61,84±2,22 %. 

Вміст імуноглобулінів J (табл. 3.8) трохи вище виявився у крові корів в 

осінньо-зимовий період, тоді як вміст JgM був вірогідно більшим (в 1,19 раза, 

р<0,001). Відсоток фагоцитозу становив 72,68±3,42 % у корів, які отелилися у 

осінньо-зимовий період. У корів, які народили телят у зимово-весняний період, 
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даний показник виявився в 1,14 раза менше (р<0,05). Індекс фагоцитозу 

виявився більшим у корів, які народили телят у осінньо-зимовий період і він 

становив 1,96±0,08, що в 1,46 раза (р<0,01) більше, ніж у корів, які отелилися у 

зимово-весняний період. 

Таблиця 3.8 

Показники резистентності організму корів-матерів осінньо-зимового 

та зимово-весняного періоду отелення (М±m, n=10) 

Показники Од. виміру Осінньо-зимовий 

період 

(перша група) 

Зимово-весняний 

період 

(друга група) 

БАСК % 60,46±2,06 61,84±2,22 

Jg J мг/мл 25,88±1,18 24,95±0,93 

Jg M мг/мл 3,94±0,22 2,06±0,34*** 

Відсоток фагоцитозу % 72,68±3,42 63,72±4,06* 

Індекс фагоцитів  1,96±0,08 1,34±0,06** 

Завершеність 

фагоцитозу 

 0,81±0,02 0,84±0,08 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 у порівнянні з тваринами першої групи. 

 

3.2.4. Вміст імуноглобулінів та лізоциму в молозиві корів у осінньо-

зимовий та зимово-весняний період року. 

Необхідно відзначити, що вміст імуноглобулінів та лізоциму (табл. 3.9)  

більше у молозиві корів, які народили телят у осінньо-зимовий період року. 

Так, вміст лізоциму в молозиві корів у цей період на першу добу становив 

22,26±1,42 мкг/мл, на другу – 10,32±0,96 мкг/мл, на третю – 8,36±1,08 мкг/мл. 

Дані показники виявилися більшими, ніж у корів, які народили телят у зимово-

весняний період відповідно в 1,24; 1,18 та 1,40 раза (р<0,01). Дані досліджень 

свідчать, що вміст лізоциму у молозиві корів за 3-добовий відрізок часу суттєво 

знижується, незалежно від пори року. У корів, які народили телят у осінньо-

зимовий період, вміст лізоциму у молозиві зменшувався до другої доби в 2,16, а 
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на третю – в 2,66 раза (р<0,001). Вміст лізоциму у молозиві корів, які отелилися 

у зимово-весняний період, знижувався послідовно у 2,05 та 3,02 раза (р<0,001). 

Необхідно вказати і на наступне. Поряд з більш високим вмістом лізоциму у 

молозиві корів, які народили телят у осінньо-зимовий період, більшим виявився 

вміст імуноглобулінів типу J, М та А. 

Таблиця 3.9 

Вміст імуноглобулінів та лізоциму в молозиві корів у осінньо-зимовий 

та зимово-весняний період року, (М±m, n=10) 

Показники Од. 

виміру 

Доба лактації 

1 2 3 в середньому 

осінньо-зимовий період року  

Лізоцим мкг/мл 22,26±1,42 10,32±0,96 8,36±1,08 13,65±1,15 

Jg J мг/мл 88,32±2,26 33,62±1,18 12,36±1,24 47,77±1,56 

Jg M мг/мл 2,18±0,12 1,56±0,24 0,82±0,18 1,52±0,18 

Jg A мг/мл 1,96±0,08 1,22±0,06 0,94±0,04 1,71±0,06 

  зимово-весняний період року 

Лізоцим мкг/мл 18,02±0,96** 8,78±1,06** 5,96±0,96** 10,92±0,39 

Jg J мг/мл 74,36±1,94* 29,92±1,38* 10,14±1,12* 38,14±1,48 

Jg M мг/мл 2,06±0,18 1,22±0,12** 0,68±0,14** 1,32±0,15 

Jg A мг/мл 1,42±0,12** 1,06±0,18* 0,92±0,08 1,13±0,13 

Примітка: *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 у порівнянні з коровами осінньо-зимового та 

зимово-венсняного періода отелення. 

Так, вміст імуноглобулінів J у молозиві корів після отелу в осінньо-

зимовий період був в 1,19 раза (р<0,05) більше, ніж у корів,  які народили телят 

у зимово-весняний період. На другу добу їх вміст у молозиві корів, які 

народили телят у осінньо-зимовий період, зменшився в 2,62, а на третю добу – 

в 7,15 раза у порівнянні з першою добою (р<0,001). 
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У корів, які народили телят у зимово-весняний період, вміст 

імуноглобулінів J в молозиві впродовж другої та третьої доби лактації був в 

1,12 – 1,22 раза менше (р<0,05). 

Вміст імуноглобулінів класу М у молозиві корів у різні періоди року (час 

досліджень) коливався від 2,18±0,12 до 2,06±0,18 мг/мл. Надалі їх вміст у 

молозиві корів зменшується. Однак у молозиві корів, які народили телят у 

осінньо-зимовий період, вміст імуноглобулінів М був більшим в 1,06; 1,28 

(р<0,01) та 1,21 раза (р<0,01). Імуноглобулінів класу А також виявлено менше у 

молозиві корів, які народили телят у зимово-весняний період, відповідно у 1,38 

(р<0,01); 1,15 (р<0,05) та 1,02 раза. 

Життєздатність новонароджених тварин у значній мірі залежить від стану 

материнського організму, його захисних властивостей. Плід, що розвивається, 

має прямий зв'язок з організмом матері,  яка постачає поживні речовини, 

елементи захисту в організм плоду. Після народження материнський організм 

продовжує  забезпечення новонародженої тварини імуноглобулінами через 

молозиво. Однак у цьому сенсі має значення період року, в який відбувається 

народження нових особин, а, відповідно, й забезпеченість  їх організму 

факторами захисту, що залежить від гомеостатичного стану організму корів 

впродовж періоду тільності та в перший період після отелу. 

3.2.5. Висновки до розділу 3.2. 

1. Гомеостатичні параметри захисних механізмів організму корів-матерів 

в обох періодах досліджень не є однаковими.   

         2. Вміст імуноглобулінів J у молозиві корів після отелу в осінньо-зимовий 

період був в 1,19 раза (р<0,05) більше, ніж у корів,  які народили телят у 

зимово-весняний період. На другу добу їх вміст у молозиві корів, які народили 

телят у осінньо-зимовий період, зменшився в 2,62, а на третю добу – в 7,15 раза 

у порівнянні з першою добою (р<0,001). 

3. Вміст лізоциму у молозиві корів першого періоду досліджень  

зменшувався до другої доби в 2,16, а на третю – в 2,66 раза (р<0,001). Вміст 
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лізоциму у молозиві корів, які отелилися у зимово-весняний період, 

зменшувався послідовно у 2,05 та 3,02 раза (р<0,001). 

4. У молозиві корів, які народили телят у осінньо-зимовий період, вміст 

імуноглобулінів М був більшим в 1,06; 1,28 (р<0,01) та 1,21 раза (р<0,01).  

        5. Імуноглобулінів класу А виявлено менше у молозиві корів, які народили 

телят у зимово-весняний період, відповідно у 1,38 (р<0,01); 1,15 (р<0,05) та 

1,02 раза. 

 

Результати представлених у розділі  досліджень опубліковані у 

наступних роботах: 

1. Замазій А. А., Камбур М. Д., Колечко А. В., Лермонтов А. Ю., 

Матвійчук Д. М. Вплив умов росту та розвитку плоду на життєздатність 

новонароджених тварин / Матеріали  Міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми фізіології та біохімії тварин», присвяченої 

100-річчю факультету ветеринарної медицини НУБІП України та 100-річчю з 

дня народження професора В. В. Науменка. – Київ. – 2019. – С. 24. (Здобувачка 

провела експериментальні дослідження, проаналізувала  й узагальнила 

результати, взяла участь у написанні тез). 

2. Kolechko A. V. The dynamics of the composition of the simplest 

microorganisms in the rumen of calves / A.V. Kolechko / Вісник Сумського 

національного аграрного університету. Серія : Ветеринарна медицина. – 2017 – 

Вип. 11. – С. 36-40. (Здобувачка взяла участь у проведенні досліджень, 

узагальненні та аналізі отриманих даних, написанні статті). 

3. Камбур М. Д., Замазій А. А., Колечко А. В., Лермонтов А. Ю., 

Бутов О. В. Властивості крові корів в період тільності, їх вплив на 

репродуктивну функцію тварин та життєздатність новонароджених телят. 

Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI(17), 

Issue: 157, 2018. С. 26-30. (Здобувачка спільно  зі співавторами провела 

дослідження,   проаналізувала та   узагальнила результати, взяла участь у 

написанні статті). 
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3.3. ВПЛИВ ПОДРАЗНЕННЯ РЕЦЕПТОРІВ СЛИЗОВОЇ 

ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ НА ПОЧАТОК ЖУЙНОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

Початок рубцевого травлення у телят є важливою складовою обміну 

речовин в організмі, його забезпечення метаболітами  енергетичного обміну,  

що впливає на формування параметрів гомеостазу організму дорослих тварин. 

 

3.3.1. Вплив подразнення рецепторів ротової порожнини на початок 

жуйного процесу у телят. 

Результати проведених досліджень свідчать, що вплив  подразників на 

рецептори слизової оболонки передньої частки травного тракту по-різному 

впливають на час початку процесу жуйки. 

Дослідження у два періоди року з використанням окремих кислот 

рубцевого бродіння (табл. 3.10) свідчать про позитивний вплив даних факторів 

на формування процесів рубцевої ферментації. Так, у телят контрольних 

підгруп у перший та другий період досліду жуйка проявилась на 29,50±0,70-

32,50±0,90 добу після народження. У дослідних тварин перших груп цей процес 

починався на 39,00±0,70 доби раніше (в 1,15-1,16 рази р<0,05). 

У процесі досліджень встановлено, що використання 2% розчину оцтової 

кислоти як фактора, що діє на рецептори слизової оболонки передньої трубки 

травного тракту, позитивно впливає на формування процесів рубцевого 

травлення. У телят других груп (контрольні підгрупи) цей процес починається 

на 35,00±1,80-34,00±0,50 добу після народження телят. У дослідних телят 

другої групи першого періоду досліджень цей процес починався на 5,0±0,60, а 

другого періоду – на 2,0±0,40 доби раніше. У тварин третьої групи (дослідні 

підгрупи) вплив оцтової кислоти як подразника, сприяв пришвидшенню 

початку жуйного процесу в 1,15-1,06 раз (р<0,05). 
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Таблиця 3.10 

Початок жуйного процесу у телят (M±m, n=18,  доба) 

Період 

досліджень 

Групи  

телят  

Підгрупи 

телят 

Подразники 

2 % розчин 

оцтової 

кислоти 

2 % розчин 

піровиноградної 

кислоти 

2 % розчин 

масляної 

кислоти 

П
ер

ш
и

й
 п

ер
іо

д
 д

о
сл

ід
у

 

(о
сі

н
н

ьо
-щ

и
м

о
в
и

й
) 

 

І 

К 29,50±0,70 30,70±1,50 30,30±0,90 

Д 25,60±0,90* 27,50±1,00 29,50±0,80 

ІІ 

 

К 35,00±1,80 36,20±0,80 37,20±0,60 

Д 30,00±0,50* 32,00±0,60 34,10±0,50 

ІІІ К 38,00±0,60* 37,50±0,70 39,00±0,70 

Д 33,00±0,90 35,20±0,50 35,40±0,80 

В середньому, за перший період досліду 

К 34,10±0,70 34,80±1,00 36,17±0,73 

Д 29,59±0,77* 31,51±0,70* 33,00±0,70* 

Д
р

у
ги

й
 п

ер
іо

д
 д

о
сл

ід
у

 

(з
и

м
о
в
о

-в
ес

н
я
н

и
й

) 

 

І 

К 32,50±0,90 36,20±0,80 35,00±0,60 

Д 28,60±0,40* 33,00±0,50* 33,50±0,90 

 

ІІ 

К 34,00±0,50 37,50±0,70 39,30±0,40 

Д 32,00±0,80 34,20±0,80* 35,20±0,80 

 

ІІІ 

К 36,00±0,20 36,00±0,80 38,00±0,60 

Д 34,00±0,80 35,20±0,50 36,00±0,90 

В середньому, за другий період досліду 

К 34,17±0,53 36,57±0,77 37,43±0,53 

Д 31,53±0,67 34,13±0,60 34,90±0,87 

Примітка: *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 у порівнянні з телятами контрольних підгруп 

 



85 

 

В середньому у перший період досліду за умов дії 2% розчину оцтової 

кислоти на рецептори слизової оболонки ротової порожнини процес жуйки у 

телят проявлявся в 1,15 раза, а у другий період – в 1,08 раза швидше (р<0,05). 

Неменш ефективним подразником рецепторів слизової оболонки ротової 

порожнини виявився 2 % розчин піровиноградної кислоти. За цих умов у телят 

дослідних підгруп осінньо-зимового періоду  процес жуйки проявлявся раніше 

в 1,13-1,07 раза, ніж у телят контрольних підгруп. В середньому у перший 

період досліду за умов дії 2% розчину оцтової кислоти на рецепторний апарат 

слизової оболонки процес жуйки у телят проявлявся в 1,15 раза (р<0,05), а у 

другий період – в 1,08 раза швидше. 

Третім подразником рецепторів слизової оболонки ротової порожнини 

виявився 2% розчин піровиноградної кислоти. За цих умов у перший період у 

телят дослідних підгруп процес жуйки проявлявся раніше, ніж у телят 

контрольних підгруп. Так, у телят усіх груп (контрольні підгрупи) процес 

жуйки проявився в 1,11 раза (р<0,05), в 1,13 раза (р<0,05), в 1,06 раза (р<0,05) 

пізніше. У другий період досліду процес жуйки проявився у телят дослідних 

підгруп в 1,10 раза, в 1,10 раза (р<0,05), в 1,03 раза та в середньому в 1,07 раза 

швидше. 

Третім подразником рецепторів слизової оболонки передньої трубки 

органів травного тракту є 2% розчин масляної кислоти. Використання 

вищезазначеної речовини сприяло пришвидшенню появи жуйного процесу у 

телят. Так, на 31,30±0,90 добу після народження у телят контрольної підгрупи 

першої групи у перший період досліду проявлявся процес відригування, а у 

телят дослідної групи в 1,09 раза швидше. Поряд з цим у телят контрольних 

підгруп процес жуйки почав проявлятись на 29,50±0,70, 30,70±1,50 та 

31,30±0,90 добу. У телят дослідних підгруп даний процес відбувався раніше, 

однак під впливом розчину оцтової кислоти він проявився в 1,07 та 1,15 раза 

(р<0,05) швидше, ніж за умов дії пропіонової та масляної кислоти. У дослідних 

телят другої групи першого періоду досліду даний процес в розрізі дії різних 

кислот відригування корму спостерігався в 1,17, в 1,13 та 1,09 раза швидше 
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(р<0,05). Подразнення рецепторів слизової оболонки передньої частки органів 

травного тракту тваринам третьої групи підвищило швидкість проявлення 

жуйного процесу в 1,15 (р<0,05), в 1,06 та в 1,10 раза (р<0,05). В середньому у 

тварин дослідних підгруп третього періоду досліду жуйний процес проявився 

раніше, ніж у телят контрольних підгруп в 1,15, в 1,10 та в 1,10 раза (р<0,05).  

Цікавим є той факт, що під впливом першого подразника (2% розчин оцтової 

кислоти) процес жуйки у дослідних телят проявився в середньому на 29,59±0,77 

добу, що в 1,06 та в 1,22 раза (р<0,05) швидше. 

У другий дослідний період виявлена подібна характеристика прояву 

жуйного процесу у телят за умов дії подразників на рецептори слизової 

оболонки передньої трубки органів травного тракту. У дослідних телят першої 

групи у другий дослідний період жуйний процес проявлявся під впливом 

подразників в 1,13, в 1,10 (р<0,05), що в 1,06, в 1,02 та в 1,06 раза, а в 

середньому в 1,08, в 1,07 та в 1,07 раза швидше, ніж у телят контрольних 

підгруп. У телят перших дослідних підгруп був у 1,06 раза швидше, ніж у телят 

контрольних підгруп. У тварин другої групи дослідних підгруп даний процес 

визначався на 32,00±0,80, 34,20±0,80 та 35,20±0,80 добу, що в 1,06, в 1,10 та в 

1,12 раза швидше (р<0,05), ніж у телят контрольних підгруп. 

У телят третьої групи контрольних підгруп жуйний процес вже 

спостерігався на 36,00±0,20, 36,0±0,80 та 38,00±0,60 добу після народження, а в 

період досліду жуйний процес спостерігався на 1,94 доби, 2,56 та 1,90 доби 

раніше, ніж у телят дослідних підгруп у другий період досліду. Вважаємо, що в 

зимово-весняний період народжуються телята із більш низькими адаптивними 

можливостями організму. Це в повній мірі демонструє час прояву жуйного 

процесу у контрольних телят після народження, що довше, ніж у телят 

дослідних груп та телят, яких отримано у перший період досліду. 

Результати досліджень (табл. 3.11) свідчать, що стимуляція рецепторів 

слизової оболонки органів передньої частки системи травлення позитивно 

впливає на формування та функціонування слинних залоз. 
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Таблиця 3.11 

Показники слини телят під час появи жуйного процесу 

(в середньому, M±m, n=9) 

Показники Групи 

тварин 

Перший період досліду  Другий період досліду 

Сечовина, 

ммоль/л 

К 53,40±0,22 51,12±1,14 

Д 49,40±0,86 49,90±1,20 

Натрій, мг % К 61,12±2,32 65,70±1,30 

Д 76,14±1,02 73,20±1,90 

Калій, мг % К 45,20±1,10** 41,90±0,90** 

Д 54,48±1,36 52,12±1,02 

Кальцій, мг % К 6,22±0,56 8,54±0,72*** 

Д 9,98±0,34*** 14,80±0,86 

Бікарбонат, мг % К 0,398±0,02 0,338±0,01 

Д 0,602±0,03*** 0,502±0,03*** 

Примітка: *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 у порівнянні з телятами контрольних підгруп 

 

Встановлено, що подразнення рецепторів слизової оболонки ротової 

порожнини позитивно впливає і на  склад слини. Доведено, що у телят 

дослідних підгруп обох періодів досліду вміст сечовини виявився в слині 

менше, ніж у телят контрольних підгруп. У тварин першої групи вміст 

сечовини в слині був в 1,08-1,02 раза менше, ніж у телят контрольних підгруп. 

Натрію виявлено в слині телят дослідних підгруп у перший та другий період 

досліду в 1,25, в 1,11 раза (р<0,01), а калію – в 1,21, в 1,24 раза (р<0,01) більше, 

ніж у телят контрольних підгруп. Кальцію в слині телят контрольної підгрупи у 

перший період досліду було 6,22±0,56 мг%, у другий період – 8,54±0,72 мг%. 

Данні показники були в 1,62-1,73 раза (р<0,001) більше у телят дослідних 

підгруп. Значно більше був вміст бікарбонатів у слині телят дослідних підгруп 

як у перший, так і у другий період досліду (в 1,51-1,48 раза, р<0,001). 
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3.3.2. Фізіологічні показники крові телят осінньо-зимового та зимово-

весняного періоду народження за умов впливу подразників на рецептори 

слизової оболонки ротової порожнини. 

 

Червоних кров’яних  клітин у крові телят першого періоду досліджень 

було більше, ніж у телят другого періоду досліджень (зимово-весняний період).  

(табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Кількість форменних елементів крові телят першого періоду досліду 

під час появи жуйного процесу (n=9) 

Показники Групи M±m 

Еритроцити, 

Т/л 

І 9,94±0,32 

ІІ 9,08±0,48 

ІІІ 8,96±0,24 

в середньому 9,32±0,34 

Лейкоцити, 

109/л 

І 10,12±0,36 

ІІ 11,40±0,28 

ІІІ 12,20±0,50 

в середньому 11,24±0,38 

Тромбоцити, 

109/л 

І 720,20±8,02 

ІІ 712,80±9,10 

ІІІ 704,60±7,20 

в середньому 712,50±8,10 

Hb,г/л І 172,20±1,32 

ІІ 164,40±0,96 

ІІІ 155,18±1,04 

в середньому 163,92±1,10 

Кольоровий показник, пг І 17,32±0,14 

ІІ 18,01±0,19 

ІІІ 17,31±0,12 

в середньому 17,58±0,15 

Гематокрит, % І 42,00±1,0 

ІІ 40,00±1,0 

ІІІ 40,00±2,0 

в середньому 40,60±1,3 
Примітка: *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 у порівнянні між групами тварин 
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Так, у дослідних тварин  першої групи даний показник становив 9,94±0,32 

Т/л, що на 9,47-10,94% більше, ніж кількість еритроцитів у крові телят другої та 

третьої груп. Поряд з цим кількість білих клітин  у крові телят першої групи 

була в 1,13-1,21 раза (р<0,05-0,01) менше, ніж у тварин двох інших груп. 

Тромбоцитів у крові телят другої та третьої груп виявлено на 1,04-2,21% 

менше, ніж у телят першої групи. Вміст гемоглобіну в крові тварин першої 

групи був в 1,05-1,11 раза більше, ніж у телят другої та третьої груп                   

(табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 

Показники форменних елементів крові телят другого періоду досліду 

під час появи жуйного процесу ( n=9) 

Показники Групи, (n=9) M±m 

Еритроцити, 

Т/л 

І 9,12±0,30 

ІІ 8,78±0,24 

ІІІ 8,54±0,36 

в середньому 8,81±0,30 

Лейкоцити, 

109/л 

І 11,40±1,02 

ІІ 12,24±1,02 

ІІІ 13,32±0,94 

в середньому 12,32±1,06 

Тромбоцити, 

109/л 

І 710,40±8,40 

ІІ 700,80±7,30 

ІІІ 694,20±6,80 

в середньому 701,80±7,50 

Hb,г/л І 164,12±2,04 

ІІ 152,40±2,00 

ІІІ 146,12±1,99 

в середньому 154,21±2,01 

Кольоровий показник, пг І 17,99±0,11 

ІІ 17,35±0,15 

ІІІ 17,11±0,12 

в середньому 17,50±0,13 

Гематокрит, % І 40,00±1,00 

ІІ 37,80±1,02 

ІІІ 36,00±2,00 

в середньому 38,00±1,30 
Примітка: *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 у порівнянні між групами тварин 
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Встановлено, що показники гемоцитопоезу переважають у телят, які при 

народженні мали найбільш високі показники маси  тіла (тварини першої групи). 

Так, кількість червоних та білих клітин у крові даних тварин становила  

9,12±0,30-11,40±1,02 х 109/л. 

У телят другої групи кількість еритроцитів було на 3,79% менше, а 

лейкоцитів на 7,37% більше, ніж у телят першої групи. Вміст гемоглобіну в 

крові телят першої групи виявився в 1,08-1,12 раза більше, ніж у тварин другої 

та третьої груп. Відповідно гематокрит крові телят першої групи становив 

40,0±1,0 % при 38,0±1,0% у телят другої групи, та 36,0±2,0% – у тварин третьої 

групи. 

 

3.3.3. Показники обміну речовин в організмі  телят  осінньо-зимового 

та зимово-весняного періоду народження за умов впливу подразників на 

рецептори слизової оболонки ротової порожнини. 

 

У телят першого періоду досліду (осінньо-зимовий період народження)  

показники білкового метаболізму виявились більшими, ніж у тварин другого 

періоду досліджень (табл. 3.14). 

Дані показники відповідно були на 5,50-10,30% менше та на 3,81-7,53% 

більше у телят першої групи. Вміст загального білка у крові телят першої групи 

становив 65,20±2,02 г/л, що в 1,09 раза більше даного показника телят першої 

групи другого  періоду народження та в 1,12-1,16 раза  (р<0,05) більше, ніж у 

телят другої та третьої груп першого періоду досліду ( табл. 3.8). 

Вміст загального азоту у крові телят першої групи був  на рівні 35,0±5,00 

мг/ 100 мл, а альбумінів виявлено у крові телят першої групи на рівні 

40,00±2,0%.  

Глобулінів у крові телят першої групи було 60,00±2,00 % , що в 1,09-1,17 

раза більше (р<0,05), ніж у телят двох останніх груп. Поряд з цим вміст 

сечовини у крові телят другої та третьої груп був в 1,19-1,36 раза більше, ніж у 

телят першої групи (р <0,05–р <0,01).  
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Таблиця 3.14 

Показники білкового обміну у крові телят першого періоду досліду 

під час появи жуйного процесу ( n=9) 

Показники Групи M±m 

Загальний білок, г/л І 65,20±2,02 

ІІ 58,00±2,00 

ІІІ 56,40±2,20 

в середньому 59,80±2,07 

Загальний азот, 

мг/100 мл 

І 35,0±5,00 

ІІ 32,0±8,00 

ІІІ 30,0±6,00 

в середньому 32,3±6,30 

Сечовина, ммоль/л І 34,20±1,05 

ІІ 40,60±0,96 

ІІІ 46,40±0,80 

в середньому 40,40±0,93 

Альбуміни, % І 40,00±2,00 

ІІ 42,20±1,04 

ІІІ 44,12±1,12 

в середньому 42,10±1,38 

Глобуліни, % І 60,00±2,00 

ІІ 57,80±1,20 

ІІІ 55,80±1,44 

в середньому 57,89±1,54 

Примітка: *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 у порівнянні між групами тварин 

Результати досліджень дозволяють стверджувати, що маса тіла має 

значення під час протікання фізіологічних процесів в організмі телят.  

Встановлено, що вміст загального білка в крові телят першої групи становив 

60,00±1,50 г/л, що на 3,09-4,53% більше, ніж у телят двох інших груп (табл. 

3.15). Вміст загального азоту виявився в крові телят першої групи в 1,06-1,13 

раза більше, ніж у тварин другої та третьої підгруп. Водночас вміст сечовини у 

крові телят першої групи був в 1,12-1,26 раза менше, ніж у телят другої та 

третьої груп (р<0,05). Поряд з цим необхідно зазначити, що концентрація 

альбумінів найвищою виявилась у крові телят третьої групи 46,00±1,00% і 
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становила 42,40±1,02% у телят першої групи. Це сприяло тому, що вміст 

глобулінів у крові виявився найбільш значним у телят першої групи – 

57,60±1,0%, що на 3,25 та 6,67% більше даного показника білкового обміну 

телят двох інших груп (друга та третя групи). 

Таблиця 3.15. 

Показники білкового обміну у крові телят другого періоду досліду 

під час появи жуйного процесу (n=9) 

Показники Групи M±m 

Загальний білок, г/л І 60,00±1,50 

ІІ 58,20±1,20 

ІІІ 57,40±1,40 

в середньому 58,5±1,36 

Загальний азот, мг/100 мл І 34,0±5,00 

ІІ 32,0±7,00 

ІІІ 30,0±5,00 

в середньому 32,0±6,00 

Сечовина, ммоль/л І 38,40±1,30 

ІІ 42,54±1,42 

ІІІ 48,32±1,04 

в середньому 43,00±1,25 

Альбуміни, % І 42,40±1,02 

ІІ 44,20±1,20 

ІІІ 46,00±1,00 

в середньому 44,20±1,07 

Глобуліни, % І 57,60±1,00 

ІІ 55,80±1,20 

ІІІ 54,00±1,00 

в середньому 55,80±1,06 

Примітка: *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 у порівнянні між групами тварин 

Нами виявлено, що вміст загальних ліпідів був у крові телят першої групи 

першого періоду досліду в 1,06-1,13 раза більше, ніж у телят другої та третьої 

груп (табл. 3.16). У телят першої групи першого періоду досліджень даний 

показник становив 2,84±0,24 г/л, а у телят другої та третьої груп – 2,68±0,36 г/л 
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та 2,52±0,22 г/л. В середньому даний показник по телятах дослідних груп 

першого періоду досліджень виявся на рівні 2,68±0,27 г/л., що було менше 

даного показника телят першої групи, на рівні показника телят другої групи та 

в 1,06 раза більше вмісту ліпідів у крові телят третьої групи. Вміст лактату та 

піровиноградної кислоти в крові телят першої групи становив відповідно 

1,02±0,01 ммоль/л – 92,24±0,94 мкмоль/л. Дані показники були 1,06 раза менше 

та 1,04 раза більше у телят другої групи. Вміст глюкози в крові телят першої 

групи виявився на 4,95%-7,07% більше, ніж у телят двох інших груп. 

Таблиця 3.16 

Показники ліпідно-вуглеводного обміну у телят першого періоду досліду 

під час появи жуйного процесу (n=9) 

Показники Групи M±m 

Загальні ліпіди, г/л І 2,84±0,24 

ІІ 2,68±0,36 

ІІІ 2,52±0,22 

в середньому 2,68±0,27 

Лактат, ммоль/л І 1,03±0,01 

ІІ 0,96±0,02 

ІІІ 0,92±0,02 

в середньому 0,97±0,01 

Піровиноградна кислота, 

мкмоль/л 

І 92,24±0,94 

ІІ 96,18±0,82 

ІІІ 97,12±0,74 

в середньому 95,18±0,83 

Кетонові тіла, ммоль/л І 0,08±0,001 

ІІ 0,07±0,001 

ІІІ 0,06±0,001 

в середньому 0,07±0,001 

Глюкоза, ммоль/л І 2,12±0,18 

ІІ 2,02±0,24 

ІІІ 1,96±0,18 

в середньому 2,04±0,18 

Примітка: *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 у порівнянні між групами тварин 
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У телят першої групи  другого періоду досліджень показники ліпідно-

вуглеводного обміну переважали показники тварин другої та третьої груп. У 

крові телят першої групи вміст загальних ліпідів становив 2,58±0,24 г/л, що в 

1,06-1,08 раза більше, ніж у телят  двох інших груп (друга та третя групи,      

табл. 3.17).   

Таблиця 3.17 

Показники ліпідно-вуглеводного обміну у телят, які народились у другий 

період досліджень під час появи жуйного процесу (n=9) 

Показники Групи M±m 

Загальні ліпіди, г/л І 2,58±0,24 

ІІ 2,44±0,42 

ІІІ 2,40±0,30 

в середньому 2,47±0,32 

Лактат, ммоль/л І 0,98±0,02 

ІІ 0,92±0,01 

ІІІ 0,93±0,02 

в середньому 0,94±0,03 

Піровиноградна кислота, 

мкмоль/л 

І 98,84±1,02 

ІІ 90,18±1,12 

ІІІ 90,02±0,96 

в середньому 93,0±1,03 

Кетонові тіла, ммоль/л І 0,0900±0,001 

ІІ 0,0012±0,002 

ІІІ 0,0800±0,001 

в середньому 0,0570±0,001 

Глюкоза, ммоль/л І 189±0,24 

ІІ 1,74±0,14 

ІІІ 1,70±0,16 

в середньому 1,80±0,17 

Примітка: *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 у порівнянні між групами тварин. 

Продукти обміну вуглеводів, лактат та піровиноградна кислота 

переважали в крові телят першої групи.  Лактати у крові телят першої групи 

виявлено на 6,56-4,26 %, а піровиноградної кислоти – на 9,6-9,80% більше, ніж 
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у тварин другої та третьої груп. Глюкози в крові телят другої та третьої груп 

виявлено в 1,14-1,16 раза менше, ніж у телят першої групи (р<0,05). 

Показники обміну речовин вплинули (табл. 3.18) і на біохімічні індекси 

крові телят різного періоду народження. Так, у телят першої групи першого 

періоду досліджень азотний індекс становив 0,61, а у телят даної групи другого 

періоду досліджень – 0,53. У телят другої та третьої груп першого та другого 

періоду досліджень азотний індекс був в 1,30-1,18 та в 1,61-1,43 раза менше, 

ніж у тварин першої групи відповідного періоду народження.  

Таблиця 3.18 

Індекси крові телят першого та другого періоду досліджень  

 (в середньому, по групах) 

Індекси Групи Телята першого 

періоду 

досліджень 

 

Телята другого 

періоду 

досліджень 

 

Азотний І 0,61±0,01 0,53±0,02 

ІІ 0,47±0,03 0,45±0,01 

ІІІ 0,38±0,02 0,37±0,02 

в середньому 0,48±0,02 0,45±0,02 

Білковий І 0,65±0,02 0,73±0,03 

ІІ 0,73±0,03 0,79±0,02 

ІІІ 0,78±0,02 0,85±0,02 

в середньому 0,72±0,02 0,79±0,02 

Піруват-лактатний І 0,90±0,01 1,00±0,01 

ІІ 1,00±0,02 0,98±0,01 

ІІІ 1,03±0,01 0,96±0,03 

в середньому 0,98±0,01 0,98±0,02 

Примітка: *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 у порівнянні між групами тварин. 

Більш низький рівень білкового індексу в крові телят перших груп 

свідчить про переважання вмісту глобуліну у крові. Білковий індекс крові телят 
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перших груп першого та другого періоду досліджень був відповідно в 1,12-1,18 

та в 1,08-1,16 раза менше, ніж у телят  двох інших груп (друга та третя групи). 

 

3.3.4. Висновки до розділу 3.3. 

1. За умов подразнення хеморецепторів слизової оболонки ротової 

порожнини 2 % розчином оцтової кислоти час прояву жуйного процесу у телят 

дослідних підгруп у перший період досліду починався в 1,15 раза (р<0,05), а у 

другий період досліду – в 1,08 раза швидше. 

2. У телят контрольних підгруп у перший період досліду жуйний процес 

проявлявся в 1,11 раза, в 1,13 раза (р<0,05) та в 1,06 раза, а в середньому в 1,10 

раза (р<0,05) пізніше. 

3. Подразнення рецепторів передньої частки слизової оболонки органів 

травлення 2 % розчином оцтової кислоти позитивно вплинуло на склад слини 

телят дослідних підгруп. 

4. У перший період досліду в слині телят дослідних підгруп вміст натрію 

був в 1,25 (р<0,01) – 1,11 раза (р<0,05), а калію в 1,21 – 1,24 раза (р<0,01) 

більше, ніж у телят контрольних підгруп. 

5. У телят першої групи  другого періоду досліджень показники ліпідно-

вуглеводного обміну переважали показники тварин другої та третьої груп. У 

крові телят першої групи вміст загальних ліпідів становив 2,58±0,24 г/л, що в 

1,06-1,08 раза більше, ніж у телят  двох інших груп (друга та третя група).   

6. Показники обміну речовин вплинули на біохімічні індекси крові телят 

різного періоду народження.  Так, у телят першої групи першого періоду 

досліджень азотний індекс становив 0,61, а у телят даної групи другого періоду 

досліджень – 0,53. У телят другої та третьої груп першого та другого періоду 

досліджень азотний індекс був в 1,30-1,18 та в 1,61-1,43 раза менше, ніж у 

тварин першої групи відповідного періоду народження.  
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отриманих даних, написанні статті). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

3.4. ПОКАЗНИКИ РУБЦЕВОЇ ФЕРМЕНТАЦІЇ ТЕЛЯТ, ЗАЛЕЖНО 

ВІД МАСИ ТІЛА І ПОРИ РОКУ НАРОДЖЕННЯ ТА ПОДРАЗНЕННЯ 

РЕЦЕПТОРІВ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ 

 

Отримання життєздатних та високопродуктивних жуйних тварин 

неможливе без значної уваги до процесів рубцевого травлення.   Вирішення 

даної проблеми у жуйних тварин сприяє максимальному забезпеченню 

організму енергією, а тканини молочної залози попередниками для синтезу 

складових компонентів молока. Від специфічної активності мікроорганізмів 

рубця залежить ступінь використання корму, рівень синтезу ЛЖК та 

мікробіальної маси, що є дуже важливими компонентами у забезпеченні 

організму повноцінним білком та енергією. Все це спонукало нас до 

дослідження формування процесів рубцевого травлення у телят, залежно від 

маси тіла та  пори року народження, а також подразнення рецепторів слизової 

оболонки ротової порожнини. 

 

3.4.1. Показники азотистого обміну у рубці телят. 

Про ефективність процесів азотистого обміну та використання азоту 

корму мікроорганізмами рубця свідчить вміст аміаку у рубці телят.  

Встановлено, що у телят контрольних підгруп, які народилися у осінньо-

зимовий період, вміст аміаку коливався від 28,82±0,80 мг/% до 29,48±0,36 мг/% 

(табл. 3.19). В середньому, під час появи жуйного процесу вміст аміаку у рубці 

тварин вищезазначених підгруп становив (табл. 3.19) в середньому 

29,10±0,52мг/%, що трохи більше, ніж у телят дослідних підгруп (29,07±0,44 

мг/%). На 45-у добу досліджень вміст аміаку в рубці телят контрольних підгруп 

залишався в 1,07 раза невірогідно більше, ніж у телят дослідних підгруп 

(відповідно 21,05±0,54 та 20,24±0,73 мг/%). На 60-у добу досліджень вміст 

аміаку у рубці телят контрольних підгруп в середньому становить до 21,36±0,50 

мг/%, а у телят дослідних підгруп практично залишається на рівні попереднього 
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показника (20,61±0,50 мг/%),  що  на 6,60 % нижче, ніж у телят дослідних 

підгруп.  

Таблиця 3.19 

Вміст аміаку у рубці телят, мг / % 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001у порівнянні з телятами контрольних підгруп 

На 90-у та 180-у добу вміст аміаку у рубці телят контрольних підгруп 

становить 21,56±0,73 і знижується в середньому до 12,57±0,65 мг/%. В ці 

П
ер

іо
д

и
 

Групи 

тварин 

Вік тварин (діб) 

Під час початку 

жуйного процесу 
45 60 90 180 

О
сі

н
н

ьо
-з

и
м

о
в
и

й
 

І 
К 28,82±0,80 20,40±0,30 20,83±0,36 21,26±0,49 12,64±0,66 

Д 28,13±0,46 19,85±0,94 20,95±0,24 20,43±0,42 10,64±0,62 

ІІ 
К 29,22±0,78 20,98±0,54 21,26±0,48 21,62±1,04 12,86±1,12 

Д 29,36±0,42 20,22±0,56 20,44±0,70 20,86±0,72 10,84±0,92 

ІІІ 
К 29,48±0,36 21,80±0,72 22,00±0,68 21,82±0,68 12,24±0,16 

Д 29,72±0,58 20,66±0,68 20,44±0,56 0,86±0,72 11,92±0,88 

В середньому по телятах: за осінньо-зимовий період 

К (n =9) 29,10±0,52 21,05±0,54 21,36±0,50 21,56±0,73 12,57±0,65 

Д (n =9) 29,07±0,44 20,24±0,73 20,61±0,50 20,71±0,52 11,13±0,80 

З
и

м
о

в
о

-в
ес

н
я
н

и
й

 

І 
К 28,64±0,80 29,96±0,78 20,80±0,86 20,60±0,98 10,84±0,56 

Д 28,08±0,72 20,80±0,68 21,42±1,02 20,84±0,96 10,10±0,78 

ІІ 
К 28,84±0,76 20,20±0,72 21,92±0,76 21,28±0,82 11,36±1,04 

Д 28,20±0,58 21,84±0,92 21,96±0,58 21,20±1,06 10,44±0,92 

ІІІ 
К 28,50±0,64 20,86±0,76 21,24±0,44 21,88±0,72 12,10±0,86 

Д 28,66±0,56 22,22±0,72 21,80±0,54 21,62±0,66 10,40±0,72 

В середньому по телятах: за зимово-весняний період 

К (n =9) 28,66±0,73 20,34±0,75 21,32±0,68 21,05±0,84 11,43±0,82 

Д (n =9) 28,32±0,62 21,62±0,77 21,08±0,71 21,22±0,90 10,31±0,80 
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періоди (90-а та 180-а доба) у телят дослідних підгруп осінньо-зимового 

періоду дослідження вміст аміаку  у рубці становив в середньому  20,71±0,52 - 

21,13±0,80 мг/%, що менше, ніж у телят контрольних підгруп в 1,08 та 1,14 раза 

(р<0,05).  

У телят, які народились у зимово-весняний період, вміст аміаку під час 

появи рубцевого травлення становив 28,66±0,73 мг/% у тварин контрольних 

підгруп і 28,32±0,62 мг/% у телят дослідних підгруп, що менше, ніж у телят 

відповідних підгруп осінньо-зимового періоду народження в 1,04 – 1,09 раза. 

На 45-у добу життя телят вміст аміаку у рубці виявився більшим в 1,13 раза у 

тварин контрольних підгруп в середньому (р<0,05). 

Як наслідок, до 180-ї доби життя у телят контрольних підгруп зимово-

весняного народження вміст аміаку у рубці коливається від 10,31±0,80 до 

11,43±0,82мг%.  

Результати проведеного дослідження свідчать, що під час появи жуйного 

процесу вміст загального азоту у рубці телят осінньо–зимового періоду 

народження не відрізняється. Так, у телят першої групи контрольної підгрупи 

даний показник становив 155,90±2,29 мг%, що було практично на рівні 

показника телят дослідної  підгрупи першої групи. 

У телят контрольних підгруп першої та другої дослідної груп вміст 

загального азоту у рубці коливався від 149,42±3,18 мг% до 146,36±3,24 мг%, що 

було невірогідно менше його вмісту у рубці телят дослідної підгрупи. В 

середньому вміст загального азоту у рубці телят контрольних підгруп осінньо-

зимового періоду народження виявився меншим на 1,87%, ніж його вміст у 

рубці телят дослідних підгруп осінньо-зимового періоду народження 

(табл. 3.20). У телят зимового-весняного періоду народження вміст загального 

азоту у рубці виявився наступним. Так, у телят першої групи контрольної 

підгрупи зимово-весняного періоду народження, він становив 150,30±2,32 мг%, 

що в 1,04 раза менше, ніж у телят контрольної підгрупи першої групи осінньо-

зимового періоду народження.  
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Таблиця 3.20 

Показники загального  вмісту азоту у рубці телят (M±m, n=9, мг %) 

П
ер

іо
д

и
 

Групи 

тварин 

Вік тварин (діб) 

Час появи 

жуйного 

процесу 

45 60 90 180 

О
сі

н
н

ь
о

-з
и

м
о
в
и

й
 

І 
К 155,90±2,29 150,12±2,36 142,24±3,44 136,26±2,84 103,90±1,96 

Д 157,30±2,14 154,42±3,21 152,38±2,98 150,44±3,12 110,54±2,72 

ІІ 
К 149,12±3,18 145,36±3,78 140,64±3,06 136,28±3,18 101,30±3,45 

Д 152,16±2,94 147,24±3,44 143,36±2,44 148,38±2,36 108,14±2,84 

ІІІ 
К 146,36±3,24 142,12±2,96 138,24±3,08 130,36±2,48 101,90±1,98 

Д 150,28±2,96 144,44±2,84 140,46±4,12 136,84±3,12 106,46±2,08 

В середньому по телятах: за осінньо-зимовий період 

К(n=9) 150,46±2,90 145,86±3,03 140,37±3,19 134,30±2,83 102,37±2,46 

Д(n=9) 153,25±2,68 148,70±3,1 145,40±3,18 145,22±2,87 108,38±2,55 

З
и

м
о
в
о

-в
ес

н
я
н

и
й

 

І 
К 150,30±2,32 146,14±2,94 134,36±2,08 130,08±2,94 98,30±2,08 

Д 152,42±2,94 150,02±3,06 144,06±3,02 140,12±3,16 102,66±2,34 

ІІ 
К 140,00±2,00 138,12±2,38 132,12±4,12 124,38±2,88 96,26±2,64 

Д 144,24±2,36 142,16±2,54 138,60±3,30 132,46±3,02 90,12±2,88  

ІІІ 
К 132,42±3,44 126,92±2,66 120,00±2,50 118,08±2,14 92,44±2,56 

Д 140,16±2,88 136,84±3,16 130,36±2,18 126,64±2,56 90,94±3,42 

В середньому по телятах: за зимово-весняний період 

К(n=9) 140,91±2,59 137,06±2,66 128,82±2,9 124,18±2,65 95,66±2,43 

Д(n=9) 145,61±2,73 143,01±2,92 137,67±2,83 133,07±2,91 94,57±2,88 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 у порівнянні з телятами контрольних підгруп 

У телят другої групи контрольної підгрупи зимово-весняного періоду 

народження його вміст виявився в 1,07 раза, а третьої групи контрольної 

підгрупи – в 1,11 раза менше, ніж у телят контрольних підгруп другої та третьої 

груп осінньо-зимового періоду народження (р<0,05). В середньому у телят 

контрольних підгруп зимово-весняного періоду народження вміст загального 

азоту виявився в 1,04, а дослідних підгруп – в 1,03 раза менше, ніж у телят 

відповідних підгруп осінньо-зимового періоду народження. 
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Формування рубцевого травлення у телят супроводжується зниженням 

вмісту загального азоту у рубці. На 45-у добу досліджень вміст загального 

азоту у рубці телят осінньо-зимового періоду народження, незалежно від маси 

тіла при народжені, виявився невірогідно менше, ніж його вміст у рубці телят 

на час появи жуйного процесу. У телят першої групи контрольної та дослідної 

підгруп даний показник виявився на рівні 150,12±2,36-154,42±3,21 мг%. У 

телят контрольних підгруп другої та третьої груп осінньо-зимового періоду 

народження вміст загального азоту коливався від 145,36±3,78 до 142,12±2,96 

мг%. В середньому вміст загального азоту у рубці телят контрольних підгруп 

осінньо-зимового періоду народження та дослідних підгруп були у 1,04 раза 

менше даного показника телят під час появи жуйного процесу. У телят 

контрольних та дослідних підгруп зимово-весняного періоду народження вміст 

загального азоту у рубці виявився в середньому в 1,06 та 1,01 раза менше, ніж 

дані показники телят осінньо-зимового періоду народження. 

В подальшому, на 60-у добу досліджень, вміст загального азоту у рубці 

телят усіх підгруп послідовно знижувався. У телят першої групи контрольної 

підгрупи осінньо-зимового періоду народження вміст загального азоту був у 

1,03 раза менше, ніж під час появи жуйного процесу. У телят контрольних 

підгруп другої і першої груп осінньо-зимового періоду народження вміст 

загального азоту  у рубці коливався від 140,64±3,06 до 138,24±3,08 мг%. В 

середньому вміст загального азоту у рубці телят осінньо-зимового періоду 

народження контрольних підгруп був в 1,07 раза, а дослідних підгруп – в 1,05 

раза менше, ніж під час появи жуйного процесу. 

У телят зимово-весняного періоду народження контрольних підгруп вміст 

загального азоту виявився в середньому в 1,09 раза, а дослідних підгруп був у 

1,06 раза менше даного показника телят контрольних та дослідних підгруп 

осінньо-зимового періоду народження в середньому на 60-у добу досліду. На 

90-у добу досліджень у телят осінньо-зимового періоду народження 

контрольних та дослідних підгруп в середньому вміст загального азоту у рубці 



103 

 

виявився в 1,08 – 1,03 раза більше даного показника телят зимово-весняного 

періоду народження. 

На 180-у добу досліджень показники вмісту азотистих компонентів у 

вмісті рубця телят був наступним. У телят першої контрольної підгрупи 

осінньо-зимового періоду народження вміст загального азоту виявився в 1,50 

раза, а у тварин дослідної підгрупи – в 1,42 раза менше, ніж під час появи 

жуйного процесу. 

В середньому зниження вмісту загального азоту у рубці телят осінньо-

зимового періоду народження дослідних та контрольних підгруп становило в 

1,47-1,41 раза, у порівнянні з даним показником телят контрольних та 

дослідних підгруп під час появи жуйного процесу. У тварин зимово-весняного 

періоду народження вміст загального азоту у рубці телят контрольних підгруп  

в середньому знизився у порівнянні з його вмістом під час появи жуйного 

процесу в 1,47 раза, а дослідних підгруп – в 1,55 раза (р<0,01). 

Водночас у рубці телят осінньо-зимового періоду народження 

контрольних та дослідних груп вміст загального азоту був в 1,07-1,13 раза 

більше, ніж у телят зимово-весняного періоду народження. 

Аналіз вмісту залишкового азоту (табл. 3.21) у рубці дозволив виявити 

наступне. Під час появи жуйного процесу у телят контрольних та дослідних 

підгруп осінньо-зимового періоду народження вміст залишкового азоту 

коливався в середньому від 43,61±2,11 до 40,81±2,10 мг%. На 45-у, і особливо 

на 60-у та 90-у добу досліджень встановлено зниження вмісту залишкового 

азоту у рубці телят осінньо-зимового періоду народження.  

Тож на 45-у добу вміст залишкового азоту у рубці телят контрольних 

підгруп  першого періоду досліджень (осінньо-зимового періоду народження) 

був в середньому в 1,07 раза, на 60-у добу – в 1,11 раза, а на 90-у добу – в 1,10 

раза більше, ніж у телят дослідних підгруп. Проте, на 180-у добу досліджень 

встановлено підвищення вмісту залишкового азоту у рубці телят осінньо-

зимового періоду народження в 1,33 та в 1,18 раза у порівнянні з даними 

показниками  на 90-у добу досліджень. Водночас вміст залишкового азоту в 
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рубці телят контрольних підгруп осінньо-зимового періоду народження в 

середньому становив 53,17±2,78 мг%, що в 1,24 раза більше даного показника 

телят дослідних  підгруп (р<0,01). 

Таблиця 3.21 

Показники залишкового азоту у вмісті рубця телят (M±m, n=9, мг %) 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 у порівнянні з телятами контрольних підгруп 

П
ер

іо
д

и
 

Групи 

тварин 

Вік тварин (діб) 

Час появи 

жуйного 

процесу 

45 60 90 180 

О
сі

н
н

ь
о

-з
и

м
о
в
и

й
 

І 
К 42,34±1,96 40,36±1,88 40,04±2,02 39,36±2,08 54,12±3,12 

Д 40,02±2,04 38,24±1,72 36,14±1,48 35,24±2,36 44,18±2,94 

ІІ 

К 44,96±2,36 42,84±2,12 41,36±2,22 40,08±2,54 52,26±2,78 

Д 41,46±1,92 40,96±1,96 38,08±3,04 37,12±1,92 46,12±3,06 

ІІІ 
К 43,54±2,02 42,34±1,54 41,84±1,96 40,34±2,18 53,14±2,44 

Д 40,94±2,34 38,46±1,78 36,94±1,38 36,56±2,36 38,26±2,36 

В середньому по телятах: за осінньо-зимовий період 

К(n=9) 43,61±2,11 41,85±1,85 41,08±2,06 39,93±2,26 53,17±2,78 

Д(n=9) 40,81±2,1 39,22±1,82 37,05±1,96  36,31±2,21 42,85±2,79 

З
и

м
о
в
о

-в
ес

н
я
н

и
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І 
К 41,86±2,06 40,08±1,44 38,94±1,36 38,12±1,54 56,36±2,12 

Д 39,94±1,94 39,86±1,96 36,02±2,04 35,44±1,96 48,12±2,34 

ІІ 
К 43,38±1,86 43,06±1,92 40,06±1,94 39,94±1,78 56,82±3,02 

Д 39,12±1.98 38,24±2,02 36,04±2,06 35,12±1,84 47,94±2,94 

ІІІ 
К 41,12±2,02 41,56±2,06 39,26±1,96 38,44±1,72 56,96±3,12 

Д 38,82±1,56 37,42±1,78 36,14±1,86 36,02±1,48 48,12±2,08 

В середньому по телятах: за зимово-весняний період 

К(n=9) 42,12±1,98 41,56±1,81 39,42±1,75 38,83±1,68 56,71±2,75 

Д(n=9) 39,29±1,83 38,51±1,92 36,06±1,99 35,52 ±1,76 48,06±2,45 
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Подібна динаміка вмісту залишкового азоту у рубці телят зимово-

весняного періоду народження встановлена нами у всіх тварин, незалежно від 

маси тіла при народженні. 

Під час появи жуйного процесу у телят зимово-весняного періоду 

народження контрольних та дослідних підгруп вміст залишкового азоту 

встановлено в середньому 42,12±1,98 та 39,29±1,83 мг%. В послідуючому, вміст 

залишкового азоту рубця знижується у вмісті  підгруп. На 90-у добу досліджень 

це зниження було в середньому в 1,08 раза в середньому, у телят контрольних 

підгруп та в 1,11 раза – у телят досліджених підгруп. На 180-у добу досліджень  

вміст залишкового азоту підвищився у рубці телят контрольних підгруп в 1,35 

раза, а у тварин досліджених підгруп – в 1,22 раза у порівнянні з його вмістом 

під час появи у телят жуйного процесу. Водночас вміст залишкового азоту у 

телят зимово-весняного періоду народження контрольних підгруп на 180-у 

добу досліджень виявився в 1,07 раза, а у телят дослідних підгруп – в 1,12 раза 

більше (р<0,05), ніж у телят відповідних підгруп осінньо-зимового періоду 

народження. 

Співвідношення вмісту загального та залишкового азоту (табл. 3.22) у 

рубці телят осінньо-зимового та зимово-весняного періоду народження 

вплинуло на динаміку вмісту білкового азоту в рубці тварин дослідних та 

контрольних підгруп. Нами встановлено, що під час появи жуйного процесу 

ріст білкового азоту був найвищим у телят усіх підгруп.  Так, у телят 

контрольної підгрупи даний показник становив 113,56 ± 2,13 мг%, а у телят 

дослідної підгрупи – 117,28±2,09 мг%. У телят другої групи контрольної та 

дослідної підгрупи вміст білкового азоту у рубці виявився в 1,09-1,06 раза 

менше, ніж у телят першої групи осінньо-зимового періоду народження. У 

телят першої групи осінньо-зимового періоду народження вміст білкового 

азоту у рубці виявився в 1,10-1,07 раза менше, ніж у телят першої групи. В 

послідуючому, у телят контрольної підгрупи першої групи осінньо-зимового 

періоду народження вміст білкового азоту у рубці коливався до 90-ї доби 

досліджень незначно. На 180-у добу життя телят першої групи контрольної 
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підгрупи вміст білкового азоту у рубці становив  49,78±2,54 мг%, що виявилось 

в 1,33 раза менше, ніж  у телят дослідної підгрупи (р<0,01). 

У телят другої та третьої груп дослідних підгруп вміст білкового азоту на 

180-у добу був в 1,07-1,40  раза більше даного показника телят контрольних 

підгруп осінньо-зимового періоду народження. 

Таблиця 3.22 

Показники білкового азоту у вмісті рубця телят (M±m, n=9, мг %) 

П
ер

іо
д

и
 

Групи 

тварин 

Вік тварин (діб) 

Час появи 

жуйного 

процесу 

45 60 90 180 

О
сі

н
н

ь
о

-з
и

м
о
в
и

й
 

І 
К 113,56±2,12 109,76±2,21 102,2±2,73 96,9±2,46 49,78±2,54 

Д 117,28±2,09 116,18±2,37 116,24±2,23 115,20±2,74 66,36±2,83 

ІІ 

К 104,16±2,77 102,52±2,95 99,28±2,64 96,20±3,86 58,04±3,11 

Д 110,7±2,43 106,28±2,7 105,28±2,74 111,26±2,14 62,02±2,95 

ІІІ 
К 102,82±2,63 99,78±2,25 96,40±2,52 90,02±2,33 48,76±2,21 

Д 109,34±2,65 105,98±2,31 103,52±2,75 100,28±2,25 68,21±2,22 

В середньому по телятах: за осінньо-зимовий період 

К(n=9) 106,85±2,51 104,02±2,47 99,29±2,63 94,37±2,88 52,19±2,62 

Д(n=9) 112,44±2,39 109,48±2,46 108,35±2,57 108,91±2,37 65,53±2,66 

З
и

м
о
в
о

-в
ес

н
я
н

и
й

 

І 
К 108,44±2,19 106,06±2,19 95,42±1,72 91,96±2,24 41,94±2,1 

Д 112,48±2,44 110,16±2,51 108,04±2,53 104,68±2,56 54,54±2,64 

ІІ 
К 96,62±1,93 95,06±2,15 92,06±3,055 84,44±2,33 39,44±2,83 

Д 105,12±2,17 103,92±2,34 102,56±2,68 97,34±2,43 42,18±2,91 

ІІІ 
К 91,30±2,73 85,36±2,36 80,74±2,23 79,64±1,93 35,48±2,84 

Д 101,34±2,22 99,42±2,47 94,22±2,02 90,62±2,02 42,82±2,75 

В середньому по телятах: за зимово-весняний період 

К(n=9) 98,78±2,28 95,49±2,23 89,40±2,33 85,35±2,16 38,95±2,6 

Д(n=9) 106,31±2,27 104,5±2,44 101,61±2,41 97,55±2,34 46,51±2,76 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 у порівнянні з телятами контрольних підгруп 
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Необхідно зазначити, що впродовж всього періоду досліду вміст 

білкового азоту у рубці телят дослідних підгруп осінньо-зимового періоду 

народження був в 1,05, в 1,24, в 1,15 та в 1,26 раза більше, ніж у телят 

контрольних підгруп (р<0,01). 

У телят зимово-весняного періоду народження динаміка вмісту білкового 

азоту у рубці повторювала його динаміку у тварин осінньо-зимового періоду 

народження. Так, у телят  першої групи контрольної підгрупи даний показник 

на час появи жуйного процесу становив в 108,44±2,19 мг%. В послідуючому, до 

180-ї доби досліджень даний показник знижувався послідовно в 1,02, в 1,14, в 

1,18, в 2,59 раза (р<0,001).  

У тварин дослідної (р<0,05) підгрупи першої групи зимово-весняного 

періоду народження даний показник, тобто вміст білкового азоту у рубці, 

становив 112,48±2,44 мг%, що в 1,04 раза більше, ніж у телят контрольної 

групи. До 180-ї доби досліджень вміст білкового азоту у рубці телят дослідної 

підгрупи першої групи знизився, у порівнянні з показником на час появи 

жуйного процесу, в 2,06 раза (р<0,001). Він залишився в 1,30 раза більшим, ніж 

у телят контрольної підгрупи першої групи зимово-весняного періоду 

народження. 

У тварин другої групи контрольної та дослідної підгруп зимово-

весняного періоду народження вміст білкового азоту у рубці був значно більше 

під час появи жуйного процесу – 96,62±1,93 та 105,12±2,17 мг%. В подальшому 

у телят контрольної підгрупи другої групи вміст білкового азоту у рубці 

знижувався і на 180-у добу становив 39,44±2,83 мг% (в 2,45 раза, р<0,001). У 

телят дослідної підгрупи другої групи зимово-весняного періоду народження 

вміст білкового азоту знижувався до 42,18±2,91 мг%, тобто в 2,49 раза 

(р<0,001) у порівнянні з його вмістом під час появи жуйного процесу. 

У тварин третьої  групи,  контрольної та дослідної підгруп вміст 

білкового азоту у рубці становив 91,3±2,73 та 101,34±2,22 мг%, що в 1,11 раза 

(р<0,05) більше, ніж у телят дослідної підгрупи. На 180-у добу життя телят 

дослідної підгрупи вміст білкового азоту  у рубці виявився в 1,2 раза більше 
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(р<0,01), ніж у телят контрольної підгрупи. В середньому цей показник у телят 

дослідних підгруп зимово-весняного періоду народження був більше, ніж у 

тварин контрольних підгруп в 1,08, в 1,09, в 1,08, в 1,14 та в 1,19 раза (р<0,05). 

 

3.4.2. Вміст інфузорій, загальної  кількості маси та їх мікроорганізмів 

у рубці телят. 

Кількість інфузорій у вмісті рубця телят в динаміці досліджень свідчить 

про більш високий рівень формування процесів  рубцевого травлення у телят 

дослідних підгруп осінньо-зимового періоду народження (табл. 3.23). 

Встановлено, що при появі жуйного процесу кількість інфузорій у рубці 

телят контрольних підгруп була незначною і коливалась від 50,56±3,60 тис/мл 

до 54,22±2,10 тис/мл. У телят, які зазнавали впливу відповідного фактора на 

рецептори слизової оболонки ротової порожнини  (тварини дослідних підгруп)  

кількість інфузорій у рубці була більшою – від 54,60±2,0 до 58,30±3,20 тис/мл. 

В середньому на момент появи процесу відригування кількість інфузорій у 

рубці телят дослідних підгруп виявилася на 7,86 % більше. На 45-у та 60-у добу 

після народження кількість інфузорій у рубці телят послідовно збільшувалася. 

У телят контрольних підгруп першої групи їх кількість збільшилася на 60-у 

добу в 1,09 раза, другої групи, контрольної підгрупи – на 7,97%, а третьої 

контрольної підгрупи – в 1,15 раза (р<0,05). В середньому на 45-у та 60-у добу 

кількість інфузорій у рубці телят дослідних підгруп виявилась в 1,21 (р<0,05) та 

в 1,08 раза більше. В послідуючому, до 180-ї доби життя телят кількість 

інфузорій у рубці телят контрольних та дослідних підгруп збільшується. Однак 

на 180-у добу їх кількість у рубці телят дослідних підгруп в середньому була 

більше в 1,16 раза (р<0,05).  

Подібну динаміку кількості інфузорій у рубці встановлено нами у телят, 

які народилися у зимово-весняний період. У телят дослідних підгруп кількість 

інфузорій у рубці від початку жуйного процесу і  до 180-ї доби життя тварин 

поступово збільшувалась, в середньому в 1,30 раза, (р<0,01), а у телят 

контрольних підгруп – в 1,22 раза (р<0,01). 
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Таблиця 3.23 

Кількість інфузорій у рубці, тис./мл 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 у порівнянні з телятами контрольних підгруп 

Необхідно вказати, що в середньому у телят контрольних груп першого 

періоду народження під час початку жуйного процесу кількість інфузорій у 

рубці становила 51,84±3,12 тис./мл, що на 5,17 % менше, ніж у телят дослідної 

групи. На 45-у добу життя телят кількість інфузорій у рубці телят контрольних 

підгруп залишалась на рівні попереднього показника і становила 

П
ер

іо
д

и
 

Групи 

тварин 

Вік тварин (діб) 

Початок 

жуйного 

процесу 

45 60 90 180 

О
сі

н
н

ь
о
-з

и
м

о
в
и

й
 

І 
К 54,22±2,10 50,34±1,80 58,12±1,62 62,42±0,92 68,36±0,86 

Д 58,30±3,20 64,86±0,54* 66,34±4,80 62,86±3,60 77,34±4,20 

ІІ 
К 52,20±5,00 52,12±2,40 56,36±3,20 60,08±3,60 64,06±4,40 

Д 56,4±3,00 66,34±6,20 64,42±4,60 68,12±5,20 72,00±3,60 

ІІІ 
К 50,56±3,60 54,08±2,40 58,12±2,60* 62,24±3,20 66,30±3,20 

Д 54,60±2,00 56,12±2,040 56,16±1,84 62,46±2,06 68,56±3,32 

В середньому по телятах: за осінньо-зимовий період 

К (n =9) 52,32±3,52 52,19±2,22 57,53±2,74 61,58±2,56 62,40±2,82 

Д (n =9) 56,43±2,73 62,44±2,92* 62,30±3,74 64,48±3,62 72,62±3,70* 

З
и

м
о
в
о

-в
ес

н
я
н

и
й

 

І 
К 52,84±3,60 54,32±4,20 58,36±2,80 60,26±3,22 64,42±4,41 

Д 56,36±2,80 60,82±5,20 62,08±4,60 66,18±3,80 74,54±3,60 

ІІ 
К 50,32±3,40 52,94±3,60 54,10±3,40 58,34±5,20 62,62±5,42 

Д 54,48±3,60 62,62±4,20 64,12±3,80 62,06±5,42 70,36±3,60 

ІІІ 
К 52,36±2,40 48,36±4,40 56,36±5,20 58,84±6,40 62,18±6,20 

Д 52,72±4,20 54,62±3,40 54,34±2,80 60,36±3,60 66,24±4,22 

В середньому по телятах: за зимово-весняний період 

К (n =9) 51,84±3,12 51,87±4,07 56,27±3,80 59,15±4,93 63,07±5,33** 

Д (n =9) 54,52±3,52 59,36±4,26 60,18±3,73 62,87±4,26 70,38±3,80** 
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51,87±4,07 тис./мл, і був в 1,14 раза менше, ніж у телят дослідних груп. На 60-у 

добу досліджень у телят контрольних груп в середньому кількість інфузорій у 

рубці підвищилась до 56,27±3,80 тис./мл, що в 1,09 раза більше даного 

показника на 45-у добу, однак в 1,07 раза менше кількості інфузорій в 1 мл 

вмісту рубця телят дослідних груп. В наступні два дослідження (90-а та 180-а 

доба) кількість інфузорій в рубці в середньому була більше у телят дослідних 

груп в 1,06-1,14 раза (р<0,05). Впродовж часу досліджень, кількість інфузорій у 

вмісті рубця телят дослідних підгруп більшою виявилась у тварин, які 

народилися у другий період досліду. 

Результати проведених досліджень свідчать, що загальна кількість 

мікроорганізмів в 1 мл вмісту рубця була більшою у телят піддослідних груп 

(рис. 3.1). 

 

У телят контрольних підгруп, які народилися у перший період досліду, 

загальна кількість мікроорганізмів у рубці на час появи жуйного процесу, 

незалежно від маси тіла, коливалась від 3,44±0,32 до 3,76±0,70 млн/мл. У телят 

дослідних підгруп під час появи жуйного процесу загальна кількість 

мікроорганізмів в 1 мл вмісту рубця була більше, ніж у телят контрольних 

підгруп в 1,11; 1,25 та в 1,26 раза (р<0,01), а в середньому – в 1,21 раза (р<0,01). 
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Рис. 3.1 Загальна кількість мікроорганізмів в 1 мл вмісту рубця у 

перший період досліду, млн / мл

1 к 2 к 3 к в середньому к 1 д 2 д 3 д в середньому д
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На 45-у добу життя телят нами встановлено збільшення кількості 

мікроорганізмів в 1 мл вмісту рубця, як у контрольних тварин, так і дослідних 

підгруп. Упродовж послідуючого часу досліджень, тобто на 60-у, 90-у та 180-у 

добу життя у телят першої групи контрольної підгрупи загальна кількість 

мікроорганізмів в 1 мл вмісту рубця збільшується в 1,10; 1,24 та 1,26 раза. У 

телят дослідної підгрупи першої групи кількість мікроорганізмів в 1 мл вмісту 

рубця збільшується за вищевизначені періоди в 1,07; 1,06 в 1,13 раза (р<0,05) і в 

середньому залишається більше, ніж у телят контрольних підгруп, в 1,11, в 1,07 

та в 1,12 раза (р<0,05). У телят третьої дослідної підгрупи, які народилися у 

перший період досліду, кількість мікроорганізмів виявилась на 180-у добу 

життя найбільшою і становила 6,40±0,48 млн/мл, що в 1,14 раза більше 

(р<0,05), ніж у телят контрольної підгрупи. В середньому кількість 

мікроорганізмів в 1 мл вмісту рубця телят дослідних підгруп, отелення яких 

відбувалось у перший період досліду, була більшою, ніж у телят контрольних 

підгруп, в 1,12 раза (р<0,05). У телят, які народились у другий період досліду, 

кількість мікроорганізмів в 1 мл вмісту рубця також збільшувалась від часу 

появи жуйного процесу до 180-ї доби життя (рис. 3.2). 

0

2

4

6

8

початок 

жуйного 

процесу

45 доба 60 доба 90 доба 180 доба

3
,5

4

3
,9

6

4
,1

6 5
,0

8

5
,3

6

3
,7

8

3
,7

4

4
,2

2

4
,5

8

5
,0

6

3
,7

2

4
,0

8

4
,2

6 4
,9

6

5
,4

6

3
,6

8

3
,9

2

4
,2

1 4
,8

7

5
,2

9

4
,2 4
,2

8

4
,7

8 5
,6

6

6
,1

6

4
,3

2

4
,5

4

4
,7

6

4
,9

8 5
,8

4
,6

5
,6

4

5
,7

8

5
,4

8

5
,5

6

4
,3

7

4
,8

2

5
,1 5
,3

7

5
,8

4

Рис. 3.2 Загальна кількість мікроорганізмів в 1 мл

вмісту рубця у другий період досліду, млн/м

1 к 2 к 3 к в середньому к 1 д 2 д 3 д в середньому д

 

Однак необхідно зазначити, що в цей період кількість мікроорганізмів у 

1 мл вмісту рубця була меншою у порівнянні з тваринами відповідних груп, які 
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народилися у перший період досліду. У телят контрольних підгруп на 180-у 

добу життя даний показник виявився на 6,04 %, а телят дослідних підгруп – на 

5,38 % менше, ніж у телят, які народилися у перший період досліду. Від 

кількісного складу мікроорганізмів в 1 мл вмісту рубця телят дослідних підгруп 

під час першого та другого періодів досліджень залежала наявність загальної 

маси мікроорганізмів вмісту рубця (табл. 3.24). 

Таблиця 3.24 

Загальна маса мікроорганізмів у рубці (г/ 100 мл) 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 у порівнянні з телятами контрольних підгруп 

П
ер

іо
д

и
 

Групи 

тварин 

Вік тварин (діб) 

Час появи 

жуйного 

процесу 

45 60 90 180 

О
сі

н
н

ь
о

-з
и

м
о
в
и

й
 

І 
К 0,0800±0,0004 0,090±0,0005 0,1020±0,0012 0,1122±0,0008 0,1146±0,0008 

Д 0,096±0,00036* 0,1008±0,0022 0,1096±0,0024 0,1186±0,0012 0,1294±0,0009 

ІІ 
К 0,086±0,0006 0,098±0,0012 0,1032±0,0010 0,1140±0,0011 0,1194±0,0014 

Д 0,098±0,0020* 0,1012±0,0024 0,1104±0,0018 0,1196±0,0017 0,1286±0,0018 

ІІІ 
К 0,0880±0,0010 0,096±0,0011 0,1030±0,0008 0,1156±0,0016 0,1182±0,0014 

Д 0,1002±0,0012* 0,1028±0,0024 0,1048±0,0026 0,1190±0,0032 0,1290±0,0036 

В середньому по телятах: за осінньо-зимовий період 

К  

(n =9) 
0,085±0,0007 0,093±0,0009 0,1027±0,001 0,1139±0,0012 0,1174±0,0012 

Д  

(n =9) 
0,098±0,0012 0,1016±0,0023 0,1085±0,0023 0,1191±0,0020 0,1290±0,0021 

З
и

м
о
в
о

-в
ес

н
я
н

и
й

 

І 
К 0,078±0,008 0,084±0,0010 0,1008±0,0016 0,1120±0,0016 0,1130±0,0022 

Д 0,088±0,0010 0,096±0,0008 0,1008±0,0024 0,1104±0,0018 0,1206±0,0030 

ІІ 
К 0,080±0,0011 0,086±0,0010 0,1026±0,0018 0,1106±0,0024 0,1186±0,0032 

Д 0,094±0,0012 0,1006±0,011 0,1036±0,0022 0,1136±0,0016 0,1234±0,0024 

ІІІ 
К 0,082±0,0010 0,088±0,0008 0,1020±0,0012 0,1142±0,0024 0,1194±0,0018 

Д 0,1022±0,0024 0,1038±0,0036 0,1040±0,0026 0,1156±0,0032 0,1204±0,0030 

В середньому по телятах: другого періоду досліджень 

К (n =9) 0,0800±0,0030 0,086±0,0033 0,1018±0,0015 0,1123±0,0032 0,1170±0,0021 

Д (n=9) 0,0900±0,0015 0,1001±0,0050 0,1028±0,0036 0,1132±0,0022 0,1215±0,0028 
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Встановлено, що у телят контрольних підгруп під час початку жуйного 

процесу загальна маса мікроорганізмів коливалась від 0,0800±0,0004 до 

0,0880±0,0010 г/100 мл. У телят дослідних підгруп у цей час даний показник 

виявився в 1,22; в 1,16 та в 1,15 раза більше (р<0,05), ніж у тварин контрольних 

підгруп.  

В послідуючому, на 45-у добу загальна маса мікроорганізмів у рубці телят 

першої контрольної підгрупи підвищилась в 1,13; другої – в 1,07, а третьої – в 

1,07 раза. У телят дослідних підгруп загальна маса мікроорганізмів рубця на 

45-у добу виявилась більше у порівнянні з їх вмістом у рубці телят контрольних 

підгруп.  

В середньому на 45-у добу життя телят загальна маса мікроорганізмів 

становила 0,093±0,0009 г/100 мл у телят контрольних підгруп і була на 

0,0086±0,0001 г/100 мл менше, ніж у телят дослідних підгруп.  

У телят контрольних підгруп осінньо-зимового періоду народження 

першої, другої та третьої груп на 180-у добу життя  в середньому загальна маса 

мікроорганізмів становила 0,1174±0,0014 г /100 мл вмісту рубця і була на 

9,88 % менше, ніж у телят дослідних підгруп. 

У телят, які народились у перший період досліду, загальна маса 

мікроорганізмів у рубці  підвищувалася в динаміці досліджень до 180-ї доби 

життєдіяльності тварин.  

Однак необхідно відзначити, що у телят зимово-осіннього сезону 

народження їх вміст був менше, ніж  у тварин обох підгруп (контрольні та 

дослідні підгрупи), у порівнянні з даним показником телят відповідних груп, 

які включені у дослід  в  зимово-осінній період. Найбільш суттєво ця різниця 

проявляється на 90-у та 180-у  добу життєдіяльності  телят.  

В середньому, на 90-у добу у  телят контрольних та дослідних підгруп, 

які народились у перший період досліду, вміст мікроорганізмів у рубці 

становив 0,1123±0,0032 та 0,1132±0,0022 г/100 мл. 
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3.4.3. Специфічна активність амілолітичних, протеолітичних та 

целюлозолітичних мікроорганізмів і вміст ЛЖК у рубці. 

Активність мікроорганізмів у рубці, які розщеплюють легкоперетравні 

вуглеводи, і в першу чергу амілазу, значно більшою виявилась у телят 

дослідних підгруп, які народилися у першому періоді досліду (рис. 3.3).  

Рис. 3.3. Активність мікроорганізмів вмісту рубця, які розщеплюють 

легкоперетравні вуглеводи корму (телята в перший період досліду, 

ум. ам. од. ) 

 

У телят контрольних підгруп активність вищезазначеної групи 

мікроорганізмів у рубці коливалась від 0,47±0,04 до 0,52±0,05 ум. ам. од. під 

час появи жуйного процесу. 

У телят дослідних підгруп на час появи жуйного процесу активність 

мікроорганізмів у рубці, які розщеплюють легкоперетравні вуглеводи у рубці 

була вищою і коливалась від 0,63±0,02 до 0,79±0,04 ум. ам. од., що в 

середньому більше в 1,49 раза (р<0,01), ніж у телят контрольних підгруп. На 

45-у добу життя у телят як дослідних, так і контрольних підгруп першого 

періоду досліду активність мікроорганізмів у рубці, які розщеплюють 

легкоперетравні вуглеводи, підвищилась. Однак в цей час у телят контрольних 

підгруп вона залишалась меншою, ніж у телят дослідних підгруп, відповідно в 

1,50; 1,24 та 1,27 раза (р<0,01), а в середньому – в 1,35 раза (р<0,01). В 
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послідуючому, до 180-ї доби життя телят дослідних та контрольних підгруп 

активність мікроорганізмів у рубці, які розщеплюють легкоперетравні 

вуглеводи, підвищується. Встановлено, що на 60-у, 90-у та 180-у добу 

амілолітична активність вмісту рубця у телят контрольної підгрупи першої 

групи, у порівнянні з 45-ю добою, зростала в 1,12; 1,13 та в 1,15 раза (р<0,05). 

Водночас, на 180-у добу життя телят активність мікроорганізмів у рубці, які 

розщеплюють легкоперетравні вуглеводи тварин контрольних підгруп, була в 

1,40 раза (р<0,01); 1,11 раза (р<0,05) та в 1,10 раза (р<0,05) менше даного 

показника телят дослідних підгруп першого періоду. В середньому даний 

показник телят дослідних підгруп першого періоду досліду була в 1,27 раза 

(р<0,01) більшою. 

У телят дослідних підгруп, які народилися у другий період досліду, 

активність мікроорганізмів у рубці, які розщеплюють легкоперетравні 

вуглеводи, також підвищувалась від часу появи жуйного процесу до 180-ї доби 

життя тварин (табл. 3.4).  

Рис. 3.4. Амілолітична активність мікроорганізмів у рубці телят в 

другому періоді досліду, ум. ам. од. 

За період досліджень активність мікроорганізмів у рубці, які 

розщеплюють легкоперетравні вуглеводи у телят контрольних підгруп на 45-у 

добу підвищилась в 1,05, в 1,14, в 1,08 раза (р<0,05). У телят дослідних підгруп 
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на 45-у добу життя активність даної групи мікроорганізмів у рубці 

підвищилась, у порівнянні з попереднім показником, в 1,08 та 1,18 раза, і була 

більше даного показника телят контрольних підгруп першої та другої груп в 

1,13 та в 1,18 раза (р<0,05). 

На 60-у добу встановлено значне підвищення активності мікроорганізмів 

вмісту рубця, які розщеплюють легкоперетравні вуглеводи у телят дослідних 

підгруп другого періоду досліду у порівнянні з даним показником телят 

контрольних підгруп, в 1,20, в 1,07 та в 1,04 раза. 

На 180-у добу життя телят дослідних підгруп в середньому активність 

даної групи мікроорганізмів у рубці виявилась на рівні 0,60±0,014 ум. ам. од., 

що в 1,13 раза більше, ніж у телят контрольних підгруп (р<0,05).  

Важливим показником формування процесів рубцевої ферментації є 

активність групи мікроорганізмів, які забезпечують розщеплення кормового 

протеїну у рубці (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Протеолітична активність мікроорганізмів рубця

у телят у перший період досліду

(пр. од., M m, n=9)

1 к 2 к 3 к в середньому к 1 д 2 д 3 д в середньому д

 

Доведено, що активність групи протеолітичних мікроорганізмів значною 

була на початку досліду (початок  жуйного процесу). Так, у тварин  першої 

групи контрольної підгрупи активність мікроорганізмів, які розщеплюють 

кормовий протеїн, становив 1,48±0,16 пр. од., що в 1,66 раза (р<0,01) менше, 

ніж у тварин даної групи, але дослідної підгрупи. Необхідно відзначити, що у 
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тварин дослідних підгруп наступних двох груп (другої та третьої)  

протеолітична активність вмісту рубця виявилась  на початку досліду в 1,47-

1,92 раза (р<0,01) більше  даного показника телят контрольних підгруп. В 

подальшому, у перший період досліду на 45-у добу встановлена  наступна 

картина. У телят дослідних та контрольних підгруп  активність мікроорганізмів, 

які розщеплюють протеїн корму, хоча невірогідно, але знижується. Водночас на 

45-у добу досліджень активність вищезазначеної групи мікроорганізмів у вмісті 

рубця телят, які віднесені до  дослідних підгруп, залишається вірогідно більше, 

ніж у тварин контрольних підгруп, відповідно в 1,33 (р<0,01), в 1,56 та в 1,93 

раза (р<0,01). 

На час третього дослідження (60-а доба) загальна тенденція до зниження 

протеолітичної активності вмісту рубця зберігається.  

У телят першої групи контрольної підгрупи активність мікроорганізмів, 

які розщеплюють протеїн корму, становив 1,54±0,32 пр. од. і він виявився в 1,40 

раза (р<0,01) менше, ніж у телят дослідної підгрупи. У дослідних тварин (друга 

та третя групи) на 60-у добу активність мікроорганізмів, які розщеплюють 

протеїн корму, була в 1,59-1,93 раза  вірогідно більшою (р<0,01). 

Формування рубцевого травлення супроводжується подальшим 

зниженням активності протеолітичних мікроорганізмів (рис. 3.6). На  90-у добу 

першого періоду досліду протеолітична активність мікроорганізмів знизилась у 

телят усіх груп. У тварин контрольних підгруп на 90-у добу протеолітична 

активність вмісту рубця коливалась від 0,98±0,12 до 0,80±0,20 пр. од. У тварин, 

які віднесені до  дослідних підгруп, даний показник на 90  добу виявився в 2,08 

(р<0,001) та 1,95 раза (р<0,001) більше, ніж у тварин контрольних підгруп. 

На 180-у добу досліду у тварин контрольних підгруп активність 

протеолітичних мікроорганізмів виявилась в 2,34 раза (р<0,001), в 2,35 раза 

(р<0,001) та в 2,23 раза меншою, ніж у телят, які віднесені до  дослідних 

підгруп. 
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В середньому в динаміці досліджень протеолітична активність вмісту 

рубця телят контрольних підгруп виявилась в 1,66 раза (р<0,01), в 1,54 раза 

(р<0,01), в 1,57 раза (р<0,001), в 2,13 раза (р<0,001) та в 2,27 раза (р<0,01) 

меншою, ніж у телят дослідних підгруп. 

У другому періоді досліду нами встановлено, що динаміка протеолітичної 

активності вмісту рубця телят характеризується також послідовним його 

зниженням від початку жуйного процесу до 180-ї доби досліджень. 

На час першого дослідження, коли починається процес відригування 

корму, у телят контрольної підгрупи першої групи протеолітична активність 

становила 1,32±0,08 пр. од., що в 1,68 раза (р<0,01) менше, ніж у телят 

дослідної підгрупи. У тварин двох наступних груп контрольних підгруп на час 

появи процесу відригування і повторного пережовування корму протеолітична 

активність вмістимого рубця виявилась в 1,58-1,65 раза (р<0,01) менше, ніж у 

телят  дослідних  підгруп. На 45-у та 60-у добу другого періоду досліду ми 

спостерігали поступове зниження протеолітичної активності вмісту рубця як у 

тварин контрольних, так і дослідних підгруп. На 45-у добу досліду даний 

показник виявився у тварин дослідних підгруп в 1,53 раза (р<0,01), в 1,86 раза 

(р<0,001) та в 1,78 раза більше (р<0,01), ніж у телят контрольних підгруп. 
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На 60-у добу встановлено подальше зниження протеолітичної активності 

вмісту рубця телят усіх груп. Однак у тварин дослідних підгруп даний показник 

на 60-у добу залишався в 2,33 раза (р<0,001), в 2,02 раза (р<0,001) та в 1,88 раза 

(р<0,01) більше, ніж у телят контрольних підгруп. 

На 90-у добу другого періоду досліду протеолітична активність вмісту 

рубця телят дослідних підгруп була в 2,23 -1,90 раза (р<0,001), а на 180-у добу – 

в 2,42, в 1,95 та в 1,78 раза (р<0,001) більше, ніж у телят контрольних підгруп. 

В середньому, протеолітична активність вмістимого рубця у телят 

дослідних підгруп у другий період досліду виявилась в 1,83 раза (р<0,01), в 1,57 

раза (р<0,01), в 2,07 раза (р<0,001), в 2,12 раза (р<0,001), та в 2,04 раза більше, 

ніж у телят контрольних підгруп. 

Важливою складовою процесів рубцевої ферментації у тварин є здатність 

мікроорганізмів розщеплювати клітковину корму. З огляду на це значного 

значення у формуванні процесів рубцевої ферментації має целюлозолітична 

активність мікроорганізмів (табл. 3.7). 
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Рис. 3.7. Целюлозолітична активність вмісту рубця

у перший період досліду, %
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Результати наших досліджень дозволяють стверджувати про підвищення 

активності даної групи мікроорганізмів у телят від початку жуйного процесу до 

180-ї доби досліду. 
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Встановлено, що вплив подразника у вигляді оцтової кислоти позитивно 

позначається на формуванні рубцевої ферментації у телят. Так, на час початку 

процесів рубцевої ферментації у телят дослідних підгруп (перший період 

досліду), целюлозолітична активність вмісту рубця коливалась у межах від 

9,04±0,02 % до 9,12±0,08 %, в 1,58 раза (р<0,01) більше, ніж у телят 

контрольних підгруп. На 15-у добу у телят як дослідних, так і контрольних 

підгруп целюлозолітична активність вмісту рубця підвищувалась. У телят 

першої групи контрольної підгрупи даний показник становив 7,62±0,13 %, що в 

1,30 раза менше, ніж у телят дослідної підгрупи, однак в 1,25 раза більше, ніж 

за попереднє дослідження (р<0,01).  

У телят контрольних підгруп на 45-у добу целюлозолітична активність 

вмісту рубця підвищилась в 1,30 раза (р<0,05) та в 1,04 раза у порівнянні з 

попереднім показником, однак залишалась на цей час в 1,20-1,55 раза (р<0,01) 

менше, ніж у телят дослідних підгруп. 

На 60-у добу досліду целюлозолітична активність вмісту рубця телят як 

контрольних, так і дослідних підгруп підвищувалась. 

Однак у телят дослідних підгруп даний показник був значно більше. У 

телят контрольної підгрупи першої групи целюлозолітична активність досягла 

8,08±0,08 %, а у телят дослідних підгруп 10,34±0,24, що в 1,28 раза  (р<0,05) 

більше. У дослідних телят другої та третьої груп активність целюлозолітичних 

мікроорганізмів на 60-у добу була в 1,27 – 1,52 раза більше, ніж у телят 

контрольних підгруп. В послідуючому на 90-у та 180-у добу у телят першої 

групи контрольної підгрупи целюлозолітична активність мікроорганізмів рубця 

становила від 8,36±0,28 до 8,88±0,14 %, що була в 1,41-1,35 раза менше, ніж у 

тварин дослідної підгрупи (р<0,01). У телят другої та третьої груп дослідної 

підгрупи на 90-у та 180-у добу досліду  даний показник виявився відповідно в 

1,16-1,19 раза (р<0,05) та в 1,23-1,31 раза (р<0,01) більше.  

В середньому у перший період досліду целюлозолітична активність 

вмісту рубця телят дослідних підгруп була в динаміці досліджень від початку 
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жуйного процесу до 180-ї доби в 1,60, в 1,38, в 1,37, в 1,35 та в 1,41 раза більше 

(р<0,01), ніж у телят контрольних підгруп (р<0,01). 

У другий період досліду (рис. 3.8.) встановлена динаміка підвищення 

активності целюлозолітичних мікроорганізмів телят від початку процесу 

рубцевого травлення до 180-ї доби зберігається. На час початку процесу жуйки 

активність даної групи мікроорганізмів у вмісту рубця телят дослідних підгруп 

була в 1,53, 1,57, в 1,65 раза (р<0,01) більше, ніж у тварин контрольних підгруп, 

і в середньому – в 1,58 раза (р<0,01). 
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Рис. 3. 8. Целюлозолітична активність вмісту рубця

у другий період досліду, %
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На 45-у добу досліджень целюлозолітична активність вмісту рубця телят 

контрольних підгруп підвищилась, у порівнянні з попередніми даними (початок 

жуйного процесу), в 1,04, 1,05, в 1,02 раза, але була менше, ніж у телят 

дослідних підгруп в 1,38, 1,50 та в 1,46 раза (р<0,01). В послідуючому, 

целюлозолітична активність вмісту рубця підвищувалась у телят контрольної 

підгрупи першої групи на 60-у добу – на 3,82 %, на 90-у добу – в 1,11 раза і в 

1,15 раза, однак  була в 1,36 раза на 60-у добу, на 90-у добу – в 1,35 раза і на 

180-у добу – в 1,34 раза менше, ніж у телят дослідної підгрупи (р<0,01). 

В середньому целюлозолітична активність мікроорганізмів рубця телят 

дослідних підгруп виявилась в 1,58, 1,44, 1,37, 1,35 та в 1,32 раза (р<0,01) 

більше, ніж у телят тварин контрольних підгруп.   

Більша кількість мікроорганізмів у рубці телят першого періоду 

досліджень сприяла підвищенню вмісту ЛЖК у рубцевій рідині. Нами 
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встановлено, що вміст ЛЖК у рубці  телят дослідних підгруп виявився значно 

більше, ніж у телят контрольних підгруп. Так, у телят контрольних підгруп 

першого періоду досліду вміст ЛЖК коливався від 5,80±0,20 до 6,14±0,36 

ммоль/100 мл (рис. 3.9). 
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Рис. 3. 9. Вміст ЛЖК у рубцевій рідині у перший період досліду, 

ммоль / 100 мл
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В середньому у телят вищезазначених груп даний показник становив 

6,10±0,32 ммоль / 100 мл, що в 1,08 раза більше. В послідуючому, на 45-у добу 

життя телят вміст летких жирних кислот вірогідно зростав у тварин дослідних 

підгруп відповідно в 1,16 (р<0,05) 1,27 та 1,30 раза (р<0,01). В середньому  у 

рубці телят дослідних підгруп вміст ЛЖК виявився на час досліду в 1,24 раза 

більше (р<0,01). На 60-у добу досліджень вміст летких жирних кислот у вмісті 

рубця телят дослідних підгруп залишався більшим, ніж у телят контрольних 

підгруп, в 1,19 раза (р<0,05). В послідуючий період досліджень (90-а та 180-а 

доба життя тварин) активність процесів рубцевого травлення у телят дослідних 

підгруп залишалась більш високою, про що свідчить вміст ЛЖК у рубці.  На 90-

у добу вміст ЛЖК виявився в середньому більше у телят дослідних підгруп в 

1,24 раза (р<0,01), а на 180-у добу – в 1,18 раза більше (р<0,05). Подібну 

динаміку вмісту ЛЖК у рубці нами встановлено у телят другого періоду 

досліду (рис. 3.10).  

Тобто за весь час досліджень вміст ЛЖК у рубці телят дослідних підгруп 

був вище, ніж у телят контрольних підгруп (в середньому в 1,14; 1,23; 1,16; 1,19 
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та в 1,12 раза (р<0,05), однак був менше, ніж їх вміст у рубці телят дослідних 

підгруп першого періоду досліджень – на 8-12 %. 
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Рис. 3. 10. Вміст ЛЖК у рубцевій рідині у другий період досліду, 
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3.4.4. Показники вуглеводно-ліпідного обміну в крові телят 

на 180-у добу досліду. 

У телят осінньо-зимового періоду народження показники вуглеводно-

ліпідного обміну (табл. 3.25) значно відрізнялись.  

Більш високий рівень синтезу ЛЖК у рубці телят сприяв їх більш 

високому вмісту у крові. Так, у телят першої групи контрольної підгрупи на 

180-у добу вміст ЛЖК у крові  становив 1,32±0,14 ммоль/л, що в 1,32 раза 

(р<0,01) менше, ніж у телят дослідної підгрупи. Подібна картина щодо вмісту 

ЛЖК у крові нами встановлена у телят другої та третьої груп осінньо-зимового 

періоду народження. У телят дослідних підгруп вміст ЛЖК у крові був більше в 

1,28-1,41 раза, ніж у телят контрольних підгруп. 

В середньому на 180-у добу вміст ЛЖК у крові телят дослідних груп 

виявився в 1,33 раза більше, ніж у телят контрольних підгруп. Вміст НЕЖК у 

крові телят дослідних підгруп на 180-у добу життя тварин був на 4,76% більше 

даного показника телят контрольних підгруп. Вміст глюкози у крові телят 

дослідних підгруп осінньо-зимового періоду народження був невірогідно 
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більше, однак більш високий вміст ЛЖК у крові телят даних підгруп сприяв 

тому, що відношення глюкози до ЛЖК становило 1,33 у телят дослідних 

підгруп. 

Таблиця 3.25 

Показники вуглеводно-ліпідного обміну в крові телят 

на 180-у добу (M±m, n=9) 

П
ер

іо
д

и
 

Групи 

тварин 

Вік тварин (діб) 

Кетонові 

тіла, 

ммоль/л 

Заг. кількість 

ЛЖК, 

ммоль/л 

НЕЖК, 

ммоль/л 

Цукор, 

ммоль/л   

Відношення 

глюкози до 

ЛЖК 

О
сі

н
н

ь
о

-з
и

м
о
в
и

й
 

І 
К 0,65±0,06 1,32±0,14 1,30±0,01 2,56±0,12 1,94 

Д 0,58±0,04 1,74±0,22 1,24±0,02 2,24±0,14 1,29 

ІІ 
К 0,67±0,08 1,28±0,18 1,32±0,01 2,38±0,17 1,86 

Д 0,55±0,10 1,64±0,12 1,26±0,01 2,18±0,21 1,33 

ІІІ 
К 0,66±0,02 1,12±0,08 1,36±0,02 2,30±0,12 2,05 

Д 0,54±0,04 1,58±0,16 1,28±0,02 2,16±0,16 1,37 

В середньому по телятах: за осінньо-зимовий період 

К (n =9) 0,66±0,05 1,24±0,13 1,32±0,01 2,14±0,13 1,95 

Д (n =9) 0,55±0,06 1,65±0,16 1,26±0,01 2,19±0,17 1,33 

З
и

м
о
в
о

-в
ес

н
я
н

и
й

 

І 
К 0,66±0,06 1,12±0,18 1,32±0,01 2,42±0,08 2,16 

Д 0,54±0,08 1,56±0,14 1,26±0,01 2,18±0,12 1,39 

ІІ 
К 0,68±0,04 1,08±0,12 1,36±0,02 2,32±0,18 2,15 

Д 0,56±0,02 1,44±0,16 1,28±0,08 2,10±0,10 1,46 

ІІІ 
К 0,64±0,04 1,02±0,09 1,38±0,04 2,18±0,12 2,14 

Д 0,56±0,06 1,36±0,12 1,29±0,06 2,02±0,16 1,49 

В середньому по телятах: за зимово-весняний період 

К (n =9) 0,66±0,04 1,07±0,13 1,35±0,02 2,30±0,12 2,15 

Д (n =9) 0,55±0,05 1,45±0,14 1,27±0,05 2,10±0,13 1,44 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 у порівнянні з телятами контрольних підгруп 

У телят контрольних підгруп осінньо-зимового періоду народження 

відношення глюкози до ЛЖК було 1,95. 
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Необхідно відзначити, що (табл. 3.25) у телят зимово-весняного періоду 

народження вміст кетонових тіл у крові не відрізнявся від телят осінньо-

зимового періоду народження і становив 0,66±0,04 ммоль/л у телят 

контрольних підгруп та 0,55±0,05 ммоль/л – у тварин дослідних підгруп (в 1,20 

раза менше, р<0,01). Загальна кількість ЛЖК у крові телят контрольних підгруп 

була в 1,36 раза менше, ніж у телят дослідних підгруп. НЕЖК у крові телят 

дослідних підгруп в середньому виявлено 1,27±0,05 ммоль/л, що на 6,30% 

менше, ніж у телят контрольних підгруп. Вміст глюкози у крові телят 

контрольних підгруп в середньому становив 2,30±0,12 ммоль/л, що в 1,10 раза 

більше даного показника телят дослідних підгруп (р<0,05). Вміст ЛЖК до 

глюкози у телят дослідних підгруп становив в середньому 1,44 і 2,15 у телят 

контрольних підгруп на 180-у добу досліджень. 

 

3.4.5. Фізіолого-біохімічні показники крові телят на 180-у добу. 

Фізіолого-біохімічні показники крові телят осінньо-зимового періоду 

народження виявились більшими, ніж у телят зимово-весняного періоду 

народження (табл. 3.26). Встановлено, що вміст піровиноградної кислоти в 

середньому становив 163,71±2,92 ммоль/л, у телят контрольних підгруп він 

виявився в 1,09 раза більше, ніж у телят дослідних підгруп. Вміст даного 

метаболізму у крові телят зимово-весняного періоду народження був 

наступним: 166,36±3,02 ммоль/л у тварин контрольних підгруп та 143,50±2,71 

ммоль/л (в 1,16 раза менше, р<0,05). 

У телят осінньо-зимового періоду народження дослідних підгруп вміст 

молочної кислоти у крові становив 0,72±0,14 ммоль/л, що в 1,65 раза менше, 

ніж у тварин контрольних підгруп. Подібна картина нами виявлена за вмістом 

молочної кислоти у крові телят зимово-весняного періоду народження. 

У тварин дослідних підгруп його вміст виявився в 1,41 раза менше, ніж у 

телят контрольних підгруп (р<0,01). Загального білка у крові телят дослідних 

підгруп осінньо-зимового періоду народження визначено від 94,80±0,94 г/л до 

92,80±1,54 г/л і в середньому – 93,70±1,21 г/л. У телят контрольних підгруп 
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осінньо-зимового періоду народження вміст загального білка виявився в 

середньому на рівні 84,70±1,11 г/л, що в 1,11 раза (р<0,05) менше, ніж у телят 

дослідних підгруп. 

Таблиця 3.26 

Фізіолого- біохімічні показники крові телят на 180 добу 

П
ер

іо
д

и
 

Групи 

тварин 

Вік тварин (діб) 

Піровино-

градна к-та, 

мМ/л 

Молочна 

кислота, 

мМ/л 

Заг. білок 

г/л 

Заг. 

ліпіди, 

г/л 

Фосфо-

ліпіди  

ммоль/л 

Aльбу-

міни, г% 

Глобу-

ліни,  г% 

О
сі

н
н

ь
о

-з
и

м
о
в
и

й
 

І 
К 0,17±0,003 1,18±0,12 98,80±1,16 2,92±0,08 2,42±0,12 2,90±1,65 6,98±0,21 

Д 0,15±0,00 3 0,70±0,08 88,20±0,94 3,46±0,12 2,92±0,24 3,02±1,70 5,80±0,25 

ІІ 
К 0,16±0,002 1,16±0,16 92,20±1,10 2,84±0,12 2,56±0,08 2,98±1,73 6,24±0,20 

Д 0,15±0,002 0,72±0,12 84,80±1,16 3,28±0,18 2,78±0,14 3,12±1,69 5,36±0,34 

ІІІ 
К 0,16±0,00 1 1,18±0,18 90,12±1,08 2,16±0,14 2,32±0,18 2,92±1,71 6,09±0,16 

Д 0,15±0,003 0,74±0,21 84,60±1,54 3,12±0,12 2,88±0,12 3,08±1,68 5,38±0,25 

В середньому по телятах: за осінньо-зимовий період   

К      

(n =9) 
0,16±0,002 1,17±0,15 93,70±1,11 2,64±0,11 2,43±0,13 2,93±1,73 6,43±0,22 

Д      

(n =9) 
0,15±0,002 0,72±0,14 85,8±1,21 3,28±0,14 2,86±0,17 3,07±1,72 5,51±0,21 

З
и

м
о
в
о

-в
ес

н
я
н

и
й

 

І 
К 0,17±0,003 1,14±0,16 95,12±0,96 2,74±0,11 2,24±0,12 2,86±1,70 6,65±0,35 

Д 0,14±0,001 0,72±0,14 84,40±1,10 3,02±0,12 2,80±0,46 3,00±1,68 5,44±0,14 

ІІ 
К 0,17±0,002 1,61±0,08 85,30±1,00 2,56±0,18 2,08±0,06 2,84±1,65 5,69±0,27 

Д 0,15±0,003 1,02±0,11 82,10±1,25 2,88±0,21 2,56±0,14 3,02±1,73 5,19±0,32 

ІІІ 
К 0,17±0,002 1,08±0,12 84,16±1,35 2,42±0,12 1,96±0,12 2,80±1,70 5,62±0,24 

Д 0,14±0,002 0,98±0,08 81,60±1,06 2,54±0,16 2,12±0,16 3,10±1,71 5,06±0,38 

В середньому по телятах: за зимово-весняний період   

К      

(n =9) 
0,17±0,003 1,27±0,12 88,19±1,10 2,57±0,14 2,09±0,10 2,83±1,72 5,98±0,30 

Д       

(n =9) 
0,14±0,002 0,90±0,11 82,70±1,14 2,81±0,16 2,49±0,25 3,04±1,70 5,23±0,29 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 у порівнянні з телятами контрольних підгруп 

У тварин зимово-весняного періоду народження вміст загального білка у 

крові на 180-у добу в середньому становив 90,80±1,14 г/л, що в 1,10 раза 
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більше, ніж у тварин контрольних підгруп. Поряд з цим, показники загальних 

ліпідів та фосфоліпідів у крові телят дослідних підгруп осінньо-зимового 

періоду народження та зимово-весняного періоду народження виявилися, 

відповідно, в 1,24-1,18 та в 1,10-1,19 раза більше, ніж у телят контрольних 

підгруп.  

 

3.4.6. Індекси крові телят на 180-у добу досліду. 

Активізація рубцевої ферментації у телят дослідних підгруп суттєво 

підвищила рівень обміну речовин в організмі, про що свідчать відповідні 

індекси (табл. 3.27).  Так, азотистий індекс у телят осінньо-зимового періоду 

народження дослідних підгруп коливався від 1,03±0,01 до 0,82±0,02 і в 

середньому становив 0,91±0,02 при 0,77±0,02 у телят контрольних підгруп. У 

дослідних тварин зимово-весняного періоду народження (дослідна підгрупа, 

перша група) азотистий індекс виявився на рівні 0,91±0,01, а у телят 

контрольних підгруп становив 0,78±0,01. У телят другої та третьої груп 

контрольних підгруп зимово-весняного періоду народження азотистий індекс 

коливався від 0,74±0,02 до 0,70±0,02 і становив 0,85±0,03-0,78±0,02 у телят 

дослідних підгруп. 

Піруват-лактатний індекс організму телят піддослідних груп осінньо-

зимового періоду народження коливався від 2,20±0,06 до 2,00±0,03 і в 

середньому склав 2,09±0,04. Поряд з цим даний індекс крові телят контрольних 

підгруп виявився значно нижчим і коливався від 1,43 до 1,34, що в середньому 

становило 1,40 раза –  в 1,49  раза менше (р<0,01) даного показника телят 

дослідних підгруп. У телят зимово-весняного періоду народження контрольних 

підгруп даний індекс становив в середньому 1,31 раза, що в 1,21 раза (р<0,01) 

менше, ніж даний індекс телят дослідних підгруп. 

Необхідно відзначити, що білковий індекс крові телят осінньо-зимового 

періоду народження контрольних підгруп коливався від 0,42±0,01 до 0,48±0,02 

при 0,52±0,02-0,58±0,01 у телят дослідних підгруп. 
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Таблиця 3.27 

Індекси крові телят на 180-у добу 
П

ер
іо

д
и

 

Групи 

тварин 

Індекси 

Сечовина, 

мг% 
Азотистий  

Лактат- 

піруватний 
Білковий  КЕЗ КК 

О
сі

н
н

ь
о

-з
и

м
о
в
и

й
 

І 
К 34,20±2,02 0,87±0,02 1,43±0,05 0,42±0,01 1,49±0,04 0,49±0,02 

Д 30,18±2,22 1,03±0,01 2,20±0,06 0,52±0,02 1,87±0,03 0,33±0,01 

ІІ 
К 36,80±1,90 0,77±0,03 1,42±0,04 0,48±0,01 1,48±0,04 0,53±0,03 

Д 34,40±1,50 0,88±0,02 2,08±0,05 0,58±0,01 1,74±0,04 0,34±0,02 

ІІІ 
К 38,20±2,12 0,68±0,01 1,34±0,04 0,48±0,02 1,31±0,05 0,60±0,01 

Д 35,30±1,90 0,82±0,02 2,00±0,03 0,57±0,02 1,66±0,03 0,34±0,01 

В середньому по телятах: за осінньо-зимовий період 

К (n =9) 36,40±2,04 0,77±0,02 1,40±0,04 0,46±0,01 1,42±0,04 0,54±0,02 

Д (n =9) 33,30±1,70 0,91±0,02 2,09±0,04 0,56±0,02 1,75±0,03 0,33±0,01 

З
и

м
о
в
о

-в
ес

н
я
н

и
й

 

І 
К 37,40±1,50 0,78±0,01 1,37±0,03 0,43±0,01 1,35±0,05 0,60±0,02 

Д 34,25±1,25 0,91±0,01 2,00±0,04 0,55±0,02 1,67±0,04 0,35±0,01 

ІІ 
К 38,20±2,20 0,74±0,02 1,50±0,04 0,50±0,01 1,29±0,04 0,63±0,03 

Д 35,50±1,75 0,85±0,03 1,42±0,05 0,58±0,02 1,56±0,05 0,39±0,01 

ІІІ 
К 38,70±1,60 0,70±0,02 1,56±0,04 0,50±0,02 1,20±0,03 0,63±0,02 

Д 36,40±2,08 0,78±0,02 1,49±0,03 0,61±0,01 1,49±0,03 0,41±0,02 

В середньому по телятах: за зимово-весняний період 

К (n =9) 38,00±1,83 0,74±0,02 1,48±0,04 0,48±0,01 1,28±0,04 0,62±0,02 

Д (n =9) 35,38±1,70 0,85±0,02 1,65±0,04 0,58±0,02 1,57±0,04 0,38±0,01 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 у порівнянні з телятами контрольних підгруп 

В середньому даний індекс виявився в 1,22 раза менше (р<0,01) у телят 

контрольних підгруп. В послідуючому, характеристика білкового індексу телят 

зимово-весняного періоду народження контрольних підгруп також була менше, 

ніж у телят дослідних підгруп (в 1,21 раза, р<0,01). У телят контрольних 

підгруп даний індекс в середньому становив 0,48±0,01 і 0,58±0,02 у телят 

дослідних підгруп. 
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КЕЗ за умов інтенсифікації процесів рубцевого травлення виявився 

значно більше у телят дослідних підгруп. В осінньо-зимовий період КЕЗ у телят 

контрольних підгруп коливався від 1,49±0,04 до 1,31±0,05 і становив в 

середньому 1,42±0,04. У телят дослідних підгруп даний індекс був на рівні 

1,75±0,03, що в 1,23 раза більше, ніж у телят контрольних підгруп. 

КК виявився більшим у телят контрольних підгруп і становив в 

середньому 0,54±0,02 у телят осінньо-зимового періоду народження і 0,62±0,02 

– у телят зимово-весняного періоду народження. У тварин дослідних підгруп 

КК виявився в 1,64-1,63 раза менше, ніж у телят контрольних підгруп. 

 

3.4.7. Висновки до розділу 3.4. 

1. Вміст аміаку під час появи рубцевого травлення у телят, які народились 

у зимово-весняний період, становив: 18,66±0,73 мг/% – у тварин контрольних 

підгруп і 18,31±0,62 мг/% – у телят дослідних підгруп, що менше, ніж у телят 

відповідних підгруп осінньо-зимового періоду народження – в 1,04 – 1,09 раза. 

2. На 90-у та 180-у добу досліджень  у телят дослідних підгруп осінньо-

зимового періоду народження в середньому  вміст аміаку  у рубці становив 

20,71±0,52 - 21,13±0,80 мг/%, що менше, ніж у телят контрольних підгруп в 

1,08 та 1,14 раза (р<0,05).  

3. У телят контрольних підгруп осіньо-зимового періоду народження 

першої, другої та третьої груп на 180-у добу життя  в середньому загальна маса 

мікроорганізмів становила 0,1174±0,0014 г /100 мл вмісту рубця і була на 

9,88 % менше, ніж у телят дослідних підгруп (р<0,05). 

4. На 180-у добу життя телят амілолітична активність вмісту рубця 

тварин контрольних підгруп була в 1,19 раза (р<0,05), 1,28 раза (р<0,01) та в 

1,29 раза (р<0,01) менше даного показника телят дослідних підгруп осінньо-

зимового періода народження. 

5. На 60-у, 90-у та 180-у добу в середньому целюлозолітична активність 

мікроорганізмів рубця у телят контрольних підгруп була в 1,16 раза, в 1,16 раза 

(р<0,05) та в 1,23 раза (р<0,01) менше, ніж у телят дослідних груп. 
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6. За весь час досліджень вміст ЛЖК у рубці телят дослідних підгруп  

другого періоду народження був вище, ніж у телят контрольних підгруп (в 

середньому в 1,14; 1,23; 1,16; 1,19 та в 1,12 раза (р<0,05), однак був менше, ніж 

їх вміст у рубці телят дослідних підгруп осінньо-зимового періоду народження 

– на 8-12%. 

7. На 180-у добу життя телят першої групи контрольної підгрупи вміст 

білкового азоту у рубці становив  49,78±2,54 мг%, що виявилось в 1,33 раза 

менше,  ніж  у телят дослідної підгрупи (р<0,01), а у телят другої та третьої 

груп дослідних підгруп вміст білкового азоту у рубці  на 180-у добу був в 1,07-

1,40  раза більше даного показника телят контрольних підгруп другого періоду 

народження (р<0,01). 

8. В середньому на 180-у добу вміст ЛЖК у крові телят дослідних груп 

виявився в 1,33 раза більше, ніж у телят контрольних підгруп, а  вміст НЕЖК 

був на 4,76% більше.  

9. Азотистий індекс у телят осінньо-зимового періоду народження 

дослідних підгруп коливався від 1,03 до 0,82 і в середньому становив 0,91 при 

0,77 у телят контрольних підгруп. 

10. Білковий індекс крові телят осінньо-зимового періоду народження 

контрольних підгруп коливався від 0,42 до 0,48 при 0,52-0,58 у телят дослідних 

підгруп. В середньому даний індекс виявився в 1,22 раза менше (р<0,01) у телят 

контрольних підгруп. 
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3.5. ПРИРОДНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ТЕЛЯТ, 

ЗАЛЕЖНО ВІД МАСИ ТІЛА ТА ПЕРІОДУ РОКУ НАРОДЖЕННЯ 

 

У процесі вирощування та отримання високопродуктивних тварин 

важливе значення має природна резистентність організму телят, яка у повній 

мірі пов’язана з процесами рубцевого травлення. Процеси в рубці забезпечують 

організм повноцінним мікробіальним білком та ЛЖК, які є надзвичайно 

важливими продуктами енергетичного забезпечення організму. Особливо 

важливо визначати природну резистентність організму  в динаміці росту та 

розвитку тварин, залежно від основних факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища та рубцевої ферментації. 

 

3.5.1. Активність кислої та лужної фосфатази крові телят, залежно від 

маси тіла та періоду року народження. 

 Нами встановлено, що активність лужної фосфатази сироватки крові 

телят першого та другого періоду народження поступово знижується від часу 

появи жуйного процесу до 180-ї доби життя. Необхідно зазначити, що на час 

появи жуйного процесу у телят дослідних підгруп активність лужної фосфатази 

сироватки крові виявилась невірогідно більша, ніж у телят дослідних підгруп. 

В послідуючому, на 45-у добу життя телят контрольних підгруп 

активність лужної фосфатази сироватки крові виявилась на 7,7 %, а на 60-у 

добу – на 11,1 % менша, ніж у телят дослідних підгруп. 

До 180-ї доби активність лужної фосфатази сироватки крові у телят 

контрольних підгруп осінньо-зимового періоду народження знизилась в 

середньому в 1,65 раза (р<0,01), а телят дослідних підгруп – в 1,62 раза (р<0,01). 

У телят контрольних підгруп, які народилися у другій період незалежно 

від маси тіла при народженні лужна активність сироватки крові коливалась під 

час появи жуйного процесу від 950,46±3,16 до 970,42±4,84 нмоль/с.л. У телят 

дослідних підгруп активність даного фермента виявилась у цей час невірогідно 

більше, ніж у телят контрольних підгруп. За час від появи жуйного процесу до 
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180-ї доби життя у телят контрольних підгруп другого періоду народження 

активність лужної фосфатази сироватки крові знижувалась в 1,71, а тварин 

дослідних підгруп – в 1,61 раза (р<0,01). Наведені у таблиці 3.28 дані свідчать, 

що активність кислої фосфатази у телят дослідних груп була значно вище, ніж у 

телят контрольних груп.   

Таблиця 3.28 

Активність лужної фосфатази (нмоль/с.л., М±m, n=5) 

П
ер

іо
д

и
 

Групи 

тварин 

Вік тварин (діб) 

Час появи 

жуйного 

процесу 

45 60 90 180 

О
сі

н
н

ь
о

-з
и

м
о
в
и

й
 

І 
К 97,22±2,02 780,82±4,12 686,68±3,92 562,54±6,14 570,48±3,96 

Д 986,34±3,84 804,36±5,38 792,34±4,16* 584,78±4,78 580,36±5,22 

ІІ 
К 986,18±4,14 790,12±4,92 698,82±4,28 652,24±5,36 590,98±5,96 

Д 1024,84±6,24 862,78±6,14 746,94±5,46 696,18±6,64 612,24±7,04 

ІІІ 
К 980,18±5,42 800,96±5,02 712,36±6,12 686,44±8,12 606,98±6,44 

Д 1036,46±4,48 848,56±4,96 792,36±4,48 710,86±5,18 690,44±4,08 

В середньому по телятах: за осінньо-зимовий період 

К (n 

=9) 
976,19±3,86 790,63±4,68 699,28±4,77 633,74±6,54 589,48±5,45** 

Д (n 

=9) 
1015,88±4,85 851,56±5,49 777,2±4,70* 663,97±7,26 627,68±5,43 

З
и

м
о
в
о

-в
ес

н
я
н

и
й

 

І 
К 950,46±3,16 746,36±5,24 666,44±4,94 536,88±6,26 550,32±5,36 

Д 968,52±6,06 802,92±6,36 672,18±5,28 558,32±5,14 572,08±6,34 

ІІ 
К 966,78±5,12 750,46±4,98 672,36±5,14 630,46±4,48 570,12±4,66 

Д 996,04±4,96 826,26±6,08* 706,16±7,02 646,52±6,28 602,48±4,82 

ІІІ 
К 970,42±4,84 770,38±5,36 704,56±6,36 636,74±7,12 570,96±5,02 

Д 1002,0±5,92 808,36±8,02 744,32±5,48 690,84±5,86 670,22±4,94 

В середньому по телятах: за зимово-весняний період 

К  

(n =9) 
962,49±4,37 755,73±5,19 681,12±5,48 601,36±5,95 563,8±5,01 

Д  

(n =9) 
988,85±5,64 812,49±6,82* 707,55±5,93 631,89±5,76 614,92±5,25 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 у порівнянні з телятами контрольних підгруп 
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У телят контрольних підгруп осінньо-зимового періоду народження під 

час появи жуйного процесу активність кислої фосфатази у сироватці крові 

коливалась від 14,86±0,38 нмоль/с.л. до 14,92±0,34 нмоль/с.л.  

У телят дослідних підгруп у цей час активність кислої фосфатази була 

більша і коливалась від 15,62±0,42 нмоль/с.л. до 17,16±0,54 нмоль/с.л. Залежно 

від маси тіла при народженні, у телят першої дослідної підгрупи активність 

кислої фосфатази була невірогідно більше, ніж у телят другої підгрупи – на 

7,37 %, а у телят третьої підгрупи – в 1,16 раза (р<0,05) більша.  

В середньому активність кислої фосфатази у телят дослідних підгруп 

осінньо-зимового періоду народження була на 8,82 % більша. На 45-у добу 

життя активність кислої фосфатази сироватки крові у телят дослідних підгруп 

виявилась в 1,09; 1,25; 1,37 раза і в середньому в 1,22 раза (р<0,01) більша.  

У наступних дослідженнях на 60-у та 90-у добу, активність кислої 

фосфатази сироватки крові залишається у телят першої підгрупи невірогідно 

більша, у тварин другої підгрупи – в 1,11 (р<0,05) – 1,05 раза, а у телят третьої 

підгрупи – в 1,19–1,11 раза більша (р<0,05). На 180-у добу життя телят 

активність кислої фосфатази у сироватці крові вірогідно більшою виявилась 

лише у телят третьої підгрупи (1,09 раза, р<0,05). У телят, які народились у 

зимово-весняний період, активність кислої фосфатази у сироватці крові 

зберегла динаміку, встановлену щодо телят осінньо-зимового періоду 

народження, тобто вона була більша у телят дослідних підгруп. Однак 

активність кислої фосфатази сироватки крові телят дослідних підгруп 

залишалась нижче, ніж у телят даних підгруп осінньо-зимового періоду 

народження. Так, під час появи жуйного процесу активність кислої фосфатази 

сироватки крові телят контрольних та дослідних підгруп зимово-весняного 

періоду народження відповідала показникам телят осінньо-зимового 

народження. На 45-у добу життя телят дослідних підгруп зимово-осіннього 

народження активність кислої фосфатази сироватки крові виявилась в 1,16 – 

1,23 раза (р<0,05) більше, ніж у телят контрольних підгруп. В послідуючому на 

60-у, 90-у та 180-у добу активність кислої фосфатази сироватки крові телят 



136 

 

дослідних підгруп залишалась невірогідно більша, ніж у телят контрольних 

підгруп зимово-осіннього періоду народження (табл. 3.29). 

Таблиця  3.29 

Активність кислої фосфатази сироватки крові телят  

(нмоль/с.л., М±m, n=3) 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 у порівнянні з телятами контрольних підгруп 

3.5.2. Активність факторів природної резистентності організму телят. 

Проведені дослідження з визначення фагоцитарної активності 

нейтрофілів крові телят (табл. 3.30) дозволили встановити наявність 

відмінностей у даному показнику, залежно від часу народження та маси тіла 

при народженні тварин. У телят контрольних підгруп, які народилися у 

П
ер

іо
д

и
 

 Групи 

тварин 

Вік тварин (діб) 

Час появи 

жуйного процесу 
45 60 90 180 

О
сі

н
н

ь
о

-з
и

м
о
в
и

й
 

І 
К 14,86±0,38 13,06±0,38 12,74±0,44 12,92±0,52 12,86±0,64 

Д 15,62±0,42 14,26±0,52 13.08±0,36 12,96±0,46 12,84±0,36 

ІІ 
К 14,92±0,34 13,18±0,36 12,92±0,28 12,70±0,38 12,72±0,42 

Д 16,02±0,28 16,54±0,56** 14,28±0,72* 13,32±0,64* 13,08±0,38 

ІІІ 
К 14,78±0,46 13,36±0,48 12,86±0,36 12,80±0,66 12,68±0,26 

Д 17,16±0,54* 18,36±0,62** 15,36±0,56** 14,24±0,44* 13,78±0,34* 

В середньому по телятах: за осінньо-зимовий період 

К (n=9) 14,85±0,39 13,20±0,41 12,84±0,36 12,81±0,81 12,75±0,44 

Д (n=9) 16,15±0,41 16,08±0,50** 14,24±0,55* 13,51±0,51 12,23±0,36 

З
и

м
о
в
о

-в
ес

н
я
н

и
й

 

І 
К 14,36±0,46 12,94±0,68 12,86±0,88 12,62±0,72 12,44±0,86 

Д 14,94±0,38 13,28±0,54 12,96±0,72 12,72±0,94 12,96±0,72 

ІІ 
К 14,28±0,66 13,06±0,72 12,84±0,54 12,62±0,52 12,56±0,68 

Д 16,96±0,54 15,16±0,66* 13,32±0,66 12,86±0,78 12,96±0,56 

ІІІ 
К 14,42±0,42 13,12±0,42 13,26±0,76 12,76±0,84 12,72±0,52 

Д 17,02±0,54 16,18±0,78* 14,64±0,56* 13,42±0,68 12,94±0,44 

В середньому по телятах: за зимово-весняний період 

К (n=9) 14,35±0,51 13,04±0,61 12,99±0,73 12,66±0,69 12,57±0,69 

Д (n=9) 16,31±0,49 14,87±0,66* 13,64±0,65 13,00±0,80 12,95±0,57 
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осінньо-зимовий період, під час появи жуйного процесу фагоцитарна 

активність нейтрофілів коливалась від 82,34±4,22 до 84,96±2,94 %, а в 

середньому становила 83,80±3,43 %. У телят дослідних підгруп ФАН під час 

появи жуйного процесу в середньому досягала 85,66±3,58 %. На 45-у добу у 

тварин першої контрольної підгрупи ФАН становила 79,20±1,82 %, що було 

менше, ніж у телят дослідної підгрупи (в 1,10 раза, р<0,05). 

Таблиця 3.30 

Фагоцитарна активність нейтрофілів (%) 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 у порівнянні з телятами контрольних підгруп 

П
ер

іо
д

и
 

Групи 

тварин 

Вік тварин (діб) 

Час появи 

жуйного 

процесу 

45 60 90 180 

О
сі

н
н

ь
о

-з
и

м
о
в
и

й
 

І 
К 82,34±4,22 79,20±1,82 80,06±1,94 78,12±1,96 76,36±1,04 

Д 84,92±3,88 86,72±1,12* 88,36±1,64* 92,12±1,82 90,48±1,54** 

ІІ 
К 84,96±2,94 79,34±1,46 80,18±1,96 80,32±2,12 82,16±2,16 

Д 85,16±2,48 85,42±0,94 84,96±2,06 85,06±1,46 85,18±1,78 

ІІІ 
К 84,08±3,12 80,48±2,12 79,38±1,82 79,06±1,52 82,28±1,36 

Д 86,90±4,36 88,22±2,48 86,12±1,36* 85,28±2,02 85,41±1,98 

В середньому по телятах: за осінньо-зимовий період 

К(n =9) 83,80±3,43 79,67±1,8 79,88±1,91 79,16±1,88 80,26±1,52 

Д(n =9) 85,66±3,58 86,80±1,14* 86,48±1,69* 87,49±1,77* 87,02±1,77 

З
и

м
о
в
о

-в
ес

н
я
н

и
й

 

І 
К 81,06±2,36 78,56±1,74 78,32±3,26 78,66±1,12 75,86±1,02 

Д 82,82±1,94 85,44±1,96* 87,12±4,94** 90,06±1,76 89,44±2,16** 

ІІ 
К 81,80±0,96 79,04±2,16 81,34±2,18 80,16±1,54 81,94±1,96 

Д 83,32±2,12 80,16±0,94 81,16±2,46 82,12±2,14 83,36±2,14 

ІІІ 
К 82,54±1,78 78,82±2,18 78,24±0,94 79,12±1,96 80,36±1,78 

Д 84,96±1,44 86,06±2,22* 85,38±1,08* 84,66±2,14 83,06±1,62 

В середньому по телятах: за зимово-весняний період 

К(n =9) 81,80±1,7 78,80±2,02 79,31±2,13 79,31±1,54 79,38±1,53 

Д(n =9) 83,7±1,83 83,87±1,70 84,55±2,82* 85,61±2,01* 85,28±1,98* 



138 

 

У дослідних телят другої та третьої підгруп на 45-у добу ФАН залишалась 

більшою, ніж у телят контрольних підгруп, в 1,08–1,10 раза (р<0,05). В 

середньому на 45-у добу ФАН крові телят дослідних підгруп становила 

86,80±1,14 %, що в 1,09 раза (р<0,05) більше, ніж у телят контрольних підгруп. 

На 60-у добу фагоцитарна активність нейтрофілів крові телят дослідних 

підгруп, які народилися у перший період досліду, була більшою, ніж у телят 

контрольних підгруп, в 1,10 (р<0,05) – 1,08 раза.  

На 90-у добу ФАН крові телят контрольних підгруп залишалася меншою, 

ніж у телят дослідних підгруп, в 1,18 (р<0,01), 1,06 та 1,08 раза (р<0,05), а в 

середньому – в 1,11 раза (р<0,05).  

На 180-у добу ФАН крові телят першої дослідної підгрупи виявилась 

найвищою (90,48±1,54%) і була більше, ніж у телят контрольної підгрупи, в 

1,18 раза (р<0,01). У тварин другої та третьої дослідних підгруп даний показник 

виявився на 3,68 та 3,80 % більше, ніж у телят контрольних підгруп. 

У телят, які народилися у другій період досліду, ФАН була більшою у 

тварин дослідних підгруп, однак вона залишалась меншою, ніж у телят 

дослідних підгруп першого періоду народження. В середньому ФАН крові 

телят дослідних підгруп другого періоду народження була більше, ніж у телят 

контрольних підгруп на 45-у, 60-у, 90-у та 180-у добу в 1,06, 1,07, 1,08 та 1,07 

раза (р<0,05).  

Нами встановлено, що у телят дослідних підгруп (табл. 3.31) осінньо-

зимового періоду народження вміст білка у крові коливався від 66,24±1,62 до 

68,42±1,42 г/л і був на час появи жуйного процесу в 1,10-1,08 раза більше, ніж у 

телят контрольних підгруп (р<0,05).  

На 45-у добу вміст загального білка у крові телят дослідних підгруп 

залишався невірогідно більшим, ніж у телят контрольних підгруп. На 60-у добу 

життя у телят дослідних та контрольних підгруп вміст білка у крові 

збільшується.  

Однак в середньому він становить 63,18±1,21г/л у телят дослідних 

підгруп, що на 4,94 % менше, ніж у телят контрольних підгруп. На 90-у та 180-у 
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добу досліджень вміст загального білка у крові телят дослідних підгруп 

залишається більшим в середньому на 4,90-4,67%.  

Таблиця 3.31 

Вміст загального білка, г/л 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 у порівнянні з телятами контрольних підгруп 

Необхідно вказати, що вміст загального білка у крові телят контрольних 

та піддослідних підгруп зимово-весняного періоду народження виявився 

меншим, ніж у телят осінньо-зимового періоду народження.  

Так, під час появи жуйного процесу вміст загального білка у крові телят 

контрольних підгруп осінньо-зимового періоду народження становив 

П
ер

іо
д

и
 

Групи 

тварин 

Вік тварин (діб) 

Час появи 

жуйного 

процесу 

45 60 90 180 

О
сі

н
н

ь
о
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и

м
о
в
и
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І 
К 60,40±0,50 60,24±0,58 62,36±1,36 72,8±1,16 72,36±2,18 

Д 66,24±1,62 63,92±1,04 64,82±1,24 74,14±1,04 75,68±2,08 

ІІ 
К 62,12±0,74 62,48±0,94 63,82±0,96 70,34±2,12 72,12±0,94 

Д 68,06±1,48 64,42±0,88 66,16±1,28* 74,98±2,36 76,76±1,16 

ІІІ 
К 63,48±0,56 62,08±0,76 63,36±1,32 71,82±0,96 72,54±0,78 

Д 68,42±1,42 63,78±1,02 68,42±0,78* 76,36±1,34* 77,12±1,36* 

В середньому по телятах: за осінньо-зимовий період 

К (n=9) 62,00±0,6 61,6±0,76 63,18±1,21 71,65±1,41 72,34±1,30 

Д (n=9) 67,57±1,17 64,04±0,98 66,46±1,1 75,16±1,58 76,52±1,53 

З
и

м
о
в
о

-в
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н
я
н

и
й

 

І 
К 58,12±0,94 58,88±0,96 60,24±0,74 66,38±0,96 68,54±0,88 

Д 62,44±1,02 62,38±1,36 64,32±1,02 70,82±0,94 72,08±1,12 

ІІ 
К 60,26±0,78 61,94±1,48 62,02±1,32 68,24±1,26 68,92±0,94 

Д 66,12±1,44 64,04±2,02 65,28±1,48 72,44±0,78 74,38±1,26 

ІІІ 
К 61,46±0,96 60,36±1,96 63,12±0,94 68,46±0,96 69,18±2,12 

Д 66,08±1,08 61,08±0,78 66,92±1,06 74,58±0,78 75,62±1,94 

В середньому по телятах: за зимово-весняний період 

К (n=9) 59,94±0,89 60,39±1,46 61,79±1,0 67,70±1,06 68,88±0,31 

Д (n=9) 64,88±1,18 62,5±1,38 65,50±1,19 72,44±0,83* 74,02±1,44* 
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62,00±0,6 г/л, що на 3,32 % більше, ніж у подібних телят зимово-весняного 

періоду народження.  

У телят дослідних підгруп в цей час загального білка виявлено більше у 

крові тих, які народилися у осінньо-зимовий період. У даних тварин вміст 

загального білка становив 67,57±1,17 г/л, а у телят, які народилися у зимово-

весняний період, даний показник досягав 64,88±1,18 г/л.  

В послідуючих дослідженнях вміст загального білка у крові телят 

контрольних і дослідних підгруп зимово-весняного періоду народження 

залишався меншим, ніж у телят осінньо-зимового періоду народження. Так, у 

телят контрольних підгруп зимово-весняного періоду народження вміст білка у 

сироватці крові в середньому становив на 90-у та 180-у добу 67,70±1,06 та 

68,88±0,31 г/л, а у телят осінньо-зимового періоду він досягав 71,65±1,41 та 

72,34±1,30 г/л, що на 5,84-4,78 % більше.  

Вміст імуноглобулінів  (табл. 3.32) у крові телят контрольних підгруп 

осінньо-зимового періоду народження коливався від 10,04±0,32 до 10,48±0,26 

мг/мл під час появи жуйного процесу. В цей час у телят дослідних підгруп 

вміст імуноглобулінів становив в середньому 11,65±0,25 мг/мл, що в 1,14 раза 

більше (р<0,05). На 45-у добу досліджень вміст імуноглобулінів у крові телят 

контрольних підгруп виявився в середньому на 7,39 % менше, ніж у телят 

дослідних підгруп. На 60-у добу досліджень вміст імуноглобулінів у крові телят 

дослідних підгруп залишався в 1,08 раза більше. В послідуючому на 180-у добу 

різниця вмісту імуноглобулінів у крові телят дослідних та контрольних підгруп 

зберігалась. Тобто він залишався більше у телят дослідних підгруп в 1,11 раза 

(р<0,05). У телят контрольних і дослідних підгруп, які народилися у другий 

період досліду, вміст імуноглобулінів під час появи жуйного процесу був 

менше, ніж у телят осінньо-зимового періоду народження в 1,08 – 1,09 раза 

(р<0,05). На 45-у добу досліджень вміст імуноглобулінів у крові підвищується, 

у порівнянні з даними показниками телят дослідних і контрольних підгруп на 

час появи жуйного процесу – на 0,45 – 0,37 мг/мл. 
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Таблиця 3.32 

Вміст імуноглобулінів мг / мл 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001  

На 90-у добу життя телят контрольних підгруп вміст імуноглобулінів у 

крові підвищується до 10,81±1,05 мг/мл, однак залишається менше, ніж у телят 

дослідних підгруп, в середньому в 1,12 раза (р<0,05). 

Дані, наведені у таблиці 3.33, свідчать, що вміст циркулюючих імунних 

комплексів інтенсивніше утворюється в організмі телят дослідних підгруп і, 

П
ер
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Групи 

тварин 

Вік тварин (діб) 

Час появи 

жуйного 

процесу 

45 60 90 180 
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и

м
о
в
и
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І 
К 10,04±0,32 11,94±0,36 11,78±0,72 11,54±0,68 12,22±1,06 

Д 11,26±0,28 12,04±0,52 12,48±0,54 12,54±1,24 13,92±1,12 

ІІ 
К 10,28±0,14 10,84±0,42 10,96±0,48 11,04±1,06 12,36±1,44 

Д 11,76±0,36* 11,98±0,78 12,08±0,72 11,96±0,96 12,84±0,94 

ІІІ 
К 10,48±0,26 10,52±0,66 11,06±0,86 11,56±0,78 12,08±1,18 

Д 11,94±0,12* 11,74±0,44 11,92±0,68 11,88±1,16 13,74±2,02 

В середньому по телятах: за осінньо-зимовий період 

К (n=9) 10,26±0,24 11,10±0,48 11,26±0,68 11,38±0,84 12,22±1,23 

Д (n=9) 11,65±0,25* 11,92±0,58 12,16±0,64 12,12±1,12 13,5±1,36* 

З
и

м
о
в
о

-в
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н
я
н

и
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І 
К 9,24±0,48 10,28±1,12 10,54±0,74 11,06±0,96 12,08±1,26 

Д 10,44±0,22 11,36±1,26* 11,78±1,12 12,04±1,04 12,72±0,94 

ІІ 
К 9,78±0,96 9,86±0,94 10,02±0,96 10,98±1,26 11,56±0,86 

Д 10,56±1,02 11,24±1,08* 11,88±1,12* 12,36±0,78 12,76±0,78 

ІІІ 
К 9,36±0,76 9,58±0,94 10,12±0,94 10,38±0,94 11,48±1,02 

Д 11,28±1,12 10,78±0,76* 11,66±0,86* 11,82±1,08 12,94±1,34 

В середньому по телятах: за зимово-весняний період 

К (n=9) 9,46±0,73 9,91±1,00 10,23±0,88 10,81±1,05 11,77±1,05 

Д (n=9) 10,76±0,79 11,13±1,03* 11,77±1,03* 12,07±0,97* 12,81±1,02 
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незалежно від маси тіла при народженні, підвищується до 180-ї доби з часу 

появи жуйного процесу як у тварин контрольних, так і дослідних підгруп.  

Таблиця 3.33 

Вміст циркулюючих імунних комплексів (од) 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001  

У телят першої групи контрольної підгрупи осінньо-зимового періоду 

народження вміст циркулюючих імунних комплексів у крові становить 

10,00±0,22 од. і до 180-ї доби збільшується в 3,05 раза (р<0,01). На час появи 

жуйного процесу у телят дослідної підгрупи першої групи вміст ЦІК був 

більше в 1,12 раза (р<0,05). На 60-у добу життя у телят осінньо-зимового 

періоду народження вміст ЦІК виявився більшим у телят дослідної підгрупи 

П
ер
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д
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Групи 

тварин 

Вік тварин (діб) 

Час появи жуйного 

процесу 
45 60 90 180 
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І 
К 10,00±0,22 15,32±0,36 16,36±0,78 17,32±1,12 30,52±2,08* 

Д 11,22±0,12* 16,78±0,52 18,92±0,92 19,32±1,04 40,66±2,14* 

ІІ 
К 10,26±0,24 14,26±0,78 15,42±0,98 18,56±1,96 34,96±1,94* 

Д 12,26±0,18 17,02±0,84 19,16±0,66 21,24±2,02 42,58±2,28* 

ІІІ 
К 10,72±0,32 14,78±0,62 15,08±0,72 19,26±1,88 33,64±3,06* 

Д 13,48±0,16 18,82±0,72 20,44±1,02 23,26±1,36 48,54±4,12 

В середньому по телятах: за осінньо-зимовий період 

К (n =9) 10,32±0,26 14,79±0,58 15,28±0,59 18,71±1,65 38,01±2,36* 

Д (n =9) 12,32±0,15 17,54±0,70 19,52±0,9 21,28±1,47 43,92±2,84* 

З
и

м
о
в
о
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н
я
н

и
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І 
К 9,08±0,38 13,24±1,22 14,48±2,02 15,32±1,06 28,34±1,48 

Д 10,72±0,46 14,36±1,36 17,68±1,78* 18,54±1,18 38,92±1,96** 

ІІ 
К 8,94±0,54 12,28±1,08 14,93±1,36 16,06±1,36 27,98±2,02 

Д 11,38±0,68 16,48±1,16* 18,06±1,02* 20,62±1,48* 40,16±3,72** 

ІІІ 
К 9,78±0,72 12,80±1,24 13,98±0,94 17,34±2,06 29,82±2,96 

Д 11,18±0,88 15,06±1,32* 17,14±1,16* 20,88±2,14* 44,06±3,78** 

В середньому по телятах: за зимово-весняний період 

К (n =9) 9,26±0,54 12,77±1,18 14,46±1,44 16,24±1,49 28,71±2,15* 

Д (n =9) 11,09±0,67 15,3±1,28* 16,62±1,32 20,01±1,64* 41,04±3,15* 
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першої групи в 1,16 раза (р<0,05) у порівнянні з даним показником телят 

контрольної підгрупи. Вміст ЦІК у крові телят контрольної підгрупи першої 

групи осінньо-зимового періоду народження становив на 180-у добу 30,52±2,08 

од., що в 1,33 раза менше, ніж у телят дослідної підгрупи, першої групи. У 

телят контрольних підгруп другої та третьої груп вміст ЦІК у крові 

збільшується з 10,26±0,24 од. до 34,96±1,94 од. (в 3,41 раза, р<0,001) та з 

10,72±0,46 од. до 33,64±3,06 (в 3,41 раза, р<0,001). В середньому у телят 

осінньо-зимового періоду народження контрольних підгруп вміст ЦІК 

збільшується з часу появи жуйного процесу до 180-ї доби життя в 3,68 раза 

(р<0,001), а у телят дослідних підгруп – у 3,56 раза (р<0,001).  

Подібна динаміка щодо вмісту ЦІК нами встановлена у крові телят 

зимово-весняного періоду народження контрольних та дослідних підгруп, У 

телят даних підгруп вміст ЦІК збільшувався: у крові телят дослідних підгруп в 

середньому з часу появи жуйного процесу до 180-ї доби в 3,10 раза (р<0,001), а 

у телят контрольних підгруп – в 3,70 раза (р<0,001).  

 

3.5.3. Висновки до розділу 3.5. 

1. На 45-у добу життя активність кислої фосфатази сироватки крові у 

телят дослідних підгруп виявилась в 1,09; 1,25; 1,37 раза і в середньому в 1,22 

раза (р<0,01) більша.  

2. Активність кислої фосфатази сироватки крові на 60-у та 90-у добу 

досліду у телят першої підгрупи невірогідно більша,  у тварин другої підгрупи 

– в 1,11 (р<0,05) – 1,05 раза, а у телят третьої підгрупи – в 1,19 – 1,11 раза 

більша (р<0,05), ніж у телят контрольних підгруп. 

3. На 180-у добу ФАН крові телят першої дослідної підгрупи виявилась 

найвищою (90,48±1,54%) і була більше, ніж у телят контрольної підгрупи в 1,18 

раза (р<0,01). У тварин другої та третьої дослідних підгруп даний показник 

виявився на 3,68 та 3,80 % більше, ніж у телят контрольних підгруп. 
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4. ФАН крові телят дослідних підгруп другого періоду народження була 

більше, ніж у телят контрольних підгруп на 45-у, 60-у, 90-у та 180-у добу – в 

1,06, 1,07, 1,08 та 1,07 раза (р<0,05).  

5. Вміст білка крові у телят дослідних підгруп першого періоду 

народження коливався від 66,24±1,62 до 68,42±1,42 г/л і був на час появи 

жуйного процесу в 1,10-1,08 раза більше (р<0,05), ніж у телят контрольних 

підгруп.  

6. На 180-у добу досліду в середньому вміст білка у крові телят дослідних 

підгруп першого та другого  періоду народження виявився в 1,10 – 1,09 раза 

більше, ніж у телят контрольних підгруп (р<0,05). 

7. На 60-у добу життя у телят дослідної підгрупи першої групи осінньо-

зимового періоду народження вміст ЦІК виявився більшим в 1,16 раза (р<0,05) 

у порівнянні з даним показником телят контрольної підгрупи. 

8. У телят осінньо-зимового періоду народження контрольних підгруп 

вміст ЦІК збільшується з часу появи жуйного процесу до 180-ї доби життя в 

3,68 раза (р<0,001), а у телят дослідних підгруп – в 3,56 раза (р<0,001).  
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3.6. КОРЕКЦІЯ  ПРОЦЕСІВ  РУБЦЕВОГО ТРАВЛЕННЯ У ТЕЛЯТ 

 

3.6.1. Специфічна активність,  загальна маса мікроорганізмів та 

вміст ЛЖК у рубці за умов корекції процесів рубцевого травлення. 

Специфічна активність мікроорганізмів рубця телят усіх груп у 

зрівняльному періоді практично не відрізнялась (рис. 3.11). Так, амілолітична 

активність вмісту рубця у телят першого періоду досліджень коливалась 

незначно і становила в середньому 0,51±0,05-0,52±0,05 ум.ам.од. 
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 Рис. 3.11. Амілолітична активність мікроорганізмів в кінці зрівняльного періоду 

та впродовж досліду (15, 30 доба досліду,  перший період досліджень, ам.ум.од.) 

 

Корекція процесів рубцевого травлення у телят позитивно вплинула на 

амілолітичну активність мікроорганізмів на 15-у добу досліджень. 

Амілолітична активність вмісту рубця телят контрольних підгруп першого 

періоду досліджень коливалась від 0,50±0,04 ам.ум.од. до 0,52±0,04 ам.ум.од. У 

телят дослідних підгруп вона виявилась в 1,23, 1,16 та в 1,15 раза (p< 0,05) 

більше, ніж у телят контрольних підгруп, а в середньому – в 1,17 раза (p< 0,05). 

На 30-у добу досліджень специфічна активність мікроорганізмів рубця 

дослідних телят залишалась на високому рівні. Амілолітична активність вмісту 

рубця телят дослідних підгруп (першого періоду досліджень) була в 1,70, в 
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1,69, в 1,65 раза та в середньому в 1,67 раза більше, ніж у телят контрольних 

підгруп (р <0,01).  
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Рис. 3.12. Амілолітична активність мікроорганізмів в кінці зрівняльного періоду 

та на 15-у, 30-у добу досліду у другий період досліджень, ам.ум.од. 

 

У дослідних тварин другого періоду досліду амілолітична активність 

вмісту рубця нижче, ніж у телят першого періоду дослідження, однак у телят 

дослідних та контрольних підгруп амілолітична активність мікроорганізмів 

рубця коливалась від 0,42±0,03 до 0,44±0,03 ум.ам.од. (рис. 3.12). 

Під час другого періоду досліду у телят контрольних підгруп амілолітична 

активність вмісту рубця коливалась від 0,46±0,03 до 0,50±0,04 ам.ум.од. Вона 

виявилась в 1,24, в 1,26 та в 1,23 раза (p< 0,05) менше, ніж у телят дослідних 

підгруп і в середньому була в 1,23 раза менше.  

У телят дослідних підгруп другого періоду досліду активність 

амілолітичних мікроорганізмів була в 1,69, в 1,83, в 1,52 раза, та в середньому в 

1,69 раза більше даного показника телят контрольних підгруп. 

Наявність зрівняльного періоду сприяла тому, що протеолітична  

активність мікроорганізмів рубця тварин дослідних та контрольних груп 

першого періоду досліду була практично однаковою. У телят першого періоду 
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дослідження протеолітична активність вмісту рубця коливалась у межах від 

3,20±0,09 до 3,29±0,14 пр.од. (3.13). 
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Рис. 3.13. Протеолітична активність мікроорганізмів в кінці зрівняльного 

періоду та на 15-у, 30-у добу досліду у перший період досліджень, пр.од. 

Протеолітична активність вмісту рубця під впливом корекції значно 

підвищилась. У телят контрольних підгруп (першого періоду дослідження) 

протеолітична активність вмістe рубця коливалась від 3,06±0,18 до 

3,20±0,12 пр.од. Протеолітична активність вмісту рубця телят дослідних 

підгруп на 15-у добу досліду була в 1,18, в 1,14 та в 1,16 раза більше даного 

показника телят контрольних підгруп. 
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 Рис. 3.14. Протеолітична активність мікроорганізмів в кінці зрівняльного періоду 

та на 15-у, 30-у добу досліду у другий період досліджень, пр.од. 
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У телят контрольних та дослідних підгруп другого періоду досліджень у 

зрівняльному періоді протеолітична активність вмісту рубця була на рівні 

3,08±0,11-3,12±0,10 пр.од. (рис. 3.14). 

У телят дослідних підгруп у другий період досліду протеолітична 

активність вмісту рубця становила на 15-у добу 3,22±0,24 – 3,60±0,20 пр.од., що 

відповідно в 1,16, 1,14 та в 1,08 раза більше, ніж у телят контрольних підгруп 

(p< 0,05).  

Більш високою виявилась на 30-у добу досліду протеолітична активність 

вмісту рубця телят дослідних підгруп. В обох періодах досліджень активність 

протеолітичних мікроорганізмів рубця була у телят дослідних підгруп перших 

груп в 1,30 – 1,33 раза, других груп – в 1,32 – 1,26 раза, третіх груп – в 1,32 – 

1,24 раза і в середньому в 1,32 – 1,29 раза більше даного показника телят 

контрольних підгруп. 

Целюлозолітична активність в середньому становила у телят контрольних 

та дослідних підгруп першого періоду дослідження в кінці зрівняльного 

періоду 12,05±0,31-12,33±0,35% (рис. 3.15).  
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            Рис. 3.15. Целюлозолітична активність мікроорганізмів в кінці зрівняльного 

періоду та на 15-у, 30-у добу досліду у перший період досліджень, % 

Необхідно відзначити, що на корекцію значно чутливими виявились 

целюлозолітичні мікроорганізми. Так, на 15-у добу целюлозолітична активність 

вмісту рубця телят першої групи дослідної підгрупи (перший період досліду) 
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була в 1,69 раза більше (p<0,001), ніж у телят контрольної підгрупи. У 

дослідних телят другої та третьої підгруп целюлозолітична активність 

мікроорганізмів рубця  на 15-у добу була в 1,06-1,07 раза більше, а в 

середньому – в 1,28 раза (p<0,001).  

Целюлозолітична активність вмісту рубця телят на 30-у добу дослідних 

підгруп виявилась у перший період досліджень в 1,17, 1,16, 1,15 та в 

середньому в 1,16 раза більше, ніж у телят контрольних підгруп.  
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             Рис. 3.16. Целюлозолітична активність мікроорганізмів в кінці зрівняльного 

періоду та на 15-у, 30-у добу досліду у другий період досліджень, % 

 

У телят другого періоду досліджень целюлозолітична активність 

мікроорганізмів рубця становила відповідно 11,06±0,55-11,93±0,53% в кінці 

зрівняльного періоду.  

У другий період досліду під впливом корекції целюлозолітична 

активність вмісту рубця телят дослідних підгруп на 15-у добу підвищилась в 

1,10, 1,10 та в 1,11 раза, а в середньому – в 1,10 раза, у порівнянні з даним 

показником телят контрольних підгруп (рис. 3.16). 

У другий період досліджень на 30-у добу целюлозолітична активність 

мікроорганізмів рубця була також більше, однак невірогідно у телят дослідних 

підгруп (в 1,07, 1,07, в 1,09 раза більше, і в середньому в 1,07 рази більше 

даного показника телят контрольних підгруп). 
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              Рис. 3.17. Загальна маса мікроорганізмів в кінці зрівняльного періоду та на 15-у, 

30-у добу досліду у перший період досліджень, г/100мл 

Загальна маса мікроорганізмів рубця у телят контрольних та дослідних 

підгруп першого періоду досліджень практично не відрізнялась в кінці 

зрівняльного періоду і була на рівні 0,1060±0,002-0,1058±0,02 г/100 мл. На 30-у 

добу досліду загальна маса мікроорганізмів рубця виявилась на 4,47, 6,37 та 

3,26 % більше у телят дослідних підгруп першого періоду досліджень                   

(рис. 3.17). На 30-у добу досліду загальна маса мікроорганізмів була на 5,43, 

7,95 та 4,57 % більше  у дослідних телят другого періоду досліджень. 
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Рис. 3.18. Загальна маса мікроорганізмів в кінці зрівняльного періоду та на 15-у, 

30-у добу досліду у другий період досліджень, г/100мл 

Загальна маса мікроорганізмів вмісту рубця телят дослідних підгруп на 

15-у добу виявилась невірогідно більшою, ніж у телят контрольних підгруп як у 

першого періоду, так і у другого періоду досліду (рис. 3.18). 
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Рис. 3.19. ЛЖК в кінці зрівняльного періоду та на 15-у, 30-у добу досліду у перший 

період досліджень, ммоль/100мл 

ЛЖК у рубці телят контрольних та дослідних підгруп першого періоду 

досліду виявилась на рівні 7,05±0,53-7,21±0,46 ммоль/л. Висока активність 

мікроорганізмів вмістимого рубця забезпечила підвищення синтезу ЛЖК під 

впливом корекції. Встановлено, що концентрація ЛЖК у рубці телят дослідних 

підгруп була в 1,14, 1,13 та в 1,18 раза більше, ніж у телят контрольних підгруп 

і в середньому – в 1,15 раза (рис. 3.19). 

У дослідних та контрольних телят другого періоду досліджень вміст ЛЖК 

у рубці становив 6,92±0,42-6,95±0,38 ммоль/л в кінці зрівняльного періоду. 

(рис. 3.20).  
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           Рис. 3.20. ЛЖК в кінці зрівняльного періоду та на 15-у, 30-у добу досліду у другий 

період досліджень, ммоль/100мл 
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Динаміка вмісту ЛЖК у рубці телят на 15-у добу другого періоду досліду 

була наступною. Під впливом корекції вміст ЛЖК у рубці телят дослідних 

підгруп другого періоду досліду був в 1,12, 1,09, в 1,09 раза більше і в 

середньому – в 1,10 раза, ніж у телят контрольних підгруп. 

Висока специфічна активність мікроорганізмів рубця сприяла 

підвищенню вмісту ЛЖК у рубці телят дослідних підгруп. У перший період 

досліду на 30-у добу вміст ЛЖК був в 1,39, 1,35, в 1,34 раза, а в другий період 

досліджень – в 1,28, 1,30, 1,30 та в середньому – в 1,34 – 1,30 раза більше у 

рубці телят дослідних підгруп. 

 

3.6.2. Показники азотистого обміну в рубці та крові телят за умов 

корекції процесів рубцевої ферментації. 

Показники азотистого обміну в кінці зрівняльного періоду у рубці телят 

дослідних та контрольних підгруп практично не відрізнялись (табл. 3.34). Так, 

вміст аміаку у рубці коливався у телят контрольних підгруп першого періоду 

досліджень від 9,88±0,88 до 10,36±0,72 мг%.  

В середньому вміст аміаку у рубці телят контрольних підгруп першого 

періоду дослідження становив 10,55±0,77 мг% і 10,29±0,87 мг% у тварин 

дослідних підгруп.  

У телят другого періоду досліджень (другого періоду досліду) даний 

показник становив у середньому 10,08±0,89 мг% (тварин контрольних підгруп) 

та 9,90±0,81 мг% (телята дослідних підгруп).  

Вміст загального азоту у рубці телят в кінці зрівняльного періоду 

становив 105,00±2,60 мг% (тварини контрольних підгруп) та 105,47±2,82 мг% у 

телят дослідних підгруп. Загального азоту виявлено у вмісті рубця телят 

контрольних підгруп другого періоду досліджень 101,57±2,79 мг% та 

100,77±2,57 мг% у тварин дослідних підгруп. Практично однаковий вміст 

загального та залишкового азоту в кінці зрівняльного періоду у рубці телят усіх 

підгруп сприяв тому, що вміст білкового азоту у вмісті рубця тварин 
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контрольних та дослідних підгруп першого періоду досліджень практично не 

коливався і становив 52,25±1,80-52,32±1,02 мг%. 

Таблиця 3. 34 

Показники азотистого обміну в рубці телят у зрівняльному періоді           

(М±m, n=5) 

П
ер

іо
д

и
 

Групи 

тварин 

Показники 

Вміст аміаку, 

мг% 

Загальний азот, 

мг% 

Залишковий азот, 

мг% 

Білковий азот, 

мг% 

П
ер

ш
и

й
 п

ер
іо

д
 д

о
сл

ід
у
 

І 
К 10,34±0,72 105,60±2,30 52,05±0,96 53,55±1,34 

Д 10,62±1,02 104,80±3,04 53,15±1,42 51,65±1,62 

ІІ 
К 11,02±0,96 103,60±2,90 53,05±1,16 50,55±1,74 

Д 9,88±0,88 106,00±2,40 53,25±2,12 52,75±0,28 

ІІІ 
К 10,28±0,64 105,80±2,60 52,95±1,94 52,85±0,66 

Д 10,36±0,72 105,60±3,02 53,05±1,86 52,55±1,16 

В середньому по телятах: за перший період досліду 

К 

 (n=30) 
10,55±0,77 105,00±2,60 52,68±1,35 52,32±1,25 

Д  

(n=30) 
10,29±0,87 105,47±2,82 53,15±1,80 52,32±1,02 

Д
р
у
ги

й
 п

ер
іо

д
 д

о
сл

ід
у

 

І 
К 10,12±0,86 102,10±2,46 55,60±1,36 46,50±1,10 

Д 10,08±0,74 100,50±2,80 54,90±1,84 45,60±0,96 

ІІ 
К 10,28±0,92 101,80±3,02 55,30±2,02 46,50±1,00 

Д 9,66±0,76 100,60±2,50 55,25±1,84 45,35±0,66 

ІІІ 
К 9,84±0,88 100,80±2,90 54,85±2,03 45,95±0,87 

Д 9,96±0,94 101,20±2,40 54,95±2,15 46,25±0,25 

В середньому по телятах: за другий період досліду 

К(n=30) 10,08±0,89 101,57±2,79 55,25±1,80 46,32±0,99 

Д(n=30) 9,90±0,81 100,77±2,57 55,03±1,94 45,73±0,62 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 у порівнянні з телятами контрольних підгруп 

У телят другого періоду досліджень вміст білкового азоту у вмісті рубця 

в середньому становив 46,32±0,99-45,73±0,62 мг%. Однаковий вміст азотистих 



155 

 

метаболітів у вмісті рубця телят позитивно вплинув на їх вміст у крові телят 

усіх підгруп в кінці зрівняльного періоду (табл. 3.35).  

Таблиця 3.35 

Показники азотистого обміну крові телят у зрівняльному періоді 

(M±m, n=5) 

П
ер

іо
д

и
 

Групи тварин 

Показники 

Загальний азот Залишковий азот Білковий азот 

П
ер

ш
и

й
 п

ер
іо

д
 д

о
сл

ід
у
 

І 
К 2590,00±8,50 85,50±1,30 2504,50±7,20 

Д 2584,02±9,0 84,90±1,25 2499,12±7,75 

ІІ 
К 2602,14±12,02 84,96±1,56 2517,18±10,46 

Д 2614,20±10,02 85,10±1,44 2529,10±8,58 

ІІІ 
К 2594,08±12,12 84,98±1,88 2509,10±10,24 

Д 2590,90±11,30 83,96±1,92 2506,94±9,38 

В середньому по телятах: за перший період досліду 

К(n=30) 2595,41±10,88 85,15±1,58 2510,26±9,30 

Д(n=30) 2596,37±10,11 84,65±1,54 2511,72±8,57 

Д
р
у
ги

й
 п

ер
іо

д
 д

о
сл

ід
у
 

І 
К 2570,08±12,44 84,12±2,22 2485,96±10,22 

Д 2550,10±15,60 83,98±3,04 2466,12±12,56 

ІІ 
К 2554,12±14,20 83,86±2,98 2470,26±11,22 

Д 2560,00±12,04 84,16±3,42 2475,84±8,62 

ІІІ 
К 2572,08±11,94 84,32±2,94 2487,76±9,00 

Д 2598,02±9,36 84,58±3,18 2513,44±6,18 

В середньому по телятах: за другий період досліду 

К(n=30) 2565,43±12,86 84,10±2,71 2481,33±10,15 

Д(n=30) 2569,37±12,33 84,24±3,21 2485,13±9,12 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 у порівнянні з телятами контрольних підгруп 

Загального азоту виявлено у крові телят контрольних підгруп першого 

періоду досліджень в середньому на рівні 2595,41±10,88 мг%, а у телят 

дослідної підгрупи – 2596,37±10,11мг%. У телят дослідних та контрольних 
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підгруп другого періоду досліджень даний показник коливався від 

2565,43±12,86мг%-2569,37±12,33мг%.  

Співвідношення вмісту загального азоту та залишкового азоту у крові 

телят вплинуло на вміст білкового азоту. Так, у телят контрольних підгруп 

першого періоду досліджень вміст білкового азоту у крові становив в 

середньому 2510,26±9,30мг%, а у тварин дослідних підгруп – 2511,72±8,57мг%. 

Водночас, у телят контрольних та дослідних підгруп другого періоду 

досліджень вміст білкового азоту у крові виявився нижче, ніж у телят першого 

періоду досліджень, однак не відрізнявся у тварин контрольних та дослідних 

підгруп – 2481,33±10,15 -  2485,13±9,12 мг%. 

Під впливом корекції нами встановлено підвищення активності 

мікроорганізмів рубця, що вплинуло на азотистий обмін (табл. 3.36). Так, 

результати досліджень свідчать, що вміст аміаку в рубці телят дослідних 

підгруп під впливом корекції виявився значно менше, ніж у телят контрольних 

підгруп. Так, у телят першої групи контрольної підгрупи (перший період 

досліду) аміак становив 10,94±1,02 мг%, а у телят дослідної підгрупи виявився 

в 1,11 раза менше (p<0,05). У дослідних телят другої та третьої груп (перший 

період досліджень) вміст аміаку був в 1,11 та в 1,13 раза більше у рубці, ніж у 

телят контрольних підгруп (p<0,05) і в середньому – в 1,12 раза (p<0,05). У 

другому періоду досліджень вміст аміаку в рубці телят дослідних підгруп був в 

1,12, 1,17, 1,23 раза (p< 0,05) та в 1,17 раза (p<0,05) в середньому більше, ніж у 

телят контрольних підгруп. Необхідно зазначити, що вміст загального азоту під 

впливом корекції у рубці телят дослідних підгруп у перший період досліду був 

в 1,32, 1,31, 1,09 раза та в середньому в 1,24 раза більше, ніж у телят 

контрольних підгруп. У другий період досліду у телят дослідних підгруп вміст 

загального азоту у рубці був в середньому в 1,17 раза більше, ніж його вміст у 

рубці телят контрольних підгруп. Практично однаковий рівень вмісту 

залишкового азоту у рубці телят дослідних та контрольних підгруп сприяло 

тому, що вміст білкового азоту у рубці телят дослідних підгруп виявився 

вірогідно більше його вмісту у рубці телят контрольних підгруп.  
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Таблиця 3.36 

Показники азотистого обміну в рубці телят на 15-у добу досліду за умов 

корекції рубцевого травлення  (M±m, n=5) 
П

ер
іо

д
и

 

Групи 

тварин 

Показники  

Аміак, мг% 
Загальний азот, 

мг% 

Залишковий азот, 

мг% 

 

Білковий азот, 

мг% 

П
ер

ш
и

й
 п

ер
іо

д
 д

о
сл

ід
у
 

І 
К 10,94±1,02 103,20±3,05 56,55±1,12 46,65±1,93 

Д 9,82±0,58* 136,60±2,20* 52,45±0,96 84,15±1,24** 

ІІ 
К 11,12±0,86 100,80±2,50 56,15±1,25 44,65±1,25 

Д 9,98±0,78* 132,06±3,16** 53,65±1,05 78,41±2,11** 

ІІІ 
К 11,34±0,64 98,90±2,98 56,45±0,85 42,45±2,13 

Д 10,02±0,92* 108,12±2,76* 53,55±0,94 54,57±1,82* 

В середньому по телятах: першого періоду досліджень 

К 

(n=30) 
11,13±0,84 100,97±2,84 56,38±1,07 44,58±1,77 

Д 

(n=30) 
9,94±0,76* 125,59±2,71 53,22±0,98 72,38±1,72** 

Д
р
у
ги

й
 п

ер
іо

д
 д

о
сл

ід
у

 

І 
К 11,12±0,96 105,50±2,50 57,05±1,04 48,45±1,46 

Д 9,92±0,84* 124,20±4,12 52,15±1,15 72,05±2,97** 

ІІ 
К 11,54±0,78 98,60±3,04 56,45±1,25 42,15±1,79 

Д 9,84±0,72 116,40±3,35 50,15±1,05 66,25±2,30* 

ІІІ 
К 12,02±0,86 98,20±2,40 57,15±1,15 41,05±1,25 

Д 9,78±1,04 114,20±3,50 51,45±1,10 62,75±2,40* 

В середньому по телятах: другого періоду досліджень 

К 

(n=30) 
11,56±0,87 100,77±2,65 56,88±1,15 43,88±1,50 

Д 

(n=30) 
9,85±0,87 118,27±3,66 51,25±1,10 67,02±2,56* 

Примітка: p< 0,05; p< 0,01; p< 0,001 у порівнянні з контрольними підгрупами. 

Так, у перший період досліджень вміст білкового азоту у рубці телят 

дослідних підгруп був в 1,80 раза (p<0,01), в 1,76 (p<0,01), в 1,29 раза (p<0,05) і 

в середньому в 1,62 раза (p<0,01) більше, ніж у телят контрольних підгруп. 

Результати досліджень на 15-у добу, наведені у таблиці 3.37, свідчать, що 

азотистий обмін більш інтенсивно відбувався в організмі телят дослідних 
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підгруп. Так, вміст загального азоту у крові телят контрольних підгруп (перший 

період досліду) коливався від 2620,14±18,60 мг% до 2608,60±16,40 мг%.  

Таблиця 3.37 

Показники азотистого обміну в крові телят на 15-у добу досліду 

(M±m, n=5, мг%) 

П
ер

іо
д

и
 

Групи тварин 

Показники  

Загальний азот Залишковий азот Білковий азот 

П
ер

ш
и

й
 п

ер
іо

д
 д

о
сл

ід
у
 

І 
К 2620,14±18,60 86,20±2,10 2533,94±16,50 

Д 2790,02±21,20 82,40±2,05 2707,62±19,15 

ІІ 
К 2608,60±16,40 85,90±2,15 2522,70±14,25 

Д 2720,18±22,09 82,00±1,90 2638,18±20,19 

ІІІ 
К 2610,40±18,20  85,60±1,95 2524,80±16,25 

Д 2700,20±15,60 83,40±1,20 2616,80±14,40 

В середньому по телятах: першого періоду досліджень 

К 

(n=30) 
2613,05±17,73 85,90±2,07 2527,15±15,67 

Д 

(n=30) 
2736,80±19,63 82,60±1,72 2654,20±17,91 

Д
р
у
ги

й
 п

ер
іо

д
 д

о
сл

ід
у

 

І 
К 2590,12±20,20 85,92±1,42 2504,20±18,78 

Д 2684,24±18,44 83,80±1,80 2600,44±16,64 

ІІ 
К 2536,18±16,36 84,80±1,92 2451,38±14,44 

Д 2608,36±18,42 82,70±1,50 2525,66±16,92 

ІІІ 
К 2508,24±17,94 86,60±1,65 2421,64±16,29 

Д 2592,84±19,24 84,90±1,40 2507,94±17,84 

В середньому по телятах: другого періоду досліджень 

К 

(n=30) 
2544,85±18,17 85,77±1,66 2459,07±16,50 

Д 

(n=30) 
2628,48±18,70 83,80±1,57 2544,68±17,13 

Примітка: p< 0,05; p< 0,01; p< 0,001 у порівнянні з контрольними підгрупами. 

У телят контрольних підгруп вміст даного метаболіту азотистого обміну 

був невірогідно більше на 6,49%, 4,28% та 3,44% у перший період досліджень 

та на 3,63%, на 2,84% та на 3,37% на 15-у добу досліду. 
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Вміст залишкового азоту у крові телят дослідних та контрольних підгруп, 

як у першому, так і у другому періоді досліду практично не відрізнявся і 

становив в середньому 85,90±2,07 – 82,60±1,72 мг% та 85,77±1,66 – 

83,80±1,57 мг%. Більш високий вміст загального азоту у крові телят усіх 

дослідних підгруп, за умов однакового рівня залишкового азоту, сприяв 

підвищенню вмісту білкового азоту у крові телят дослідних підгруп.  

В середньому вміст білкового азоту у крові телят дослідних підгруп 

першого періоду досліду виявився на 5,03 % та у другий період досліду на 

3,48%. 

Інтенсифікація активності мікроорганізмів рубця телят дослідних груп 

позитивно вплинула (табл. 3.38) на азотистий обмін у рубці телят дослідних 

підгруп. Так, вміст аміаку  у рубці телят дослідних підгруп першого періоду 

досліду під впливом корекції виявився в 1,21, 1,21 та в 1,18 раза, а у другий 

період досліджень – в 1,25, 1,20 та в 1,19 раза менше у порівнянні з даним 

показником тварин контрольних підгруп (р<0,05). 

Рівень використання азотистих компонентів мікроорганізмами рубця 

вплинув на вміст загального та білкового азоту в ньому. Так, у телят перших 

груп дослідних підгруп вміст загального та білкового азоту виявився у вмісті 

рубця в 1,41-1,98 та в 1,28-1,69 раза більше даного показника телят 

контрольних підгруп (р<0,01).  

У телят дослідних підгруп других груп вміст загального та білкового 

азоту був, відповідно, в 1,43-2,11 (р<0,001) раза та в 1,30 – в 1,81 раза  (р <0,01) 

більше за їх вміст у рубці телят контрольних підгруп. 

У тварин дослідних підгруп третьої групи першого та другого періоду 

досліджень вміст загального та білкового азоту був вірогідно більше, ніж у 

телят контрольних підгруп, в 1,39 (р<0,01), 1,93 раза (р<0,001) та в 1,02-1,13 

раза (р <0,05). 
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Таблиця 3.38 

Показники азотистого обміну в рубці телят на 30-у добу досліду 

за умов корекції рубцевого травлення (M±m, n=5) 
П

ер
іо

д
и

 

Групи 

тварин 

Показники  

Аміак, мг% 
Загальний азот, 

мг% 

Залишковий азот, 

мг% 

 

Білковий азот, 

мг% 

П
ер

ш
и

й
 п

ер
іо

д
 д

о
сл

ід
у

 

І 
К 11,02±1,04 105,40±2,20 56,35±0,94 49,05±1,26 

Д 9,12±0,96* 148,20±5,12** 51,25±0,86 96,95±4,26** 

ІІ 
К 11,02±1,12 98,20±4,26 55,45±0,78 42,75±3,48 

Д 9,00±2,0* 140,60±5,20** 50,25±0,66 90,35±4,54*** 

ІІІ 
К 11,96±1,86 99,60±4,90 54,55±1,02 45,05±3,88 

Д 10,12±1,32* 138,30±5,20** 51,25±1,06 87,05±4,14*** 

В середньому по телятах: першого періоду досліджень 

К(n=30) 11,33±1,34 101,07±3,79 55,45±0,91 45,62±2,87 

Д(n=30) 9,41±1,43* 142,37±5,17** 50,92±0,86 91,45±4,31 

Д
р
у
ги

й
 п

ер
іо

д
 д

о
сл

ід
у

 

І 
К 12,24±1,84 106,80±5,20 58,05±0,88 48,75±4,32 

Д 9,78±1,56* 136,80±6,06** 54,25±0,76 82,55±5,30** 

ІІ 
К 11,94±1,02 98,60±3,15 56,25±0,92 42,35±2,23 

Д 9,98±1,48* 128,20±4,02** 51,45±0,94 76,75±3,08** 

ІІІ 
К 11,96±1,56 99,80±2,30 55,55±0,78 44,25±1,52 

Д 10,04±1,32* 102,20±4,0 51,88±0,56 50,32±3,44* 

В середньому по телятах: другого періоду досліджень 

К(n=30) 12,05±1,47 101,73±3,55 56,62±0,86 45,12±2,69 

Д(n=30) 9,93±1,45 122,40±4,69** 52,53±0,75 69,87±3,94 

Примітка: p< 0,05; p< 0,01; p< 0,001 у порівнянні з контрольними підгрупами. 

Однак в середньому їх вміст у рубці телят дослідних підгруп другого 

періоду досліду виявився в 1,20-1,55 раза (р<0,01) більше, ніж у телят 

контрольних підгруп. 

Високий рівень азотистого обміну у рубці телят дослідних підгруп сприяв 

підвищенню вмісту азотистих компонентів у крові (табл. 3.39). 
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Таблиця 3.39 

Показники азотистого обміну в крові телят на 30-у добу досліду (M±m, n=5) 
П

ер
іо

д
и

 

Групи тварин 

Показники 

Загальний азот, мг% Залишковий азот, мг% 

 

Білковий азот, мг% 

П
ер

ш
и

й
 п

ер
іо

д
 д

о
сл

ід
у

 

І 
К 2680,60±10,20 86,70±3,20 2593,90±7,00 

Д 2820,40±18,10 82,20±2,90 2738,20±15,20 

ІІ 
К 2620,20±22,10 84,90±3,28 2535,30±18,82 

Д 2790,30±14,40 81,40±4,02 2708,90±10,38 

ІІІ 
К 2600,20±15,60 85,80±3,10 2514,40±12,50 

Д 2710,60±18,30 81,60±2,80 2629,00±15,50 

В середньому по телятах: першого періоду досліджень 

К(n=30) 2633,67±15,97 85,80±3,19 2547,87±12,77 

Д(n=30) 2773,77±16,93 81,73±3,24 2691,10±13,69 

Д
р
у
ги

й
 п

ер
іо

д
 д

о
сл

ід
у

 

І 
К 2570,20±15,10 86,14±3,12 2484,06±11,98 

Д 2720,20±18,40 82,26±2,88 2637,94±15,52 

ІІ 
К 2550,10±17,90 87,24±3,46 2462,86±14,44 

Д 2702,14±16,72 81,80±4,14 2620,34±12,58 

ІІІ 
К 2510,40±15,50 86,80±2,45 2423,60±13,05 

Д 2690,30±17,30 85,60±5,12 2604,70±12,18 

В середньому по телятах: другого періоду досліджень 

К(n=30) 2543,57±16,17 86,73±3,01 2456,84±13,16 

Д(n=30) 2704,21±17,47 83,22±4,05 2620,99±13,43 

Примітка: p< 0,05; p< 0,01; p< 0,001 у порівнянні з контрольними підгрупами. 

 

Вміст загального азоту у крові телят першої групи дослідної підгрупи 

становив 2820,40±18,10 м%, що було в 1,05 раза більше, ніж у телят 

контрольної підгрупи. У дослідних телят другої та третьої груп (першого 

періоду досліджень) вміст загального азоту у крові виявився на 6,49-4,25 % 

більше, ніж у телят контрольних підгруп. У середньому в крові телят дослідних 
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підгруп вміст загального азоту був на 5,32 % більше даного показника тварин 

контрольних підгруп. 

У другий період досліджень вміст загального азоту у крові телят 

дослідних підгруп в середньому виявився на 6,32 % більше, ніж у телят 

контрольних підгруп. Практично однаковий рівень залишкового азоту у крові 

телят дослідних та контрольних підгруп позитивно вплинув на вміст білкового 

азоту у крові дослідних тварин. 

Так, вміст білкового азоту становив 2593,90±7,0 мг% у крові телят 

контрольної підгрупи першої групи (перший період досліду), що в 1,06 раза 

менше, ніж його вміст у крові телят контрольної підгрупи. 

У середньому вміст білкового азоту у крові телят дослідних підгруп був в 

1,06-1,07 раза більше, ніж його вміст у крові телят контрольних підгруп. 

 

3.6.3. Фізіологічний стан організму телят за умов корекції процесів 

рубцевої ферментації. 

Утримання телят дослідних та контрольних підгруп у зрівняльному 

періоді (табл. 3.40) сприяло тому, що біохімічні показники крові телят 

практично не відрізнялись. 

Так, вміст кетонових тіл у крові тварин контрольної підгрупи третьої 

групи (першого періоду досліду) становив 0,58±0,04 ммоль/л, а у телят 

дослідної підгрупи – 0,56±0,03 ммоль/л. У телят останніх двох груп даний 

показник незначно коливався і в середньому становив 0,58±0,05 ммоль/л у 

телят контрольних підгруп та 0,59±0,03 ммоль/л у телят дослідних підгруп 

першого періоду досліджень. У другий період досліду вміст кетонових тіл у 

крові телят контрольних підгруп склав 0,53±0,04 ммоль/л, а у тварин дослідних 

підгруп – 0,53±0,05 ммоль/л. 

Вміст сечовини у крові телят першого періоду досліду та другого періоду 

досліду становив відповідно: 6,45±0,48 – 6,48±0,41 ммоль/л та 6,02±0,32 – 

6,07±0,43 ммоль/л. 
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Таблиця 3.40 

Біохімічні показники крові телят у зрівняльному періоді  

(M±m, n=5) 
П

ер
іо

д
и

 

Групи 

тварин 

Показники 

Кетонові 

тіла, 

ммоль/л 

Сечовина, 

ммоль/л 
ЛЖК, ммоль/л 

Цукор,  

ммоль/л 

Загальний 

білок, г/л 

П
ер

ш
и

й
 п

ер
іо

д
 д

о
сл

ід
у
 

І 
К 0,58±0,04 6,34±0,52 0,92±0,01 2,44±0,26 84,60±2,12 

Д 0,56±0,03 6,52±0,48 0,90±0,01 2,46±0,12 85,10±1,90 

ІІ 
К 0,60±0,05 6,50±0,50 0,94±0,02 2,40±0,32 84,80±1,85 

Д 0,62±0,02 6,48±0,36 0,88±0,04 2,38±0,44 85,00±1,50 

ІІІ 
К 0,56±0,05 6,52±0,42 0,92±0,03 2,24±0,28 84,90±1,45 

Д 0,58±0,04 6,44±0,38 0,90±0,02 2,36±0,42 85,02±1,36 

В середньому по телятах: першого періоду досліджень 

К(n=30) 0,58±0,05 6,45±0,48 0,93±0,02 2,36±0,29 84,77±1,81 

Д(n=30) 0,59±0,03 6,48±0,41 0,89±0,02 2,40±0,33 85,04±1,59 

Д
р
у
ги

й
 п

ер
іо

д
 д

о
сл

ід
у

 

І 
К 0,52±0,02 6,02±0,24 0,90±0,02 2,22±0,36 84,90±1,85 

Д 0,54±0,09 6,14±0,42 0,88±0,04 2,04±0,28 84,60±1,17 

ІІ 
К 0,56±0,05 5,98±0,28 0,92±0,06 2,12±0,18 85,20±1,92 

Д 0,56±0,04 5,96±0,52 0,86±0,04 2,06±0,24 84,72±1,46 

ІІІ 
К 0,52±0,04 6,06±0,44 0,88±0,05 2,06±0,26 85,10±1,56 

Д 0,50±0,02 6,12±0,36 0,90±0,05 2,16±0,32 84,90±0,96 

В середньому по телятах: другого періоду досліджень 

К 

(n=30) 
0,53±0,04 6,02±0,32 0,90±0,04 

2,13±0,27 85,07±1,78 

Д 

(n=30) 
0,53±0,05 6,07±0,43 0,88±0,04 

2,09±0,28 84,74±1,20 

Примітка: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 у порівнянні з телятами контрольних 

підгруп. 

ЛЖК було виявлено у крові телят дослідних підгруп (першого періоду 

досліджень) в середньому 0,89±0,02 ммоль/л, а у телят другого періоду 

досліджень – 0,88±0,04 ммоль/л. Вміст цукру коливався у крові телят 
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контрольних підгруп 2,36±0,29 – 2,13±0,27 ммоль/л, а у тварин дослідних 

підгруп – 2,40±0,33 – 2,09±0,28 ммоль/л. 

Суттєві зміни під впливом корекції рубцевого травлення (табл. 3.41) нами 

встановлено у біохімічних показниках крові на 15-ту добу досліду. Про 

активацію вуглеводно-ліпідного обміну в організмі телят дослідних груп 

свідчать наступні дані. Так, вміст кетонових тіл у крові дослідних телят 

першого періоду дослідження коливався незначно – від 0,52±0,06 до 0,55±0,05 

ммоль/л, що було в 1,23, 1,17, 1,20 раза менше, ніж у телят контрольних підгруп 

і в середньому – в 1,21 раза більше (р<0,01).  

У другий період досліджень вміст кетонових тіл у крові телят дослідних 

підгруп виявився в 1,21 (р<0,01), в 1,07, в 1,03 раза та в середньому – в 1,10 раза 

більше, ніж у телят контрольних підгруп (р<0,05). Необхідно вказати на те, що 

вміст ЛЖК було більше, а глюкози менше в крові усіх телят дослідних підгруп 

першого та другого періоду досліду. ЛЖК виявлено в крові телят перших груп 

дослідних підгруп на рівні 1,08±0,04 – 1,02±0,08 ммоль/л, що в 1,15 – 1,06 раза 

більше, ніж у телят контрольних підгруп. У телят другої групи в обох періодах 

досліджень вміст ЛЖК в крові переважав у телят дослідних підгруп – в 1,11 – 

1,22 раза (р<0,05) і в середньому – в 1,17 – 1,13 раза (р <0,05). Вміст цукру в 

крові телят дослідних підгруп першого періоду досліду виявився в 1,06, 1,08,  

1,13 раза і в середньому – в 1,09 раза менше даного показника телят 

контрольних підгруп. У другий період досліду вміст ЛЖК у крові телят 

дослідних підгруп також виявився більше, ніж у тварин контрольних підгруп, 

однак ця різниця була невірогідною. 

Про підвищення білкового обміну в організмі телят дослідних підгруп 

свідчить більш високий вміст загального білка та менший рівень сечовини в 

крові. Так, у телят контрольних підгруп (перший період досліджень) вміст 

сечовини в крові виявився в 1,08, 1,03 та в 1,07 раза більше, ніж у телят 

дослідних підгруп, і в 1,06 раза в середньому. Загального білка виявлено в крові 

телят дослідних підгруп на 5,30-8,06 г/л більше, ніж у тварин контрольних 

підгруп. 
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Таблиця 3.41 

Біохімічні показники крові телят на 15-у добу досліду за умов корекції 

рубцевого травлення (M±m, n=5) 
П

ер
іо

д
и

 

Групи 

тварин 

Показники 

Кетонові 

тіла, 

ммоль/л 

Сечовина, 

ммоль/л 

ЛЖК, 

ммоль/л 

Цукор,  

ммоль/л 

Загальний 

білок, г/л 

П
ер

ш
и

й
 п

ер
іо

д
 д

о
сл

ід
у
 

І 
К 0,64±0,04 6,84±0,92 0,94±0,05 2,46±0,02 85,70±1,50 

Д 0,52±0,06 6,32±0,56 1,08±0,04 2,32±0,01 89,90±1,46 

ІІ 
К 0,62±0,08 6,92±0,78 0,92±0,06 2,54±0,03 84,60±2,02 

Д 0,53±0,04 6,74±0,88 1,02±0,08 2,36±0,04 88,70±1,90 

ІІІ 
К 0,66±0,06 7,02±0,95 0,90±0,05 2,68±0,03 84,10±1,85 

Д 0,55±0,05 6,54±0,54 1,14±0,08 2,38±0,02 80,60±1,50 

В середньому по телятах: першого періоду досліджень 

К(n=30) 0,64±0,06 6,93±0,88 0,92±0,05 2,56±0,03 84,80±1,79 

Д(n=30) 0,53±0,05 6,53±0,66 1,08±0,07 2,35±0,02 86,40±1,62 

Д
р
у
ги

й
 п

ер
іо

д
 д

о
сл

ід
у

 

І 
К 0,68±0,08 6,92±0,66 0,96±0,07 2,36±0,02 86,20±1,40 

Д 0,56±0,06 6,40±0,50 1,02±0,08 2,02±0,03 88,10±1,60 

ІІ 
К 0,64±0,08 7,04±0,82 0,98±0,08 2,66±0,03 84,30±1,50 

Д 0,60±0,05 6,62±0,42 1,20±0,10 2,38±0,05 87,60±1,30 

ІІІ 
К 0,64±0,06 7,12±0,56 0,90±0,06 2,68±0,04 82,80±1,40 

Д 0,62±0,06 6,68±0,48 1,00±0,05 2,32±0,06 86,80±1,50 

В середньому по телятах: другого періоду досліджень 

К(n=30) 0,65±0,07 7,03±0,68 0,95±0,07 2,57±0,03 84,43±1,43 

Д(n=30) 0,59±0,06 6,57±0,47 1,07±0,08 2,24±0,05 87,50±1,47 

Примітка: p< 0,05; p< 0,01; p< 0,001 у порівнянні з контрольними підгрупами. 

 

За умов корекції рубцевого травлення обмін речовин в організмі телят 

дослідних підгруп характеризувався високим рівнем (табл. 3.42) на 30-у добу.  
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Таблиця 3.42 

Біохімічні показники крові телят на 30-у добу досліду за умов корекції 

рубцевого травлення (M±m, n=5) 
П

ер
іо

д
и

 

Групи 

тварин 

Показники 

Кетонові тіла, 

ммоль/л 

Сечовина, 

ммоль/л 

ЛЖК, 

ммоль/л 

Глюкоза,  

ммоль/л 

Загальний 

білок, г/л 

П
ер

ш
и

й
 п

ер
іо

д
 д

о
сл

ід
у
 

І 
К 0,68±0,06 7,02±0,36 0,96±0,01 2,54±0,22 85,60±3,10 

Д 0,53±0,04** 6,42±0,42* 1,06±0,02* 2,30±0,18* 90,80±4,12 

ІІ 
К 0,64±0,08 6,98±0,28 0,96±0,01 2,60±0,30 85,20±2,50 

Д 0,54±0,07** 6,56±0,56 1,02±0,02 2,32±0,42* 89,80±3,90 

ІІІ 
К 0,68±0,08 6,98±0,72 0,90±0,02 2,72±0,24 86,40±2,25 

Д 0,52±0,06** 6,56±0,66 1,04±0,03* 2,40±0,16 90,02±3,15 

В середньому по телятах: першого періоду досліджень 

К(n=30) 0,67±0,07 6,99±0,45 0,94±0,01 2,62±0,25 85,73±2,62 

Д(n=30) 0,53±0,06** 6,51±0,55 1,04±0,02* 2,34±0,25* 90,21±3,72 

Д
р
у
ги

й
 п

ер
іо

д
 д

о
сл

ід
у

 

І 
К 0,72±0,04 7,14±0,54 0,94±0,01 2,64±0,24 86,20±1,90 

Д 0,55±0,05** 6,54±0,46 1,02±0,02* 2,28±0,36* 91,20±2,05 

ІІ 
К 0,68±0,06 7,02±0,72 0,92±0,02 2,58±0,42 84,30±1,80 

Д 0,56±0,08** 6,66±0,84 1,02±0,03* 2,28±0,34* 88,60±2,20 

ІІІ 
К 0,72±0,07 7,02±0,48 0,88±0,04 2,70±0,26 85,10±1,75 

Д 0,54±0,08** 6,72±0,52 1,00±0,05* 2,48±0,32 89,80±2,05 

В середньому по телятах: другого періоду досліджень 

К(n=30) 0,71±0,06 7,06±0,58 0,91±0,02 2,64±0,31 85,20±1,82 

Д(n=30) 0,55±0,07** 6,64±0,61 1,01±0,03* 2,35±0,34 89,87±2,10 

Примітка: p< 0,05; p< 0,01; p< 0,001 у порівнянні з контрольними підгрупами. 

 

Вміст кетонових тіл у крові телят дослідних підгруп на 30-у добу 

досліджень коливався від 0,68±0,06 до 0,64±0,08 ммоль/л у перший період 

досліджень та від 0,72±0,04 до 0,68±0,06 ммоль/л – у другий період. Вміст 

даного метаболіту обміну речовин був в 1,28, 1,19, 1,31 та в середньому – в 1,26 
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раза менше у крові телят дослідних підгруп (р <0,01) першого періоду 

досліджень. 

У телят контрольних підгруп другого періоду досліду кетонових тіл 

виявлено в крові в 1,31, 1,21, 1,33 та в середньому – в 1,29 раза більше, ніж у 

телят дослідних підгруп (р <0,01). 

Вміст сечовини в крові телят дослідної підгрупи першої групи був 

вірогідно менше, ніж у крові телят контрольної підгрупи (р<0,05). Однак в 

середньому даний показник у крові телят дослідних підгруп був лише в 1,07 

раза менше, ніж у тварин контрольних підгруп. 

У тварин дослідних підгруп другого періоду досліджень вміст сечовини у 

крові виявився також в 1,06 раза менше, ніж у телят контрольних підгруп. 

Водночас вміст ЛЖК у крові телят (перший період досліджень) дослідних 

підгруп виявився в 1,10, 1,06, в 1,16 раза більше, ніж у тварин контрольних 

підгруп і в середньому – в 1,11 раза (р <0,05). У другий період досліджень вміст 

ЛЖК у крові телят дослідних підгруп виявився в 1,09, 1,11, 1,14 раза і в 

середньому – в 1,11 раза більше даного показника телят контрольних підгруп. 

Обмін речовин в організмі телят дослідних підгруп першого періоду 

досліджень характеризувався високим вмістом загального білка і менш низьким 

вмістом глюкози. Так, глюкози виявлено  в крові телят дослідних підгруп 

першого періоду досліду в 1,10 – в 1,13 раза менше, ніж у крові телят 

контрольних підгруп, і в 1,16-1,09 раза (р <0,05) у телят першого періоду 

досліду. Загального білка в крові телят дослідних підгруп в середньому було на 

5,23 %, 5,48 % більше показника телят контрольних підгруп. 

Маса тіла телят дослідних груп у кінці досліду за умов корекції рубцевого 

травлення (табл. 3.43) була наступною. Маса тіла телят на 30-у добу досліджень 

коливалась від 180,0±5,0 до 186,0±5,0 кг у перший період досліджень і від 

183,0±5,0 до 186,0±4,0 кг – у другий період. В середньому даний показник телят 

дослідних підгруп на 30-у добу досліджень був в 1,03 раза більше, ніж у тварин 

контрольних підгруп у перший період досліду. У другий період досліду на 30-у 
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добу маса тіла телят дослідних підгруп в середньому була в 1,05 раза більше, 

ніж у тварин контрольних підгруп. 

Таблиця 3.43 

Маса тіла телят в кінці досліду за умов корекції рубцевого травлення 

 (M±m, n=5,  кг) 

П
ер

іо
д

и
 

Групи 

тварин 

Показники 

Початок 

зрівняльного 

періоду  

Кінець  

зрівняльного 

періоду 

30-а  

доба 

До кінця 

зрівняльного 

періоду 

П
ер

ш
и

й
 п

ер
іо

д
 д

о
сл

ід
у

 

І 
К 132,0±8,0 155,0 ±4,0 175,0±4,0 20,0±4,0 

Д 134,0±5,0 158,0±6,0 180,0±5,0 30,0±6,0 

ІІ 
К 136,0±6,0 157,0±5,0 179,0±6,0 22,0±5,0 

Д 135,0±5,0 156,0±4,0 186,0±5,0 30,0±5,0 

ІІІ 
К 132,0±6,0 158,0±5,0 176,0±4,0 18,0±4,0 

Д 133,0 ±5,0 155,0±7,0 184,0±5,0 29,0±4,0 

В середньому по телятах: першого періоду досліджень 

К(n=30) 133,3±6,6 156,6±4,6 176,6±4,6 20,0±4,3 

Д(n=30) 134,0±5,0 156,3±5,6 183,3±5,0 29,67±5,0 

Д
р

у
ги

й
 п

ер
іо

д
 д

о
сл

ід
у

 

І 
К 138,0±5,0 157,0±6,0 175,0±4,0 18,0±0,5 

Д 139,0±6,0 157,0±5,0 186,0±4,0  29,0±0,6 

ІІ 
К 136,0±4,0 155,0±4,0 172,0±5,0 17,0±0,6 

Д 136,0±6,0 156,0±5,0 184,0±6,0 28,0±0,5 

ІІІ 
К 131,0±5,0 158,0±6,0 176,0±4,0 18,0±0,4 

Д 130,0±7,0 154,0±5,0 183,0±5,0 29,0±0,6 

В середньому по телятах: другого періоду досліджень 

К(n=30) 135,0±4,6 156,6±5,3 174,3±4,3 17,67±0,50 

Д(n=30) 135,0±6,3 155,6±5,0 184,3±5,0 28,67±0,56 

Примітка: p< 0,05; p< 0,01; p< 0,001 у порівнянні з контрольними підгрупами. 

Результати науково-виробничого досліду, проведеного у ДПДГУСГ 

Північного Сходу НААН, підтвердили ефективність застосування пробіотика     

«Пробіол»  щодо корекції процесів  рубцевої ферментації у телят  (табл. 3.44). 
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Таблиця 3.44 

Результати науково-виробничого досліду з формування та корекції 

рубцевого травлення  

Показники 

Телята першого періоду 

народження  

Телята другого періоду 

народження  

контрольна дослідна контрольна дослідна 

Розмір груп телят, гол. 10 16 10 16 

Тривалість досліду, діб  60 60 60 60 

Маса тіла телят: 

- початок зрівняльного 

періоду (початок 5 місяця 

життя телят ) 

143±2,0 144±3,0 142±2,0 143±2,0 

- кінець зрівняльного періоду 

(кінець 5-го місяця життя 

телят) 

166,0±3,0 167,0±2,0 165,0±2,0 168,0±4,0 

- кінець дослідного періоду 

(6-й місяць) 
190,0±4,0 203,0±2,0 187,0±3,0 196,0±2,0 

- до кінця зрівняльного 

періоду, кг 
- 

13,00±0,50     

( 21,6 %) 
- 

9,00±0,40 

( 16,7 %) 

 

- середній добовий приріст 

маси тіла телят, кг 
0,80±0,020 1,200±0,025 0,73±0,022 0,940±0,02 

- витрати на корекцію 

рубцевого травлення за 1 

місяць дослідного періоду, на 

одну голову, грн 

- 10,25±0,40 - 10,25±0,30 

- отримано додаткової 

продукції, грн 
- 750±3,20 - 450±1,20 

- вартість 1 г. пробіолу 

- витрачено на 1 дослідну 

тварину «Пробіолу» за 

місяць досліду 

- отримано прибутку на 1 

грн витрат 

 

 

0,41±0,011 

 

 

 

25,0±0,15 

 

 

 

73,17  грн 

 

 

 

 

 

 

0,41±0,010 

 

 

 

25,0±0,16 

 

 

 

43,90 грн. 
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Результати науково-виробничого досліду (табл. 3.44), проведеного в 

умовах ДПДГУСГ Північного Сходу НААН, свідчать про ефективність корекції 

рубцевого травлення. Впродовж 5 місяців життя телята контрольних та 

дослідних груп знаходились на зрівняльному періоді. Впродовж 6 місяців 

тварини дослідної групи отримували з концентрованими кормами «Пробіол» із 

розрахунку 250 г на 1 т комбікорму.  

За місяць витрачено на 1 тварину дослідної групи «Пробіолу» по 

10,25 грн.  

У телят дослідних груп за місяць (6 місяців) маса тіла виявилась на 

13,00±0,50 та 9,00±0,40 кг більше, ніж у телят контрольних груп. Вартість 

продукції, додатково отриманої від телят дослідних груп, становить 

450-750 грн, отримано прибутку від 73,17 до 43,90 грн на одну тварину 

дослідної групи протягом одного місяця досліду. 

 

3.6.4. Висновки до розділу 3.6. 

1. За умов корекції процесів рубцевої ферментації, протеолітична 

активність вмістимого рубця телят дослідних підгруп перших груп  в обох 

періодах досліджень була у 1,30 – 1,33 раза, других груп – в 1,32 – 1,26 раза, 

третіх груп – в 1,32 – 1,24 раза, в середньому в 1,32 – 1,29 раза більше даного 

показника телят контрольних підгруп (р <0,01). 

2. Целюлозолітична активність вмісту рубця телят дослідних підгруп 

виявилась у перший період досліджень в 1,17, 1,16, 1,15 та в середньому в 1,16 

раза більше, ніж у телят контрольних підгруп (р <0,05).  

3. Загальна маса мікроорганізмів рубця виявилась на 4,47, 6,37 та 3,26 % 

більше у телят дослідних підгруп першого періоду досліджень та на 5,43, 7,95 

та 4,57 % – у дослідних телят другого періоду досліджень (р <0,05). 

4. Вміст ЛЖК у рубці телят дослідних підгруп у перший період 

досліджень був у 1,39, 1,35, 1,34 раза, а в другий період досліджень – в 1,28, 

1,30, 1,30 та в середньому – в 1,34 – 1,30 раза більше, ніж у телят контрольних 

підгруп (р <0,01). 
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5. Амілолітична активність вмісту рубця телят дослідних підгруп 

(першого періоду досліджень) була в 1,70, 1,69, 1,65 раза та в середньому – в 

1,67 раза більше, ніж у телят контрольних підгруп (р<0,01). 

6. Встановлено, що у телят дослідних груп за місяць (6 місяців) маса тіла 

виявилась на 13,00±0,50 та 9,00±0,40 кг більше, ніж у телят контрольних груп.  

7. Вартість додатково отриманої продукції від телят дослідних груп 

становить 450-750 грн, а  отримано прибутку від 73,17 до 43,90 грн на одну 

тварину дослідної групи впродовж одного місяця досліду. 

 

Результати представлених у розділі  досліджень опубліковані у 

наступних роботах: 

1. Камбур М. Д. Фізіолого-біохімічні аспекти підвищення збереженості 

новонароджених тварин та птиці / А. А. Замазій, М. Д. Камбур, А. В. Колечко, 

С. В. Остапенко, О. М. Натяглий, В. М. Петренко / Збірник матеріалів ХVI 

Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького 

складу, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми ветеринарної медицини». – 

Київ – 2017. – С. 120. (Здобувачка виконала експериментальну частину 

дослідження і взяла участь у написанні тез). 

2. Колечко А. В. Корекція рубцевого травлення у телят / А. В. Колечко // 

ЖНАЕУ. Серія: Ветеринарна медицина. – 2019. – Вип. 6. – С. 65-72. 

(Здобувачка спільно  зі співавторами провела дослідження,  проаналізувала та   

узагальнила результати, взяла участь у написанні статті). 

3. Камбур М. Д., Замазій А. А., Колечко А. В. Патент України на корисну 

модель «Фіксатор кінцівок для тварин». Номер патенту: 119703. Опубліковано: 

10.10.2017. Бюл. № 19. 

4. Камбур М. Д., Замазій А. А., Колечко А. В. Патент України на корисну 

модель «Спосіб фіксації  кінцівок тварин» Номер патенту: 129574. 

Опубліковано: 12.11.2018. Бюл. № 21. 

 

http://uapatents.com/2017/10/10
http://uapatents.com/2017/10/10
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РОЗДІЛ 4. 

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Життєздатність новонароджених телят має велике значення для 

подальшого їх пристосування до умов існування у зовнішньому середовищі. 

Результати наших досліджень свідчать, що до другої доби після народження в 

організмі новонароджених тварин переважають процеси катаболізму, про що 

свідчить коефіцієнт катаболізму. За результатами наших досліджень КК у телят 

дослідних груп на другу добу становив 1,039, 1,034 та 1,030 у телят першої, 

другої та третьої груп. Результати наших досліджень співпадають з даними 

інших авторів [107, 257], які доводять, що коефіцієнт катаболізму свідчить про 

перевагу процесів анаболізму або катаболізму в організмі телят і даний 

показник залежить також від маси тіла при народженні [258]. При цьому, вони 

вказують на те, що максимальне значення коефіцієнта катаболізму у дослідних 

тварин спостерігається в той день, коли маса тіла телят досягає свого 

максимального значення. За результатами їх досліджень, найбільш 

фізіологічним є час, коли з другої та третьої доби після народження в організмі 

телят переважають процеси анаболізму. Перевага процесів катаболізму в 

організмі телят до п’ятої доби свідчить про низький рівень росту та розвитку 

тварин і їх життєздатності, коли вони  стають чутливими до умов зовнішнього 

середовища. За даними інших авторів [102, 138], телята, які народжуються з 

низькою масою тіла, мають пренатальну недорозвиненість, яка проявляється у 

неонатальних тварин кількісними гіпотрофічними та якісними 

гіпопластичними змінами, які у сукупності викликають невідповідність 

структури їх організму періоду гестації. Це співпадає з результатами наших 

досліджень, які свідчать, що новонароджені телята третьої групи (маса тіла 

менше 24 кг при народженні) мають низький рівень життєздатності. 

Вищезазначені автори вважають, що максимальна життєздатність телят 

характеризується тим, що тварини з морфофункціональним статусом у 

91,50±1,01 бала не хворіють у неонатальний період. Про рівень життєздатності 

телят також свідчить проба Мак Клюр Олдрича. За результатами наших 
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досліджень [265, 272], проба Мак Клюр Олдрича у тварин першої та другої 

дослідних груп в середньому протікала від 58,00±1,30 до 60,00±1,00 хв., а у 

телят третьої групи дана проба протікала у більш короткий час і в середньому 

тривала від 48,40±0,50 до 52,16±0,96 хв., що було в 1,20 раза менше, ніж у телят 

першої групи. Такі показники проби Мак Клюр Олдрича у телят третьої групи 

ми пов’язуємо з недостатнім рівнем водного обміну. Вважають, що  вміст води 

за умов норми у шкірі тканин повинна становити 20-25 % [125] і свідчить про 

відповідний рівень морфофункціонального стану організму. Вважаємо, що ці 

дані вказують на необхідність розподілу телят в умовах виробництва за 

показниками життєздатності та формування відповідних умов їх утримання і 

годівлі.  

Важливе значення у формуванні високого рівня життєздатності телят має 

склад молозива, резистентність організму корів, у яких розвивався плід. Нами 

встановлено, що молозиво корів, які отелилися у осінньо-зимовий період, є 

більш поживним, містить більшу кількість імуноглобулінів. Так, у корів 

осінньо-зимового періоду отелення вміст імуноглобулінів J становив 

44,77±1,56 мг/мл, що в 1,17 раза (р<0,05) більше, ніж їх вміст у молозиві корів 

зимово-весняного періоду досліджень (38,14±1,48 мг/мл). 

Подібна картина встановлена нами і за вмістом імуноглобулінів класу М 

та А в молозиві корів. Так, у тварин першого періоду досліджень (осінньо-

зимовий період року) вміст вищезазначених класів імуноглобулінів виявився в 

1,15 та в 1,51 раза (р˂0,01) більше, ніж у молозиві (р<0,05) корів зимово-

весняного періоду отелення. Результати наших досліджень співпадають з 

даними ряду дослідників, які вказують на відмінності у складі молозива корів 

осіннього та весняного періоду отелення [55, 103]. 

Ряд дослідників, які досліджували біосинтез молочного жиру, 

розглядають даний процес у зв’язку з  бактеріальним обміном у рубці [108, 120, 

126]. Встановлено, що рівень утворення мікробіальної маси рубця залежить від  

забезпечення організму корів поживними речовинами, а відповідно і 

формування умов для росту та розвитку плоду з подальшим отриманням 
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життєздатних тварин.  

Поряд з цим необхідно вказати і на те, що рівень показників природної 

резистентності корів, залежно від пори року, суттєво відрізняються. Це дуже 

важливо, враховуючи те, що плід у процесі росту та розвитку має загальну 

систему кровозабезпечення з організмом матері, а, відповідно, отримує від неї 

більш високий рівень поживних та пластичних матеріалів, необхідних у процесі 

гестації.  

Результати наших досліджень підтверджуються даними, наведеними 

рядом авторів [139, 174]. Вони свідчать про те, що плід використовує ліпіди і 

метаболіти ліпідного обміну  залежно від рівня їх надходження з материнською 

кров’ю. Можливо, вони вважають, що потреба плода у поживних речовинах 

забезпечується таким чином, щоб зберігалися і показники гомеостазу організму 

матері. За результатами наших досліджень показники резистентності організму 

корів осінньо-зимового періоду досліджень за вмістом імуноглобулінів класу J і 

М виявилися в 3,73 % та в 1,91 раза більше, ніж у корів у другий період 

досліджень. 

Важливе також виявлення динаміки основних факторів адаптації тварин 

за участю білків крові. Це необхідно для визначення сукупності процесів, що 

відповідають за компенсаторні зрушення і оцінки захисних можливостей 

організму та виявлення заходів, спрямованих на підвищення резистентності 

організму та здатності до адаптації в умовах існування після народження.  

Як відомо, білки крові відносяться до високореактивних речовин, які, в 

залежності від умов середовища, віку та функціонування змінюються в процесі 

онтогенезу організму [115, 152, 263], вступають у фізіологічні реакції 

модифікації та утворюють надмолекулярні комплекси. Резервна лужність 

середовища функціонування білків змінюється при переході з антенатального в 

постнатальний період онтогенезу великої рогатої худоби. Фетальні білки 

плазми крові новонароджених мають, на відміну від гомологічних білків 

дорослих тварин, меншу молекулярну масу [87, 151, 176, 186]. 

Диференціація активності білків визначається не тільки у натальний, але 
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й у ранній постнатальний період розвитку великої рогатої худоби. Вона 

проявляється в репресії ембріонів специфічних білків крові і захисних 

(імуноглобуліни) білків крові в перші місяці постнатального періоду розвитку 

телят. 

У результаті проведених досліджень нами встановлено, що вміст 

загального білка та імуноглобулінів у крові корів першого та другого періоду 

досліджень  суттєво відрізняються, а, отже, і у отриманих від них телят дані 

показники були різними. 

Так, згідно з результатами досліджень, вміст загального білка в крові 

телят, отриманих від корів осінньо-зимового періоду отелу (І група) та корів 

зимово-весняного періоду отелу різні характеристики. Вміст загального білка 

виявився найбільшим у крові телят перших груп і становив 65,20±2,02 г/л та 

60,00±1,50 г/л, водночас необхідно вказати на те, що  у телят осінньо-зимового 

періоду народження їх вміст був в 1,09 раза більше, ніж у телят зимово-

весняного періоду народження. Зниження вмісту загального білка в крові телят,  

залежно від періоду народження, спостерігали інші дослідники [82, 206, 207, 

212]. Згідно з даними цих авторів, вміст загального білка був найменшим у 

телят, отриманих від корів-первісток у різні періоди року, і становив 60-65 г/л, 

що відповідає результатам наших досліджень. Найбільш інтенсивно обмін білка 

в організмі телят вивчались дослідниками у зв’язку з умовами годівлі. Так, при 

нестачі надходженння протеїну з молоком для телят в сироватці їх крові 

спостерігали зменшення вмісту γ-глобулінів [10, 93]. В подальшому зниження 

вмісту соєвого білка з 28 до 7% у раціоні телят також призводило до зменшення 

в крові концентрації β-глобулінів, однак не впливало на вміст α-глобулінів. На 

наш погляд, така динаміка вмісту загального білка в сироватці крові телят 

зумовлена різним рівнем забезпечення організму білками, що в значній мірі 

залежить від поживності молозива і молока, які вони отримують.  

Імунний статус організму у новонароджених телят більшою мірою 

залежить від рівня надходження та їх здатності засвоювати білкові компоненти 

молозива і особливо імуноглобулінів [55, 56]. 
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Необхідно вказати на те, що активація процесів рубцевого травлення 

шляхом подразнення рецепторів слизової оболонки ротової порожнини 

позитивно вплинуло і на обмін речовин в організмі телят.  Так, вміст загального  

азоту у крові телят першого періоду досліджень становив в середньому 

32,30±6,30 мг/100 мл, а вміст сечовини – 40,40±0,93 ммоль/л. У телят другого 

періоду досліджень вміст сечовини у крові виявився на 6,44 % більше, ніж у 

тварин першого періоду досліджень. Стимуляція процесів слиноутворення та 

його виділення позитивно вплинуло і на початок жуйного процесу. Так, у телят 

контрольних підгруп першого періоду досліджень  (осінньо-зимовий період 

народження) початок жуйного процесу проявлявся на 4,51, 3,29 та 3,17 доби 

пізніше, ніж у телят дослідних підгруп. У другий період досліджень дана 

різниця склала 2,64, 2,44 та 2,53 доби. Результати досліджень свідчать, що 

подразнення рецепторів слизової оболонки ротової порожнини впливає на 

склад слини. Нами встановлено, що у телят дослідних підгруп у слині 

збільшується вміст натрію в 1,25-1,11 раза, калію в 1,21-1,24 раза (р<0,05), 

кальцію в 1,60-1,73 раза (р<0,01). Важливим є той факт, що в слині телят 

дослідних підгруп також підвищується вміст бікарбонатів в 1,51-1,49 раза 

(р˂0,01), а вміст сечовини знижується в 1,08-1,02 раза. Результати наших 

досліджень співпадають з даними інших авторів [288, 289]. Вони вказують на 

те, що подразнення рецепторів ротової порожнини солями натрію, бутирату або 

пропіонату значно підвищує розвиток слизової оболонки рубця. Дані 

дослідники виявили кореляцію між довжиною папіли, щільністю їх 

розташування на слизовій оболонці рубця з одного боку та приростами маси 

тіла з іншого боку. Вони дійшли висновку, що ріст і розвиток жуйних тварин 

залежить від розвитку і функціювання рубця. 

Подразнення рецепторів слизової оболонки ротової порожнини 

розчинами ЛЖК позитивно вплинуло на процеси рубцевої ферментації у телят 

від початку появи жуйного процесу до 180-денного віку. 

Нами встановлено, що показники азотовмісних сполук у рубці телят 

дослідних груп значно відрізнялись від показників телят контрольних підгруп. 
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Так, вміст аміаку у рубці телят дослідних та контрольних підгруп має 

загальну тенденцію і знижується від початку жуйного процесу до 180-ї доби. 

Однак у телят дослідних підгруп вміст даного метаболіту залишається на 180 

добу в рубці в 1,08-1,14 раза менше, ніж у телят контрольних підгруп (р < 0,05). 

Формування процесів рубцевого травлення супроводжується зниженням вмісту 

загального азоту у рубці телят контрольних та дослідних підгруп. Однак на 

180-у добу його вміст залишається у рубці телят дослідних підгруп трохи вище. 

Таку динаміку вмісту аміаку та загального азоту у рубці телят контрольних та 

дослідних підгруп ми пов’язуємо із зміною набору кормів у раціоні телят від 

часу появи жуйного процесу до 180-ї доби життя тварин. 

Результати наших досліджень підтверджуються даними інших 

дослідників [100]. Вони вказують, що концентрація аміаку у рубці змінюється 

при заміні кормів у раціоні тварин. Також дослідники вважають, що природа 

протеїну корму є основним фактором, що визначає рівень утворення аміаку в 

рубці. Встановлено, що найбільш швидкорозщеплювальними речовинами 

виявились казеїн, гідролізат казеїну, а більш повільно розщеплюється протеїн 

сухої трави, кератин та протеїн сої. 

Усі ці дані узгоджуються з думкою про пряму залежність ступеня 

рубцевої ферментації від розчинності протеїну. 

Результати наших досліджень дозволяють стверджувати, що більш 

високий вміст загального азоту у рубці телят дослідних підгруп, низький вміст 

залишкового азоту сприяв підвищенню вмісту білкового азоту у рубці. 

Наразі встановлено, що рубець має велике значення в білковому обміні 

жуйних тварин і що процеси при травленні корму в травному тракті суттєво 

відрізняються від у моногастричних тварин. По-перше, це пов’язано зі 

здатністю мікроорганізмів рубця синтезувати білок власного тіла з простих 

азотовмісних сполук і забезпечувати економію кормового протеїну. Цей 

постулат у повній мірі співпадає з результатами наших досліджень, які свідчать 

про підвищення кількості інфузорій і мікроорганізмів у рубці телят дослідних 

підгруп. В цілому необхідно вказати на наявність загальної динаміки 
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підвищення кількості інфузорій у рубці телят впродовж всього досліду. Однак 

на 180-у добу досліджень кількість інфузорій у вмісті рубця телят дослідних 

підгруп виявилась в середньому в 1,16-1,12 раза більше, ніж у телят 

контрольних підгруп (р<0,05). 

Подібні дані нами отриманій щодо вмісту загальної кількості 

мікроорганізмів у рубці телят дослідних підгруп. Так, під час появи жуйного 

процесу загальна кількість мікроорганізмів у вмісті рубця телят дослідних 

підгруп першого періоду досліджень виявився 1,11, 1,25 та 1,26 раза більше, в 

середньому – в 1,21 раза (р<0,01). Згодом встановили підвищення кількості 

мікроорганізмів у вмісті рубця тварин як контрольних, так і дослідних підгруп. 

Однак упродовж досліду загальна кількість мікроорганізмів у вмісті рубця 

телят дослідних підгруп залишалась вірогідно більше їх кількості у рубці телят 

дослідних підгруп. 

Результати отриманих нами в процесі досліджень даних співпадають з 

даними ряду дослідників [98, 99]. Вони вказують на те, що мікроорганізми 

переводять у легкотравну форму для тварини-хазяїна поживні речовини корму 

та синтезують для життєво важливих речовин (амінокислоти, вітаміни). І дуже 

важливим є той факт, що процеси рубцевої ферментації щільно пов’язані з 

загальним обміном речовин в організмі. 

Підвищення загальної кількості мікроорганізмів у рубці телят дослідних 

підгруп супроводжується підвищенням специфічної активності мікроорганізмів 

рубця. Так, амілолітична активність мікроорганізмів значно підвищилась у 

вмісті рубця телят дослідних і контрольних підгруп у осінньо-зимовий та 

зимово-весняний періоди досліджень. Так, амілолітична активність 

мікроорганізмів рубця телят дослідних підгруп на 180-у добу виявилась в 1,40 

(р<0,01), в 1,11 та в 1,10 раза більше даного показника телят контрольних 

підгруп (р<0,05). Протеолетична активність мікроорганізмів рубця телят 

дослідних та контрольних підгруп від початку жуйного процесу до 180-ї доби 

поступово знижується, а целюлозолітична активність підвищується. Таку 

динаміку активності основних груп мікроорганізмів рубця ми пов’язуємо з 
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рівнем надходження з кормами раціону вуглеводів, целюлози та протеїну. Ці 

дані відповідають результатам досліджень авторів [149, 150], які спостерігали 

за змінами активності основних груп мікроорганізмів за умов різного рівня 

надходження поживних речовин і їх характеристик [112]. Дослідники 

пропонують шляхи підвищення ефективності використання корму жуйними 

тваринами і регуляцію продуктивності тварин у тій мірі, в якій може бути 

регульована активність мікроорганізмів та використання основних положень 

румінології в практиці годівлі тварин з метою отримання від них більш дешевої 

продукції.  

Також вказують на вплив раціону на фізіологію рубця, ріст і розвиток 

тварин, залежно від підготовки кормів до згодовування. 

Необхідно вказати, що у телят дослідних підгруп висока специфічна 

активність мікроорганізмів рубця супроводжувалась підвищеним синтезом 

ЛЖК. Нами встановлено, що впродовж досліду вміст ЛЖК у рубці телят 

дослідних підгруп був вище, ніж у телят контрольних підгруп. В середньому – в 

1,14, 1,23, 1,16, 1,19 та 1,12 раза (р < 0,05). Результати досліджень інших 

авторів також свідчать, що наявність у рубці ЛЖК, їх малярні пропорції 

відображають процеси рубцевої ферментації, їх синтез та всмоктування. 

Вважають, що концентрація ЛЖК залежить від раціону в тій мірі, в якій різні 

компоненти раціону здатні забезпечувати змішування рубцевого вмісту з 

згодовуваним кормом та змінювати продуктивність тварин шляхом впливу на 

бактеріальний обмін у рубці. 

Високий рівень рубцевої ферментації у телят дослідних підгруп сприяло 

активації обмінних процесів в організмі, про що свідчать індекси крові. На 

180-у добу досліджень азотистий індекс у телят дослідних підгруп виявився в 

середньому в 1,18-1,15 раза, лактак-піруватний – в 1,56-1,12 раза, білковий – в 

1,12–1,21 раза (р < 0,05) більше, ніж у телят контрольних підгруп. Поряд з цим 

КЕЗ телят дослідних підгруп був в 1,23-1,22 раза більше, а КК в 1,64-1,63 раза 

менше (р < 0,01). 

Маса тіла телят при народженні впливає на формування процесів 
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рубцевої ферментації і підвищує показники резистентності організму телят в 

наших дослідах. 

Дослідники вказують, що годівля телят у значній мірі була більш 

простою, якби можна було зменшити розмах індивідуальних коливань маси 

тіла тварин. Загальноприйнято вважати, що на масу тіла телят при народженні в 

більшій мірі впливають фактори оточуючого середовища, ніж спадкові 

фактори. 

Враховуючи значну роль процесів рубцевої ферментації у забезпеченні 

організму мікробіальним білком, ЛЖК, впливу на ріст і розвиток та 

продуктивність телят, нами також проведено визначення впливу пробіотика 

«Пробіол» на вищезазначені показники. В результаті корекції процесів рубцевої 

ферментації даним пробіотиком, ми спостерігали підвищення активності 

процесів у рубці та обміну речовин в організмі телят. Це дало можливість 

підвищити масу тіла дослідних тварин на 13,0±0,50 та 9,0±0,40 кг більше, ніж у 

телят контрольних підгруп, та отримати прибуток від 73,17 до 43,90 грн на одну 

тварину дослідної групи. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі теоретично узагальнено і обґрунтовано 

результати досліджень щодо впливу життєздатності організму новонароджених 

телят, пори  року і маси тіла при народженні та подразнення рецепторів 

слизової оболонки ротової порожнини на формування процесів рубцевої 

ферментації, резистентність організму телят та науково обґрунтовано нові 

підходи щодо їх  корекції при застосуванні пробіотика «Пробіол». 

1. Коефіцієнт  катаболізму максимального значення досягав у телят 

першої та другої дослідної групи на другу добу після народження  і становив 

відповідно 1,039±0,010 – 1,034±0,012, а телята третьої групи  на 5-у добу життя 

продовжували втрачати масу тіла на рівні – 0,30±0,011 кг і  к/к становив 

1,030±0,004, що на нашу думку, свідчить про  переважання процесів 

катаболізму в організмі телят третьої групи  більш тривалий час. 

2. Від часу народження до другої доби досліджень втрати маси тіла у 

телят першої дослідної групи осінньо-зимовий період становила  1,10±0,02 кг, у 

телят другої та третьої групи 1,22 - 1,57 раза (р<0,01) менше.  

3. Показник проби Мак Клюр Олдрича на 5-у добу досліджень у телят 

першої групи (перший період досліду) становив 60,00±1,00  хв, що було в 1,20 

раза більше (р<0,01), ніж у телят третьої групи і в 1,07 раза, ніж в середньому, 

що свідчить про високий рівень гідрофільності тканин організму телят  першої 

групи. 

4. Вміст лізоциму у молозиві корів за 3-добовий відрізок часу знижувався 

до другої доби в 2,16 раза, а на третю – в 2,66 раза (р<0,001) у осінньо-зимовий 

та у 2,05 – 3,02 раза (р<0,001) у зимово-весняний період.  

5. За умови подразнення хеморецепторів слизової оболонки ротової 

порожнини 2 % розчином оцтової кислоти, час прояву жуйного процесу у телят 

дослідних підгруп у перший період досліджень починався в 1,15 раза (р<0,05), а 

у другий період досліджень – в 1,08 раза швидше. У телят контрольних підгруп 
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у перший період досліду жуйний процес проявлявся в 1,11 раза, 1,13 (р<0,05) та 

в 1,06 раза, а в середньому – в 1,10 раза (р<0,05) пізніше. 

6. На 180-у добу життя телят амілолітична активність вмісту рубця 

тварин контрольних підгруп була в 1,19 раза (р<0,05), 1,28 (р<0,01) та в 1,29 

раза (р<0,01) менше даного показника телят дослідних підгруп осінньо-

зимового періоду народження.  

7. Целюлозолітична активність мікроорганізмів рубця в середньому на 

60-у, 90-у та 180-у добу у телят контрольних підгруп була в 1,16 раза, 1,16 

(р<0,05) та в 1,23 раза (р<0,01) менше, ніж у телят дослідних груп.  

8. За увесь час досліджень вміст ЛЖК у рубці телят дослідних підгруп  

другого періоду народження був вище, ніж у телят контрольних підгруп, в 

середньому в 1,14; 1,23; 1,16; 1,19 та в 1,12 раза (р<0,05), однак був менший, 

ніж їх вміст у рубці телят дослідних підгруп осінньо-зимового періоду 

народження, на 8-12%.  

9. Азотистий індекс крові  телят осінньо-зимового періоду народження 

дослідних підгруп коливався від 0,82±0,02 до 1,03±0,01 і в середньому становив 

0,91±0,02, що  в 1,18 раза більше, ніж у телят контрольних підгруп (р<0,05). 

10. Застосування пробіотика «Пробіол» підвищуєсинтез летких жирних 

кислот у рубці в 1,14, в 1,13 та в 1,18 раза (р<0,05), мікробіальної маси на 

5,43%, 6,37% та 3,26%, а маса тіла тварин дослідних груп у періоди досліджень 

виявилась в середньому в 1,48 – 1,62 раза (р<0,01) більше до показників 

зрівняльного періоду. Виручка від реалізації додаткової продукції склала від 

43,90 до 73,17 грн на одну тварину дослідної групи.  
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. З метою підвищення активности процесів рубцевої ферментації, 

резистентності організму телят рекомендується застосовувати тваринам з 

концентрованими кормами пробіотик «Пробіол» з розрахунку 250 г на 1 т 

комбікорму. Науково-практичні рекомендації «Корекція процесів рубцевої 

ферментації у телят». 

2. Отримані результати з визначення життездатності новонароджених та 

неонатального періоду росту і розвитку телят та корекції процесів рубцевої 

ферментації доцільно використовувати у навчальному процесі при підготовці 

студентів освітних рівнів «Бакалавр» і «Магістр» у закладах вищої освіти  

України з напряму «Ветеринарна медицина». 

3. В умовах виробництва та при проведенні дослідних робіт 

використовувати «Фіксатор кінцівок для тварин». Патент на корисну модель 

України. Номер патенту № 119703. Опубліковано: 10.10.2017. Бюл. № 19 та 

«Спосіб фіксації  кінцівок тварин». Патент на корисну модель України, номер 

патенту №129574. Опубліковано: 12.11.2018. Бюл. № 21. 
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А. В. Колечко // Вісник Сумського національного аграрного університету. 
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визначила проблемні питання, що вимагають ретельного дослідження та 

прийняла участь у оформленні статті). 
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Issue: 157, 2018 С. 26-30. (Здобувачка спільно  зі співавторами провела 
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Ветеринарна медицина. - 2018. - Вип. 11(43). - С. 14-17. (Здобувачка спільно  зі 
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результати, взяла участь у написанні статті) 
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72.(Здобувачка спільно  зі співавторами провела дослідження,   проаналізувала 

та   узагальнила результати, взяла участь у написанні статті) 

11. Колечко А.В. Функциональная активность и рубцовое 
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Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2020. Pp. 33-37 (Здобувачка 

спільно  зі співавторами провела дослідження,   проаналізувала та   

узагальнила результати, взяла участь у написанні статті) 

13. Palii, А.P., Rodionova, K.O., Paliy, A.P., Kushch, L.L., Matsenko, O.V., 

Kambur, M.D., Zamaziy, A.A., Plyuta, L.V., Baidevliatov, Y.A., Kolechko, A.V., 

Honcharenko, H.O. (2020). Effect of colostral bacterial contemination on the calves. 

Ukrainian Journal of Ecology, 10(3), doi: 10.15421/2020 (Здобувачка спільно  зі 

співавторами провела дослідження,   проаналізувала та   узагальнила 

результати, взяла участь у написанні статті) 

Рекомендації: 

14. Корекція процесів рубцевої ферментації у телят. Науково - практичні 

рекомендації. Камбур М.Д., Замазій А.А., Колечко А.В. – Суми: видавничо-

виробниче підприємство «Мрія-1», 2019.- 26 с. (Здобувачка брала участь у 

аналізі даних, написанні та оформленні методичних рекомендацій) 

Статті у інших наукових виданнях та тези наукових доповідей: 

15. Камбур М. Д., Колечко А.В. Вміст бікарбонатів у слині телят у 

молозивний період.// А. А. Замазій, М. Д. Камбур, А. В. Колечко / Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т біології тварин. – Львів: Вид-во ІБТ НААН. - 2016. - Т. 

18, № 4. - С. 148. (Здобувачка проаналізувала та узагальнила літературні 

джерела, взяла участь у аналізі даних, написанні та оформленні тез). 

16. Камбур М. Д. Процеси травлення та обміну речовин у молодняка 

тварин та птиці. // А. А. Замазій, М. Д. Камбур, А. В. Колечко, С.В. Остапенко, 
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17. Камбур М. Д. Фізіолого – біохімічні аспекти підвищення 

збереженості новонароджених тварин та птиці. / А. А. Замазій, М. Д. Камбур, 

А. В. Колечко , С.В. Остапенко, О.М. Натяглий, В.М. Петренко /Збірник 

матеріалів ХVI Міжнародної науково - практичної конференції професорсько-

викладацького складу, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми 

ветеринарної медицини». – Київ – 2017. - С. 120 (Здобувачка виконала 

експериментальну частини дослідження і взяла участь у написанні тез). 

18. Камбур М.Д., Замазій А.А., Колечко А.В., Лермонтов А.Ю., Бутов 

О.В. Продуктивність, метаболізм та імунологічна реактивність організму 
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68 (Здобувачка виконала експериментальну частини дослідження і взяла 
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19. Камбур М.Д., Колечко А.В. Формування процесів рубцевого 
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144 (Здобувачка виконала експериментальну частини дослідження і взяла 

участь у написанні тез). 

20. Камбур М.Д., Замазій А.А., Колечко А.В. Рубцева ферментація та 

біологічні індекси крові телят / А. А. Замазій, М. Д. Камбур, А. В. Колечко / 
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Матвійчук Д.М. Вплив умов росту та розвитку плоду на життєздатність 
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	Kolechko A.V. Formation processes of calf's digestive system and their correction. Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.
	Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 211 "Veterinary medicine". - Sumy National Agrarian University, Sumy, 2020.
	The dissertation generalizes theoretically in the dissertation, results of researches on formation of processes of cicatricial fermentation, resistance of an organism of calves depending on a season of birth, weight of a body at influence of irritatio...
	The work was performed in 4 consecutive series of experiments and research and production experience. In the first series of experiments the viability of calves of autumn-winter (first period of experiment) and winter-spring period of birth (second pe...
	The calves of the second experimental group also recovered body weight, but this indicator was 2.13 times smaller (p <0.001) than the calves of the first experimental group and was 0.40 ± 0.020 kg. In our opinion, this indicates that, by the age of fi...
	In the second series of studies, the resistance of cows and colostrum composition was determined depending on the season of calving. The colostrum of autumn-winter calving cows has been found to be more saturated with the immune components required fo...
	Subsequently, in the third series of studies, 3 groups of calves were formed depending on the time of year of birth (autumn-winter and winter-spring, or the first and second study periods). The calves of each group were divided into animals of the con...
	From the 6th day of the colostrum feeding period calves began to irritate the receptors of the oral mucosa with a 2% solution of acetic, propionic and butyric acid (ie volatile fatty acids) until the appearance of the ruminant process. In the course o...
	In the fourth experiment, the formation of cicatricial fermentation processes in calves of autumn-winter (first period of experiment) and winter-spring period of birth (second period of experiment) was determined depending on the body weight at birth ...
	At the same time, for 180 days of calf life, the amylolytic activity of the contained scar of the animals of the control subgroups was 1.19 times (p <0.05); 1.28 times (p <0.01) and 1.29 times (p <0.01) less than this indicator calves of experimental ...
	The high specific activity of amylolytic, proteolytic and cellulolytic microorganisms of the rumen of calves of experimental subgroups was accompanied by increased synthesis of volatile fatty acids. During the entire study period, the content of LFA i...
	Activation of scar fermentation in calves of experimental subgroups significantly increased the level of metabolism in the body as evidenced by the corresponding indices. Thus, the nitrogen index in calves of autumn-winter period of birth of experimen...
	During the winter-spring period of research, under the influence of correction, the cellulosolytic activity of the contained scar of calves of the experimental subgroups increased by 1.10, 1.10 and 1.11 times, and on average 1.10 times in comparison w...
	Correction of cicatricial fermentation processes in calves with the introduction of probiotic "Probiol" feed had a positive effect on the specific activity of scar microorganisms and on nitrogen metabolism. Thus, the results of studies show that the c...
	It should be noted that the content of total nitrogen under the influence of correction in the rumen of calves of experimental subgroups in autumn and winter was 1.32, 1.31, 1.09 times and on average 1.24 times higher (p <0, 01) than in calves of cont...
	In the scientific and industrial research, the cost of supplementary products obtained from calves are from 450 to 750 UAH. of research groups, and the profit was received from 73,17 to 43,90 UAH. per one animal of group during one month of the research.
	Key words: calves, processes, scar fermentation, resistance, organism, correction.
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