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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 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. 

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 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, 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 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 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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