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ЗАХИщЕНІ ЛІпІДИ І жИРНІ 
КИСЛОТИ У РАЦІОНАХ ГОДІВЛІ 
ВЕЛИКОї РОГАТОї ХУДОБИ

Мета. проаналізувати результати вітчизняних і 
зарубіжних наукових досліджень останніх років 
щодо продуктивного та метаболічного впливу, 
підвищення ефективності використання 
жирових добавок у раціонах годівлі різних 
вікових і продуктивних груп великої рогатої 
худоби. Методи. Аналітичні, теоретичного 
узагальнення. Результати. Наведено 
результати власних досліджень, вітчизняних 
і зарубіжних авторів, проведених останніми 
роками щодо метаболічної і продуктивної 
дії захищених ліпідів і жирних кислот за 
використання їх добавок у раціонах годівлі 
різних вікових і продуктивних груп великої 
рогатої худоби. Висновки. Використання 
у складі раціонів різних вікових і продуктивних 
груп великої рогатої худоби добавок захищених 
жирів і полієнових жирних кислот рослинного 
походження стимулює у тварин обмін речовин, 
підвищує їх продуктивність та поліпшує якість 
молока і яловичини. Найефективнішим є 
використання у складі раціонів молодняку 
і дорослої великої рогатої худоби добавок 
кальцієвих солей жирних кислот, виготовлених 
на основі соняшникової, соєвої, каналової 
ріпакової, лляної і пальмової олій.

Численними дослідженнями доведено, що 
використання рослинних і тваринних жирових 
добавок у раціонах годівлі тварин стимулює 
обмін речовин, інтенсивність росту і розвитку 
організму, оплату корму, забійний вихід, хар-
чову і біологічну цінність тваринницької про-
дукції [2]. це пояснюється високоенергетич-
ним коефіцієнтом жирів, їх азотозберігальною 
дією в організмі, позитивним впливом на ре-
гуляцію метаболічних процесів, накопичен-
ням жиророзчинних вітамінів у тканинах [4]. 
Сучасні інтенсивні технології вирощування 
тварин передбачають, як правило, викорис-
тання у раціонах жирових добавок.

Через особливості анатомічної будови та 
функціонування травного тракту викорис-
тання жирових добавок у раціонах жуйних 
тварин на відміну від моногастричних має 
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низку істотних відмінностей. Зокрема, спе-
цифічним є використання жирових добавок 
у раціонах великої рогатої худоби внаслідок 
наявності передшлунків та важливої ролі 
симбіотичних мікроорганізмів рубця у трав-
них процесах і обміні речовин [23].

Підвищений рівень рослинних і тварин-
них жирів у раціонах великої рогатої худоби 
в період активного функціонування перед-
шлунків інгібує метаболічну активність ряду 
рубцевих мікроорганізмів. Доведено, що вна-
слідок інтенсивного розщеплення аліментар-
них ліпідів і гідрогенізації полієнових жирних 
кислот у передшлунках великої рогатої худо-
би ферментними системами мікроорганізмів 
значна кількість незамінних (лінолевої і лі-
ноленової) та інших жирних кислот дегра-
дується, що негативно впливає на харчові 
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і біологічні властивості молока та яловичини. 
З огляду на це, у країнах з розвинутим ско-
тарством останніми роками інтенсивно здій-
снюють наукові дослідження з підвищення 
ефективності використання жирових добавок 
у раціонах цього виду тварин.

Мета досліджень — проаналізувати ре-
зультати досліджень вітчизняних і зарубіж-
них авторів останніх років щодо метаболіч-
ного та продуктивного впливу захищених 
ліпідів і жирних кислот за використання їх 
добавок у раціонах годівлі різних вікових 
і продуктивних груп великої рогатої худоби.

Методи досліджень. Аналітичні, теоре-
тичного узагальнення. 

Результати досліджень. Результати екс-
периментальних досліджень свідчать про 
те, що підвищений рівень жирів і жирних 
кислот у раціонах великої рогатої худоби 
інгібує процеси бродіння клітковини в рубці, 
знижує перетравність органічної речовини 
в передшлунках і травному тракті загалом. 
Незважаючи на те, що серед жирних кис-
лот, які надходять в організм великої рогатої 
худоби з кормом, незамінні поліненасичені 
(лінолева і ліноленова) жирні кислоти ста-
новлять 70 – 85%, у молоці та яловичині їх 
уміст становить лише 4 – 8% [1]. це пов’язано 
з тим, що у тварин цього виду полієнові жир-
ні кислоти під впливом ферментних систем 
мікроорганізмів рубця зазнають активної гід-
рогенізації, внаслідок чого їх вміст у тонко-
му кишківнику значно знижується, а концен-
трація насичених кислот підвищується [23]. 
Відомо, що полієнові (лінолева і ліноленова) 
та інші ненасичені жирні кислоти в організмі 
тварин мають антиканцерогенний, антискле-
ротичний і протизапальний вплив [22]. Крім 
того, ці жирні кислоти стимулюють відтво-
рювальні функції у корів і телиць, сприяють 
експресії репродуктивних генів, є субстра-
тами для синтезу естрогенів, прогестеронів 
і простагландинів, активують метаболічні 
процеси у фолікулах, ооцитах, сприяють рос-
ту і розвитку ембріонів [16]. Враховуючи це, 
з метою зменшення негативного впливу алі-
ментарних жирів на метаболічну активність 
симбіотичних мікроорганізмів передшлунків 
у великої рогатої худоби, підвищення рівня 
надходження полієнових жирних кислот із 
кишківника у кров’яне русло та збільшен-
ня вмісту поліненасичених жирних кислот 
у складі молочного жиру та яловичини вико-
ристовують різні методи захисту рослинних 
і тваринних жирів перед згодовуванням їх 

тваринам [17].
Найпростішим і найдешевшим способом 

захисту поліненасичених жирних кислот від 
біогідрогенізації і попередження їх негативно-
го впливу на життєдіяльність мікроорганізмів 
рубця є згодовування великій рогатій худобі 
певної кількості нативного насіння олійних 
культур, у якому наявні ліпіди захищені на-
сіннєвою оболонкою [3]. Установлено, що не-
тривале використання у складі раціону корів 
добавок насіння льону дещо підвищує молоч-
ну продуктивність, проте не впливає на рі-
вень у молоці жиру, білка та лактози, тоді як 
довготривале його згодовування не підвищує 
молочної продуктивності [18]. Згодовування 
добавок зерна льону лактуючим коровам 
незначно підвищує вміст ненасичених жир-
них кислот у складі ліпідів молока, водночас 
установлено, що згодовування зерна соняш-
нику практично не захищає ненасичені жир-
ні кислоти від їх гідрогенізації у рубці [24]. 
Згодовування молодняку великої рогатої ху-
доби подрібненого зерна олійних культур під-
вищує рівень поліненасичених жирних кислот 
у складі ліпідів м’язової і жирової тканин [19], 
інші ж дослідники виявили малопомітне під-
вищення вмісту полієнових жирних кислот 
у ліпідах тканин тварин за згодовування їм 
цих кормових добавок [7].

Рівень гідрогенізації поліненасичених 
жирних кислот ферментними системами мі-
кроорганізмів передшлунків у жуйних можна 
зменшити екструдуванням насіння олійних 
культур перед згодовуванням їх тваринам. 
Зокрема, введення в раціон дійних корів екс-
трудованого насіння льону дещо підвищує 
вміст ненасичених жирних кислот у молоч-
ному жирі, однак, за іншими даними, вико-
ристання у раціонах великої рогатої худоби 
екструдованого насіння олійних культур прак-
тично не знижує біогідрогенізацію ненасиче-
них жирних кислот у рубці [13].

За даними одних авторів [14], використан-
ня у складі раціону дійних корів обробленого 
перекисом водню цілого зерна ріпаку дещо 
збільшує надходження ненасичених жирних 
кислот у тонкий кишківник порівняно з ви-
користанням необробленого подрібненого 
зерна ріпаку, тоді як за даними інших авторів 
[25], молочна продуктивність, жирнокислот-
ний склад молочного жиру та якість молока 
за введення в раціон лактуючих корів зерна 
ріпаку, обробленого перекисом водню, ви-
являє такий самий вплив, як за згодовування 
нативного подрібненого насіння ріпаку. 
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Опромінення інфрачервоним світлом (мі-
кронізація) зерна льону перед згодовуван-
ням його коровам незначно підвищує вміст 
ненасичених жирних кислот у молочному 
жирі [12].

Аналіз літературних даних останніх років 
свідчить про те, що найбільш поширеним 
і ефективним хімічним захистом ненасиче-
них жирних кислот, наявних у рослинних 
жирах, які згодовують великій рогатій худо-
бі, є виготовлення на їх основі кальцієвих 
солей [2, 6, 8 – 10]. Кальцієві солі полієно-
вих жирних кислот є стабільні за умов рН 
рубця, практично не зазнають гідрогенізації 
мікроорганізмами у цьому відділі травного 
тракту, а за переходження в сичуг й тонкий 
кишківник звільняються від іонів кальцію та 
всмоктуються слизовою оболонкою тонкого 
кишківника і транспортуються кров’ю до ор-
ганів і тканин. Додавання до раціону великої 
рогатої худоби кальцієвих солей жирних кис-
лот не порушує бродильних процесів у рубці, 
сприяє збереженню рН його середовища, не 
пригнічує життєдіяльності рубцевої мікро-
флори [8], не знижує перетравність пожив-
них речовин раціону, не інгібує продукцію 
летких жирних кислот і підтримує оптималь-
не оцтово-пропіонове співвідношення в руб-
ці, підвищує адсорбцію кальцію у шлунково-
кишковому тракті, позитивно впливає на стан 
здоров’я тварин [26]. Кальцієві солі жирних 
кислот добре перетравлюються у шлунково-
кишковому тракті великої рогатої худоби, не 
порушуючи травних процесів загалом. 

Згодовування коровам кальцієвих солей 
жирних кислот, виготовлених на основі рос-
линних олій, підвищує молочну продуктив-
ність, уміст у молоці жиру і лактози, однак 
водночас уміст білка в молоці дещо знижу-
ється, хоча загальна його продукція не змен-
шується [9]. Крім того, використання у складі 
раціонів лактуючих корів кальцієвих солей 
жирних кислот дає змогу зменшити вміст 
насичених і збільшити рівень ненасичених 
жирних кислот, зокрема вміст лінолевої кис-
лоти у молочному жирі [2, 10].

Установлено, що використання у раціо-
нах корів добавок кальцієвих солей жирних 
кислот, виготовлених на основі пальмової 
олії та риб’ячого жиру, активує перебіг ме-
таболічних процесів в організмі, стимулює 
охоту і запліднюваність, оптимізує лютеоліз, 
підвищує рівень прогестерону і простаглан-
дину F2a у крові [6]. Згодовування кальцієвих 
солей жирних кислот, виготовлених на основі 
рослинних олій, відгодівельній великій рогатій 
худобі підвищує вміст ненасичених жирних 
кислот у складі тканин організму [2, 11].

іншим хімічним способом захисту ліпідів 
і полієнових жирних кислот від їх деградації 
й біогідрогенізації у рубці жуйних є обво-
лікання їх білково-формальдегідними обо-
лонками [15]. У кислому середовищі сичуга 
захисна оболонка руйнується, звільнений бі-
лок розщеплюється травними ферментами, 
а жирні кислоти, зокрема полієнові, активно 
всмоктуються у слизовій оболонці тонкого 
кишківника, що істотно збільшує їх частку 
в тканинах організму, а відтак у тваринній 
продукції (молоці, яловичині) [5].

Водночас ряд авторів повідомляє про те, 
що захист рослинних жирів у формі білково-
формальдегідних комплексів іноді буває мало-
ефективним внаслідок фізичного розщеплення 
продукту під час жування в ротовій порожнині, 
а також у разі незадовільного контролю за про-
цесом цієї обробки. Також виготовлення таких 
ліпідно-білково-формальдегідних кормових до-
бавок є високозатратним [21].

Використання у складі раціонів корів на-
сіння ріпаку, обробленого формальдегідом, 
не впливає на рівень молочної продуктив-
ності та вміст білка в молоці, при цьому вміст 
ненасичених жирних кислот у ліпідах моло-
ка підвищується. Однак останніми роками 
завдяки доведенню канцерогенного впливу 
формальдегіду використання його у тварин-
ництві в ряді країн заборонено.

Установлено, що інкапсуляція ліпідно-жир-
нокислотних кормових добавок альгінатом 
кальцію перед згодовуванням їх великій рога-
тій худобі виявилася низькоефективною [20].

Використання у складі раціонів різних ві-
кових і продуктивних груп великої рогатої 
худоби добавок захищених жирів і полієно-
вих жирних кислот рослинного походження 
має виражений позитивний метаболічний 

і продуктивний ефект. Найпоширенішим 
і ефективним є використання у складі ра-
ціонів молодняку і дорослої великої рогатої 
худоби добавок кальцієвих солей жирних кис-
лот, виготовлених на основі рослинних олій.

Висновки
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